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 هلآو دمحم انالومو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 قارحلا دمحم يديس ةمجرتو ميدقت
 يئنالدلا يطابرلا يبرعلا نب دمحم يديسل

 ىلإ دشرملا .ماهلإلاو قيفوتلاب لضفتملا «ماهفألا باب حتاف هلل دمحلا

 هردص حرشي هيدهي نأ هللا دري نمف .مركلاو دوجلا ضحمب هتفرعم باوبأ
 ثوعبملا ؛مامتلا ردب دمحم انالومو انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «مالسإلل

 ىلع قلغأ ام هللا ةفرعم باوبأ نم هب حتف يذلا ؛ماعلاو صاخلل هتعيرش لامكل

 ؛هدعب نم اهيف ءافلخلا مه نيذلا .رايخألا هتباحصو ءراهطألا هلآ ىلعو «هريغ

 ةالص .هئام وفص عيبانيو «هئامس مجنأ هدعس قارشإب لئاضفلا اوزرحأ ذإ

 هتمحرو هللا لضف نم امهب لزاننو .ةداعسلا بتارمل اببس نانوكي امالسو

 ركذو .موقلا ةقيرط يف بجاو لوأ خياشملا ةفرعم نإف :دعبو .ةدايزو ىنسحلا

 نم ءيش دبيقت اذهف .مولعم ررقم رمأ مهتبحم ةمالع نم مهنأشب هيونتلاو مهلئامش
 «مالظلا حابصم «ةماهفلا ةودقلا ةمالعلا انخيش بناج يف كلذ ضعب ضعب

 يتفمو «نيتبسنلا فيرش «ةقيقحلا ناسلو ء«ةقيرطلا خيش .مالسإلا ةجحو

 نب دمحم يالومو يديس هللا دبع وبأ ينابرلا بطقلا ينسحلا فيرشلا نيبهذملا

 نب نيسحلا نب نسحلا نب رمع نب ىيحي نبا دحاولا دبع نبا قارحلا دمحم
 دبع نب كلام نب نيسحلا نب دمحأ نب فسوي نب هللا دبع نب دمحم نب يلع

 ىسيع نبا ةمرح نب يلع نب ركب يبأ نب شيشم نب ىسوم نب نودمح نب ميركلا
 هللا دبع نب ربكألا سيردإ نب سيردإ نب دمحم نب ةرديح نب راوزم نب مالس نب
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 لوسر انالوم تنب ةمطافو يلع نب طبسلا نسحلا نب ىنثملا نسحلا نب ؛لماكلا
 انيف هعفشو «فيرشلا بسنلا اذه نع هللا يضرو ءملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ليلج امامإ هنع هللا يضر خيشلا اذه ناك .ىلاعتو هناحبس هللا دنع مههاجب

 ريسفت نم هنونف يف اكراشم ةسائرلا هيف هيلإ تهتنا .رهاظلا ملع يف اعلضتم ردقلا

 درفني نأ داك رعشلاو بدألا امأو .هنونف عيمجب لوقعمو ىوتفو ءهقفو ثيدحو
 .همالك ىلع فقو وأ هطلاخ وأ هرصاع نم لك كلذب هل دهش دق هرصع يف هب

 .اوفرعت اوملكت هناسل تحت ءوبخم ءرملا :ههجو هللا مرك يلع انالوم لاق دقو

 املو .زرب هنم يذلا بلقلا ةوسك هيلعو زربي مالك لك :هللا ءاطع نبا جاتلا لاقو

 نوكيل نطابلا ملعي همعن هيلع هللا لمكأ ءرفوألا ظحلا رهاظلا ملع نم ذخأ

 باحسو ءاجاهو اجارس هنع هللا يضر ناكف .دابعلل ةودقو دالبلا يف ةمحر

 نأ هللا دارأ اذإ : يسافلا فسوي يديس لاق دقو .اجاج مولعلا هايمب ةمحرلا

 لغلغتي ىتح هرمأ ءادتبا يف نطابلا ملع هلفغأ هقلخ صاوخ نم دحأب هدابع عفني

 يضر مامإلا اذه ناك دقلو موقلا ةقيرطو نطابلا ملعل هدري مث رهاظلا ملع يف

 ةعيرش نيب موقلا ةقيرط ررح دقو اضيأ نطابلا ملع يف هنامز لهأ دحوأ هنع هللا
 بجعلاب اهيف ىتأو .كلاسملا حضوأ يف اهجهنو ؛كلاسلل اهلهس ىتح ةقيقحو

 نم ضماوغ فشكو «ةرابع زجوأو نايب فطلأب «ةراشإلا ملع نم باجعلا
 :دعاوق عبرأ ىلع هقيرط سسأو .مولعمب سيل ام زومر لحو موقلا تاراشإ

 ام :لوقيو ةياغ ركذلا ةرثك ىلع ضحي ناكو ءةبحمو .ءملعو .ةركاذمو ءركذ

 ينإ :لوقي هنع هللا يضر ناكو .هللا ركذ نم قداصلا هجوتملا بلقل عفنأ تيا

 ىلع الإ لدي الو الإ خيش نم امو .هيلع الإ لدأ الف لضفلا باب رم تحبر
 هللا يضر مهنأل ؛هيلإ ىهتنا يذلا ماقملل الإ لصوي الو «هيلع ّرم يذلا ليبسلا

 نم ينغي هنأ ىتح لاوحألاو مولعلاب هنم دوجأ انيأر امو ءقدصو قح لهأ مهنع

 ةرثك نم هللا همركأ امل كلذو ءالهؤم ناكو «ءهيلع هللا رسي نإ هنيح نم هيقل

 مراكم نم هب هللا هجوت ام عم ليصحتلا ةدشو ةرابعلا نسحو ردصلا ةعسو ملعلا

 هسلجم لمي ال هسيلج نأ ىتح نيملسملا ةماع عم لزنتو عضاوتو «قالخألا

 مولع نم هيف دجي امل هلك هرمع لب .هليلو هموي هيف قرغتسا ول نأ دويو .ادبأ
 ةدش عمو «قالخلا ميركلا يدي نيب روضحو «قاوشأو لاوحأو «قاوذأو
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 ال ام «لابقإلاو ةباهملاو «لالجإلاو نسحلا نم هللا هاسك دق هلزنتو هعضاوت
 عفري نأ عيطتسي ال نم هباحصأ نم ناك لب .هيلإ رظنلا ليطي نأ دحأ عيطتسي

 هئايلوأ نم ادحأ رهظي نأ هللا دارأ اذإ :هللا ءاطع نبا مامإلا لاق دقو .هيلإ هفرط

 يضر ناكو .هانعم اذه امالك وأ عفنلاو عفدلل لامجلاو لالجلا يتوسك هاسك

 رمحتو .ميسج ءاهب هولعيو «ميظع لاح هوسكي ةركاذملا يف ذخأ اذإ هنع هللا

 ضعب ينربخأو ءرظنلا هيف حمطي نأ دحأ عيظتسي ال ىتح امهؤايض ىوقيو هانيع
 ههجو ىشغت مايألا ضعب يف هنأ ةيئاطعلا مكحلا سردي وهو هسلجم رضح نم
 امنأكو ههجو ناحصأو هيتفشو هينيعو هتيحل نيب سلاجلا كلذ زيمي مل ىتح رون
 ءريرقتلا نيح هترابع نم فطلأ الو بذعأ الو نيلأ انعمس امو ءرمق ةراد وه

 ةغيلا نإ :لوقي ناكو «ةيلاع رومألا عيمج يف هنع هللا يضر هتمه تناكو

 هنع هللا يضر ناكو .ءارو هللا ءارو سيل ذإ هللا نودب ضرت مل يتلا يه ةيلاعلا

 رسيتي ام لكايو نيشخلا فوصلا كئاحو فوصلا ةبج سبلي هسابل يف اعضاوتم

 ضعب نا ىتح اماركإو اءاطعإو اتاساوم مركلا نم هيلع ناك ام عم ماعطلا نم

 ناكو .هيلع هتلئاع نوكت نا تداك ساف ةرضاحو ناوطت رغث نم سانلا ءافعض

 طقست ىتح فلكتي دبعلا لازي الو ىربكلا اهتدابع يه قيرطلا يف ةفلكلا : لوقي
 دري ال نأ داك «ماركلا ءاطع يطعي هنع هللا يضر ناك .ةفلأ ريصتو ةفلكلا هنع

 يف مهمومع ىلع سانلا ديسي ةكيرعلاو بناجلا نيل هنع هللا يضر ناكو .الئاس

 يف ناك كلذ عمو ةدايسلاب فيصولاو ةمألا يداني ناك ىتح مهعم هباطخو هئادن

 بجوم نود نم ةصخر لبقي ال ءديكأ مزحو.ديدش مزع اذ باوصلاو قحلا

 يف لزهلا لهأب اودتقت الو ء.مهدج يف دجلا لهأب اودتقا :لوقيو «يعرش

 عمجيو دايدزالا يف مهبغريو مهيلع ينثيو داهتجالاو دجلا لهأ بحيو مهلزه
 بلقلا :لوقيو «هاوسل تافتلالاو ظوظحلا نع هاهنيو ءهللا ىلع ديرملا ةمه

 هلئاضف ركذ ةلمجلابو .ةرذ نم ىندأل تافتلالاب ولو «ةرظنلا نع بوجحم

 انسلو «ناويد يف عضوت نأو فيلأتلاب درفت نأ ىلإ جاتحت هلاوحأو هلئامشو
 اكربت اهانسبتقا رحب نم ةطقن ىه امنإو .ناديملا اذه ناسرف نم الو كلذ ددصب

 ير ارا عيطورعلاةنأو ردن ىلإ ىلع هنتر هبل اهي رعت نمانزرا اهل طدقو
 هلئاسر عضوو.ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انالوم ىلإ الصتم امهدنسو
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 يف.لاكشإ ةلازإو «لافقأ لحو .ةيوبن ثيداحأو «ةينآرق يآ ىلع هدبياقتو همكحو

 ام بسح ةمئألا مالك ضعب ىلع .هحورشو هدئاصقو .ةيفوصلا ةراشإ ضعب

 اندرأف هناظم ىف هنع ثحبلاو كلذ ءاصقتسا دعب هانذخا وأ اهنم هانيقلتو هاندجو

 يف لخد 520- .هظفحو هخاستنا لهسيل هبيوبتو هتبسانمو هبيترتو هعمج

 هنمو .ناعتسملا هللاو .هتبحم لهأ نم فيرشلا ملعلاب اينتعم ناك وأ ءهتقيرط

 انتليسوو اندنسو انذاتسأو هنع هللا يضر انخيش وه لوقنف نالكتلا هيلعو قيفوتلا
 لضقلا ىف هنن 000 عع ةحالاو هتاقالمب ىلاعت هللا انمركأ دق انبر ىلإ

 وه لاق امك نكلو ء«ةقشم الو بعت الو .ةمدخ الو ةاناعم ريغ نم مركلاو

 : هنع هللا يضر

 اهل بح ىلع ىضرت نإ يهف

 ىنختللا قنأ' يلع اهيهنغر ةيتابك

 : هنع هللا يضر اضيأ لاقو

 يلاغ ةبحألا نم لوصولانمث

 لاوحألا رئاس يف ردعتم

 ةجور نيف ناحشتنالا قفتتأ وعل

 لامعألاو لاومألا لئالجو

 ةرذ ىذا كاذب ضني ل ابعت ايف

 لاضفإلاو وجلا  ضحمبالإ

 نيلماعلا ءاملعلا ضعب نأ هنع هللا يضر هعم يتاقالم ببس ناكو

 ينضحيو ريخلا ىلع ينلديو ينبحي ناكو هيلإ يوآ تنك نيلصاولا ءاحلصلاو

 يديس اي تلقف ةصاخ ةمارك كمركأ نأ ديرأ ينإ يدلو اي موي تاذ يل لاقف
 كيف يهو ىليل بلطتأ اهلوأ يتلا ةيئاتلا خيشلا ةديصق يل عفدف ريخب هللا كمركأ

 اهمظعتسيو .اهيناعم ضعبب ينركاذيو «همامأ اهركذأو اهعلاطأ تنكف .تلجت

 يبلقو ءاهب علوم انأو امايأ يدنع تيقبف «ةياهنلا قوف اهلئاق ىلع ينثيو .ةياغلا

 كلذو ساف ةرضاحب هيقل ىلاعتو هناحبس هللا ردق نأ ىلإ اهعضاو بحب بشتنم

 دنع سلجم يف اموي هعم تعمتجاف فلأو نيتئامو عبس يوبنلا عيبر هللا رهش يف
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 تلواح نأ الإ ينعسي ملف يبلق عماجمب ذخاف هباحصأ نم سافب ءاملعلا دحأ

 نذأتساف هنع هللا ىضر هراد ىلإ هيلإ تيتأو هباحصأ نم دحاوب تطسوتو هتقالم

 ىنهجاوف .اعشاخ 5-5 ءاعضاخ ابدأتم هيدي نيب تسلجف انلخدف انل نذأف هيلع

 ىعم ةركاذملا لاطأو «ءلاكشإ ةلازإو ةركاذمو «لابقإو ةراشبب هنع هللا يضر

 نكات ابيك فيعو نأ ءهنع هللا ىضر هتمارك نم ناكف «تاعاس ثالث وحن

 هناك ةلمج نم ناكل ركألا «راعمعمللا يضر ينمركأو مسإلا هنم تيقلتف هب

 نيبهذملا يتفم كلعجو هقلخ نيب هللا كّهب يل لاقو ينيع نيب ينلبق نأ هلابقإو
 نم ةنانزلا هللا وجرأو ءهلل دمحلاو هتاكرب اةلاك دق ريح اع يل اعدو

 ينأ ىتح .ريرق فرطو ءريئم لاح اذ ارورسم احرف هدنع نم تجرخف .هلضف

 هللا يضر مهتاكرب لوأ نم يه امو .ينركاذو هتركاذ نيح ينيقل نم لقع ترهبأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انالوم لاق دقو .مهسيلج ىقشي ال موقلا مه .مهنع

 ادبأ اهدعب ىقشي ال ةداعس دعس فطع رظن هيلإ اورظن نم الاجر هلل نإ :ملسو

 ةرلخلا ىلإ ةديبتح ئدلب ىلإ تيرا املق ماسر هلع لالا: ىلض لات" ابك وأ
 انبهذ رهشأ ةعبرأو ةنسب كلذ دعب ناك املف يتيب تمزالو لاغشألا نع تيلختف

 املف حتفلا طابرب انناوخإ نم ةعبرأ يعمو ناوطتب هنع هللا يضر هترايز ىلإ

 ءدوصقملا انل ررحو «ةدافلاو ةداشلا ىف انركاذو .دوهعلا هعم انددج هيلإ انلصو

 نذإب هلعلو ارمأ ةحرابلا تمربأ ينإ هنع هللا يضر يل لاق رفسلا ىلع انمزع املف

 داروألا ءاطعإ يف يل نذأو ةدلبلا كلت سيئر كتلعج ينأ وهو هلوسرو هللا نم

 نمل هئاطعإو كلذ سردو هدئاصقو همالك رشنو ءامسألاو ةصاخلاو ةماعلا

 :لوقي يلاح ناسل دشنأف ةينامحر ةبهومو .ةيهلإ ةحنم تناكف هديرمو هقحتسي

 ينوأرمهف الهأ تنكام

 الهأ ترصف الامهأ كانل

 :ميظع نأش كل ننوكيل تبث نئل هللاو تبثا :يل لاق ام ةلمج نم ناكو

 يف هتيتأ مث هلل دمحلاو نذإلا رس رهظ هللا ركذب انلغتشاو هدنع نم انعجر املف

 كديأ لاقف تايبأب هتحدم مث قدصب هللا تركذ دقل هللات يل لاقف ىرخأ ةرايز

 قفألا كلذ كب هللا َنأيضيل هللاو لاقف ىرخأ ةديصقب مث سدقلا حورب هللا
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 هذه انركذ امنإو ءهرشن الو هفل الو هرصح عيطتسن ال انيلع هتفطعو انل هؤاعدو

 ناك نئلو هللا لضفب لاني امنإ نأشلا اذهل انايبو .هللا ةمعنب اثدحت تاملكلا

 اهلهؤت «بولقلا ريسكإ نيفراعلا ةرظنف نايعألا بلق يف ةيصاخلا هل ريسكإلا
 هراثآو هدهع ىلع انلعجو .ءازجلا لضفأ انع هللا هازجف .«بويغلا مالع ةرضحل

 خياشملا خيش نع ةقيرطلا ذخأ هنع هللا يضر وه مث «هتانسح نم ةنسحو

 «ةيضرملا قالخألاو ةيناسلا لاوحألا يذ ىلاعت هللاب فراعلا ريبكلا بطقلا

 يالوم يديس فيرعتلا نع هلئامشب ينغتسملا فيرطغلا فيرشلا ريهشلا يلولا

 هنع هذخأ ببس ناكو نيمآ هتكربب انعفنو هنع ىلاعت هللا يضر يواقردلا يبرعلا

 كلذ يف هل تناكو ىوتفلاو رهاظلا ملع يف لغلغت امل هنأ هنع ىلاعت هللا يضر

 ضرم هل لصح ذإ كلذ ةياغ يف وه امنيبف .ىوصقلا ةبترلاو «ىربكلا ةلوصلا

 هسفن تناكو هيرصاعم نم هدسحي ناك نمم هعمس وأ هباصأ ام بيسي ريبك

 هضرم هب دتشا املف توملا ىلع هيف فرشأ اضرم ضرمف .ةيناس هتمهو «ةيلاع

 هللا ىلإ هبحاص لصوي ال يذلا هاجلاو ملعلا اذه ةدئاف امف هللا ناحبس لاق

 ىلإ نأجلألو ءموقلا ةقيرط يف نلخدأل هللا ينافاع نئل هللاو ءهالومب هفرعي الو

 عفانلا ملعلاب ينحنمي نأ هللا ىسع .راهنلا فارطأو ليللا ءانآ ميركلا باب

 ىلع ناوطتب ملعلا ةبلط هيلإ ىتأ ىلاعتو هناحبس هللا هافاع املف «عساولا حتفلاو

 موقلا ملع نم ائيش مدقن نأ الإ ال لاقف رهاظلا ملع مهعم أرقي نأل مهتداع

 ةيواقردلا ةيوازلاب اهسيردت يف عرشف ءهيه امعن لاقف ةيئاطعلا مكحلا هنم اوبلطف
 درو نأ مايألا كلت يف قفتاف «ءارقفلا نايعأو ءاملعلا هسلجم رضحي ناكف

 ةليبقب يديزوبلا دمحم يديس درفلا يلولا هذيملت ةرايزل يبرعلا انالوم خيشلا
 ةجرسم هتلغب مهعم لسرأو ناوطت ىلإ ءارقفلا ضعب لسرأ اهب ناك املف «ةرامغ

 يف نيريحتم مهلك ءارقفلا يقب ناوطت ىلإ اولصو املف ءاهنأش يف مهملكي ملو

 يبرعلا يالوم خيشلا لسرأ امنإ :قارحلا دمحم يديس خيشلا مهل لاقف اهرمأ

 هللا لوحب هيلإ هجوتم اذ انأ اهو .هتقالمو هترايزل هجوتن نأ ىلإ ةراشإ ةلغبلا هذه

 «ةماركلا هذه منتغاو ةصرفلا زهتنا يديس اي هللا هللا مهضعب هل لاقف .هتوقو

 ءوضو أضوت خيشلا برقب ءام نيع ىلإ لصو املف «ةروكذملا ةليبقلا ىلإ جرخف
 ائربتم شيشم نب مالسلا دبع انالوم هذاتسأ عم هتقالم نيح يلذاشلا نسحلا يبأ
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 مل هنأ هنع هللا يضر وه ينربخأو .خيشلا دي ىلع هيتاي ام الإ هلمعو هملع نم

 .ىلاعتو هناحبس هللا نم ماهلإ ضحم وه امنإو يلذاشلا ةيضقب ملع هل نكي
 عم ىقتلا املف «ةيلذاشلا ةقيرطلا يف طرش ءوضولا اذه نأ ىلع فقو كلذ دعبو

 هعم ناكو هرهص ينربخأو ءهللا يف ركذو هللا ركذا هل لاق يبرعلا يالوم خيشلا

 ولحلا تماصلا نم ةينآب ةأرما هتتأ يبرعلا يالوم يدي نيب سلج امل هنأ

 يديس خيشلا اهبرشف هتلضف هاطعأو برشف يبرعلا يالوم ىلإ اهتعفدو.رئاخلا
 : هتيئات يف لاق امك ناكف هنع ىلاعت هللا يضر قارحلا دمحم

 دري نمف ءافص ىف ءامص تبرش

 يتلضف ريغ دجي مل ابرش موقلا نم
 قياس نميهملادنع يلمدقت

 ةئيشملا مكح هاعدتساو لضفلا نم

 لوأ نأ ءاقللا نيح امهعم ناكو يبرعلا يالوم صاوخ ضعب ينربخأو

 نوكي يذلا وه لماكلا خيشلا نإ :يبرعلا يالوم هل لاق نأ امهنيب تناك ةركاذم

 ةياغ يفو كولسلا ةياغ يفو بذجلا ةياغ يفو وحصلا ةياغ يفو ركسلا ةياغ يف
 بسح يل رهظ يديس اي :قارحلا دمحم يديس هل لاقف ءاقبلا ةياغ يفو ءانفلا

 هل لاقف ءلاحم وهو نيضقانتم نيب عمج اذه نأ ءرصاقلا يمهفو ءرئافلا يلقع

 رانلا الف ران هفصنو جلث هفصن اكلم هلل نأ ثيدحلا يف درو :يبرعلا يالوم

 مهللا :رادتقالا ناسل ىلع يداني كلملاو ءرانلا ءىفطي جلثلا الو جلثلا بيذي

 هردص هللا حرشف .نينمؤملا كدابع بولق نيب فلأ جلثلاو رانلا نيب تفلا امك

 بذجلاو ارهاظ وحصلاو انطاب نوكي ركسلا نأ يل رهظ نآلا هل لاق مث مهفلل

 لاقو كلذب يبرعلا يالوم رسف «مالسإلاو ناميإلا يف لاقي امك كلذك كولسلاو

 خياشملا ةفطع ىلإ هللا كمحر رظناف اهرركي راصو كلذك الإ يديس اي هللاو هل

 مهتاكرب لوأب يه امو ءلاكشإلا ليزتو لافقألا لحت فيك لوبقلا نيعب مهترظنو

 الو ةداعلا قرخب هرمأي ملو ءدارملا هل نيبو «داروألا هنقلف مهنع هللا يضر

 ىلع هّضح امنإو «قاوسألا ىف ركذ الو ةعقرم سبل الو لاؤس الو سأر فشك

 يف هل نذأو ءهللا ىلإ ةفوسلا صااللخإو .هللا ىلع بلقلا عمجو هللا ركذ ةرثك
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 .م السب عجرو اهمئتغاف هرظتنت ةأيهم تلاكف .ةيبرتلاو داروألا ءاطعإ

 اسانأهالإلار خس اذإو

 ءالعس مهنإف كنسي تلا

 ما سوس سب

 ةيانعلا هتهجاو دقلو «12 :رِطان] َكِيَمُم الف ةَمي ن نِم سائل ُهَنَأ حّتفي اًم»

 ناكو ىوقتلا ةملك هللا همزلأو ءاهّلحف ةيلاعلا بتارملا هتبطاخو ءاهلانف ةداعسلاب

 لخد هلزنم ىلإ عجر املف .اهلحم لحت ءايشألا نسحأ امو ءاهلهأو اهب قحأ

 هللا يضر هيلع حتف نأ ىلإ «هاوس ام نع اضرعم هللا ركذ ىلع فكتعاو «هتيب

 يضر لغتشاف «ينآرقلا يندللا ملعلاو «ينافرعلا دوهشلاو ينابرلا فشكلاب هنع

 نع نذإلا رس رهظف «تاردخملا باقن علخب اهجاوم «تادراولا دييقتب هنع هللا

 ركذي ال هنع هللا يضر ناكف «بيبحلا ةرضح نم بهاوملاب لموعو «بيرق

 وه يبرعلا يالوم لوقيو ءريثكلا ءانثلاو «ريبكلا ميظعتلاب الإ يبرعلا يالوم

 «ىمسألا لاحلاو ىمظعلا ةخيشملاب هل دهشيو «هللاب ملاعلا ءهللاب فراعلا

 لوقي هترايزل بهذ اذإو .هناحبس هللا ىلإ انتليسوو اندنسو انذاتسأ وه لوقيو

 سلجيو ءادبأ خيشلا ةرضحب ابدأ يعم اولعفت الف مكنم دحاو انأ امنإ هباحصأل

 هلبق نم ةنلطد ررإ هلك مس ان انيسس ا عيفاحا ميسم اك اناا يلج زم

 كلام مامإلا ناك ول هللاو اموي هل لاقو .مهخياشم عم قدصلا لهأ ةداعك

 هل لاقو .مكب ءافتكا هتكرتو كتعبتال ءيشب تنأ ينترمأو ءيشب ينرمأ و ادوجوم

 هرزف مالسلا دبع انالوم ىلع رمف ناوطت ىلإ تعجر اذإ :ةرم يبرعلا يالوم
 ةنس ىلع هّندز ام ايح ناك ول هللاوف الإو ءكرمأل الاثتما كلذ لعفن معن لاقف

 نأل مهخياشم عم قدصلا لهأ لاح اذهو .مكب هللا انانغأ موق اننأل .مالسلا

 ال هل هتدومو هبادآو هخيش عم هنع هللا يضر هلاوحأو .ةقيرطلا يف طرش ءافتكالا

 .اهيونتو امهيلع ءانثو اهيبنتو اكربت ةذبنلا هذه انركذ امنإو ءاهرصح عيطتسن

 ملاع يف ىأر يبرعلا يالوم خيشلا ةافو برق هنأ هنع هللا يضر وه ينربخأو

 ةيشاش هسأر ىلعو يبرعلا انالوم خيشلا مهعمو اريثك سانلا نم اقلخ مونلا

 ةيشاشلا ذخأو يبرعلا يالوم هيلإ يتأف «سوءرلا فشك مهلك سانلاو ةديدج

 «قارحلا دمحم يديس خيشلا سأر ىلع اهلعجو هسأر ىلع تناك يتلا ةديدجلا



 خيشلا ةافو ربخ ءاج مايأ ةثالث ترم املف «هدعب نم ةفالخلاب اهلوأ ظقيتسا املف

 لاكشإ الو كش ريغ نم هنع هللا ىضر هدعب نم ةفيلخلا ناكف ؛ىبرعلا يالوم

 لهأو .سانلا نايعأو ملعلا ةبلط نم ةرثك دعي ال ريثك قلخ هنع هللا يضر

 لئابقو ردنك لبجو «ليلاهبلاو ورفصك اهيحاونو ساف ةرضاحب مهنيدب ءانتعالا
 لهأو ناوطت لهأ نم ريفغ مجو ناوطت حاون نم رشادملاو لابجلا لهأو برغلا

 ىلإ غلب نأ ىلإ هددم رشتناو هتقيرط يف اولخدي نأ مهلك اهلهأ داك نواشفش

 تنك ول :لوقي هنع هللا ىضر ناكو .هللا ىلع ةلالدلا ىف ناك همامتها نأل

 ءاغتبا هديب تذخأو هيلإ تيتأل هللا ىلإ لوصولا ديري لبج ةنقب ادحأ نأ ملعأ

 نم ريثك قلخ هتقالم ىلإ قاتشاو .هللا ىلع لابقإلا ىف ابيغرتو ءهللا ةاضرم

 نسح نم هنع مهغلب امل مهيلإ لصي مل نمم مهريغو اهيحاونو شكارم لهأ
 قشعلا ىضراف «قيرطلا ىئاطع هنع هللا ىضر ناك .هملع ةعسو هتسايس

 لعجو ءارشتنم هقلخ ىف هددم ىقبأو «اريخ نيملسملا نع هللا هازجف ءقيقحتلاو

 ال يدمحملا ددملا نأل «زيزعب هللا ىلع كلذ امو ؛ءارينم اجارس هئافلخ نم انل

 نم :لاقو مهب ىصوأو ماوقأل هنع هللا يضر نذأ دقو .ةمايقلا موي ىلإ عطقني

 لعجي ثيح ملعأ هللاو هذعب نم ةفالخلا ىلإ ةراشإ يهف ,عبتيلف هريخ رهظ

 هللاو ءاشي نم هيتوي هللا لضف كلذ «( هتفالخو هتيالوب ءاشي نم مركيو هتالاسر

 نع ناشلا اذه ذخأ هنع هللا يضر يبرعلا يالوم خيشلا مث .ميظعلا لضفلا وذ

 هللا دبع نب يبرعلا يديس هللاب فراعلا نع ءلمجلا يلع يديس ريبكلا خيشلا

 يجاهنصلا ىلع يديس نع .«بوذجملا نامحرلا دبع يديس ريبكلا فراعلا

 دمحا يديس ريبكلا يلولا نع ماحفأ ميهاربإ يديس نع «راودلاب روهشملا
 دمحم يديس ريهشلا يلولا نع «ةبقع نب دمحا يديس ريهشلا يلولا نع «قفورز

 رحب دمحم يديس فراعلا هيبأ نع ءافو نب ىلع يديس فراعلا نع «يرداقلا



 قارحلا دمحم يديس ةمجرتو ميدقت 12

 دمحا يديس ريبكلا فراعلا نع «يلخابلا دواد يديس ريهشلا يلولا نع ءافصلا

 يبأ ريهشلا بطقلا نع «يسرملا سابعلا يبأ ربكألا ةفيلخلا نع ءهللا ءاطع نب

 بطقلا نع «ءشيشم نب مالسلا دبع انالوم ريبكلا مامإلا نع «يلذاشلا نسحلا

 نع ءامهيف ريغصتلاب ريقفلا نيدلا يقت بطقلا نع «يندملا نامحرلا دبع يديس
 «نيدلا جات بطقلا نع «نسحلا 58 نيدلا رون بطقلا نع .«نيدلا رخف بطقلا

 ميهاربإ نع ؛ينيوزقلا نيدلا نيز بطقلا نع .نيدلا سمش بطقلا نع
 بطقلا نع ءديعس بطقلا نع ؛يناورملا دمحأ يديس بطقلا نع «يرصبلا
 دمحم يبأ نع وول هيض تلقا نع ءدوعسلا حتف بطقلا نع ءدعس

 لوسر انالوم ةفيلخ هيبأ نع «ىلع نب نسحلا انديس باطقألا لوأ نع «رباج

 اذهب رهظ نم لوأ وهو ءههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع انالوم مامإلا هللا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انالوم نع هرهشو هملع يف ملكتو هرهظأو ناشلا

 .نيملاعلا بر ىلإ ىمظعلا ةطساولاو .نيلسرملا ديسو .نيقتملا مامإ ملسو
 لاق دقو هلصا نع جرخي ال عرفلاو «هتانسح نم ةنسحو ءهرحب نم ةطقن لكلاف

 : يريصبلا مامإلا

 هعابتاهثاريم يف ءرملاو

 دمحم يبنلا لضف ًاذإردقاف

 .هتنس عابتا انقزرو انيف هعفشو ءهتمأ نع ايبن ازاج ام ريخ هللا هازاج

 نامحرلا «ميركلا ىلوملا دنع ههاجب ءهتلم كلس يف انمظنو «هتبحمب انمركأو

 ةجح نمو «ةقث نع ةقث نم ذوخأم اندرو نإ اذه نم هللا دمحب ررحتف «ميحرلا

 كش ريغ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انالوم ىلإ لصتم دنسب «ةجح نع
 ؛هتياده باوبأ ىلع لفطتلاو .«هتبسن نم ىلوأ ام ىلع دمحلا هلف ءبيرالو

 هتبحمب انيلع لضفتي نأ «هتبسنو هركذب انمركأ امك ىلاعتو هناحبس هنم بلطنف
 هنمو هلضفب «ءهتيبوبر قحب مايقلاو «ميركلا ههجول ةيدوبعلا صالخإو ؛هتفرعمو

 بيخي الو ؛لامآلا هطختت ال ميركلاو ميرك داوج هنا هتنوعمو هدييأتو هقيفوتو

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ليكولا معنو انبسح وهو «لاؤسلا هنع
 ام بسح ىيبرعلا يالوم هذاتسأ عم هنع هللا يضر خيشلا اذه ةاقالم تناكو



 13 قارحلا دمحم يديس ةمجرتو ميدقت

 وحن كاذ ذإ هرمعو فلأو نيتئامو نيرشعو نامث ةنس هرصاعم نع هانيور

 موي هنع هللا يضر يفوت نأ ىلإ ايبرم اخيش موقلا ةقيرط يف ثكمف ةنس نيعبرألا
 ةدم نأ لصحتف فلاو نيتئامو نيتسو ىدحإ ةئنس نابعش نم نيرشعو دحاو

 ايؤو ىأر هتع هللا يضر هنأ هباحصأ ضعب ينربخاو ةنس نوعبسو ةثالث هرمع

 سأر ىلع تومي هنأ ىلع اهلوأف ةراشإ اهيف ىأرو مايألا ضعب يف ضيرم وهو

 ةنس نوعبسو سمخ هرمع نأ همزالم ضعب نع ةياور يفو ةنس نيعبسلاو ثالثلا

 هديياقتو همكحو هلئاسر عضو نم هاندرأ ام ناوأ نا دقو .ملعأ ىلاعت هللاو

 بابلا ؛باوبأ ةسمخ يف كلذ انلعجو «نيفراعلا مالك ضعبل هحورشو هدئاصقو

 يأ ىلع ديياقتلا يف ثلاثلا بابلا .مكحلا يف يناثلا بابلا .لئاسرلا يف لوألا

 .ةراشإ نيبأو «ةرابع فطلأب ةيفوصلا ةمئأ ضعب مالكو ةيوبن ثيداحأو ةينآرق

 بابلا .ارحب ارحب كلذ ايترم هتاعطقمو هتايبأو هحشاوتو هدئاصق يف عبارلا بابلا

 بزحلاو ةيشيشملا ةالصلا كلذو نيفراعلا مالك ضعب ىلع هحورش يف سماخلا

 مكحلا حرش نم ةذبنو يرتششلا مالك ضعبو يلذاشلا نسحلا يبأل ريبكلا

 .نيعتسا هللابو ةيئاطعلا

 ناو اندارم لمكي نأ ىلاعتو هناحبس هنم ابلاط نيعملاو رصانلا معن وهو

 .نيما «باملاو عجرملا هيلإو باهو ميرك هنا اندصق ررحي



 مديؤتم «رياول أرترملأ» مل 1و ويموت .ايعظبتا مليبا ياي عام امل وسمت ع
 عفط ل دلأو 9 ماتسإمل رزق عذب دروع نرسل! روق 2م ًاقاو درا م م

 هلو م8 هن يقال قوطما» ضروب ةعانارمر انوي
 7-2 1000 طف ؟رلإك داو لوني تلقا 13

 وسم م انو تاعفأ باول إم د تايوكي امام هنوةاطمدباع :معم عمور ديال

 ضنا ةيرف ب باز لزاما يوسي نو أين زو مسح ! نضر دا لب

 متن تسلا ذهب مرطمر ومب دام هيدا تدورتإرماباشواو

 بيتم» تاب نعوم الفنا مايهم «ةمادمتا وردد ا لعرز يش ياه هلا 3 عب
 ع

 فوزا أره فرو ع و ماعلا

 قوزدي ةيلغإ
 ان 1

 ملك © 3 2 0 ىجا مسالا 595 ,” 1 3 . كإ 13
 ؟ا سيرحل ل 0 5 ا 3ع ىلا 1 ل 595 0

 وعلل جلو فب دس ١ 0 ا 1 منيع را رفل
 1 كيم هل

 0 رو تبويب رح جاربعر فيج رع هجره جاوي م دما ربع
 2 ام ممن نت ميسم( نمر ه دف نب هج جأ نب ءرشينمج مفر ب ول ريمون أربع نأ

 ؟ ٠

 م دأب جورشلا فا يب .كمأكل' ا ورب , رهيب هازل

 يمرس اسفل :زيعدنا ف ا دايت دع او ممل وسل 0 اهم تجدهاوو طبي
3 

 رفاه ثم امانأ نعام مدر هر دان اهو دماج دانا ردم اياةييمع ويعد و ا
 مس كولو

 ونور سهو دينرجو ميعتو يراك ار 4 ,أتع صابر اهيب هنأ 0 عب اعلق دنا ا

 هس لزب رامز عع ديد ةاكمشدأو ب0 امر دوني عم ايده

 عل و وملك ممل ! مدبر هلث اول 6-5 نزول :انزوو رماثثإع بيرو: مشلافيرأ م2

 عمر: كلا ! جملا هيلعور رسب اذكذك !هاههفغتوا جاتيتا اضرار .ماكت ناس:
5 

 مكس .2 ايو ولما مل خم 2: عز رماه درج مص !نكزومؤاب) عملا م ,هأظلا لعيوم اش ةسص غر

9 0-0-0-0 

 يطابرلا يثالدلا يبرعلا نب دمحم جاحلا طوطخم نم ىلوألا ةحفصلا ةروص
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 مها تلم ذل موب 6و مدا شوكو مانع عايز ريد عبثتر متم ماينيإ زل
 رفع يون ةوملانورو ها ازم تسدنصإر ضرر مت سعب | قول جرن ووقع
 فراوذش ريل سو يلع ذصاو ةم] لوصرأت مولا لعن رن له عدت نو
 انزل كر ئاميح دس كك هنيارم أرباع يشتت هدنسض تونر امولعر خا دللي“
 ايار يرث مجول ةبووعبل مانو هتعيو هتنجب جلع لضدت أ رهتسفو كوي
 رقت امر وكا] وربك اوج ذي متفوعمو لبست مهي نو مشعر ملظمب هنري قب
 : هلازعلا ةئلاب/ فأر كوم 1ك يقونإر غدر كتيمجومور لاؤسم أ وزن بذي ابو لاما
 هدع اور اهسج 2 عم بلوم ««أتسا عو منعه ضاونمر ياام افا تاكو

 يره + تلم دنس يعير! طوع اة خا ورعو بيزوكييتيأبو بسعر وا نس ديم 12068

 ىيتيوورهاننم تاهتن وب ةسعورهاو مريع ظن از عرووزت ناو اترمأ
 غرد مباع زعم ضو لس وهبدر كال يعرب أ كعب هاري
 إم تريد ماهر اب انما هيا و يامر فس عيريوعؤأبئاور هعششا
 عن ظتيإو ةسورجسو مغ رم ار يمز اورتن عةةباور دو ةننر هاو ةالثحإ
 مهي مير بامنو عري افتر مل رلياصر ع,ووم كن درا امهر 6أ ةرذور لعل
 كراج سا مب أبت] بإربإ : سمو الا ان عر جييرامنإ الك منن
 ةشاون وا: مرمافتنإ + فاضإ زمر باءاسا ليام +
 هرداهف# عيارل] ةاشإ وير ؤابع مهلاب ةيبوصل! يا الكو يو ذي داهإو
 ناس ساسسا اميارج لا ذابت هتاعهفمو ظاجإو مهتازبز
 راك كر هجر آي انما قمح ا|ريكلا ب حطو ةيئيشسا ةالمن| ألا رريهراعا مالك
 رباعتر بام فج أ سبب كرت ثق اخو ةياهعلا قا منوم رفرف
 تاع ناو دب سان ورا تامتلاو رد ار
 باكا مجرما ميدو بايو كدبإ انرهمر جاوا ءارم لمي جاز غتر

 منعرل] رضر مليا مر ك4 لو/) ب باها
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 باتكلا باوبأ ركذ اهيفو طوطخملا نم ةسماخلا ةحفصلا ةروص



 ,بباياي ٠ هلز لا ةلوإ عمق لرتارمهوإر نش با ٠
 : باتي قانا ىو ة ونش ن«ي)]ت ٌبزجار.يأزمارركزلاب «
 ..ببهاباب نى اننشتا لاك ىايرااوطب كاتم ٠
 «- م ايإب ٠ 4 !ب منهي الار ه6 آب دارمإب اقاساورتيومَن ؛
 .ورسجلا نكي اربع بع طاجر |بعننإ كسن تاعبرم اوومريش
 اننا وع طيف يلو ذامراع ةلهن ! ارا هع ةمحأ» را عراق
 اناتشا طيزْنارءى ]ز عدلا باببءاناعتمإب استار « «افهتس ا كزنا
 ابارهأ اوّل لب «ةارصنامنهيركزن, ايا هلاو شكل م ,ىالغ لف مل ابولعأو
 ايانع] ْمَحْسةنح» ىارتخاءامضتملاو ءابايؤلا يف عيفاو , قاس ككورتنج
 داما رثملاشاو قام بسلم ءاباردا زما]بسإو , تاضإب نما خت
 ابره ربع ,قطش ومد (هإ ءاياضاواسصإم . «ارشما|انوزا
 أياغ ئيلاماخساو , ارز لأتت ذهاب اراهعلا طل ل متت « تاك مكمل ديودبت
 ايانعارشمازعزب ه ه]زرعأت هربيوتذ ه ايا نعد م ننيح « قات ]غيلاب او راع

 باسا]هنمسلاب مراما هدانا طابقا تجث ازعل كايد !يريدس] هرصرلا فتن
 (وضرو[فدنح ار كر نيد ى]رحارج بص بهن ما عملي اهب فسلم ماغلا
 ني | :تاترس ةعمزو دع

 هك ابرا و عل] رج احلا ديا رتغل] هليوم لا رقع ار بعل !«رسا تعج

 1من مالنا زا
 م رسلابا/ هرمز لوهار يلض] ير هبلع ضار طر مطول] ه

 غءماكس قيمياعةردا عر ابر هايج يعسن اولعد) ه
 3 هتوزنو وبا اكورثاعلا  ةلرشار هبلمرلا 4

 « دش 6ابدو تلخ ع يسن بنلا يبست“
 عيربإ تاكل ممل هلا لارض اموت 4 1165

 لييزاعلاو ميلف *

 طوطخملل ةريخألا ةحفصلا ةروص



 ورنا ل عير اَريضراع ءئاالصو ملا

 منع ارض ررنت لوا حريق لاب (راقدإ خيش ا زباسر ةموُج كره
 ىسلو كل] لاسر 60

 عفلغر ب رويع] توين اتمّسو ارورصو رجا ثنو عمر اون ان (تجرط درع لا عرس

 ىتس فلا متن مناصر 1كتنو ارورم اسما دديطر يلعب لب مفباشلإ ا لمينا
 ا م .رقهنأ ببال يرغرع ايل تأفو آ”ه رقلاونعب رتاعور (نوهايَوُه

 اور ]و اولهم زيت َقّزُكرا ريع (بهنم وذ انازع |رهؤم ظ©] رينز الذ |(ةكئتسي

 بهم يفز درشل تو هو ةي وصلا( هصوياهذك اجتا ىلا وردم الب عر امرا

 لعل يزل ةيا جموس ابآوصم مفوفض رح فيا امافم امم أتيح يبول

 ولعب تيواولع ةياملاب هيمو ضير مقشنو هبل يراني حيفلاةسيو اس تزد
 كن محاولحجو انكرأبعت لذ يسكر ءاواابس ءسرعاو:بتو تلو ايذأب 00

 سصجولا 4 معئازامر مبا :علاورصب اور اوُوَشو مب 8 العام رك ذو مرارسإةّلتع

 َلْوَأ ثعبارنعو ةيوك ماو أونخل بر كعير ع لسن ووسع ١ ارشإرر نع وكلا ل 0

 مسيلع بلسم ناك !:مولسكع مرارلا# بدم عنا باب منأإم ممن يصُمصال مقل رعرعشلاث رصلا م سس

 ملفنا بلاء وأ هالوسيرثُج مساالاهالا اذ هاك لزلو سقيإرونرم راما ٌعاكال

 لغو لدسأو انولم بو ينل ايزو بح هوسشب خب عشار زل ميله او لاب لعو
 ينسكأوا علف نول ف دما فناذإ ل عت مشل ا ايت كافوو اجا كلعأ |رديأب

 اهغعيوو منار اضعبر النو عت مثلا عج, ىلا محب دبابو عميق يأ ةولغاةترمو

 قعترّشلار ١ ا مراعت هر غلا بوهو م ىلا و خل وه زا يج تع اهؤفاي

 لئاسرلا طوطخمل ىلوألا ةحفصلا ةروص
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 مقيح لعن لاؤرفو عمولم مدا ءايوبست عفو رهو | ييتملا 06 ثدوحراس أ

 اهقإةزغاوم م امنت فسو ميلع لا اص ملل[ لوس لكاسسفو م دم

 م

 ةسع

 ىف نا للا

 مضؤح اقسام ابرم ىرصلاو | اس اعمر يب شلب ,لكالا م فلا غرارتركال

 مانا ومو مضر وثم الخمار ضرَحْأو ب

 00 ةفباجارناكب مهد ناهس معو ممول 5-5-7

 : انهلاو لون وريح مر يلع أوُييِع اندم ةامطفضتر

 ير مملوووسلا بعام ع وفرص لاجر ل

 ةلسسلاو مم مجرمي فداه باري اليوبت طوب 0

 منو مملا عم و "اس لاباس اتنمقل سن

 هراعسا تع عليل امي سن ءطشن )1 «اكو

 صيسقلا مقرا لزعن ع مكقا ٠

 اي 515 < يذ مح.أ أ 1 تا م ع
 نأ لش ال مسخ 3 ضخم كرس ا يعمم راك

 ائأ يذلا *» 7 ير سا ا دس

6 
 83 1 ١ نت أ ا نول ء 2 05 م. ٌ

 سمة شل از معد حر و ف رسوم ا و مفرهلاة
 0 0 2 يع 72 د أ 2

 لئاسرلا طوطخمل ةحفص رخآ ةروص

18 



 وألا بابلا

 هّللاب فراعلا لئاسر

 قارحلا دمحم يديس

 - هلع هللا ىصر 5
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 لوآلا بابلا ح

 هنع هللا يضر قارخلا دّمحم يدّيس لئاسَر

 ىلوألا ةلاسّرلا

 . ًارودصو ةدئفأ كتفرعم راونأب تحرش نأ ىلع ّمهللا كدمحن

 نع مهل لعجت ملف ةقباسلا مكحب اهيلإ كقلخ نم نويعلا نويع تحرسو

 .ارودص اهئام دورو

 نإ َّلِإ ِضّرَأْلاَو ِتْومَّسلا يف نم لك نإ ميظع بصنم وذ هزازعإ نطاوم يف كل

 . [93 ةيآلا :مّيرم] 469 ادبع نحيل

 ةباهمب ةبطاق سوفنلا ةّرغ تمزهو ةيدوبعلا فصوب اهلك بتارملا تمدهف

 كبانج نم ىشخت ًادبأ يهف هقوقحب دحأ موقي ال ًاماقم اهتمزلأ ثيح ةيبوبرلا
 . ادعُبو ًادرط عيفرلا

 كفصوب كلضف نم مهتهبنو كيلإ رقفلا ةمسوب عيمجلا تمسوو

 . كيلع ليوعتلا ىلع ةينامحرلاب

 ابعت كلذ مهبكرأ نإو كاوس نم اوؤربتو كلضف لايذأب مهنم ءاهبنلا قلعتف
 مهرارسإو مهنالعإ َّلَحَم ٌكرْكذو .مهرارسأ فكتعم كترضح اولعجو ًاّدكو

 . ًاَدش كدنع نوكلا نصح ىلإ ةرجهلا لاحر مئازعلا قدصب اودشو

 دنعو «ةينوكلا رهاظملا لوأ قلخلا يف هتلعج نم ىلع ملسنو يلصنو

 نيرادلا يف كب ةفرعملا باب هنأ ىلع ًاهيبنت .ةيصخشلا رهاظملا لوأ ثعبلا

 كلذلو .مدقلا رون نم براشملا لوأ مالسلا هيلع هبرشم ناكف ءًادرطو اسكع

 للا ل وسو دمحم هللا الإ هلإ ذل : ناك
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 قارحلا دمحم يديس لئاسر /لوألا بابلا 22

 كدوهش رمخب مهتركسأ نيذلا هباحصأو هلآ ىلعو ءملقلا بتك ام لوأ

 . ًادسأو ًاكولم بورحلا ىف اوزربف

 ءالبنلا نيمظعملا نيمركألا ءالجألا ءالضفلا تاداسلا ىلع انمالس .دعبو

 اهنعو اّنع هللا عفد «ةيسيردإلا ساف لهأ نم هلجأ نم انئابحأو هللا يف انناوخإ

 اذإ ىلاعت هللا نأ ءارش مكاقوو ءًأريخ هللا مكملعأ مكملعأف «ةيلبو ٍةنحم ّلُك

 ىلع ًاعيمج تفلأت بولقلا كلت متدجو ءرثكأ وأ بلق فلأ ىلإ ةمحرلا رظن رظن
 «برغملاب اهضعبو قرشملاب اهضعب ناك نإو ىلاعت هللا ةمحر ىلإ اهيدؤي ام

 فراعت درجمب «برغملاب وهو لجرلا بحي قرشملاب وهو ناسنإلا اورت ىتح

 انءابحأو انناوخإ اي نكلو .ةدجّتم ةرظن اهيلإ رظن ىلاعت هللا َّنأ ثيح نم بولقلا
 نم عفرأ اهضعب ةتوافتم عاونأ يهف ًادج ةعساو ىلاعت هللا ةمحر «ثوملغت امك

 محر يتلا ةمحرلا عاونأ ةقداصلا ةركفلاو ةقطانلا ةوقلاب متلمأت اذإ متنأو ضعب

 رابدإلاو ءهيلع لابقإلاو هللاب لاغتشالا نم لضفأ اهيف اودجت مل هدابع اهب هللا
 يدؤي كلذ ناك نإو «تاقوألا عيمج يف هركذ ىلع فوكعلاو هاوس ام لك نع

 ناسنإلا قاذ اذإ نكلو ءاهظوظح ضعب تيوفتو سوفنلا موسر ضعب ليطعت ىلإ

 هسفن ظوظح نم هتاف ام هيلع ناه ؛«ةقيقحلا رون ءاهبب فشوكو «ءناميإلا ةوالح

 يف رظنلاب هعتمتل اهضعب نع ًالضف ظوظحلا عيمج يف رهقلا مكحب دهزو ءاعطق
 قرفلا عاونأو مدعلاو ردكلاو نزحلاو مغلاو مهلا ملاع نع هتبيغو مدقلا ملاع

 نم هريغبو ةعمجلا موي ةيوازلاب عامتجالا ىلع دب الو دب الو ْمُكَضْحاَو .اهلك

 ال ةيدوبعلا رادج نأل «ناوخإلا ضعب دنع ةيوازلا ريغ يف ولو نكمأ نإ مايألا

 تاولصلا يف عامتجالا ةعيرشلا تْئس كلذلو ؛ًابلاغ ناوخإلا راجحأب الإ موقي
 .جحلا مساومو دايعألاو ةعمجلاو سمخلا

 محارت كلذو ءضعب ىلإ اهضعب مضي نيط نم راجحألا كلتل دب الو

 وهو «ميقتسيو رادجلا كسامتي ىتح ضعب عم اهضعب راجحألا كلت بساني

 ةعمجلاو سمخلا تاولصلا يف عمج لكل عراشلا لعج كلذلو «هبئان وأ خيشلا

 .«هب متؤيل مامإلا لعج امنإ9 :لاقو هب ىدتقُي ًامامإ جحلا مسومو دايعألاو
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 هؤانب نوكي الئل ءانبلا بويع سئاسدب ًاميلع ملعملا كلذ نوكي نأ دب الو

 تجاتحا نإ اهبيذهتو اهرجن ةيفيكو ءاهلحم يف راجحألا عضو ةيفيكبو ًالتخم
 . هيلإ

 سجاوهو سحلا هب قصتلي ىتح مالسإلا ةرطف ىلع دلوي دولوم لك نأل
 هيلع لاق كلذلو ءهدلاو وهو «لوألا هريشع نم كلذ لاني ام لوأو «ءسوفنلا

 لهأ ةطلاخمبو .«هناسجمي وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف» :مالسلاو ةالصلا

 ديفت اعطق ناوخإلا ةطلاخمو «ناسنإلا ىف ناك نإ ديزي وأ سحلا قصتلي سحلا

 يف لزهلا لهأب اودتقت از مدخن ادحتلا سا اودتقاو ءًاريخ ناسنإلا

 ىكتشا اذإ دحاولا مسجلاك اونوكت ىتح مكنيب اميف محارتلا يف اولهتو ءمهلزه

 .نينمؤملا يف كك هللا لوسر لاق امك هعيمج ملأت هضعب

 ةفشاكم ىلإ يدؤملا ءافصلا لصحيل اهلك رطاوخلا مكلوقع نم اوحرطأو
 هللا ىلإ عاطقنالا ةظحالمب ىتأتي كلذو ءرارسألاو فراعملا روهظو راونألا

 ةظحالم هللا نع مهنتفي ابلاغ سانلا نأل كلذو هاوس اميف ركفتلا كرتب هناحبس

 مهدشأ باوثنلل ًابلط سانلا رثكأ نأل كلذ نم ًائيش اودمتعت ال متنأو باوثلا

 عنقي ملو وه ألإ بلطي ُملو هاوس بلط ام هناحبس هبحي ناك ول ذإ هللا يف ًادهز

 يف مالسلا هيلع لاق كلذلو ؛هركذب الإ جهل الو هيلع الإ لبقأ الو هب الإ هنم

 يطعأ ام لضفأ هتيطعأ يتلأسم نع يركذ هلغش نم» :يسدقلا ثيدحلا

 وه «يطعي ام لضفأ» وه يذلا ملعأ هللاو مهفن اميف ىطعملا كلذو «"نيلئاسلا

 ايفن هللا الإ هلإ ال :هلوق نوكي هريس ءادتبا ىف ديرملا نأل هتاذ راونأ ةفشاكم

 هللا الإ هلإ ال : لرب نوك ريش طيور قون ىلادت دما قوتس انك نع ةفولألا
 حولت امدنع كلذو ناهس هيلع وون ناونأ لئاوأ نم هدهاشي امل هلل ًاماظعتسا

 اهتلبق تادام نع افرحنم اهيلع افرشتسم ذئنيح هنوكل ةقيقحلا عولط ةعشأ هيلع
 ىلإ ىهانتو ةيقبلا هذه نم هللا هرّهط اذإف «هتاذ لايخ نم ءيش دوهش ءاقبب

 امب ًامالعإ هللا الإ هّلِإ ال :لوقي راص لطابلا قهزو قحلا ءاجو ديرفتلا ىوتسم
 نكي ملف ءرمألا سفن يف عقاولل ًانايبو دوجولاب هناحبس قحلا دارفنا نم دهاشي
 هللا آلإ هلإ ال نم ذئنيح هلوقي يذلاو .يفني ام دوجو مدعل تابثإ الو يفن هدنع
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 يف كلذ هناحبس هللا لوق طمن ىلع ريغ ال دارفنالا ىنعمل ًاحاضيإو ًاريرقت نوكي

 .توكسلا نع هّرنم هناحبس همالك ذإ لازي ال اميفو «لزألا

 هسفنب هسفنل ىلاعت هللا ديحوت طمن ىلع ديحوتلا ةملك نولوقي نوفراعلاف
 :ىلاعت لاق كلذلو .ءكلذك رهظي اميف ةكئالملاو ءلازي ال اميفو لزألا يف

 [18 ةيآلا :ناّرمع لآ] 6 ٍطسِقْلاب مَن رمل اولْوأو ٌةكيكلملاو وه اَلِإ هلإ آل ُمَنَأ ُهَنَأ دهس

 هيلع هللا لوسر انالوم هاجب كلذب هناحبس هللا همركأ نمم كا هللا انلعج

 دمحم نب دمحم مكلجمو مكبحم نم مكيلع داعم مالسلاو .مالسلاو ةالصلا

 .هل هللا ناك يملعلا ينسحلا

 .فلأو نيتئامو نيعبرأو ةتس ماع مارحلا درفلا بجر نم 13 يفو

 ةيناَّثلا ةلاسرلا

 ام ىوقأب كركشنو ليمجلا كفصو ىلع هب دمحت ام غلبأب ٌّمهللا كدمحن
 دئاوعلا قرخت لزت مل يذلا هللا كنأ دهشنو ؛ليزجلا كلضف ىلع هب ركشت

 هغلبت ام ردقب قلخلا نم دحاو لك لوانتيف .دئاوفلا دئاوم ةفاكلل طسبتو

 كلذ يف تيدبأو . ُهْتَمَصْلَع هعست ام بسح ىلع كلذ نم هلقع علتبيو «هتارودقم

 نع بيغتو ءراكفألا هكاردإ نود لكت ام رهاظلا بجعلاو رهابلا عنصلا نم

 «قاذملا فلتخم دحاولا ماعطلا زربت كنأل ءراظنألاو ءارآلا هتقيقح روضح

 ىتح .قافتالا مدعو اهيف فالتخالا يعاودب ةفوفحم ةدحتملا ةقيقحلا رهظتو

 . هّسح رداصم يف فلتخي هسفن يف ناسنإلا لعج

 نطابلا عم ًافوقو لئاق نمو «لاعفألا قلخي هنأ رهاظلا عم ًافوقو لئاق نمف

 هنإ :لوقي ءراطخألا هذه نم براه نمو «لابقإ الو رابدإ هل سيل روبجم هنإ
 نع ةبيغلاو موهوملا دوجولاب بجحلا عم كلذ لك رايتخالا بلاق يف روبجم

 دوجوملا يف وه امك هسفنب ماقل ةقيقح ًادوجوم ناك ول ذإ ثداحلل مزالملا مدعلا

 ةفئاط يف تلق .تيفخأ ام تمسلطو تيدبأ ام ترمضأ املو .مولعم يقيقحلا

 محير نم الإ © تيفي َنُلاَرَي الو  .كلضف اهقفو ةمذرشو «كلدع اهلذخ

 يعادلا كركذ ةيزمل راهظإو «قيقحتلل راهشإ كلذ لك [119 118 ناتيآلا :دوه] 4

 .قيدصتلا لوصحو انايع كب ناميإلا وهو .دحاو رطاخ يف رطاوخلا فالتإل
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 برقأ هتقيرطو «عئارشلا طسوأ :هعيرش تلاع وره يلع سنو يّلصنو

 فالخ ذإ ؛عزانم الو فلاخم ريغ نم قوذلا دهاشب كيلإ لوصولل قرطلا

 هئام راهنأ هلآ ىلعو .قالطإلاب لطاب ةجح نودب لوقلاو «قافو دحاجلا
 ميسن نم قرأ مالس دعبو «يراسلا رئاسلل ةيادهلا موجن هباحصأو ؛يراجلا

 حفني هتاكربو هللا نم ةمحرو ءرامقألاو سومشلا لكايه نِم أوضأو راحسألا

 تاداسلا ِهلُجَأ نم انئابحأو هللا يف انتوخإ ىلع تاهجلا عيمج نم امهتكرب بيط

 عفد «ةيسيردإلا سافب نينطاقلا «ىلاعت هللا ءايلوأ ء«راربألا نيركاذلا ءءالضُملا
 هلل دمحلاو مكلك ذإ ءرينملا مكلقع ميركل يهنأف ءةيلبو ٍةنحم ّلُك اهنعو نع هللا

 ةآرم نمؤملا» :ِةْكَي هللا لوسر لوق مكنع ىفخي الف ءريدصتلاو ميدقتلا يوذ نم
 لهأ دنعو .هيخأ لاوحأ يف رظني نأ :هانعم رهاظلا لهأ دنع كلذ نإو «هيخأ

 هللا يف هيخأ لاوحأ هنطاب يف عيطنت نمؤملا نأ :ملعأ هللاو هانعم نطابلا

 ةدش نم هعم رضاحلا ةلزنمب هنع باغ نإو هنأك ىتح اهلك هملاوعو هتروصو
 كلذو فئاثكلا باجح هيف سيل يذلا بيغلا ملاع يف امهحاورأ لاصتا

 دقو .امهفالتثا ىلإ تضفأ ةدحتم ةرظن امهيلإ رظن هللا نوك نع ءىشان لاصتالا

 مكدوجس ينع بيغي ال هللاو» :هباحصأل هلوقب ِةكَي هللا لوسر ىنعملا اذهل راشأ

 .مالسلا هيلع لاق امك وأ «مكعوشخ الو مكعوكر الو

 ىرنل اّنِإو «مكنع انبغ ام هللاو الف انع متبغ نإو انءابحأو انئاوخإ اي متنأو

 ضعب يف اهنع فشك امبر هنأ ىتح انبولق يف مكروصو مكصاخشأ هلل دمحلاو

 ىلع فوكعلاو هللا يف مكتوقو مكداهتجا نم هملعن امب حرفنو نايعلل لاوحألا

 . ركذلا يف اوصارتت نأ هللا مكبحأ «مكبحنف ؛كلذ ىلع عامتجالاو ءهركذ

 اوؤدبت نأو ءدحاو ناسلو دحاو بلقب هيف اونوكت نأ ءهيف صارتلا ىنعمو

 يف هلغوت دنع بلقلا نم عارسإلا دري ىتح هيف اوعرست الو ليترتب ركذلا
 نأل ةيبوبرلا فاصوأ نم اودمتستل ةيدوبعلا فاصوأ ىلع اوتبثت نأو ءروضحلا

 نماك زعلاو ونحلا يف نماك ولعلاف دادضألا يف ةنماك دادضألا لعج ىلاعت هللا

 .هاوس نمع ةبيغلا يف نماك هغم روضحلاو لذلا يف

 اهب هللا رصتخا ىتلا ةينارونلا ةفيطللا هذه نأ ءانناوخإ اي مكملعأ مث



 قارحلا دمحم يديس لئاسر /لوألا بابلا 26

 ملاع نم ةبلتجملا سحلا رئاودب اهيلع مسلطم بلقلا يف اهلصأ ناسنإلا
 ددم ىوقيو ملعلا عستيو كاردإلا عقي اهنع رئاودلا كلت ةلازإ بسحيو ء«مسجلا

 بشعلا نم اهب ام اهنع لازي يتلا نيعلا ةلزنمب كلذو «هل ةياهن ال هنأل رونلا

 نم مهنمف «نيتوافتم كلذ يف سانلا لعج هللا نأ الإ يرجلا ةوق نم اهل ةعئاملا

 .هنع فعضي نم مهنمو كلذ ةلازإ ىلع ىوقي

 ةيسحلا رئاودلا نم هنع ليزي نم مهنمف «نوتوافتم ةلازإلا ىلع نورداقلاو

 ,كاردإلا عيرس نوكيف بلقلا بناوج نع رونلا كلذ هب ضيفي يذلا رادقملا

 رادقملا هنع ليزي نم مهنمو ءرهاظلا ملاع نم ةيلجلا رومألا الإ كردي ال نكلو

 رحب يف اضئاخ كاردإلا يرون نوكيف غامدلا ملاعل رونلا كلذ هب لصي يذلا

 رهاظلا لهأ ةيفصت هيلإ لصت ام ىهتنم اذهو .رهاظلا ملاع نم ةفيطللا يناعملا

 . اهيف رظنلا مهرصحل فئاثكلا عم مهفوقول
 نيركاذلا ةفئاط ىلإ زايحنالاو راكذألا ةرثكب هللا هيّوقي نم سانلا نمو

 ضيفي ىتح ءاهنع لاقتنالاب فئاثكلا يف هرظن ةداع قرخي ىتح خياشملا ةبحصو

 ىلإ دوجولا قيض نم جرخيو رونلا ملاع يف حبسيف غامدلا رئاود نع رونلا كلذ

 هللا ركذ ميدي نأ ديرملا ىلع نيعتي فيثك نيرادلا نم نوكم لكو ءدوهشلا ءاضف

 هيلع متنأ ام ىلع «مكيف هللا كراب اومودف .هيلإ رظنلا نع هلقع جرخي ىتح
 ركذلا انضيأ اوسناَو::[هن ءيش لك اوسناو] ٠ ءمكبر ركذ ىلع مكيديأ اودشو

 ال ًائيش اورت ىتح هنع هرظن اولقناف هيف فقي مكلقع نودجت ام لكو روكذملاب

 مكلاسو «[11 ةيآلا :ىروشلا] 45ش ولت سيل هنوكل هيف فقي ًالقع دجي

 .مالسلاو ءاعدلا حلاص ًاعيمج

 ةثلاثلا ةلاسرلا

 كل ةيدوبعلا يف ريصقتلا نعو «معنلا غوبس دنع ٌرِدتبن ٌمهللا كِدْمَحب

 نم كب ذوعنو ليلذلا ةعارض كيلإ عرضنو «مركو لضف لكب ىلوأ تنأو ءرذتعن
 تأالم يذلا هللا كنأ دهشنو ؛«ليلدلاو ناهربلا ةماقإل بجوملا دنع ةبيغلا دوجو

 كيهن عم كتاقولخم ضعبب تمسقأو .ىوسلل عستم قبي ملف دوجولا كراونأب

 ىلع يلصنو «ىوتسا ديرفتلا ىوتسم ىلع نمل ةّيفخ ةراشإ كريغب فلحلا نع
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 هباحصأو «ةادهلا هلآ ىلعو «كيدل ةيربلا لجأو ؛كيلإ ةقيلخلا برقأ كلوسر

 ىلع امهب نوكنو ًاراصبتسا ةرضحلا يف امهب دادزن ًامالسو ةالص .تاقثلا
 « اعلا كنس زم كذا فام دهون راسناو انارعأ كبل اسال وكزكو
 ناباتك انيلع درو ْذَمَف «هللا يف انناوخإ ىلع مامغلا بوص نم ىّمْحأو لب ىمنأو

 انك دقو ءريخب مكلوُصُو انل ركذو «ةّدوُس نب بلاظلا نب دّمحم يدّيس طخب

 ينأل «لابلا شوشم انأو متبهذ يذلا مويلا نم انأل ء.مكدنع نم كلذل نيقوشتم

 ىلع هلل دمحلاو ءمكباتك ةوق ىوقي ال نكلو ء«مكلبِق نم دحأ ّيلع دري مل

 يتلا نتفلا هذه ْنِإ ءًارش مكاقوو ًاريخ هللا مكملعأ مكملعأف «عيمجلا ةمالس

 نع مهتلفغو مهبجاو يف مهطيرفت ببسب نوملعت امك يه امنإ سانلا بيصت
 هللا هيجني نأ دارأ نمو ءمهسفنأ مهاسنأف هللا اوسن ؛هرمأب مهتالابم ةلقو مهبر

 هيف طرف ام لك نع ثحبيلو هّبر ىلإ عجريلف نتفلا هذه نم هلهأو هلامو هسفن يف

 ةّين ىلع هنم هللا رفغتسي هؤاضق هنكمي مل امو هؤاضق هنكمأ ام يضقيف هنيد رمأ نم

 ءيش نم فاخي الف ذئنيحو رار مل اع فسر يح اداوم هوكي احلا
 و كر

 .58 ةيآلا : :ححلا] رسم نذل ِنَع عياد هلل ت9 هللا لوقل .هتوقو هللا لوحب

 وير نما حملا د يتلا يزعل كضا ا اوت الو

 هرمأ لاثتماب هللا اورصناو [70 ةيآلا :لاّقنألا] اريح كَم ار يو يف هنأ ِمِلْمي نإ

 نم اونصحتو ؛نالذخلا هيف نونظت نطوم لك يف مكرصني هيهن بانتجاو
 ءزجعلا عم ةردقلاو فعضلا عم ةوقلا نإف .ددعلاو ةدعلاب ال هللاب نيقولخملا

 هللا نع ةماعلا مكنتفت نأ نم مكرذح اوذخو ءرقفلا عم ىنغلاو ٌلذلا عم ّرعلاو

 .رش يذ لك رش نم هللا مكيجني مكبر عم روضحلاب مكلوقع اوتبثو

 يف ناسنإلا لقع لعج ىلاعت هللا نأ ءانءابحأو انناوخإ اي مكملعأو ءاذه

 هرمأب الإ كرت الو رمأ اهنم ردصي الف «هل ةيعر حراوجلاو ءريمألا ةلزنمب همسج

 لبق نم هيلع دري ام ربدي حراوجلا ةكلمم يسرك ىلع ًادبأ سلاج وهف ءهيهنو

 رمأ ام نوناق ىلع حراوجلا لمعتسا هيلع رمأ درو املكف ءاهيف هناحبس قحلا

 دمسلا لع «لطسملا نينا ككو نعت وو راع كج لن اه يسود
 الب مسجلا ةيعر ءاقبل فيلكتلا عفترا لقعلا لاز اذإ كلذلو ءهناحبس هللا لبق نم
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 هللا دارأ اذإ مث ءاهراضم نع اهفكيو اهحلاصم ىلإ اهدوقيو اهرمأ ريدي ريمأ

 رونلا هاقال اذإ لقعلاو هلقعل هرون ءاهبب هناحبس ىلجت هنود ءىشل ال هسفنل ادحأ

 هد هانا هعوج ال ان وول هنتي كامب ردت يترك نعف ةلاحمتال ملكنا ضنفلا

 بولطم ةياغ وه رمألا اذهو مدقلا دوهش يف ىشالتي لب «فصولا كلذ ىلع

 .ميدقلا رونلا هيقالي ىتح راكذألا ةرثك ىلع نومودي كلذلو نيرئاسلا

 :قفرتختلا يديس لاق كلذلو

 اه وي امعشسلا د11 ماييحست

 سبحي نسر الو هب داقي دوقم هل سيل هللاب مسجلا يقب لقعلا علقنا اذإو

 وه نيأ نمو هدوجو ةقيقح ةدام مسجلل تفشكنا لقعلا لاز اذإ نكلو هب

 مسجلا هآر يذلا لقعلا ةدام نيع نم وه اذإف ءهب وه نمو هل ناك نمو دمتسم

 مسجلا ريصيف ةعنصلا نيابتب الإ قرف هنيبو هنيب سيل نأ مهفو ء«مدقلا يف ىشالت
 ءانأ انأ :لوقيف هاوعد يف لقعلا يداحي هلاقع يه يتلا ةطساولا لاوز دنع

 نم دحأ هعمسي الف ةفاطللا ملاع يف كلذ لاق ءانأ انأ :لاق اذإ لقعلا نكلو

 هنوعمسيف ةفاثكلا ملاع يف كلذ لاق ءانأ انأ :لاق اذإ مسجلاو ةفاثكلا ملاع لهأ

 فاللخلاو .ثودحلا فاصوأ نم هيف نوري امب كلذ هيلع نوركتيف انأ انأ :لوقي

 ًائيش هيلع اوركني مل ىأر ام رهاظلا لهأ ىأر ولو «ةداهش يف وه امنإ مهنيب
 :ضرافلا نب رمع يديس لاق كلذلو

 ىوهلامعط قذو يفينغعت كنع عد

 ٍفّنع كلذ دعبف تقشعاذإف

 متكب مسجلا رمأي لقعلا لازي ال مث «ةمداّصُملا ٍلاح نم ةيادبلا يف اذهو

 نع عجريو نكسي ىتح يه ًاضيأ اهنأل ًالوأ اهب ناك يتلا ةيدوبعلا راهظإو رسلا
 هنيب لوحي ناك يذلا لئاحلا لاوزل ءًانطاب اهيلع ًارصم ناك نإو .ًارهاظ هاوعد

 مكيلع دكؤنف ءهلوصو نع ًالاقع هل ناك يذلا لقعلا وهو ءهلصأ ملاع نيبو

 مسالا ركذ نم اورثكأ صوصخلا ىلعو مكراكذأو مكداروأ ىلع اوموادت نأ ةياغ

 يف هللا رس هنإف دب الو دب الو دب الو .ًالصأ عامتجالا اوكرتت الو درفملا
 مكنم دحاو لك نكيلو ءَذُب الو دب الو دب الو «ةياغ مكنيب اومحارتو ةفئاطلا
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 كك هللا لوسر نإف اومانف ةنتفلا تماق اذإو «قيفشلا قيقشلا خألا ةلزنمب رخآلل

 نضرملا لاح ىف مكب هانبتك باتكلا اذهو .«اهظقوم هللا نعل ةمئان ةنتفلا» :لوقي

 : عيب اهلا وت نم الار نو ومرلاو كح ديسلاد ءافسلا ةناحيساللا "لانك.

 دب الو َّدُب الو دب الو حلاصلا ءاعدلا مكلأسنو .عيمجلا ديب ذخأي هللاو

 .مالسلاو

 ةعباّرلا ةلاسرلا

 كروكشو ءكدمح هوجو نم كب قيلي ام ءادأ نع زجعلاب مهّللا كدمحن

 كيلإ عنخنو «كدعب نم دحأ كلذ نم كبساني ام ملعي ال هنأ ىلإ ركفلا ءاضفإب

 عيضولا دوجس لذلا بارت ىلع لقعلا دجاسمب كل دجسنو ءريقفلا عونخ

 بجعأ ةردقلا ريمض نم زريتو ماكحألا مربت يذلا هللا كنأ دهشنو «ريقحلا

 تلعجو او لئابق «ماسجأل اك لوقعلا تلععح كتأ ىتح ماكخإلاو ِناَقَتإلا

 فرشب مسجلا تيب تفرشو : اولمتمو او هم هر ثقات اهلا دمع ان راق ايلا

 ص كلوسر لاق ىتح :ةقسارو هةقان يمص نكلا سدا كيتو «هئكاس

 يف مهرايخ نداعم سانلا» :اوهن مارجألا لضافت نع اوناك امل هباحصأل

 هلقع ةليضفب ناسنإلا ةليضف تلعجف .«اوهقف اذإ مالسإلا يف مهرايخ ةيلهاجلا

 ناؤظأ هقفلا نم ةوصقملا ذإ :ةلحف ترقو فقم هوتد نذئقي هريغ نلغ قفوفشو

 هدو اكوونا قوتشي الور لارعألا راوتأ لايفعألا نم يعملوا نيل انيعألا
 كب قلعتلا ةقحاللا يف هل تلعجو ,ةيانعلاب ةقباسلا يف هتيلوت لقع ىلع لإ

 اميف كنع ةفيلخلاو لوقعلا كلم لقعلا اذه راصف .ةياهن كيلإ لوصولاو «ةيادب

 رظن هبلإ رظن نم لكو ؛كيلع لبقأ لوقعلا نم هيلع لبقأ نم لكف .لوقيو لعفي
 الطوب ىاضلاو .ةينامحر ةيصوصخو ةيِهْلإ ةوطس «.كيلإ ًابوذجم حبصأ فطع

 ايندلا دوجو راهن ةيشع نم هرون عوطسل ثرعبملا دمحم انالوموانديس ىلع

 ةبحلا تبنت امك تبني هقارحإ دعب يمنهجلا جرخأ اذإ لئاقلاو «ليللا نم ةبرقمب

 تبني نأ هرضي ال رطاوخلا قرحم نأ ىلإ ةفيطل ةراشإ ءليسلا ليمح يف

 كيرق نم لاني ىتحع كل نيركاذلل زايجتالاو «كركذت ئوقي لازي ال هنأل « افيعض

 .دعبو هتلمو هئيد ةامح هباحصأو هتحود ناصغأ هلآ ىلعو اورق لوك
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 نم» :لاق ِلك هللا لوسر نأ ءًارش مكاقوو ًاريخ هللا مكملعأ ءمكملعأف

 بتري عراشلا نودجت الو .«ةنجلا يف ةجرد هل هللا ثدحأ هللا يف ًاخأ ثدحأ

 انك اهتاذل ةدارم تينبلا ل امعألا نآل هتاهيمف هللا نههرقي ان ىلع الإ ابارك

 برقي ال يذلا اذهو .هب ةربع الف ةعاط رهاظلا ىف ناك نإو .هللا نم برقي ال

 ناو . اضيأ :كردخلا ةمغب لاظبال اي ديل هوي امد وعر هيل ميرطتا قانا نم
 مهدنع رمألاف ءرومألا قئاقح ىلع مهل هللا قيفوتب اوفقو نيذلا قوذلا لهأ دنع

 ضرغل ال هللا يف كيخاؤي يذلا وهو هللا يف خألا نأل رهاظ ناوخإلا يف

 .ةوخألا يف ةلاصألا بسحب ال عبتلا بسحبف رخآ ءيش ناك نإو ءهاوس

 هيلإ رظنلاو ء؛ةمحر همالكو ؛«ةمحر هيقلف ءهيخأل هلك ةمحر لوألا دصقلاو

 هلاوحأب لدي هنأل «ةمحر هقارف دعب هيف ركفتلاو ء«ةمحر هعم سولجلاو ؛ةمحر

 ءاش نإ قدصي قداصلا دّرجتملاو لصاولل ةدايزو رئاسلل ةناعإ وهف هللا ىلع اهلك

 ركذلل ناّوخإلا اهيف عمتجيل اياوزلا هذه رباكألا ذختا كلذلو «هانركذ ام هللا

 انناوخإ اي هللاوو اهل ةياهن ال ناوخألا عم عامتجالا ةكرب نأل كلذو ءةركاذملاو

 ناك ول هلامب هيرتشي ىتح هللا ةرضحل ةدايزلا يف هللا يف خألا ةيزم لقاعلا ملع ول

 هلوق نم كلذ اوحورتساو ددملا يوق عمجلا مظعو ناوخإلا رثك امهمو «عابي
 نم هقزر مسجلا بلطي امكو «مادقألا محازت دنع قزرلا اوبلطا» :مالسلا هيلع

 ناسنإلا ناك امهمو «موهفلاو مولعلا نم اهقزر حورلا بلطت كلذك ؛موعطملا
 همدق تبثو هددم يوقو هروضح دتشا الإ هلاوحأ بلاغ يف ناوخإلا قرافي ال

 ددم ةّوق ىلإ هتوق مضب روضحلا يف هنوق روُفُؤل ًاليبس هيلإ ناطيشلا دجي الو
 ناينيلاك نمؤملل نمؤملا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كلذلو .ناوخإلا

 .«اضعب هضعب دشي صوصرملا
 هللا لوقل فيعض رمأ هليحو ناطيشلا ديك نأ انناوخإ اي متملع دقو

 نم الإ فيعضلا بلغي الو [76 ةيآلا :ءاسّنلا] #«اًفِيِعَص نك نطِيَشل ديك َّنإإ» :هناحبس

 نإ انءابحأو انناوخإ اي متنأو .هيلع هل ليبس الف يوقلا امأو .هنم فعضأ وه

 مكبحأ مكبحنف لبج ىلع هلل دمحلاو مترهظ دقف ريخلا نم ةيدك ىلع سانلا رهظ

 هيلع متنأ ام ىلع اومودو لئاق لوق ىلإ مكناذآ اوقلت الو ًالاجر اونوكت نأ هللا

 نم ٌدِكأ هيف ركذلا نإف ةعمجلا موي صوصخلا ىلعو ةيوازلاب مكعامتجا نم
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 6 ةرْلَصلا ٍِتَيِضَق اًدَِن8# :هناحبس هلوق نم كلذ اوحورتساو ءهريغ ومضشَتنَأَف رت م ]ل

 هتمه ردق ىلع دحأ لك ءاغتبا نأل [10 ةيآلا :ةَعُمّجلا] يدل ٍلْضَف نم أوغنبأَو ضال

 هل سيل .هللاب ةقلعتملا يهو «ةيلاعلا ةمهلا بحاصو .هب قلعت امب هلقع عولوو

 لحم هنأل هيف ركذي وأ هركذي نم عم سولجلاو بيبحلا ركذ ءاغتبا يواسي ءاغتبا

 لهأ لاوحأ سكع ىلع ردكتو ضبقنا هاوس ركذ نإو هجاهتباو هرورسو هطسب
 تداع ءيش ىلع ناوخإلا عمج نمو ءاهنم مكايإو هللا انذاعأ هللا نع ةلفغلا

 عامتجالاو مكبر ركذ ىلع مئازعلا قدصب مكيديأ اودشف «مهعمج ةكرب هيلع

 دنع مكيلع لبقمو :هايإ مكركذ دنع مكركاذ هناحبس هنأ مكيلع ىفخي الو هيلع

 لبقأ ىتح هيلع متلبقأ امو هل مكركذب مكركذ ىتح هومتركذ امف «هيلع مكلابقإ
 هنم ريخب هللا مكيتأي هب لاغتشالا لجأل هنوكرتت رمأ لكو هيلع مكلابقإب مكيلع

 . هفلخ هللا ىلع ناك هفلت هللا يف ناك امو ءايلعلا هدي نأل

 نم ًاديرجت هللا الإ هلعفب هل ضرغ ال نمل نوكي امنإ كلذ نأ اوملعاو

 هللاو «ضوعلاو ءازجلا ةّلعب لولعم هلمعف ءازج هلمعب دصقي نم امأو ظوظحلا

 كراب مكرذح اوذخف هدحو هل ًاصلاخ ناك ام الإ لامعألا نم لبقي ال هناحبس

 نإف ؛هيلإ مكلوقعب نيرظان وأ هاوس نيدصاق هناحبس قحلا مكاري نأ مكيف هللا

 ام هناحبس هرون ءاهب نم اورت هيلإ مكراكفأب اوصلخاو ءرويغ هناحبس حلا

 عوطلا مكحب عبطلا ريصيف «هاوس ًائيش اورت ال لب ءهاوس ءيش لك يف مكدهزي
 ديو مكديو انديب ذخأي هناحبس هللاو ءهيف نكاس وهو نوكلا نم ًاجراخ رايتخالاو

 .مالسلاو نيعمجأ نيملسملا

 ةسماخلا ةلاسّرلا

 نم مَعّنلا دئاوف بهوتسن كدمحبو ءاهمتخنو رومألا ءيدتبن مهللا كمساب
 ءروتسلاب ترهظو ءروهظلاب تنطب يذلا هللا كنأ دهشنو .اهمعطنف مركلا دئاوم
 كتاذ راونأ دوهش نع ًادحأ فرص الو «فراع كفرعي مل هب تنطب ام الولو

 ملسأو يلصأو ؛«ةيبوبرلا ةّرَعو ,:ةيصوصخلا ةيزم باجحلاب ترهظأف «فراص
 ءافلخلا هلآ ىلعو جي هللا لوسر انالوم ءرارسألا عيمج رسو راونألا رون ىلع

 ءهدعس قارشإب ةمأ ريخ اوناكف .هئام وفص اوبرش نيذلا هباحصأو .هدعب نم انيف
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 لقملا هللاب ىنغلا لاح ىلإ هب ريصيو ءميسنلا هبيط حفنب بهي ًامالس ملسأو
 عبانلا بيطلا لالهنا لهنت تاكربو هناحبس هللا نم تامحرب ابوحصم «ميدعلاو

 . تاهجلا عيمج نم

 لك ىلع هلل دمحلاف لاحلا نع متلأس نإف ءانءابحأو انناوخإ اي ءدعبو

 ينربخيف هيقل هللا رسي ْنِإ ةربخ مكب هل ملعن نم لك مكنع لأسأل ينإو «لاح

 عوقوو مكراكذأو مكداروأب مكتيانع ةدش نم ينرسيو ينطسبي امب مكنع

 بلاغلا يف مكضعب دنع تايبلا لوصحو :«ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم مكعامتجا
 هتوقو هللا لوحب ركذلا نم مكيف حفني نأ مكيف يرظنو مكب ينظ وه كلذف

 هلضف يتؤي هللاو «ءسانلا نم ريثك يف هللا لضفب يرسي ام ريخلا نم مكيف عطسيو
 انءابحأو انناوخإ اي ةقيرطلا هذه نإف ءهيلع متنأ ام ىلع مكيديأ اودشف ءءاشي نم

 عم قداصلا لوقن وأ «قيقحتلا ىلع ديرملاو «لافطألا ةقيرط ال لاجرلا ةقيرط

 هرسأب دوجولا عيمجو هلاحو هسفن يقلي يذلا وه قيقحتلا ىلع هتيدوبع يف هللا

 هل دجت ال هتربتخا نإ ىتح هيلإ ةبحملا ةحنجأ هب ريطت لازت الو هيلإ هلصوي اميف
 راتخال برقلا ةيزم هب هل لصحت امو هللا ركذ الولو هللا الإ ايندلا هذه يف ًاضرغ

 ينلعجي نأ ىلاعت هللا لأسنو ءاونوكت نأ مكبحن مكلذك انناوخإ اي متنأو اهقارف

 كلذ امو لاوحألا لمكأ ىلع مكب عمجلا هللا لأسنو هنمو هلضفب كلذك انأ ًاضيأ

 . مالسلاو ءزيزعب هللا ىلع

 ةسياّسلا ةلاسّرلا

 نأ ىلع كركستو «:عيذتقلا كيدي كلنشن" تويحتنأ' ىلع وللا كدمحت
 اوزجع مهنكلو هلهأ تنأ امب كيلع ءانثلا نوبحي ماوقأ بولق ةصيغن كلذب تلزأ

 دفني الو ءهملع صقني ال يذلا هللا كنأ دهشنو .ميدعلا لقملا زجع كلذ نع

 ترهظأو «ةينادحولاب كتيدحأ ترتس يذلا رهاقلا كنأب نمؤنو ءهملحو همرك

 .ليقلاو لاقلا تاداقتعالا يف كلذب رثك ىتح ةيبوبرلا ةّرع ةيدوبعلا رهاظمب

 لوقعلا يف ررقتو «ليبسلا حوضو عم كب لهجلا ءاديب يف موق راكفأ تهاتو

 . اهبابسأب تاببسملا طابترا

 لاق ىتح ةقيقحلا سمش مهيلع تعلطأ ذإ كنم ريغأ ال هنأ هنم َمِلَعو
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 الإو ءرداقلا ةمكحل ًاراهظإ كلذ لك ءاّهب ال اهدنع ةرهاظلا ةنسلا لهأ قاد

 هريغب دوجوملا نأل رهاظلاو نطابلاو رخآلاو لوألا كنوكب ةطاحإلا تناب دقف
 كالول دوجولا ةرئاد يف هل رقتست ال ةلاصإلاب ضحملا مدعلاو .مدع ةقيقحلا يف

 ريشملاو «هانعمب دوجولا قرشأ يذلا دمحم انالومو انديس ىلع يلصنو ؛مدق

 نداعم هلآ ىلعو .«هللا الإ هّلِإ ال مكتاومأ اونقل» :هلوقب «هللا نع ةلفغلا ءاودل
 رايخألا لزانم امهب لانن ًامالسو ةالص «ةمحرلا عيباني هباحصأو «ةمكحلا

 ءرارمتسالاو ماودلا يف مهعبتي نم عراضم دادمتسا لكلا ةكرب نم امهب دمتسنو

 قحلا مهرّيخت نم «ءالبنلا ءالجألا هللا يف انئابحأو ءءالضفلا انناوخإ ىلعو

 مهسيلأو «ىلوأ ام هركذ نم مهالوأو «هرارسأ روهظو ؛هراونأ قورشل هناحبس

 نم ناجيتلا لزانم «مركلا ضحمب مهلزنأو «ىلبي الو قلخي ال ًالابرس هتبحم نم
 دعب بيط ال :لئاقلا لوق قدص هيف اوققحت ماقم يف مهفقوأو «سوؤرلا

 زاجم ةقيقحلا يف بسكلاف الإو «ةقحال ةياعرو «ةقباس ةيانع كلذ لك . سورع

 يلزألا لضفتلا ىلع هيبنتلا نم هقوط يف سيل نمم ريخلا زوربو «يلقع
 تامحرو هناحبس هللا نم مالس «سافب انب نيلصتملا بابحألا ةلمج «يلصألا

 .تاهجلا عيمج نم هللاب ظوفحملا مكبانج معي تاكربو

 دب ال تلاط نإو ةايحلا نأ مكيلع ىفخي الف انءابحأو انناوخإ اي ءدعبو

 ىوط نم بيبللا نإو ءمدقي بيرق نع ةلاحم ال دعب نإو لجألا نإو .مدعت نأ
 ةوق نأل كلذو ءّداك وأ عقو دق كلذ نأ هتريصب نيعب ىأرو .دمألا نم امهنيب ام

 ةدشو نيقيلا ةوق ىلع ديبعلا لمحلو نيحلا يف ًاعقاو لبقتسملا ريصت نيقيلا

 : ىلاعتو هناحبس هلوق يف عراضملا نع يضاملاب ريبعتلا ةراشإ تعقو ءهابتنالا

 بجاو رمأ عقاولاك عوقولا ققحم ريدقتف الإو [1 ةبآلا :لحتلا] لأ ٌرْمَأ كأم

 هللا دّيأ نم نكلو «عزانم الو فلاخم ريغ نم هناحبس قحلا رابخإ يف هداقتعا

 نم دوصقملا نأ ًانيقي ملعي .ةبانإلاو هيلإ عوجرلا ةحص هحنمو «ةباصإلاب هركف
 هيلإ دنتسي نم رايتخا يف هسفن ناسنإلا جعزي نأ يضاملا يف عراضملا يط

 بجوملا هللا نع ةلفغلا ُهَفَس هّنع َلاَز اَذِإ وهو «هيلع دئادشلا تاملم يف دمتعيو

 رئاود يف هلولا ريغ هتريصب نع طشكو ءرومألا قئاقح يف فرصتلا نع هريجحتل

 هيلإ دنتسي نكر لك دجو ءروبت ال يتلا ةراجتلا يف هل نذإلا نم عناملا سحلا
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 صال 0 نر ا يحلو ٠ مدهي قيقحتلاب هناحبس هاوس

 ةوابغلا يف طرفأو [130 ةيآلا :ةّرقبلا] مسن َهْيَم َهْفَم نم الإ مهر ِوَلَِم نَع كَضْرَي نمو

 وه يذلا سوفنلا هفس نم ىلاعت هاوسب قلعتلا نأل ءهسنج كاردإلا يف نياب ىتح
 رمع سيك ًألمو ؛هدشارم قرط فرع نمو سولفلا هفس نم ريذبتلا يف دشأ

 ءرهقت ال ةوطسو ءرفخت ال ةمذل ءديكأ مزعو ءديدش مْرَحِب رداب ؛هدئاوفب
 اقر درك ةيووعم يلا لوادي و ينقل هلو يلقي ولا ناجلاو
 هنمزا يف ناك اه ةراونا عطاضر يف :ةلولاو هب هتبحم صاصتخا نم كردتساو

 ٍبَهْذو ةدابعلا ةَّضِف كالم نيب نم زرحيو ءريبكلا زوفلا زوفيل «هتاف دق فلاسلا

 لالا نامل دعب نب طعن قا ورز دب يهك د ار هويت ايم 5 دوسحلا

 .لاصو كلذ ىوسب ززعت نم لك ىلع لاصولا زعب لوصيو

 ؛هيلإ لوصولا قيرط رئاسلل َنِّيع هناحبس قحلا نأ ءانناوخإ اي مكملعأو

 5 ءولْثص سيل :هناحبس لاق ثيح كلذو «ةراشإ فطلأو ةرابع زجوأب

 لك هركف نم حرطي ىتح هيلإ لصي الو هرون ىري ال هنأ هل نِّيبف [11 ةيآلا :ىروّشلا]

 ىلاعت هللاف ءرئاسلا لاح هنمو هللا نع لفاغلا لابب رطخي ام لك نأل ءىش

 لان ل قل نذل نسما ١ تكلا نيل" فما ذإ دهام قس نال هلا كل اهب

 هرمأ خستني ركذلا نأ ىتح هيف مستري ام الو لقع كلانه نوكي ال ثيح دارفنالا

 نم لقعلل ىلجتي ءيش لك حرطب هناحبس رمأف «هرونب الإ هرون ىري الو روكذملاب
 ذئنيحو «ىوسلا ملاع نم هنأل ًاضيأ لقعلا حرط كلذ نمض يفو «ىوسلا ملاع

 سجاوه نم ركذلا ماودب هدّرجتب ًارئاس ماد ام رئاسلاو «هرونب ىريف هرون فشكتي

 هنع تباغ اذإف اهكاردإ دنع ءايشألا روص هيف عبطنت لقع نم هل دب ال سفنلا
 ءاهسفن روصلا عابطنا نم فعضأ روصلا لايخ عابطناو اهلايخ هلقع يف عبطنا

 هلاوز لهسي ًايوق ناك نإو اهروضح دنع لقعلا ىف ة روصلا سفن عابطنا نكلو

 نإو هلاوز بعص هنإف اهلايخ فالخب دولا كح نعتةيقلا درجمب لوزي هنأل
 ءيشلا ةبحم ةدشك هدورو لقعلا ىلع ددجتي رمأب الإ لوزي ال هنأل ًافيعض ناك

 ةلئاه ىعفأ غدل وأ رانب قارحإك لئاه باقع نم فوخ وأ هركذ ماود نع ةئشانلا

 مولعملا نع هتروص حبقب لكلا جرخ دقو ةليوط ةلسلس يف لعج وأ ةروصلا
 ناك كلذلو دشأ وه امب وأ لكلاب ةبوقعلا ءرملا رعشتسا اذإ ىرحأو «ةداع
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 كلذو ةّيسحلا هتروص هلقع نم بهذتل ًاسح بنذلا نع عالقإلاب ًارومأم بئاتلا

 لقعلا يف هلايخ ءاقبل بجوملا رارصإلا يفن وه يذلا هيلإ دوعلا مدع ةّين ىلع

 يضاملا يف هلايخ نم لقعلا يف يقب امل يحاملا مدنلاب رمأو لبقتسملا يف

 ذخألا ةوالحب بجحلا بجوي كلذ نأل ؛هريغ هيف ملظ ام در ىلع هل لماحلا

 هل لماحلاو اقلطم لطابلاب سانلا لاومأ لكأ مرح هلجأل يذلا بجوم نودب
 ناك نإو فوخلا راعشتسا وأ فوخلا وأ ةبحملا ةدش نم قبس ام مدنلا ىلع

 راونألا نكل ةعاطلاب ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا راونأل ةبلاجلا ةدهاجملا ىلع لمحي

 امبرو سوفنلا ىلع ةميظع ةلزلز هنأل ًادبأ هب طالتخالا نم ولخت ال هنع ةئشانلا

 هللا نع ناسنإلا ةبيغ هب دتشت ىتح بلقي ثيح هلؤهو هتلوصب ةعاطلا راونأ لكأ

 سأيلا هب لصحو ةلمج ءاجرلا لكأ ىتح مظع اذإ كلذلو حتفلا باب هب دسنيف
 هللاو خياشملا ذختي مل كلذلو «هللاب ذايعلاو هباجحو رفكلا ةملظ رثأ ةمحرلا نم

 لّصَحَت يتلا ركذلا عاونأ مهباحصأ اونقل نكلو «ةدهاشملل ًاباب فوخلا ملعأ

 كلذ ريغو ميلستلاو لكوتلاو ءاجرلاو فوخلا ماقمل ةيحاملا ةبحملا ةدش ىلع

 يف الغوت اهب فصتملا داز تمظع املك ةبحملا نأل هللا نع بجاح لك نم

 يحبوا هاري دووم مج فو 90و دوو تل تح يرسل كورصجلا
 اطسوت ءايشألا دشأ وه لب ةلئاقلا نومأم اهقيرطف همولعم يف اهلك ملاوعلا نع

 .دوهشلا لوصح يف

 هدجيف ناوكألا نم اهعبطل مئالملا اهبح ىلع ةلوبجم سفنلا تناك املو

 ديرملا ناكو ءرارسألا ملاع دوهش نم هل ًاعنام لقعلا ةآرم ىلع ًامئاق ناسنإلا

 لضعأو اهترئاد ةعسل هريغ هلغش اهدارفأ نم درف ةلازإ ىلع هسفن دهاج املك

 تانوكملا دجت ال ىتح ةآرملا كلت رسكب الإ هنم صالخلا نكمي الو ءاودلا

 وه اهرسك نأل اهرسك هل ىتأتي الف هّسْفَنو ناسنإلا الخ اذإو «هيف مسترت ًالحم

 حلفأ نم حلفأ ام :مهلوقل هدوجو ردني خيش نودب وهو ةرضحلل بذجلا سفن
 خيش ريغ نم ناسنإلا بذج اذإ امبرف ههوجو ضرف ىلعو .حلفأ نم ةبحصب لإ
 اري اميف فيلاكتلا لمح نع ةهّرنملا هتقيقح روهظب هتعيرش تدسف هيلإ يوأي
 لهأ لاتحا ةهجاوملا راونأل لامك يه يتلا هجوتلا راونأ مرحيف هبذج ناصقنل

 صوصخلا ىلعو خياشملل زايحنالاب ةآرملا كلت رسك يف نيديرملا نم قدصلا
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 موسرلا ةآرم رسك ىلع اوناعتساو ؛ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب نيعماجلا مهنم لامكلا
 هقدص قيقحتب صخشل مهتبحم تيوق اذإ مهنأل مهل مهتّبحمل ةبلاجلا مهتمدخب

 ىَّوَّسلا دوهش نع ةهّرنملا مهرارسأب هرس طالتخال بجحلا عيمج هنع تقحم

 نوربتخي مهنأل هللا هدّيأ نم ىلع الإ ريسع قدصلا يف مهتارابتخال ربصلاو

 قوف وه ام ىلع مُموُلَّمح اومزهني ملو اهل اوفقو اذإف «ةبيرق رومأب مهباحصأ
 لابجلا اهلمحت داكت ال لزالز مهيلع اوقلي ىتح هيلع ربصلا رسع يف كلذ

 ةباحصلا لاح اورظنا متنأ نكلو ءريثك خياشملا لاوحأ نم كلذو يساورلا

 تحت اوعياب ىتح ىلاعت هللا نم ناوضرلا اوقحتسي مل مهنإف مهنع هللا يضر
 قدصلا يف مهيقري وهو تارم مالسلا هيلع هوعياب اوناك دقو توملا ىلع ةرجشلا

 نأل ءارو كلذ ءارو قبي ملف .؛كلاهملا ضوخو سوفنلا فالتإ ىلع اوعياب ىتح

 . هتبحم يف قدصلا تاماقم مظعأ بوبحملا ىضر يف سفنلا فالتإ

 ربدتسا ثيح هقدصب دهاش هلاح نأل ًاديهش كرتعملا ليتق يمس مث نمو

 نمم مكايإو هللا انلعج ءاهاقلأ هسفن ىتح هبويحم ىضر يف باحملا عيمج

 . كك هللا لوسر انالوم هاجب لاوحألا عيمج يف ىلاعت هللا عم هقدص ققحت

 ام انغلب دقف الإو .ًاديكأت الإ باتكلا اذه مكل انبتك ام ءانناوخإ اي نحنو

 هتبحمو هركذ ىلع مكيديأ اودشف .هللا بناج يف مزحلا نم هلل دمحلاو هيلع متنأ

 الف هللا يف تبهذ سفن وأ لامو «هتمحرو هللا لضفب هراونأ مكل فشكنت ىتح

 لآ] 4هآيحأ لب اَنْومَأ هلأ ٍلِِبَس يف أولم ندا َنِيَسْحَع الوإ» تيقب لب تبهذ ام هللاو
 .مالسلاو «نيعمجأ نيملسملا ديو مكديو انديب ذخأي هللاو [169 ةيآلا :ناّرمع

 ةَعِباَّسلا ةلاسرلا

 انتداهش يف بهوتسن كمرك نمو «لافقألا لافقأ حتفتسن ّمهللا كمساب

 فلكملا ىلع كتفرعم تلعج يذلا هللا كنأب نمؤنو «لامعألا لامعأ كتيدحأب

 دوجوب ال كزع راونأو كتمظع ءادرب كتاذ راونأ تبجحو :«سجاو لوأ

 ضعبب كتفرعم بوجوب نولوقي كقلخ نم سانلا ةاهد لعج ىتح بجاحلا
 .تايآلاو راثآلا موسرب كوكشلا ةمصاخم يف اهيلع نورهظتسي اوقفطو تافصلا

 نإ اولاق ءاهنافرع قيقحتل ال اهنايعأ دوجو داقتعال لصوي امنإ رثألا ناك املو
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 ةمكح كلذ لك .هقوطو هعسو يف سيل امب هقلخ نم ًادحأ فلكي مل هناحبس هللا

 ةوح ولا ةلطاعال تتار: عونلاب فليلع لدكو تقف لاو ةرهاق ةوطتسو ةرهاذظ

 يلصنو 15 ةيآلا :هط] 49 ئوتسأ ٍشرَمْلا لع ُنَمحَرلا## :لوقت كتاذ ةيدحأب ًادوجو

 عيمج هب تءاضأ يذلا رونلا ةقيقحو نافرعلا ةطساو دمحم انديس ىلع ملسنو

 جرخن امالسو ةالص «هئامس مجنأ هباحصأو وئام بيبانأ هلآ ىلعو «ناوكألا

 .نيبلا رهاظم يف نيعلا ةلاهج نم هللا ءاش نإ امهب
4 

 :دعبو

 عيمجلو مكلو يل هلأسأو وه الإ هلإ ال يذلا هللا مكيلإ دمحأ ينإف
 ًاريخ هللا مكملعأ مكملعأو «نيلقثلا رش كلذك هيفكتسأو نيرادلا ريخ نيملسملا

 .قرف ثالث مهلعجو قلخلا قلخ ىلاعت هللا نأ ًارش مكاقوو

 اهتاوهشو ةيناسفنلا اهظوظح ىلع صرحلا ىلع ةفكاع ايندلل ةبلاط ةقرف

 ىلإ حومط اهل سيلو ؛تاوهشلا ليصحت يف الإ نارود اهل سيل «ةينامسجلا
 اهسفن تكلهأو ءرظنت يهو تيمع يتلا يه ةفئاطلا هذهو «تافتلا الو ةرخآلا

 . اهتاملس هللا باذع نم لقتو ءاهتامدن ةمايقلا موي مظعتف ءرعشت ال يهو

 يهو ءروصقلاو تانجلاو روحلاب معنتلا ديرت «ةرخآلل ةبلاط ىرخأ ةقرفو
 «ىنفي اميف تدهزو ىقبي ام تبلط اهنوكل ًارظن ٌدَسأو ىلوألا هذه نم ةّمه عفرأ

 رظنت مل ثيح هناحبس هرظن تقفاو اهنوكل ميسج رمأو ميظع ماقم هللا دنع اهلو

 تدهز نإو اهنكلو ءربخلا يف امك اهقلخ ندل نم اهيلإ هللا رظني مل يتلا ايندلل

 تيضرو هناحبس هريغ تبلط املو «لجآلاب ذذلتلا ىلإ اهسفن تلام لجاعلا يف

 طارصلا ىلع رورملاو ةمايقلا موي لاوهأب هناحبس حلا اهفلك هاوسب ذذلتلا
 قيدصلا اهيف مهتي يتلا ةلئاهلا دهاشملا نم كلذ ريغو نازيملاو ٍففُحَّصلا ةنياعمو

 هاوس ناك امل بولطملا اذه ىلإ نولصي ال مهلعجف ةاجنلا مدع ىلع هسفن مهنم

 ؛هريغل بلط الو ؛هاوس اميف ضرغ اهل سيل ىلاعت هلل ةبلاط .ةئلاث ةقرفو
 يتلا يه ةفئاطلا هذهو «نيديلا اتلكب عيمجلا تضفنو نينوكلا نع اهتّمه تعفر

 عفر اهروصق نأل اهريغ روصقك تسيل اهروصقو روصقلل روبقلا نم جرخت
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 يف نيل َّنإ#» :هناحبس انالوم لاق ةيامولا كلملا ىلإ رظنلا ماودو باجحلا

 لاقو [55:54 ناتيآلا :رّمَملا] © ردكم ِكيِلَم َدنِع ٍتْدِص ِدْعْفَم ف 9 ربو ِتنَج

 نم ةفئاطلا هذه تملس امنإو ء(بحأ نم عم ء ءرملا» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 اهرخآ نع سوفنلا بعشو ءاهلك لاوهألا رادلا هذه يف اهكرتل اهلك لاوهألا

 ءيش دعب سيل اهبولطم نأل ةفلكب فلكت ملف هاوس ءيش نود اهبرب اهلاغتشاو

 نع الو ء«ءيش نيمي نع الو ؛«ءيش تحت الو ءيش قوف الو ءيش لبق الو

 امثيحو اوهجوت امنيأ دوجوم وهف ؛ءيش لك ماقو «ءيش لك رهظ هب لب ءهلامش

 ناذا انناوخإ اي اوحتفاو «ناقيإلا رظن هيلإ نورظنيو ناكم ريغ يف هنوروزي ءاولح
 عيمجو مكايإو انلعجي نأ هناحبس هللا نم بلطن ةفئاطلا هذه نمف ءمكبولق

 وأ ايندلا ةبعل هللا نع مكلغشت ًالافطأ اونوكت الو ًالاجر اونوكف «نيملسملا

 قحلا وه هللا نإف هللا نع ةلفغلا لهأ هللا نع مكدصي وأ ةرخآلا ةجهبل قّوشتلا

 قحلا نع ضارعإلا ناسنإلا نم حيبقو لطاب نوملعت امك هاوس امو هناحبس
 امك هنإف ءعامتجالا نم هب مكانرمأ ام يف انناوخإ اي اولهتو لطابلا عابتاو

 .مالسلاو دب الو دب الو نيدلا يف رصانتلا نم نوملعت

 ةنِماّثلا ةلاسرلا

 هعيباني ترجفتو «مولعلا سومشب هعوبر تقرشأ أاماقم هللا اًّيَح ءهلل ٌدمحلا

 ربانم قوف ريخلا يف همدقت ةحارصب تحرصو «موهفلا هوجوو قيقحتلا بورضب
 ةلفاغلا لوقعلا مشايخ نم هللاب لهجلا ماكز تلازأو :«هرايطأ لضفلا حاودأ

 نم اهيمح الدعتو « نوح كاياؤدشا اندم "همز اريماو ةراونأ هاب ةقوفحلا حئاورب

 معت «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسو .هثمو هلضفب هناحبس قحلا بزح

 :دعبو هتاحفنو هراونأ ديعسلا مكبانج

 هجو يف هرس رون داك يذلا مكباطخو ءعفرألا مكباتك انيلع درو دقف

 ركذ ىلع صرحلا نم هيلع متنأ امو مكتيفاع ىلع هللا اندمحو عملي ساطرقلا

 يف ءاقترا هللا مكداز «مكنيبو انئيب فلاسلا دهعلا ىلع ءاقبلاو هيلإ زايحنالاو هللا

 .تاماقملاو لاوحألا عيمج يف مكديأو انديأو «تامركملا

 مكعامتجا نع هللا هامسأ .مكدلاو يهن نم يخأ اي انل تركذ اّمف :دعبو
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 رظانلا ةهزن يف دابع نبا هلاق امم كل رهظي كلذ باوجف .ناوخألا عم ركذلل

 ىضر قفاوت ةلاح ىلع دبعلا نوك فوصتلا ةلمج نأ ركذ نأ دعب هصنو لمأتملا

 نمؤي دحأ ْنِم روصتي مل نم فوصتلا ىنعم اذه ناك اذإف ءهل هتبحمو هنع هللا

 ملعلا ةبلط رثكأ نأ ملعت اذه نمو «هريغب لغتشيو هلمهي رخآلا مويلاو هللاب

 وه يذلا هيلع حلطصملا هقفلا ملعب ًالثم اولغتشا اذإ مهنأل نورورغم نوعودخم

 قيرطب مهدصاقمو مهتاّين حيحصتب كلذ لبق اونتعي ملو دوصقملل مولعلا برقأ
 ليق «ةحيحص هتّين نأ مهنم ىعدا نمو .«مهءارهأ نيعبتم كلذب اوناك فوصتلا

 اهب ةقيرطلا هذه نأل مهسب موقلا قيرط يف برضت مل تنأو اذه كل نيأ نم :هل

 ىتح تافاآلا قئاقدو يفخلاو يلجلا كرشلا كل ىءارتيو سوفنلا عدخ كل رهظت

 نم ىلإ رفسلا بجيف ًاضرف ًابجاو ناك ثيحو «ينيد ثعابب هل َكّذخَأ نوكي
 .هيدلاو فلاخ نإو «ةيبرتلاب فرع اذإ هنع ذخؤي

 بجت .أجاف اذإ ودعلاك تبلغ اذإ سفنلا :يسونسلا خيشلا لاقو

 هلاق ءزرب اذإ ودعلا يف امك نيدلاولا فلاخ نإو ءاهيلع ةناعتسالاو اهتدهاجم

 . يريزجلا حرش يف

 هدلاو هرمأو رمأب دينجلا رمأ يطقسلا يرسلا نأ حيحصلا لقنلاب انغلب دقو

 وأ .كلذب الإ تحبر ينئظأ ام :لوقي ناكو .خيشلا هب هرمأ ام مدقف ءرمأب

 .هانعم اذه امالك

 اذإ اميف هنأ مكيلع ىفخي الف رمألا ىلع يهنلل مكميدقت نم انل متركذ امو

 هتعاط نم ميدقت بجاولاف هريغ رمآلا ناك اذإ امأو ءيهانلا وه رمآلا ناك

 امل مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوٌسر انالومل لاق ًالجر نأ درو دقو .بجوأ

 رركو .«كمأ عط» ؛مالسلا هيلع لاق ءعطأ نم :هيف هيدلاو ضارغأ تضراعت

 :لاق ةعبارلا يفو تارم ثالث «كمأ عط» :لوقي مالسلا هيلع وهو لاؤسلا هيلع

 .«كابأ عط»

 خيشلا راطفإ زاوج ليلعت نم رصتخملا حورش يف ام مكيلع ىفخي الو

 ال ةقيرطلا خيش خيشلاب دارملا نأو هعابتا يف دهعلا هيلع ذخأ هنوكف هذيملتل

 مكبانجب قلعت نم لُك ىلع انم مالسو كايإو هللا انمهف مهفاف ءرهاظلا ملعلا خيش
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 .مالسلاو مكتبحمو مكدهع ىلعو

 ةعساتلا ةلاسرلا

 ام جرختسن كدمحبو ءبرلقلا نيقارغأ ةلوص نم ىنععما ل11 كيش اب

 بيرقتلا هديب يذلا هللا كنأ دهشنو .ءبويغلا راتسأ تحت كمعن نم نطب
 ةيادب كنم يذلا لوألا كنأب نمؤنو «بيذعتلاو معنتلا رمأ هئاضقبو ءديعبتلاو

 ءادب كنم ام ءاهتنا كيلإف ءءيش لك ةياهن كيلإ يذلا رخآلا كنأو ءءيش لك

 دحأ لك ىلع تمكح نم ىلع ملسنو يلصنو ءادحأ ًادحاو لزت مل أذإ تنأف

 هر نيم هت د | بار مو كيد: نلف ال تلناع عدم ذل ربا الز :كانرعج اله

 لاق ىتح ؛لوخدلل ببس وه يذلا نوكلا دوجو هتقيقح نمو ؛لوصولا راونأ
 ىلعو «هتاذ ةيهام وأ هتيهام يف اوركفتت الو هتاعونصم يف اوركفت» :مالسلا هيلع

 .هرمأو هيهن راصنأ هباحصأو ءهدجم لوادج هلآ

 خألا ىلع «ميسن لك بهم نابهي ةكربو هللا نم ةمحرو ميمع مالس دعبو

 هللا اندمحو .يناثلاو لوألا مكباتك انيلع درو دقف ءهلجأ نم بحملاو هللا يف

 انيلع هللا مادأ «ةفاسملا برقي يذلا دجلا نم هيلع متنأ امو مكتيفاع ىلع

 نحنو مارجألاب مكانقرف ذنم يخأ اي هللاو اذه .ةنطابو ةرهاظ همعن مكيلعو

 دعب يملعلا فيرشلا دمحأ يالوم عم ةركاذم ىَنْسَأب تاقوألا بلاغ مكركذن

 .دادعتسالا ردق ىلع دادمإلاو سانلا نع انولخ نأ انسفنأ يفو مكيلع همالس

 هللا نأ ًارش كاقوو ًاريخ هللا كملعأ كملعأو «[152 ةيآلا :ةَرَثبلا] «مُرفْدَأ نورد

 . فئاوط عبرأ مهلعجو قلخلا قلخ دق

 اهلام الو اهَّسْمَت اهنم رتشي ملف ةمحرلا رظن اهيلإ هناحبس رظني مل ةفئاط

 يف ةثيبخ حاورأ ءهدنع ةلذرتسم اهنوكو اهثبخل كلذ نم ًائيش اهنم ضرقتسا الو
 ةثيبخ ماسجأ

 يف قبس اميف عوطلا مكحب ةنجلا ضوعب اهلامو اهسفن اهنم ىرتشا ةفئاطو

 هيرتشمل عيبملا اوملس مهارتف «عيبلا ةمالع رادلا هذه يف اهيلع ترهظف لزألا

 راضم عفد الو عفانم ليصحت الو قلع نع اوثحبي ملو ءءاشي ام هب لعفي

 اولصحي مهلعل ةرخآلا نوبحي مهارتف ؛كِلاملا دي يف هنوكو مهكلم نع هجورخل
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 . ضوعلا ىلع

 هملع قباس يف مهنم ضرقتسا نكلو هناحبس مهنم رتشي مل ةفئاطو

 اضيأ اوملس مهارتف ءرادلا هذه يف ضرقلا ةمالع مهيلع ترهظف هوضرقأف

 راظتنا مهبولق لغش نكلو نوعئابلا هملس امك ًارسك ضرقتسملل ًاحتف ضرقتسملا
 .عقي نامز يأ يفو درلا كلذ نوكي فيكو .ءضرقتسملا ْدَر

 يدي نيب بدألا نسح اهيف ثفنو ةيدوبعلا يف قدصلااهنم هللا ملع ةفئاطو
 عيبلا ةقيقح اولمأت تضرقأ ةفئاطلا هذهو تعاب ةفئاطلا هذه تأر امل ةيبوبرلا

 ضرقتسملل ضرقملاو عيبملل عئابلا كلم كلذ طرش نم نأ اوملعو ضرقلاو
 امم ءيش الو ةبهلا الو ضرقلا الو عيبلا انم حصي ال نحن :اولاقف ءاحتف

 عدن لب ءانلاومأو انسفنأل ِكلِم مدعل زاجملا قيرطب ولو كلملا توبث يعدتسي

 مهيلع ةرهاظ كلذ ةمالع دجتف .هلاوحأ نم ءيش يف لخدن الو هكلامل كلملا

 الو ايندب مهبولق هللا لغشي ملو مهءارو دوجولا اوكرتو هللا ىلع اولبقأ مهارتف
 بيغي دهشم لكو ادبأ هللا نع ةبيغلا دهاشم يف مهروهظ نع نوسدقم مهف ةرخآب

 .ةظقيو ًاراصبتساو ًاروضح هعم نودادزي هيف مهارت هللا نع هيف سانلا

 فئاوطلا هذه نم ةفئاط يأ نم كركفب لمأتو كسفن ىف ىخأ اي رظناف

 مارت ابد كل تقل نشير واقا لا كرار مد يلق الع دع كانتا ع نع هنا عاوز كاكا
 «نامزلا نم كيدي نيب ام نأ ملعاو «لطاب اهبلاغ مالخألاو ينامألا نأل دجلاو

 «لاجعتسا نع كل هانيتك باتكلا اذهو كديو انديب ذخأي هللاو .ليلق رثك نإو

 ضرملا ٍلاح يف ُتلز ال هلل دمحلاو ينإو «هللا ءاش نإ هريغ كيلع درّيَسو

 أرقت نأ هدكل 1 اددلح ناوخإلا ىلع هرم ءافشلاب انل هللا عداف .فيفخلا

 .مالسلاو ءمكتبحمو مكدهع ىلع نحنو هنم ةخسن وأ باتكلا اذه مهيلع

 ةرشاعلا ةلاسرلا

 كركذ ماودبو «تاعونصملا هذه نطاب ىف نمك ام يلجتسن مهللا ك”مساب

 هذه نم كعم دوجولا هسفنل يعدي نم لك ىلع وحملا ججحب رهظتسن

 كئايلوأل تفرعتو ءروهظلاب كرون ترمضأ يذلا هللا كنأ دهشنو .«تاعدتبملا

 نطابلا تنكف .ءرهاظملا عيمج يف كررهظب ثداوحلا نع تينغتساو .روتسلاب
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 كرون دمحم انالومو انديس ىلع ملسنو يلصنو ءرخآلاو لوألاو ءرهاظلاو

 .ةادهلا هباحصأو ةاقّثلا هلآ ىلعو نونكملا كرسو نوصملا

 نيدجملا نيركاذلاو ءالجألا انناوخإ ىلع ماعلا لماشلا ماتلا مالسلا دعبو

 لوصولا دحأل عمتجي ال هنأ ءًارش مكاقوو ًاريخ هللا مكملعأ ؛مكملعأف ءالبنلا

 ىتح هللا عم ناسنإلا قدصي الو ءادبأ ىلاعت هللا عم قدصلا مدعو ىلاعت هللا ىلإ

 وأ . ًاعْوط لوصولا دعبو ًاهْرَك لوصولا لبق لاوحألا عيمج يف هللابو هلل نوكي
 هسفن بردي مل نمو هل اقيدصت لوصولا دعبو «خيشلل ًاديلقت لوصولا لبق :لوقن
 نأل ٍرَطَح ىلع هللا هردق ْنِإ لوصولا يف خوسرلا نم ناك لالجلاب ريسلا ىلع

 هلكأي نأ درفنا اذإ.هبحاص ىلع ىشخي نكلو ًابلاغ خيشلا هب لصوي لامجلا

 كلذ يف سانلاو لالجلا ليبق نم وهف عبطلا مئالي ال ام لكو أجاف نإ لالجلا

 ءايلامج اذهل ةبسنلابو ايلالج ناسنإلا اذهل ةبسنلاب نوكي ءيش برف ؛نوفلتخم
 دعا لك يباني اهبءافرعأ ةيفلاو

 مهنع هللا يضر ةباحصلل مالسلا هيلع لوسرلا ةبوجأ تفلتخا كلذلو

 :هباحصأ ضعبل مالسلا هيلع لاق دقو «مهباحصأل خياشملا ةبوجأ تفلتخاو

 اوملعاو «هلوسرو هللا امهبحي نيتلصخ كيف» :رخآلل لاقو ««ةيلهاج كيف نإ)

 مل خيشلا عم قدصي مل نمو خيشلا عم قدصي مل ناوخإلا عم قدصي مل نم نأ

 هللا عم قدصي مل لوسرلا عم قدصي مل نمو «مالسلا هيلع لوسرلا عم قدصي

 انربخأ امك مكلاح ءهلل دمحلاو انّرس دقو .ًادبأ حلفي مل هللا عم قدصي مل نمو

 دكؤنف .ةدوس نب دمحم يديس حلاصلا يلولا ةمالعلا ناوخإلا ضعب كلذب

 يف ناك ةدايز يف نكي مل نم نأل كلذ يف اوديزت نأ دب الو دب الو مكيلع

 .مالسلاو مكايإو انديؤي هللاو ءصقن

 رشع ةيداحلا ةلاسرلا

 كركشنو ءارخُف كامسلا كيلإ زايحنالاب لواط نم دمح مهللا كدمحن

 يذلا هللا كنأ دهشنو ًاركذ هل ماودلا ىلع كامس ٍِلْعَجف هيلع تمعنأ نم ركش

 ترمضأ ذإ .باجعلا بجعلا عادتبالا داعتبالا نم تيدبأو «بابلألا ترهب

 ةوطسب هتئكمو «رايتخالا بلاق يف روبجملا ترهظأو ءرايغألا رئامض يف كرو
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 راصف «لاعفنالا موسر ةعيرشلا ةمكحب اهمهوتف لاعفنالا موسر نم ةقيقحلا

 هنأ باستكالاب هنع ربعملا هيلإ ةبسنلا شبغب معزيو «رابدإلاو لابقإلا هسفنل يعدي

 ديفت كتيعم نأ ىرد امو ءرارسإلاو نالعإلا يف هعم كنإ تلق ذإ ءدوجوم كعم

 كل دارفنالا ققحت ىلع هتلالد كلذ نم دوصقملا نأو ,كدوجو نيع يف هيشالت

 عم مالظلا دجوي ىتمو ءراهنلاو ليللا عمتجي ىنأف الإو ءكدوجو كمرك ضحمب

 تبثي فيك مأ «مدعلا يف دوجولا رهظي فيك ابجع اي ءرامقألاو سومشلا عولط
 .مدقلا فصو هل نم عم ثودحلا

 نم هيف دب ال كيلإ لوصولا نأ ىلع لادلاو «ىلعألا هلإلا كنأب نمؤنو
 يلصنو .18 ةيآلا :مخنلا] *9) لدم امم م :كلوسر قح يف تلق ذإ ؛ةمدخلا

 ىتح ةيدوبعلا يف ىقرتو «ةدارإلا يف قيرط حضوأ هتمأل حضوأ نم ىلع ملسنو
 .هئارزوو هلآ ىلعو [26 ةيآلا :سنوُي] د برو سلا اوْنَسْحَأ نيل هّبر نم ىقلت

 لماش كلذ لك تاكربو ىلاعت هللا نم ةمحرو مات مالس دعبو .هئانمأ هباحصأو

 يديس ؛ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب عماجلا ركاذلا ملاعلا هللا يف خألا ىلع ماع

 هللا ةبحم نم هيلع متنأ ام ىلع هللا انذمحو مكباتك انّعلب دقف «سيردإ نب دمحم

 انيقلب هللا عفن له رظنأل ًاريثك كنع لأسأ يّْنإف ءناوخإلل حونجلاو هلوسرو
 لوخدلا نأ يخأ اي كملعأو اذه .هللا ءاش نإ ًارْيَخ هللا ّنم وجرأل ينإو «مكل

 امكف «نيققحملا دنع هيطاعتو مالسإلا يف لوخدلاك اهيطاعتو ةقيرطلا هذه يف

 ىتح ؛امهاوس امم هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي ىتح ءرملا ناميإ لمكي ال هنأ

 هيدؤي ام هيلإ لسرملل غلبي هنأل لوسرلا ةبحم تبجوو «هيبنج نيب يتلا هحور

 ىلإ لوصولا نوكي ىتح ديرملا لوصو ىتأتي ال كلذكف ءًامومع هللاب ناميإلل
 نيب يتلا هحور ىتح امهاوس امم هيلإ بحأ هيلإ لوصولا ىلإ هيدؤي نمو ءهللا
 لوصولا عوط يف رجاهي كلذك «هبرسب مالسإلا عوط يف رجاهي هنأ امكو «هيبنج
 نع هدري نأب رهاظلا هلاح هيلع دسفي الئل رفاكلا ودعلا دهاجي هنأ امكو «هبلقب

 نع هدصتف نطابلا هلاح دسفت الئل هسفن دهاجي نأ هيلع نِّمعَتَي كلذك «همالسإ

 .لاوحألا ةيقب كلذ ىلع سقو .هلوصو

 نأل ؛لوصولا ديفي ال ةصاخ ضئارفلاب برقتلا نأ يخأ اي ملعاو
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 امنإ كلذو «بوبحملا ىف ءانفلل ةيدؤملا ةبحملا ةدش نع ةلاحم ال أشني لوصولا

 الف باجيإلا رهقب ناسنإلا هيدؤي يذلا ضرفلا امأو .تادايزلاب برقتلا ديفي

 ردغي الوب ءارعلا :تاسك هنجلا لوو ةهلاخملا تاتقعةرن ةنالسلا الإ ةيغب
 مهبيغرتب مهب ةصاخلا مهلزاون يف دارفألا ضعبل هلوسرو هللا باطخب ناسنإلا

 قلعتلا نع روصقلا وأ ضئارفلا يف ريصقتلا مهنم ىري ثيح ضئارفلا يف

 لازي ال» : يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هلوق نم تئش نإ اذه مهفاو .تادايزلاب

 خلا 2... .هعمس تنك هتببحأ اذإف «هبحأ ىتح لفاونلاب ّيلإ بّرقتي يدبع
 . ثيدحلا

 لهأ خياشملاو «تاريخلا لفاون يف نوقرتي فلس اميف سانلا ناك دقو

 بجحي ال ذإ هيلإ ةلئام مهسوفن نوري ام بسح ىلع مهلاوحأ يف نورظني ةيبرتلا
 مهضعبو ركذلاب مهباحصأ ضعب نورمأيف ؛هيلإ هسفن ليمت ام لإ ناسنإلا

 «بابسألا كرتب مهضعبو «مايصلاب مهضعبو «تاقدصلاب مهضعبو «ةالصلاب

 هللا نع هدصي ام ديرملاب قلعت الثل لاوحألا نم كلذ ريغ ىلإ اهيطاعتب مهضعبو
 نم ممهلا بذج نأل ناوخإلا ةمدخو مهتمدخب هؤاد لضعأ نم نورمأي امك

 مالع ةرضح ىلإ بولقلا بلجب لصحي ىتح ءمركلاو لضفلا بهاوم لضفأ
 اساسا هتزيقجلا ةازيطلل هلال عينا الق اهلل تلج املك ىرفلا 3 آل :يوبعلا

 ىوقيو حانجلا كلذ مظعي ةرضحلا يف بولجملا بلقلا كلذ لغوت ردق ىلعو

 هللا عم رضحي امم رثكأ ديز رطاخ بلجب هللا عم رضحي ناسنإلا دجتف «ناريطلا

 .ورمع رطاخ بلجب

 نم ًادعب كلذ هديفي امنإف هللا نع لفاغلا رطاوخ بلج يف ىعسي نم امأو

 اورف» :مالسلا هيلع هلوق نم اذه مهفاو .هسفن دْعُب ىلإ هريغ دْعُب مض هنأل هللا

 لاجرلا سافنأ نيب اودعاب» :هلوق نمو ء«دسألا نم مكرارف موذجملا نم

 [1 ةيآلا :ةّنحَتمُملا] 4م كَودَعَو ىَوُدَع ْاُدِخَنَت ال» :انالوم لوقو «اءاسنلا سافنأو

 باذجنا ةملظ نم ةنفأ ةملظ هيف رثأ نمؤملا ىلإ هبلق بذجنا اذإ رفاكلا نأل

 رظنيلف هليلخ نع لأساو ءرملا نع لأست ال» : مالسلا هيلع لاقو .يصاعلا بلق

 ةسلاجم نع مهتسلاجم ديرملل خياشملا راتخا كلذلو .«للاخي نم مكدحأ
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 نع ةولخلاو ةولخلا نع ناوخإلا ىنعم مهفاو ءناوخإلا ةسلاجمو .؛ناوخإلا

 ريخلا لفاون نم خياشملا هب رمأي لبق ْنِم ناك ام لك نإ مث ءةلْفَعلا لهأ ةطلاَخُم

 قدص نمل هللا ءاش نإ هب لوصولا عقيو «هنم فيفختلا نم اذه اننامز يف دب ال

 امم رثكأ دحاولا مهردلا هللا ىلإ هعطق يف رثؤي مويلا ناسنإلا نأل هتدارإ يف هللا

 فلسلا يف امم رثكأ ةدحاولا ةالصلا هيف رثؤتو .فلألا حلاصلا فلسلا يف رثؤي

 تقو يف ةنئاكلا ِهلكَي هللا لوسر انالوم ةعيرش تءاج كلذلو «ةالص ةئام حلاصلا

 . ثئابخلا لإ مّرَحُت مل ثيح فيفختلاب دوجولا سمش بورغ نم بيرق

 نأ ًانظ فيلاكتلا يف ةيعرلا نوديزي نآلاو ,فلس اميف ءارمألا ىلإ رظناو
 مهيدؤي كلذ لب «كلذك رمألا سيلو مهتعاط مهُديفي تقولا اذه يف كلذ لقث

 انمهلي هللاو ؛مهيلإو مهنمف «ةعاطلا نع ًادعب كلذب نودادزيف هللا نع ةبيُعلل

 . باوصلا قيرط مهايإو

 نم هلمحي ال ام ديرملا لاح نم لمحي نأ هيلع نّيعتي نآلا خيشلا نإ مث

 .مويلا مايصو ء.دحاولا مهردلاو «ةدحاولا ةالصلا هلقثت نم ثبخ ةوقل .مدقت

 قيرطلا يف نيلخادلا دجت كلذلو . ضعب نود نايحألا ضعب يف ةمدخلاو

 أرقاو ناوخإلا ةلمج ىلع يخأ اي انم ملسو .ىتدارفلا الإ حجني الو نيريثك

 «ةينالع كيلإ هللا لمي ةينالع هللا ىلإ لمو هايإ مهمهفو باتكلا اذه مهيلع
 هللا بتك نإو .مودقلا نكمي مل اذإ هللا ءاش نإ اذه دعب رخآ باتك مكيتأيسو

 هللا بِّيط  مكبيط غلب دقو هللا ءاش نإ ًاّيفاش ًاحاضيإ رمألا مكل حضوأس ءاقللا

 .مالّسلاو  مكتيّرذ يفو مكيف كرابو ءهلك نوكلا مكركذب

 رَشَع ةيناّثلا ةلاسرلا

 كركشنو «نانتمالا ليزجب فرتعم ؛ناسحإلاب رقم دمح مهللا كدمحن

 هايشألا دوجو كتيمويق مومعب تلطبأو .دادضألا رهاظم يف تزرب نأ ىلع

 قيقحتلا يف كاوسو «دوقفم قالطإلا ىلع هجو يأب كل كيرشلاف «دادنألاو

 ةيادبلا لهأل تيدبأ يذلا هللا كنأ دهشنو ءدوجومب سيل لب ءدوبعمب سيل
 لهأ تدهشأو «تافصلا لومش ىلع طاسوألا كلذب تهبنو «تافرصتلا مومع

 ردق ىلع راصبتسالا رون نم هتيطعأ لك «تاذلاب ةقيقحلا دارفنا كلذ نم ةياهنلا
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 تيدهو ءهّسح ةرئاد نع ركذلا ماودب ركفلا لقصب هدعبو ؛هسفن نع هيلخت

 .ءاشت نم كقلخ نم هب صتخت يذلا ةيصوصخلا لضفل ًاراهظإ كلذل عيمجلا

 دييأت الول ذإ ءءازجلا دوجوو ضّوِعلا نع هزنت يذلا ضحملا مركلل ًانايبو

 طاسب ىلع فقي نأ فراعل نكمأ الو «كيلإ ريسلا رئاسل تأتي مل ةيصوصخلا

 يف رئاسلا اتديأ «ةيهلإلا ةمسقلاو «ةينابرلا ةيانعلا نكلو «كيدي نيب دوهشلا
 ترصنو «هبنذل ًاقحام نوكي ةبوتلا نم عونل عارسإلاب ةّلذلا وهو «هبتارم طحأ
 هدعبل اخسان نوكي رذعلا نم هجوب ةلفغلا وه يذلا «هفقاوم حبقأ يف فراعلا

 عيمج يف مهتاماقمل بسانملا بدألل مهل كقيفوت ببسبو ؛هبرق دوجوب
 كلذلو «لام الو هاجب بستكي ال يذلا ةيصوصخلا رس مهيف رهظ «لاوحألا

 ام ردق ىلع «كلئايبنأو كلسر تاجانم تتوافتو «كئايلوأ راذعأ تفلتخا

 مل يلصنو . كيلع كترضح يف بيرقتلا لزانم يف مهترطفو «كيلإ مهتمهلأ
 لهأ ًاصوصخ هلآ ىلعو «لاقملاب ةعيرشو «لاحلاب ةّمه كيلع لادلا كيبن ىلع

 هللاو» :لئاقلا هعابتا يف ددشملا ًاصوصخ هباحصأو .ًالايذأ مهرهطأ ةءابعلا

 لامك نأ ىلع ًاهيبنتو ؛عئارشلل أاظفح كلذ لك «ًالاقع ينوعنم ول مهتلتاقأل
 «ناوضرلا لزانم امهب لانن امالسو ةالص «عباتلا ىلع عوبتملا ّقَح نم ءادتقالا

 .ناوخإلا عيمج صوصخلا ىلعو نيملسمللو انل حتفلا بهاوم امهب بهوتسنو

 ةب قح ام زمر نم لانيو «ديرجتلا قئاقد بيط هتامدقم نم عوضتي مالس دعبو
 «ةلماش هللا نم ةمحرو ديرجتلا لوصحب ةحصلا لمكت ىتح عطاوقلا حرج مهرم

 نيدجملا نيركاذلا ءالضفلا ءالجألا انناوخإ ىلع ؛ةلماكتم هناحبس هنم ةكربو

 .ةيسيردإلا ةرضحلاب نينطاقلا ءالبنلا

 ةريصب يذ ىلع ىفخي ال هنأ ارش مكاقوو ًاريخ هللا مكملعأ مكملعأف

 حلاصم يف رظن نم اّنِم لقاعلا نأ .ةدصاق ىلاعتو هناحبس قحلل ةركفو «ةذفان

 اهروبت ال ةفرحب رادلا هذه يف فرتحاو «هلآمو هعجرم نطوم ىلع لوعو ءهلاح

 ًانايع متيأر دقو «لئاوغلا عاونأو نحملا بورض اهلطعت الو «لزالزلا قئاضم

 ملع ةءارق ىتح ًاعيمج فرحلا ليطعت هوجولا تهاشو سيطولا يمح نيح
 هناحبس قحلل ناك نم الإ قيقحتلا ىلع سلف الب هجولا مئاق قبي ملو ؛رهاظلا
 ركذ ىلع ماد ول نأ لفاغلا دوو «ةحبسلا نمث عفتراو ءاركاذ هنايحأ عيمج يف
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 ركاذلا نيب هللا زيميل كلذ لكو ءهحبصو هءاسم هرمع عيمج هناحبس هللا

 . ليآو عجار هيلإ ةلاحم ال هنع ضرعأ نم نأ مومعلا ىلع ملعيو «لفاغلاو

 يف دادزي اهبحاص نأ هللا نع ةلفغلا صاوخ نم نأ انناوخإ اي اوملعاو

 يف دادزي هبحاص نأ ىلاعت هللا ركذ صاوخ نم نأو ءهّبل يف ًاشهد قئاضملا
 .ةّدشلا يف هفرع ءاخرلا يف هلل فّرعت نمو ؛هّبر نم ًابرق دئادشلا

 نم رانلا ىلإ هعافدنا قيضم يف مالسلا هيلع ميهاربإ انديسل عقو ام اولمأتو
 هللا ملعب ءافتكا ةاجنلا هللا لاؤس نعو مالسلا هيلع ليربج نع هللاب ىنغلا

 لاق ذإ راغلا قيضم ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ءايبنألا ديس لوقب اوربتعاو

 هيلع هلاحل اورظناو . [40 ةيآلا :ةّبوتلا] اَّسمَعَم هللا نإ َنَّرَحَت ال :هبحاصل

 يف كلذ ىرس ىتح روضحلاو دوهشلا هب مظع ذإ نينح قيضم يف مالسلا
 ىركلو َتَِمَر ْذِإ تنير اًمّو» :كلذ يف هللا لاقو ءهفك يف تحبسف ءابصحلا
 : هفيس هيلع طرتخا نمل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو «[17 ةيآلا :لاّقنألا] نر َدَّشأ

 .ةيبوبرلا ةبيه دوهشل هدي نم فيسلا طقسف هللا :لاقف ؛« ينم كعنمي نما

 سم ساس يي

 . 662 ةيآلا :ءاَرَعّشلا] 4 نيِدهيَس

 :همؤق لالض نم ًابجعتم حون اندّيس نع نآرقلا هاك الع اضنأ اوربدتو

 . 562 ةيآلا :ءاَرَعُشلا] ؟ِنَهَبَس قر َىِعَم نإ

 اًعيِج نودكت# :هموقل هلوق قيضم يف مالسلا هيلع حون انديس لوق ًاضيأ اوربدتو
 . ةرثك ىصحي ال امم كلذ ريغ ىلإ [55 ةيآلا :دوثه] «ِنوُرِظْن ال َّرُث

 مسا يسن فيك قرغلا هكردأ نيح .«نوعرف ءهللا نع لفاغلا لاحل اورظناو

 نمو مالسلا هيلع ىسوم انديس نم هعمس ىلع هرركت عم ىلاعتو هناحبس هللا

 :سنوُي] 4# َليِّرَسإ أوْنب هب َتَماَ ىِذَلأ الإ َهَلِإ ال8 :لاق كلذلو ءمهريغو ةرحسلا

 «َييِليُسْلا ني انأوإ» :لاق ىتح هشهد مظعو .هللا الإ هلإ ال :لقي ملو [90 ةيآلا

 لك .مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم انديس ةلاسرب هناميإ مدع عم [90 ةيآلا :سنوُي]

 ةورعب انءابحأو انناوخأ اياوكمشتف .ةريحلاو شهَّدلا نم هباصأ امل كلذ

 نع ريثك زجع دقو اهب مكيلع معنأ ةمعن ىلع هودمحاو ءاهكاسمإب هللا مكّصخ
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 لك ىلع انم اوملسو مكبر ىلإ مكزايحناو مكراكذأو مكداروأ اومزلاو ءاهكاردإ

 .مالسلاو «ءاعدلا حلاص نم انوسنت الو «مكلو انل بحم

 رشع ةثلاثلا ةلاسّرلا

 «كتمحر هتلمش نم ركش كركشنو «كتمعن هتّمع نم دمح مهّللا كدمحن

 كنأ دهشنو «ٌقيرع كلضف ىلإ ةبسنلا ةحود يفو ءقيرغ ناسحإلا رحب يف وهف
 كاذ ذإ ترهظف رهاظلا كنأب هترمضأو نطابلا كنأب نوكلا ترهظأ ىذلا هللا

 تكللأس اًإَوإ## :كلوق يف كنم برقلا ىنعم كلذب تنّيبو .بيجعلا رهظملا

 وذو ايي كاري ةدهاشملا وذف .186[1 ةيآلا :ةَرَقَبلا] 4 ُبِرَك قاف قع ىِداتبِع

 تسلف الإو كيلا هابعنالا ةرعم كتم تزقلا نأل" ابيجم ةلعتمسي ةحلاكملا

 كمالك يف تنأف الإو كيدي نيب ملكتملا يف عيمجلا يطب كتملاكمو ع ةيعت

 ال فيكو .رادتقالا بيرغ نم كدنع سيل ءيشلا يف ءيشلا ٌئبطو ءديرف

 جلوت تنأف ءراهنلا ءاج اذإ ليللا نيأ كناحبس» :لوقي مالسلا هيلع كلوسرو

 تيملا نم يحلا جرختو «ميهبلا ليللا يف راهنلا جلوتو ءيضملا راهنلا يف ليللا

 .«ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ «يحلا نم تيملا جرختو

 يذلا كلوسرو «كيدي نيب مئاقلا كليلد دمحم انالومو انديس نأ دهشنو

 ٍثوُيِل هلآ ىلعو هيلع ملسو هللا ىلص «كيلإ ةيادهلا رونب نيملاعلل ةمحر هتلسرأ

 .ٍلالَّصلاو ْغيَّرلا َنِم نيّدلا ٍتامححو ِلاَوْنلا ِثوُيَغو برحلا

 دي دمو ءمكب دهعلا ديدجت باتكلا اذه نم مهألا دوصقملاف :دعبو

 هللا انلعج مكلاوحأ هللاب ةظوفحملا نع لاؤسلاو مكيلإ ةركاذملاب هللا يف ءاخإلا

 نم ؛مكيلع ىفخي هللا دمحلاو هنظأ ال امب مكل مالعإلا عم انطبري ام قفو ىلع
 ءانتعا دبعلاب هللا ءانتعا نم نأل ءدبعلاب هللا ةيانع ردق ىلع هللاب دبعلا ةيانع نأ

 ىلع لوقن وأ «هل ةقيقحلا ةهجاوم ردق ىلع ديرملا نطاب ءافص نإو «هللاب دبعلا

 هللا ذخأ يذلاو .ةيبوبرلا رون يه يتلا بولقلا دوجس ةلبقل هبلق هجو ءةرادإ ردق

 قثوأب هداق اهيلإ يلوتلا نع ىصاعت املكو ءاهوحن هبلق هجو يلوي لازي ال هديب
 هب لازي الو «هدايقنا بعصيف اهتلباقم لبق تلفتي نأ ةفاخم ماطخ حصأو مامز

 ةلبقلا لهأ نم وهو رادلا هذه نم لقتنيف ءءافصلا يف اهقباطي ىتح ًاداقنم
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 ةياورلاو ةياردلا قيرطب مكنع ىفخي الو «بولقلا بابرأ دنع ةربتعملا ةيقيقحلا

 ماود وه بولطملا ىلع لصحي ىتح ىلاعت هللا ىلإ بلقلا هب داقي ام قثوأ نأ
 نكمت مل نإ لاسرإلاب ولو ناوخإلا ةركاذمو هنم ريثكتلاو ىلاعت هللا ركذ

 : كك هللا لوسر لاق كلذلو «بولطملا لوصح ىلع نوع كلذ نأل ؛ةسلاجملا

 هلك هللا يف خألا نأل «ةنجلا يف ةجرد هل هللا ثدحأ هللا يف ًاخأ ثدحأ نما

 ركفتلاو «ةمحر هعم مالكلاو «ةمحر هعم لكألاو ءةمحر هعم سولجلاف «ةمحر

 ةمحر ِِْكَو لوسرلا ناك دوجولا ةيثيحو ةيثيحلا هذه نمو ؛ةمحر هتبيغ دعب هيف
 لهأ نم لقاعلا هارتشال عابُي هللا يف خألا ناك ول يدلو اي هللاوو «نيملاعلل

 اهاوط هناحبس قحلا تدجو ريخلا لاصخ تلمأت اذإ كنأل ؛كلمي امب ةدارإلا

 ثيح هناحبس هللا ىلإ لقعلاب هنع ربعملا بلقلا صولخ يهو ؛ةدحاو ةلصخ يف

 ناتيآلا :ءاّرَعّشلا] 4029 ريِلَس بق هنأ قأ نم الإ © نوب الو َّلاَم ْمَهي ال ميت :لاق

 ةبحملا قادحأب مهترظنف .هللا ءاش نإ كلذ ىلع نوع هللا يف ناوخإلاو 8

 ال مهنأل هلك دوجولا ةيصعمب سبلت ناك ولو هللا ىلإ هيلإ روظنملا بلقلا رّيصت
 بحب نوبحي مهنأل هايإ مهبح دبعلل هللا ةبحم نمو هللا هبحأ اذإ الإ ًادحأ نوبحي

 ؛عيطملا اوضغبيو يصاعلا اوبحي نأ ناسنإلا دعبتسي الو .هضغبب نوضغبيو هللا

 ءرانلل هبحاص دوقي ام ةعاطلا نمو .«ةنجلا ىلإ هبحاص دوقي ام يصاعملا نم نأل

 يف يهف ءوسلا رطاوخب ةلوخدم وأ اهوحن وأ ِءاَيِرب ةلولعم ةعاط تناك اذإف

 رهاظلا لاح ىلإ بلقلاب رظانلا رظني الو ةيصعم بلقلا رظنو .ًةيصعم ةقيقحلا
 اهب ماق يتلا ةعيرشلاب اهنع ربعي يتلا ةمكحلا قيرط نم لإ ءاهلك رومألا يف
 كلذلو ءهريغو قباطملا اهنم ةقيقحلا يفف الإو ءاقبلا ماوق عجرم تناكو ملاعلا

 ىرحأف «ناميإلا نم هللا يف ضغبلاو هللا يف بحلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 هيلع لاقو «ةنجلا اهبحاص تلخدأ ةيصعم بر» :مالسلا هيلع لاقو .ةدهاشملا

 امل دهشي كلذ لك ء«هموقي نل مئاق برو هموصي نل مئاص برف» :مالسلا
 انبتك امو مكيف ريخلاب نقون انأل نأشلا اذه يف مكعم مالكلا انلطأ امنإو .هانلق

 نذإلا ثيح نم الإ رمألا اذه يف ةلسرملا ةقاطبلا هذه نم ًافرح هلل دمحلاو
 دجلا يف يدلو اي كيلع دكؤنف .ءبوتكملا يف لمأتلا مدعو .ءضيفلاو

 .مالسلاو دمحلاو كيلع ةحئال يه امك فلسلا راثآ ىلع نكف ءداهتجالاو
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 رشع ةعبارلا ةلاسّرلا

 انج نيطايشلا تازمه نم كب ذوعنو «ىسني الو لضي ال نم اي كدمحن
 قدصلل نيعدملا ىلع ميقتو ءًانايع قحلا حضوت يذلا هللا كنأ دهشنو : املا

 قدصأ دمحم اندّيس ىلع مّلسنو يلصنو .ًاناهربو ًةجح مهلاوحأ نم كعم

 «نيمركألا هلآ ىلعو ؛ةجحم مهَمَوُقْأو ةقيرط كيلإ مهافصأو «ةجهب ةقيلخلا
 :دعبو «نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهالت نمو هباحصأو

 عيمجلو مكلو يل هلأسأو ءوه الإ هلإ ال يذلا هللا مكيلإ دمحأ ينإف

 ءانناوخإ اي مكملعأو «قيرط عفنأ كولس عم «قيقحتلا ماقمل قيفوتلا نيملسملا
 0 0 ٠ رداصحملاو نيبلاطلا لوقن وأ «ءنيلصاولاو نيكلاسلا رادم نأ

 © نيم ندم هني كل نإ أ ّلِإ اوُرفَ ناو هتافص تسرقتو لانك لج

 «[51:50 ناتيآلا :تاَيراَذلا] 4©) نقار هني ه0 م اهل هللا ْمَم اوُلَمْحَي الو

 هرقفو هلذو هّرعو هتجوزو هدلوو هلام نم ّرفي نأ همزلي ىلاعت هللا ىلإ رافلا نأل

 ناك ام ايأ بلقلاب ىودعلا ةحئار هيلع مش ام عيمجو هفعضو ترافق وانغ

 ءطقسو قلز نوكلا نم ءيش هيلع عقو املك «ناوكألا ةقلؤم هبلق نوكي ىتح

 تحاض- لول لمع الوبدل لاما الوددل ةحوز الو هل, دلو لولا دلي الا ئاسلاق
 0 ل ل ل ل ا

 هلامعأو هلاومأ نع ًاجراخخ «[1 ةيآلا :صالخإلا] +2 ٌدحُأ ُهَّنلأ َوُه وه لك# ءهدحو

 ركذ امب ينعأ الو ءهّبر ىلإ هعاطقنا نوكيو طئاسولاو ناوكألا عيمجو هسفنو

 هلعفيف ءمسجلا رارفب الإ بلقلا رارف نكي مل اذإ الإ بلقلا رارف لب مسجلا رارف

 ديزي وبأ اعد كلذلو هبلق ىلع كلذ نم ًائيش يشخ اذإ لصاولا هلثمو كلاسلا

 . هبلق ىلع ةيشخ هنيح نم تامف هدلو ىلع

 .ءيشب هلاح ديقن الو هنم دّرجت ًائيش هبلق ىلع فاخ املك ءلصاحلاو

 لاقو .مدقت ام هلاح بيرغلاو .«بيرغ كنأك ايندلا يف نك» : لك لاق كلذلو

 .مالسلاو «ةنجلا هل تبجو ضرأ نم ًاربش هنيدب ّرف نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 َنَّشَع ةسماخلا ةلاسرلا

 الإ ةهدذمح اخ نع قلخلا نسلأ سرخأ ىتح ناسحإلا رثكأ نم اي كدمحن
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 .«لاؤس ريغبو لاؤسلاب يطعي ميرك يح وه نم اي كركشنو .«لامجإلا قيرط نم
 ع ا 0 ريكو ندمت

 ف فَ قمل ىف اني ْمهبوَم» :كلوقب اود ملم ١ نيكو

 «كقفرو كناسحإ نم كلذ لك «[53 ةيآلا :تلضنا 4 نم ُهَنأ مهل يبي ٌّقَح ٍّ

 نم يذلا رارسألا عبنمو «قفادلا ةحامسلا رحب لمح انس واف ملدلو يلصنو

 هنيد لهأو هباحصأو هترتعو هلآ ىلعو «قئاقحلا تقترا كرون نم ثينملا هرون

 :لدعبو «هتلمو

 هنم مهبرقأو ىلاعت هللا دنع ديبعلا نسحأ نأ ءأريخ هللا مكملعأ ءمكملعأف

 هبلط ام ىلاعت هنم بلطيو اهنم هل هللا هراتخا ام رادلا هذه نم راتخي يذلا وه

 اويوكينآ اعيمح قيهلاعلل ناسا اين نلاعت نأ فلس "لود ءاين هنن نلاعت قحلا

 اهب رهظيل ةيدوبعلا فاصوأب اوّلحتي نأ ةبطاق مهنم بلط امنإو «هدحو هل ًاديبع
 نيدلا عئارش مامتإ وه هقلخل هللا هراتخا يذلا ةيدوبعلا فصوو .ةيبوبرلا لامك

 «نيقيلا مهيتأي نأ ىلإ هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب نيلسرملا ديس ةّنس عابتاو
 ءاهب الغتشم مهنم شاع نمف ءهقلخ نم سانلا ةماع ةيدوبع هذهو «توملا يأ

 كلذل قيفوتلا مهنم بلط نمو .هسفنل هرايتخا يف ال هل هللا رايتخا يف شاع

 ال هنأل ةدابع هؤاعدف ءهنم هللا هبلط ام هللا نم بلط امنإ هيلع هللا ّنم ةناعإلاو

 عابتا يهف ةصاخلا ةيدوبع امأو ءًاظح هسفنل بلطي الو هنم هللا ظح الإ بلطي
 دوهشل بلقلا نيعب كلذ دوهش نع ةبيغلاو لاوحألاو لاعفألاو لاوقألا يف ةّنسلا

 ةموادملاب الإ هل هلعج لوصح عم كلذ دوهش نع بيغي الو «لاعتملا ريبكلا
 ديرفتلا ةملك ىلع ةموادملاو .هللا الإ هلإ ال :ىهو «ًالوأ ديحوتلا ةملك ىلع
 هللا نم هدهاشيو ًارهاظ عرشلا بدأب موقي ناسنإلا ناك اذإو هللا :يهو ًايناث
 ثيح نم ناسنإلاو «هتلزنمو هتيترم هللا دنع تمظعو ؛هتأشن هللاو تمت دقف ًانطاب

 .ةيورخأ ةأشنو «ةيويند ةأشن «ناتأشن «لماك وأ صقان وه

 ةأشن يهو ءهسفن نم اهاريو لاعفألا لعفي نأ يه «ةيويندلا ةأشنلاف
#7 

 «[14 ةيآلا :نونمؤملا] را اكل اَكلَح ُهَتَأَمنَأ 000 اهيف انالوم لاق .رونلا دعي ةيناملظ
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 .ةراشإلا قيرط ىلع [5 ةيآلا :نيثلا] 42 َنيِلِمَس ٌلَفْسَأ ُهتددر ّمث» :اهيف لاقو

 ولو هسفنب ال هّبر نم اهاريو لاعفألا لعفي نأ ىهف ؛ةيورخألا ةأشنلا امأو

 ءاهتقيقح ىلع ءايشألاب ةملاعلا .ةيكاّزلا ةأشنلا يه هذهو «ةيببسلا قيرط ىلع

 يهو [20 ةيآلا :توبكتَعلا] 6 ةرفيألا ةأَنّنلا ٌمينني ُهَّنأ َّدَّث» :اهيف انالوم لاق يتلا يهو

 نأ هللا ْمُكَّبَحَأ مكبحأ ةفئاطلا هذه نمف ءءاقبلا نيع نم ةدمتسملا ةماتلا ةأشنلا

 نإ اهوقحلت ىتح ركذلا ماودو عرشلا ِبَدأب مايقلاب مكيديأ اودش اهيلعو اونوكت
 .مالسلاو «ىلاعت هللا ءاش

 رشع ةسداسلا ةلاسّرلا

 مالسلاو ةالصلاو ؛يراجلا همكح نع ديحم ال يذلا ؛يرابلا هلل دمحلا

 هلآ ىلعو ؛ىرسو هّبر ةرضحل راس نم َلجأو «ىرولا لضفأ دمحم اندّيس ىلع

 :دعبو ءاياطعلا ثويغو بورحلا ثويل هباحصأو ءاياجسلا ماركلا

 كل هتلق امنإ مالكلا اذهو ءهب الإ ًاحرف هللا كاري نأ «يدلو اي كايإف
 تفرع امل كنأ كئاكذ ةدش نم نأل ءًاقذاح ًانطاف ًاهيبت كملعأ ىنأل ًاديكأت
 اوفرع اذإ ءايكذألا لاوحأ اذكهو هب للا اعنا كعب كلل دبل | كورال ّقحلا

 ماقم ىلع اولصح ىتح لكان لوكن الو لئاق لوقل اوتفتلي ملو هيلإ اوراط قحلا
 :ماعنألا] «ًونوأ آمي اوْحْف اَذإ َّيحإ» :هناحبس هللا لوق لمأتو «هريغب ال هللاب حرفلا
 ءاذام ىلعو اذامب وأ اذامل انحرف ملعت» : نسحلا يبأ لوق لمأتو :[44 ةيآلا

 .«كلذك اننزح ملعتو

 نع ٍبْجَحلاب الإ نزحي الو هللاب الإ حرفي ال هنأ ىلإ ةراشإ كلذ لك

 نم ةمعن هيلع تدرو نإو «.هب الإ حرفي ال ءهديس عم قداصلا دبعلا لاح اذكهو

 وأ ءاهب حرفلا نع ًاضرعم هديسب حرفي لب اهب ةعتملا ةهج نم اهب حرفي الف هلبق
 «مقنلا هنع عفريو معنلا هيلع دروي لعج ىتح هب هديس ةيانع ةهج نم اهب حرفي
 تاقوألا ةمحازمب هنع تلغتشا نإو ركذلا ماود الإ اهثروي ال تاماقملا هذهو

 عوبني كل جرخي ناوخإلا بولق يف ناسحإلا سأفب رفحاف ء.هيف هللا كماقأ امل

 ءالاقمو ةّمهو ًالاح هللا ىلع لدي هللا يف خألا نأل ءهب هللا كينغي ريخلا نم

 ةّمهو ًالاح هللا نع ةلفغلا ىلع لدي هريغو «هنمث عفتراو هتميق ُتلَْع كلذلو
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 .هتبحص نع يهنلا عقو كلذلو .هللاب ذايعلاو كلهلا ببس كلذو ًالاقمو

 يف لغلغتلا ماقمو «مهريغ نع ًالضف خياشملا هنع ينغتست ال رمألا اذهو
 ال ىتح هراونأ قارشإب مكايإو هللا انناعأ «ةناعإلل رقتفي بعص تاسوسحملا

 .مالسلاو ؛لالاو يبنلا هاجب ءهريغ بحن

 رشع ةعباسلا ةلاسّرلا

 نأ ىلع كركشنو ءًاملعو ةمحر ءيش لك تعسو نأ ىلع مهللا كدمحن

 يف هدقتعي نمب فيكف «كيف كلذل ديبعلا نظ دنع كنم ليمجلا ردصم تلعج
 نظ ةهج نم لاكنلاو كلبق نم باذعلا ءاج امنإو ءًامزج ميدقلا مركلا يذ
 نظلاب ًابذعم كلذل ناظلا ناكف «لاعفألا ثداوحب ًالوعفم ميدقلا رهقلا دوجو

 لوخد بجوم قيقحت يف مالسلاو ةالصلا هيلع كيبن لاق كلذلو .هلبق نم عقاولا

 ام تنيب مث ءاهلمعب دحأ ةنجلا لخدي نل» :ميدقلا مركلا وه يذلا ةنجلا

 نم تاذلا نساحم هب تزرط ام «رارسألا زونكو «راونألا رهاظم نم ترمضأ

 نظلا نسح نيبو كب نظلا نسح نيب ريخلا ةلصخ يف تيوس ذإ «تافصلا راثآ

 كديحوت لبج نم لصح نمل ةرهاظ ةراشإ كدارفنا ىلإ كلذب ترشأو «كديبعب

 .بيرقتلا زكرم ىلع كدوجو ةرئاد نمو «ديرفتلا ةّنق ىلع
 ام لثمب مهمحرتل ةماعلا كتينامحرب ًاماوقأ تقلخ يذلا هللا كنأ دهشنو

 كلذ اوققح امك مهفاصوأ لثمب مهيزجتل رثأ كتفأر لزانم يف مهتلزنأو ءاومحر

 نومَحْرَي نمحرلا عباصأ نم نيعبصإ نيب ًادبأ مهف ءاوملعو قداصلا رسلاب
 ةفاك يف كلذك مهف «لاوحألا ةفاك يف يلعلا كبانج نورصنيو نومَحْريو

 لاني فيكف آلإو «كتياعر غباسو كتيانع قباسب كلذ لك نورصني لاوحألا

 .هسدحو هنيمختب هسفنب كلذ ناسنإلا

 لوتضولا تلاعب يتانل) نت يذلا "نيمدم انيس لل اتوب ىادعلو
 مجنأ هلآ ىلعو «كيلع صوصخلاب ليوعتلا تاماقم ىلع لوصحلا ةيفيكو «كيلإ

 . هئاوضأو هراونأ ةاده هباحصأو هئامس

 يذ ميركلا نم تاكربو ةمحرو «ديرفتلا بيطب هاذش حفني مالس دعبو

 هللا ٍرِكاَذ لك نع هب َلاَّزأو .هبْرجو ُهَتعيِش هب هللا ّرعأ ماقم ىلع ءديجملا شرعلا
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 لُك رودُصل ضخملا مركلاب ُهلهأو «ةحبارلا ةراجّتلا ٌقاوسأ هب َماقأو ءهّبْركو ُهَّمه

 ملاعلا «قيقحتلاب قيدّصلاو «قيفشلا ٍدلولا ضّوع ماقم كلذو ءّوحلاص ٍةَلْضَخ

 لالحلا رحسلاب رحاسلاو ملقلاو ناسللا ٍةغالب نيب عماجلاو ءٍِنادُبألاب لماعلا

 للح نم سباللاو .هنانجو هبلق كاَرْذِإ ةِدَْج يف ةياهنلا غلابلاو ءوِنايبو هقطنم نم
 ديعلا هيدحت قوت قيلت عيردخ نيب اهماعي رضا .قيفوتلاو ةيادهلا

 الول نامزلا اذه يف بيرغلا نفلا اذه قيقحت يف مكل ةركاذملا ديزمو مكب

 برقلا لئاسم نيع يف مكلعجو امرت تنارطلا لمن, ىلع هلا مكفاز مكانا

 نم هنوققحت ام ىلع اّنأب مكل مالعإلاو ًاصن ًاعيمج هيلع لابقإلاو هناحبس هنم
 ميلعلا ءاقل ىلإ رييغت الو هللا ءاش نإ ليدبت ال «ةيفاولا ةلخلاو «ةيفاصلا ةبحملا

 .ريبخلا

 ,ةينابرلا ةيانعلا نم لمتشا ام مكلاوحأ نسح نم انيلع حال دقلو

 ذإ ءبويغلا مالع ةرضح ىلإ .بولقلا جعزي ام ىلع ةينادمصلا تالزنتلاو
 ءنوصملا ا د د حا «ةيبوبرلا ةَّزعب ةيدوبعلا ةوطس اهيف ترهظ

 :دوُه] 6نورظنن ال مث 5 اًعيِنَج ٍنوديك# : بلغي ال نم ةرضح يف هنكمت دنع لاق ذإ

 نمؤن انك دقل هللاوف .برقأ هللا ىلإ ناك ءبلجأ هنطابل ناك نمف 155 ةيآلا

 انداز نكلو كلذب هفورح داريإ انداز امو ءاناقيإ ههورو لبق مكيف كلذ لوصحب

 دب ال رئامضلا تايقلت نأل ءاناميإ كلذب هدقتعن انك امع ءيبنملا هفورح زارط

 يذلا تقولاب ميلع هللا ءاش نإ ينإو «رهاوظلا دوهش ةقيقح تناك نإ اهقدصي

 ززعتلا ىلإ تراصو اهترثك ىلع لغاوشلا تلكأ ىتح مكتيصوصخ هيف تعستا

 ىلإ لام كلذلو «ةيصاخلاب بولقلا دوقي ناسحإلا نأل ءاعيمج ةّرعلا هل نمب

 ةبعش مكتمه تراصو ءدوجولاب ثارتكا ريغ نم هدارفنا عم هرخآ نع هللا ةمحر

 يناوسحل وحر .نوكفأي ام ناوكألا ةّرَحَّس نم فقلت ىسوم اصع نم
 ةعس راثآ نم الإ كاذ امو ءكلذ لبق نم هيلع اوجسنت مل ًاجسن اذه مكباتك

 نكلو «باجعلا بجعلا هيف رهظ دحأ ىلإ تداقنا اذإ موقلا بولق نأل ناسحإلا

 مهل اهوداتقا ىتح مهل نيقيدصلا ةمدخ ترثك كلذلو ةلوهسب داقنت ال يه

 . ًائيش مهرمأ نم مهعم اوكلمي ملو لاملاو سفنلاب
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 دحأ ىلإ داقني فيك هللا ةرضح ىف هبلق ناك اذإ لجرلا نأ كلذ نايبو

 يبأ رمأ لمأتو «لبق تلق ام مهل تلق كلذلو «؛ناسحإلا ريسيب وأ ةمدخلا ريسيب

 ام كرضي ال» : كي ىبنلا هل لاق ًاعيمج هلامب ءاج امل هنإف هنع هللا يضر ركب

 ركب وبأ مكتاف ام» :لاقو ءًاعيمج دوجولا يف فرصتلا هل حابأف «مويلا دعب لعفت

 لوسرلا ةبحم ةدش يهو «هردص يف رقو ءيشب نكلو مايص ةرثكب الو ةالص ةرثكب

 ىف رقو يذلا ءىشلا اذه ىف رهاظلا لهأ ضاخ دقو ؛هل هناسحإ ةدش لجأ نم هل

 اوبرج ولو «هنم.كلذ يف لئاط ىلع اولصحي ملو ًاريثك ًاضوخ هنع هللا يضر هردص

 كلذ اوضاخ امل بولقلا يف ًاميظع ًارثأ اهل اودجوو هذيملتل خيشلا ةبحم

 . هئافتخاك راغلا يف ىفتخا مالسلا هيلع لوسرلل هناسحإ ةدش نمو ءضوخلا

 :هتيصو يف لاق هردص يف رقو امم لَك هللا لوسر ملع ام لجأ نمو

 اوزيجأو «هنع هللا يضر ةماسأ شيج اوذفناو برعلا ةريزج نم دوهيلا اوجرخأ»

 هذه نم مهأ اهنأ عم ةفالخلاب صري ملو «هب مهزيجأ تنك ام لثمب دوفولا

 ىلع سانلا لمحي هيلإ هبذج نأ ملع مالسلا هيلع هنأل الإ كلذ امو ءرومألا

 يبأو رمع ديب ذخآ وهو ةفيقسلا موي لاق امل كلذو «هب ءاصيإ ريغ نم هتعاط
 نايرس امهلمح ««نيلجرلا نيذه دحأ مكل تيضر ينإ» :امهنع هللا يضر ةديبع

 تناكو .«كلذ ىلع سانلا امهعبتو امهاوس نم ةروشم ريغ نم هتعيابم ىلع هلاح

 . ًاعامجإ هتفالخ

 هب قطن ام رظناو .هاوس نم عزجو «مالسلا هيلع هتوم موي هنوكس لّمأتو

 نأك ىتح هتوالت هب ىلح ام رظناو ءهدحو هلل هنوكس ىلع تلد ىتلا تايآلا نم

 هرتاوتلاب ذخؤي امنإ نآرقلا نأ عم ةيآلا كلت اوعمسي مل هنم اهوعمس امل سانلا

 توبث يف هب موقي هلاحك هلاح نأ ركب وبأ ملع ول .هنع هللا يضر رمع ىلإ رظناو

 .مالسلا هيلع هنم ءاصيإ ىلإ وه جتحي مل امك هل ءاصيإ ىلإ جاتحا ام هل ةفالخلا

 يف هيأر ىلإ هنع هللا يضر رمع عوجر «هنع هللا يضر ركب يبأ ةوق نمو

 هنأ عم ةديبع يبأ نود هتوم دنع رمع ركب وبأ حجر امنإو «ةاكزلا يعنام لاتق

 ًايشرق ناك رمع نأل .نيلجرلا نيذه دحأ مكل تيضر ينإ :ةفيقسلا موي لاق

 .هنيميب هذخأ ةفيقسلا موي ناك هنألو
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 هل تيصوأل ًاّيح ةديبع وبأ ناك ول :لاق هنإف ءًاضيأ رمع لوق ىلإ رظناو
 . ًايشرق نكي مل نإو لاحلاب هدارفنال

 هيلع لوسرلا ةبحم يف مهيواستل ةتسلا نيب ىروش رمألا لعج تام املو

 .2«ضار مهنع وهو د هللا لوسر يفوت نيذلا ءالؤه» :لاق كلذلو .مهل مالسلا

 ةرثكل مهتبتر فلتخت ال ةذمالتلاف .هلاح هنع هللا يضر نامثع حجر امنإو

 ءمهل مهخيش ةبحمب مهتبتر فلتخت امنإو «كلذ هبشأ امو مايصلاو ةالصلا

 . مالسلاو

 رشع ةنماثلا ةلاسرلا

 كلذب تلزأو «لزألا يف كسفنب كسفن تدمح نأ ىلع مهللا كدمحن

 هقحتسي امع اوزجع مهنكلو كيلع اونثي نأ نوبحي مهتملع موق بولق ةصيغن
 «كتبحم نامتك نم أسح اوباذل كلذ لعفت مل ول كنأل ءلجألا كماقم

 «تافصلا نسحأب كلزأ يف كسفن تفصو امل نكلو ءكتمظع راونأ ةمداصمو

 نوُحيرتسي ًالظ مهل تلعج «تامسلاو ءامسألا لضفأب ةفيرشلا كتاذ تمسوو

 ؛هيلع فوكعلل مهبولق ْتلعتنا اذإ نووأيو «هيلإ ةبحملا رح نم رجاوه يف

 نم مهنمف ؛دهاجملا ةدهاجم غولبو .دهاشملا دوهش ردق ىلع كلذ تنّولو

 همكحأ ام دح ىلع كلذ ريغ ىلإ ءراهقلاب كبطاخي نم مهنمو ءرافغلاب كيداني
 تيقرأو . [19 ةيآلا :قاقشنالا] 69 ٍقبَط نع اًهبط َنْبُكَرَل :كلوقب ققحملا كدعو

 لعجت ملف «تاذلا نساحم ةورذ ىلإ .تافصلا راثا دوهش نع ةفئاط كلضفب

 ءاليقم نسحأو ًارقتسم ًاريخ اوناكف ًاليبس كتاذب صاخلا مسالا ريغ ىلإ مهل

 «يدبتو ديعت يذلا هللا كنأ دهشنو .«كتياعر غباسو «كتيانع قباسب كلذ لك

 رون نم هل امف ًارون هل نكت مل نمو ءرومألا ديلاقم كديبو ءيدهتو لضتو

 دبعلا نيب ةطساو لجأو هللا ىلع لاد لضفأ دمحم انديس ىلع مّلسنو يلصنو

 .ةلملا ةامح هباحصأو «ةلجألا هلآ ىلعو ءهالومو

 يذ رون نع همسابم كحضتو ءديرفتلا حئاورب همساون بهت مالس دعبو

 شبغ اهب لاحتكالا ليزي تاكربو ءرطاوخلا بهذت هللا ةمحرو ءديجملا شرعلا

 .مكتيفاع ىلع هللا اندمحو «مكباتك انيلع درو دقف ءرئاصبلا رطاوخ نع سحلا
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 ءدهعلا ىلع مكئاقبو هركذ يف مكدج ىلع هانركشو ءربكألا مهملا يه يتلا

 لزت مل ةردقلا نأ مكيلع ىفخي الو اذه ءركشيو دمحي نأ كلذ ىلع قيقحو

 نم زعلا جرختف «ةقيقحلا سفن نم ةقيقحلاو دضلا نم دضلا جرخت نأ اهتداع

 ةحصلا نم ضرملا جرختو «سكعلابو رقفلا نم ىنغلا جرختو «سكعلابو لذلا
 مه نيذلا ءالقعلا سانلاو «سكعلابو ةياعرلا نم ةرامإلا جرختو ءسكعلابو

 هنم جرخي لفسألا نأل ىلعألا دضلا نم حرفأ لفسألا دضلاب مه سانلا

 «لفسألا فّرخت نم ريخ ىلعألا راظتناو «لفسألا هنم جرخي ىلعألاو «ىلعألا

 نع هللا هبّيغ نم الإ سانلا نم نوكي الو سانلا نم ناك ام هللاو هنأ ىلع

 جاومألا مطالت رب ىنكس نم هحارأو .ًالصأ هيف دض ال ماقم يف دادضألا

 ال يذلا مولعملا نم هنأل ًادبأ نمحرلا شرع لظ يف وهف ةدحولا رحب ىنكسب

 تاوهشلا نم تدرج اذإ الإ .ًادبأ دحاو ماقم يف ميقت ال سفنلا نأ هيف ةهبش

 لقعلا ملاع نم ناسنإلا جرخي يذلا فشكلاب الإ كلذ اهل نكمي الو ضارعألاو

 نئمطيف «ملاوعلا عيمج هيف ةريحلا هيسنتف «ينابرلا رونلا ملاع ىلإ يناسفنلا
 نأل ءطخسلا ماقم هبنج نأ ىلع هناحبس هدمحيو ىَضّرلا ملاع يف ذئنيح

 . هللاب ذايعلاو ربكألا طخسلا نيع باجحلا

 الف يناوضر مكيلع لحأ مويلا» :اهلهأل ةنجلا يف هللا لوق ىلإ رظناو
 يف لمأتو .ناوضرلا ةعيب رظناو ءناوضرلا عقو اذامب ؛«ًادبأ مكيلع طخسأ

 توملا ىلع ةعيبلا ىلع كلذ مهلمح ىتح اهيف هناحبس حلا مهدهشأ ام اهلهأ
 ملاع يف قحلا مهاقبأ ول مهنأل ةمظعلا رون ةدهاشمب بذجلا مالطصا الول

 لوحي هنأل سوفنلا تاماقم رمأ توملا نأل كلذ ىلع ةعيبلا مهنكمأ ام سفنلا

 لوحي امنإف ةياغ ارم ناك نإو هنإف «هريغ فالخب ًاعيمج تاوهشلا نيبو اهنيب
 يه يتلا ةايحلاب اهيلع رمألا فخي نأ لقأ الو .ءضعبلا نود ضعبلا نيبو اهنيب

 هباحصأ ربتخي انمدقت نم لزي ملو اذه «يهاودلا اهيلع تمظع نإ لمألا ببس

 ماقم ربتخي انم مدقت نم لزي ملو «نطابلا يف هلحم نع رهاظلا يف هلحمب
 نسح نكمي امنإ بهذلا نأ ىلع ء«رهاظلا يف هماقم يف نطابلا يف هباحصأ

 :قكلبلاو ءرانلا يف هبيوذتب هيف ةيفصتلا
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 رشع ةعساّتلا ةلاسرلا

 دم الإ هدي نع قالا ينل جريرغلا لتس ن ابهنلا دكا من (مكدوحل

 ريغبو لاؤسلاب ليزجلا حنمي ميرك يح وه نم اي كركشنو .ءلامجإلا قيرط
 «لاح لك ىلع ناسحإلا همزال يذلا ميدقلا مركلا فصو هل قمحتف «لاؤس

 كلذ ملعي ال نم تهبنو «ءكقلخ ىف كتافص راثآ تزربأ يذلا هللا كنأ دهشنو

 # ُّنَلأ ُهَنَأ َمُهَل بي َّنَح َميشنَأ فو ِقاَفَآْلا ىف انتَ ْمِهِبِرَْسأو :كلوقب ًادوهش

 . كقفرو كناسحإ نم كلذ لك [53 ةيآلا :تَّلَصُف]

 هباحضأو هلآ ىلعو ءادي مانألا لوطا لييحس اةدوس قلق علشفو يلصنو

 قحلا نم ةمحرو «بيبحلل بحملا ةباتك زارط يف رظنلا نم ىهبأو بيطلا
 هللا هّدعأ ماقم ىلع .ةيفاعلا ماودو ريخلا مامت نع تاكربو «ةيماه هناحبس

 لوقعملا ةمزأ هكاردإ ةدوجيب هكلمو «لوقعلا ماكز هتغالب ةحئارب لازأو

 ء«ميدنلاو سناؤملا هنايحأ عيمج يف هل ناكو «ميدقلا هزعب هّدعأو .«لوقنملاو

 ال «ةرابعلا حيرصب ةقباسلا ةيانعلا حيرص هيلع ىدان ىتح سوؤرلا ليلكإ هلعجو

 .لوزعم الو ضورعم ريغ مركو «لوذبم لضف كلذ لك ,ءسورع دعب بيط

 روكذملا كلذ يف لقعلا رصح يضتقي دب ال ٍءيشل ركذلا ماود نأ ملعاو

 يف ركاذلا باغو ءًاقح هللا ركذ ىلع قداصلا ديرملا ماد اذإف «ناك ام ًايأ

 نم هل ردق ام ىلع علطاو ءراتسألا هنع تعفرو ءاقوشو ةبحم روكذملا

 «ريبعتلا هتقيقحب يتأي نأ نكمي ال ام عيذي نأ هيلع مرح «رارسألاو نساحملا

 7 (©9) َنوُفِني ال ْمْوي اًذهإ» ريشملاو ةراشإلا تبهذ ثيحب دوهشلا نيح ناك هنأل

 يف ةردقلا رارسأ ماقمل نوريشيو «136:35 نانبآلا :تالّسرُملا] 4« (7) َدووِذَنَعَم ملل ندوب

 :لئاقلا لوقل .«طابترالا كلذ ةقدو ناوكألا

 .خلا.ٌرمَْخلاِتقرو ٌاجزلا َقَر

 ةرئادل جرخو هسفن ىلإ عجر اذإف «ءانفلا ماقمل ًاضيأ ةراشإلا لمتحيو

 هنكمت فيك مأ «ًابئاغ هكاردإ نع هلقع ناك ءيش نع ريبعتلا هنكمي فيكف ءهّسح

 هللاو ءكلذ نع ريبعتلا لهو ءالك «ًابناج هنود ةراشإلا تحرط ام ىلإ ةراشإلا
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 ىحمناو ءدوجولا يف ملعلا ىوطناو "5 دوهشلا ركس لصح اذإ 0
 را وكلا ال درب فايفجللا ندور راع ور ىرتلا ياكل كو ءرثألا

 1 ا الا

 اويلي ّتْلأ كي نكي نإو نينا ايمي ةَرِاَص داي مكحنَم كي نإو اقص مكيف كن
 همر ةتاو

 . [66 ةيآلا :لاتفنألا] 4 َنيِريِدَّصلا ع عم هلل هللاو هللا ٍنذِإِب ِنْيَفَلأ

 فيلكتلا عفر دقف :هلوقب نيدم وبأ يديس خيشلا ريشي ملعأ هللاو اذه ىلإو

 مالطصالا لاح يف رارسألا ةعاذإو صقرلا ةمرح فيلكت يأ .انع انركس يف

 .راكسإلا لوصحو

 ةقيقح ماقملا كلذل ملعي ملف ةقيرطلا هذه يف ماقم يأ ىلع فرشملا امأو

 ل اذإف ءهيلع هلئاوأ راونأ تحال امنإو .هيلإ لصي مل ماقملا ىلع فرشملا نأل

 ةبسنلا تابثإ وه دبعلا نم دارملا نأ ىلع .ءانفلاب الإ ءانفلا ماقم ةفرعمل ليبس

 .مالسلاو .ملعأ ىلاعت هللاو ءريغ ال

 نورشعلا ةلاسّرلا

 نأ ىلع كركشنو «ميدقلا كدمحب كسفن تدمح نأ ىلع مهللا كدمحن

 قحتسي امع اوزجع مهنكلو كيلع ءانثلا يف ةغلابملا نوبحي ًاماوقأ كلذب تطسب

 يف ةعنصلا عئادب نم تيدبأ يذلا هللا كنأ دهشنو .ميظعلا كردق كلذ نم

 ةكلمملا هذه يف كعم ةكرشلا ءاعُدا تلطبأ ىتح «باجعلا بجعلا كرهاظم

 «بابذلا قلخ نع مهتزجعف «مهيف ةيهولألا مهمعز ىلع ءاكرشلا زجعب ةفيرّشلا
 كانعم قر ىتح نوطبلا يف تفطلت ذإ كتردق تلجو كتمكح تّقد املو

 مهتلعجو «نيمسق قلخلا تمسق «كاوس كنإ ليق ىتح روهظلا يف تفطلتو
 رونب لضفلا ةفئاطو «ةرهاقلا كزع ةوطسب ةلوبجم لدعلا ةفئاطف «نيتقرف اعيمج

 رونب تمقأو ."'”مهلاوحأو مهسفنأ كركذ ماودب مهتيسنأ ؛ةرظان كهجول كهجو

 للا طقسو ءمئاظعلا كتمظع دوهشل اورغصتساف ؛مهلاوقأو كب مهلامعأ قحلا

 .مهلاوحأو مهسفنأ :ةقيتع ةخسن يف (1)
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 . مئانغلا مظعأ كترضح مهل تناك ذإ مهنيعأ نم

 دم تدق :ىذلا نيوتكللا نوع همم انالوموت ندي ىلع ملشتو :ىلضتو

 ليوعتلا عقو هب يذلا «ءكيدي نيب لودسملا عطاسلا كرونو ؛كيلإ رئاصبلا
 :دعبو «هئافص حيباصم هباحصأو «هئام عيباني هلآ ىلعو «كيلع

 ترم ىَركْشأ هَل ّنإإ# «هناحبس قحلا لوق ىنعمب نمؤملا ىقحت اذإف

 هيف ريبعتلا عقو دقو [111 ةيآلا :ةّبرقلا] (دَّنْلا ٌمُهَل كرأب موتو عُهَسشأ سييزملأ
 هيف افرصتم يرتشملا هاري ال ثيحب هيرتشمل عيبملا ميلست هيلع بجو «يضاملاب
 نأ نع اهيرتشم هاهن ًافقوم هسفن دبعلا فقوي الف «يرتشملا هحيبي ال ام ريغب

 طقسيو «هنذإب الإ اهنم ءيش يف فرصتي الف اهيف فرصتلل هماقأ نإو ءهيف اهفقوي

 الإ ايف رتفسلا اها ع قل داود دسم ناس معلا ضلقانآل اهرثأ ويتبع
 فرصت اذإ بضغي ال نأ عئابلا نأش نأل بضغي الف عئابلا ضرع قفاوي

 َمِلْسي نمو# :انالوم لاق كلذلو ءهيف رمألا هيلإ ملسي لب ءهارتشم يف يرتشملا

 . [22 ةيآلا :نامقل] 4 عقنوْلا ةورملاب كسمَتَسأ ِدَمَف ٌنِسْحم رهو هللا َلِإ هدهجو
 «نينسحم ريغ مهنأل مهسفنأ اوملسي مل «ةئيسلا اوبنتجا نإو ءرافكلاو

 ءدحجلاو بيذكتلا عم ناسحإ الو ءناسحإلا عم عفني امنإ ةئيشملل ميلستلاو

 سفنلا يف ركذ ام وحنو ءأناميإ نينمؤملا ةقيقحو ًارفك مهتقيقح تناك كلذلو

 ام انب لعفي ال نأو ددملا عطق مدعب انيلع َّنمي نأ انبر لأسنو .لاملا يف لاقي

 .همركو هنمب هبجوي

 ال :يرغشتلل هملسياأل نآو.هآزياآل نآو. هنغ بيعي نأ عيبسلا ظرف( نك
 دنع عيبلا نع ىهن دقو اذه .نمثلا يف هيلع عجري الثل بويعلا نم ًاصلاخ

 . 9 ةيآلا :ةَعْمُجلا] 4عيسلأ أورَدَو هللا يَ لإ اوَمْسَت :لاق ذإ ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا
 . 1245 ةيآلا :ةَرَقَبلا] 4اًنَسَح اَّضَرَق هلا ٌصِرْفَ ىلا اذ نّه :لاق ذإ ضرقلا انم بلطو

 «ةزجّتلا نو وَمَا ّنْي ُدَْح هلأ دنع ام ٌلكإَ»ف :ىلاعت لاق دقو .ةراجت عيبلاو
 .مالسلاو «نيقزارلا ريخ هللاو [11 ةيآلا :ةَعْمجلا]

 نورشعلاو ةدحاولا ةلاسّرلا

 ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالس هللا ف انناوخإ ةقاك نيلإ هلل دمحلا
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 فئاظوب مايقلا نسحو «نيملاعلا ّبر ىوقتب يايإو مكيصوأف ءدعبو هتاكربو

 هب سيل نم بلق يف هب ناميإلا لعجي نأ رويغ هناحبس حلا نإف «نيدلا
 ظفحلاب هعم بدألا ماودو «ةيانعلا قدصب ىلاعت هللا ىلإ اوهجوتو ءروهطب

 قحلا مكل ىلجتي «بويغلا مألع ةرضح ىلإ بولقلاب اورجاهو ؛ةياعرلاو
 .هدحو هيلإ مكتيدوبع صلخت ىتح ءرارسألا فئاطلو ءراونألا قراوشب هناحبس

 وأ ؛هنوكم ىلإ ةريصبلا رظن هب ذفني ًافشك نوكلا رارسأ نع مكل فشكي وأ
 هريغ دوهش نع هب نوبيغت افشك ةسدقملا تاذلا رارسأ نع مكل فشكي :لوقن

 ةلمج يف ذئنيح نولخدتف ؛هللا ىلإو هللا نمو هللاب مكتانكسو مكتاكرح نوكتف

 . [115 ةيآآلا :ةَرَقَبلا] # هك 2 ف وو امني : ىلاعت هلوقب نيبطاخملا

 ةوطس هل نإف ءدرفملا مسالا صوصخلا ىلعو ركذلا ماودب مكيلعو

 عم كلذ نكيلو «ليترتب ٍرْكَّذلا اوُءَدْباو ءهيلإ لوصولاو هللا ةفرعم يف ةميظع

 . بْلَقلا ةيحان ْنِم عاَرْسإلا دري ىتح يناسللا ركذلاب اوُعرْسُت الو .بلقلا روض
 ًارظن مكنم عسوأ وه نم ىلع ضارتعالاو مكايإ روضحلا يف هلّعوت دنع كلذو
 تقولا يف رضحي مل نمم ءيش ذخأ نم متلعج ام امأو .نارسخلا وه كلذ نإف

 نمو .يراخبلا خياشم نم خيش .ءبهو نب هللا دبع نأ اوملعاف ءركذلل مولعملا
 :- بهو نب هللا دبع ينعأ لاق لكلا نع هللا يضر كلام باحصأ لجأ

 ىتح كلذ نع تعلقنا امف .ءتعجر هنم تبت املكو ءرمأ يف يسفن يلع تصاعت

 . كلذ نع يسفن ُتَعلقناف مهردب تقّدصت «كلذ تلعف املك تلعج

 اولعجاو «ةنطابلا هنتسو ةرهاظلا عراشلا دصاقم ىلع ةينبم موقلا قيرطو

 ماقم وهو ؛لاوحألا ةفاك يف هب قلعتلاو هللا ىلع عمجلا مكبولق نيعأ بصن

 مكديو انديب ذخأي ىلاعت هللاو [97 ةيآلا :ناّرمِع لآ] م 54 ملح نموؤ# ميهاربإ

 .مالسلاو «نيعمجأ نيملسملا ديو

 نورشعلاو ةيناثلا ةلاسرلا

 الو «ىربكلا اهتدابع يه قيرطلا يف ةفلكلا نأ اوُمَّلْعا ء.هدحو هلل ٌدمحلا

 هنأ د اهرب نينألا عر رو.« اهفؤارإب ةقلكلا مع طعن نش فلكم هوملا »كار

 زايحنالاو نطابلا ةرامعو ةحارلا درب نم اهيف دجي امل اهئاقلل َّنح امير اهدقف نإ
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 اوبسحت الو «ناوخإلا ءافعض ةفلكو ءانناوخإ اي ءمكايإو ءلصألا ملاعل

 اهضرمل مهلوقع ريس فعض نيذلا مه مهنأب نوريبخ متنأ لاملا ءافعض ءافعضلا

 مه امم رثكأ اونهي الثل سلف الو سفن يف مهسمت الف «ءسوفنلا عبط ىلإ ليملاب
 انالوتي ىلاعت هللاو . نطف سيك الإ اهيف ناوخإلا ةرشابمل حلصي ال قيرطلاو «هيف

 .مالسلاو لآلاو يبنلا هاجب ةيانعلا قباسب ناوخإلا عيمجو مكايإو

 نورشعلاو ةثلاثلا ةلاسّرلا

 ىلعأ نم هناحبس قحلا هقلخ ناسنإلا مسج نأ اوملعا هلل دمحلا

 ءهذالم ىلعأ كلذو .عامجلا ةذل نع جراخ ينم نع هرودصل ناسنإلا تاوهش

 هذالمل هكاردإ اهببسب عقيل تاوهشلا عيمج نم ةرهاط احور هيف بكر مث

 همأ نطب نم جرخ اذإ مث «تادامجلا ةلمج نم حور نودب وهف الإو ؛هتاوهشو

 ةينبلا هب موقت ام الإ ايندلا نم نوذخأي ال نيذلا نيبوذجملا ةّميس هيلعو جّرخ

 ال مث ء.مسجلا فعضو حورلا رون ةّوقل هلك كلذو ءاهنم ريسيلا ءيشلا هعنقيو

 ينملا هنم جرخي نأل حلصي ثيحب هلصأ ةجرد ىلإ ريصي ىتح ىوقي مسجلا لازي
 هذالم نم هل مئالم لك نم هتاوهش ةرئاد عستت ذئنيحو هنم وه نّوكت يذلا

 عقاولا لايخ مسترا اذإ الإ لامكلا ليبس ىلع ءيشب وه ذذلتي ال نكلو «ةيبارتلا

 هراج هنأل هب هتذل متت الف لقعلا يف كلذ لايخ عقي مل امو .لقعلا يف هنم

 . هيف بكرملا
 ًارابتخاو اهل هناحبس قحلا نم ًاناحتما مسجلا يف حورلا بيكرت ناكو

 .ال مأ «تالايخلا كلت نم اهيلإ لصي امب اهملاع قرافت له

 ةصاخو ةصاخو ةماع :قرف ثالث سانلا لعج هناحبس قحلا نإ مث

 .ةصاخلا

 ةآارم نع ةراضلا يصاعملا تالايخ ةلازإب مهنم عنقف :ةماعلا امأف

 هنع يهنملا يف عوقولا ةفاخم مهرهاوظل مهتسارح تدتشا ءالؤهو ءمهحاورأ

 . مهصخت ةنج مهلو ًارهاظ

 ةرهاظلا يصاعملا تالايخ ةلازإب الإ مهنم عنق امف :ةصاخلا امأو
 هبشأ امو رمخلا برشو انزلاك ةرهاظلاف .«مهحاورأ ةآرم نع ةنطابلا انيبايسأو
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 يصاعملا ىلإ ةيدؤملا ةيمحلاو بضغلاو دسحلاو دقحلاك ةنطابلاو .كلذ
 .ةرهاظلا

 اهسرحت ةصاخلاو «ةرهاظلا يصاعملا تالايخ نم حورلا سرحت ةماعلاف

 مهنأل ةيصوصخلا مهل تتبث انه نمو .ةنطابلاو ةرهاظلا يصاعملا تالايخ نم

 وبأ لاق كلذلو ءاهبابسأو ةرهاظلا ةيصعملا تالايخ نم مهحاورأ نوسرحي

 . اهبابسأو ةيصعملا نم كب ذوعنو :نسحلا

 ىوّسلا مهو ةلازإب الإ هناحبس قحلا مهنم عنق امف :ةصاخلا ةصاخ امأو

 مهحاورأ لايخ نم مهرارسأ نوسرحي مهف ؛«تاعونصملا رهاظ يف هتبثأ يذلا
 ةيصعملاو ةعاظلا كلذ يف ءاوس اهيلإ ةيراسلا مسجلا رداصم تالايخ نمو

 .هاوس ءيش لك نمو ةسارحلا نمو لايخلا لّيخت نمو ءامهريغو

 لوصولا ةيفيك ملعب الإ ثالثلا قرفلا لاوحأ نم ءيش ليصحت نكمي الو
 . هيلإ

 لالحلاب نيملاعلا ؛ةرهاظلا عئارشلا لهأ تدمتعا ىلوألا ةفئاطلاف

 مهنم قدصلا لهأ لعجي هنم زارتحالاو اوُدارأ امع زرحتلا مهنكميل «مارحلاو

 .مهيهنو مهرمأ تحت مهسفنأ

 ًاملاع نوكي كلذ قوف ملعم ىلإ تجاتحا دقف «ةيناثلا ةفئاطلا امأو

 لهأ تدمتعاف ةروكذملا للعلا نم نطابلا ءاود ةيفيكبو مارحلاو لالحلاب

 .مهيهنو مهرمأ تحت مهسفنأ مهنم قدصلا لهأ لعجو رهاظلا فوصتلا

 ًاملاع نوكي كلذ قوف ملعم ىلإ تجاتحا دقف «ةئلاثلا ةفئاطلا امأو

 هب هنكمي لاح هل نوكي كلذ عمو ءاهجالعو بولقلا للعبو مارحلاو لالحلاب

 نم طقف رهاظلا ىلع هلعجو ءركذ ام قوف مهبلطم نأل بولقلا نم ىوّسلا عزن
 ةمامإلل حلصي يذلا هللاب فراعلا لامك وه اذهو «ةيدوبعلا فئاظوب مايقلا ثيح

 انلعج «ءنزح لك نمو ةمايقلا موي لاوهأ نم ةيجانلا ةفئاطلا هذهل هب ءادتقالاو

 . مهنم مكايإو هللا

 رهاظلا ءاملع مهو ءًاعيمج رهاظلا يفو نطابلا يف ىوّسلا عّضي نم امأو
 يلاخلا بذجلا لهأ مهو ءًاعيمج رهاظلاو بلقلا نم ىوّسلا جرخي وأ ءطقف
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 «بذجلاب لوألا لامك مدعل هب ءادتقالل مهنم دحأ حلصي الف ءكولّسلا نع

 هب ترهظ اميف ةقيقحلا ةقفاوم بولطملا نأل .كولسلاب يناثلا لامك مدعو

 .رهاظب نطابو نطابب رهاظ هل نمم الإ هرودص نكمي ال وهو ءهب تنطبو
 قيرطب كلذ مهنكمي مل صيلختلا قيرطب ىوّسلا عزن مهنكمأ نإو دابعلاو داهزلاو

 بورضب ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا راونأ ثيح نم ىوّسلا ةلازإ نأل ءصيصختلا

 بذجلا عالقنال هرمأ مودي ال ءًاردان ناك نإو ءتافشقتلا عاونأو تاّدابعلا

 هذهو «ةلمج هكرت نع ًالضف .هيف ريصقتلا عقو اذإ هلصأ عالقناب هنم لصاحلا

 . يلو هلل وهف هللا ىلوت دبعلاف هلل دبعلا نم امب اهنأل ىرغصلا ةيالولا يه

 ىربكلا ةيالولا يهف «هناحبس هللا نم بوهوملا لاحلاب كلذ ةلازإ امأو

 رمألاب ال ميدقلا رمألاب اهنأل هلاوزب لوزت ببس اهل سيلو .دبعلل هللا نم يتلا

 الب اننغأو» :نسحلا وبأ خيشلا لاق كلذلو ءهجوتلا راونأ وه يذلا ثداحلا

 ينلمحاو» :مالسلا دبع انالوم لاق دقو .«كئايلوأل ىنغلا ببس انلعجاو ببس

 ىلاعت هللا نم ةيالو يهو .«كترصنب ًافوفحم ًالمح كترضح ىلإ هليبس ىلع

 . دبعلل

 هل ردق نم ىلإ هبحاص نم يرسي ًايوق هبحاص يف نوكي هارت لاحلا اذه مث
 يذلا اذه ناك نإو «ةفلأ عوقوو ةاقالم ىندأب هل ةبحملا ةطساوب ًابيصن هنم هللا

 براش وأ قيرط عطاق وأ مارح لكآ وأ ًاكلم ىوقأ لاحلا اذه بحاص ىقلي

 اذه بحاص ةبحم عوقوب كلذ ةملظ نم هنطاب يف عقي امم هللا هرهطيف رمخ

 ةيصوصخلا رسب هناحبس هللا نأ ملعي ناك نإو هنأ الإ ةفلك ريغ نم هيلع لاحلا

 ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي هنإف همركو هلضفب كلذ نم هنكم هيف ةعدوملا
 اذه ناك نإو ءاهمايق هللا دارأ ةمكحل وه يذلا “'"هلاحب ءعرشلا نوناقل ءاقبإ

 امنإو ةميظعلا راذقألا نم نطاوبلا ىّقني نأ هنكمي الف ًافيعض هبحاص ىف لاحلا

 ةاعسلا ندا ةييطتلا) ةلدعلا" لعأ ىف تكور ذاك ديتتسل !نادنألا ةينن هنكام

 هل نمو .ءفرحلا بابرأو راجتلاو ءارمألاو كولملاو ةريثكلا لغاوشلا بابرأو

 ءاوضأ ةلقو هلاح فعض نم كلذ لك .هبابسأ يف هئاقب عم بابسألا يف لغوت

 .يدلاخلا ينارمعلا ححصملا .يذلا هلاحف :نم لدب .يذلا هلاحب :ةقيتعلا ةخسنلا يف (0)
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 ؛هيلإ فيعض لاح نايرس نكميو «لغاشلا فيفخت ىلإ لقن نم هل دب الف ءهرون
 ىرس يذلا بذجلا نم هيلع ناك امم ًادرجم لوألا هلاح ىلإ هبحاص داع امبر

 الو ًابلاغ هل أيهتت ال ءاهنع علقنا ناك ثيح وهو بابسألل ههجو يلويو هيلإ
 هناحبس هللا لأسن .ايندلا ىلع سانلا صرحأ نم وهو .داهُرلا ّيز الإ هل ىقبي

 ءميحر داوج ميرك هنإ ء«ءاطعلا دعب بلسلا نم ظفحلاو ةياعرلاب انالوتي نأ

 .مالسلاو

 نورشعلاو ةعباّرلا 'ةلاسرلا

 مكل مالعإلا ,باتكلا اذه نم ٌمَهألا .دوصقملاف :دعبو ؛هلل دمحلا

 ناك نإف ءهعم دبعلا ناك ام ثيح دبعلا عم هللا نأب مكيلع ىفخي ال امه ديكأت

 يف هتاوهش يأ ءهسفن ركذيو هلقع يف هنايحأ ضعب يف هركذي يأ ءهضعبب هعم

 ريغ نم هرون ضعبب هل فشكنا ىنعمب «هضعبب هعم هناحبس ناك «هنايحأ ضعب
 دبعلا ناك نإو .ريغ ال باجحلا لاوزو فشكا رابتعاب ضيعبتلا امنإو « ضيعبت

 ًاعومجم لإ هلقع دجي ال ثيحب ءًاعيمج هلقعب هيلإ ًافرصنم يأ ءهلكب هديس عم

 موقي اميف المعتسم رهاظلا بسحب مسجلا ناك نإو هنايحأ عيمج يف هيلع
 ةياهن ال هناحبس هللا لكو ؛هلكب دبعلا اذه عم قحلا ناك «هريغ وأ هسفن بجاوب

 هدوجو نم يبي الو هرمغي ام هناحبس هرون نم دبعلا اذهب طيحي نكلو هل
 لج + ادوتعَو هللا ىوسل دهاشي ملف مدقلا رون يف سمغنا دق هنوكل ًائيش ثداحلا

 رمأ يف َقْلَخْلِل دنتسي ال اذهو دوهشلا سفنل الو ةلمج ىوسلل دوهش هل سيل

 دانتسا عقو نإو «ةلعاف ريغ ةلوعفم يه لب ءاهل رثأ ال ةعنصلاو ةعنص مهنوكل

 ةمكحلا قيرط نم قحلا تابثإب هل وه نم ريغ ىلإ لعفلا دانتسا قيرط نمف مهيلإ
 .لعفي امع اهبحاص لئسي ال يتلا

 ىلع نوظفاحي موقلا ىرت كلذلو ؛مسجلا رظن ال بلقلا رظن ربتعملاو
 نمل هناحبس قحلا ةفرعم نأل اهئافص يف حدقي ام اهبيصي نأ ةفاخم مهبولق نيعأ

 ناسنإلا ققحتيو ًاليلد يأ قحلا فرعي هئافصبو «نطابلاب نوكت امنإ اهل هللا هله
 ره وأ الإ هللا عل ىعّدملا قاوشلا' هي لظيي امئإق «رتهاطلا"امأو..:لوألا قحلاب

 نم لوق نالطب ىلإ رهاظلا لهأ دشرأ دق هارت تنأف «ًالالقتسا ًاهلإ هسفن يف
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 سا مز

 ِناَلكَأ ناك :ةلوقح ه5 بآلا :دمانتلا] 4 رَسك تلك هَ تاو :لاق

 هلوقب ًالالقتسا هسفن يف ةيهوُلألا ىعدا نم لوق لطبأو [75 ةيآلا :ةدئاّملا] 6 ماسعلطلا

 .«روعأب سيل هللا نإو» :مالسلا هيلع لوسرلا ناسل ىلع

 ليزي هنإف «نطابلا ءافص فالخب هتوبث عم ىوسلا يف ةيهولألل لاطبإ اذهف

 ةعيرشلا قيرط نم الإ هل دوجو ال ًامهو ناك هنوك نع فِشكُي هنأ ىنعمب ىوسلا
 هب ًامئاق هنوكل هعم هل دوجو ال ام تبثأ يذلا راتخملا لعافلا ةمكح يه يتلا

 . ًالصأ دوجو هل نكي مل هالولو

 ءهئام نم برشي نأ ديري خيشل ذيملت لك نأ ءيدلو اي ملعاو ءاذه
 قيرط فعض امبر نكلو يوق فاص هسفن يف وه ءاملا رصنع لاحك مهعم هلاحو

 مهفت الو . مهل لقعلا يّدصت عنمت يتلا فلكلا بشعب مهلوقع جيراهصل يرجلا

 تعنم هيلع ةقيقحلا تلوتسا نم نأل هللا عم هروضح عنمي خيشلا تافتلا نأ

 . اهنم هعنمت نأ ضرارعلا

 يشيج زهجأل ينإ) :هيلع تلوتسا نيح هنع هللا يضر رمع لوق رظناو

 خسر ناسنإل اذه لاقي الو .هيلع ةقيقحلا ءاليتساب هخوسرل ««ةالصلا يف انأو
 رثأ الف ضراوعلا هل تضرع نإو ًادبأ اهريغل هكرتت ال ىتح ةقيقحلا ءاليتساب

 ةذمالت نم حجن يذلا دجت كلذلو هلقعل هتيرج ىقن نمل ريصي ءاملاو ءاهل

 ءاملا لج هل عمتجيف اهبلاغب ماق الإ ةداف الو ةذاش كرتي ال يذلا وه خياشملا

 اماود ةبترملا هذهب وه نم مهتذمالت نم نكي مل نإف «مهدعب نم ةفيلخلا نوكيف

 .مالسلاو .هللاب ذايعلاو ءابرغ اوتام ء«مهتوم ىلإ

 نورشعلاو ٌةَسِماخلا ةلاسّرلا

 يبنلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛ءميظعلا يلعلا هلل دمحلا

 نم لقعلا لماك نأ ءاَّرش كاقوو ًاريخ هللا كملعأ .كملعأف :دعب امأ «ميركلا

 ةبتر نع الضف هرسأب ملاعلا كلم ولو هللا عم هروضح لوزي ال يذلا وه سانلا

 هناحبس هللا ىلإ هريس مت يذلا هنأ لقعلا لماكب ًاضيأ كئبنأو «ةرازولا وأ ةرامإلا

 قلعت ردق ىلع لقعلا ناصقن نأل «قلعت هبلقب هانعمو ؛هظفل دوجولل قبي ملف
 ناسنإلا بسحت ىتح هلصأ نم علقنا هب ناوكألا قلعت ىهانت اذإف «هب ناوكألا
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 :فيكلا] 4 عفو هر اهيأ ممم :هناحبس هللا لاق «لقاع ريغ وهو القاع

 .[ 158 ةيآلا

 نمحرلا ركذ ىسنت ال نأ دب الو ءدب الو ةياغ ءيدلو اي .كيلع دكؤنف
 ةمدخ يف نُك لب نايرعلا ريذنلا انأو .كمودخم كيلع طّلسيف ناطلسلا ةمدخب
 الإ ني هوو فمحأ ام كنا كلغ ىو تاطاطلا ةيدوش قا كدسننع أ هللا

 ا دو هاو ءاقجلا نموت زم هطامم و | تاع ب نار ووكت هيك كلا
 هل كئايسن ىلع مدف ؛هتيسن ىتح هيلإ ترص امو علقنيف هللا نع هلت الو ديزي

 كيلعو ءًاعبصإ ولو هلبق مق مدقتملا كعضاوت نع عفترت الو «نكي مل هنأكف

 ل لا ا

 الإ همعن يف مهربتخي مل هللا نإف ءىمعأو صربأو عرقأ ثيدح لمأتو

 امب ةالابم ريغ نم لئاسلل هضيوفتب الإ ىمعألا ةمعن تماد امو ءاهنم ءاطعإلاب

 ثيدحلا لدف «مايصب الو ةالصب كلذ يف هللا مهربتخي ملو ريثك وأ ليلق نم هذخأي

 وهو هب معنملا نم ءاطعإلا وه ناسحإلا نم ديزملا يضتقي يذلا ركشلا نأ ىلع

 ٌّوقو مولظملا رصناو «قوذلا قيرط نم ققحملا رمألا نم نطابلا لهأ دنع
 يف هنع هللا بوني نأ بحأ نم نأل كلأسي نأ لبق نم نيكسملا نِعأو فيعضلا

 ةيوقت يف هنع تبن اذإو ءكرصن رصن يف هنع تبن اذإف «هيف هللا نع وه بنيلف رمأ
 فك لاؤس نودب هتيطعأف نيكسم هجو ءام فك يف هنع تبن اذإو ,«كاوق فيعض

 قايرت قلخلل ناسحإلاو رومألا كلذ ىلع سقو .لاؤس نودب كاطعأف كهجو ءام

 ىلع مهمدقف نيجاتحم ةيوازلل نيمزالملا هللا يف ناوخإلا تملع اذإو ءءيش لك

 يف دهتجاف ؛هل نيركاذلا صوصخلا ىلعو قفرلا بحي هدابعب قيفر هللا نإو ءريغلا
 ءًاتيمو ًايح اهب هللا كمحري ىتلا ةليضفلا هذه زرحت نأ ىسع كدهجو كعسو كلذ

 نم ةينالع هللا بناجل نكو [148 ةيآلا :ةَرَقَبلا] ِتّريَحْلا اوُقبَئَسأَت9» : انالوم لاق دقو

 كينيع بصن ةيصولا هذه لعجاو «ةالابم ريغ نم كبناجل هللا نكي ةالابم ريغ
 .مالسلاو ؛هللا ءاش نإ تحلفأ اهعّيضت مل نإف

 نورشعلاو ةسداسلا ةلاسّرلا

 هنوعب مكايإو هللا اندمأ حتفلا طابرب نينطاقلا انناوخإ ءءالضفلا انتداس
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 .ةيفاعلاو ريخلا ماود نع هتاكربو ةيماهلا هناحبس هللا ةمحرو مكيلع مالسو

 نامجرت هنايب نأو «هناسل ةفيلخ ناسنإلا ملق نأ مكيلع ىفخي الف ءدعبو

 بسنلا ةوخإ قوقح نأو «بسنلا خأ نم ءرملل عفنأ هللا يف خألا نأو ءهنانج

 وه بسنلا ةوخإب لاصتالا نأل بجوأ هللا ىف ةوخإلا قوقحف .ةبجاو تناك نإو

 ةوخإلا فالخب لاوهألا ةرثكو لاحلا قاب ةمايقلا موي لوزي ينافلا ملاعلا يف

 هللا وهو اهببس توبثب اهتوبثل لاوز نم اهل ام يقابلا ملاعلا يف يهف هللا يف
 هيلع لاق كلذلو «لوزي هنوك نع ًالضف لوحي ال يذلا يقابلا مئادلا هناحبس

 يأ اًدَّنجلا 5 ةجرد هل هللا ثدخحأ هللا ف انأ ثدحأ نم» :مالسلاو ةالصلا

 ةمحر هلك هللا يف خألا نأل ءملعأ هللاو ءكلذو هللا يف ًاخأ ثدحي نأل هقفو

 هركذتو «ةمحر هعم رفسلاو ء«ةمحر هعم لكألاو «ةمحر هعم سولجلاف . هيخأل

 يمس كلذلو .هلاوحأ عيمجب هللا ىلع لاد هللا يف خألا َّنأل ؛ةمحر هقارف دعب

 . هللا يف خألاب

 ال مهنأل هناحبس هيلإ رظنلا ةدايز رابتعاب ةصاخلا دنع ةنجلا يف ةجردلاو

 رابتعاب الإ ةجردلا نومهفي ال ةماعلا فالخب ناكملا ولع ىف ةدايزلا نوربتعي

 نع اًنرَخأو «عقنألا مكباطخو .عفرألا مكباتك انيلع درو دقو اذه .ناكملا ولع

 (ْمُكتيفاع ىلع هلل دمحلاو هللا انافاع نآلاو «ضرملا َنِم انب لزن ام باوجلا

 دوُجوو مكيلإ ٍءاخإلا ٍديِزَم نم انل دب الف «هلل دمحلاو ءافشلا عقو ثّيحو
 ناينبلاك نمؤملل نمؤملا» :مالسلا هيلع هلوقل مكعم هناحبس هيف ةركاذملا

 هدحو هلل ةيدوبعلا رادج نأل ءملعأ هللاو ,كلذو «ًاضعب هضعب دشي صوصرملا

 يف عمجلا قلطم عراشلا بلط كلذلو ناوخإلا راجحأب لإ ابلاغ موقي ال

 قوفو «نيديعلا يف كلذ قوفو ؛ةعمجلا يف كلذ قوفو سمخلا تاولصلا

 لعج امنإ) :لاقو ءهب ىدتقي امامإ عمج لكل لعجو ءجحلا مسوم يف عيمجلا
 هتيقنتو رهاظلا ةدابع لب ءرهاظلا حيحصت يف مامإلا ناك اذإو "هب متؤيل مامإلا

 نطاوبلا ةيقنت ةيفيكب ملاعلا مامإلا بلطف ءابولطم يهاونلاو رماوألا ةفلاخم نم

 ىلإ لوصولا نيبو دبعلا نيب لوحتل ركفلا يف لوجت يتلا رطاوخلا نم لوقعلاو
 بعصأ لوقعلاو نطاوبلا ةيقنت نأل ءدشأ هترضحل ًالهأ نوكي ىتح هبرب ملعلا
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 ملعأ نوكي نأ دب ال نطاوبلا ةيقنت يف هب ىدتقي يذلا مامإلاو ءرهاوظلا ةيقنت نم

 ةيقنت يف هب ىدتقي يذلا مامإلا نأل ءرهاوظلا ةيقنت يف هب ىدتقي يذلا مامإلا نم
 ال نكلو مارحلاو لالحلاب ًاملاع نوكي نأ هيف يفكي عرشلا ةفلاخم نم رهاوظلا

 نأ نكمي ىتح .«كلذ يف ىوقلا ديدش ءهلمعب ملعلا يف ًاخسار نوكي نأ دب

 نوحشملا هنطابب بسنتملا هرهاظ ىرس اذإ نكلو ؛هذيملت يف هلاح يرسي

 يتلا رطاوخلا نم هخيش نطاب هب بشنت ام ًاضيأ هيلإ ىرس هذيملتل رطاوخلاب

 «ةقيقح الب ةعيرشو نطاب الب ًارهاظ نوكيف ءهبر رون ىلإ رظنلاو دبعلا نيب لوحت
 عّرشت نمل : هنع هللا يضر كلام مامإلا مهيف لاق نيذلا ةماعلا ةلمج نم نوكيف

 .2«قسفت دقف ققحتي ملو

 ًاملاع نوكي نأ دب ال هنإف نطاوبلا ةيقنت يف هب ىدتقي يذلا مامإلا فالخب

 ءرهاوظلا ةيقنت مامإ يف مدقت امك ؛هيف اخسار كلذب املاع «مارحلاو لالحلاب

 رون ىلإ ًارظان «رطاوخلا نم نطابلا يلاخ مامإلا اذه نوكب هيلع ديزي نكلو
 هلاح يرسيل هللا ءاش ام الإ كلذ نع علقني ال ثيحب كلذ يف ًاخسار «هبر

 .ةقيقح هنطابو ةعيرش هرهاظ نوكيف «هنطابو هذيملت رهاظ يف نطابلاو رهاظلا

 عمج نمو» :مامإلا هيف لاق يذلا وه ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب عماجلاو

 قه ذقن هوك

 لاوحأك عئارشلا ميقي الو رطاوخلا نم نطابلا يلاخ ناك نم امأو

 نع بئاغ هنأل ةقيقحلا رونب ًاهجاوم ناك نإو هب ءادتقالا حلصي الف «بيذاجملا

 حئاورب ركس نمل ةبسنلاب اذهو «تادابعلا عاونأب هناحبس هللا ىلإ هجوتلا راونأ
 ريغب قئاقحلا بكريو هلقع ىلع نوكي يذلا امأو .هسح نع باغ ىتح رونلا

 . ًاعطق قيدنز وهف ةعيرش
 هدوجو يف ءانفلاو قحلا دوهش ىلع ةقيرطلا لهأ رادم نأ ءرمألا لصاحو

 «نحْفْلا مه هَل َبْرح َّنِإ آلآ ِهَنَل ُبْرِم َكِهَلْوأأل ؛عئارشلا ةماقإ عم مهدوجو نع
 لك نم ذخأي .«تقولا ناطلسو نامزلا ريمأ وهف كلذك ناك نمو [22 ةيآلا :ةلداجملا]

 ءيشل ال هلل هنأل ءيش هلقع ذخأي الو هيلإ رظن اذإ هرس نم هيف هللا عدوأ ام ءيش

 . هنود
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 رمعلا هللا لاطأ نإو تقولا اذه ىف يفاك ةركاذملا ىف ردقلا اذهو

 خيدلا لاا نا ينام ندي ةكانإر 11 انه هنأ ءاش 000 مكانركاذ

 ءاعدلا حلاص مكنم ابلاط مكتبحم ىلعو ءهلظ الإ لظ ال موي هلظب هللا مهلظي

 رخآ يف مكيلع انمودق نوكي رادقألا انتدعاسو انرمع هللا لاطأ نإو «مالسلاو

 .مالسلاو ءناعتسملا هللاو هللا ءاش نإ عيبرلا لصف

 نورشعلاو ةعباسلا ةلاسّرلا

 انلعجو «ءهقيفوتب مكايإو هللا اندمأ :هللا يف انئابحأو انناوخإ ةفاك ىلإ

 «ةيلاوتملا هتمحرو «معألا هناوضرو هُّمَتَألا هللا ٌُمالسو «هقيرفو ِهبْرَح نم ًاعيمج

 يف ةياغ ذب الو مكيلع دكؤنف ءدعبو .ةيفاعلا ماودو ريخلا مامت نع هتاكربو

 يف ةالصلا ددم يهاضي ناوخإلا عم ركذلا ددم نإف «ركذلا ماودو ؛عامتجالا

 ىلع ةعامجلا يف ناسنإلا ةالص ديزت امك درفنملا ركذ ىلع ديزي هنأل ةعامجلا

 راونأ مضي ناوخإلا عم هنأل ,ءىفخي نأ نم رهظأ كلذو ّاَذَق ٍراَّذلا يف هتالص
 هركذي ال هنأل هركذ ببسب هيلع روكذملا لّبِق نم ةحئاللا «هيف ةنكتسملا ركذلا

 ىلإ هيلع لابقإلا يف هميمصتو هقدص ردق ىلع هسينأ يأ هسيلج ناك الإ اقداص
 هيلإ هجوتلا يف هللا عم قدصلا هببس يذلا لاحلا نأل هريغ ىلع ةحئاللا راونألا

 اهتلمج نم .ءاعطق ايندلا يف يه ةنجلا يف ًارومأ نإو ءًاعطق ريغلل ىدعتي

 هلوقل ركذلا قلح يهو ءاهنيتاسبو ايندلا ضاير نع ةقئافلا اهنيتاسبو اهضاير

 ضاير امو :اولاق ««اوعتراف ةنجلا ضايرب متررم اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 .اركذلا قلح» :لاق ؟هللا لوسر اي ةنجلا

 ةنجلا ضاير نم ًاضور نوكي امنإ ركذلا نأ «ميركلا ثيدحلا نم ذخؤيو
 امنإ ةنجلا نأ مكيلع ىفخي الو .ًامزج عامتجالا نمضتي وهو هل قلحتلا عم

 ال هللا نم برقلا يف لامعألا ردق ىلع مسقت نكلو هتمحرو هللا لضفب لخدت
 نم ركذلا نأل ةالصلا لمعك هللا نم برقلا يف ركذلا لمع سيلف «ةرثكلا يف

 ةطلاخملاو ةلصولا اهنع أشنت ةالصلاو «ءلوصولا هنع أشني هللا عم قدصلا لهأ

 لوصولل يفانملا ددعّتلا نيع كلذو ءهل ىلصمو ًايلصم اهئاضتقال ةلمجلا يف

 دوجولا ءانف يضتقي هنإف ءدرفملا مسالا ركذ صوصخلا ىلعو ركذلا فالخب
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 4« ركأ هللا ركْزلو9» : ىلاعت لاق كلذلو «ميدقلا دوجولا ءاقب نيع يف ثداحلا
 . [45 ةيآلا :توبكتعلا]

 ردق ىلع رجألا» :نأب ثيدحلا يف لوقلا قالطإ انقنأ كلذل لديو

 دعب اهنع اولكنو سانلا نم ريثكلا اهنع زجع يتلا ىربكلا ةقشملاو .«ةقشملا

 نم :لوقن وأ .ىنعملا ملاع ىلإ سحلا ملاع نم لقعلا جارخإ يه «عورشلا

 «يقيقحلا ةداهشلا ملاع هنم رهظي يذلا نوطبلا ملاع ىلإ يمهولا ةداهشلا ملاع

 تافصلا راثآ يقيقحلاو ءريغلا يف لوقن وأ كربلا يف كاملا راثآ يمهولا نأل

 هلضفب هنم ةناعإلاو هللا نم قيفوتلاو «تاذلا راونأ يف لون وأ «نيعلا يف

 . هتمحرو

 امأو .ةياهن مهدنع يهو «ماوعلا قلطم اهب فلُك دقف ماسجألا ةقشم امأو

 يهنلاو رمألا دودح دنع فوقولا يه ىتلا ماسجألا ةقشمف قيقحتلا لهأ دنع

 ملاع ىلإ سحلا ملاع نم لقعلا جارخإ يه يتلا لوقعلا ةقشمو «ةيادب يهف

 ال ذإ ةحارو ةياهن دوهشلاب كلذ نع جورخلاو ءطسو كلذ ةدباكم دنع ىنعملا

 ميركلا ثيدحلا يف امك ؛هبر دنع الإ نمؤملل ةحار

 .احوضو ماقملل ديزن مكيلع مودقلا هللا رّسي نإو

 نم لكو ينلعجي نأ هيلع مهمركأو هيلإ قلخلا بحأب ىلاعت هللا لأسنو
 انديب ذخأي ىلاعت هللاو ««هللا لهأ»ب ةمايقلا موي ىعدت يتلا ةفئاطلا نم ينع ذخأ

 .مالسلاو ؛«نيعمجأ نيملسملا ديو مكديو

 نورشعلاو ةنماثلا ةلاسّرلا

 .هلجأ نم ٌبحمو ء؛هللا يف خأ ّلك انئاّبحأو انناوخإ ةفاك ىلإ .هلل ٌدمحلا

 نع ًاعيمج انِّيَغو ءهدوجو همركب مكاّيإو هللا انّدمأ .مهريغو بابسألا لهأ
 انناوخإ اي ءدعبو .هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسو ءهدوجو يف اندوهش

 هيلإ رظنلاو هتبحمو هركذ مكل لعجو ءاريخ هللا مكملعأ ءمكملعأف ءانءابحأو

 اذإ هناحبس هللا نإ .ىرخأو ايند هنم مكبيصنو انبيصن هعم بدألا نسحب مايقلاو

 هللا ىلإ رظان «هللا رظنب دبعلا كلذ حبصأ هديبع نم دحأل ةمحرلا نيعب رظن

 هللا الإ هب متهي ام ًاعيمج نوكلا يف هل سيل ءًانطابو ًارهاظ هيلع ًاعومجم «ىلاعت
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 زاحنيو ًامئاد هةر اكاد هركذيو ًامئاد هب جهلي هارتف ءوه الإ هيلإ تفتلي ام الو

 نم ءيش هيلع قشي الو امئاد هب حرفيو ًامئاد هركشيو ًامئاد هدمحيو ًامئاد هيلإ

 ام قرافيو ةرخآلاو ايندلا عيمج هتيطعأ ول «هبلق ةحارو هنيع ةّرق وه ذإ هلجأ

 هبلق نأل هبلقب هيلإ رظن الو كلذ نم ءيشب هقراف ام هبوبحمب معنتلا نم هيف وه
 ءيشل هركذي الف هيلع ىلوتساو بوبحملا هكلم دق «هيدي نيب مئاق هبحي لوغشم

 نما وم

 اونوكت نأ ,مكمركأو هللا مكبحأ مكبحنو مكيلع دكؤن ءانناوخإ اي متنأو

 ناك ام هللاو هنإف ءدب الو ءدب الو هللا ىلع مكيديأ انديه نأ قرفلا اذه نم

 مايقلاو هركذ ماودب هناحبس هللا ىلع هدي دش نم الإ مهنم نوكي الو سانلا نم

 ىلع نوميقم ةقيرطلا رمأب نومئاق مكنأ ينربخيف ةيحانلا كلت نم انيلع دري

 ةمحرلاب ًاعيمج مكألمو هللا مكدّيأ مكب نظلا وه كلذف ؛ةعمج لك عامتجالا

 .مالسلاو هلع هللا لوسر انالوم هاجب قلخلل مكنم ةمحرلا ليست ىتح

 (13نورشعلاو ةعساتلا ةلاسرلا

 لهأ هلجأ نم بحمو هللا يف خأ لك انئابحأو انناوخإ ةفاك ىلإ .هلل دمحلا

 يف اندوهزت ع اعجب امقو هدوجو همركب مكايإو هللا اندمأ مهريغو تايسألا

 ءانءابحأو انناوخإ اي (ذعبو هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسو هدوجو

 هللا عم هتيدوبع يف قداصلا دبعلا نأ ءًاّرش مكاقوو ًاريخ هللا مكملعأ مكملعنف

 هللا نع دعبلا راعشتسا نم الإ رادلا هذه رومأ نم هبيصي رمأ نم رّدكتي الو هيف

 نوهأو نيركاذلا بئاصم مظعأ يهو طقف ةبيصم هذهف ءهنع ةلفغلا دوجول

 عم رضاح ريغ اهيف وه هنامز نم ةظحل هتتاف اذإ ركاذلا نإف «نيلفاغلا بئاصم

 هدجتف هباصأ امم هيلع نوهأ كلذ ناكو ءامسلا هيلع رخت نأ ىنمت هناحبس هللا

 ىنمت هايند نم مهرد صقن اذإ لفاغلا نإو ءنزحيو كلذل ردكتيو يكشيو يكبي

 ديكأتل فلؤملا نم اهّلعلف ْحَسّنلا لج يف «تارابعلا ضعب يف ٌراركت اهلبق يتلاو ةلاسرلا هذه يف (1)
 .يدلاخلا ينارمعلا مالسلا دبع :ححصملاو بّنرملا .ُرْضَن ال اهّنإف ءاهِلاَح ىلع اهتيقبأ دقف .حضُنلا
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 ردكتيو يكشيو يكبي هدجتف هباصأ امم هيلع نوهأ كلذو ءامسلا ةيلغ طقست نأ

 .هاوه عابتاو هامعل هلك كلذو «كلذل

 لاني ام مكلاني نأ دب ال رادلا هذه يف متمد ام ءانءابحأو انناوخإ اي مكنإو

 سكعب ةرخآلاو .دالوألا وأ لاومألا وأ نادبألا يف ةباصإلا نم اهيف سانلا

 ديزيو ءهرك مأ بحأ هيلإ كلذب لفاغلا دري نأ كلذ يف هللا ةمكحو «كلذ

 مث ءايبنألا ءالب سانلا دشأ ناك كلذلو .ًاقلعتو هب ةطبغو هيلإ ًازايحنا لصاولا

 هناحبس هدجتف «ةريغب ةريغ هيلع نوراغي مهنأ امك مهيلع راغي هنأل كلذو ءايلوألا
 يف عوقولا نم هسفنو هلهأ ناسنإلا يمحي امك كارشإلا نم مهبولق يمحي

 دتشت نأ هللا مكبحأ .مكبحتف ناسحإلاو ةيانعلاو لضفلا قباسب كلذو .كالهلا

 مكدري امب اوحرفت نأو «هناحبس هاوس اهيف رطخي الثل مكبولق ةسارحب مكتيانع
 .اهيلإ نوكرلا الو اهيف ةماقإلا يف اوبغرت ال ىتح رادلا هذه مكيلع ردكيو هيلإ

 مكل ريخ هللا ىلإ هب نولصت ودعو «نيرفاكلا ةنجو نينمؤملا نجس الإ يه لهو
 . هللا نع مكعطقي بيبح نم

 ءًاقح نمؤملاو «ىوهلا عابّتا ّمه نم ملاس بلق هعمسي امنإ مالكلا اذه
 هتروع يراوي ًابوثو هلهأ عم هلكأي ًاماعط هتيب يف دجو نإ «ًاقح ركاذلا :لوقن وأ

 ىفاعم حبصأ نم» :مالسلا هيلع لاق كلذلو «كالهلا هدنع اهعيمج ايندلا ىلعف

 قرتكسلا نيب انفنتي انناكت ةفوب توق اكلات هيوس ىف املا هنن ىف

 ْ رمل

 مهل كرت ولو «ةفيجلا ىلع بالكلا ةباصإ نم يوعي هدجت ايندلا بلكو
 عبش نإو هنأل اهيلع مئاق وهو ةفيجلا ىلع هلجأ نم يوعي ام هباصأ ام مهايند

 .مالسلاو «نيرخآ ابالك هنع لضف ام ىلع ىشخي هنيع تقبس امم هنطب

 َنوُتالثلا ةلاسّرلا

 يف يتلا ةيرشبلا فاصوأ عيمج نأ ؛كايإو هللا ينقفو ءُمَلْعا . هلل ٌذمحلا

 نم حورلل سيلو مسجلا نم يه امنإ كلذ ريغو ةوهشو برشو لكأ نم ناسنإلا
 حرطب لإ هناحبس قحلا دوهش ناسنإلل ىتأتي الو «ضحم رون اهنأل ءيش كلذ

 نع ةبيغلا نعو «حورلا لحم وه يذلا بلقلا نم اهقئالع كرتو ةيرشبلا كلت
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 راونألا حورلل ىلجتت اهتقر ردقبو .وحملاب قيرطلا ٌبابرأ هنع رّبعُي ةيرشبلا هذه

 ةيرشبب اهباجح لبق تناك اهنأل كلذو «توكلملا ملاع نم اهل رارسألا رهظتو
 ةبوجحم تراص مث توكلملا ملاع وه يذلا بيغلا ملاع يف امل ةكاّرد مسجلا

 هللا لضفب اهنع ةيرشبلا باجح لاز اذإف ءاهملاعل رظنلا نع ةيرشبلا هذهب

 ةينابر رارسأو ةيندل مولعب كانه نم تءاجو ءاهملاعل اهترظن دفنت هتمحرو

 مل ةيسدقلا راونألا كلت تدهاش اذإ مث «ةيسدقلا تاذلا راونأ دوهش اهنكمأو

 اذه عقو ثيح اميس الو ًارظن هتدز املك ًانسح ههجو كديزي اهيف يقترت لزت

 لزت ملف «هتيرشبو مسجلا ةروراقب هنع بجحلا لوطل ديدش قوش نع رظنلا

 ملاعلا كلذل ريطت نأ ديرت لعجتف رّيحتتو كاذ ذإ ملطصت ىتح ًائيشف ًائيش ةيقترم
 نع ةلصفنم اهنإ .ءرظنلا رمخب اهركس ةبلغ ةدشل ةمهوتم .«مسجلا نع ةدرفنم
 فلاخت ةجعزم ةكرح مسجلا كرحت اهارتف «هيف ةعدوتسم لزت مل يهو مسجلا

 نع ةبئاغ هلك كلذ يف يهو «لكلاب ىنسألا ملاعلا كلذل ريطتل هعم اهتداع ةكرح

 اهمسج يف اهيلع معنملا حورلا كلت ءاقب هناحبس قحلا دارأ اذإو .ناوكألا

 نم اهناريط يضتقت يتلا ةدهاشملا ةمدص هب يقالت ام تابثلاو ةوقلا نم اهاطعأ

 ةيضار اهبر ةدهاشمل اهعوجرب ذئنيح ّنئمطتف .هل اهتقرافمو ةيلكلاب مسجلا

 فلاخي ًالوخد ةيناث ةرم دبعلا يف لخدتف .هترضح لوخدل ةيضرم «هب سنألاب

 لجأ نم مسجلا نوك عم ناك ىلوألا ةرملا مسجلل اهلوخد نأل لوألا لوخدلا

 اهدنع هيشالتل باجحب سيل مسجلا نوك عم لوخدلا اذهو ًاباجح هتيرشب
 دبع يف ٍلُْشدَت#م :هناحبس لاق كلذلو ءرايغألا نم هريغك راونألا كلتب هقارتحاو

 ىقبتف «دوبعملا كلملل دوهشلا ةنج يأ [30:29 نانيآلا :رجفلا] 429 ٍنَنَج ٍلُخْدَأو

 «(© ؟زيك اي لإ © أري ذِي ةغي» :هاوسل ةتفتلم ريغ اهبر ىلإ ةرظان ًامئاد
 وه يذلا دوهشلاب ودوم راص ا اهل ًالوأ ناك امو [23:22 ناتيآلا :ةَماَيِقلاَ]

 توملا دعب ةايحلا يه هذهو ءًأدبأ باجح هل موقي ال يذلا مظعألا باجحلا

 نأل ءانفلا اهلخدي ال ةرمتسم ةايحلا هذهو ءهنع اهتبيغ دعب مسجلل حورلا عوجرل

 كلذلو «حورطم لامهإلا زيح يف مسجلاو حورلا ةايح وه مظعألا باجحلا

 لآ] 4ةآيحأ لب اوَمَأ ِهَمَأ ٍليبَس ف اليم ندا َنِيَسَحَح الوؤ» :ةراشإلا قيرطب ىلاعت لاق

 .[169 ةيآلا :ناّرمِع
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 ةايح مظعألا باجحلا لَعْجاو : شيشم نب مالسلا دبع يديس خيشلا لاقو

 .يحور

 .تومي ال يذلا يحلا :لاقف ءتوقلا نع مهضعب لئسو

 نم برقأ ةرخآلا تيأرل نيقيلا رون قرشأ ول :هللا ءاطع نبا خيشلا لاق

 كلملا دوهشب باجحلا لاوزل كلذو انه كتوم دعب كثعب دوجوب اهيلإ لحرت نأ

 نكت مل ايندلاب كنأك» :ِلك هللا لوسر انالوم لوق كلذل ريشيو «باهولا
 .«لزت مل ةرخآلابو

 توُفوُدَي ال» مانم هدنع وه امنإو ًاتوم سيل ةرخآلا راَّدلِل :فراعلا لقنف

 باجحلا لاوز ةاناعمب يه يتلا [56 ةيآلا :ناَخَدلا] 4« كولا َةَمْوَمْلا الإ َتْوَمْلا انهي

 قزختم ول ىلاو اكهززت نع ىنكلا نر لول باستا عجرملا كل نس يقرع
 ةيآلا :رَمْزلا] 4 ىَّعَسُم ٍلَجَ خا مرقد ٌلِيررَو توملا اَهيَلَع ىَضَق ىلا َكِيَنص انهماَتَم

2. 

 يهو .تمت مل يتلا حاورألا نإ :لوقي ةراشإلا قيرطب قحلا ىرت تنأف

 ءاكاسمإ بوجحملا حور ضبق ىمسو ء.اهمانم هبش يف اهافوتي ءدوهشلاب ةيحلا

 «ةمايقلا موي وهو هدنع ىمسملا لجألا ىلإ ًالاسرإ دوهشلا بحاص حور ضبقو

 تسيل هللاب فراعلا حور نأل الإ كاذ امو .هدنع ىمسم لجأو ًالجأ ىضقف

 هقوعي رئاطلا حانجب قلع ءيشك اهل مسجلا امنإو دوهشلا دعب مسجلا يف ةنكمتم
 ءيش ىندأب نيفراعلا حور ىرت كلذلو ءهملاع ىلإ ناريطلا يف فّرصتلا مامت نع

 اهيف يتلا رّوّسلا نوبنتجي مهنأ ىتح ةقيقح مسجلا نع لصفنت ةبيهلا يلجت نم
 ريثأت طرفأ اذلو ءاهماسجأ نم ريطت نأ مهحاورأ ىلع اهنم ًاقافشإ لالجلا يّلجت

 [35 ةبآلا :روثلا] روث لع رون :هناحبس لاق امك ناكو حورلا تعن يف دوهشلا رون

 عيطتست ال ايوق ًاباذجنا حورلا تبذجنا تابثلا ةوقب حورلا رون هللا دّيؤي مل اذإف

 .ةقيقح هقرافتو هجعزتف ءمسجلا يف ءاقبلا هعم

 ينتبّيشا :لوقي لَ نيتباثلا نيخسارلا لمكأو نيفراعلا ديس ىرت كلذلو

 لا ع ا ع رع هرظناف . «اهتاوخأو دوه

 لاصفناب هيف ةبيهلا ترثأ امبرف هريغ امأو ماظعلا رومألا باكتراب الإ لصحي
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 نع ةبوجحم همسج يف ةنكمتم هحور نإف فراعلا ريغ فالخب ندبلا نع حورلا

 .اهبر دوهش

 ,خزربلا يف ةنكتسم بوجحملا حور نأ «ةراشإلا قيرطب ةيآلا تدافأو

 : هناحبس انالوم لاق كلذلف .ءفرصت الو دوهش اهل سيل ٠ اهلحم ىلع ةرصاق

 الف هللاب فراعلا حور فالخب 142 ةيآلا :رَمُزلا] تملأ ال هيلع ىَصَق ىَمَق ىّلأ كيس

 انالوم لاق كلذلو ؛دوهشلاو فرصتلا يف ًالامك الإ مسجلا ةقلع عطق اهديزي

 «لاسرإلاب اهيف رّبعف [42 ةيآلا :رَمّزلا] 4 ىَّمَسُم لجأ لإ رمل ٌلِسررَو## : هناحبس

 رويط لصاوح يف ءادهشلا حاورأ» :هلوقب ِةَِكَي هللا لوسر انديس ريشي كلذلو

 شرعلا تحت ةقلعم ليدانق ىلإ يوأتو دوهشلا ةنج يأ «ةنجلا يف حرست رضخ

 اهنأل «تاوامسلا ليدانقلا هذهب دارملا لعلو .هللا دنع هتبترم ردق ىلع دحاو لك

 لك تاوامسلا يف لسرلاو ءايبنألا تناك كلذلو ؛ربكألا يلجتلا شرع نود

 ايندلا ءامسلا يف مدآ انديس ةيرذ نم نينمؤملا عي عيمجو ءهل هللا هردق ام ردق ىلع

 ىضرلا نيمي اوزرحأ ةداعسلا لهأ نأ الإ «ةفرعملا ةبترم يف ءايبنألا نود مهنأل

 طخسلاو لامشلا تاذ مهب بهذ ةواقشلا لهأو «مهنم هللا انلعج «؛ناسحإلاو

 ردق ىلع نيميلا يف اضيأ نيميلا لهأ مث .نمحرلا طخس نم هللاب ذايعلاو

 هذه نم مهريغو نيفراعلا ماقم نأل .كلذك لامشلا يف لامشلا لهأو .مهلزانم

 ماوع ةفرعم قوف ةمألا هذه ماوع ةفرعم نأل ممألا نم مهريغ ماقمك سيل ةمألا

 نود لكلاو ءاهريغ صاوخ ةفرعم قوف اهصاوخ ةفرعمو ءممألا نم اهريغ

 َكِلَدَكَو» : ميركلا انالوم لوق ريشي كلذ ىلإو «مالسلا مهيلع ءايبنألا ةفرعم

 . [143 ةيآلا :ةَرَقَبلاَ «اطَسو دم متل

 هنم لضفتف ءايندلا ءامسلا يف لكلا عم مالسلا هيلع مدآ اًنيِبأ نوك امأو
 .لامشلا لهأو نيميلا لهأ نم نيقيرفلا ىلع هناحبس

 .ربكألا بألا ةيؤرب مهراشبتساو مهرورس مامتلف :نيميلا لهأ امأو

 ةمحرلا يف عمطلل ءاقشلا ةشحو نم هب مهسانئتسالف :لامشلا لهأ امأو

 .ملعأ هناحبس هللاو «ىقتلملا لوصح دنع ةعساولا

 نوثالثلاو ةدحاولا ةلاسّرلا

 تاداَّسلا ءوِلْجَأ نم انئابحأو «هللا يف انناوخإ ةفاك ىلإ .هلل ٌدمحلا
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  ِهْنَمو هلضفب هبزح نم ًاعيمج انلعجو هنوعب مكاّيإو هللا اندمأ  ءالجألا ءالضفلا

 - انءابحأو انناوخإ اي مكملعأف ءدعبو .ُهّتاكربو هللا ةمحرو مكيلع ٌمالسو

 ردق ىلع هدنع نم هناحبس قحلا هيطعي دبعلا نأ  ًاًرش مكاقوو ًاريخ هللا مكملعأ

 دبعلا هيطعي ام ردق ىلع دبعلل يطعي هناحبس قحلا «هدنع نم دبعلا هيطعي ام

 ادد ندتخ ع ديعللا يطع ارق :رادقحلا نابتعاب هل: ةلئاومتار نتن ناععاب
 هلام هللا هاطعأ هلام هلل ىطعأ نمف .لجأو مظعأ هللا ءاطعإ نأ الإ دبعلا هيطعي

 . هسفن هللا هاطعأ هسفن هلل ىطعأ نمو

 ىتح هناحبس قحلا هب ًادصاق ءيشب قّدصت اذإ دبعلا نأ مالكلا اذه نايبو

 نكي مل قلخلا هتقدصب بلط اذإ هنأل هريغ الو ًافلخ ال ًائيش هب هبولطم نوكي ال
 وأ ةنجلا هتقدصب بلط اذإ كلذكو ,ءقلخلا هدصق امنإو هناحبس قحلا اهب ًادصاق

 هللا هجو هب ًادصاق هبحاص نكي مل اذه لك ءءازجلا عاونأ نم كلذ ريغ وأ رجألا

 ةرثكلا ليصحت نم هسفن ةوهش وهو «هناحبس هللا ريغ هب دصاق وه امنإو هناحبس

 .راضملا عفد وأ عفانملا نم اهريغ وأ ةنجلا ليصحت وأ قلخلاب

 هبابسأ تلطب الإ هناحيس هريغ بابسألا نم ببسي دبعلا بلط امهمو
 مهبلط نم انركذ ام ىلع ًاعيمج ةماعلاو قيقحتلا لهأ رظن يف ةعئاض تبهذو

 فشك امل هنأل هناحبس هاوس ًائيش نوبلطي الف ةصاخلا امأو .مهّبر ريغ مهلامعأب

 لك نم ضوع وه هناحبس قحلا نأل ءءيش لك مهبولق نم ىحمنا هرون نع مهل
 يف ًامئاد ةصاخلا ىرت كلذلو «ءيش هضوع نوكي الو ءيش لك نع ينغيو ءيش

 ءًاعيمج نيملاعلا ىلإ راقتفا يف ًامئاد ةماعلا ىرتو ًاعيمج قلخلا نع ىنغ
 مهانغأف ءيش لك نع ضوع وه نم اودجو مهنأل ءيش لك نع ءاينغأ ةصاخلا

 مل مهنأل ءيش لكل نورقتفم ةماعلاو .ريغ ال هيلإ مهراقتفال ءيش لك نع

 . مالسلاو هناحبس هب ىنغلا انقزرو هيلع انبولق هللا عمج .اضوع اودجي

 نوثالثلاو ةيناثلا ةلاسّرلا

 تاداسلا ءهلجأ نم انئابحأو هللا يف انناوخإ ةّقاك ىلإ .هلل دمحلا

  هنمو هِلضفب هبزح نم ًاعيمج انلعجو «هنوعب مكاّيإو هللا اندّمأ  ٍءالجألا ءالضفلا
 مكاقوو اي هللا مكملعأ  مكملعأف «ذدعبو .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسو
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 الإ ًاركفتم دجوي ال ثيحب هسح ةرئاد يف ةروصحم هتركف تناك نم نأ  ًارش

 سحلا رئاودب ةبيغلا بولقلا ةلع نأل ,بلقلا ضيرم هللاو وهف هرهاظ حلصي اميف
 سانلا نم لمك امو «ماهوأ ةلاحم ال سحلا رهاظو «بويغلا ملاع دوهش نع

 باطف هبر دوهشل هبلقب رفاسو هب تقلع يتلا سحلا بيلالك نم صلخ نم الإ
 .ةتلخ نسرك (رذلل [١ تفكر م نابع هيل للا عدجا وي ةلذلا كلك دهن

 لجرلا لدعي دقو ريثك هللا دنع وهف ءدوجولا ليلق ناك نإو «قيرفلا اذهو

 ةلصاحلا دئاوفلا ىلع سانلا رادم نأل ءًادحاو ةليبقلا لدعت دقو «ةليبق دحاولا

 هيلع لاقو ؛«ةمايقلا موي نولقألا مه نورثكملا» :مالسلا هيلع لاق دقو ءمهنم

 ؛ليلق ٌدعلا يف لامكلا لهأ نأ نوملعت متنأو . «ريثك لاجرلا نم لْمُك» :مالسلا

 اهل نكي مل ٌةّمه الإ ةعيفر ةيلاع ةّمه ملعأ ام هللاوو «ريثك مالسلا هيلع مهلعجو

 رظنلاو «هّبر ركذ نع هّسح هبّيغي الو هركذ ىلع الإ فوكع الو هللا الإ لغش
 هنزحأ وأ هرسأ نم الو هضغبأ وأ هبحأ نميف هيلع الو «يناوألا هذه يف هتنياعمل

 عمسأ ام هللاوو «بيبحلا دوهش يف ءاّبحألا ةعفنمو ءادعألا ةرضم نع هتبيغل

 نإو ءاجاهتباو ةطسب كلذ ينديزي الإ ليللا ءانآ مكراكذأب نولغتشم مكنأ مكيلع

 .قيرط نم دج يف ُمهآر اذإ ناوخإلاب دبعلا طسييل هللا

 ءامزح هللا تاذ يف هباحصأ نم ىأر اذإ 2”طسبي مالسلا هيلع ناك دقو

 ىتح لبج ىلع مترهظ دقف ريخلا نم ةيدك ىلع سانلا رهظ نإ انناوخإ اي متنأو

 لوسر انالوم قحب مكديؤيو ينديؤي هللاو «متأدب امك اومودف «ديعبلاو بيرقلا مكأر

 .مالسلاو ِْيلي هللا

 نوثالثلاو ةثلاثلا ةلاسرلا

 ريخلا لمك ذاتسألاو لضفألا هلجأ نم انبحمو هللا يف خألا ”هلل دمحلا

 هقيرفو هناحبس قحلا بزح نم ًاعيمج انلعجو هقيفوتب كايإو هللا اندمأ ةكربلا

 .ىهتنا . خسانلا نم أطخ اهلعلو «طسّبني» :يقيقحلا ىنعملاو ؛طسُبيا اهنم عوبطملا ةيطابرلا ةخسنلا يف (1)

 .يدلاخلا ينارمعلا مالسلا دبع :ححضملا

 ل اوتيل فكر األ لدغ نفنوف روق لب قرت فارما دع اعبأ ةطئارلا ةحْسّنلا يف (2)
 .يدلاخلا ينارمعلا مالسلا دبع :ححصملا .عمجلا ةغيصب انه ةعوبطملا ةْحْسْنلا
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 هللا كملعأ  مكملعنف يخأ اي ءدعبو هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسو

 دبعلا كلذ لبقأف هيلع لبقأ لإ ًادبع بحأ ام هناحبس هللا نأ  ًارش كاقوو ًاريخ

 دبعلا كلذ ضرعأف هنع ضرعأ لإ ًادبع ضغبأ امو «هيلع هللا لابقإب هللا ىلع
 هللا كمركأ يديس اي تنأو ءهل قلخ امل رسيم لكو «هنع هللا ضارعإب هللا نع

 مايقلاو هركذ يف ةياغ دهتجت نأ :هللا كبحأ كبحنف ؛هيلع لابقإلاو هركذ ةماركب

 الو كب ءادتقالا لحم يف كنأل ناوخإلا نم كيلي نم ركذت نأو . كنيد رومأب

 نمو كحماس نم حماست نأ «نيعمجأ نيملسملا ديو كديو انديب ذخأي هللاو «دب

 تكس نمع تكست نأو «كرذعي مل نمو كرذع نم رذعت نأو .كحماسي مل

 زربت ال هنأ هانعمو هلك لاق امك ءولح نمؤملا نأل ءدب الو ءتكسي مل نمو

 رجأ هلل دمحلاو كلو ةرملا فاصوألا هنم زربت الو «ةيوبحملا فاصوألا الإ هنم

 «ناوخإلا عم هيلع تنأ ام ىلع قباف ءريخلا ملعم يأ «ملعملا ةجردو ميلعتلا

 ناوخإلاب صوتسأو «نيعمجأ نيملسملاو ناوخإلا ديو مكديو انديب ذخأي هللاو

 .مالسلاو ءريثك ريخ كل نكي ًاريخ

 نوثالثلاو ةعبارلا ةلاسّرلا

 لضفألا ةكربلا لجألا هيقفلا هلجأ نم انبحمو هللا يف خألا «'”هلل دمحلا

 نم اعيمج انلعجو هنوعو هقيفوتب مكايإو هللا اندمأ ءالجألا ناوخإلا ةفاكو

 اي ءدعبو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع ىلاعت هللا مالسو ءهنمو هلضفب هب نيفراعلا

 اذإ هناحبس هيف مكحصنأ ينأ  ًاريخ هللا مكملعأ  اوملعاف ءانءابحأو انناوخإ

 «ةميمذلا اهفاصوأ رئاسو اهدئاكمو اهعدخو سوفنلا سئاسد نم ةمالسلا متدرأ

 ىلع اوُمِواَدو مالسلا هيلع هيبن ةئس عابتاو هضئارف ةماقإب هناحبس هللا ىلإ اوبرهاف

 كلذ نإف ناطيشلاو سفنلا ةبراحمب اولغتشت الو ءنيحو تقو لك يف هللا ركذ

 ءادعألا كئالوأ رش هللا مكيفكي هللا ىلع لابقإلاب اولغتشا لب هللا نع مكيهلي

 2 1 ياا نكح ادياواملا دا د فرعا مرصو تاق ١ ناك رمل
 و ياسو

 ناطيشلا لبقأ اذإ نيذلا مه ءالقعلاو [38 ةيآلا :جَحلا] وما نيذْلا نع مهدي هللا

 .ةلاسرلا لالخ يف لعف اذكو ءفّوَصُنلا قيرط يف هيلع حوتفم ريقفل باطخلا جو ةيطابرلا ةخسنلا يف (1)
 .يدلاخلا ينارمعلا مالسلا دبع :ححصملا .مالسلاو . صخشلا هل نومضملا مهملاو
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 اولخدو «ةياعرلاو ظفحلاب ركذلا ماودب هللا ىلع اولبقأ «ةياذإلاب مهيلع سفنلاو
 نينمؤملا هللا ءايلوأ نصحو عابتالاب ِلَك هللا لوسر نصحو ةعاطلاب هللا نصح

 ٌمُه وَّشَأ بح نإ أوُنماَ َندَلاو ُملوْسَرَو هَل َلوَِب نموإ» .عامتسالاو ءادتقالاب
 ذإ هبلغي هنأ نظي نم ىلع الإ طلستي ال ناطيشلا نأل [56 ةيآلا :ةدئاّملا] 469 َنَوبَمل

 لخد ركاذلاو «ةبراحملا دنع هتمواقم نع هفعض نظي نميف الإ عمطي ال نيرقلا

 ىِداَبِع َّنِإ## ًادبأ هتمواقم دحأ قيطي الف هتمظع قدارس هيلع هللا دمف هللا نصح

 متنأ مكنأ هلل مكركذ يف اونظت الو . [42 ةيآلا :رججلا] «ُنكطْلَس َمهلَع كَل سي

 هركذب مكيف لجتي مل ول هنأل هناحبس مكل ركاذلا وه ىلاعت هللا لب هلل نوركاذلا

 ؛متنأ هيلع متلبقأ ام مكيلع هلابقإب مكيلع لضفت هنأ الولو «متنأ هومتركذ ام مكل

 مكيلع قرشتو هرارسأ مكل حولت ةيانعلا قدصب هناحبس هيلإ انناوخإ اي اوهجوتف

 همركو هلضفب يفخلاو يلجلا كرشلا يمسق نم هللا ءاش نإ اوصلختت ىتح هراونأ

 اولخدتو ؛هللو هللاب لاوحألا عيمج يف اونوكتو هاوس دوجولا يف اورت الف ءهّنمو

 .زيزعب هللا ىلع كلذ امو ؛ءلؤسلا ةياهنو رطولا ةياغب اوزوفتو لوصولا ةنج

 اولمأتو ءًاميسج ًارمأو ًاميظع اًرس عامتجالل نإف «ناوخإلا عم عامتجالاب مكيلعو
 عبسب اذف هتالص لدعت ةعامجلا يف مكدحأ ةالص» :ِِلَك هللا لوسر انالوم لوق

 دب الو دب الو ركذلا ىلع عامتجالا يف اولهتي نأ انناوخإ ىلع دكؤنو .«ةجرد نيرشعو

 اجب مكددعو انددع َرثّكو مكددمو انددم هللا ىَّرق هيف اولهتي نأو خارت ريغ نم دب الو

 .مالسلاو هد هللا لوسر انالوم

 نوثالثلاو ةسماخلا ةلاسرلا

 ةرثك نِم زرحأ نم ىفصألا ّدوألا انيفصو «ىفوألا انبحم هلل ٌدمحلا
 هللا نإ اونسحأو :لاق ذإ هناحبس هللا نم ةبحملا ماقم نيملسملا عفنل هيدصت

 تهئمو ةلضفب هبزح قه اعيمح انلعجو «ةنوعب :كايإو هللا انذمأ + نيتيحملا بحي

 مكب دهعلا ديدجت هبجومف .دعبو .هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسو

 ام ميمصلا دولاو ميدقلا ءاخإلا نم هنودهعت ام ىلع انلز ال اننأب مكل مالعإلاو

 مل تفراعت اذإ حاورألا نأل هيف مكعم انك الإ لحم ىف متنك الو ًاكلسم متكلس

 اناسحإو ماركإب اماركإ ءانلفغ ام متلفغ ولو انوهس ام متوهس ولو أدبأ ركنت
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 ينإف متئش ام اولمعا» : ةليضف ةليضف ردب لهأ زرحأ ةوزغ لوأ يف لاتقلابو .ناسحإب

 ."مكل ترفغغ دق

 ثدحأ هللا ىف ًاخأ ثدحأ نم» :لاق ٍةِيَي هللا لوسر نأ ءىخأ اي كملعأو

 ناك اذإو هتركاذم ددحب ارضا هدم هنأل الإ كلذ امو فةنجلا يف ةجرد هل هللا

 ظفل اذه ريخلا عامس نم لمي ال نمؤملا ءهتبحمو هئاخإ ددمب هدمي ًابئاغ
 نم لمي ال ريخلا عامس نم لمي ال لجر لك تدجو تلمأت اذإ تنأو .ثيدحلا

 ليستف هبلق ىلع ةمحرلا راطمأ لزنتت ريخلا عامسل هنذأ يقلي نم لك َنأل ءهلعف

 رهاظلا نأل ةداهشلا ملاع يف ريخلا لاعفأ هيلع رهظتف هحراوج يف ةمحرلا ةيدوأ

 لهأ نم دعي الف رهظ ام ريخلا لاعفأ نم هيلع رهظ نإو ءرملاو نطابلا ناونع
 هيلإ الإ ًارظان الو هللاب الإ ًاقلعتم سيلو يسميو حبصي ىتح نيققحملا دنع ريخلا

 هب الإ ءيشب هنم ًاعناق الو «هل لإ ًاركاذ الو هيلع ّآلإ اهلك هرومأ يف ًالّوعم الو

 نع رتفي الف هيلع رودي بطق وه يذلا هلقع حارتسمو هيلإ يوأي يذلا هاوأم وهف

 .هربو هريخ نم هيلع هب معنأ امب هديس نع لغتشي الو هركذ

 هب هيسنو ءيشب هنع لغش نم ىري ال رويغ هناحبس هللا نأ يخأ اي ملعاو

 هطسبو هرورس يف هللا عم ًارضاح ناك نمو ءهب هيسنو هنع هب لغش ام هبلس لإ

 اذإ هدجتف بابلا اذه نم ذخأ نم سانلا نم ريثكو .هطسبو هرورس هللا مادأ

 هركذ مدع نم كلذو :هنود نمع ًاعفرتو ًارابكتساو ًاولع دادزي معنلا هيلع تضاف

 همركو هلضفب هيلع رومألا عيمج يف ليوعتلاو هركذ ماود هللا انقزر «هبرل

 .مالّسلاو

 نوثالثلاو ةسداسلا ةلاسرلا

  ملعاو .ناميإلا رون يف ديزت هللا يف ةركاذملا نإف ءدعبو .هلل ديمعتلا

 دبعلا هيطعي ام ردق ىلع هسفن نم دبعلل ىطعي ىلاعت هللا نأ  ًاريخ هللا كملعأ

 هبر دبعلا ركذ نإف :معاو عظعأ هللا ءاطع نآل ءريغ ال سنجلا يف ءهسفن نم

 ركذ رشني نأ بحي دبعلا ناك نإو «ًاريثك قلخلا يف هركذي ىلاعت هللا ىرت ًاريثك

 هنوركذيو اريج ةيلع لويثي سانلا دعت نسج اريدك ةركذ رشتن :ي هللا تيأر هللا

 ناك نإو ضرألاب ناك نإو ءامسلاب ةكئالملاو .ءبرغملاب ناك نإو قرشملاب
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 دبعلا كلذ ىلع ةريغلا هذخأت هللا دجت نيركاذلل رصتنيف هللا ىلع ةريغلا هذخأت

 هل ةبحملا لهأ ىلع راغي وه مث نمو .هل ًاراصتنا ءوسب هدارأ نم لك كلهيف

 هنولماعت امك هناحبس هنأل «نارجهي نارجهو لصوب لصو «هيلع نوراغي مهنأل

 نمو ءايلعلا يه هللا دي نأل مظعأ هتلماعم نكلو ءهيف كلماعي دوجولا يف

 ءاهنم مظعأب كلماعي الو ريخلا ةلماعم نم قيرطب هلماعت نأ موقلا دنع لاحملا

 اذه نإف هتلماعم مهفا ءيدلو اي نكلو .ًالصأ مهلوقع يف روصتي ال امم اذه

 يذلا امأو .اهيف ءازجلا وه ىلوتي ءهل لمعي يذلا وه انركذ امب هللا هلماعي يذلا

 رثكأ وأ هنم لقأ وأ روكذملا ءازجلا ليصحتل ولو ءناك ظح يأ .ظحل لمعي

 لمعي نم نأل مدق لوأ نم قيرطلا أطخأ هنأل انركذ امم ًائيش ىري ال اذه نإف

 ةفصو ًاتاذ كيرشلا نع ينغ وه ذإ هعم ريغ ال هناحبس هنأل هلمع عاض هريغل

 .هتافص لامج نم تافصلا عيمجو هتاذ رون نم تاوذلا عيمج نأل ءآلاعفأو

 مدعلل لمعي وهف هاوس ٍءيشل لمعي نم لكف «هتردق رداصم نم لاعفألا عيمجو

 رخأت نمو «ءيش لك ءادتبا هنمف ءيش لك نع مدقت نمو .رعشي الو ضحملا

 دوجوملا نيأف «ةياهنو ةيادب هب طبترم لكلاف ؛«ءيش لك عجر هيلإ ءيش لك نع
 قيرطب ال ةيزاجملا ةعيرشلا قيرطب الإ ًالصأ دوجوم نم هعم ام هللاو الك ءهعم

 ءدوجو هل نكي مل اهالولو ءاهدوجوب طبتراو ءيش لك اهب ماق يتلا ةقيقحلا
 ناك ءيش يأ ءهاوس ءيشل ال هلل هملع نوكي نم هلاني امنإ لانملا اذه لصاحو

 نوكي ىتح نيقيلا جرادم يف مكايإو اَنيَقري نأ هناحبس هللا لأسنو .ىوسلا كلذ
 هنالطب ضراوع نم نمأيف هنم هدوهش نم ناسنإلا حيرتسي ىتح هللاب مكايإو انلمع
 .مالسلاو «ةلمج هنم حيرتسم وه لب

 نوثالثلاو ةعباّسلا ةلاسّرلا

 ىلع مهانفرع امنإ اعيمج ناوخإلا نأ مكيلع ىفخي الف ءدعبو .هلل دمحلا

 ةيانعلا هل تقبس نم نكلو ءرشبلا ىلع زوجي ام مهيلع زوجي '''مهنأو رشب مهنأ

 «مويلا كلذ يف ةرم ةئام بات مويلا يف ةرم ةئام بنذأ ولف «ةيانجلا هرضت ال

 فلؤملا نم له يردأ تسلو .دارفإلاب «هّنأو) روهشملاو «زوحي مهنأو» ىرخألاو ةيطابرلا ةخسنلا يف 21(

 .يدلاخلا ينارمعلا مالسلا دبع :ححصملا .عمجلا عقو خسانلا وأ
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 درجملا ضُْحَملا لضفلا لإ هل ببس ال يذلا ةيصوصخلا رس هيلع رهظي كلذبو

 «5[3ي نم هت هَل ُلْصَع َكِلَدإأل : ىلاعت هلوقب هيلإ راشملا بابسألاو للعلا نع
 ةمألا هذه ىلإ ِةكك يبنلا ثعب ىلإ كلذ هلوقب ةراشإلا نأل [54 ةيآلا :ةدئاّملا]

 نيع يف قارغتسالا نمو دحأل هيف بسك ال امم كلذو ؛هب ناميإلا لوصحو

 لاحب رهظيف ءهب تنطب امب نطبيو هب ترهظ امب قرغتسملا رهظي نأ ةقيقحلا

 ةّئسو ميهاربإ ةلم يه هذهو ءيش لكب ةيمويقلا مومع دوهشب نطبيو بئاتلا
 لهأ اهركني يتلا ةنطابلا ةّنسلا نم هلك كلذ ىلإ لصوي ام لكو ةنطابلا كي يبنلا

 لهأ تاداهتجا نأ ىلع هلوسر ثيدحو هللا باتك يف اهنأ عم ةرهاظلا ةّنسلا

 اهرصتخا .رطاوخلا نم اهتمالسو بولقلا ريهطت لوصأ ىلع ةيراجلا نطابلا
 نع مهممه ترصق ثيح رهاظلا لهأو ةرهاظلا ةنسلا ىلع ةدايز نطابلا لهأ

 خيش دي يف هللا مهلعجي ملو «مهلوقع هيلإ لصت ام فالخ ىلع رمألا نأل كلذ

 لزي مل ثيحو .بابرألا بر ىلإ مهب عجريو باجحلا مهتريصب نع ليزي

 اذه نأل ملع ريغب هبابرأ ىلع كلذ نوركني اولعج مهبولق نع ةلفغلا باجح
 فالخب .هيف دجوي ىتح دحأ هملعي الف «هيف دجوي ىتح دحأل لصحي ال ملعلا

 مكايإو هللا انلعج .مهيف دجوي نطابلا ملعو ء«هيف دجوي مث هملعيف رهاظلا ملع
 .مالسلاو هوكي يبنلا هاجب هئايلوأ ةماركب همركأ نمم

 نوثالثلاو ةنماثلا ةلاسّرلا

 نأ دارأ اذإ ىلاعتو هناحبس قحلا نأ  كايإو هللا ينقُقو  ملعا .هلل دمحلا

 ساندأ نم هلضفب هرهط هدوهش ةرضح ىلإ لوخدلاب هديبع نم دحأ ىلع لضفتي
 نافرعلا راونأب مسجلا ةاكشم يف ةنماكلا هبلق ةجاجز ءاضأو نايصعلاو ةفلاخملا

 ضيف نم وه امنإ زربي وأ ناوكألا هذه نم زرب ام لك هتريصب نيعب ىري هلعجف

 اهراونأو ةيلعلا تاذلا تافص يه يتلا ةايحلاو ملعلاو ةدارإلاو ةردقلا نيع

 نع اهفوصومك «ةيلاعتملا ةينّسلا اهتاذ نع لاصفنالا نع ةهزنملا ةيسدقلا

 .ةيلكلاب ةسامملاو لولخملا

 رشبلا عبطل ًاقفاوم نوكي ةرات ةردقلا نع ًازراب دبعلا اذه هاري يذلا اذه مث

 وهو لالجلل بسنيف عبطلل اقفاوم نوكي ال ةراتو .ناسحإلاو لامجلل بسنيف
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 ناسحإلا ةدهاشم تلعج ماقملا اذه ىلع دبعلا لصح اذإف «ةبلغلاو رهقلا

 كلذ نع ةئشانلا ةبحملا جاعزإ ديب هناعفدي ةردقلا نم هل ازرب نإ لامجلاو

 بايسألا نم اهاوس امع ةبيغلاو ةردقلا نم كلذ دوهش ةرضحل ناسحإلا

 يف ةبيغلا يف امادقإ دادزي كلذك وه امنيبف «ةريثك مادقأ وأ مدقب طئاسولاو

 عبطلا فلاخي امب لالجلا حاير هيلع تفصع ذإ تاذلا راونأ يه يتلا تافصلا

 لب لامجلا ةدهاشم لبق هيف ناك يذلا لحملا يف فقي ال امبرو ىرقهقلا هتدرف

 : ليق امك نوكيف ءءارو ىلإ هيلع ديزي

 ينينثي نامرجلاو كبرق تمر مك

 يضيتدت قوتشلاو تدم نيايعللاو

 هدعبي لالجلاو هيندي لامجلا ءءارو ىلإ دارو مامأ ىلإ عفاد نيب ىقبيف

 لالجلا اذه يف رظني هلعج همحري نأ هلالج لج ىلوملا دارأ اذإف ءهيصقيو

 تحت نم ًازراب لالجلا كلذ هيري نأب هيندي يذلا لامجلا نيعب هيصقي يذلا

 اهلحم يف الإ ءايشألا عضي ال هناحبس ميكح هزربم نإ ثيح نم ةمكحلا فَجْس

 قحلا ةمكح دوهش ةهج نم لالجلا دوهش دنع هسفن ذئنيح نكستف ءاهب قئاللا

 لاق امك نوكيو ًالامج هلالج ليحتسيف لامجلا نيعب كاذ ذإ هرظنيف هيف هناحبس

 لك يف هللا نع مهتبيغل ءيش لك نم دابعلاو داهزلا شحوتسا امنإ» :مكحلا يف

 بهذي كاذ ذإ لعجيف .2ءيش نم اوشحوتسا ام ءيش لك يف هودهاش ولو ءيش

 لازي ال مث «نيديلا الكب تاذلا راونأ دوهش يف ةبيغلا ةرضحل عفديو نيحيَرلاب

 ىتح تاذلا تافص نع ائشان الإ ناوكألا نم زرب ام ىري ال هنوك يف يقتري

 رظنلا عطقل ناوكألا هدنع ىشالتتف تالآلاو بابسألا عيمج نع ةبيغلا هل لصحت

 دهاشي ذئنيح ريصيف هيف هئانفو اهدوجو لصأ ىلإ ةريصبلا نيع دوعتو اهنع
 «كلذكف شطبأ اذإو ءكلذكف رصبأ اذإو ةيلزألا ةردقلا نع ًالضصاح عامَّسلا

 هتعنب هتعنو هفصوب دبعلا اذه فصو هناحبس هللا ىطغيف ىشم اذإ كلذ لثمو

 .خلا هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف» :ثيدحلا يف امك نوكيو

 ال هنأل ينبحي هتلعج نأب «هتيده هتببحأ يأ «هتببحأ اذإف» :هلوق ىنعمو

 ماقمبو «هبحي هلعج ام هبحأ هللا نأ الولو «هللا هبحأ اذإ الإ هللا دحأ بحي
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 ديرملا ىحمنا هدوهش ةبحملا تطرفأ اذإف ءوحملا ىلع ديرملا فرشي ةبحملا
 ال مث ءهللا ىلإ هللا نمو هلل هللاب ءايشألا لعفي لعج ماقملا اذه ىلع لصح اذإف

 ةمظع نم دهاشي ىتح تاذلا راونأ ىه ىتلا تافصلا هذه دوهش ىف ىقتري لازي

 اناتغ نلقمل ف رخل »طامي نم سس ال ريوس هيل :لضحتت اهل هل الجو: للا
 بذجتف «لالجلا هل ىلجت نإ جعزملا فوخلا طاسب ىلع وأ ءلامجلا هل ىلجتي

 ىرت كلذلو «ةيلكلاب اهلحم نم علقنت اهب داكت ةيوق ةبذج راونألا كلت هحور
 ديرت اهنوكل ةيربج يه ذإ اهتداعل ةفلاخم ةيوق ةكرح مسجلا كرحت كاذ ذإ هحور

 رون ريثأت طرفأ اذإف «عيمجلاب ناريطلا ديرتف مسجلا اهسبحيف اهملاعل ريطت نأ
 نم هحور تعلقنا ةيلكلاب ةوقب هناحبس هللا هديؤي ملو دهاشملا حور يف ةدهاشملا

 ةمدص مواقت ال ةفيعض ةوق قحلا هاطعأ اذإو «تامو ىنعمو ًاسح اهلحم

 اهتافص يه يتلا تاذلا راونأ يف يأ ًابئاغ راونألا قيرغ ًاملطصم يقب ةدهاشملا

 بابسألا  راثآلا يأ - يهو «تافصلا كلت راثآ هدنع تسمطناو ؛ةسدقملا

 ةهجب هدارفنال لماك ريغ وهو ناوكألا ريغب ةصاخ هترظن تناكو طئاسولاو

 ذإ بغي مل ةدهاشملا ةمدص مواقت ةميظع ةوق هناحبس قحلا هاطعأ اذإو .ةدحاو

 راونأ يف ًاركسو ةبيغ هداز املكف هل هناحبس قحلا دييأتب ناوكألا دوهش نع كاذ

 كلت نم أبرش دادزا املك وهف .تابثلاو ةوقلا نم كلذ ردقب هاطعأ تاذلا

 هتوف: ىلإ ةزق داذزاك اتايثو ةوق هلا هذاز: لوألا ركض: ىلإ اركس داذؤاو:ناونألا

 نع هبّيغ راونألا دوهش يف هركس الف ءركسلا نم هيف دادزا ام رادقمب ىلوألا
 «راونألا كلت دوهش نع ُهنبّيَغ راثآلاو موسرلا كلت ةدهاشم الو ءراثآلاو موسرلا

 ةمواقم نع ديزي اذه الو هدح نع ىدعتي اذه الف «نايغبي ال امهنيب خزرب وهف

 ال «لامكلا ماقم اذهو .هردقب وحصلاو ةظقيلا تدادزا ركسلا داز املكف ءهدض

 .نيمآ ءهتمو همركو هلضفب هنم هللا انمرحأ

 نوثالثلاو ةعساتلا ةلاسّرلا

 ءالضُفلا «ءالجألا ءارقفلا "”هلجأ نم .انئابحأو هللا يف انناوخإ ةفاك]

 دبع :ححصملا .ةّيطابرلا ةخسنلاب دجوي ال ءنيسوق نيب عوضوملا «ءافنحلا تاداّشلا ىلإ هلجأ نم (1)

 .يدلاخلا ينارمعلا مالسلا
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 هللا لجأ نم ءءاحلصلا هللا ءايلوأ ىركذ ىف نيّدجملاو ءًاريثك هللا نيركاذلا «ءالبُتلا

  حتفلا طابرب نينطاقلا «ءافنحلا تاداّسلا [هدنع نيروكذملا نم مهلعجو مهماّدقأ

 اهلعج يتلا ةفئاطلا نم انلعجو ةيهلإلا راونألا يقلتل اعيمج انرئاصب هللا حتف

 هللا ةمحرو مكيلع مالسو مالسلا هيلع يبنلا هاجب هنود ءيش ال هسفنل هناحبس

 يديس حلاصلا يلولا طخب مكباتك زعألا غلب هنإف ءانناوخإ اي ءدعبو  هتاكربو

 اندمحو انطاب هملعأ امل ًاديكأت ء.مكلاوحأ ىلع هيف انعلطاو يبرعلا نب دمحم جاحلا

 مكعامتجاو مكراكذأو مكداروأب مايقلاب داهتجالاو دجلا نم هيلع متنأ ام ىلع هللا

 هللا ىوق  اونوك كلذكف ءًاضعب مكضعب عم مكمحارتو هيلع مكقارتفاو هللا ىلع

 ولو ءداشرلا قرطو ىدهلا ليبس نيكلاسلا نيدشرملا نيدشارلا ننس ىلع  مكددم

 انناوخإ اي هللا اودمحاف اهتكلسل هللا ىلإ لصوت هللا ركذ نم لضفأ ًاقيرط تملع

 ىلع مكيديأ اودشف «نيركاذلا ةفئاط نمو هبزح نم مكلعجو هركذل مكلّهأ ثيح

 اهكابش مهل تبصنو تّرغ مك اهنأل ةرارغلا ايندلا هذه مكنرغت الو هللا بناج

 لكو هتيلكب هللا ىلع لبقأ يذلا وه سيكلاو «مهتنتفو اهيلع اوبكناف مهتلصح ىتح
 ءانأ هللا ركذ ىلع ميديو مالسب بهذو ضراع هنأل ركذلا طوسب هبرض هل ليخت ام

 انمهلي هللاو نيقيلا هيتأي ىتح لزن وأ ماق نميف هيلع الو راهنلا فارطأو ليللا
 هذهو ؛ةلاحم ال مكترايزل مدقن عيبرلا لصف يف هللا ءاش نإ انإو اندشر مكايإو

 نم قباس وه دبعلا نم رداصلا نأ مكيلع ىفخي الو .اهاضمأ نإ هللا عم يتدقع

 نوكي دبعلاب هللا ءانتعا ردق ىلعف «هيلع رهاظلا وه ناسنإلا نع باغ امو «برلا

 هيلع هلآو يبنلا هاجب هاضر لاح يف مكعم انعمجي ىلاعت هللاو هللاب دبعلا ءانتعا

 .مالسلاو ةالصلا مهيلعو
 نوُعَيزألا ةلاسّرلا

 هجوتلا قداصلا هيبنلا هيقفلا ليلجلا ديسلا هلجأ نم انبحو هللا يف انوخأ

 نم ًاعيمج انلعجو هقيفوتب مكايإو هللا اندمأ يبرعلا نبا رداقلا دبع يديس هالومل
 . هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسو هقيرفو هناحبس هبزح

 .مكلاوحأ هللاب ةظوفحملا نع ٌلاؤسلاو مكب دهعلا ٌديدجت هّيجومف ء«دعبو
 هللا ىلع هلابقإ ماود ناكف هتياعر هب تطاحأو هتيانع هتفح نمم مكايإو هللا انلعج

 مكيلع ىفخي الو هيلإ ةقباسلا نايرسب هترضح يف هئاقبو هيلع هناحبس هلابقإ ماودب
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 عيمج يف هيلإ جاتحي ام لك نم ادبأ هرومأ ربدي همسج عوط يف لفاغلا لقع نأ
 ًاريخ دبعب هللا دارأ اذإو ءهل جاتحي ام الإ لعفي ال هدي يف ريسأ هنأكف هتاقوأ

 بحي ام لك يف عبت هل لقعلا نأ ضرفلاو ناسللاب هل ًاركاذ نوكي نأ همسج مهلأ

 امهريغو بورشمو لوكأم لك نم هرومأب لوغشم لقعلاو هناسلب ركاذلا ركذ اذإف
 ًاغراف لقعلا دجو امبر ركذلا ىلع ناسنإلا ماد اذإ نكلو ناسللا ركذ عمسي الف

 راطف يرونلا هملاعو يلصألا هنطو ركذت هعمس اذإو هعمسف تاقوألا ضعب يف

 كلذ ىلع مسجلا هآر اذإف ءهب يلابي ال المهم مسجلا كرتو هيلإ رهقلا مكحب
 ناك نأ دعب مسجلا راصو هللا ىمح ىلإ هزايحنال هيلع وه ام ىلع هعبت لاحلا

 لاوحأ مسجلا ىلع ترهظو .ًاعوبتم ًاعبات ناك نأ دعب لقعلا راصو ًاعبات ًاعوبتم
 لصحي ىتح كلذك رمألا لازي الو «ةيبوبرلا راونأ لقعلا ىلع ترهظو ةيدوبعلا
 . ًادحاو ًالُك عيمجلا ريصيو لكلاب لكلا جزميو لوصولا

 يف يخأ اي لهتف ءهيلع ناك ام ىلع نآلا وهو هعم ءيش الو هللا ناك دقو

 ملعب ءافتكالاو سوفنلا تانوعر هعم عمتجت ال هنإف دب الو دب الو ءًاماود ركذلا

 نمو» :ىلاعت لاق دقو .ةيميهاربإ ةقيقح ةرخآلاو ايندلا رومأ يف قباسلا هللا

 ةلاح كل تضرع نإو [130 ةيآلا :ةّرقبلا] «مَسْنَت َدْفَس نم اّلإ معَ َهَلَم نع كعب

 مهبولق نم تجرخ نمم ينلعجت الو كيف ينظفحا مهللا :لقف دب الو بلطلا
 ةجاه هنم تلطت لو نورعشي ال مهو: نودورطم خنيف مهبول يف كريغب اوضرف

 يف ٌمُهَرَد مث ُهَنَأ لف .هب الإ هنم عنقت الو ءوه الإ ةرخآلاو ايندلا رومأ نم
 لدي ام نسحأ نم وهو هيلع مكلدأ ام اذهو [91 ةيآلا :ماعنألا] #َنوُبعْلي ٌمِهْضْوَح

 رمعلا لاط نإو هللا ءاش نإ ددرت الب هيلع لدي ام نسحأ لب ءهيلع ناسنإلا

 الو ءهيلإ ةقباسلا نايرسب هللا ءاش نإ ًاحوضو رمألا ديزنسف رادقألا تدعاسو

 جاتحي ام لك نم ًادبأ هرومأ ربدي همسج عوط يف لفاغلا لقع نأ مكيلع ىفخي
 هللا دارأ اذإو هل جاتحي ام الإ لعفي ال هدي يف ريسأ هنأكف هتاقوأ عيمج يف هيلإ

 يف عبت هل لقعلا نأ ضرفلاو ناسللاب هل ًاركاذ نوكي نأ همسج مهل ًاريخ دبعب

 لوكأم لك نم هرومأب لوغشم لقعلاو هناسلب ركاذلا ركذ اذإف بحي ام لك
 امبر ركذلا ىلع ناسنإلا ماد اذإ نكلو ناسللا ركذ عمسي الف امهريغو بورشمو
 يلصألا هنطو ركذت هعمس اذإو هعمسف تاقوألا ضعب يف ًاغراف لقعلا دجو
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 هآر اذإف ءهب يلابي ال المهم مسجلا كرتو هيلإ رهقلا مكحب راطف يرونلا هملاعو
 راصو هللا ىمح ىلإ هزايحنال هيلع وه ام ىلع هعبت لاحلا كلذ ىلع مسجلا

 ترهظو ءاعوبتم ًاعبات ناك نأ دعب لقعلا راصو ًاعبات ًاعوبتم ناك نأ دعب مسجلا

 رمألا لازي الو «ةيبوبرلا راونأ لقعلا ىلع ترهظو ةيدوبعلا لاوحأ مسجلا ىلع
 . ًادحاو اّلُك عيمجلا ريصيو لكلاب لكلا جزميو لوصولا لصحي ىتح كلذك

 يف يخأ اي لهتف ءهيلع ناك ام ىلع نآلا وهو هعم ءيش الو هللا ناك دقو

 ءافتكالاو .سوفنلا تانوعر هعم عمتجت ال هنإف دب الو دب الو ءًاماود ركذلا

 لكل :ىلاعت لاق دقو ةيميهاربإ ةقيقح ةرخآلاو ايندلا رومأ يف قباسلا هللا ملعب

 نسحأ نم وهو هيلع مكلدأ ام اذهو [91 :ماتعنألا] #نوُبعْلِي ٌمْضْوَح يف مهر َّث

 نادك نإ رب .ههلا ءاشتنإ هذرق ل هيلع لدكاع يبخل قرضويلع ناسألا لدن اف

 اندييدعاب هاومشلا ءانقانإ اجوتفو رسألا هيوضف ناذقألا تدع انو ريمشلا

 ىلعو ناوخإلاو ءابحألا عيمج ىلع انم ملسو نيعمجأ نيملسملا ديو مكديو

 .مالسلاو .حلاصلا ءاعدلا ًاعيمج مكنم نيبلاط مكتبحم

 نوعيبرألاو ةدحاولا ةلاسرلا

 َمهبلع َكَل َسّيَل ىِداَبع َّنِإإ»8 :العو لج انالوم لوق نأ ْمَلْعا هلل دمحلا

 هلل ًادبع نوكي نأ ناسنإلا نم بولطملا نأ يضتقي [42 ةيآلا :رججحلا] #ٌننْطْلَس

 نم لاح يف ناطلس هيلع ناطيشلل نوكي ال ىتح تاللاحلا عيمج يف هدحو

 وهو «يحور ينارون نطاب هلو ينيط يمسج رهاظ هل ناسنإلا مث «هلاوحأ

 دودح ىلع فوقولاب بولطم هرهاظف .«نيرمألا نم هيلع بلغ امل بوسنم
 هل دح ام نع جورخلا نع ًازوفحم سحلا ملاع يف هنارود نوكي ثيحب عئارشلا

 نوكي ال ثيحب هرهاظب هدحو هلل ًادبع نوكي ىتح هتالاح عيمج يف ًاعرش

 . هناحبس هللا نم لضفلا ةقباسو قيفوتلا ةنوعمب كلذو هرهاظ ىلع طّلست ناطيشلل

 لكو هتالاح عيمج يف هلل ًادبع نوكي نأ ًاضيأ بولطمف ءًائطاب امأو

 نم هناحبس هعم روضحلا يأ هللا ةرضح ىف هلقع نوكي نأب كلذو «هتاماقم

 يكول ىتني دن اعين هدووش ف ازا عنا ردع متي نأ يفتك لوو وبخ
 اذإف :ةنطان قلع طلعت ناظيشلل نوكي ال فتحت هدو هلل اديع نوكي لستر
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 ضعب يف ًارهاظ عرشلا نوناق نع جرخي ثيحب طلست هرهاظ ىلع ناطيشلل ناك

 هللا ريغ عم فقي هلقع ناك اذإو ءارهاظ هتالاح عيمج يف هلل ًادبع سيلف هنايحأ

 اطلست ناطيشلل نأل انطاب هتالاح عيمج ىف هلل ًادبع سيلف هنايحأ ضعب يف

 نوناق نع جورخلاب هرهاظ ىلع ناطيشلا طلست اذإف .هنطاب ةهج نم هيلع
 ءانطاب الو ًارهاظ ال هلل ًادبع سيلف هللا ريغل لقعلا فرصب هئطاب ىلعو عرشلا

 مهيلع ناطيشلل سيل نيذلا مه هللا ديبع نأ ىلإ ريشت ةميركلا ةيآلا نأل كلذو

 هل نوكت نأ هب ىدتقملا خيشلا يف  ملعأ هللاو - طرتشا كلذلو ةيلكلاب طلست

 ءهباحصأ رهاظ سّرَحَي رهاظلا ٍددَمِب هنأل ًاعيمج نطابلاو رهاظلا ملعب ةفرعم

 يف ناطلس مهيلع ناطيشلل نوكي ال ىتح مهنطاب سرحي نطابلا ددمبو

 هلا ادم الإ ار ًاموإ# هدحو هلل ةيدوبعلا نوصلخيف مهنطاب الو مهرهاظ
 .[5 ةيآلا :ةئيبلا] #َنيلَأ هل َنيِصِخ

 ليربج اذه» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل نيدلا يف لخاد ناسحإلا ماقمو

 رهاظلا ظفح ىلإ كلذ ىدأ نطابلا ةوق تبلغ اذإ مث .«مهنيد سانلا ملعي ءاج

 نكلو ءردقلاو ءاضقلا هب قبس ام الإ نايحألا عيمج يف عئارشلا ةفلاخم نم

 لاق .لاكشإ ريغ نم ًاأدبأ ظوفحم وهف ًاضيأ رهاظلا ظفح نم ًاروف ةبوتلاو ةبانإلا

 تدافأف [24 ةيآلا :ص] ب انأو اعكان ّرَحَو ير نفقا. هدف امنا د لاذ َّنظَوم : ىلاعت

 #«َكِلَد مل ارفف ءاف تدافأو «ةبانإلا ةعرس [24 ةيآلا :ص] « مير رفحتساف9» ءاف

 ةبانإ نيبو اعكار هرورخب رهاظلا ةبانإ نيب عمج هنأل ةرفغملا ةعرس [25 ةبآلا :ص]

 مل رهاظلل نطابلا ةقفاوم الولو «ةبانإلاب هناحبس قحلا هل دهش ثيح نطابلا

 . قيقحتلاب ةبانإ نكت

 لب نطابلا ةوق نم كلذ سيلف نطابلا لهأ نم عئارشلا عيضي يذلا امأو

 يذلاف «عئارشلاب تءاج ىتلا يه اهب ققحتلا يف ةقيقحلا نأل ءهفعض نم

 نم اهدوهش ىلع روطفم هنأك ىتح اهفلأيو ةقيقحلاب ققحتي مل عئارشلا عيضي
 ةحئار قاشنتسا هركسأ امنإو «ءىش لك ىف اهدهاشي ال هلبأ وه لب هتأشن لوأ

 نلوز رق ال تووطو هللا ين جلل فيس از لوم هدم هس اتت ايوطم
 يسرك ىلع سولجلاب هنطابو عئارشلا ةماقإب هرهاظ اهيلإ تيذجل هلك هتذخأ
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 «تاذلا راونأب نطابلا .,تافصلا راثآب رهاظلا لوألا قحلا قيقحتب ديرفتلا

 ميدق هناحبس وهف .«مهئانف دعب يقابلا رخآلا «تانئاكلا دوجو لبق لوألا

 قلخلا دوجو رابتعاب ةيرخآلاو ةيلوألا امنإو ًالصأ ريغت هيرتعي ال تاذلا
 هل لوأ الف هناحبس وه امأو طقف قلخلل ناعجار ةيرخآلاو ةيلوألاف .مهئانفو

 ةيادب الب لوألا وهف «مهئانف دعبو مهدوجو لبق هلاحب قاب وه لب هل رخآ الو
 .ةياهن الب رخالاو

 ناعجار امهف ءهرخآلاو لوألا ظفل امهيضتقي ناذللا ةياهنلاو ةيادبلا امأو

 ردقلا ميظعلا فيرشلا هلاحب يقبو دوجولاب هناحبس قحلا اهمدقت يتلا تانئاكلل

 .رخآلا ظفلب مهئانف دعب ىلاعت هئاقب نع ريبعتلا عقوف تكله ىتح

 هنطاب عم هرهاظ لدتعي ةرات «هنطابو هرهاظب هدحو هلل ًادبع نوكي يذلا مث

 .هرهاظ ىلع هنطاب بلغي ةراتو «هنطاب ىلع هرهاظ بلغي ةراتو

 نود عئارشلا نم بجاولاب مايقلا هتمالعو هنطاب عم هرهاظ لدتعي يذلاف

 هرهاظ نم قلخلا دمتسي يذلا وه ةقيقحلا نيع يف هقارغتسال رهاظلا لفاون ريثكت

 تاذلا ةرضح يف هنأل هايندو هنيد يأ هرهاظو هنطاب يف كله هاذآ نمو «هنطابو

 ةدام هل ةلماش اهنأل ةقيقحلا سفنل براحم وه امنأكف هاذآ نمف «تافصلاو

 :ءارتش انطاتو ا رفاظ هلع اهروت قداس

 لفاون يف ةوقلا ةدش هتمالعو «هنطاب ىلع هرهاظ بلغي يذلا امأو

 ءهيلع تافصلا راثآ ةبلغل تاذلا نيع ىف قارغتسالا ةدش نود ةرهاظلا تاريخلا

 رّهط قدصب هطلاخ نمف «هنطاب نم رثكأ هرهاظ نم قلخلا دادمتسا نوكي اذهف
 هاذآ نمو .ىوسلا دوهش نم هنطاب ريهطت نم رثكأ عئارشلا ةفلاخم نم هرهاظ هللا

 اهتافص راثآ قدارس ةدام ةقيقحلا نأل ًاريسي هنطاب كاله ناكو هايند يف كله

 نم ةقيقحلل براحم وه امنأكف اهتاذ دوهش قدارس هيلع تدم امم رثكأ هيلع

 ًاريسي هنطاب يفو اريثك ًاسح هرهاظ يف ترثأف ةيقيقح ةبراحم اهتافص راثآ ةهج
 . 0 فيعض صالخإب هسح يف يوق وهو «ناسنإلا كلذ نم «هتبراحم تلوت اهنأل

 نيع ىف هقارغتسا ةدش هتمالعو «هرهاظ ىلع هنطاب بلغي يذلا امأو
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 الإ رمأ لك يف لدي الو ًامظن الو ًارثن ال اهيلع الإ ملكتي ال هدجت ىتح تاذلا

 دق تابجاولا ىلع رصتقم رهاظلا عئارش يفو يه الإ ركذي نأ بحي الو اهيلع
 نم سانلا دمتسي يذلا وه اذهف ءهسفن جئاوح يف ىتح رهاوظلا نع روتف هباصأ

 زايحنالا نم هناي رهظ قدمي ةطلاخ نمح .هرهاظ نم نودمتسي امم رثكأ هنطاب

 ىلع ا ريصعتس و انهن ناو م: علا الإ ساني ل هياكل هقيقوو سوا ىلإ

 يتلا ةركفلا ةدابع اهيواست ال يهو «ةرظنلا ةدابع يف هنأل هرهاظ نم بجاولا

 و .ةرظنلا ةدابع نم ًالضف ةنس نيعبس رهاظلا ةدابع نم لضفأ يه اهنم ةعاس

 ةقيقحلا نأل ءهايندو هرهاظ يف اهريثأت نم دشأ هنطاب يف ةردقلا ريثأت ناك هاذآ

 هيلع تدم امم رثكأ داسيا ايكردك ال يتلا ةنطابلا تاذلا قدارس هيلع تدم

 ءنوكي لاح يأب هنم هاذأ نم براحت ىهف اهراثآ يه يتلا تافصلا راونأ قدارس

 .«ةبراحملاب هتنذآ دقف لَو يل ىداع 5 : يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت لاق كلذلو

 لكو .هدابع قوف رهاقلا هنأل ؛هرهق الإ ًادحأ هناحبس حلا براحي الو
 وأ فعضأ وأ رهاظلا نم ىوقأ ناك ءاوس ةقيقحلا دوهش نم بيصن هل نم

 ُةُكِيْدُت الإ نّمِم ؛برقلا ةيصوصخ هتلان هنأل هئايلوأ نم يلو هلل وهف ًايواسم

 ًالضف [103 ةيآلا ملا 4«( ريك يطا هو يتلا كردي وُهَو ُردصِبأْل

 صاالخلا همركو ضحمل ١! هلضفب هللا انحنم .ءاشي نم هلضف ىيتؤي هللاو ًاناسحإو

 مهيلعو هيلع هلآو يبنلا هاجب اميدق ًامرك هنوكل ضارغألاو للعلا بئاوش نم

 .مالسلاو ,ةالصلا

 نوعبرألاو ةيناثلا ةلاسرلا

 هناحبس قحلا نأ  هاضر هيف امل كايإو هللا ينقفو  ملعا هلل دمحلا

 يف هيلإ مهراقتفاب ءيبنملا ثودحلا مسوب مهمسوو ًاعيمج قلخلا قلخ ىلاعتو

 وأ تافص وأ تاذب هل ًالالقتسا دحأ يعدي ال يكل مهلاعفأو مهتافصو مهتاذ

 ثودحلا يفاني فصو هيف يعُدا وأ ىعدا نم لكو «ىلاعتو هناحبس هنود لعف

 نمو «هزجع ةردقلا ىعدا نمو .همدعأ دوجولا هسفنل ىعدا نمف .هناحبس هلطبأ

 هناحبس هدا الك يح نع ءهرقفأ ىنغلا ىعدا نمو ءهفًعض ةوقلا ىعدا

 هريغل هدوجو يف رقتفملاو هيلإ مهدوجو يف نورقتفم ًاعيمج قلخلا نأل دوجولاب
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 مادعنا نيبت اذإو «توبث ةئيه يف يفنو «دوجو ةفص يف مدع ةقيقحلا يف وه

 هتافص يف مهتافص تمدعناو هتقيقح يف مهتقيقح تمدعنا هناحبس هدوجول قلخلا

 ةيلعلا تاذلا اهب ةفصتملا ةردقلا نم دمتسم لكلا نأل ءهلاعفأ يف مهلاعفأو

 . اهراثآ روهظب الإ دحأ اهفرعي ال يتلا اهيف ةنماكلا

 مهل سيل ذإ ديبعلا يف هيدبي ءنأش يف هناحبس وه  نيح يأ موي لكو
 لئسي ال يذلا ميكحلا ةمكح تضتقا مث .لعف الو ةفص الو تاذ يف هنود مايق

 نأ لجأل ةقيقحلاب هدارفنال ًامدع اوناك نإو ءًادوجو قلخلل تبثي نأ ؛ءلعفي امع

 بابحتساو بوجو نم ةسمخلا ماكحألل اهضرعيو لاعفألاو تافصلا مهل تبثي

 .زاوجو ةهاركو عنمو

 ةالصلا مهيلع لسرلا كلذب ثعبيل مهلاعفأب باقعلاو باوثلا قلعيو

 يف يه امك لاعفألا تربتعا ولف الإو «ةينابر ةوطسو ةيهلإ ةمكح مالسلاو

 هقوف سيل ذإ ء؛ةمرح الو زاوجب اهفاصتا حصي مل هناحبس هلل ةبوسنم قيقحتلا
 نيعتي ادودح هل دحيو ضعبلا هل زيجيو لاعفألا ضعب نم هعنمي رهاق هناحبس

 ةالصلا مهيلع لسرلا تءاجف ؛«هدابع قوف رهاقلا وه لب ءاهدنع فوقولا هيلع

 باقعلاو باوثلا قيلعتو ديبعلل لاعفألا ةبسن نم يرابلا هب مكح امب مالسلاو
 مهقلاخ هللا ذإ «.ةقيقحلا بسحب ال ميكحلا ةمكح هتضتقا ام بسح ىلع اهيلع

 مهنطاب رّونتو مهيف تخسر ىتح ةرهاظلا عئارشلا مهل اوعرشف .ءنولمعي امو

 ءاعيمج هلل رومألا نوك نم رمألا نطابل هيبنتلل اوحلصو ىلاعت هلل هجوتلا راونأب
 ًالوق ءهتعنص هذهو نالف لعف اذه :لاقي هنأ رهظو كلذ ىلع ديبعلا اوهبن ذئنيحف

 . طقف ًارهاظ

 ةعيرشلا نيب عمجلا حصيل ءاهب ال هتكرح دنع كلذ قلاخ هللا نأ داقتعالاو

 امهعلطم ناسمش امهف «ةئسلاو ميكحلا باتكلا امهب ءاج نيذللا ةقيقحلاو

 ء[46 ةيآلا :تَلَصُم] اهبل 2 هيا عل َلِع ْنَمإَ» :ىلاعت لاقو .دحاو

 . ًارهاظ ةعيرشلا مكح اذهو

 مكح اذهو «[96 ةيآلا :تافاّضلا] 4( َنلَمَك 0 ُهَلاووِه :ىلاعت لاقو

 : انظاي ةقيقحتلا
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 قيرطب لخد ديبعلل نوكي نأ ريغ نم هلل لاعفألا بسن نمف اذه ىلعو
 ءارو مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا اهب تءاج يتلا ةعيرشلا ىقلأ دقف اهيف زجعلا

 .اهب تءاج اهنأل ءًاضيأ ةقيقحلا ىقلأو هرهظ

 ىقلأو هرهظ ءارو نم ةقيقحلا ىغلأ دقف ةقيقح ديبعلل لاعفألا بسن نمو
 . اهب تءاج اهنأل «ةعيرشلا ًاضيأ

 «هريغ يف رثألا دوجو كلذ نع دلوتيو هلاعفأ قلخي ناسنإلا نإ :لاق نمو

 .ةنسلا لهأ بهذم نع لالض يف مه نيذلا ءاوهألا لهأ نم وهف

 نم وهف ءاهب ال ناسنإلا ةكرح دنع رثألا دجوي ىلاعت هللا نإ :لاق نمو

 .ةرهاظلا ةنسلا لهأ مهو «قيقحتلا لهأ

 .ةيفوصلا مهو ققحتلا لهأ نم وهف ءاهدنع اهبو اهب ال اهدنع :لاق نمو

 اهداجيإ يف طئاسو قلخلا هللا لعج ىتلا لاعفألا بسن نمف اذه ىلعو

 اهتبسن يضتقت ةرابعب كلذ نع ربعي نأ ريغ نم ًافرص هناحبس قحلل اهمادعإو
 لسرلا اهب تءاج يتلا ةعيرشلا ىقلأ دقف «ىلاعت هللا رمأ امك ًارهاظ قلخلل

 تءاج يتلا يه اهنأل ةقيقحلا ًاضيأ ىقلأو هرهظ ءارو نم مالسلاو ةالصلا مهيلع

 هللا لعجي مل يتلا رومألا معن ءاهل هللا تابثإب ةتبثم يهف ءاهتتبثأو ةعيرشلاب

 وحنو دوعلا نم رامثلا جارخإو نويعلا نم ءاملا جارخإك اهيف طئاسو قلخلا

 اهتبسن امك هلل اهتبسنب الإ ءىجت مل ةعيرشلا نأل ةعيرشو ةقيقح هلل بسنتف «كلذ
 قيرط نم يه امنإ مهيلإ قلخلا هيف طسوت ام ةبسن نأ ىلع ةنئيرق اهسفنل ةقيقحلا
 يعدي نم كلذب زجعيلو قيقحتلا ليبس ىلع ال هناحبس اهدارأ ةمكحل زاجملا

 .هيف ىعدت وأ ةيهولألا
 أوو : ىلاعت لاقو [17 ةيآلا :لحتلا] 4 ال سك قلي نمفأ#» :ىلاعت لاق

 :ىلاعت لاقو [26:25 ناتيآلا :َسْبَع] 9(4) اَقَس ضرألا اَْدَفَس 2 ايلا اب

 ريغ ىلإ [258 ةيآلا :ةّرَقَبلا] #ٍبِرْمَسْلا ّنِم ابي ِتأف ِقِرْثَمْلا َّنِم سْمَّشأ ِقْأَي هنأ تإَك

 .انلق امل ةدهاشلا يالا نم كلذ

 هللا نأ هريمض يف نوكي نأ ريغ نم ةقيقح مهيلإ ديبعلا لاعفأ بسن نمو

 نأل «ةعيرشلا ًاضيأ ىقلأو هرهظ ءارو نم ةقيقحلا ىقلأ دقف نولمعي امو مهقلاخ
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 .ةعيرشلا تتبثأ يتلا يه ةقيقحلا

 كرت نمف دحاو امهعلطم ناسمش ةعيرشلاو ةقيقحلا نأ ءاذه نم صخلتف

 .«ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب فلاخت ال» :مهلوق ىنعم اذهو .ىرخألا كرت امهادحإ

 .مالسلاو

 نوعيرألاو ةثلاثلا ةلاسّرلا

 نم ٌبحمو ؛هللا يف خأ لك نم اذه انباتك ىلع ُفقي نم ىلإ .هلل دمحلا
 ِهْنْوَعِب مكاّيإو هللا انَّدَمَأ «ءاربكلا ءالجألا تاداسلاو «ءارقفلا انناوخإ نم هلجأ

 ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع ٌمالسو .ِهْنَّمو هلضفب هللا ٍبْرِح نم ًاعيمج انلعجو
 لداعي ال ليللا نأ  ًاًرش مكاقوو ًاريخ هللا مكملعأ  مكملعأف ءدعبو .هتاكربو

 يف دجملاو ؛«لفاغلا يواسي ال ركاذلاف ءرامحلا هيراجي ال سرفلا نأو ءراهنلا
 بتارم يف سانلا تتوافت امو «لزاهلا بعاللا هدناعي ال هللا نم برقلا بلط

 برقي ام ىلع صرحلاو هركذ ةدش يف مهتوافتب الإ هناحبس قحلا دنع ميظعتلا
 .نكمأ ةلاح يأ ىلعو ناك هجو يأ ىلع هيلإ

 تيز هناميإ ليدنق يف ديزي هناحبس هللا نأ ًائيقي ملعي هللا ىلع صيرحلا نإو
 يف يخارتلا هنم لصح نمو .؛لوعشم هناميإ ليدنقو تومي ىتح هب نيقيلا
 دمت مل ةقيقحلا نأ انيقي ملعيلف هيلإ برقي امب ةالابملا مدع وأ هللا ىلع صرحلا
 هللا هكرادت اذإ الإ هتوم لبق هناميإ تومي نأ هيلع فاخيو نيقيلا ةوقب هناميإ

 فلل نلاعت

 دنع ًاركاذ نوكي ال هلل ركاذلا نأ ءانءابحأو انناوخإ اي .مكملعأو

 دايرج جعل ىلا رك ةنيفشإ رداد جاقص لكي هللا ىلا ويطيب ىتح نيبتحملا

 ٍضْبَق الو لذ الو رع هللا عم هروضح نع هرثعي الف «حايرلا عيمجب هيلع رادقألا

 و نيب لو رة الو ضرعلاو الو ءاطع الو ئنغ الو ٌرْقَف الو طسَب الو

 رئاس نم كلذ ريغ الو ٌدجو الو ٌدقف الو ٌقارتفا الو ٌعامتجا الو ةعاط

 .نيلفاغلا لاوحأ نم ضراوعلا هذهب روعشلا نأل ضراوعلا

 ءطقف هللا عم روضحلا يهو ؛ةدحاو ةلاح هل امنإف «يقيقحلا ركاذلا امأو

 هللاب ًالغش هتداز ضراوعلا هذه هل تضرع نإو اهريغب ًالوغشم هلقع دجت الو

 دنع اهب هل رسكني الو حايرلا هذهب هتنيفس قرغت الف هللا نع ًالغش هيف رثؤت الو

 ىلإ هزايحناو هركذ ةدشب ىوقي قفوملا دبعلا لازي الو «حانج هللا ىلإ ناريطلا
 .انمدق امك هرمأ متيو هتأشن لمكت ىتح مهل هبحو نيركاذلا ةفئاط
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 اهاريو مكيلع اهعمسأ ةريبك ةيانع هللاب اونتعت نأ هللا مكبحأ  مكبحنف

 مكلوقعو مكبولق ةايحب هللا مكايحأ ءركذلا موسر اويحأو «مكنم هناحبس قحلا

 ةالصلا هيلع هللا لوسر انالوم هاجب لوقعلا شمهدتو بولقلا تومنث موي

 . مالسلاو

 نوعبرألاو ةعبارلا ةلاسّرلا

 هيقفلا «ليلجلا ديسلا .هلجأ نم انّبيحمو هللا يف انو هلل دمحلا

 مكيلع مالسو هللا مكظفح .ةكربلا مرتحملا مظعملا ء«ليصألا دجاملا ذاتسألا

 ام ىلع وه لإ هْلِإ ال يذلا هللا مكيلإ دمحأ ينإف «لعبو . هتاكربو هللا ةمحرو

 دهتجت نأ ةياغ كيلع دكؤنو .«همركو هدوج ضيف نم هالوأو «ءهمعن نم هب لضفت

 ةظفاحملاو ميظعلا هللا ىوقتب عيمجلا صوأو ءريكذتلاو عمجلاب ناوخإلا رمأ يف

 مدعو سافنألا قئاقد ىلع ةرامألا سفنلا ةبساحمو «ميركلا هيبن ةّنس عابتا ىلع

 نإف ءهولمأتف رمأ ىلإ تعد امهمو سانلا نم ةلفغلا لهأ اهلمهأ امك اهلامهإ

 . ريخلا لإ اهيلع لقثي ال هنإف هوبكتراف ًاليقث ناك نإو ءهوكرتاف اهيلع ًافيفخ ناك

 2. ىنغو ًارقفو ًالذو رع لاح لك يف هيلإ اويزماو تاعيس نحلا تاياركرو

 رويغ هناحيس هنإف اوكلهتف هريغ ىلإ رظنلاو مكايإو انعيضو ةّوقو ةحصو ًاضرمو

 يف هللا ءاش نإ اوحرست ركذلا ىلع اومودو .هاوسي ًاقلعم هدبع ىري نأ بحي ال

 رورس ماد امك مكحرفو مكرورس موديو مكمومغو مكمومه لوزتو دوهشو ةنج
 .مالسلاو ميركلا يبنلا هاجب مكايإو انقفوي هللاو .ءايلوألا رباكأ نم مكلبق نم

 نوعيرألاو ةسماخلا ةلاسرلا

 هللا اندمأ «لثمألا ذاتسألا لجألا هيقفلا هلجأ نم انبحمو هللا يف خألا
 . هناكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسو هقيفوتب كايإو

 مكيدل ام عيمج يف دهتجت نأ ديكأتلا ةياغ خألا اهيأ كيلع دكؤنف ءدعبو
 ىلع مهضحت نأو بولقلا هب نئمطت يذلا ىلاعت هللا ركذ ىلع شيواردلا نم

 ىلاعت هللا ركذ نم لك نأل عاطتسملا دهج ِخْقي هللا لوسر انالوم ةنسب مايقلا

 ال ذإ بونذلا خاسوأ نم هسفن ريهطتب ةلاحم ال ىلاعت هللا هرَكَذ هرْكذ نم رثكأو

 هاسنأو ىلاعت هللا يسن نم لكو ءاهثبخو سوفنلا تانوعر عم ركذلا بيط عمتجي

 هلل ركاذلاو ءًادبأ سفنلا ريهطت عم هللا نايسن عمتجي ال ذإ هسفن رّهطُت ال هللا
 ةهج نم ءيش لك نم دمتسي هنأل هناحبس ىحلا دوهش يف يقتري لازي ال ىلاعت
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 يف هللا عم هروضح ةوق دادزتف ءيش لك ةيؤر نع ةمظعلا راونأ هيلع قرشت هنأ

 نع اباجحنا هاري ءيش لكب دادزي هنإف ىلاعت هللا نع لفاغلا فالخب .ءيش لك

 هللاب ذوعن هللا نع ةبيغلا ةيدرأب ىطغم ةلفغلا شرف ىلع ًاحورطم تومي ىتح هللا
 ىلع انل ملسو باحصألاو لآلاو ِلَي يبنلا هاجب باذعلا ةدشو باجحلا نم

 .مالسلاو «ميركلا يبنلا هاجب مكايإو انقفوي هللاو مكدهع ىلعو بابحألا عيمج

 نوعيرألاو ةسداسلا ةلاسّرلا

 نم» :لاق ٍيي هللا لوسر نأ «يخأ اي مكيلع ىفخي الف ءدعبو .هلل دمحلا
 نم نيدلا يف حصانتلا نأو .«ةنجلا يف ةجرد هل هللا ثدحأ هللا يف ًاخأ ثدحأ
 روطسملا اذه كل تبتك امو .«ةحيصنلا نيدلا» :مالسلا هيلع هلوقل هتامهم دكا

 هللا ىلإ رئاسلا بسكت هللا دونج نم دنج ةركذتلا نكلو هيف امب كملع مدع ينظل

 .هركذو هبيبح ثيدحب طسبني هنأل لصاولا رستو هريس يف ةوق
 فيلاكتلا هذهب هدابع فّلك امنإ ىلاعت هللا نأ ءيخأ اي ؛كملعأف

 كلذ ريغ ىلإ رمخلا برشو انزلا كرتو داهجو جحو مايصو ةالص نم ةيعرشلا
 اهذختتو بولقلا اهب وفصت نأ لجأل تايهنملا بانتجاو تارومأملا لاثتما نم

 يه يتلا مهبر ةفرعم اهب مهل لصحت ىتح بويغلا مالع ةرضحل هب رفاست ًاداز
 لل ٌتَفَلَح امو :ىلاعت لاق امك مهدوجوو روهظلا ملاعل مهزورب ةدئاف

 .نوفرعيل يأ : سابع نبا لاق .[56 ةيآلا :تايراذلا] 4( ودبل اَلِإ نال

 ««فرعأل قلخلا تقلخف فرعأ مل ًازنك تنك» :يسدقلا ثيدحلا يفو

 دقف «هدوبعمب ةفرعم هل نوكت نأ ريغ نم رارقلا رادل ديعأو رادلا هذهل جرخ نمف

 هبر ةفرعم ىلإ هملعو هلامعأ هب ضفت مل نمو ءهدوجوو هروهظ ةدئاف هتناف

 ايندلا رسخ دقو «ةلوذخم هلامعأو «ةلولعم هتعاطف هبرقب سنألا لوصحو

 .ةيفاعلاو ةمالسلا هللا لأسن .بلقنملا ءوسب ةرخآلاو «بعتلاب

 مكيبن ةئسو مكبر ةعاط ىلع مكيديأ اودشت نأ انءابحأو انناوخإ اي مكيلعف

 مكبر مكركذ مكبر متركذ اذإ مكنأل نوحلفت مكلعل ًاريثك ًاركذ هللا اوركذت نأو

 .نوفاخت ام مكافكو نوبحت ام مكاطعأ مكبر مكركذ اذإو

 نم فوخلاو هنم فوخلا «نيفوخ دبع ىلع هللا عمجي نأ لاحملا نمو

 «نينمأ نيب هل عمجي نأ لاحملا نم هنأ امك هناحبس هعم ريغ ال ناك نإو «هريغ

 نأل مكلامعأ نسح ىلع ال مكبر ىلع اودمتعاو .هريغ نم نمألاو هنم نمألا
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 عيمج يف هناحبس هيلإ ةرظان مكبولق نويع اولعجاو نولمعت امو مكقلخ هللا

 الإ هنم اوبلطت الو هب الإ مكبولق اوقّلعت الو هللاب الإ هللا نم اوعنقت الو مكلاوحأ

 ناك ول ذإ هتبحم يف ًاريصقت مهرثكأ هللا نم باوثلل ًابلط سانلا دشأ نأل وه

 ينغي ال هريغو ءيش لك نع ينغي هللا ذإ ءهيلإ تفتلا الو هريغ بلط ام هبحي
 هللا مهلظي نيذلا هللا يف نيباحتملا نم مكايإو انلعجي نأ ىلاعت هللا لأسنف .هنع

 .مالسلاو ءهلظ الإ لظ ال موي هلظ تحت

 نوعبرألاو ةعباسلا ةلاسرلا

 ناسحإلاو لضفلا تايكازو ناوضرلا ةيحتب هناحبس هللا اًيح .هلل دمحلا

 لحم كلذو راطقألا عيمج يف تقرشأ مّلع سمش نع اهعلاطم ترّمْسأ ًاعوبر

 يدابلل نأ خألا انديس ىلع ٍيفاخ ريغف ءدعبو .ققحملا دجملاو قلطملا دعسلا

 نسحأب ىّيحي نأب بلطلا ِهْجَوَو «ًافوفشو ءًاضرف هيلع درلا ترّيص ةيزم مالسلاب
 نش ءاشألا هدست ناو. اضرف هللا نضرفأ نمرخأ تيسفتل ةزاشإ هعبشت قف
 ركذلا ةيحان نم تناك ثيح هللا يف مهنيب ةركاذملا عوقوو .بولطم نينمؤملا

 ةلخو «ةقباس ةبحم مكنيبو انئيب تناك هنأب ٌريبخ تنأ مث . بودنم وأ بجاو رمأ
 رادقألا رداقب هل ردق ام ىلإو «ىعسي هليبس لاح ىلإ لك بهذف «ةقسانتم

 مهلاقتنا ملعي ثيح هباحصأ ىلع ةعيبلا ددجي ناك ِةِْكك هللا لوسر نأو «ىعدي

 هرعياب ىتح كلذك لزي ملف .هنم عفرأ وه ام ىلإ هللا عم قدصلا يف ماقم نم

 يف نوديرملا اهيلإ ىهتنا يتلا تاماقملا عفرأ نم كلذو سوفنلاب ءاخسلا ىلع

 يف هلولا نم عون وهو ءدوجلا ةياغ ىصقأ سفنلاب دوجلاو .هللا عم قدصلا

 كلذلو ءاهيلإ تفتلي الو هبوبحم بولطم نود هسفن بحملا يقلي ىتح بوبحملا
 تقلا ة ديد ىلا قيوقلا هكادسم قناع , ديك نت فلا وذل ةلهاش كلت هقلقق كذاك
 هيف مق تكواولا كلذ: ىف همذ هيلخ, ناك ام ةقيقكم تدلل | كيس ةئون نم مولع

 ههاجو هزع نع ربدأو هيلع توملاب هسفن ىقلأ نيح هتقيقح يف قحلا رون نايرجب
 مدعلا يف هتايح نأ نايعلا حضاوب هل رهظف «هتايح دوجو نع لب ؛هدلوو هلامو

 هدوهش ةيزم تناكف ءمدقلا هل نم راونأ تحال اذإ ثداحلل تافتلا ال نأو

 ودعلل فحزلا دنع ءاعدلا ناك كلذلو «ةدابع اهلداعت ال هتيؤر ةليضفو ةداهش
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 ةلمج نع نمؤملا نم بيغ رهظ نع اهعوقول الإ كلذ ام «ًاباجتسم رفاكلاو
 نم ءاعدلا ناك كلذلو ءهسدق ةرضح يف بيبحلا دوهشب هروضحو هعسو

 «ةرظنلا دوجوب مهعتمتو ةرضحلا يف مهروضح ماودل باجتسم هللاب نيفراعلا

 «ةقباسلا هنمف ءهورظنف مهيلإ رظنو هوبحأف مهبحأ ءمه ثيح وهو وه ثيح مهف
 نر ٌمَكَلُم قوي ُهلاَوإ» مهنم اوسيل سانلا يف مهف ةقحاللا تبترت اهيلعو
 . [247 ةيآلا :ةَرَقَبلا 4ك

 ام نسحأ ناكف «عفنألا مكباطخو «عفرألا مكباتك يخأ اي انيلع درو دقو

 ريبكلا ناسحإ نم هلك كلذو انل مكؤاعدو لاب ىلع مكنم انعوقو هنم هاندفتسا

 ةرظن نأل ؛لاب ىلع ًاضيأ هنم هنأ ملعيلف لاب ىلع خأ هنم ناك نمو «لاعتملا

 ىلجت نإف هيخأ ةأرم نمؤملاو «ةددعتم ةرظن ماسجألا ةرظنو ةدحتم ةرظن بولقلا

 اهب هللا معنأ ةمعنف بيغلا رهظ نع حلاصلا ءاعدلا نم متبلط امو :هيف ىّلجت هل

 لوؤسملا امو «مالسلا كضرأب ىنأف الإو ءاهيلع عيضرلا نم ركشلا نيعت ةّنمو

 «لضافلا ةقيقحلا يف وهف هيلع لضفلا هريغل ىري نم نكلو «لئاسلا نم ملعأب

 قيقحت نع همرك رصقي ال نم دارملا قيقحت يف وجرأو لاؤسلا فعسأ نكلو
 لغتشن ال ىتح نيملسملا عيمجو هللا يف مكايإو ينظفحا مهللا :لرقأف لامآلا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر انالوم هاجب هاوسب

 نوعيرألاو ةنماثلا ةلاسرلا

 هباحصأل نايحألا ضعب يف لالجلا رهظي دق خيشلا نأ ملعا .هلل دمحلا

 ءهباحصأو كلام نب بعكل ِهِكَي هللا لوسر انالوم هرهظأ امك مهقدصل ًارابتخا

 عم ذيملتلا ىدص نإو .اوتفتلي ملف هتيحص مدع ىلع سانلا مهدوارو اوتبثف

 تريلا َّنإ## :هلالج لج انالوم لوق هدهاش «هللا عم هقدص ردق ىلع هخيش

 شه َعاَطأ ْدَقَف َلوُسَرلَأ عِطي نمل 10[2 ةبآلا:حئفلا] هلأ توُيابي اَمَّنِإ َكتوُعياَب

 ةذخاؤملاب ريتخي نم نيقيدصلا نمو ؛هنيد ردق ىلع دبعلا ربتخي [80 ةيآلا :ءاسُنلا]

 قدصلا يف هباحصأ يقري لزي مل ِهنلك هللا لوسر نأ كشي الو .«دمعلاك أطخلاب

 هللا نم ناوضرلا اوبجوتساف فحزلا موي رارفلا مدعو توملا ىلع اوعيابف هللا عم

 تح كتومياب ذإ تيؤُمْلا ِنَع هلأ سون ْدَمَل 6097© :هناحبس انالوم لاق .ىلاعت
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 :هقح يف ىلاعت لاق دقو عقو ام مدآ انديسل عقو دقو «[18 ةيآلا :حْملا] ع َوَرَجَّتل

 :أطخلا ةذخاؤم نم ًالّصَنَت» :ِلي هللا لوسر لاقو «[115 ةبآلا :هط] #َىِسشَف

 .«يدنع كلذ لكو يدمعو يأطخ يل رفغا مهللا»

 ثيح هفطلب رباكألا هللا كرادت نكل ,.ةظحالملا مظعت ممهلا ردق ىلعو

 امنإو ءريخلا ىلإ اهلك لاوحألا يف مهلاح لامتساف مهنطاب نم قدصلا ملع
 هبحو مهل هدييأتب هترضح نع مهكاكفنا مدعو مهقدص فرشل ًاراهظإ مهذخأو

 هنع مهتاماقمب نوحمسي ال ءابتجالا مدقتو ءافطصالا ةقباسب اوناكف مهل هناحبس

 لاير :ىلاعت لاق .هعم ًاقدص هيف ءانفلا نم هوبرشو هبح نم هيلع اولبج امل

 - همم

 . مالسلاو [23-24 ناتيآلا :باّرحألا] «ْمهَقْدِصب َنيِقِدَصلَأ هلأ َىِرْحْسل

 نوعيرألاو ةعساتلا ةلاسّرلا

 مكيلع ٌمالس ءهلجأ نم انءابحأو ىلاعت هللا يف انناوخإ ةفاك ىلإ «هللدمحلا

 . هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو

 تاقوأ يف نأ اًرش مكاقوو ًاريخ هللا مكملعأف ءانءابحأو انناوخإ اي ء«دعبو

 نم ركاذلا زيمتيو .لافطألا نم لاجرلا فرعت لاقلاو ليقلا ةرثكو لاوهألا

 يه امنإ نتفلا هذه نأل «لهاذلا شهادلا لزلزتملا نم هللا عم تباثلاو «لفاغلا

 هناحبس ٌّقحلا بناج يف نّمم يخارتملا هب ملعُي رايْغِمو ديبعلل هللا نم ناحتما
 بتارم يف العأو مكمادقأو انمادقأ تّبثو هللا مكبحأ مكبحأف ءديدش يوق

 ام لك نم ًاركذ هلل دشأ تقولا اذه يف اونوكت نأ مكماقمو انماقم نيركاذلا

 يف هعم تابثلاو هل ركذلا ماودب ىلاعت هللا دنع مكتيزم رهظتل تاقوألا نم هاوس

 ةلاحم ال هدنع روكذم ىلاعت هلل ركاذلا نإف ءهركذل لامهإلاو هنع ةنتفلا تاقوأ

 ركذ ْنِإو مكلماع هومتلماع ٍهجو يأ ىلعو مكركذ هناحبس هومتركذ تقو يأ يفو

 ىلع دبعلا نم هللا ءايحتسا ْنِإو ربكأ هللا ركذلو هلل دبعلا ركذ ردق ىلع دبعلل هللا

 مكركذ مكبر متركذ اذإ مكنأل مظعأ هللا ءايحتسالو هللا نم دبعلا ءايحتسا ردق

 نأ مكبحأ الو «نوفاخت ام مكافكو نوبحت ام مكاطعأ مكبر مكركذ اذإو ءمكبر

 قزري ىلاعت هللا نإف ءهنع دعبلا الإ ًائيش اوفاخت ال نأو هايإ الإ هللا نم اوبحت
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 بلطي ال يذلاو «هبرل هتلماعم بسح ىلع هلماعيو ءهتمه ولع ردق ىلع دبعلا

 الف «ةيلاغ ىلاعت هلل نيبحملا قاوسأ يف هتميقو ةيلاع هللاو هتمه هللا الإ هللا نم

 نم َنأل هيلع الإ مكتيلكب اوجّرعت الو هيلإ الإ مكبولق نويعب انناوخإ اي اورظنت
 نم» :ثيدحلا يف امك نيلئاسلا يطعأ ام لضفأ ىلاعت هللا هاطعأ هللاب لغتشا

 .ِةلِلَي لاق امك وأ «نيلئاسلا ىطعأ ام لضفأ هتيطعأ ىتلأسم نع يركذ هلغش

 ماندو ركد نافع الا هللا واسعا عماد رق: فانز سلا ايون اهنارخ ا( اومولاو

 نم مه لك هافكو ءيش لك نم لضفأ هاطعأ دقف هب قلعتلاو هيلإ رظنلاو هب جَهَّلل
 ريرس ىلع هلعجو «ريدقتلا مومّمو ريبدتلا ةفلك نم هحارأو هايندو هترخآ رمأ

 اهل وهو جئاوحلا هل ىَضُقُتو لفاغ اهنع وهو عئانصلا هل عنصُت ةيهلإلا ةكلمملا

 نع هرايتخابو هريبدت نع هللا ريبدتب هئافتكال كلذ لك «لهاذ اهنعو سان

 كلذلو «هرايتخاو دبعلا ريبدت نم لضفأ ةلاحم ال هرايتخاو هللا ريبدتو «هرايتخا

 كرت ول هنأل هسفنل هرّيد ام هل لصح ولو ًارساخ راتخيو هسفنل ربدي يذلا ىرت

 ىلوملا رّبدي يذلا نأل ًاعطق هسفنل رّبد امم ٌلضفأ هل لحل هلل رايتخالاو ريبدتلا
 رداقلا ملاعلا ريبدت نم لهاجلا ريبدت نيأو ًاقيقحت دبعلا هربد امم لضفأ هناحبس

 .مالسلاو . هناحبس

 (17نوسمخلا ةلاسرلا

 مّلسو هبحصو هلآو دمحم انالومو انديس ىلع هللا ىلصو هدحو هلل دمحلا
- 

 . اهلست

 اندمأو «هئايلوأ ةماركب كايإو هللا انمركأ .ىنسحلا نمحرلا دبع انالوم ىلاعت

 .هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالس ؛هئابحأو هئايفصأ ددمب نيملسملا عيمجو

 مكحلا ىلوت يذلا يولعلا ماشه نب نمحرلا دبع ىلوملا ناطلسلا ىلإ ةهجوملا ةلاسرلا هذه جردت مل (1)
 نسح ذاتسألا ةمالعلا خرؤملا اهدروأ امنإو يئالدلا يبرعلا نبا دمحم خيشلا باتك يف 1238 ةنس

 يلإ ىّدهأ ةلاسرلا هذه» ًالئاق) 333 331 ةحفصلا «سداسلا دلجملا «ناوطت خيرات» هباتك يف دواد

 يديس بيدألا بتاكلا فيرشلا انقيدص وهو قارحلا دمحم يديس خيشلا ةدفح ٌدحأ اهنم ةخسن
 .(هللا هظفح قارحلا ريشبلا نب دمحأ
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 يالوم هللا يف خألا ناوطت رغث ىلع درو هنأ انبيبحو انديس ملعاف ءدعبو

 انيقلو انلزنم نم ابيرق لزن نأ هملع قباس ىف هللا ءاضق نم ناكو ينالجلا

 نم ةيالولا ماقم ىلع لدت ةنسحتسم ةريسو ةنسح رابخأب مكلاوحأ نم انربخأو

 ماقم يف هللا عم روضحلا ىلع تبثي ال هنأل هيلإ مكنم ال «مكيلإ هناحبس هللا

 انثذح ام هللاو الو «ةيانعلا قباسب مهالوت نيذلا سانلا نم ىدارفلا الإ ةرامإلا

 ءانبولق يف هناحبس هللا ءاقلإب كلذو «هرابخإ لبق مكيف هدقتعن انك امم نسحأب

 نأل ,؛ةمكحلا دهاش اهقدصي بولقلا تايقلت نأ نقونل انإو ءانهرك مأ اننبحأ

 هنعو «هنم دهاش قيقحتلاب هالت هيف ءاقلإلا نيح هبر نم ةنيب ىلع ناك اذإ بلقلا

 عبطنت نم نمؤملا بلق نأ هنم مهفن ءهيخأ ةآرم نمؤملا نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 هنأك ىتح ًاعيمج هملاوعو هناوكأو هلاوحأو هللا يف هاخأ نوكي نم ةروص هيف

 اهتفاطلب ةنطابلا تاملك قيدصت عقو املو «نينمؤملا ةسارف يه هيدي نيب رضاح
 ىلع كلذب طسبلا ةّدش انتلمح ناوكألا ملاع يف كلذ روهظب ةنسلألا رهاظم نع

 ةدايز بح ىلع اصرح مكتركاذمب ناسللا طسبو مكيلإ هللا يف ةوخألا دي دم

 نيملسملا نألو «هللا ةمصع نم الإ «ةنتفلا ميظع ةرامإلا ماقم نأل ءمكل ريخلا

 اوتبثت نأ هللا مكبحأ مكبحنف «عيمجلا دادس مكدادسف ءمكلاثمأ ىلإ نوجاتحم

 «ةيبوبرلا فاصوأ نم اودمتستل ةيدوبعلا فئاظوب مايقلا نم هيلع متنأ ام ىلع

 دادضألا لعج ىلاعت هللا نألو ءلاقملا صوصخب ال لاحلاب ةمعنلا ركش نأل

 ريغ ىلإ لذلا يف ًانماك زعلاو ونحلا يف ًانماك ولعلا لعجف ءدادضألا يف ةنماك
 فاصوألا هيف تمظع نمف فرلقسملا فاسرألا عم ةيولعلا فاصوألا نم كلذ

 دقتعي ال ناسنإلا ىرت ىتح اهب تيطغأو ةيولعلا فاصوألا هيف تمظع ةيلفسلا
 .هنم زعأ ال ىّري وهو هنم لذأ

 تلعتسا تيلعتسا نإف ؛كعم نوكت اهعم نوكت امك يديس اي ةقيقحلاو
 ةزرابلا يهو [4 ةيآلا :ديدتحلا] 4مم اَم نبأ دْكَعَم ٌرُهَو :تفصا رت: تسهاومتنإو

 تيأر فصو ىلع اهعم تنك اذإف ءاهب الإ دوجو ال ذإ ًاعيمج نوكلا رهاظم يف
 ةهج نم عاطتسملا ردق ىلع اهقوقحب تمق اذإو ,«كعم هلثم ًالعاف ًاعيمج نوكلا

 ةردقلا لامك ةهج نم عاطتسملا ردق ىلع كقوقحب تماق ةيرشبلا فعضو زجعلا

 بحي امك هعم نك يديس اي لصاحلاو ءتعيض ام قفو نوكتف ةيبوبرلا ةزعو
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 هلجأ نم تكرت اذإو [7 ةيآلا :دّئحم] حرص َهَّلَأ أوصت نإإ» ءبحت امك كعم نكي

 «كتقيقح ديب ذخأ هتعيرش ديب تذخأ اذإو «هراكملا كلجأ نم كرت باحملا

 ًازعو اهب قطنت نكت مل ةمكحو همهفت نكت مل ًامهفو هملعت نكت مل ًاملع كثرويف
 لمعو لاقم ماقم لكلو «لاجر الو لام نودب ًارصنو لاب ىلع كل نكي مل
 ام هللا بناج مظعو .ةمرحلا ةياعر يف ديزت كبحن ةمعنلا تدادزا املكف ءلاحو

 ريخ نع جراخ امك هناكمإ ريخ يف لخاد عيمجلاو هنكمأ ام هللا كمظعي كنكمأ

 رادف هب رصنلا بقرتت نم تارادم نم دب الو ناك نإو .همركو هلضفب الإ انناكمإ
 راصنألا عيمج نع هرصنب كينغي ليفلا ةنيزب ةضوعبلا زربُي يذلا ليلجلا كلملا

 ءهيلإ زايحنالاو هتعاطب تمق امك كتعاطب مايقلاو كيلإ اعيمج نوكلا زايحناب

 :ناَرمع لآ] ولأ دنع ّنِم اّلِإ ُرَصَنلَآ اًمّوإ» :لاقف هيف رصنلا رصح هناحبس كلذلو
 ام ةردقلا بئاجع نم ىأر هيلع هتيلكب عمجناو هيلإ بلقلا نكس املكف [126 ةيآلا

 ىأر ىتح زجع نمو «ةردقلل ًارتس اهب لوقي ناك نإو ًادوهش بابسألا نع هعطقي
 جتحت ملو اهسفنب تماق ةيبوبرلا نأ هناحبس قحلا هارأ اهبرب تماق ةيدوبعلا نأ

 . اهتاذب اهئانغتسال اهاوس ءيش ىلإ اهرومأ يف

 نم هلل فصتنت ىتح سانلا نم هلل فصتنت ال نأ ةياغ يديس اي مكيلع دكؤنو

 ترصؤ اعيمج قلخلا كب هللا محر كسفن نم هلل تفصتنا اذإ كنظأو ؛كسفن

 . هقلخ يف كب هللا رظني هللا نويع نم انيع

 «ريخلا بحو ةحيصنلا لذب نم نيملسملا ةمئأل انيلع هللا بجوأ ام اذهو

 .«كنم لضفلاب ريخب يديس اي انل عداو ءكّرب ىلإ ًاربو كريخ ىلإ ًاريخ هللا كداز

 .مالسلاو .كتئفاكم هللا ىلعو
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 هللا دبع يبأ خيشلا ناويد

 ىنسحلا قاّرحلا دمحم نب دمحم

 م1844 -. ه1

 ىطابٌّرلا ىئالدلا ىبرعلا نب دمحم ةعنص
 م1868 ه5

 ميدقتو رشن
 َّىملَشلا جاحلا نبا رفعج روتكدلا
 ناوطتب بادآلا ةيلكب رضاحم ناتسأ
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 ىناثلا بابلا ح

 هناويد
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 [ليوطلا]

 تلج كدف: سو ياو تلم

 تسيل ُكَرِيَغو ار انهبسنحتو

 اطيل لس يت ذل اننا

 اهّلامج كيلع تقلا اهرت ملأ - 3

 تاكا فد تاذناو نت ملول
 نإ فلم يعور دنا“ نين نوفقو#

 تنل دانت كلف يم موأ ل ضوب َكَّبَح

 نول انهو نال ماسااشل يعصب

 ٍةَيوُه ريغب ىنعم ىري نم ىوس

 ِتّرَبَلاهايإ ين ثَمَسْئَأولف
 امدعب مهولاب َسانلا اهيف ٌتظَلاغو -7

 سا لاش انس[ بيدنا ف
 يملاوع ٍبّوشب ينع اهئيظغو - 8

 يتّرْيع ٍةَدِشلاهيف يدساح نعو
 اههجو ٌروُث ادب ول نْسحم ٌةَعيِدِب -9

 ٍةَرذ لك ىري ىحضأ وه َمقأ ىلإ
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 اهرسأب ٍلامجلا عاونأب كا

 تلح ٌثيح ىَرَهلا ٌلهأ اهب َماهف

 ًةَبابص اهيلع يِرْبَص ىرُع ْتْلَحو -

 ةَورع ٍةَوْلَصِب ىَضْرأ ال ٌثحبصأف
 ىوهلا يف ُغُنْبَي ٍقاَّنعلا نم اذ نمو - 2

 يِتبْنَر لواحي وأ اهيف يِمارَم

 ىَلطَل يف َيِقْلأ ول ام اهاوه نم يبو -3

 ٍةَرْفز فَعْضأب هنم ىظل ثِّباذل

 ًاسياي ٌحبصأل ىقلُي ول رحبلابو -

 تُفَجل ٍباَحّسلاو ءتْكُد مشلابو

 اهريغ َرأ ملف ينع اهب ٌتْلِهَذ 5

 ةَرظنٍلوأبًادججَرو,اهب ٌُتْمِهَو

 اههجو ٌسمش ًاعلطتْسُم ْلَّزَأ اًملو -

 يتّروص عِلاطم نم ثءارت نأ ىلإ
 اهيْسُح ٍةفاطل يف يعيمج باغف 7

 امّنإف َمالّملا اهيف يِلِؤاَع ْعَدف -

 يِجَّنج يرانو ٌبْذَعاهب يباذع
 عياسب ٌتسلف اهيف ْمَل ٌتئش نإو 9

 حافلات كييلإ قت مدف ةيفت

 يتلا يف ٍةَمالملل ٌميِصَأ فيكو 0

 ٍتَّرَرز ةقيقحلا يف يبويج اهيلع

 ةيمامارأ يدق اهييفشك ربا
 يتقيقح ُنيعِوّللاو اهّنإ اذإ
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 ىوهلا بهذم يف َنيعلا ٌتيعّدا اهيفو - 2

 يق تادف ينك وشر ةقطقر

 ًاقِشاع تنك دقو ًاقوشعم ٌتحبصأو -3

 5 ٌمظعأ راص يروُهَُظ نأل

 يرظان رضبأو ينذأ تعيس اهب 4

 ثايش املا انيحض اني تاعف
 اهُسوُؤُك ّيلع تراد اهناحت يفو 5

 ٍةَرْرَذ لك ىلع وُمْسأ اهب ٌتْرِصَف
 اًهَماج رْمّخلل يانيع ْتَرَصْبَأ امو 6

 َةمْكِح ُنِيَعاهل اهنم اهماج نأل
 ىّرأامف ٍءيش لك اهنم ًالالت 7

 ٍةَهجِو لك يف داّقولا اهروُت ىوس
 ًالّضفت هنم ٌراَمخلا يل حابأ 8

 يتّلِمو ينيد ُبْرُشلا راصف ءاهانج
 اَشأ نإو ءٌتْبِرش ًافْرِص اهُتئش نإف - 9

 اَشأ ْنإو ءًاَّيط َنْوَكلا يوظأ ُتكش نإو -0

 يدرظنتي تاننانعلا ميمج ثوشن

 ْدِرَي نمو ٍءافص يف ًءافص ٌتْبِرَش -1

 ٌقباس نمْيّهَملا دنع يل مّدقت -2

 ٍةَئيِشَملا مكح هاعدتساو ٍلضفلا نم

 يننأل ميدقلا ِكلُملا ٌةَّرع يِلف 3
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 ا

 ل

 يتردق ٍءام ىلع يل شرع هللا نم

 ٌرِهاظ انأ ذإ بْيَعلا نظبب ىنارت 6

 ا م

 دنيا انا ذا نونكفلا لشن نا

 يتَجْهَب ٍنيِوْلَت ٌريغ ٌنْوك كي ملو
 امك اضقلا حوّل مساب لبق ُتْيَلجت - 39

 نس يراك مجاب دعي اجت

 دنا نيداقعلا يراونأب ثّمارت 0

 يييدحأ يتونك نين ثدي يحسم
 اهَءايض عيمجلا يف ثّراثأ يرْمََحو 1

 اهنّدب يهو مهلا ليزت ٌمادم -2

 ةحيتم اهتم نوكلا زك طقتوو
 ةجاجز يهو «سأكلا ٍوْشَحِب اهارت -3

 ةعْرسِب َباذله يف نكت مل ولو
 هنناتكسم كفو يس ا اين

 انهزون هدم نيرس ذإ هته ةلكلت 3

 ِترَد ٍرْذِبلا ىلعأسمش اهّبِسُحَتف
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 اهئيع ٌرمخلا وه ٌُنسأك ٍبَجَِع نمو -6

 رد لكش ىلع ودبيهنكلو

 د ربع نرز ارا يدع و
 ةريصبلانيعب تافآ :دحشل

 اورصبأل مهنم ٌرارسألا ٍتْمَص ولو 8

 ٍةرْذُق لاك شأب ٍراونأ فئاطل

 اهئام راهزأ ِكِلملا ضايرب تدب 9

 ٍةَّيِئاملا ٌريغ ٌرهَّزلا ودبي مهولابو

 ًارطاوخ كّرتاف هيفْنَت نأ تش نإف 0

 ةقيقحلا يف نكت مل ٍركِفل ُلوُجت
 ُثوتساف ٍنْسُحلا ملاع نم ْتَنأ نكلو 1

 ٍةَلْفَغ ٌمَلاع وهو ءًانيع بلقلا ىلع

 ىَرَولا يف ركفتلا ٍتالابَح نع ْرِطو 2

 رِهاظب ٍلاجّرلا ٍتاماقَمب نُكو 3

 ةركِفب لك ردح ًاموي ُكنالو

 ُهَدْهَز ليللا يف ُهاقلأ ٍدِهاَز مكف 4

 5 ا 2 ا

 اهب ُهُحِناوِج ْتَّصُق ٍةَعاط يِذَو 5

 َةليضفلا ٍِظْحْلب ىلوملا نع ٌقيِعو

 نمل َلمَع الو ال َدْهُز ٌفصَي ملو - 6

 تقرت دقاهدْمُز يفُهَسفن ىرَي

 قرح الو نب ساب دكا نال

 ٍةَمِيِف باب ٌمتاف تآَهّللاهب
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 ُهرمأ لهجلا نم ُصْلُخَي يأ ُفْصَي ملو 8

 د ك6 لش

 ًالعاف َهَّللا رن ملام ءانُلْعِف نأل 9

 ٍةّهَْجِو ّلك يف ٍدوبعملاب ُكَّشلا ىلع

 ٌرِمآ ُهَّللا هب صالخإ ٍنادقُفل 0

 ةمد خب هللا ُداَرفِإ كلذو
 لياعل ًامويٌدارفإلا نكي ملو 1

 ٍتّنع ٍلْغِفلا كلذ يف ُهُسْمْن اذإ

 هدوجو مع شرعلا هلإ َّنأل - 2

 ا دك 50 رش 4 ا

 ىَرَي ْنَم للاب لامعألا ٍصّصْخَي ملو 3
 ٍةَرذ لاقْمِهِباهيف هل ًاكيرش

 ًةَّيِرَحأ يعّدَُت مك ًابجع ايو 4

 ٍةَدحْلو ٌةياغ قيقحتلا ىلع يهو

 ٌةياغ ِهَّللاو نينثا يف نكت املو 65

 ةدهتك ةحصبتت ةتببنا اذإف يكف
 م

- 

 ُهّقْلَخ نينئا نع ىَهْنَي ُهَرن 7 ملأ 6

 حيي اب تيتا وذ: كنق

 اهّتيتأ نإ ىرت ًالاوقأ كنع دف -7

 َةَحِيِصُم ٍداؤفلا َنْدأ انل ٍيتلأو - 8

 يتحيصنل غِمتساو ينم لوقلا َعَو

 ىنُملاو ًةداعسلا ىقُلَت نأ َتْيِش اذإ 9

 تلرف لاجزلا معا خلو
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 ًادهاج َكَّبلق ٍركذلا ءامب ٌرْهَظف 0

 ُهَّلك كّرمأ عْرَّتلا ٌفكب نمّكمو 1

 تَدَس تابنلا ليهت هنانإ ةاكرد

 هب ثرّتكت ال َتْبُت نإ ىضم ام ْعَدو 2

 َةَبوُقَملَوَعاط يفُتِفَتلتالو

 ًابلاط هلل مْرَحلا َلوُيُد ُرْمَشو 3

 ٌمُهامع نم لب داَّصّقلا ِهَّمع نمف 4

 يذلا لطابلاو مْهّولل يهتني نأب 6

22 0 0 5 3 

 يذلا يف ِهّللا ٌةَداع تناك َّمَث نمو 7

 نكيملوهذإٌمأامهَمرْحِيف 8

 َةّينِدقَفْنِمِوُللَنْلِصَي الو
 هَمُوي مل اذو ضحم مدع اذف 9

 لا و

 ًاعرشُم حلل ِهَّللا نامأ يف ٌرِسف -0

 ٍةَعيِنَّشلا روُمألا يذ نع ًاضرْعُم نكو

 ٍةَيالو ٌبحمو ٍلام ىلع صّرِحك -1
 ٍةَيِزَملا لينو باحصأِةَرُم و
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 اهِفضوو كنم ِتاَّذلا ٍدوهش نع ُبِغَو - 2

 َةَعْفِر لك لكَ لكلا ىلع ٌلَصو

 هلق و وكلا ةيلز نم اسلفن نقود 3

 َةَيربلا ىَتغأ ل سناب اكو

 ىنِغلا اذ ِرْقَّقلاب ءاج نم رِقتفي ْملف - 4

 ِةَوْرَكِبهيلإ يتأي نم َنْعَي نلو

 ًةَرْكِف هب ْمِقُث ال ماقم لكو 5

 تلج كيت هيفا زك علو ْ

 ًابراه لبق نم تنك ام ىَرَت نأ ىلإ - 6

 :ةيفحلا نيس نت في ل كنب

 ىّرَتامب طاحأ دق ًاَبر َرِصْبُتو 7

 ٍةَيرِم ريغ نم ٍقيَقَحَّنلا ىلع ًادوجبو
 ٍةقيقح نم ًاضِاف ًارون ٌرظنتو 8

 َةَمُكِح ٍراهظإل ًاناولأ َنَّولت
 نياكب شيل ةونكلا نأ علعتو: ك9

 ٍةَيِهاملا تحت لكلا ٍلوخد ٍلجأل

 نوقنيو بع اعلا أ َنِقوُتو 0

 ا بعلاج

 هناذ ردهتلاو ريكا به كن ازيبالا

 َرَمْئص ِنِيَب يف ُنيعلا َتْنأ َكَنأو

 رحيما دن الو لوصف رعت كنار 3

 تقح تالا تاذلا:“يتاع .نكلو

 اهب ُتّبَجتحا امدعب اهيلإ ثّهانت 3

 هرم َلَوأ ناك ئيهاتتملا اهشنكو



 اهثيع يهو اهئّيع اهارت ْنأ ْتَبأ 4

 َةّيلزألا ٍةرذّقلا لامك اذ يفو

 ام ٍلاحب هيلإ ٌتَءاش نإ ٌرّهظتو 5

 رع ةرطشب اهنع ثكتجتحلا:هب

 اهِتافص ٍلامك نِم ٍلامَجب تدب 6

 ىَدَتْها امل ٍتافّصلاب لجبت مل ولو 7

 َةَميلخلا ُمْهَف ىَّللاو ءاهيافرعل

 0 ِتاَّذلا قيلت َّنأل 8

 اهياذب تلج املا اهّوت ملأ -

 ؟ ضد ريخبكلا اثنا مع رطل

 نملك ىتوم ُكَّدلا َكاذل : رخو 0

 اهروُص ٌةَحفن ِتاَذلا يّلجت َّنأل )1

 ًالوأ ٍقلَخلا ٌةأشن تناك مث نِمو 2

 َةَمْعِبٌةخفن ضرعلاأشتو دهن

 اهِئعَب لبق نم ٍرْذَت مل ام كرْدَتف -

 ٍةَهيدبلا سفن ٌبْيَّعلاهنم ٌمّلعيو

 ٍهروُن نيع نم ٍراونألا ُكِردُم نأل

 ةقيقحلا يف هل ودبي ِهِرْدق ىلع

 ةلج رصلا قلخلا ري رت لا 5

 كلما ىقاناك ئىيتيج نرضت
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 هناضتاج [ولع انين ةبانكيضأو ب6

 ْمُهَّريِشَع الإ ليربج اوري مل نإو 7

 ٍةَمأ لَصفأ سائلا يف مهّنأ ىلع

 ٍدمحأ ًةقيقح ٌقلخ ىري فيكف 8

 ةلؤنم ردي لب رسلا نون ةنألا د 9

 تدهشتلا أهيم وتم اةط ةاونألاو

 ٍهَرسب وهو ُبْظَقلا ٌروُدي هيلع - 0

 َةَحْمَل لك يف ٌنوكلا هيلع ٌروُدي
 ًاذِفان ٍقلخلا يف للاب ُهَّمكُح ىرت -1

 ةاشنت لحضأ مسوي راتصةنأل

 ًاعماج ّلكلل ٌراص نأ ىلإ ىّقرت - 2

 ِهِسْفَن ٌةَّمْحر ٍءيشلا ٍدوجو لضأو 3

 ْتَنأ ىفطشملا ٍةََمْحَر نم هّتَمْحَرو 4

 ٍةَمُحَرل ن يع ٌرِس نم ُهْرِس نأل
 امئاد ِرَصْبُي ُبطّقلا ناك كلذل .5

 ٌةَميلحخ مانألا ريح نع ُهَّنأل 6

 ٍدَمحأ ٌةَروُص ٍنوكلا يف ىَرَس ٌروُنف 7
 بصب لكك وكلنا ىزتت هم
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 هنأ تي نس روئلاو:ىديلا ريغ 8

 ةقيقحلا يناعم ىلْجَت ِهَتاَذ ىلع
 هرون ءاوضأب ًالإٍدتْهُم الف 9

 مالا تاي ووين ترين ا
 ُهُمِضو ِهَّللاو ٍقيقحّتلا ىلع يهو - 0

 يتضح ةينه خشفلا كانك ل نيمو
 نم ٌُضوُخَي ٍلوُسَّرلا ٌرون ُهّفح ْنَمَف 1

 ٍةَجْل لك يف ٍتاَّذلا ٍدوُهُشِراَحِب
 ٌةَسايِر مانألا يف هيلإ ىَهْنُتو 2

 هن لكك اع عى اتت
 ٍدمحم ٍروُن ريغ نم ىتأ دق نمو - 3

 تدلر سسنلا ودرع ىف ةتازينازو

 اهياب ريغ نم رادلا لود ُموُرَي 4

 ةلِفَعلا رومالاب ابنه ُبُنَْطَيو
 انب ٌُتلصو امل اهنم ىْنَس الولو 5

 ٍةَدِجُملا ٍبوُلُملا سارفأ كباتتسن

 ىوهلا ٍةَعْنَم يف يهو اهامح وحنل . 6
 ٍةَرِجأ فويس نم ٍفوُفُش ٍنوَصر

 يبئابح ِبارِيْقا يف يبارتغا ٌدلف - 7
 يتّوُفِش يباذع ْذِإ يباذع ٌناهو

 يذاع سجاوه نع يِماَرْع يِراَوأ 8

 يِتّريس ٌقئاقح يّرِس نع ٌفِشكتف
 يِدّْلِجَت ُناوِص هنم ينُرِذْعَيِو 9

 يِتَرْبَع ٍبْكَّسلا ٍةعرس نم ينُرْذْعَت
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 ييِمادم يرذأ نيح يردأ ٌتنك امو - 0

 يتَبُفَر شيج نم ٍفْرَطلا ايارس نأب
 هدقعا .  م 5 0

 ىنشتخو ةزدنحأ ةينلا نفاثزتع:اذإ
 وع

 هنالا نامألا قمت نفح ذسوت 82

 ع حوّرلا ًةايح نأو 3

 تي ع هنا يحتم اييتتل هحلاأ اذإ

 اهّتاذ نيع نم ٍقْوَذلا ٌرِسِب راصو - 4

 ًامئاد يِفان ِتاَّذلا ٍنْيَعِب اذهف - 6

 ِتَّبْنُم نيعلا يف نيعلا ٍروُنِب اذهو

 ٍدِحاو َلُك ىَوَر امل ىّرَولا ىحضأف - 7
 يَِقْشَع عون يف ٍنْيَّمسق ُهكَياور

 ةَنْيَقُب ُبَحي اذه لئاق ْنِمف 8

 ٍةَرَعٌرُيهفُك اذه ٍلئاق ْنِمو
 ص

 يهلوت ٍتابث يف يتاّبث نم اًوأر - 9

 لب َياَوَه نكي يثُك ىَبأ اًملو 0

 ام ُلمكب يجاَتُت ًاهاوفأ ٌمبصأو 1

 يِتَرُمِإ ٍفْلَخ ىلع ًاعامشأ َراص هل
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 ًاعِدوُم ناك ام هنأ يِقظُن هنأ ْنِإف - 2

 يملجتخ نك نيو دتملا ةاذو اود

 مناك نكس ونت ملذات : 5: 3

 يِمَحيِضَم ماَرّعلا يف يِراَثِتْسا َنأب
 ايلط نيمتخلا كش عن اذإ ٌتَّرصو 4

 يِتَعيِئَصِب ىّوَهلا ِءْرَذ نع ٌمِناصأ

 لِهاج ملاعملاب يلا ُمَلْعأو 5

 يرش فراوسل لك ينادكماو
 اهل ٍةَريج نع ّىحلا َلهأ ٌلأسأو -. 6

 ِف َّنِإ ٍقْرَملا ِةَنْمِف يف ْمِهُظِلاَغَأ 7

 تار دف وم ل اَدَب 8

 ْمُهَنْيَع ِنْئَعلا ٍةَطْقُن نم اوُدّرج ولو 9
 مياس تاذكلا ةييوسرتتكب ارزاقتل

 ِهُِّبِح ّنيع ُهَنْيَع لُك دَهاشو 0

 َةَليِسولا ُنِيَع هللا ٍقْلَخ ُلَضفأو

 نِهشْنُي لكلا وراونا ىلإ نككلو ع 151

 تجف فلل :ةلدض هين 3
 ةظَحل لك يف باحضألاو هلآ

 ْمهِعيمَج َنيِعباَّتلاو ٍهِجاَوُْزَأو 3

 َةَمأ لصف ٍءَرَمكلاوِجَمأو
 ان دنت اي
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222 

 مكلدشفي يقوتو:يلاوجأ نسخ اونا

 ندا فكنا ريعا نيم ىتاو

 ليمان لازسسلا يزخ | هول
 هت وسلا هضم نادل بطفل

 د ير الف -3
 قّمَص ٍدصقلاَةَحَسَف ف نيغ ةلِضْفاالو

 ةنناس تتنك نأ لح اوف

 َفَرْمِيمِلاوعلا لك هب ٌدوُجَو

 ًةّيجس ُنوكي ٌدوجج ام وّئلاوف-5

 ٌقَدَصٌّعلا ٍهِيلإ وُلُحَي ىنمغ يذ نمو
2 

 دك رجول يختار دوجك 6

 [ليوطلا]

 ارك فت تاقشلا هقنع نإ تَسضْتْعَتو

 نك نوكلا :ةسضسعت : يذلاب ذُو - 8

 اونلخ تاينابةدطشقلا 5| ةانطنع
 اسك تنك نإ حاص اي ًانكاس نكو - 9

 2257 ل 0 هيلإ

 مفانب سيل وَّللاوٍةَّقاف وُذَف 0

 ُقِرْسَي عْبَّطلل ُعْبَّطلاف ىّنغ اذ نكت

 اهلك كرولا نفع ل نال
 ربا أ هَللاو 2 3 . 1 َ
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 ةُتالّخن ْتَرَمْلأ مك ُهَرْكِ نأل 3

 ُقَحْمَي بجخلل راص ىتح ريخلا نم

 ريِرَق ٍدْيَبُعلا ُنيع هب تححْضأف 4
 ُيَسْعَيَدَميِلْخلا لك هلبْرُقب

 ُهرْيَغ مث امو ىّوُْهَي يذلا لانو -5

 ُىَلْمُم ٍلْضَفلاِب ٍنْيَبلا ٌبابو ٌبِيِقَر

 هب ًادِحّتُم ٌراص ىتح َبَّرقت 6

 ًارخآ لككلل ٌراص ىّنح َمَّدقت -7

 ْثَدِرْفأرِهاظملاهنمةلووب-8

 ٌقَرَمَتت اذإه نعهلًدهًئِمف

 د د د

3 

 [ليوطلا]

 ىِعُدُم هيف انأ له ىّْنع ٌٍبُحلا اوُلَس -1

 يِعضْوَم ٍةَببصلا يف يردي هّنِإف
 هيأ يل نا اف علف 3

 ٍمُبَطملاِب ال عْبّطلاِب مُهُّبَحأ

 يل ّنإف َياَوَه يف يِدخجج َماَر نو -3
 عَن ىَّرّهلا موُسر يف يلاَحب ًادوُهَش

 يتَعْوْلو يباَئِتْكاو يّلُذو يِداهَس - 4

 يعمذأ و يرارطضاو يمُسو يِدجَوو

 نيدرت ظادو ضتاطنا ةرظخود
 يِيججُفتو اشحلا ٍقارحلإ ُةَدشو
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 ' ترق سيتا ىلا نييك
 يِيلّوتو مهب يِلْمُش يل ٌمُكْسَيو

 مهيلاو نيش نلك تقع نيو

 يِمُلْضأ نيب ْمُهّنأ ٌموُق ْمُْرِيو
 ةهدنع هللاو قحلا يف يدنا ىلنغ 8

 يبس الو تاع ألا ىننن تيد دا

 ني سو ىنقلاة كلل ين قالا
 عَمْجَم لك يف ٍرْدَّقلا َعيِفر ُتْرَهَظ

 1 ههنلا ىناسعلا نفنئراذيلا "لامك 0
 يعّتَمَتو مهب يِتايح ٌبِيِططو

 ىردزب تكتل وا ل علا
 ٍمُئَصت ٍريغب ادبَو مهب ُتْمِهو

 افولا ٍلزنم يف َفْلأ مل ٌمُهالولو 2
 يِهجْرَمِهَّللاو رص دق ُمُهَلالو

 ٍ ٌهداس يل مُهَّنَأ ًاراخِتْفا يِنافك 3
 عَمْسَمرأرَمِب يْنِم مهنا

2 25 

 يدلقم رمل قراف اموت" كثر نإ 3
 ٌمكنع يياَوْلَس ٌتْفِخ ًأطْسَب ٌتْمُر نإو
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 ننلأ ثبلخع كسه ان كيك نإو ك4

 ةكيدل هتغلا يوت ندع ةنطتلا

 ٌةَحار ٌبُحلا يف َسْيِل ٍلاح َّلُك ىلع - 5

 هك ةالشلاو ةيينيجت ثريا

 د 2

5-8 

 [ليوطلا]
 اهُبِيِقَر اهاري ال يك اجّدلا يف ْتَنأ ١

 اهُبيِبَح ٍةاَشولا رش نم صْلْخَيو

 اهِلامج ٍروُن ٌقارشإ اهب ٌمَنَف -2

 ٍقِشاع ٌريغ اهب وَّنُخَي ال ِهُللاوف - 3
 اًهّبيِبَل رومألا يف يناعملا ٌُقيِقَر

 اهذحو ٍلْصَولا عضوم يف ْثَّدبف ىَنَد - 4

 دلع د

6 

 [ليوطلا]
 رجفلا ٌعلط له حاص اي ًارظن ْذِعْأ - 1

 ُرْيّطلا َحَّدَم دق حبّصلا ميسنل لهو

 اهمانل ةلاؤأت ىلذل كيك عوق

 ريم تهل سحل فاشملا رت كادت

 كنف عت ا
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50 

 [طيسبلا]
 هل ٌتلقف يِمْول يف ٌبِياَعُملا جل -1

 ُءاَرغإ َمْوللا َنِإف يمول كنع عد

 ءاذلا ينم تاك يكلاعا رادو

 يل ٌبِسْحَتف يلاوحأ لهجت َكارأ-3

 هبب الو مال الو ةةبوامال

 هايم هجن نكن عاف

 كم ا 1 ةدسشلللا 022

 ْتَحسُن نم ءاَبْهَّصلا يف ٍكْؤّنلاب ٌموُلت - 5
 اوم نذل نيج نجما نق

 ًادبأ اهّتئكرت اذإ هيفّّسلاانأ-6

 ًءضفغأ ٌنازيكلاو ٌحوُرلا اهنأل

 ْتَرِشُن ْذِإ بابحألا عم انطَسَبْلا اهب -7

 ٌءاَرَس ٍراَدْكألاملاع ىلع اهنم

 ًالمت اهب ىَحْضَأ ْنَم َمْزَحلا َعِّيَض ام -8

 اولا طشبلا ءاعش هترظعما دبق

 احرف ِهِفاطْعأ نم ٍصْقَرلاب ُرُهَي-9
 ًءرْضح حاّرلاب اذن متاحا

 اهيراش لقع يف ُتَعطس ىتم سمش -0

 ءامنعتسا ذاونألا يخل نان: بسن

 ليت باكا اهم تخدم اذا عننا

 هلال ا نكشتلا نة تابعا ذك
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 انين امن نادحلا ت2 دق ف كلام

 ٌارذع يهو ًاقوذ ْنَدلا لخاد نم

 أل ًماتخلا اوّضف امو ىّواشن اًوَحْضَأ 3

 ءانْسَح ركشلا يف ىَهُتلا لُهأ لاح َّن

 اذيآ نراه ودم ناقل ف ييوف

 اوؤاب دق شْيَّطلاب الو ئىفادنلا يس

 ْمُهلاَص ٌرْسْلاِب عُهُرَيَغع خاب نإ[-5

 ُءهَمْخِإَو ٌراَهِظِإٌرَّشلاَةَّرُفمَه نع
 هيل امرنا الواو و تبت ل6

 ءازآ رخألا يعصب ةيسلست

 هنو ًاقيقشت تالا ْمِهيِفْنَت ١-

 ًءايخأو ىَتْوَممهف ِتافّصلا ٌروُت

 اهعّمجأ ساوكألاب َبْرُشلا اوُرَشاِب دق - 8
 ءهَحضإو عْيَغْمَهَدنع نايس

 ْمُهَدَحَم ُهَّللا َماَدأ لاجّرلا ْمُه م- 9

 فالوب تابوا هتلاو: ةتشللاو

 د دع

8 - 

 [طيسبلا]

 يقدر مودلات انه ور تا

 يِنبِد ىوهلا جْهَن يف ٌملعي َسْيَلَ
 ْتَلَذَع ول ٌبحُحلا يف بّمذم ىلع ينإ - 2

 لإ نحل لاول ابي ةين تقي ع
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 تييِفل يلوم ىوضا الاول او4

 ْتَسَجبناَف ياَنْعَم يف ٌبُحلا َرَحَبَت 5

 ٍنوَحِْيَجو ٍنوخِيَسبهنم ياَنِْيَع

 ىَرُي سيلف ىّوْهَأ نم ركذ نع شغأ مل - 6
 يِنيهلي أي بابخألا نع ٍلْذَع نايك

 يدعم ىناىلاب تيسر غل 7
 نيناجملا َنِمههب ٌتيِعُذ َّنِإو

 ًافَسأ ىَوَهلا يف ينوّلتق ُمُهْبَمَو -8
 يِنيِيَحُي ٍهَْللاو ْمِهّبحُم يف ٌُتْوَملاف

 ِفْنَد ىلع ٌراَع الف يِنْوَمَج ْنِإو 9

 ٍنِيِكْسِم ٍلاوخأ يف َماق ٌمِهِبابب
 بيل يدل : تيلاوش نيج 210

 نيس قؤشلا اكو اراغش ادع
 هد ىيبيزتت ننشت اذ[ 11

 ينحل بيلا يف اكداشن ادرك
 اذنا يدع ارايومإ مرا لون

 5ك نك 2 كش 0

 دع 2 داع

29 

 كابر مش دق يذلا َلُمَع َراط ْنِإ - ١

 كايْؤُر كلان دق يذلا لاح فيكن

 نمو مارغلا ران نم َباذ نإ َبْنَع ال - 2

 كاّيحم ودبي ْذِإ نوكلا نم ىَقْبَي
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 امج َلُك راص ىتح نْسُحلا يف ِتْفَبَس - 3
 ِكاَنْعَم يفارشإ نم ٍةقيلخلا يف ل

 امف ٍدوجولا ىأرُم يف ِكهجو ِتْيَكَح 4

 نكاشلاو ئكشملا يف ذألا تيد
 نمو ٍةاَشُولا لك نع ِكَّرِس ٍتْئصو - 5

 ِكاَمْلَي ٍنْوَّصلا ٍروُمِب تْبِجَتخا اذإ
 ىَّتف مارغلا ًءافخإ عيطتسي فيكو - 6

 كاب نا نين ونامل

 ٍدَحَأ ىلع ىَمْحَي ال ٌتاهيه ٌتاهيه -7
 نكاشلاو ركشلا ةلاخ ئّوخ بط

 وف كيف لف ننح ةك تلفشد#

 اذإ مانألا ّنيب ادغ ىتح َّنجُجو 9

 نات وسووكس نارا
 انكر ةنافخلا نقلا (ينوتلاو ون

 ُهُبْجْحَي ناك دق يذلا نيب ِتْلُحَو 1
 كاسنإ ةانإ|اديقف ةهئتشينو

 انأ باطخلا يف ٌتْعِمَس تنأ تلق ْنِإ - 2
 كانك يِناجان ٌتلقانأ نإو

 مكلو ىَّوّسلا ىرأ ال ٌحِبضأو يسْمُأ 3
 ٍكاَوْهأ ٌّنْظَأ انأو يوحي مسار

 ينمِهوُي ناك دق يذلا يِرْذأ ٌتسلو 4

125 
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 مكنيبو ينيب ىّشو شاو شاع ال 5

 ِكاحْلَي لْضَولاب ادغ ٌبِيِقَر الو
 ني دي دف

- 10 - 

 [طيسبلا]

 جُلَبلاو دخلا ِهْرَوِب يِنْئَمّيت مك 1
 جنملااهِفرطب يِدبَك ْتَمَّلَكو

 اهبجاح ِسْوَق نع ْثَمَر دق ٌةَحِيِلَم -2

 ٍجَعَّدلا ٍقَئْوَر نم ُْتَعِيَص مهسشأب
 امك عومّدلاب يبلق ٌران ٌتَقَرْغْأو -3

 عيقولا دش نس يبن ةكرشلا دف
 اقِرَتُحُم ُبْلَقلا ناكل يعوُمُد الول - 4

 جَجْل يف ُفْرَّطلا ناك ّرَحلا اًبخ ولو

 مَرَض نم ٍبْلَّقلاِب ام نيعلاب نأك -5
 جَجَت نم نيعلاب ام بلقلابو قوش

 ٌببس اًهِلْضَوِل له يرعِش تيل اي- 6
 جُهملاو حورلاب ولوهيغتبأف

 امب بيبحلا لصو ىَرَش دق ٌقشاعو -7

 جرعلا ةمص : 5و نم لجخ >- ىلع نكت

 ْتَيِنَف ول ّبِّصلا ْنِإ تاهيه ٌتاهيه 0

 جي مل بحلا موّسر نع ةلاصوأ
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 ًافنَد ىتفلا هب ثمي مل ام ٌبحلا 1

 ٍدَبك يف ٌبصلا ٍبيِيَكلا توم َنأل 2

 ٍجَجُحلا حّضوأ نم ىوهلا يف ِهِقْدِص نع
 ةنت ايت ان

11 

 [طيسبلا]

 يكالحأ ٍقارشإلاب ِكّهجو ًءاضأ -1
 ِكالحأو يسفن يف كَّرعأامف

 اهتّبحم نم يلقع ٌرَطّمت نم اي-2
 يكاش اًهَُفْشِع نم يدّسَج ادغ ىتح

 يِدَّلَخ ىلع اهنم ًارظن ُتَعَقوأو - 3

 ٌىَمر يل ٍقيقحّتل كلاب ِكَنأ ٌتمِلَع -4

 كالوس ةطلسلاو مةحغ يمححنال
3*6 

 د12

 [طيسبلا]

 هاَيِإ يركذ دنع بيظلاب ترا

 هب تفرع دق ُميسن هئم ٌبهف -2

 هانعم ُبيُطلا هنم َحاف يذلا َّنأ
 ىئرأ نيفيلا نيع يفاكاذ ذإ[ ترضي

 ويه الإ قيقحتتلاب روكا ىن' سيل نأ
 د 6
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1 

 [طيسبلا]

 ٍدْلَخلا ٌرِئاح يِيْئَرَصِبَأ دقو ُتلاق 1

 ٍدَلَجلا ماع اهاَنيإ بح ٍطْرَف نم
 الو حازملا اذه اَنّبحُح يف كنع غد -2

 ٍدَحأ ىَّرهب ًاهيبَشاناوه بِي
 اذن اهل اه نا اسوا ووعق

 ٍدسج الو حور الب ٌنوكت ىتح

 ُمُكِدْيَبُع نم مُئيِضَر نإ انّيايخأ -4

 دنألا ىلإ امماهت امشسجو اور

 نت د دب

14 

 [طيسبلا]

 ِهِيَّثْلا نم ْعْرجَت الو كاوه ْمِزال - 1

 ٍهيِناعم نم لك ُرجَهلاو ٌلضولاف
 ُهَنَرِع ٌبوُبحملا َرّهظأ اذإ ٌرِبضاو - 2

 ِهيِتاَوُي نم ًاقح بجلل ٌبُحلاف

 نيك ايناس ا اذ [روكش نك ع5

 احرف ىرث نأ ٌكنم ٍقْدَّصلا ٌةَميِسُق - 4

 ضنك توديكحشلا كل لاس لكي

 اك د
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 [طيسبلا]

 ةصِلاخ ُهاوهأ نمل يحور ُتْيَدْهْأ-1

 اهيِزُجَي لصولاب ُهَّلع ىوّلا موي
 اهب ٌثدرأ ام نود َحوّرلا ٌرعصتساف - 2

 اهيرواسي يِلصَّوام ٌتاهيه لاقو

 كو ثفلع دق لاغ كرذق ثقف -3

 اهيدُهم ٍرادقِم ىلع ايادهلا ّنِك

 د د د
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 ثَّرفظ اذإ ىتح هَل يرهظ تيقن

 يِنْطو انطوضشتل اذغو هب يدي

 ابهر يل لاك دف يذلاب هل تلك - 3

 نمَّرلا ىلع ٌبتعاالو كانب اذه

 نت عت نت

217 

 [طيسبلا]

 يِيَعنمي ٍءابْهَّصلا نم ُمايَّصلا سيل - 1
 ينحر ىوتهلا 'يف تنلح دقت دلال

 ٍنَسَح اهتنود ٍءيش لك نع ٌتْلِمو - 2

 (يِنَدِهْسُي حاّرلاب ٌدِعْسُم يل ناك ول)
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 (اراطفإ حاّرلا برُشل ٌتْرَظَتْلا امل 3

 «يفاذم ثتفأ اهوذاذللا ندنغأ يد

 هبلاط ّرِهلا َلانو ٍلاجّرلا ىّلغأ
 ةَبِطاخ َرْزولا ُبْلْطَي سيل ٌبظَحلاو - 5

 (ةُبِراش َتنأ ٌفيرش ءيش ٌحارلاف»
 (اراَزؤأ ٌحاَّرلا كْئلمَح ولو ْبّرشاف)-6

 يتْفِئاَص لاح يعيبَر نع ُْتَيَرْغأ مك -7

 يِتْلِفانو يِضْرَف اهب ُتْكرَت ىتح -8
 (ٍةّيِفاَص ءابهص ىلع ُموُنَي ْنَماي)

 (اراّثلا ُنُكْسَأ ينمو ٌنانجلاِذخ) 9

6 
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 [لماكلا]
 هاضِر ُلابِيهِبهلإلاٌَرُكِو-!

 هةامعٍداؤفلارصب نع لوُريو

 صلخحخُم نم ِهِماودب اًمَّسدق مك -2

 هانَّس ٍدووجولا يف َقَرْشَأف هيف

 ِهبيِبَحل ورْكِذ نم ادغاَسل-3
 ةارحجس نا وريضمني الا نآ لكنك تجف

 الو فيك الو ال ٍنِْيأ ريغ نم - 4

 ا مستشلا نودك جت راو وحسم

 دعا ايش ٌناوكألا هب تقلع 5

 ةهالوم ىلإ اهنمًارِظان وه
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 تدع ذإ [فيمنع تلقت ودل قاع 6

 نيش يا وي ةةزوخا

 يررلا نس نلإلاب يفق نتا 7
 ءانضسعأ انين ةاختيسعأ ندم ةيحتساا حي

 :وهيحتو ةفاونعأ ةنباتدبفتس ع8

 ةاوْهَيهِب حّرف نم ُرُهَدلاف 7

 د يسم تالا
 رش ا[ازذنإ ميل د تارك

 ْمُهَتوُسان ٍهِيوِهال يف َباغدق 0

 ةانيإ مسه تيومنلت ريبكذ طوق نسف

 هةيوتمعمرول نك ةيدوتمتاا

 همس ركِذب ٌجِهالْمهئاسلو

 نينا تايزأ هللاو هه وت 3

 هاَمَبِباوَمَلَعأو ةنفغلا ويك درك

 د د د
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 [لماكلا]

 ٌحلاترت ُهٌَثتُبَومارغلاب خب -1
 هان ني احق كوع عطا

 لإ ّنإف ٍلوُذَعلا مْول ىلع ٌرِبْضاَو - 2
 ُحالِسموُلَملانم حالّسلاَءاَ

 نم نأ ٍةقيرطلا ٍِفَرَش ْنِم ٌكيِفَْحَي -3
 حلاورألاه»ب ثماهدقةاوْهَت

 ٌُتّوظْناو ٌرباكألا هيف ٌُتَسّمانتو - 4
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 بيكا ىلع اي لاا ربطف 6

 اوحخاصو كان ةينيققا وة اوبل

 اوُحَبْصَأ ذإ ةَلاح لّضفأب اوحار - 6

 حار ةبحملا مارقأب ْمُِهَلو

 ْمهبيبحب مهِركُس يف اوُحَّرص دق -7

 يلع اونوكت مل نإ اوهَّبشتف 5-006

 ابر ماركلاب هَمَسََملا نإ

 د6 د6

20 

 [لماكلا]

 يرِئامض مارغلا صالخإب يِدْفَع - 1

 ٍرَياس نم ىّرَولا نيب يل ٍقْبي مل

 هب يقظُن يِلِؤاَع اي حُبي مل نإ -
 يِرِهاَوُظ ٌدوهش هب يلع ْتَدِهَش

 اهب ىَدؤُأ يتلاحو ٍلاضعلا ٌءاد - 3

 رباصب بيبحلا ىلع ٌتسلف يِدّْلَج
 يِدواقم مارغلا ِهَلَو نم ٌتْعطق -4

 يِريداصمر يِدِراوم هيف ٌتلعجو
 اذإ ٌبَص ىلع امف َمالَملا عّدف-5

 رجاهلا لضو لجلأل َراَدِهلا َملخ ْ

 ٌتْرَصِبَأ ام كاتيع ثّرَصَبَأ ول - 6

 يرذاع ًاَقمح ٌتنكو كتيفنح

 ًامرْعُم ٍةَريصبلا ىَمغَأ ايٌموُلَتْأ -7
 رِئاحلا َلاعِف هنم ىرتًاّبص
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 كمل ةودمفلا لوظ نع ُهَئَراز - 8

 اهفاصوأ يف ِهيِبْشَّنلا نع ْتَّلَج -9

 رصاح نعاهتاذ يف ُتَمَّرنتو

 نكصلا نسب اههنخ نم:كقرشأ مك د0

 رِجاَدلا لاله اهب َرانأمكَلو

 انل يِدْبُت ْتَدَع نمل ًٌءادِفلا يِسْمَن - 1

 ٍرِجاَّسلا ٍلْعِف ّنِيعو ٍلامجلا َروُث

 اهل يِنِيَع ْثَنَر ذِإ ٌْتَقاسف ْتَقَّسو 2

 ٍرِهابلا ءاَهبلاب ثَمابوًانِيح
 اًهَقاَطِن ٍبيِيَكلا ٍلْمَع ىلع ْتَوَلو 13

 يرِماَخُم ُماَّرغلا ُثيح ْتَرَّمَختو

 اهل ًانيِد يِتَّبحم ُتْذَِخَت ًامْدِق 4
 يرصانخ اهيلع يِفَعش نم ُتْدَدشو

 دنع دع د

55 

 [لماكلا]

 يسد يناازعب سلا ةركداا
 يبيذسم ناك فيقع الثك ِتاذأف

 امههارأف ىّوهلا يف ينارّيع دق - 2

 بيذعتلاَةَنْحِم نم يل ناكام

 يِيَباص دق امو يفُعَش اًمهارعو -3

 نيس ووجوب نقال يشقاورط

 يِفَتْسَي دق يذلا يِدْعَي ىَّوهلا اذكو - 4

 بسن ك ليكي فولتلا ةتاخ ين
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 نع مِيَعلا َلازو ينع ايَخَتَتف 5

 هييدقتلا جين ٍلاصولا سمش

 نت دي

2 

 [لماكلا]
 تايصتا دعنا فزنا يلتزيلا

 يت ثا سلتا وو يعي ا وبف
 ىلع ىَرْهأ يذلا ٌبحُح ىوّتْسا امل -2

 نينابفبكا ىرنهت ان تطاور صلف

 ةَبْرَش َةَحالَملا ٍرْمَح نم ٌتْبِرَشَو - 3

 ٌتْوَدُع ىّنح 4 أ دق ُهاَوُهَأ نِم لاخ

 يناصؤأ ٍهدوُهش رْمَخِب ْتَجِرُم

 6 د د

200100 

 [لماكلا]
 ةثايح ٍبيبَحلا ىلإ ٌبِحُملا ٌرَطَن 1

 اناس ع وب نحن ا رعمو

 هب ترف هوو الون علنا
 هةكئايفوأ ةيينرستا انه هيناتا

 هاذ فت فة فلا نق نبق ىنكلا ذل

 دك ا
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 [لماكلا]
 تايه لكلا ةرونقف ركن حال

 ٍراَنلا َنيَع ناب دق ام ٍظْرَف نم
 ٍهِلهأل ءالطشالا ُلوانُي ىتأف - 2

 ئراببلا يرشكلا ءافيئاتف استف

 ٍِهِلْهَأ نم ٍقذاح ةَّميِطل ْمَهْفاو -3

 يِراَسلا ٌران َروُنلا ٌمِيِلَكلا ّنِظ

* #6 6 
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 [لماكلا]

 يِلاغ ٍةَّبِحألا َنِم ٍلوصولا ُنِمْث-1
 لاوألا رسبئاسبب ىف ٌردِففَتُم

 هحوُر هيف ُناسنإلا ّقَمْنأ ول -2
 لام عألاو لاومألا ليئالجو

 ٍةَرَذ ىضدأ كانب هنم لان ام - 3

 ٍلاَضفإلاو ٍدوججلا نهج الإ

 ِهِناَمثأ نم ْملِعلاو ىَقَّتلا سيل -4
 ٍلادنألا لَ نم ٌديربنماي

 د داع د4

- 26 

 [لماكلا]

 ٌمُكنع يبلق ٌوُلُس ُقيِدَّصلا ٌّنظ-1
 ٌروصَتُي يرطاخ يف ُمكاوسو
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 نييدخأ ٌدوهَع ىنرتكدم اذغف -2

 ُدّكدُأَف مك وسع يشل نحو

 دع د 2

5 

 [لماكلا]

 ْنِمِل لهو ٍداوُملا يف َكنأب اوُمَعَر -1
 ُداؤُق مانألا نم كاري ىَحفضأ

 ةقافم كاوض انهت ةاونلا 62

 ةارمو ةَقيِقَحٌديرُملاَتنأ

 دم داع د
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 [لماكلا]

 يِفْنَش ٌكِفّصوب وأ َكِلْضَوِب فرش - ١

 يِفُهْلَتو ىوهلا يف نيل كاّردو

 (يفرْغَت مل مأ َتْفَرَعءادِفلا يِحوُر) -3

 يِدَتْكَأ ٍةبابّصلا نم تسل ٌتاهيه - 4

 يذخأماهيف خص دقامِدعب نم
 ٍذِوُحَتْساَو اشتاام ككضن لعفاف-5

 (ىدلا تست نإ: هلاوش قنيع ضفأ مل)

 (ِفّينم يلثمو ىَسأ هيف ضفقأ مل -6

 هسزك عدم ىدلا ل يجاخي اين

 ِهٌسِح نع ىَرَولا يف ُكَّبِح باغدق
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 هِيْشحْحو نيبجلا َكاّيذ ردسي - 8

 (وهوِسفن َلِؤاِبو يحوُر ىوِس يلام)

 (ٍفرْسشُمِب سيل هاوهي ْنَمبحم يف)-9
 ني من دن

29 

 [لماكلا]
 هِناطلس يف ٌرعدق ًاكِلام اي- 1

 هِناسحإ نع ءامَّركلا ٌرَصاقتو
 ًادّرفَتَم ىتأ صاع ىلع ًاوفع -2

 هِناوخِإ نمو ًاَرُطِهِلْهأ نع

 اجلا بي هلو ةهكلشا دق لكك 3

 تاهل فجيحف ا ةضستتا

 ايٌنايصعلا ُهنأش ًاريِقح ْمَحْراَف - 4

 د 2

30 - 

 [لماكلا]

 ٍدَحِممعيفَّشلاو كَّقحب ٌبر-١

 اذإ ٍبَجَع نم ٌسيلف َتْيَصع ْنِيلو -2

 ءههفسلاَلِفَدرٌميِلَحلاَرّمغ

 ْنُكأملذإةقيقح هيِفَّسلا انأو -3

 ءاوي لا دك امش فربما ديدات
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 ًاحضاو حبصأ مال اهب ىيزل بف

 يئاَدِرَو ىرّولا يف يِراَرِإه نم

 د“ 1#

5 

 [لماكلا]

 هير نم ِهِبْرٌقِب دوجولا ىَلْوأ - 1
 الئاتهيدلمماكزأاواقح

 ذأ وأ نيَسْوَق ٌباق هنم ناك ذإ - 2

 الصاف ٍةَّباهملا ٌريغال ٌُتيح ىَن
 هةر ا عازل ظناسولا ةندح يو

 الياك َحبْصأ نيعلا ايْؤُرب ىأْرَم
 ٌلِزْنَم ةقيقحلا مْلِع نم َكاذِلو -4

 اع ناب ييجي علا '
 00 ل ل

 الضاف لضافألا ىلع هْنَرِّيَص دق

 ىَرُي الام ِهِبْرُق يف هل ىَحْوْأ - 6

 الماش هيلإٌملق الوٌحول

 هلذحأنكيمل ّىِفَخ رس -7

 ٍدَمأٌةقيقح ُثَدرفلاه ب ٌمْلِع-8

 الضصاوهيلإدحأ ىَريْنِإام

 نيكي انيش رويس يرو نع ذإ دو

 الهاذ ّرصبأ نيعلاب يذلا دنع

** 
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 [لماكلا]
 زفاف كفاحتب نثر ةحفتا ال

 ءاتصحلا قس يحتم ئونع اديوعم

 ننيزف فلح يح كنوع دقلو 2

 يئالبل افِشاك كريغ ٍفْلأ ملو

 اهل ىَعْدُي الف ْتَمْظَع ْنِإ ٌلاحلاو - 3
 ءانففقشلا قودلاو ميظع || الإ

 ادغدف ٌديِبُع اساب ىئّرياشخو د4
 ٍءاحطبلا ّنِكاس كباخرصتسشم

 ىَدَتجَملا تنأو يدقتغمف الك 5

 ييالج َتنأوًاَمَم ىرأ ال نأ
 هب نمو ماركلا ٍلْسَرلا َمرْكَأاي-6

 يئاوِس َنيِلَّوألا ٌبرّرك ْتَيِلَجج
 هَتَجَيف لئاهٍلَوأب اذامه -7

 ِءاَروَجلا ىلع ومشست تبع

 اهّنُك مئاظعلاب َكّاج ٌقاض ام -8
 ءامّركلا مّرْكأ رمي م 1 دنع

 َرَغدق ٍبْيْذُم ُمِئارَجاَمَيِس-9
 ِءالآلا ٌةَرْئكِو يلا تناتخ

 ُمُهُْيَمِجد ىَرّولا اذإ ُدالملا َتْنأ 0
 ٍءاَوأللا دش ومو هسا زانت

 اوملحو ماركلا ْمَمِه ُتَرَصاقتو 11
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 لا َرْشْنَيل عيمجلل ٌعَّمشت ٌتْوَدْعَف - 2

 ارضا رشا ىف ءااينتعا تاع
 2 دا

 انا انس نايل |[ تيتا

 انهم ةنيلك كل ية 1

 ءنشحخ يذنَّلك َكِبْضَفبوُنْعَي
 ًةَبْسِح موق ٌرادج ٌماقأ ٌنَماَم 5

 الا تادلة

 1 لفن قو هايج ميقما#
 هايج لالا تتانجنم ءاروسص ديف انفو

 ام ٌقوف ةّميرشلا َكَتِبْنُر ٌرَعأو 7

 هذا اي يخت ععاكلاو

 اهّلك ملاوعلا يف َكَدوُج ٌضافأو 8

 را ل ل ا او

 ماو ِكارشإلا ةّمْلَظ كهججوب ىَحَمو 9

 ءاسجتالا ةئايقل بسس ىئنتاخ

 ْنِم راص دق ٍِبْيْذُم ةَّئاغإ ْلَجَع -0

 دال دصبشا نيف ارمملا رَضو

 ةليج ىّنع ٌرضلا عفّرل يلام 1

 ينادون كيتا ا ىيبكطسسل ا 7
 عفاش ْلَضْفأ تنأو ُتْدِوُر ْنِيَلو - 2

 ١ 1١ه

 هد اموات نأ ذيك جامع اع 3
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 ايحلاو ةييوكلا كن ديك ث ٌدوجلاو 4

 هايف ناسا فدعا لإ كودو
 قرولا ريضاي للا تف ن5

 ِءالبُقلا كلو ةالصلا لك

 اهتدع كنس ندجرلا ككشأ ه6

 هباحصو هِلأِبو هب يٌبر 7
 ءهةحَلَصلا رياسو ءايحنعتألاو

 اهلامكو يديس َكِتاذ ٌقحبو 8
 ءادمسس الانووا انيق اهيوعت ايتنفو

 ًالجاع َكِلْضَمِب يْنع ىذألا ٌفُك 9

 ءاسهتشسبلا هفنشأ لسياذر فاو

 ْمهِعيمِج ٍديِبَعْلا نع ُىِنَّغلا َتْنأ 0
 ِءرَمفلاٌرَمِفأ كيشضملانأو

 ايجار َكِوُمَع بابب ٌتفَقو دقلو 1

 ءاَمَحّرلا َمَحْرَأ اي ىَضّرلا كنم
 ْذِجأ مل ينإف ُددْرَن الو ْمَحْراَف 2

 نا نس نيستا ذرعا
 ًاعِفان َرأ ملو يب ُتَقاض لاحلاو 3

 ءامّرُكلا مّرُكأل عوج لال
 هذنع ٌمِئاَظعلا َللَّزلا ٌرْعَضَت نم 4

 ءانهوح هك تسللا مَّظغغأ يي قيم دإ

 هب ُتَّلز ْنإو يصاعلا ُلِماَعُيو 5
 هارملولا ةوْههَم يف ةهمئادقأ
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 ُهَقَْلَخ ٌدِياوُي ول ٌروفغ بر 6

 ءاسنيسخالا ننس اراد: قيبي ممل

 هدوججب ٌميِمجلا َرَمْعُهَّنكل 7

 ءانهرتسلا سما ةغزب ةلبسلاو

 دلع دج دع

 م33

 [فيفخلا]
 ْهَّلِؤَأ مارغلا سّمذم يف نحن - 1

0 

 ارسل كيرلا

 ةلئج ةلاودعلا ىشك ةانكشو

 هارت ءىحف لدك ىف ةارشسف 3

 ةلجأامًامؤاد ٌُلكلاوهف

 امايُمو ًةَبابص ويف َنُفاف 4

 ا #

34 - 

 [فيفخلا]

 دوج َتْرَهظ نإ ٍريَّمعلل سيل
 دجيرف تبلأ تب طن اماذإو

 ْبَغ ًارهاظ ىري ْنأ َماَر نم لك - 2

 ذيع يدنِهيف ًانطاب وأ ُكَر

 ًامْوَي كانذهش ْنِإ لكلا انس اي -3

 ديس ٍنامَّرلا نم ٌموَيوهف
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 هتداسمعتل ماع رثك ساّنلل نإ

 يمص كاوا شتا كو اكو نب
 دك د6

35 - 

 [فيفخل]

 ييالم َكيف َنوُلِزاعلا ٌرَمكأ

 ييارغّران َنوُمِفْطْيْمُهْلع
 ينورّيع ْمُهَئنأِب اوَهاِبتو -2

 مايقفرٍةريخو نوُئَجب

 يداَّرف يلم كاذ نأ اوأرو - 3

 مارخ ضخم ٌكاذو مكوه نع

 ينم ٌحوُرلا ُمُتنأو وْلْسأ فيك - 4

 يِماظهعيو ةقيِقح يِفاموو

 ندمت يل
 يهايقو ل َنْذِإ يددوُعُمف

 يدوججو ٍدوجولا نع مُمْلَرَعو - 6

 مادهلا يف مكِيوُجَو يددوهشب
 ينومئظقيأ كاذدعب نممث-7

 يناس وتم بيش و سلا
 ًامُهَر ناك دق ٍءانَملاب اذإف -8

 ماهزألا راسك يناَّرَعدق

 اريج تست: يتامناب يارا
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 اهل ييتكلا عادلا ةهكش ع1

 مايقاياتجا يي ديم"
 تلاينلا قنا هلال قنا وا

 ماظيلا توُعُّتلاو ٍلاعفألاو ت

 ًادْرَق ةقيقحلا يف ٌتنك اذإو 3

 مانألا ٌقِئاقح تثلاحتسا

2 2 
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 [فيفخلا]

 اهني تنتعف نإ دكا مزلاج]

 اَنْيَبَسْفَفَهَت ردو يعلو ْ
 انلفق ٍةَبابَّصلاب تب اذإو 2

 ان تنل اعف ئوبلا تؤوكش نإ)

 (ىَئَعُماياَفِجلاو ٌدَّصلا لي -3
 كِنِفَب نحيل ءارشلا يضاف

 نيش رت ا رف هيفا الا
 د للا نه قا هيما روق

 (ويكستم نق رقما تدك ذ عدلا

 (اَنيأ يل لق ىوهلا يف َكاَومَد َنْيأ -6

 انافج ْتَمرَك اذإاتبِيتجملاف 7

 يبئاوبت نق اهديك ئبف نسم غيبتاو

 ناديه تايسون كورلا
 (اناَومِلًارباص َكانذ جو ول»

 انت تاج هك د يع رووا

 دع د
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37 

 [فيفخلا]

 اين : دعألا انكنلا ادت

 ينادر: ضان ليك ركنا اضنحلو

 ابعت ةولشلا فتايت اضن نر

 ناحبمأ ىحف: هزاححشسلا نك: فوتو

 دفن هكلانتعجع ةنقاكنا انيودت

 يناه ممأ ْتَرَجاَءنمانوجأو

 د د
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 [رفاولا]

 ارامجلااهْيِساحم نع ٌتظامأ-1

 ىَرايَخاهب ُلوقعلا تّرئاْغف

 ًاقْو ٍبلقلا ميِمص يف ُثْنَبو -2

 نابت سس فويس تلفت

 تيلابق ثنا بم ميق ةيقئاوعو

 اًراع ٌمويلا كنم ًَءاشفإلا ىَرأ

 ّبَص ٌرْسلا َمْثَك ٌعيِطتْسَي لهو 4

 اناحط تندم تييييعستلا ب4513

 انيسشف اهي ئوسلا ثيل ند
 اراذهلاَغعلخ دقو رعْشَيملف

 اهاوه يف ًابْيَغ راص نأ ىلإ - 6
 اراها اييحو انهربصعت ةيحخلا
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 ًارظ َسانلا اهاوه يف طِلاْغُي-7

 اربُغلاٌُمِهِنويع يف يِقْلُيو

 ًاذانيلااهفراعم نع ٌلأْسيو - 8

 ازاسمت ديف نأ ئروتلا ةييستختيك

 ىليل ٌبح ٌَقِئاقداومِهْف ولو - 9

 نيف منعم د هئافك
 ىليل ئح ْنِم ٌوَُرْماوُدِبَي اذإ 0

 ازاجفكبلا دينك كوه زج

 اليلُذ يح ضأ امل اهالولو 1

 ارادجلااذو َردجلااذ لقي

 يبْلَق َنُمَّكش ٍرايُّدلا ٌبحن امو 2

 ارايذلا نكس نم ٌبحُ نكلو

 اهيلإ يْلُذ ثأر نأ اًملو 3

 ازاوجسلا ل[ ردا وحلا انتو

 ًأَبِع َّنْذلا اهاوه يف ٌبِسحأو 4

 نامل ةينتشم سن نوشلو
 ام اذإ نكل اهلضو ثحابأ 5

 ىَراَكساهِجَمدُم نمانْؤّدغ
 تلِجت نأاملف اهانْبِرَش 6

 اراقعلاهقحخالم نمانيست

 ًاناَتِيْفااهب َسوُوُكلا انْرسَكو 7

 ارادم الف ريِدَُملا يف اًنَمِهو

 ًاوْحَص ٍلْضَولا دعب ٌرُكّسلا ٌراصو -8
 ماا . ل 0 ىلا
 ىراذعلا نّسحن نم ٌركسلا نياو
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 اهاوه يف يِلوُدَع اي ينعدف -9

 اراذّتمنا ىّوُهَأ نمب يِفَعَش ىُمك

 ٍلْهَجِب ىليل ىَوَم يف ُلِذْعَتأ 0

 ىراَصَفقلا َمَّلِباهّبحح يف نمل

 يِرْذَت تسل ٌقيقد ٌءْييَشاذف 1

 ارراشُملا الو َرِيِشملاَوِعّقِدل

 دايهتلا 4 ةدحكتنلا انيك اةيب د7

 ارحأ#ةئش اذف جزم الب

 ًادجبو ماه ْنَم ْنَكَّرْتاَو ْمُلَسِف 3

 اراتِجْساهتوُبَصِل ىَّميأامرو

 دج د د

 239 ت

 [رفاولا]
 ِنْيَع ضْرُف نِساحملا ٍتاذ ىَوَه-1

 ينْيَعديهْسٌتلا ىلع ْتَرَبَج ولو

 ًاران ٍهِبَّئلاب اشحلا يف ْتِّبَشو - 2

 يتحيتو ىتئاوععأ دمع كتلاسخاو

 ىَّنَعُملا يبلق ٌتَمَر دق اهْبَمو -3

 يّثم َمْسشجلا ٌبيِذَي ضارغإب
 اهزرذ ىف ابيت ربنا لق

 يئَمئلاِباَهاَقِرْنِمْنَْلَعَأ

 اهاوه يف ًاحايترا يِنيِفْكَيو - 5
 ينع كيلا لوقت: نأ ىقوؤشل

 يل ْنَمو يِلْؤُس اهّباطخ ّنأل -6
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 انههب ةفالا اس ونتاو ةايفت7

 ٍناذَع تانج ىوس يفالثإل

 انججًَبَكافاْنع ُنْيَبلاَلاَزو - 9

 يّنأيهراهاًاهب ُتْرِصَف
 انقّرَتْفاام يدْيَبُع ٌتَلاق ولو

 رك كك كل اك ك6 اك دش لا

 4 د د

40 2 

 [رفاولا]
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 خلع ئومأ نب بست يكتف ا

 ندلإ كش ابين يستلاابتف

 هتعمل لنك توج وعد

 نبط يبنيف انهم نويتكتلا تاوؤبط
 كر ٌَرْشَأ سمش ٍنْسُح نم اهل اي 3

 ْيئِوُللاواهّرج يف نكي مل
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 يرحسلا ىا انيننتا يحتم ج8

 تدع نإ اهازق نييحت ابيع ك3

 يح اني انني ناعكما تذعش
 ُثَرَكْسَأ دق ٍةَرَظن نم اهل مك 6

 يح لك نم ىّوهل اله 00 3

 اهل ٌبِح ىلع َضْرَت نإ يهف -7

 يللا ةيفنا تلمع اسهر ةناكت

 اهقشاع ىلع ثههات اذإو -8

 ْيَشِوللاواهِلْضَو يف ٌدِفُي ِ ” دنقلا

 ىّرَّولا يف ًاداَرِفنا َمكَحلااهلف - 9

 ني عت ع3

42 

 [لمرلا]

 سلغعلا يفوِقِيب نم ىَرَس د
 انين نياومعلا ىف: زمن اونو

 سرج نم ةلّصلص َ ص نكت مل

 هُبَر نم ىأر ئناكبت ةيآ-3

 ِهبْرِسْنعودْعَُب نم اهلان 14
 هادا ومتتو ندمت تدع

 هنيردف نحف هير نبع انهن اذن 5

 دحألامماقملاباهيف ضخ
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 املك اهافِغ ٌبحم نع وهف -6

 نيديكعملا فهمنا سيم اور
 ايها ريش يبتاالا نبع سعر

 يسعتا نوت حس يبق لحب

 ئررلا دييخ هيلا لش نعول 8

 اقلط ارذَم ٍيْلَخلا ُلَججأو

 اَرَو تاماقملاهبثَدذِبْن 9

 م سقت او اييص اعنف اج لبو

 ارهشدبف نيكي مل ل زون 0
 اتتحفسل ايفووف نويتكتعلا ةءاَزَو

 ام َرْدَت مكنع يبلق ىَهَّساَم- 11

 نكمل وز وعاك قسفال)

 ىَمَّر دق يِفاَجَّتلاب ْمُكاَهَيْدِإ 2

 اَهّلو ِءاَرل طق ادب ام 3
 درهطلا يف ةزق رمانزا ىو ناجع

 اهلوهيف ُهلَقع ىَرَت لب 4

 زودجِسصَو وزو نيجي نينا

 اهنتوانح ةيسنن ىلع اه 5

 رودي رحب يف وهف يردي سيل
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 ىَنُف دق ٍدْبَعل له يِرْعِش َتْيَل 8
 ٌهةايحلا لان ْمُكِبو َمٌُكاوه يف

 يدنا ند كت هرانا وبدلا
 ٌتاَمَملاىَنحمكلُدوافصبي

 اًمعلاو هنغ ثزكلا لودي ]0

 تاحينسَح هفحصت هدم ٌدوَعَيو

 ايفردك علم ونس قئئانم 21

 ًامِحْرَتْسُم ْمُكءاج ْنَم اوُمَحْراو - 2

 + د

43 

 [زجعلا ءوزجملا لمرلا]

 اَتَملا كر نبل يس لان عا

 فروت يا يي دي لاو

 وسكت فك ةنونخ ليف ءا لك 3
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 ىنِغلا ٍنِْيَع يف رَمفلا جزأو-7

 انقتسس ءنسش ليك يور وو 0

 انأ نيورشحكو ىلا ايزاش د1

 يرعتيدلغ ءاكنجتلاو

 انأوهف ادب يِرْيغغ اذإو 2

 اييط يل يغَتْبَي يروهظو - 14

 نيج يح دسلا ميج تحبلا يعن

 قرا نيسان دكا نىف انام
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 [زجرلا]

 نإ ةجإالا رجلا نحت

 نااطوألاةلجفيبتلا
 ع ه5 8# وع

 فاوصهتسالا نوبل ردصكحتيم يل

 حارلاباه ضور نم

 نهال قروادسيجحلا لجححت وجو

 ةادسبللا ىزرادحجلا هيك '

 ٌناَدِبَألا ٌحِلِضُنَو ٌقالخألا ُبَذَهَت 6

 َناَرُكألارئاس يف ُقاَرَباهنْولو7

 3 دف اييههكل نيشسلمف 8

 جاع دق ةببلخمو

 لام ادي وب ل

 انسه وعملا ايو حس زيف

 ناتج آلا تبلستا ئسك 0

 انجي حج  ييعتلا كسلا نحف

 ناوإلا ةتنقؤ قانششلا تقم اوما

 ناهترتلا تايهنا ناشف اونرشل ال 3

 لاس ق هْعئمَد نم 3

 زانهه ظني ةحس اددييك
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 لاحستم |١ يكل[ حيوي 3

 "تنل ةهيمعت يسم ذإ

 لاَس ُيىَماي لااححلاو 5

 زاثبعألا نيحتخ ىييسخممل

 ناينجألا لباوذ ٌقاَدَحأ نم يل ْنَم 16

 ْنِمحرلا ٍةَرْضَح يف ٌقاَدخأ اهل يبف -17

 ان ايي ذبل

45 

 [فيفخلا ءوزجم]

 ناهيدعجلا يهشت يخ رزريشيت وا

 رديشست عبو :رةتنكسلاو

 ضو تسلا: تارة ويجد 5

 زان طق تل ًّقغ صاام

 نا هش لالككةَدْوَو 6

 ناعجلا يل انهو ميا

 قيطجحر_ نماهلاي>-8
 5 ص نإ لما
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00000 يديس

 

 هولا ليك 77 باباس لسفا3

 رميها نزسكَشلا ىف ةاوحس

ح يف >-4
رتت و بي س

 ىق

 فةيهوعوتت
تاي مكدحلا

 

يوؤينت - : كك نإ انكم
 اهيِم

ب تتتج ىو
 رم ايي ديمو ا

فق_ل اة -6
ماقمل ى

 

يسيل حقن
 امة 

7 0 

 رددوا لب رت بربح

جدعو ناسك ادب ن1
 ةحي

 هاجت يشعل ظننا تس

 يف اتيفب ال يهد و علا

 ميت ابكألا تاهت كادي

ت نِيْعهنُكر-2
 بون

 لش هلو لال 3

نما لا ذك موت
 سن اي

 د6 6
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 [ثتجملا]
 نك ممول ذر محامتلاو]

 ادذجركِفف لابد و-2

 نيج اربألا لمست يبيع

 يناعملا ٌمعيمج ذِجَت -3

 نستست ن رمكسلا ىف وسلك
 ا شي سمج موو 0و4

 م ل تاك هل كل ل

48 - 
 [طيسبلا علخم]

 ُتِلاطَملا كِيَّسح ىف َتْعَمَج-1
 . ان ع 21# انستا :

 نعت اسف رحت ةصيش رسوم

 تالا نا نيو ايات

 سلسل انهيت ذي يتسن
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 تراقمحيحلاو نؤسكتلا قراضكس 6

 ميو روع نبل ربك
 ٌبِلاغعيمجلاٌقؤَف َتْنأو 7

 :هقكالاو يلب عل كَل

 اري ةويقلا سيبع زوين ايو
 دارس ميلاو: ديدطتللا ةئئاعع ابنن

 اريك كام نم يحلف و

 دايهيسحاسلا زدت: علال

 اريببف كاوج ىف اذا تقوي

 ذازفلاو عج دسمللا ةكاحساكب

 بئابحلا كِلججأ نم تَرَجَه- 1

 ريدطو نتتكست 1 رد بعل نيل لا

 ٌبِئاََجَعلا َنِم يِدْنِع ٌراصو 2

 رص مكلش“شع ك1 ِءرَمُدوَججو

 د 2 د

49 

 [طيسبلا علخم]
 كلجبا انف حورلا ةحاراي-ا

 نبت رس كرد يذبل ةيعتاا"
 كد حو دوجولا يف ُلَرَتملو-2
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 كلَحَمادغٍبْلقل ىَبوط -3

 د ا # #
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 [طيسبلا علخم]
 نكاس ٍداوُملا يف ادت ْنَماي-1

 ني انيبسلا نيش ايرع إد
 نيكسسملاو لسفألا ئىدل تعلأو

 دنع د 1#

5-7 

 [لمرلا ءوزجم]
 يسحمليو يضوسح انين كبح ءأ]

 ريدا بيم در
 اه تس اوم يذلا و 3

 يشتت ةعو ىساذ لزم مجل

 اررحتهتاتت يييوونظلاتف 3

 ئيسسلا ةيحا سنو ةحلا

 هاوس ىَوْهَيْنَم سيل -14

 هاري ىحضأ نم َزناف-5

 1 5 كا هلك كالا د ملل

 هةاطغ يفوسظ نع لاز-6

 وم الب يبلحادبتو
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 ةكيسلا فرستمأ صيت تاو ب7

 ١١ تكي نابمع جحا ف عيدك ذإ ْ

 ٍرورس يف ٌتْوَرْغ ف -8

 حتا يحسد ”يحل اسيل

 هيفا رنعق ةزيبلا نحت

 هاري ىكحضأ نم راف 0

 2 4 4 5 ا|هنع ترويطتل آو

 اند (تطوسلابب تيقح شدا
 و 2 -

 ابيل لإيرول ىّرَسو
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 ريحت و يصر يت اق

 نيت يعل خال

 يدحلو نوككلايف انأف 4

 210 12 كك كل ككل كل كلا

 يِدَجَو طرف نمٌَلرن مل -5

 ندجسي رنيم رؤي

 ساد دوم كة اج دكار

 نْيْفغلاَِباَحَس نم

 يِشْرَع يفوف نم ثّوَمساو 7

 يروه انسه ستف ىرش ل5

 ٍنِيَملاسْفَئَريغ
 يحورو يِمّسج نم يهف 9

 نحت يالا بحل ةدسكلاو

 نيمو اظحتما كن د0

 يحس اريسع تف ىحنأ زرتيحع 1
 نما 1 | ه م

 اهافخ يف ُدِعاست يك 2

1061 
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 يىتافنم ىف ابهاز نسم 5
 7 , ًٍ ٍ 1 َ ان

 يدحخو 1 انأو 6

55 

 [لماكلا ءوزحم]

 3 3 ام 1 | تاب و : 2 !| 0 1

 - تل م و 2و 1 2 ً |او

 مح يي يتدجلا كارم ذا

 زدستجلا قرصا يدحتست حمل

 ١ ا كا 1 لك 7. ل 5 5 0
 مثالا ا ْ
 رطخ يذ رمأ اك يف

 ع 2

 ىلالاذال و هاج بف >- 4

 رْطَولاباأعيمج اوُزاف

 دل ا د شلال

 ا ا 7 تتش لل

 اودي تابعو نجل اذابعشعا
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 روهتدلسحم يعفى رحم ع4

 بيرق ود هو

 مظل ءاسم اسي ودل 5
 يس ب جلا ةنيسفألا اذ

 .00-: 2 لق يي 6

 مدد تييحت
 ةبجحججستل 3 ايهيتستف نيفيا وما

 ىضضْرا اذإ ثبويخَملااَذه-8

 يق َْلن ك ىقزتب

 6 لا 9

 نيستا نوح حب حجم

0 

 قار يحتل نويت انهو

 ميت وجيم تبيع نينا 11

 ُْتْئَرْلا ينم يرثكخو

 تصمت ور نينتني مديح و02

 22 كش اقل دل ك7 20 -

 لوما ايتن سسكس

 اتقييزردطسلا يبه كمين

 ل وسييععيف رمعججتللا كحبتلو

 اههتح كارت لزيت
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 وراوُن عيِدْباِب رْمَظَت بيبحلا يِفاص 1

 ارمي ها هب نمزروُحَتَو
 ررارس لكلا نين ند لانك ايمعد

 1ك 1 7 6 كك كا

 0 دم دك دش كا ب 52 0

 رماموَْقْسْنمةيِفْشُي
 ىّوْسلاَرِيَعِلرِيِسيو 4

 ريسئايتتا يبيض وعلا ةحلك

 يزحف سلس ةيجاللا اينو
 ربئاليظو ئويبلا كشوف

 وُراَذعا ِهيِف ْمَّلْحُي ىحضا ْنْم ْدَعْسي - 6
 اًرادلا م اوبجت حن زودهللو

 دراجن رولات نيشان لق 7

 اًرركشاُءاَوهلْنْمْوَقْلاو

 تيبس نامت نكش يكول
 اًرْضَخلاْروُن فوشتن ىتفا

 متسع ناوفالا ]ىلع قزاو د9

 مدن عشت يبت
 ةنيبست تيييختا"اذ:نانك نم 0

 ريب وسلام ابعت لديك نتن
 اور امنا: ومس ةثولغلاف قوش جانا

 ناديا ةةييفر ديك ميمو

 وُراَكْفا ٌقْدَّصلاو ّبَحَملا ف َلاَن ْنَم - 2
 0 كلا | شل ١ قل ب
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 قيل اطنخ ببي دلك ندجتمت ع3

 وئاَممياَفاَصْو يفْؤًهَظَي

 وئاَمجب كاَيْعغلل َحوُليْو 4
 3 هزل | و 5: 4 - |

 لاخلا فيس يال واتتعا ه3
 را ها و 0 ٠ و 6م

 وئادباو وتجهمديزيو

 ٌراَكْذاَو ُداَرْوا ّنِْيَي ُهاَرْن َمْيَد 6
 ارا - م. و 1 4 وه رم 0 -

 ٌراَصْعا َميِمُج َلْرَهلاَف ُتوُمُن ىَشْحُي 7

 اًرّسخ ٌرَمعغلامِِيِ ضو

 ُلاَص اين ظاَف بيِبْلوُه نه 8
 2 ًَ خال ا 7 0 :

 ُحاَتْرِيو ْماَرْعلاِب حوبْيو 9

 ومالمؤ ديِقْولاذِيك نم

 ُحاَضْفو ٌبيِهِض ىَوْهْلا اذه 0

 وتفاربف توتلفق لايف انه نشتل

 وُراَمج ْقوُق ْبْلَقْنُي ْقيِشْعْلا هب 1
 اًرّرخديف ذيفتالَو

 دراي يصفي مارتغ يبه نيل 2و
 ازاهكحت تيسشلا كك تو

 6 د د

56 - 

 انجلش زييعاشلا زكا

 ثتييكاوسك يحل اوردييهتط نيم
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 اكتيه ىلا فيطصحاوب#

 ٍبوُعْرزَم لاي ِلىَقاو
 اهحإ نينييسيمع ناضل

 يي |[ ديس احم اورووسكل ديا

 اهي دتملا تيفي و
 ترض لاعب ادلب

 امييودتملا ةنيتل يسحر 5

 هك للك حفلا فكل 00

 ا كلا ل ل ل لا

 ع د د
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 ْمْياهلا ْبْلق رْشْبَتْساَو نامزلا ْداَج 1

 انف تناض رضع نياتلاهب اقتلاو

 ْمُِئاَّدلا ُرِعلاب ُرَّمَظاَو دوُسُحلا ىَكْنا - 2

 هَنُهْباَيْن يف ْرَتْحَبْنَي خّبضاو
 زوُحْنلا ْضْيَب ْروُدُبلا َعم ْروُرْسلا ْباَط -3

 نياكبحلا تحول تيس احدت 4

 راَز كب يب خا خاَّرلا
 زوما وسو ورتملا فا سنو ٍقَسَأ 5

 ناوجيل ا تحتتستلا ةييمفابحييس 6

 ز اجيك حصعأالا تاز اهجحف

 ْمِيَأللا ْمْوَّللاف صغاو خيلُملا ٍتاَو -7

 ةَرْهْنام لك َكْلاَمُز يف لْمغاو
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 ْمِياَعُن نْسَحلاِف كراششا ن2 دشناوول
 هاَمْس ُدوُعَض يف ُراَص حاَص كْمْجن

 ُباَط وُمْرلاو ْباَغ ُْدَكْنلا ْباَرْشلا لص 9

 تايتج فيلا جوري 0
 ىإ 89

 زاَوْلالا -. 0 ظ

 ُباَّرْضصلا ْنْيَع ْباَبْحالا عم ْباَّوْكالا ٌفْشَر 11

 عيت اجلا صن” نسقط
 9 - 5 أم . مل 0

 ْمِئاَرْج ّلُك يِحْمُت ٌْبيِبَحلا ف اًرظَن - 3

 هاَجْرُي يللاَي ميرك ٌنِمَحَّرلاَو

 ْمِئاَرْع ْعَمْنُناَم ىَضْرا ام اذِإ 4

 ةانتلت اهلك يتلا نايك ان ل

 دج د

- 58 

 يسلاسلبلا تفاسس ع اكاد

 يلابب ال وسهو ئيتيقاتقو

 ةييمعلا ين اييوعجلا ب

 كننييستتتا ةيتضعلا ل زو

 بتييييسعكتللا تةيعمتلا لحضات

 نيميق تلا فلا يتابع انهو

 0 ماتا تت

 يل الح امف يبلق َتْمْرل-5

 لال اجي نيستا عقب كاتس

 كس اك 1 كك تكل

 ليمججلاهججولاَككِلذ ْنَع
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 يِلامو يور يبو كاعر 3
 لاه  يسوجللا يفد اه كادت

 ندكما يع لاهنتم مخ 03

 نَسولاويِفط ط نيبو

 رك 1 0 2
 متن راو يرسشأ ْ ا

 0 ا ا تل

 تافعسشاو :كتغ دع نبات 7

 نامي لن اخاملا تكتيع يحي

 انقل اييعيرحع سناب 8
 1 0 ماع و 5 . . اب

 اهني ىيستعا ةايكوسلأو

 د
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59 - 

 تاَذنك نيلقلاف كتي زان ا

 يِناَرْه ىف ُرْهَقلا ُماَكُح َتُْحَت يلْيام - 2

 يِلاَرْحا يف ُهّلْوُم يِنْنوُشُي يللا يِنْرَذْعُي -3
 كانك تنل هنا عانو نويطويم

 ثالؤَص وتالؤسَص ىّوهْلاو

 يِناَمْر ُنْيَحُم ُلاَبْنَب ٌعاَس مك - 5

 انهيفتتم احتمل ىييسارز ذحتاو

 يلاوش رات يل يمغل نين قتلقفل 6
 تانيا ةةتيشنو يلشع لا

 تاس ف روح دا ةحيمتاا
 يِناَمَذ يِش ْلُك نع ْكَلاَمْج ُثيِر ْنيِح 8

 22 ا هك كك 2 ل 2

 يِلاَجْنْل ْرْراَي ْماَوْذلا ىَلَع كاَهْب رون 9

 ْتاَهِج ْفَماَرْعاَف يِلْيام -

 تاذحلا نستكع وبه ىف لكنك

 يِناَعْملا ْبْلاَوُقِف ْرَهْظُي ُكَّرْس ْرْيَغ ١

 اَضْرلاْمِيآل اب َفوُرْعَم
 يتلا معو رت ام نعاتلك ىللا اهرعاد

 تاغ داق ميدان يالا ج جنت

 تاحبم انبط تحك لل نا 3

 يِياَّرُث تلا اذإ ُهاَرُن كَبيبخ اه 4

 اًضخلاو ُنْوَّملاَباَِبْلاَف
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 يِلاَصْواَب ْنْكاَس ٍبيِقْرلا ْنْيَع ْنَع يِفْخ -
 ْتاَذَل ْمَتَهاو صُْفْراَو ْحعُق 6

 تاييفاستتلا7ذ ف ةمتنيف تاونات

 يزاد ةاز مويلاو كابييخ كِبيِبُْح ُرِجَه لاظ -7

 يِلاَس كَلاَبْهُب خيرط اًرِجِهْلاَف َتْنَو

 دلع دع ع

 ب 60 -

 يبو كك ؟ ددد لو

 اننط رظاتشل نيس 2

 اًفولاو ٌقذْصلاِب يِيْبْدَجَو -3

 يي : 2 0 3

 ني 5-52 انف د

 اقلام :ينملا تيان 6

 افكت ام ُءاَرُهاف ىنوفمال 7

 يبجعىويَق لَو
 اهقعتحج انعم سلابح [تاورو#

 يِبزُش يف خه
 افعاتششملاب َلاَصَو تلم دو
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 اًفْدئاَصْهُتيِقالَث ريغ 0

 يئن فئثّيهَس
 اًمضلا ىَّلْغ يّبَر نم ْقَباَسل - 1

 َلاَصْرلاِب ىِلْمَعْلَو يْيْراَر -2

 ك2 دك دا للا
 ريسييسل تلا حت رقت

 َلاَز ةوُبْمش اذا يِلْفَع يلمهاي

 ةاويصتم متتبحع حش انسب

 ٌلاَصُو ىَّوقئوُه اَذِإْماَرَعلا- 5

 ٌتيِقْلا نِيِح يِلاَخ فش - 6

 لاضصتلاب يِنْرهُفاو يب طاح

 ءابستلا دست اخن سلسل

 ثييحر انه ل نت نيالا

 لاييخفا كبش َنَرَر تلاوات

#6 
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62 

 1 لا ا ا

 كاخنا نيا اييتشراتت

 كد يصل نييع ايما رو

 نييك كفا ةيتادلا نايات

 ا 01 لا لا ل 0

 كاعت ارضع ىتت ينلام
 كييف ويحلم عسا يس 4

 كتيبح ملا جلا يبتسم

 1 3 ل ل ل 052

 0 تلا تت

 كييف ضدك يجادل تلف
 122 لا كلا ل :١

 كاطع يلدلاب تاق انيقنات

 دا هل ا 25

 كييف حاًضصايْنَصْفلاب
 ل ةكككم اظل اك ١ ل 06

 كابكل يللا نة لتر كاوكاو

 1: ه5 لكلا". : فكل ا ل ١

 1 م 525

 كاَوْضَح اذ يف عشنا وسط اك

 ١ هه ل 5 ل تا 07

 كييدعيل |ةددكم اب ىنكتملا مت

 داع د
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 همكح

 : هنع هللا يضر لاق

 ام هنم تبلط امير كنأل نيعم فصو ىف كميقي نأ ىلاعت هنم بلطت ال- 1

 تابجوم نم هب نصحتلاو هارملا يف دييأتلا هنم بلطاو ؛هنع هب كبجح

 ناميلو تونا ركذاو ملال اب وتمر هل د لاوس ١ ةيوعلاف هناعلا
 .مالسلاو ةالصللا امهيلع

 ءايشألا نكت هل ٌدض ال ام بلطاو «كيلع هدض جيهيف دض هلام بلطت ال 2

 . كيلإ اديبع

 عيمج يف كتمه عمج هيلإ رظنلا ماودب كيلع َّنمي نأ هناحبس دارأ اذإ -3

 . [115 ةيآلا :ةَرَقَبلاَ] # هك افا مه أوو امتي :لاق امك نوكتف هيلع لاوحألا

 يف هللا عم هروضحب تاهجلا عيمج يف هللا عم بدألا ميقي ضحملا فراعلا - 4

 تاهجلا عيمج يف هللا عم بدألا ميقي ال ضحملا لفاغلاو تاهجلا عيمج

 هميقي الو ةهج يف هللا عم بدألا ميقي نمو .تاهجلا عيمج يف هللا نع هتبيغل

 لئاق وهف ء«ةهج يف هللا نع لفاغو ةهج يف هللا عم رضاح وهف ةهج ىف

 .رعشي الو ةهجلاب

 ام اًمَوإ# عماس عضاخ لك نأل عضاخ بلق يف الإ نكسي ال عفانلا ملعلاو 5

 ةيدوبعلا ةوطس هل عفانلا ملعلا .[17 ةيآلا :دعّرلا] ُِضَرأْلا يف ْككَتَيِه سال مهني

 .هدر بولقلا عيطتست ال ةيهولألا ةَّرعب
 . هناحبس هللا ىلإ برهاف كسفن نيبو كنيب عازنلا عطق تدرأ اذإ - 6

 .ىلاعت هللا نع مهفت تنك ول فرش هلداعي ال ةيدوبعلا فرش 7

 ًاززعتم بلقلا رصبأ اذإو هيلع بولقلا تعمتجا بلق ىف ةيدوبعلا تزرب اذإ - 8

 ١ . هيلإ ةَّرعلا تلوحت

175 



 هنع هللا ىضر همكج ىف /ثلاثلا بابلا 1576

 نوكلا نم يل يي ل 9
 ناتيآلا :رجملا] 409 َةَيِهَم ٌةَيضاَر ِكّْير َّلِإ تيجزا 9 ٌدَييِمظمْلا سْنتلا اليو

7 . 

 .ةرذ نم ىندأل تافتلالاب ولو ةرظنلا نع بوجحم بلقلا 0
 برقأ» :لاق امك قحلا ىرت كسح تالايخو كسفن دوهش نع كتمه عفرا

 .«ديرولا لبح نم كيلإ

 .ةفلاخملا دوجو عم ةفشاكملل ليبس ال 2

 نإ رطب نايتتس لقب ةوانالاب قرع اناا عت ١ يعيوركلا ناك ولدا
 . هتيوه لصأ

 تاهزلا ةيوملا ةنرهاف هني كيخيع انينإو «تاححتلا توت دز فاتت اند

 .«يرازإ ةمظعلاو يئادر ءايربكلا»

 دوجوم لكو ءهعم ءيشل فرصت ال نأ هعم ءيش دوجو مدع ىلع كلدي اّمِم

 ظفل تابثإ نأ تملعل مهولا دويق نم تقلطنا ولو .فرصت نم هل دب ال

 ةفارض مكس ريغلا

 قحلاب قلخلل عوجرلاو «سفنلاب سْمّتلل عوجر قلخلاب قلخلل عوجرلا
 . قحلاب ٌّقَحلل عوجر

 كسفن ملكف هعم مالكلا تدرأ اذإف «كنم نامجرتب الإ كنع لقعي ال نوكلا 7
 .دبعلا ناسلب الإ مهفي ال دبعلا نأل ةيدوبعلا كتغل لعجاو

 .رارطضالاو زجعلا نم كيف ام رهظبل الإ رايتخالا كل َلَعَج ام 8

 نيب هنم لصنتلا ةذل كقيذيو ةيدوبعلا يف كيقريل بنذلاب كيلع ىضق امبرو 9

 .ةيبوبرلا يدي
 . ًارورس هنزحو ًارون هتملظ تلحتسا حوصنلا ةبوتلا باب كل حتف اذإ بنذلا - 0

 بنذ يأف .باجحلا دوجو عم ةعاط نم ريخ باّتملاب كققح اذإ بنذلا 1

 .بجاحلا دوجو عم ةعاط يأو بئاتلل

 كرب وهف :ًاباجح كتعاط تناك كضغبأ اذإو ًابارتقا كبنذ ناك كبحأ اذإ 0
0 

 .[1 ةيآلا :كلُملا] 429 ٌريِدَ 2 ص للع وهو كلملا و
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 الم اهيف ةيصعملا دوجو نع ةهزنم يهو «ةرضحلل ءاعد هناحبس هنم بحلا .3

 . [25 ةيآلا :ةّعئاولا] 402) ميت الو انل اف َنوُعَمْي

 لاوحأ يف ملكت هيلإ در اذإو ةيهولألا رارسأب ملكت هنع ذخأ اذإ فراعلا 4

 .ةيدوبعلا

 .تايلفسلا يف ملكت هيلإ در اذإو تايولعلا يف ملكت هنع ذخأ اذإ فراعلا 5

 لاوحأ يف ملكت هيلإ در اذإو نّوكُملا رارسأب ملكت هنع ذخأ اذإ فراعلا 6

 وكلا

 لاوحأ يف مّلكت هيلإ ّدر اذإو ءرمألا رارسأب مَّلكت هنع ذخأ اذإ فراعلا 7
 .رماوألا

 لك ىلع وهف ءاملق ناك هيلإ در اذإو «ًاملكتم ناك هنع ذخأ اذإ فراعلا 8

 .لاقم ماقم لكلو ءرارسألا نامجرتو راونألا ريفس لاح

 هيلإ در اذإو ىنامسجلا لمعلاو ىناسللا ركذلاب ىفتكا هنع ذخأ اذإ فراعلا 9

 متي اد َكيَر رُكَدأَو# قارتحالا جعاول ركذلاب أفطأو قاوشألا هب تجاه
 .[24 ةيآلا :فهكلا]

 ةعيرشل درف اهيف بدألا ءاسأنف قوشلا طاسب ىلع ةرضحلا لخد امبر ديرملا 0

 داع اذإف ء«هل هناحبس قحلا نم ةيبرت دوهشلا ةمدصل رذعلا لوبقب رهاظلا

 .درط

 كتيلكب لبقتل ةرخآلا نساحم كدهشأو ءهيلإ كجعزيل ايندلا رادكأب كمحر -1

 . هيلع

 نم دمتسا عورفلا لصأل رظن نمو ءاهرهاوظ نم ٌدمتسا عورفلل رظن نم -2
 .ماهوأ اهرهاوظو هراونأ اهنطاوبو ءاهنطاوب

 .ءيش لك يف هللا نع بدألا هظفحيف ءيش لك يف هللا ىلإ رظان فراعلا 3

 لقي امنإو لوزي ال هؤانفف لوزت ال ةيقابلا ةايحلاو «ةيقاب ةايح ديرملا ءانف 4

 .هيلإ درلاب هنع ربع لق اذإو ءهنع ذخألاب هنع ربع رثك اذإف ءرثكيو
 رشتنا تافصلاب هتهجاو اذإو «ىوطنا تاذلاب ةقيقحلا هتهجاو اذإ ديرملا 5

 لجت ةدش نيب يهو ءراشتنالاو يطلا يف راونألاب هجاوم لاح لك ىلع وهف



 هنع هللا يضر همكج يف /ثلاثلا بابلا 178

 «نارقسا كاذو»هتلق ممو نارا كاذو

 دارأ اذإو ءرهاظلا ةنيز اهنم هارأ ايندلاب دبعلا نتفي نأ دارأ اذإ هناحبس قحلا 6

 .رئارسلا ةقيقح اهنم هدهشأ اهيف هدهزي نأ

 رئتسا امنإ وهو كيلع هرتس قدارس دم كيلإ ناسحإلا هناحبس دارأ اذإ 7

 لك يف فرصتتو ءيش كنم لاني الو ءيش لك نم لانت ترصف ةيرهاقلاب

 ءيش ىلإ جاتحت الو ءيش لك كيلإ جاتحيو ءءيش كيف فرصتي الو ءيش

 عزنيو ءاشي نم كلملا يتؤي «[18 ةيآلا :ماعنألا] #وِداَبِع وُ رِهاَقلا وُهَو

 .ءاشي نمم كلملا

 ءرهاظلاب نطبو نطابلاب رهظف «ةقيقحلاب نطّبو ةعيرشلاب رهظ هناحبس قحلا 8

 .نطابلاو رهاظلا هناحبس وهو

 .هتلهج اذإ ءيش كفرعي الو هتفرع اذإ ءيش كلهجي ال 9

 كيدل دئاوفلا ترثكو كيلع كدئاوع تقرخنا كيلإ ناسحإلا نيعب رظن اذإ 0

 :ءاشن امل ماكحو [107 ةيآلا :دوُم] #ُكيِرَي ام لامك

 ال اهنأل باستكالاب لخدتو بابسألاب لابت نع ةهّرنم ةيهلإلا ةرضحلا -1
 .ءيش ةلباقم يف نوكي ال وهو مركلاب الإ لخدت

 .بلطلاو ينمتلا يف الإ بدألا ءوس نم ةظوفحم ةرضحلا -2

 قلعت نمو ؛هرْفَح ىلإ ًارقحو هرقف ىلإ ًارقف مض تاذلاب ريقفلاب قلعت نم 3
 .ءانعلاو بعتلا نم حارتساو ىنغ هرقف ىلإ مض تاذلاب ينغلاب

 ليصحت دعب هلم ةدايزلا ىلع هصرح ءريقف لاملاب ىنغلا نأ ىلع كلدي امم 4

 افمو الا نيرتكل ةعقلاو ةسضادنألا اقطع الإ .لاملا ةوروي فا درو أل علا
 . [191 ةيآلا :ةَرَقَبلا 4# لَم نم دم ُةندفلاَو 9

 . اهنم هعمط عطقناو اهنع هتمه عفر نم الإ ايندلا رقحي ال 5

 اهيلإ ترظن اذإ اهرقحت امنإو كسفنب اهيلإ رظنت تمد ام ايندلا رقحت ال 6
 اذإو هيلع حجري ال وهو ءانفب ءانف ترظن كسفنب اهيلإ ترظن اذإ كنأل كبرب

 .هيلإ نكري ال وهو ءاقبب ءانف ترظن كبرب اهيلإ ترظن
 ءانصقلا هن قستم حل الإ الطي ال وسلا تدار أ ذل الإ نحأ ةققشلا كيرد ذل 5
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 ناك هاوسل هبلط نمو «بويغلا مالعل درفنا دقف ًارقف هلل هللا بلط نمف هيلع
 هللا ىلإ هترجهف هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف» بولطملا كلذل ًادبع
 ىلإ هترجهف اهجوزتي ةأرما وأ اهبيصي ايند ىلإ هترجه تناك نمو ءهلوسرو

 . «هيلإ رجاه ام

 عيدب ىلإ رظنت رصبلا نيعو هتاذ راونأ ىلإ نوكلا يف رظنت ةريصبلا نيع -8

 كيوب كسلا اني ىلا هت اع رو نب راقلاب ةناحم كاتم مق طوطسم
 . [33 ةيآلا :فيكلا] كيس ُهْنَم رلطَت ْدَلَو اَهلكَأ تن نيل

 كبلق قلعتو قوقحلا كيلع رثكت اهنإف ءيش يف قلخلا ىلع ةيالولل نكرت ال 9
 كيلع هللا ةيالو بلطاو «هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار مكلك» قولخملاب

 .كيلإ ناسحإلاو ربلاب ةطوسبم هدي نوكتل

 هيلع لدتست فيك ًابجع اي ؛هيلإو هنم تنأو هيلع لدتست فيك ًابجع اي 0
 لكلا ىلع ءزجلا لدتسي فيك أبجع اي «تاذلاب هيلإ ريقفلا تنأو تالآلاب

 مدع نم لإ كدوجوب هيلع لدتست ال لصألا ىلع عرفلا لدتسي فيك وأ
 .هل دوجو ال دهاشملا ذإ كدوهش

 الإ فرزقلا تلطي هل ذإ «هنابلا هئوذ: قلغأ نين لإ تازتقالا هتف لطي ال1
 . [16 ةيآلا :ق] ديرو ٍلْبَح نم هَل بدأ تحوم ذعبلا هقح يف ضرُفُي نمم

 .نيلفاغلا نم دعبلا نع زرتحملاو نيلهاجلا نم برقلا بلاط 2

 .بوبحم ةرضحلا بحاصو بوجحم برقلا بلاط 3
 .هسدق ةرضح ىلع هنم ةرْبغو هسفنل ًالالذإ برقلا بلطي امنإ فراعلا 4

 .بويغلا مالع رسل ًانوصو بوجحملل ًاسينأت برقلا بلطي امنإ فراعلا 5

 ىتح َدُعَب ىنأف ّالإو ةينابرلا مكحلاو ةيهلإلا رارسألا نم روضحلاو برقلا - 6

 . هيدي نيب رضحي ىتح باغ ىنأو «هيلإ برقي

 لك ءًالامج ناكف لالجلاب كلباقو «ًالالج ناكف لامجلاب كهجاو امبر 7
 يف ةقيقحلاو «تاذلا يف تاذلاو «نيعلا يف نيعلا زاربإ ةحص كدهشيل كلذ

 هرب نم قيضلا يف سأيت الو هركم نم ةعسلا يف نمأت ال ىتح ةقيقحلا

 .لاح لك ىلع هيلإ ًارطضم نوكتف
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 ىَنْعلا ضوع اهيف كفلكي نمم اهبلطت الف ًانمث اهل دجت ملو ةجاح تدرأ اذإ 8
 اي .راقتحالاو ةلذلا لوصحو رارطضالا ضوع اهيف كنم لبقي نمم اهبلطاو
 لبقي ال نم عدتو ًاريقف هنوكل ىنغلا لإ اهيف كنم لبقي ال نمم اهبلطت ًابجع
 .اريدق اينغ هنوكل رقفلا الإ اهيف كنم

 ىضقت هنم يذلا بابلا ىلع مهلديل رقفلاب هدابع فصو امنإ هناحبس قحلا 9
 .تاناعم الو بعت ريغ نم تاجاحلا

 :ةصحم ةنرهاف وهو ةنيو "هل فلدرك ال متع قانكح ابي

 ةردقلاو كيفخي زجعلا ىرت ىتح تايادبلا علاطم نم رهظت تاياهنلا قراوش 61

 . كزربت
 ةرضحلل دارم كنأ ملعاف ةيانعلا حايرب ةفطالملا نفس كب ترج اذإ 2

 .ةيهلإلا

 صالخإلا دوجو مدع ىلع كسفن مهتاف كبنذ اهدعب سنت مل اذإ ةبوتلا 3

 . اهيف
 ان الإ نمشي الز يدلل هدو رمد ألا ةئز اكن نهد. ل تافه قدا قاقنإ 63

 .هعم ريغ الو ريغلا ديل جرخي

 عيمجلا نأل هيلع هقلخ راوطأ صحّيِلف هيلإ لوصولا قرط ءاصحإ دارأ نم 5

 .هروهظو هيلجت شورعو هرون رهاظم

 رون ُلَثمإل .ةيرف مانألا يف كل نكت مل ام اهالول ذإ ةيرشبلا مدت ال .6
 نمحرلا راونأ لثم كلذو [35 ةيآلا :روُْلا] (ٍةَجاَ يف ٌعاَبصِْل 0 اف َررَكْشك

 .نايصعلا ساندأ نم ةرهطملا حابشألا يف ةنئاكلا ناقيإلا لهأ بولق يف

 كطسب يف روضحلا بدأ ىلع هعم نكف كضبق يف هللا كديؤي نأ تدرأ اذإ 7

 .«ةدشلا يف كفرعي ءاخرلا يف هللا فرعا»

 يف لصحتف لامجلا حابصل كسفن هرشنتل كيلع لالجلا ليل لاطأ امّبر 8

 . 1182 ةيآلا :فاّرعألا] #َنوُمَلَعَي ال ُثَيَح ْنِم ٍمُهِجردْسسَسإ» ةوهشلا لئابح

 ىضتقم نأل هريغ روهظب هتيدحأ لباقيل ال هرتس دوجول ةدابعلاب كرمأ 9

 ىضتقم نأ امك «لامك يه يتلا ةمكحلا ٍدوجول ةيدوبعلا راهظإ ةيبوبرلا
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 رهظأ نم ناحبس «لاحم اهنودب ةيدوبعلا دوجو ذإ ء«ةيبوبرلا دوجو ةيدوبعلا

 .ةينثإلاو ددعتلا صقن ىف ةيدحألا لامك

 دَقَل َكَتنَمَت نأ اَكْولَوإ» بويغلا مالع ةيانع الإ بولقلا نم ةوهشلا جرخي ال 0
 و 7

 .[74 ةيآلا :ءارسإلا] 469 البط اًعَيَس ْرِهَيلِإ نكرر تدك -

 هالوق ةنح الإ ةيوكرلا ناونأ ىلإ ةرفؤيكلا ورعان كارا رورو دافعا كلا
 . قلخلا دوهش نع تباغف قحلا

 . هتظقي تماد هتوهش تتام نم 2





 عبارلا بابلا

 دنع هللا ىضر هديياقت ىف

 فثيداحأو ةينارق يأ

 ةيفوصلا مالك ضعبو ةيوبن
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 ةينارق يأ ىلع هنع هللا يضر هدبياقت ىف

 ةيفوصلا مالك ضعبو ةيوبن ثيداحأو
 : هنع هللا يضر لاق ]1

 تيدا َّنإإ8# :هؤامسأو هتافص تسّدقتو هؤانث لج انالوم لوق

 . [10 ةيآللا :حْمَملا] هنأ كر

 هنأ ةهج نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرل ىلاعت هللا نم ميظع فيرشت وه

 رون مالسلا هيلع هيف مهنع هللا يضر ةباحصلا دّماشف ةيبوبرلا رون هسبلأ ىلاعت
 دوهش مهنع هللا ىّضرو توملا ىلع هوعياب كلذلف «ةيرشبلا لظ نود ةّيبوُبَرلا

 :لاق هناحبس هنأكف ةنجلا لهأ ىلع هلحي يذلا ناوضرلا وهف هناحبس هتاذ راونأ

 ثيح كوعياب امنإو «ةيرشبلا ةهج نم كوعيابي مل توملا ىلع كنوعيابي نيذلا نإ
 قوف هتوق :هللا دي نأل ًاضحم هللا اوعيابف كنم يروُث مهبولق ىلع تقرشأ

 مهتوق تخستنا ةيبوبرلا ةوق يدي نيب ةلحمضم ةيدوبعلا ةوقو مهتوق يأ «مهيديأ
 مهتوم نأ ًانيقي ًانايب نيبت ىتح ةوقلا لصأ نع فشكلا ةدشب هناحبس قحلا ةوقب

 . هيلع أوعياب كلذلف «مهتايح نيع
 :ناَرمع لآ] 4ُ4آيِحَأ لب انْوَمَأ هلأ ٍلِبَس ف اوُليم َنِدلأ نست لَوإ» :ىلاعت لاق

 هلوق ليلدب توملا ىلع اومدقأ ىتح مهلتق يف مهتايح نم اونياع امب [16 ةيآلا

 يمس كلذلو دوهشلا ليلد وهف [169 ةيآلا :ناَرمِع لآ #َّسأ ليِبَس ف اواتك# : هناحبس

 .ًاديهش كرتعملا ليتق

 : هنع هللا ىضر لاقو - 2

 هك دمع و

 وص لت  آ اي

 . [3 ةيآلا :قالطلا] #ارَذق ريش لكل هكا َلَعَج دق#» :انالوم لوق

 ًايبن وأ ًالوسر ناك ءاوس دحأ لكب ةطيحم ردقلاو ءاضقلا راوسأ نأ ملعا

 هتدارإ فرصو هبلط ثاعبنا ةدشو هتمهب جورخ دحأل سيلو «مهريغ وأ ًايلو وأ
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 ةطيحملا رادقألا نم انش ريغ نماكلذب قرعيانأ الو, هيلع وأ هل ردك اما نع

 : هللا ءاطع اطع نبا لاق كلذلو ءاهراوسأ كلذب قرخيو اهنع جرخي ال يتلا هب

 يه يتلا ةمهلا نأ  ملعأ هللاو - ينعي ؛رادقألا راوسأ قرخت ال ممهلا قباوس»

 رادقألا راوسأ نع جورخلا اهنكمي ال اهدارم بلطل سفنلا ثاعبنا نع ةرابع

 نم اهل ردق ام لكف «تغلب ام ىلاعت هللا نم برقلا يف تغلب نإو اهب ةطيحملا

 كلذ نع جورخ اهل سيلو اهلاني وأ هلانت نأ دب ال رشلا نم اهيلع ردق وأ ريخلا

 يف هناحبس قحلا اهردق نأ دعب اهتطاحإ نم ًاتلفتو اهراوسأل ًاقرخ نوكي ىتح

 نم ال رادقألا ةقفاوم نم وه امنإ ءايلوألاو ءايبنألاو لسرلل عقي امو ملعلا قباس

 قلعت ةظحالم ريغ نم رمأ ليصحتل ناسنإلا ةدارإ فرص ًاذإف .اهراوسأ قرخ

 كلذلو رادقألا راوسأ قرخل ةدارإ كلذ نأل بدأ ءوسو ءايع هب ةميدقلا ةردقلا

 هلعف يف نوكي ىتح هللا ءاش نإ :لوقي نأ ءًادغ كلذ لعاف ينإ : لئاقلا نم بلط

 رادقألا راوسأل ًاقرخ نوكيف هل هللا هرّدقُي مل ًائيش لصحي هنأ ال ةئيشملل ًادنتسم

 نع ةيلاع تناك نإو فلاختلا لعفب اهقرخ ةمه عيطتست ال رادقألا راوسأ نأل

 ةئيشملل ادنتسم هلعف يف ناسنإلا ناك اذإو .هللا نم برقلا يف ةقباس ممهلا عيمج

 بلطم رذعت ام . ائيش ينجت ال يتلا هسفنب ال هللاب هل ًابلاط ناك هناحبس هللا ةدارإو

 . كسفتب هبلاط تنأ بلطم رسيت الو كبرب هبلاط تنأ

 : هلع هللا ىضر لاقو 3

0-4 
 م

 رم 42 ارك انو هلأ أوركَذأ أوما َن ذل امتي ىلاعتو هناحبس انالوم لوق

 . [41 ةيآلا :باّرحألا]

 يف ةزوكرملا بولقلا نأل ريثكلاب الإ ركذلا نم هناحبس عنقي مل امنإ
 الو اهيلع هداريإ ةرثكب الإ هيقالت ىتح مدقلا ملاع قباطت ال ثودحلا بلاوق

 ام اهنأل هيلإ هللا رظني مل امم هيف يه ام نتن : يلع هيبط يلغي ىتح هم تخت

 لاحب هناحبس هنأل ءاهيلإ رظني ال هناحبس قحلاو الإ ىوسلا ملاع ةظحالم تماد
 قيرطت ال زاحملا 'قيرطت تنبات وهف اهدارأ ةمكشل قوسلا تبثأ :ةارغنالا

 رظني ال ةقيقحلا قيرط نع ىوسلل تبثملا سحلا ملاع يف سمغنملاو «ةقيقحلا

 ثيح نم كلذ ىلإ هل ليبس الو هنم درجتي ىتح هسفن يف هتبثأ ام ىلإ الو هيلإ هللا
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 ىوس امل قِحاَملا :هركذ ماود ىلع هل هللا ةناعإب الإ هيف وه يذلا هملاع هنأ
 وه ملاع نم ناسنإلا دّرجتي فيكف ّالإو «ةينابر ةيرهاقو «ةّيِهَلِإ ةوطس روكذملا

 الإ رودلا يقالي الو .ريدق ءيش لك ىلع هللا نكلو هيف قولخمو هيلع روطفم

 بارتلاو ءاملا يهو ءاهنم نّوك ىتلا هرصانعب ةلمج نيوكتلا ملاع نم هدرجتب

 هلك نيوكتلا ملاعو .ةغضملاو ةقلعلاو ينملا يه يتلا هراوطأو ءاوهلاو رانلاو

 ةيبوبرلا رس وه يذلا نيوكتلا رس عماج وهف رصانعلا هذه ثيح نم هيف عومجم

 رس عماج رومألا هذه ىلع لمتشملا ناسنإلاف .اهتردق لامك هب رهظ يذلا

 حص نيوكتلا ثيح نمف «نّوكملا رونو ًاعيمج نيوكتلا هيفف هرسأب ةيهولألا

 ةقيرط هنيعب لامكلا وهف ؛ةقيقحلل هرظن حص رونلا ثيح نمو «ةعيرشلل هلمح

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كلذلو . ةريصبلا رونب هآر امل نيرمألا هعمجب ةقيقحو

 عاطأ اذإ هنوكل هتائيسو هتانسح تمظع كلذلو .«هبر فرع هسفن فرع نما

 هلضف يتؤيو ءاشي ام لعاف هناحبس هللاو كلذكف ىصع اذإو اهلك ملاوعلاب عاطأ

 . ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءءاشي نم

 : هنع هللا يضر لاقو - 4

 ٍءهاَسحفلا ع ْنعْنَت ةؤلكصا ترا :هؤانث لجو هردق مظع انالوم لوق

 - ظر 211

 .[45 ةيآلا :توبكتعلا] 4ك ه هلأ ٌركْذَلَو و

 اليلد ةربتعملا ةالصلا ىلع بصن هناحبس قحلا نأ ل

 اعرش ركنم رمأ لكو ءاشحفلا نع اهب يهتني هسفن دجي ةقيقح يلصملا نأ وهو

 هللا دنع ةربتعم تسيل هتالص نأ ًائيقي ملعيلف كلذ نع هتالص ههنت مل نمف

 نع ًايهنم هنوك يهو كلذ ةمالع هيلع ترهظل هللا دنع ةربتعم تناك ولو «هناحبس

 .ركنملاو ءاشحفلا

 . [45 ةيآلا :توبكتعلا] 4 ركأ هلأ ٌركَدلو : هناحبس لاقو

 ةمالع نم مظعأ يه ةمالع هيلع رهظت ةقيقح ركاذلا نأ هناحبس ملعأف

 يفتري لزي ملو «تاحابملا هلوَعَي ركنملاو ءاشحفلا كرت نع هبحاص ديزيف ةالصلا

 هيلا ل .يقابلا دوجولا دوهش يف ينافلا دوجولا كرقت تح

 نأ ًانقن ملعيلف هركذ يف قداصلا قالا ىلع ناس قحلا اَهَّبَصَن يتلا ةمالعلا
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 .هدارمي ملعأ هناحبس هللاو هركذ يف قداصب سيل هنأو هيف حودقم هركذ

 : هنع هللا يضر لاقو 5

 ه2 ام ا مهو :هؤامسأو هتافص تسّدقتو هتاذ تلج انالوم لوق

 «انكي ميل ُةْيَدَو © انهت الو اَسَنَم اف َنْورِب ال كيل الا لع اهف َنيِكَتم 99 اردو

 .تايالا رخآ ىلإ [14 12 تايآلا :ناسنإلا]

 دوهشلا ةنج هناحبس قحلا مهلخدأ نيذلا موقلا نأ ةراشإلا قيرطب هنم مهفي

 كئارأ ىلع يكوتلا ةحارتسا ةذلب مهابحو ءدوجولا يف مدعلا ءانف ريرح مهسبلأو

 الو ءرايتخالاو ريبدتلا سمش رح ةنجلا كلت يف نوري ال ء.دوصقملا لوصح

 وه يذلا دوهشلا لظ وندل ءرادقألاب ىضرلاو ميلستلا ِرَمَق درب اهيف نوكشي
 «حاورألا توق وه يذلا بيبحلاب معنتلا فوطق يّلّدتو «حابشألا حارتسا
 مهف «ينيقسيو ينمعطي يبر دنع تيبأ ينإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كلذلو

 ميحرلا فوؤرلا ةرضحل بولقلا هجو نوعفار «ميلستلاو ريبدتلا نع نوبئاغ

 ميلستلا سفن هنع هللا يضر مالسلا دبع انالوم خيشلا َدَع اذهلو «ميلعلا عيمسلا

 درب وكشأ تحبصأ» :هنع هللا يضر نسحلا يبأ خيشلا هذيملتل لاق ثيح ًاباجح

 .«رايتخالاو ريبدتلا نم وكشت تحبصأ امك ميلسّتلاو ىضرلا

 هب انعفنو هنع هللا يضر مالسلا دبع انالوم خيشلا نأ ىلع لدي ال اذهو

 ةلاقملا هذه لاق امنإ هّنأل ءميلستلاو ىضرلا دربب ًابوجحم ةلاقملا هذه تقو ناك

 فرص هنم هل رهظ ثيح هنع هللا يضر نسحلا يبأ خيشلا ىلع درلا ضرعم يف

 نم كلذ حال دقو ءلاجرلا تاماقمب رسلا لاغتشاو لاوحألا ريبدت وحن ةمهلا

 هب ينتعي نأ بجي يذلا نأ ىلإ هل راشأف ؟يديس اي تحبصأ فيك :هلوق

 .ريبدتلا دوهش نع ًالضف ميلستلا دوهش نع هللا يف ةبيغلا وه ريرحنلا فراعلا

 ميلستلاو ىضرلل تفتلم ريغ هبرقو هدوهش يف قرغتسملا هبرب فراعلا :لاق هنأكف

 نم امه ناذللا رايتخالاو ريبدتلاب كلاب امف ءناسحإلا نيع ةدام نم امه ناذللا

 ريغب لوصولا ةنج نولخدي افلأ نوعبس .نايدلا كلملا نم لامجلا نيع ةدام

 ءريدقتلا دوهش دربب نوقرتسي الو ريبدتلا رانب نووتكي ال تاماقملا يف باسح

 هلأسنو هدارمب ملعأ هناحبس هللاو ريبخلا فيطللا دوهشب هلك كلذ نع اوباغ لب

 .داوجلا ميركلا هّنِإ انركذ اميف انع زواجتلا هناحبس
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 : هنع هللا يضر لاقو - 6

 ال ضرألاو تاوامسلا يف اميف رظنلا ىلع هدابع هؤانث لج انالوم لد امنإ
 «ضرالاو ِتّوْمَّسلَا يف اَداَم أورظنأ ٍلق## :هناحبس هلوقب تاوامسلا يف رظنلا ىلع

 . [35 ةيآلا : رولا * ٍضْراْلاَو ِتوْسَسلا رون ُهل## : هلوقل 101[0 ةيآلا :سنوُي

 الول ضرألاو تاوامسلا نأ ثيح نم هرون دوهش ىلع هناحبس لاحأف

 دوجو اهل ناك ام ةسدقملا تاذلا تافص نم اهريغو ةردقلا يه يتلا هتاذ راونأ

 راونأ هيلع تضاف اذإ هللاب فراعلا نأ هناحبس ةراشإلا قيرطب دافأ مث .ًالصأ
 ىوس امم غرافلا بلقلا يف ةلصاحلا دوهشلا راونأ نع ةئشانلا مولعلاب توكلملا

 عجري الف [35 ةيآلا :روُتلا] روم لع رو :هناحبس لاق امك تناكف .دوبعملا

 نأل «مهريغ نود هتذمالت ىلإ رظنلاب ةجاحلا هيلإ سمت ام لإ ريغلل اهنم فراعلا
 نم ألألت مسجلا ةاكشم يف نئاكلا بلقلا ةجاجز يف ًاروصحم يقب اذإ ملعلا

 نم ةهج يف وأ ةيبرغ وأ ةيقرش نوكت نأ نع تهّرنت يتلا ةكرابملا دوهشلا ةرجش

 :ةَرَقَبلا] 4 برْْلاَو ُقِرْسْلَا ِهسَوإ» نامز وأ ناكم هيوحي نأ نع انالوم ىلاعت «تاهجلا

 اهيلع يدون يتلا يه اهنأ ةراشإلا قيرط ىلع لمتحي ةرجشلا هذهو .[115 ةيآلا
 مو م

 7ص ملا يف ِنْبأْلا اولا طم نيإ» :هناحبس انالوم لوقل مالسلا هيلع ىسوم انديس

 سس هةساص 3 را ل

 تيز داكي يتلا يهو .ةيآلا رخآ ىلإ [30 ةيآلا :صّصَقلا] #ْةَرِجّشلا نم ٍةَكَرَسْل

 .بوبحملا ةيحم ران هسسمت مل ولو بوجحملل ءىيضي اهرون

 : هنع هللا يضر لاقو 7

 . 181 ةيآلا :ءارسإلا] 4 ُلِطَبْلا ّقعَرَو ُقَحْل اج ٌلُقَو#» : هناحبس انالوم لوق

 .قح هللا الإو «لطاب هلإ الف «هللا الإ هلإ ال ىلإ ريشي
 قِهاَز وه ةراشإلاف [81 ةيآلا :ءارسإلا] «اقوُهَر ناك لَنا َّنإ## :انالوم لاق مث

 . قِهْرُم ىلإ جاتحي ال هسفن يف
 يضر بلط .؛هّعّمدأف لطابلا ىلع يب فذقاو» :مالسلا دبع انالوم لوقو

 هب ْغَمْلَي يذلا سفن وه نوكي ىتح لطابلا هب عفدي يذلا مسالا يف ةبيغلا هنع هللا

 . لطابلا

 : هنع هللا يضر لاقو - 8

 .[3 ةيآلا :ديدحلا] نيا ُرَِظلاَو ُرآلاَو ليال رُه» : هناحبس هللا لوق
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 فصتي يذلا نأل هنع ةيلوألا يفن ىلع لدي رخآلا وه :هلوق ىضتقمب وهف
 «رخآلاو لوألا رهإ» :لوقي هناحبس وهو ءيش هدعب نوكي يذلا وه ةيلوألاب
 هنع ىفني لوألا هلوقو .ذئنيح ةيلَّوأ الف رخآلا وه لوألا ناك اذإف [3 ةيآلا :ديدحلا]

 الف هناحبس مدقتملا وهو ءيش همدقتي يذلا وه رخآلا نوكي يذلا نأل ةيرخآلا

 هلوق كلذكو «ةياهنلا ةيرخآ الب رخآو ةيادبلا ةيلوأ الب لوأ وهف ذئنيح ةيرخآ
 ءيش نوطب يضتقي ًارهاظ هنوك نألل [3 ةيآلا :ديدحلا] نيا ٌرهظل او :ذناجتو

 وهف ءرهاظلا هناحبس وهو ءيش روهظ يضتقي ًانطاب هنوكو «نطابلا هناحبس وهو
 ةلطانلا وب ويطع رالقل او وه روك ال اون او هن ال الا رووا ذل قل ملل نع: ةلاس

 .ليوحت الب نطابو ليدبت الب رهاظ وهف ءوه

 ثيح رهظو دادضألا هيف تعمتجا هرادتقا لامك نم هنأ رمألا لصاحو

 الو «لوألا وه ثيح رخآلاو رخآلا ثيح لوألا ناكو ءرهظ ثيح نطبو «نطب

 ناكمإ يف سيل يذلا ةردقلا لماك الإ ةدحاو ةقيقحب دادضألا رهاظم يف رهظي
 .ىلاعتو هناحبس هتارادتقا يف رهظو .ناك امم عدبأ لوقعلا

 : هنع هللا يضر لاقو 9

 يف رهاظلاو «هتيلوأ يف رخآلاو «هتيرخآ يف لوألا وه هناحبس قحلا
 هتردق تالكشت ناوكألاو ءريغتي ال هاد وق ؛هروهظ ىف نطابلاو ؛هنوطب

 الو ءادتبا الو ءءادتبالا يف رخآلاو ءءاهتنالا يف لوألا وتين ةتاذ"راونأب

 يف نوكي امب ىلجتو «نوكي امب هيلجت يف ناك امب ىلجت نم ناحبسف ء«ءاهتنا

 . ليوحت الب هتيلوأ يف رخآلاو «ليدبت الب هتيرخآ يف لوألا وهو ناك امب هيلجت

 : هنع هللا يضر لاقو 0

 هعمسب عمسيو هللا نيعب ىري هنإو ةردقلا فرصت هل دبعلا نوكل ريشي دق

 لمت ْرلَأ :انالوم لوق باتكلا نم .كلذ ريغ ىلإ هيلجرب يشميو هديب شطبيو

 نأ ُبَسْحَأل :ميركلا هلوق دعب [9.8 ناتبآلا :دّلبلا 4( ِنَيََتَسَو اَهَسِلَو (© ِنِنع ٌمَ
 نع ًايكاح ِةي هللا لوسر انديس لوق ةنسلا نمو .[7 ةيآلا :دّلبلا] 4( ذَحَأ , مّ

 تنك هتببحأ اذإف هبحأ ىتح لفاونلاب ّيلإ برقتي يدبع لازي الو» :هناحبس هبر
 . كو لاق امك وأ «ثيدحلا خلا «هب رصبي يذلا هرصبو هب عمسي يذلا هعمس
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 مدع ىلإ ريشيو .«هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نم» :مالسلا هيلع هلوقو

 :هؤامسأ تسّدقت انالوم لوق ةلفغلا مون لوصح دعب ةظقيلل ناسنإلا داعبتسا

 ةلفغلا دعب ةظقيلا نإف [7 ةبآلا :نبانتلا] (نثعيَل َقَرَو لب له اتعب ل نأ أَرَمَك سلا ممن
 «نياَّنلآ يف هي ىِثْمَي ارو ُمَل اَمْلَمَجَو هني اًمَيَم نك نم ٌوأ# ثعبلا نم عون

 دنع لذرتسمو تيم لفاغلاو ةلفغلا نع نائشان مه لكو رفكلاو [122 ةيآلا :ماعنألا]

 هعنم الإ ادبع هللا لذرتسا ام» : ِةيَِت هللا لوسر انديس لوق ريشي هيلإو .ىلاعت هللا

 ثيدحلا اذه نم همهفي ام ال هللا عم بدألاو هللاب ملعلا يأ «بدألاو ملعلا هللا

 . رهاظلا لهأ ضعب

 :هنع هللا يضر لاقو - 1

 لإ نهم الك ٍلوُسُر نم كيك نم اَنَلَسَُأ ابوإ» : ىلاعتو هناحبس انالوم لوق
 هنآ كيس دش اللا قتلي ام هلل خصم ءهيَننْمَأ ىف نطل ىقلأ يَ ان
 . [52 ةيآلا :ٌجَحلا] 469 مكح ٌمِيِلَع هنأ أو هيلي

 :هط] #اَمْلِع ٍفَدِر بر لكَو# دوبعملا كلملاب ملعلاو دوهشلا ةدايز ىنمت يأ

 فذح ىلع وه [52 ةيآلا :ٌجَحلا] هيأ ف ٌنطْيَّشلَأ ىقلأ# :ىلاعت هلوقو [114 ةيآلا

 ني مَكَو» :ىلاعت هلوق دح ىلع هتينمأ يف يقلي نأ دارأ يأ ءملعأ هللاو ةدارإلا

 [52 ةيآلا :ّجَحلا] «ُنلطِيَّشلا ىتَل ٍةَلِب ام هللا حسن مَسنِِفإ» 4[0 ةيآلا :فارعألا] «اهكلمأ َةَيَرَ

 يأ [52 ةيآلا :جَحلا] # وَيَا هَل 5 هللا مكحخي ٌرُث## ةمصعلا ةطساوب هءاقلإ ديري يأ

 .دوهشلاو ةفرعملا يف مهدايدزا ىلع ةلادلا هتايآ تبغي

 : هنع هلل يضر لاقو -

 «ُثوَملا مُكدحأ فأي نأ لَم ني ُمكْضَرَر ام ني ْاوُفِفِئاَوال : ميركلا انالوم لوق
 . [10 ةيآلا :نوقفاتملا]

 ناسنإلا ىلع اهب هللا معنأ يتلا بساكملا رئاسو لاملا نم قافنإلا لمشي

 قيرطب هللا ليبس يف هلام نم قفني امك هندب نم امهريغو رصبو عمس نم
 .ةراشإلا

٠. 

 : ةنع هّللا ىضر لاقو 3

 ملا مو

 :ماعنألا] 6 نوبعلي م مهْضْوَح ف مهرذ مث هلل م له: هبيبحل هؤانث لج انالوم لوق
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 درفملا مسالا ركذ ىلع فوكعلا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هل ةراشإ [9) ةيآلا

 هيلإو ريخ لك ليصحت يف حيحص برجم فيرشلا مسالا كلذ نإف .«فيرشلا

 قيرط ٌصخأ هنأل كحصن دقف هللا ىلع ٌكّلَد ْنَم :مالسلا دبع انالوم لوق ريشي

 هيلإ ةبسنلاب ةقاش اهنإف لامعألا نم هريغ فالخب ةلوهس عم ريخلا لوصح ىلإ

 هلوق ىنعمو .ًادامتعاو ًاقلعتو ًاركذ يأ .ملعأ هللاو .خلا َكَّلد نم هلوق ىنعمف

 لماعلا نم باجح اهتيؤر نأل كبعتأ دقف لامعألا ىلع َكَلَد نمو ملعأ هللاو

 . بابلل قلاغ

 : هنع هللا يضر لاقو - 14

 يذلا () َنيِفْفطُملِل ٌليو#» :هؤامسأو هتافص تسّدقتو هؤانث لج انالوم لوق

 تايآلا :نيففطملا] 2(4) َنوَرِسْحم ْمُهونَرَو وأ مُهوْلَك اَذِإو (22) َنوفوسَسَي نياّنلآ لع ْاولاكأ اَذإ
 اياده حلا مهحنم اذإ نيذلا مه ِءوّسلا َديِبع نأ ةراشإلا قيرطب ديفي .[3-1

 هنم اودري ملو هنم كلذ اوفوتسا نانتمالاو لضفلا لاجس مهيلع ضافأو ناسحإلا

 مايقلاو ةيدوبعلا يف قدصلاب اوبلوط اذإو .كلذ نم ةدايزلا اوبلط لب ائيش

 ناقتا ريغ نم قفتا ام فيك كلذ اولعف ةيعرشلا فيلاكتلا نم ةيبوبرلا ماكحأب
 اوفوتسا اوذخأ نإ نيففطم كلذ ببسب اوناكف بجو امم اوصقن امبرو كلذل

 . مهنم هناحبس هللا انلعج ال .مهيلع بجو امم اوصقنو مهقوقح

 : هنع هللا يضر لاقو 5

 انالوم لوق ٌريشي كلذلو «ىلاعتو هناحبس هللا نم اهلك ةعاطلا رودص

 21162 ةيآلا :ماعنألا] 029 َنيِئِلَمْلا بر هِي ِقاَمَصَو َىاَيحَو يَسْضَو ِناَلَص نإ لكم :ةناحبس

 . [96 ةيآلا :تافاّضلا] 40639 َنوُنَمْعَت امو دكَفلَح ساو

 هالوم ديعلا بلطي امنإو ءاهيلع ءازجلا بلطي ىتح دبعلل ةعاط يأف

 ةئم (نلطلا رودله نيفتو هنم.تلطلا ةعاطلا نع لب تيس لث ليقف نم ةناحتيس
 ريشي هلاثمأو اذه ىلإو .هلل دمحلاو أملق هل هناسل ناكف هتاسل ىلع ىرجأ ثيح

 لج انالوم لوقو .هناحبس هللا ىلإ ءيش لك نم رفو «هنع هللا يضر نسحلا وبأ

 نأ الإ [23 ةيآلا :فهكلا] 4( اَدَع لَ ُلِعاَف ْنِإ ِءْنأَنِل َنَلوَُن الو :هؤانث
 ام وه هدارم نأو ديرملا نم ةدارإلا فذح ىلإ ريشي [24 ةيآلا :فهكلا] هللا َءاَسب
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 نإ دحأل هدعو يف لاق نم :ٍبُهَو نبا لاق اذلو ءهلو هنم هناحبس قحلا هديري

 .هب ءافولا مزلي ال هللا ءاش

 : هنع هللا يضر لاقو -

 مجنلاو نيتلاو رجفلاب العو لج انالوم مسق نم ميكحلا نآرقلا يف عقي ام
 ةقرشملا قحلا تافصب «ةراشإلا قيرطب مسق وه امنإف ناوكألا نم كلذ وحنو

 حلا صل بوجحملاب مسق وه :لوقن وأ .اهدَجْؤأ اهب يتلا اهيلع

 49 نوره ال امو (© َنْرِصُي اَمب ُمِيُأ ةلثإ» :ميكحلا انالوم لوق ريشي كلذ ىلإو

 نم نورصبت ال امو تافصلا رهاظم نم نورصبت امب يأ 139:38 ناتيآلا :ةّاَحلا]

 هللا ءاطع نبا مامإلا لوق اذه ٌدّيَّوُيو .هدارمب ملعأ ىلاعت هللاو تاذلا نساحم

 هعم وأ هل ل دهاش نم» :هنع هللا يضر

 يأ ««راثآلا بحسب فراعملا سومش هنع تبجحو «راونألا دوجو هزوعأ دقف

 . اهتافص يه يتلا تاذلا راونأ ري مل

 : هنع هللا يضر لاقو -

 َدَقَلَوإ» :ميكحلا زيزعلا انالوم لوق نم اذه حملتو لذلا عم رصنلا نإ

 حملتو ا لا نأو [123 ةيآلا :ناّرمع لآ] # ُهَلِذَأ مس 7 ٍرْدِبب 2 0

 مكدع نم هك مَ سئزك نلف ذإ نيَتُح مبدل ميركلا انالوم لوق نم اذه
 ضرأ وه يذلا ّلَّذلا نم ثيل اذ[ كيرلا نإ مث [25 ةيآلا :ةّبوَقلا] ايس

 انالوم لوق نم اذه حمّلتو .هلحم ريغ نِم تبن هنوكل ٌتابن هل اَجْرُي الف نيديرُملا
 . ةيآلا رخآ ىلإ [17 ةيآلا :حرثا 402 اَناَب ٍضْرأْلا ني ٌكَسْنَأ هَلَاَوإ» : ميحرلا فوؤرلا

 : هنع هللا يضر لاقو -

 دلوو لهأو لام نم هللا ريغ ىلإ نكري لأ هبلق هللا تبث اذإ ديرملل يغبني
 «[36 ةيآلا :رمُولا] دبع ٍفاَكِي ُهََّأ َسْيِلأ# :ميركلا انالوم لوق ريشي كلذ ىلإو

 0 نكبر تدك َدَقَل َكَسَبَب نأ اَلوَلَو#» : زيزعلا انالوم لوقو

 لب وأ درب تسلَأ# موي هل قبس يذلا ةيدوبعلا دهعب يفويو «[74 ةبآلا :ءاّرسإلا]

 هلأ اوُدَهنَع ام 59 لاَبِر :ةراشإلا ليبس ىلع انالوم لاق 1172 ةيآلا :فاّرعألا]

 يف قدصلاب انيلع نمي نأ هلضف نم هللا لأسنو .123 ةيآلا :باّرحألا] هلع
 نأو نيقيلا ةوقو ىضرلاو ميلستلاب مكحلا مارْبإ دنع انبولق تبثي نأو ةيدوبعلا

 ركل
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 قحب ريخلا ةقباس انل لعجي نأو هدنع نم ريخ لكب لاوحألا عيمج يف انب فطلي

 ميركلا هيبن

 : هنع هللا ىضر لاقو 9

 كر جيو رمل عدم ء كلو سل قع جو مسمر ل عم جار 1 4 ١

 :ةَرَقبلا] موّللأ دو َّمَحْه أولوت اَمَنْيَأَك بِرعملاَو ٌفِرْشملا هلوو»ه :هؤانث لج انالوم لوق
 ام هجولا ذإ تانئاكلا عيمج يف تافصلا راثآب هناحبس هيلجت ىلإ ةراشإ [115 ةيآلا

 :لظانللا وظني

 : هنع هللا يضر لاقو 0

 تافصلاو ءامسألا عيمجل ةعماجلا ةيلاعلا تاذلاب نصحتأ يأ .هللاب ذوعأ

 عيمجب ايقيقح ادوجو اهتطاحإل تالآلاو بابسألا ةيؤر نم اهدوهشب ةعناملا

 لك يف اهتردق لامكو زربم لك يف اهسفنب اهمايق ثيح نم ًائيقي اهانغو تانئاكلا
 لوصي لئاص لك نم فئاخلا هب نصحتي نأ قيقحلا وهف كلذك وه نمو رهظم

 فلألاف هللا نع نِطاَّشلا يأ ؛ميجرلا ناطيشلا نم لوزي الو ديبي ال هزع نأل

 .ةغلابملل ةغيّصلاو قارغتسالل ماللاو

 : هنع هللا يضر لاقو 1

 ةبآلا :ميهاربإ] ©ِتِاَّقلَأ ٍلوَقْلأِب أونماء ترذدلا ُهَنأ تبي :ىلاعت انالوم لوق

 وحمي نأب رمألا سفن يف تباثلا لوقلا مهبولق يف يقلي يأ «ةراشإلا قيرطب 7

 وفصي ىتح ماهوألاو كوكشلا نم رمألا سفن يف لطاب وه ام لك مهبولق نم
 . ملعأ ىلاعت هللاو بيغلاب مجرلا ْثْلَغ نم مهديحوت
 :هنع هللا يضر لاقو - 2

 ةّندس يأ [31 ةيآلا :ناّرمع لآ] هنأ بخ نعت #3 :هناحبس انالوم لوق

 ةكدق ىلع ناك نه لإ هكر أل ةنحملا ماقم نأ دافأف ءًالاقمو ًالاحو ةقيرطو

 . عباتلا ربش ريغ عوبتملا ربش نأ الإ ربشب ًارْبِش هل
 مهلثماونوكت مل نإ اوهبشتف

 حابرمركلابهبشتلانإ
 هنع هللا يا لوط

1 

 - هع نع دبعلل رجز (54 ةيآلا :ةدئاّملا] دع

 ذ نم هوي هلل
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 . بابسألا ةظحالم

 ءاجرل طسب [105 ةيآلا :ةّرَّمَبلا] «ِميِظَعْلا ٍلْضَمْلا وُد ُهّسآَو#» :انالوم لوقو

 ةرع نم نكهدلا هل لضخ اعل تايسكألا ياتسأت بانت ناقآلا ىف:ةيعلا
 ةقاسلا قلع ةلاخألا
 : هنع هللا يضر لاقو 4

 لمأتو .هتبحمو هللا ركذ ىلع عامتجالا لبق نم محرلا وه ىقيقحلا محرلا

 هلوقو «[101 ةيآلا :نوئمؤملا] 1 نواب الو ٍزِيَمْرَي مهس ناس ا :ىلاعت هلوق

 : دوهيلل هناحبس هلوقو «[46 ةيآلا :دوُه] كلم ْنِم سيل مَنِ 96 : هنبا يف حونل ىلاعت

 موو : هتنباو هتريشعل مالسلا هيلع هلوقو «[134 ةيآلا : ةرقبلا] تل تلح د دم ّهَمَأ كلت

 .[67 ةيآلا :فّسوُي] هش ني هلأ تري مُكََع نع

 :هنع هللا يضر لاقو - 5

 : انالوم لوقو .َقْرَق [16 ةيآلا :نُباَمَتلا] #مَعطَتْسَأ اَم هَل أو انالوم لوق

 هسفنل ىري نم باطخ ىلوألاف . عمج [102 ةيآلا :ناّرمِع لآ] #اَعَت َّقَح هلأ أوُعَنأ

 نمل ىلوألاو «ةعانق ةقيقحلا يف ًافشاك هللاب هللا يقتي نمل ةيناثلاو «ةعاطتسا

 مايقلاو ةيدوبعلا قيقحت اهب بلطي نمل ةيناثلاو «ةيورخألا روجألا هاوقتب بلطي
 نفاد ةاميإلا ةنانآ لكسب نأ نويغ ىلاعتو هناحبس قحلا نأل «ةيبوبرلا ماكحأب

 هتريغ لجأ نمو «نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال١ روهطب سيل نم بلق
 .نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا مّرح هب ناميإلا ةنامأ ىلع

 : هنع هللا يضر لاقو 6

 بدأ نحو :هؤانث لج انالوم لوق نم ذخؤي قحلاب قلخلا ىلإ عوجرلا
 دبعلا ىلإ برقأ هنوك ىنعم ىلإو «ةراشإلا قيرطب [16 ةيآلا :3] 4 ديرولا ٍلَبَح ْنِم ِهْلِإ

 469 ةرثيت ن1 يشل فوط : مسالا انالاوم لوق ىلإ نيشي .ديرولا لب نم
 .ملقأ هلاز ةيآلاب هيلإ راشملا برقلا ىلإ ريشي وهف [21 ةيآلا :تاّئراَذلا]

 : هنع هللا يضر لاقو 7

 هلل دمحلا »9 :هلوقي ةحئافلا ةناخيس قحبلا نردت'امتإ

 : هناحبس هلوقب ىنثو .هيلع دبعلا مه عمجيل ةيمعألا قيرطب [2 ةيآلا :ةَحَئاَملا]



 هنع هلأ ىضر هديياقت يف /عبارلا بابلا 1536

 طسب هيف هعمسُيلو ةمحرلا لصأ ىلع هفقويل [1 ةيآلا :ةّحِتاَفلا] 4 طي 1

 هبيغيل [4 ةيآلا :ةَحِتاَملا] 4ِكِإدمو» : هناحبس هلوقب َكلثو .«هدوصقم لين يف ءاجرلا

 . اذه ىلع ةدايزلا يف حنميو هلل هللاب هؤاعدو هتدابع نوكت ىتح ءيش لك نع هيف

 : هنع هللا يضر لاقو 8

 . [119 ةيآلا :ةدئاَملا] دنع اُضرَو منع ُهَلَأ َىضّر» :هناحبس انالوم لوق

 َّنَمو ءهَّدُحَو يضر ىلاعتو كرابت هنأ ىلإ رمألا ُلُؤَيف مهنع هاضر ثيح نم
 .نيمآ ليمجلا هلضفو همركو هنمب مهنم انلعجي نأ هناحبس هلأسن همركو هدوجب

 : هنع هللا يضر لاقو 9

 هناحبس قحلا لبق نم هنأل اهيف رضم ريغ ةالصلا يف ريخلاب ٌرِمآْلا رطاخلا

 يف َريَخ اَّلإ» : العو لج انالوم لوق نم ةراشإلا قيرطب ذخؤي نأ نكميو «ىلاعتو

 حلل 4 نا تك عار نأ رقما دا رتكمي للا قلو ماورخل روك
 زهجأل ينإ» :هنع هللا يضر رمع انديس لوق لمحي ىنعملا اذه ىلعو [114 ةيآلا

 .هدارمب ملعأ ىلاعت هللاو «يتالص يف انأو يشيج

 : هنع هللا يضر لاقو 0

 [3 ةيآلا :ديدحلا] «( ليان رهظلاو رِجآلاو لوألا وهو» :هؤانث لج انالوم لوق

 وأ هلبق قحلا دهاشي ملو نوكلا دهاش نم» :هلوقب مكحلا بحاص ندندي هلوح

 بحسب ةفرعملا سمش نع بجحو راونألا دوجو هزوعأ دقف هعم وأ هيف وأ هدعب
 .راثآلا

 :هنع هللا يضر لاقو -1

 ىلع ىنثأ هيلع ءانثلاو هدمحب مايقلا نع دابعلا زجع هناحبس قحلا ملع اّمل

 ملاوعلا هذهل هريدقت لزألا يف هسفن ىلع هئانث ةلمج نمو .لزألا يف هسفئب هسفن

 ةدهاش اهفانصأو اهعاونأو اهسانجأ فالتخا ىلع دوجولل مدعلا نم اهجارخإو
 هذه يف هناحبس قحلا هزربأ ام لكف هيدي نيب راقتحالاو هيلإ راقتفالاب اهسفن ىلع

 ام لك مظعي لب اهنم ًائيش رقتحي ال نأ اهيف رظانلا ىلعف هيلع ءانث هلك ملاوعلا

 ةنادإب ءاج عرشلا نإ :ليق نإف هسفن ىلع هللا ءانث ًارقتحم ناك ًالإو ءاهنم ىري

 هوحنو رانلا يف ىقلي نأ هركي امك رفُكلا هركي نمؤملا نأو هلهأو رْفُكلا
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 امل ًانايبو ةمكحلا نم هب ىضرلا بجي امم كلذب عرشلا ٌءيجم :انلق ءيصاعملا

 نم ليت :نكللو دعو هما أ حليل هلل 55 ولو ةمعنلا نم نمؤملا ىلع هلل

 ةدح نإ ةراشإلا قيرطب ةيألا تدافأف [93 ةيآلا :لحتلا] 4# اس نم ىِدُهَبَو هآَمَم

 «تغلب ام تغلب نإو هب ناميإلاو هتفرعم ىلإ لصوت ال راظنألا ةدوجو راكفألا

 هناحبس هارت تنأف هقلخ نم ءاش نمل هتدارإو هتئيشم كلذ ىلإ لصوت امنإو

 دحاو لجر لسن نم قلخلا قلخ ةرهابلا هتردقو ةرهاظلا هتمكحب ىلاعتو

 يناسنإلا عونلا يف مهيواست ىلع ديرطو لوبقمو ديعبو ٍبّرقُم نيب مهلعجو
 ناحبسف هلضفب ءاش نم هسدق ةرضح لخدأو «هلدعب مهنم ءاش نم بجحو

 رد م و .هدابع قوف رهاقلا ءءاشي امل لاعفلا

 ٍلَكَمك ءآسيلؤأ هش نود نم أوُدَمعَأ تِذأ ُلَئَمإ8 :ىلاعت لاق ذإ توبكنعلا

 « بوني اوك وأ برَكحَنلا تنل بوبثلا تأ َّنِإَو انني ْتَدَحعأ ٍنربَكسْل
 . ملعأ ىلاعت هللاو [41 ةيآلا :توبكتعلا]

 * هنع هللا ىضر لاقو 2

 يف ًاعمط الو رانلا نم ًابوره ال هناحبس هللا دبعي يذلا وه يقيقحلا دبعلا

 يف ريشي كلذ ىلإو .ةيبوبرلا ماكحأل ًاناعذإو ةيدوبعلا فاصوأب ًامايق لب «ةنجلا

 فاصوأب أب ماق امف هتنج يف ًاعمط وأ هران نم افوخ هللا دبع نم» :هلوقب مكحلا

 نم نين و :قلاعتو هتاخبس ةلوق ىنعملا اذه: ىلإ ريشي تلق“. 4ةيدوبعلا

 # هه و لع بلل ني هلم نو ب دلما رح ٌمَلَحل ني نزح لع هلل ذل

 0007 اوي مل نإَم أوُس ا او نإ :ىلاعت هلوق كلذكو «[11 ةيآلا :ّجَحلا]

 انالوم لوق ىنعملا اذه يف هلك اذه نم حرصأو .158 ةيآلا :ةّبوّتلا] #َنوُطَحَسَي مه

 هتيدوبع نوكت يذلا دبعلا يأ «مهردلا دبعو رانيدلا دبع سعت» :ِهكَي هللا لوسر

 دبع وه لب هديسل ادبع سيل ةقيقحلا يف وهف هديس نم ءيش ءاطعإ ىلع ةفقوتم
 نم ىرحألاب هيف لخديو لمع ام هالولو لمعي هلجأل يذلا ىطعملا ءيشلل

 أوسأ وهو «لمع ام اهليصحت ةدارإ الولو ةيوايندلا ضارغألا هذه نيدلاب بلطي
 هلل لعج امهالكو ىنفي ام يناثلا بلطو ىقبي ام لوألا بلطل لوألا نم ًالاح
 . نيمآ همركو هنمب هل انتيدوبع صلخي نأ هلضف نم هللا لأسن . هتيدوبع يف ًاكرش
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 : هنع هللا ىضر لاقو 3

 24 را يو

 [8 ةيآلا :رئاكتلا] 4029 ٍمِيِعتلا ِنَع ذم و : هؤانث لج انالوم لوق

 ام وه رادلا هذه نم ةمايقلا موي ناسنإلا هنع لأسي يذلا نأ ةراشإلا قيرطب ديفي

 نم ءيش نع لأسي الف هلل هللاب لكآلا امأو ءهب ذاذتلالاو هب معنتلا دصقب هلوانت

 لكلا فصوف ؛«دراب بطرو دراب ءامو دراب لظ» :مالسلا هيلع لاق كلذلو .كلذ

 ملو ءءايشألا هذه يف اهب معنتت يتلا ةدوربلاو هبيطتستو سوفنلا هيلإ حيرتست امب

 ثيح هريغ لكأو مالسلا هيلع هلكأ نيب قرفلل راشأ مث .بطرو ءامو لظ لقي

 نم هسفن اير «باطخلا ءاتب «ةمايقلا موي هنع نول انت يذلا ميعنلا اذه» :لاق

 ةراشإ لظلا كلذ عضاوم فرشأ يف هلالظتساو مهعم هلكأ عم مالسلا هيلع كلذ

 مدآ نبا بسح» :هلوقب اضيأ ىنعملا اذهل راشأو .هبر ريغ يف هل ةذل ال هنأ ىلإ

 يوقتلاو بلصلا ةماقإل وه امنإ فراعلا لكأ نأ دافأف «هبلص نهب ميقي تاميقل

 ا ا وم ري رادساو ءةيدوبعلا ةماقإ ىلع

 ام حدمي ناكل ًاذاذتلاو ًامعنت : مالسلا هيلع هلكأ ناك ول هنأل همذي الو ًاماعط

 ماعطلا نيشخ هدنع يوَتْسَيِف هللاب هلل هلكأ ناك ثيحو .هذلتسي ال ام مذيو هذلتسي

 بولطم وه يذلا بلصلا ةماقإل مالسلا هيلع لكأي امنإف هنسحو هحيبقو هقيقرو
 كلذلو «هرايتخاو هللا رظنب هتماقإ يف هنأل فراعلا هنع لأسي ال يذلا هتماقإب

 اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر» :مالسلا هيلع هلوق مومع ريشي

 سفنلا ظفح بوجو ثيح نم فلكملا هيلع هركم بلصلا ةماقإل لكألاف .«هيلع

 مرحملا لكأ هل حيبأ كلذ بوجولو عوفرم كلذ يف هنع ملقلاف ءدوألا ةماقإو

 . ظفحلا ةرورض دنع

 يذلا لالحلا صوصخب بلصلا ةماقإ هبلط يف هناحبس قحلا ةمكح رظناو

 نم ةقدص نمؤملا لكأو .كلذ يف فاك هنم ريسيلاو «ةوقلا روفو مسجلا ديفي

 ف لكان نمؤملا» مدل اصلا اذهلو لالحلا رايتخاو بجاولاب همايق ثيح

 ًامايق لكأي نمؤملا نأل الإ كلذ امو «ءاعمأ ةعبس يف لكأي رفاكلاو دحاو ىعَم

 ابرلا نم ًاميعنت هلكأف رفاكلا فالخب «ةقدص هلكأف «لالحلا رايتخاو بجاولاب

 ةوقلا روفو عم هللا الإ هتياهن ملعي ال ًاريخ هلكأ نم نمؤملا ديفتسيو مارحلاو
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 :ىلاعت هلوق ةراشإلا قيرطب كلذل لديو .رفاكلا فالخب هللاب تاذللا لامكو

 .[276 ةيآلا :ةرَقَبلا] 4 ٍتكَدَصلا سو أيا ُهَنأ ُنَحَمَي

 مايقلا ثيح نم ةميظع ةوق هديفي لالحلا نمؤملا لكأ نأ : لصاحلاو

 يف كلذكو «لالحلا وهو حورلا هب ملعت ال يذلا هب رومأملا بلط يف بجاولاب
 ءهدضب رفاكلاو ء«ةقدص لكألا نوكيف ءًاضيأ بجاولاب مايق هنأل لكألا سفن

 #ِتّقَدَصلا ريو أَلا ُهَّلَأ ُنَحْمَيِإِو : ىلاعت هلوقل هديفي ال مارحلا نم ريثكلا هلكأف

 . ملعأ ىلاعت هللاو [276 ةيآلا :ةَرَقَبلا]

 : هنع هللا يضر لاقو -4

 ةنج ٌلوخُد حئاسلا ديفي هللا ىلإ عاطقنالا لجأ نم هللاب ةحايسلا يف ربش

 ٍهِتَحايس يف ةكئالملا هتحفاَص امبرف دالوأو لهأ هل ناك نإ اميس ال ءلوصولا

 لخد ضرأ نم ًاربش هنيدب رف نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةيناحورلا هتملكو
 نمو ذو انك انعم ِضَْْلا ب دي هلا لبس يف لي سول لوصولا ةنج يأ ؛ةنجلا
 ةيآلا :ءاسّنلا] 4و لع ُوَرجَأ مو َدَقَم ُتْوْلَأ ُهُكردِي ُّث ولوْسرَو هلا َلِإ اَرجاَهُم يي انِم جر

 :ٌتيبلاف .بويغلا ملاع يف بولقلا ةحايس نأ ةميركلا ةيآلا نم مهفيو .0

 ملاع دوهشل حابشألا ملاع نع رظنلا عطق توملاو حورلا هنم جراخلاو بلقلا

 .حاورألا

 [100 ةيآلا :ءاسّنلا] 4ص د لع مرج َمَقَو َدَقَفإ8# : ىلاعتو هناحبس انالوم لوقو

 نالف مهس عقو :لاقي امك «هدارمب ملعأ هللاو هللا وه هتحايس رجأ نأ ىلإ ريشيف

 .ملعأ هللاو همهس هيلع عقو يذلا ءيشلا وه هل لصاحلا سفن يأ ءاذك ىلع

 ءافصلا نم هتحايسو هترجه ىف مالسلا هيلع انيبنل لصح ام وفص رظناو

 يف ةرمثم ةحايسلاف .[40 ةيآلا :ةّبوّتلا] أَم هلأ ثنإه8 :هلوق يف رهاظلا

 هيف وه يذلا دلبلا ناك اذإ الإ ةحايسلا هنم بلطت ال هل لهأ ال نمو ءءافصلا

 .بيرْغّتلا يف عراشلا ةمكح اذهل لديو .هل ًافولأم

 : هنع هللا يضر لاقو 5

 َءاَدَع نأل سفنلا مهيلع اودعت ال نيذلا مُه ضرألا مهيلع اودعت ال نيذلا

 بحاص موقي ىتح سفنلا ةراصع صمت امنإ ضرألاف سفنلا ٍءاَدَعل عبات ضرألا
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 رَمُرلا] نوط ُءاَيِق َمُه اًدإَد8 :انالوم لاق .رمألا لوأ نم قحلاب ًافرتعم ربقلا

 دوجوو سفنلا باجح الب ةنياعملا دنع رمألا ةقيقحب مهفارتعال ريشي [68 ةيآلا

 الف سفنلا فاصوأ نم هللا مُهَرِّهَط نيذلا ءايلوألاو ءايبنألا فالخب «ءسحلا

 نأل «قئاقحلا نود فاصوألا لكأت امنإ اهنأ ىلع كلذ ٌلدف ضرألا مهلكأت

 .ءامس حورلاو ضرأ سفنلا

 : هنع هللا يضر لاقو - 6

 دِهاشملاف هديبع نم ءاش نمل هدوهش نم هل نمث ال ام يطعي نم ناحبس
 نوكلا ىلإ رظنيف تاوامسلاو ضرألا هيدل تلدبت سدقلا راونأ هيلع تحال اذإ

 ارون راصف ةملظ كلذ لبق ناك هنوكل كلذ لبق دهعي ناك يذلا نوكلا ريغ هدجيف

 ُلَدَت مويإ# :هؤانث لج انالوم لوق كلذل ريشيو ؛ةسدقملا تاذلا راونأ نم
 ةماللعف [48 ةيآلا :ميهاربإ] 4 ٍراََهَفْلا ٍدِحوْلا هَل اوُرَرَيَو توصل ٍضْرَْل ٌريَغ ُضَرأْل

 . الف الو هيدل تاوامسلاو ضرألا لدبت هلل ناسنإلا زورب

 : هنع هللا يضر لاقو -7

 عاقيإ نم عنام هدوهش يأ ناوكألا نم ءيش يف هناحبس قحلا ةيؤر
 ىنزلا نم كلذ هعنم ةيبنجألا ىف هناحبس قحلا ناسنإلا دهاش اذإف .هيف ةفلاخملا

 نم كلَد هعنم هل حلا د ري هنو ور افي ال ىلا هن سيب العلا زفر اكماوب

 «ءهير نهرب ار نأ الْوَل ابي َمَهَو دب ْتَّسَه َدَقْلَو## :ىلاعت لاق كلذلو ءاهتقيرس

 ٌفِرَصنِل 9م : ىلاعت لاق كلذلو «ةراشإلا قيرطب هناحبس هدوهش يأ [24 ةيآلا :فُّسوُي]

 ّنيح يناَّرلا يِنْرَي ال» :ِلَك هللا لوسر لاقو [24 ةيآلا :فشويا ءافحفلاو ةوسلا هلع

 . ملعأ هللاو ةلفغلا عم مّلِعْلا ناميإ ال ٍدوهّشلا ناميإ ٌنِمْؤُم وهو يِنْرُي

 : هنع هللا يضر لاقو 8

 ىلع هيدا تلا الرجل يدا رص انا و هن اييصملا دارا

 ةٌرقو ءٌلُذو ٌرعو ءىّنِغو رقفو «ضرمو َةََحِص نم هللا ههجاوي ام لك يف هتفرعم
 هك هم مك اولي انتيك :ىلاعت لاق امك نوكي ىتح .«كلذ ريغو ء.فعضو

 . [115 ةيآلا :ةَرَقَبلا]

 : هنع هللا يضر لاقو 9

 ءولْمك َسْيَل8 :لاق ثيح هيلإ لوصولا قيرط رئاسلل َنِّيَع هناحبس قحلا
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 نم ٌحّرطي ىتح هيلإ لصي الو هروُت ىري ال هنأ نّيبف [11 ةبآلا :ىروشلا 42ش
 وأ قوذلا وأ مّشلا وأ رصبلاو عمسلا قيرط نم هلقع ىلإ ٌريصي د ءيش لك ِهَتَرْكِف

 7 ماسجألا مَلاَع نم ناك ءاوس ءمهولا قيرط نم هلقع ىلإ ريصي وأ : ننحللا

 «كلابب رطخ ام لك ّنأل «ةرخآلا ّنِم وأ اينذلا رياك ءاوسو ؛حاورألا ملاع

 ناسك عيل لطب انا بيع! كل نادك ذا هناي لكلا نأ ؛كلذ ٍفالْخب هللاف

 ىوسلا ملاع نم لقعلل ىلجتي ءيش لك حرطب هناحبس رمأف «دارفنالا ٍلاَحِب

 روص هيف عبطنت لقع هل ًارئاس ماد ام رئاسلاو هرون يئاّرلل فشكيف ذئنيحو
 فعضأ وهو اهلايخ هلقع يف عبطنا اهنع هسحب باغ اذإف اهكاردإ دنع ءايشألا
 هنأل هلاوز لهس هروضح دنع ًايوق ناك نإو روصلا عابطنا نكلو ءروصلا نم

 ام لك نع أسح عالقإلاب ارومأم ناسنإلا ناك كلذلو ءاهنع ةبيغلا درجمب لوزي
 درجم هبنذ يف هافكو لقعلا يف لايخ ةيقب هنم ىقبت نأ ىسع اًّمم هللا نع يهلي
 يحاملا ةدتلا نم ديال هع . هيلإ دوعلا مدع ةينب ًاسح عالقإلا يه يتلا ةبوتلا

 بجوملا رارصإلا نع يهنلا عقوو هلايخ نم لقعلا يف ىقبي نأ هنأش نم امل

 نأ نع ِةِْككَي هللا لوسر ىهنو . لقعلا يف هللا نع يهلي يذلا ءيشلا لايخ ءاقبل

 مالسلا هيلع وهف ّالإو ةمألل ةفيطل ةراشإ ايندلا تانسحتسم نم ءيشل هينيع دمي

 نم ءيش ىلإ نورظني ال فلسلا ناك كلذلو هللا نع ةنتفلا نم نومأم

 ذخأو .هيلإ هرصب عفر امف ةرخآلا ملاع هل ىلجت مهضعبو ايندلا تانسحتسم

 ناسنإلا ناك ثيحو اعبط نسحتسم يف ديرملا رظني الأ مهتيبرت يف ةيبرتلا لهأ
 ةرظنلا نم هلقع يف رثؤي ال ام هل عراشلا رفتغا اعونمم اعقوم هرصب فداص امبر

 نم اهلايخ نكمت يفني امم رصبلا ضغ ةعرس عم اهيلإ دوعلا مدع نأل ىلوألا

 يلع ُبْودلاو ةولخلاب تالايخلا نم ديرملا ةيبرتلا لهأ جلاع كلذ ببسب لقعلا
 ملاعل هرظن سكعني تالايخلاو روصلا هيف عبطنت يذلا لقعلا كلذ لعل ءركذلا

 مل روصلا اهيف عبطنت يتلا ةأرملا ترسكنا اذإو «ةفاطللا ملاع وه يذلا بيغلا

 ةآرملا رسكنت مل اذإ امأو «لصألا تومب عورفلا تتامو ًالصأ عابطنا اهل قبي

 .ملعأ ىلاعت هللاو اهيف ةروص عابطنا نم ولخت الف



 ثيداحألا يف لصف

 : هنع هللا يضر لاق - 1

 : مالسلا هيلع هلوقب ًالمع ءًاعطق هيلع لصحي ًائيش هلمعب ىون نإ لماعلا
 ملعي نأ هلمعب ىون نمف رصحلا قاسم هقاس هنإف «ىون ام ءيرما لكل امنإو»

 نإ هنوزاجُي مهف طقف سانلا ىلع هّلّمَع فقو لمعلا كلذل لماع هنإ هنم سانلا

 نم لمع يذلل لكوم هنأل هيلع بيثي ال هللا نأ ىنعمب هللا ىلإ لصي الو اوردق

 الم ْمبَكدل تاك امن :انالوم لوق هيلع قدصيو .هيلع بيثي وهف هلجأ
 هنم ماركلا ةبتكلا هملعي نأ هلمعب ىون نمو .[136 ةيآلا :ماعنألا] مس :.لإ لسه

 مل هلمع لاح ىف هنأل هؤازج رخأ امنإو .ءفئاحصلا رشن مويل هؤازج رخأ

 هللا عالطا ىأر نمو «ىون ام هلف هباتك رشني نيح الإ هيلع هللا عالطا رعشتسي
 ءعالطالا راعشتساو رادلا كلت يف يزوجو رادلا هذه يف هًزازج لجع هيلع

 هلمع نأ رعشتسم نمو «هل لمعي وهف بيقر هيلع قحلا نأ دهاشم نمف توافتُم

 نأل تافصلا يف ءانفلا لهأ مهو ءوه هزجعو ّلَجو َّنع هللا ةردق ةهج نم هللاب

 نع بئاغ هتاذب لعاف هللا نأ دهاشم نمو .ءتافصلا نم ةّبضتقم ءامسألا

 ءالؤهو «تاذلا يف ءانفلا لهأ مهو هتلمج يف تاذلا رون لاعتشال تافصلا

 مهو تافصلا راثآ هيلع ةحئال تاذلا يف بئاغ نمو هللا نم هللاب مهلمع

 . ملعأ ىلاعت هللاو هللا ىلإو هللا نمو هللاب مهلمع نيذلا لامكلا

 : هنع هللا يضر لاقو - 2

 سانلا يف ةيقب ناك دقو ًاركذ تناك ءارح يف ِهْيِلك يبنلا ةدابع نإ ليق دق

 مهيلع ءايبنألا نأل ةوبنلا لاحب قئاللا وهو ةركف تناك ليقو «ىسيع نيد نم

 كلذ نم نيرهطم مهقلخ هللا نوكل سوفنلا نيدايم يف مهل َرْيَس ال مالسلا

 اهتاوهش باهذو سفنلا ناديم عطق مامت دعب ةركفلا ماقم ىلإ ريصي امنإ مهريغو

 نيقولخم مهنوكل الإ كاذ امو ءهناحبس هللاب ملعلا ىلإ ةيدؤملا ةركفلا نم ةعناملا
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 راغب مالسلا هيلع هدبعت نإ :لاقي نأ نكميو . سوفنلا بارطضا نم نيرهطم ريغ

 . تادابعلا لجأ نم ةلزعلا نأ ال رشلا لهأ نع لازتعالا درجم ناك ءارح

 «ةلزعلا درجمب ءادعسلا لزانم اوغلب مهنإف .فهكلا لهأ ةصق رظناو

 ريبدتو عئارشلا ةفلك نم هللا مهحارأ هللا ىلإ ءاويإلاو ةلزعلا اوراتخا ثيحو

 هللا ىرت اذكهو «ناسنإلا حارتسم يه يتلا مونلا ةلاح مهل راتخاو ةشيعملا

 :ناَرمع لآ] 4مِقَتسُس رم ّلِإ َىِدُه َدَمَف لِ مصتْنَي نمو هيلإ ىوآ نم لكب لعفي
 نمو .عستم لبجلا يف بقن وه يذلا فهكلا اوراتخا سفنلا ةيقي نمو [101 ةيآلا

 ناسنإلا نأل عستم هللاب حرفلا عم هيفو قّيَّضلا راّغلا اوراتخا ةمصعلاب اهريهطت

 ادج هانعم يوق اذإف ءهانعم فعضو هسح ةوق ردق ىلع تاسوسحملا هل ذلت

 هَل َلَمْحِي نآوإ# ًاليبس هيلع نِطاش لكل هللا لعجي مل ةقيقحلا هيلع تلوتساو
 «ندطلس لع كل سْيَل ىداَبِع نإ 96 0141 ةيآلا :ءاسُنلا] #اليبس َنيِنِمْؤُملا َّلَع َنِرْفَك

 . [42 ةيالا :رجحلا]

 هيلع هلوق لمأتو .هب كل تزرب فصوب كيف تزرب املك ةقيقحلا نأ ملعاو
 لوألا امأ» :هلوقو ««كيلع هللا يكوُيف يكوُت الو كيلع قفني قفنأ» :مالسلا

 ثلاثلا امأو «هنم هللا ايحتساف ايحتساف يناثلا امأو ءهللا هاوآف هللا ىلإ ىّوآف

 : يِرْيَصِبلا لوقو «ًاقافو ءازج ىلاعت هللا ىلوتو هنع هللا ضرعأف ضرعأف

 ءانينسلا بينات نايس

 ىلإ ىّوآف هيدي نيب سلج ىتح فوفصلا قرخ نميف مالسلا هيلع هلوقو

 ىلإ ءاويإ هللا نم برقلا دْصَقِل خياشملاو ءايبنألل ءاويإلا ىلإ ديفي هللا هاوآف هللا

 ىلإ دصقي يذلا نأ ديفيو ءهيلإ لسوتملا مكح لئاسولا مكح نأ ديفيو ءهللا

 كرت نأ ديفيو «لصي ملو دهتجا اذإ لصو نم مكح هل هللاب ملعلل لوصولا
 .هنم ايحتسا نمم ريخ هللا هاوأ يذلا نإف هيطاعت نم ريخ نيدلا يف ءايحلا

 هيلع ةوبنلا مالك نأل رمألا لثتما دقو «كيلع قفني قفنأ» :مالسلا هيلع هلوقو

 يف الوبقم مهمالك دجت هللاب نوفراعلا خياشملا كلذكو .لوبقلاب هيلحي رون
 تعنت نإ ٌرْدَدَدإ» :هناحبس هلوقل ءةيشخلا لهأ نم هللا هديأ نمل نيدلا رومأ 4 آل
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 هناحبس دافأف [10 ةيآلا :ىلعألا] 42 نم نم 1 «[9 ةيآلا :ىلعألا] 29 مدل

 هيف ديفت ىتح ىشخي ال نم مهنم نإو ىركذلا هيف عفنت ال نم هدابع نم نأ
 ىركذلا

 :هنع هللا يضر لاقو - 3

 ال ةيبوبرلا زعو «ةيدوبعلا لذ هيلع رهظ الإ ءيش يف عقو ام ةيبوبرلا رع
 اذه بحاص نوكيو ءهل لاوز ال ًامئاد هنع ءىشانلا ةيدوبعلا َلُذ نوكيف هل ءانف

 ّزع نكي مل اذإو ءاهاوس امع اهتاذب هتنغأ ةيبوبرلا نأل «نيملاعلا نع ًاينغ زعلا
 هل ماود الو ةيدوبع زع وهف دهاشلا يف زع هيلع رهظو ءيش ىف اعقاو ةيبوبرلا

 ديرب ناك نمؤهو .هل ءانف ال ميدقلا نأ امك .هل ءاقب ال ثداحلاو ؛ثداح هنأل

 نأ دب ال ةيدوبعلا ّرعب هفنأ عفر يذلا اذهو [10 ةيآلا :رِطاَق] امي علا هيَ َهَرعْل

 . هللا هعفري نأ دب ال ةيدوبعلا لذ هيلع رهظو ةيبوبرلا ّرع هبلقب يذلاو هللا هعضي
 نا قلخلا ىلع ميقي هناحبس قحلا نإ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كلذلو

 عجري ىتح ُهَعَضَو ةيبوبرلا ةبيه نم لاخ هبلقو ةيدوبعلا زعب عفرت دق هآر نمف
 .«هرك مأ بحأ ةيدوبعلا لذ رهقلا مكحب

 : مالسلا هيلع هلوقف «تقبس ةعفر نع الإ نوكت ال ةعضلا نأ مولعملا نمو
 لذ هسفن سيلأ دق هناحبس حلا هآر نم امأو .عفرت اذه نأ ىلع لدي «عضيلا

 يف هناحبس هعفر هنطابب اهتمظع ةبيه قارشإل ةيبوبرلا يدي نيب اهعضوو ةيدوبعلا

 دبعلا اذهل هللا عفر نأ مولعملا نمو ءًاسح هرهاظ يف كلذ ٌدِجَي ىتح بولقلا

 : مالسلا هيلع لاق كلذلو ضفخ نع الإ نوكي ال عفرلا ذإ هسفنن ضفخ ىلع لدي

 هنطاب يف ناك نمف اهبساني يذلا اهءادر يأ «اهءادر هللا هسبلأ ةريرس رسأ نم»

 وه يذلا ةيدوبعلا لذ بساني يذلا ةيبوبرلا زع هللا هسبلأ ةيبوبرلا ةبيهل ةيدوبع
 لاق ةيدوبعلا لذ وهو هبساني ءادر هللا هسيلأ ةيدوبعلا زع هنطاب ناك نمو «هتريرس

 :مّيرم] 62(4) ادَبع نيل نا اَّلِإ ٍضْرَألاَو ٍتَوَمَّسلا يف نم لكك نإ# :هناحبس قحلا

 هسفن يف وه هارتف هلذ هنطاب ىلع رهظي ىتح أنطاب ًادبع هل نكي مل نّمف [93 ةيآلا

 .ديبعلا يدي نيب ا ومكم

 : هنع هللا يضر لاقو - 4

 نيب هللا نفلاخيل وأ مكنوفيف لوكنت :ِةَلِيط هللا لوسر انالوم لوق
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 رارسألاو بولقلا ةيوست مهنم بلطي نيَْلَصُملا نأ ةراشإلا قيرطب ديفي «مكهوجو
 رايغألا دوهش نع ةبيغلا ثيح نم رافغلا كلملا يدي نيب ماسجألا ةالص دنع

 بولقلا هوجوو ماسجألا هوجو نيب هللا فلاخ اولعفي مل نإو راثآلا ةظحالمو

 هتوهشل ًارظان بلقلا هجوو ةدابعلا ىلع لابقإلا رهاظ مسجلا هجو نوكي نأب

 اهيف هللا عم روضحلا مدع ىلع ليلد ضفخلاو عفرلاب مامإلا قبسو ؛هداتعمو

 هنأآل كلذو «رامح سأر هسأر هللا لوحي نأ ىشخي امأ» : هلع يبنلا لوق ةداهشب

 فوخب عرشلا هدعاوتف ىنعم ًارامح هرس يف راصف رايغألا مكارتب همهف لطعت
 هلاحل ةقفاوم ًارهاظ هتروص نوكت ىتح نايعلل ًارهاظ ًافشك هلاح نع هللا فشك

 نيع ىنعملا يف وه رايغألا دوهش يف بئاغلا نأ ثيدحلا نم حورتسيف .ًانطاب
 .هرمأ لابو هقيذيل هرسل أافشك هتروص يف ًارامح هلوحي نأ ىشخيف رامحلا

 : هنع هللا ىضر لاقو 5

 مدلا ىرجم ناسنإلا نم يرجي ناطيشلا نإ» : هلك هللا لوسر انالوم لوق

 مايقلا نع ناسنإلا نطشي يذلا نأ ةراشإلا قيرطب ديفي «عوجلاب هيراجم اودشف
 يف يرجي يذلا ماعطلا كلذو مدلا ىرجم هنم يرجي يذلا وه هبر قوقحب

 ءهبر ركذ نع لفغيف هيلإ لصوت يتلا بابسألاب هلاغتشا رثك هلكأ رثك اذإف ءهقورع
 ىلإ كلذ يدؤيو ريسيلا ءيشلا الإ بلطي الف هل هبلط فعض كلذ نم للق اذإو
 ءافتنا نم كلذ ريغ ىلإ سفنلا ةوهشل هرسكو لالحلا ءانتقاو دهزلاو عرولا

 ةنج مايصلا ناك كلذلف ةدومحملا فاصوألا باستكاو ةمومذملا فاصوألا

 ةرشابمو برشو لكأ نم ظح سفنلل هيف امم هللا نع نطاش لك نم هيقت نمؤملا
 ناسل ىلع يسدقلا ثيدحلا يف هناحبس انالوم لاق كلذلو .كلذ ريغ ىلإ ءاسن

 لعج امنإو .«هب يزجأ انأو يل هنإف مايصلا الإ هل مدآ نبا لمع لك» :ِلكي هيبن

 هيقي ام ىلإ راهنلا يف ناسنإلا جايتحا نأل ليللا نود راهنلا يف مايصلا عراشلا

 راهلأ يف َكل َّنإ## :انالوم لاق ءهيف هفرصتو هضوخ ةدشل رثكأ هللا ريغل نوكسلا

 هنإف ليللا فالخب كتامهم يف ًابلقتو ًافرصت يأ [7 ةيآلا :لمزُملا] 462 البط اَكَبَس

 هيف مالظلا رتس لادسإ لب ةياقو ىلإ هعم جاتحي الف ًابلاغ مونو نوكس لحم
 .ملعأ ىلاعت هللاو هيف دبعلل هللا ةياقو نم مون لحم هلعجو
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 : هنع هللا ىضر لاقو 6

 .هلاوهأو ردا دوروو طارصلاو رانلاك هراكملاب ةفوفحم ةيسحلا ةنجلا

 هيف منِطاِب باب مل مل روس مني َبرْسَص» :ةنجلاب رانلا ةطاحإ يف انالوم لاقو

 رانلا نم جرخي نم نأ كش الو [13 ةيآلا :ديدحلا] 6# ُباَّدعْلا ِهِلَبَق نم ٌمُوِهِلَظَو هَل

 . ملعأ هللاو ء«دانه ةيضقك ةنجلا ىري هجورخ درجمب

 تالفغلا عاونأو تاوهشلا ران اهب تطاحأ دق كلذك ةيونعملا ةنجلاو

 كلجلا الإ ئري الق هوهشلا ةنخ: ناشتالا خدي هن ءنسنملا تافولأم'كرتو

 تطاحأ دق ةنج لكو «ةيانعلا لهاك ىلع هلمح ًاريخ هب هللا دارأ نمو دوبعملا

 هللا هديأ نمل يهو ىولبلاو نحملا راجشأ اهيف تسرغو ةوهشلا كرت هراكم اهب

 يف قدصو ؛«هتنحمب ةفيلخ لعجف اهنم لكألل رشبلا وبأ عراس كلذلو ةولح ةبذع
 فراخزلاو معنلا نم فراعملا ةنج يف ام سفنلا تملع ولو «هتبحمب هاوعد

 لانت امل ةبسنلاب هل لاب ال يذلا يناوهشلا ظحلا اذه كرت يف اهظح مظعأ ناكل

 : هنع هللا ىضر لاقو 7

 مدع يف ىراصنلاو دوهيلل هبرض يذلا لثملا يف كلَ هللا لوسر لوق

 هدعب لمع يذلا ريجألاو لاوزلل لمع يذلا ريجألاب ىلاعت هللا ىلإ مهلوصو

 نم نيديرملا نمف .ديرملل حلاص لك بورغلل اولمع نوملسملا ناكو .ءرصعلل

 فرشي ىتح لمعي نم مهنمو «لمعلا ةيقب نع زجعي مث هتدارإ نامز ضعب لمعي

 ىطعيف لصيو لمعلا ةيقب لمعي نم مهنمو «لصي الو زجعي مث لوصولا ىلع

 بره ثيح هلابقإو عيمجلا زجع نمزو راهنلا رخآ ةدباكمل ًاعيمج نيلماعلا رجأ

 تام نمو ءءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو لكلا فعض ثيح هتوقو . سانلا

 هتفيلخ ةوقو لوألا هخيش ةوق :نيترم هرجأ يتوأ هئافلخ نم رخآ ىلإ ىوآف هخيش

 «لوألا هخيش ءافص ةوق نع تلزن اهنأل متأ هتفيلخ ةوق تناك امبرو «يناثلا

 ىلاعت هللاو «نيترم هرجأ ىتوأ ىب نمآو هيبنب نمآ نم» : مالسلا هيلع لاق كلذلو

 . ملعأ
 :هنع هللا يضر لاقو - 8

 هنإف هللا الإ هلإ ال نقّلُي نأ هؤاودف ٌّسِحلا سح ااونهن» عيه ناك :اذإ ل امعلا
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 «هللا الإ هلِإ ال مكاتوم اونقل» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو «هللا ءاش نإ ىيحي

 ىتح هللا الإ هلإ الب اهلتاقي نأ اهبحاص ىلع نيعتيف سفنلا ٍتّصاعت اذإ كلذكو
 سانلا لتاقأ نأ كرما :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو .هللا الإ هَلِإ ال لوقت

 اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح
 . هللا ىلع مهباسحو

 : هنع هللا يضر لاقو - 9

 كلذو «نيطلاو ءاملا نيب مدآو» :لاق ءًايبن تنك ىتم :ِكي هللا لوسرل ليق

 ىأر نم لك لعلو «مدآ لكشب ةردقلا هتلكش امنإو لصأ وهو ةيبوبرلا رون هنأل

 اذه يف خسرو «نيطلاو ءاملا نيب , مدآو هدوجو ىأر ينعأ هنطابي ايؤرلا هذه

 يدمحملا رونلا عم عمجنا هيف لاقي هلبق ناك امك هدعب نمف مدآ عم ناكو ماقملا

 هو هللا لوسر بسنب هبسن لصتاو هناحبس قحلا رون وه يذلا

 : هنع هللا يضر لاقو 0

 لوأ هنأل مالسلا هيلع مدآل دوجسلاب ةكئالملا هناحبس قحلا رمأ امنإ

 كلذلو «ةينوكلا رهاظملا عدبأ وهو مالسلاو ةالصلا هيلع يدمحملا رهظملا

 .هريغ نود نم ةنامألا لمح

 : هنع هللا يضر لاقو

 لضفلا هباب ةيبوبرلا دوهشو ةيبوبرلا دوهش رالد ىلع يو ويعلا وذ (يفرلا
 مل نمو «[69 ةيآلا :توبكتَعلا] « نلبس مسي ايف أوَدَهَْج نيدو ةدهاجملا هقيرطو

 سلجم لخدي ال بابلا ىلإ لصي مل نمو .«بابلا ىلإ لصي ال قيرطلا يف رسي
 مل ىلاعت هللاو ةرخآلاو ايندلا رمع هداهتجا يف دهتجملا يقب ولف .بابحألا

 بابلا أطخأ هنوكل ًادبأ لصي ال هتمحرو هلضفب الإ هيلإ لصي ال هنأ ىلإ همهلي
 دحأ ةنجلا لخدي نل» :مالسلا هيلع هلوق ريشي كلذ ىلإو .لوخدلا هنم يذلا

 .«هتمحرب هللا ىندمغتي نأ آلإ انأ الو :لاق ءهللا لوسر اي تنأ الو :ليق ءهلمعب

 تالا لعد فيج حكيوو افتعال ليف امر كا هلا هوتي عدلا وتلا لو
 تناك نمو .هيلع لخدي هب يذلا بابلا هفرع هنوكل بابحألا ةرضح يف سلجيو
 .ملعأ ىلاعت هللاو «هتياهن هللا ىلإ تناك هتيادب هللاب
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 : هنع هللا يضر لاقو -

 قئالعلا عطقب دادعتسالا ردق ىلع اهلوبق نكلو ةتغب يتأت ةيهلإلا تادراولا
 هلل نإف هللا تاحفنل اوضرعت» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كلذلو قئاوعلا عفدو

 ذإ دادمتسالاو بلطلا ضرعت ال دادعتسالا ضرعت «ملعأ هللاو «ينعي «تاحفن

 . اضيأ لضفلا هباب

 : هنع هللا يضر لاقو

 ال نم مهنمف .ةقيقحلا يف مهيقرت ردق ىلع مكي هللا لوسرل سانلا ةفرعم
 نم مهنمو .حابشألا لظب ةقيقحلا رون نع نيبوجحم مهنوكل هصخش ريغ ملعي
 ةينوكلا دئاوعلا قرخ لهأ مهو هتوكلم ةفرعمك كلذ قوف مالسلا هيلع هنم ملعي
 هيلع هتوربج هنم ملعي نم مهنمو .كلملا رهاظم يف ةسدقملا راونألا كلت دوهشب

 ةيلزألا ةفاطللا ةداهش ىلإ اهنع مهيقرتب ةينوكلا راونألا قرخ لهأ مهو مالسلا
 م اسر مولا هياكل اي كيرالا ريع وب لتحل قتافيخل اها عيردل لاضر

 يتلا نيفراعلا قئاقح هيف تقترا كلذلو ءملعأ ىلاعت هللاو «عئارشلا نم هب ءاج
 .قئاقحلا تقترا هيفو :مالسلا دبع انالوم لاق كلذلو ءمهديجاومو اهوققحت

 : هنع هللا يضر لاقو 4

 فوخ ؛ًافافك دمحم لآ قزر لعجا ّمهللا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امنإ
 هللا لوق ىلإ رت ملأ ةنتفلا ةّنظم امهنم الك نأل «ىنغلا وأ رقفلا نم مهيلع ةنتفلا

 0 .[15 ةيآلا :نثانعلا] «ُدَنْي كد ارو مكلومأ آم :هتاشحتن

 | :لاق ثيح همكح يف هللا ءاطع نبا دقاع يذلا ىنعملا اذهو ؛ةمالسلا

 .كيغطي ام كعنمو كيفكي ام كقزر كيلع هتمعن متي نأ دارأ

 :هنع هللا يضر لاقو 5

 .ملعأ ىلاعت هللاو ,ناك امم عدبأ ناكمإلا يف سيل :لئاقلا لوق ىنعم

 دوهش نم عدبأ نايعلا دوهش سيل :لوقن وأ .رامضإلا نم عدبأ راهظإلا سيل

 هيلع هلوقل هنيع هنأل بيغلا ملاع نم عدبأ ةداهشلا ملاع سيل : :لوقن وأ .ناقيإلا

 .ثيدحلا خلا (هعم ءيش الو هللا ناك» : مالسلا

 : هنع هللا يضر لاقو 6

 نم ةفرحب وأ هناسلب امإ هللا نم هجئاوح ةلأسم نع هللا ركذ هلغش نم
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 بابسألاو ٍِفْرَجلاب وأ ناسللاب نيلئاسلا ىطعي امم لضفأ هناحبس هاطعأ فرحلا

 طع اني لنا ةعطعا ىتلامم نسب قرك د اعتق نونا : ىسدقلا ثيدحلا ىف امك

 - .ملعأ هللاو «نيلئاسلا
 : هنع هللا يضر لاقو -7

 ءعابشلا ةرثك يه مكدحأ ةيفاق ىلع ناطيشلا اهدقعي يتلا دقع ثالثلا

 اهعم موقي ناسنإلا داكي ال رومأ هذهف «ءشارفلا نيل ةدشو ءءاملا برش ةرثكو

 .هبر ةدايعل

 : هنع هللا يضر لاقو 8

 وهف ًايلاخ ناك نإو هللا عم هتلماعم يف هيلع قلخلا عالطا ىلإ فرشتسا نم

 يف قداصلا بحملا نأل كلذك وهف هيلع هللا عالطا ظحال نم لب .ًاعطق يئارُم

 هب هرمأ ام ًالعاف ناكل هتلماعم يف هيلع علطم ريغ هبوبحم نأ ضرف ول هتبحم
 ءاهيلع نامدإلاو اهّماود ةلماعملا يف قدصلا ةمالع نم مث ءهنع هاهن ام ًابنتجمو

 ةموادملا نوكلو «لصفناو عطقنا هللا ريغل ناك امو لصتاو ماد هلل ناك ام نأل

 همودأ هللا ىلإ لامعألا بحأ» ثيدحلا يف امك هللا عم قدصلا ليلد لمعلا ىلع

 .«لق نإو

 : هنع هللا يضر لاقو 9

 ءايربكلا» :هبر نع ًايكاح يسدقلا ثيدحلا يف ِكَي هللا لوسر انالوم لوق

 امهيلإ رازإلاو ءادرلا نأ ىلإ ءملعأ هللاو 5200 .خلا «يرازإ ةمظعلاو يئادر

 دحأل له .هدابعي فيطل هللاو ءناهلولا قشاعلا ميهي امهيفو نافرعلا لهأ يهتني

 ةياغ يف اهب بجتحا يتلا ةزعلاو رهقلا ءادر وه ءادرلاو ءرازإلاو ءادرلا ءارو ام

 .ملعأ ىلاعت هللاو روهظلا

 : هنع هللا يضر لاقو 0

 ةيندللا مولعلاب يتأتو حاورألا ملاعل هحور بهذت دوهشلا دعب فراعلا

 هلكوت قح هللا ىلع متلكوت ول» : لَك هللا لوسر انالوم لوق نم اذه اورعشتساو

 حاورألا ملاعل اودغت يأ «ًاناطب حورتو اصامت ودعت ويطلا قرت امك ْمُتقِزَرل

 . ًاناطب مولعلاب سحلا ملاعل حورتو ًاصامخ
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 : هنع هللا يضر لاقو - 1

 نوكلا نع باغ يذلا وه هقلخ نم رتولاو .رتولا بحي رتو هناحبس قحلا

 ةلبقل راص ثيحب هئيبو هنيب راثآلا عفرف «ىلاعتو هناحبس نوكملا دوهش يف

 .هدوبعم فاصوأب ىطغم هدوهش

 :هنع هللا يضر لاقو - 2

 ديفي «ريواصت هيف أتيب لخدت ال ةكئالملا نإ» :ِهكَي هللا لوسر انالوم لوق

 الو ةيبهولا رارسألا هيتأت ال قلخلا ريواصت هيف يذلا بلقلا نأ ةراشإلا قيرطب

 . ملعأ ىلاعت هللاو نمحرلا تيب وه بلقلا ذإ ةيندللا مولعلاب ةكئالملا هلخدت

 : هنع هللا يضر لاقو 3

 هل ثرغتأ قديغ اهلاق مفك قامبألا ةالعو ديفمرتلا ملك للا الإ ذهلإ هل

 ةمالع هذهو «هاوس ام لك نع ىفاجتلاو هعم روضحلاو هيلإ زايحنالاو هللا ةبحم

 مس بلسلا لكوااذإ نوعلا نإ قولا قاد بولس :ناعبالا رون ريع
 راد نع يفاجتلا :لاق ؟هللا لوسر اي ةمالع ْنِم كلذل له :اولاق ءحرشناو

 زايحنالا هل رمثي كلذو اهلوقي ناك نم امأو .«دولخلا راد ىلإ ةبانإلاو رورغلا

 راونأب بيصن هل امو قدصب اهلاق امف اهب طابتغالاو اهعم روضحلاو ايندلل
 .ملعأ ىلاعت هللاو ناميإلا

 : هنع هللا يضر لاقو 4

 عاد لك نإ ءملعأ هللاو «ةدابعلا خم ءاعدلا» : كك هللا لوسر لوق ىنعم

 .هتدابع ىلع هؤاعد لدي ةركفلاب دياعلاف «ةدابعلا نم هماقم ىلع هؤاعد لدي

 .اذكهو «ءهتدابع ىلع هؤاعد لدي ةرظنلاب دباعلاو

 : هنع هللا يضر لاقو 5

 نيعبصا نيب ًادبأ وهف ةوهشلا حاير هليمتو ةماقتسالا حاير هلِدْعَت نمؤملا

 ةدحاو ةعفد طقست ىتح حاير اهيف رثؤت ال ةزرألاك هريغو «نمحرلا عباصأ نم

 : هنع هللا يضر لاقو 6

 اهنم نومهفي الف ءباجحلا ءارو نم باجحلا لهأل نكل ةقطان ءايشألا
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 كلذ نم غلبأي مهملكت نوفراعلاو .روضح مهنم هل ناك نمل لاحلا ناسل الإ
 اهعم هغلبي امك حيرصلا لاقملا ناسل اهعم نوغلبي ال مهنأ الإ مهتاماقم ردق ىلع

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كلذلو مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا

 . خلا رظنأ ينأك :ةثراح لاقو ««رانلاو ةنجلا تيأر»

 : هنع هللا يضر لاقو -7

 ةيدمحملا ةقيقحلل ءاعد ديبعلا نم ىه ِهِْكي هللا لوسر انالوم ىلع ةالصلا

 ةمسلطملا ةيرونلا ةضبقلا يه مالسلا هيلع هتقيقحو ميظعتلا يضتقي ظفلب

 اهرمأ هناحبس قحلا مظع كلذلو ةقيقحلاب ةقيقحلل ةعجار يهف ةيدمحملاب

 اهب انتتسلأ قلطأو ءاهتاكرب نم انيلع ضافأو اهب هللا انعفن ريخ لك ببس اهلعجو

 ..ىلامتو هناك نال وم اناف وعي نس امكاو

 : هنع هللا يضر لاقو 8

 ءاهتنالا نود هلامعأ نيسحت دنع ديرملا فقي نأ سفنلا نع ىضرلا نم

 ناطيشلا دجو لامعألا يف اهعم ثحبو اهشقان املك هنأل ءهناحبس هللا ىلإ

 َكْيَر لإ َنأَو8 كلملا ذئنيح مّلسِيف هللا دنع فقت ىتح ملسي ال كلملاو ملسي
 . [42 ةيآلا :مختلا] 49 نبتَسْل

 : هنع هللا يضر لاقو 9

 هيلع تفخ يسدقلا رونلا نم حورلا تدمتساو ةدهاشملا تلصح اذإ

 لاوقألا تطلتخاو «هللا يف ةبيغلا تعقوو ةدهاجملا تعطقناو ةعاطلا

 دوجس الو عوكر الو ةالص الو ةوالت الو تابثإ الو يفن قبي ملو .لاعفألاو

 يتلا ةنيكسلا يه ملعأ هللاو هذهو ًاعيمج نوكلا طقسو هللا يف لكلا عمجناو

 ىلعو هاوسل تفتلي الف هللا ىلإ كلذ دنع نكسي دبعلا نأل قحلا لبق نم لزنت

 لإ اندِهَع دَقْلَوإ ءايبنألاو لسرلا نم هدعب نمف ا لمحي هللا يف ةبيغلا

 لاح يف دهاشملا نأل [115 ةيآلا :هط] 409 امزع مل دج مل ىف لبق نم مداع

 مع اهلك ركل لورا لاو لارتألا اديان يحط[ يربك دربك

 الإ كلذ: امو ةداغلا يف كقولا' كلذ“ عسي ال ان لعفي ريسبلا كقولا يف هدجتف

 ..للعأ لاق هارب هناي هتلاب هيف: هتوكل
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 : هنع هللا يضر لاقو 0

 نإو «ةيبوبرلا عوبني هنم جرخ ناسحإلا سافب فراعلا بلق يف رفح نإ

 ةيدوبعلا راسكنا نم عوبني هنم جرخ ناسحإلا سافب نيكسملا بلق يف رفح

 ةرصن نم دشأ ةيبوبرلا رون ةرصن نكل نسحملل ريخلا لوصح يف ببس امهالكو
 ةيدوبعلا راسكنا رون ةرصنو لعفلاب ةيبوبرلا رون ةرصن نأل ةيدوبعلا راسكنا
 ددعلاو ةدعلاب ةناعإلا ىلإ اهيف رقتفي فعضألا ةرصنو ءملعأ ىلاعت هللاو لعجلاب

 .لودجلا ملع لهأ لعفي امك ٍءيشل اهعم جاتحي الف «ىوقألا ةرصن فالخب

 لهأو هعضو ىلإ مهتمه فيرصت يف نوجاتحي هللا عم مهروضح فعضل مهنإف

 هنع هللا يضر ركب يبأ ىلإ رظناو .ءيش عضو نودب نوفرصتي يوقلا لاحلا

 نع راتتساف ةيبوبرلا َةّيِعَم ةرصن لاحلا قيض نع جرختساف ِكك هللا لوسرل نسحأ
 ةرضحلا يف هلغوت فراعلاو .قرف ريغ نم ِةيكَي يبنلا راتتساك نيكرشملا نيعأ

 ريثكلا ناسحإلا ىلإ ةمهلا ليم يف دب الف «ةلوهسب دحأل هتمه ليمت الف ديدش

 فالخب هعفد ديري وه رقفلا راسكنا نأل لهس هليم نإف ءنيكسملا فالخب

 ةيبوبرلا ةورسك وسكي فراعلل ناسحإلاف . حيحش نينض هب وه فراعلا روضح
 ال نيكسملل نسحملا دجتف «ةيدوبعلا راسكنا ةلح وسكي نيكسملل ناسحإلاو

 ال هللا لهأل نسحملا دجتو هيف مهلاح نايرس راسكنا نأل مهلاوحأ نع كفني

 ناسنإلا رفحي نألو «نداعم سانلاو «هيف مهلاح نايرسل ةيبوبرلا ةّرع نع كفني
 نألو «ةضفلا هنم جرخي ندعم يف رفحي نأ نم ريخ بهذلا هنم جرخي ندعم يف

 هني رات دعما يدا حيا نب هل ريخ ء محلا هب رضي ددعو يدارحس

 مالسإ يف قاذحلا رايخلا مه ؛رهاظلا ةيلهاج يف قاذحلا رايخلاو .بهذلا

 مهرهاظ يف هللا مهاسكف مهرهاظل مهنطاب ذفن ىتح اوخسرو اوهقف اذإ «نطابلا

 نم نيعلا ىَأَرَم يف مهف مهحاورأ رون ءامب مهماسجأ رهطف مهنطاب رون ةوسك
 ةيرشبلا نم هيلع بلاغلل بوسنم ناسنإلاو «نويناحور رمألا سفن يفو رشبلا

 :تاجيرلاو



 ءاقبلاو ءانفلاو ةدهاشملا ىلع مالكلا يف لصف

 :هنع هللا ىضر لاق 1

 ءًانطاب ديحوتلا ةقيقحل عمج هللا الإ هلِإ ال نأ دهشأ :نيتداهشلا ىنعم يف

 يه ةيدمحملا ةقيقحلا نأل .ًارهاظ هتيهامل عمج هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأو

 نيعت مالسإلا يف لوخدلا دارأ نمو «هنطاب يه ةيدحألا ةقيقحلاو نيوكتلا رهاظ

 ةنطابلا هتقيقحو ءيش لك توكلم نأل هنطابو هرهاظ نم ديحوتلا صالخإ هيلع

 نم دب الف .ةيدمحم ًاعيمج ةرهاظلا هتقيقحو ءيش لك كلمو «ةيدحأ ًاعيمج
 : طاب جدجا بين ةماش د رع هنأ] طابو ارهاظ ةنودنلاب ةيحوتلابةزارقأ
 ال هيزجت الف هرهاظو هنطاب ىلع لادلا فارتعالا نم دب الف ءًارهاظ يدمحمو

 ديعم نوت ال ءاطقتا طابت جالا و :ليرققلاتراوقإ هنألا اهدعيو هللا الاتملا
 عمجلا نم دب الف ءطقف ًارهاظ ةيدحألاو ديرفتلاب فارتعا هنأل اهدحو هللا لوسر

 ام هنع طقسيل نيتداهشلاب مالسإلا يف رفاكلا لوخد يف ةتكنلا يه هذهو ءامهنيب

 سبلتلا نم دب ال لاح لك يفو .ًادارفنا لعافلاب هرارقإل هرفك لاح يف لمع
 ايهيركرت كلا فاطر ةيدحلا ءاج كلذبو .ًادوهشو ًاملع فارتعالا اذه ىنعمب

 قحلا لوقيف كلاه هنأ هل رهظ ىتح هتانسح هتائيس تبلغ نمل هناحبس قحلا

 ةقاطب هل جرخيف «؟وه امو بر اي :لوقيف «يدنع ًائْبَح كل تأبخ ينإ» :هناحبس
 شيطتف نازيملا يف عضوتف «هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :بوتكم اهيف
 نم خلسنيف انطابو ارهاظ هناحبس قحلا ديرفتب .ملعأ هللاو ءكلذو .هتائيس

 تانسحلاو تائيسلا كاذ ذإ لطبتف ةئيس وأ تناك ةنسح هلاعفأو هتافصو هتقيقح

 طوقسو ًانطاب راتخملا لعافلا ديرفتب ةنطابلا طوقسل ؛ةرهاظ وأ تناك ةئنطاب

 يف ةكرشلا بويع نم ًاملاس دبعلا ىقبيو ءًارهاظ راتخملا لعافلا ديرفتب ةرهاظلا

 ركذ هنأل هتانسح هيلع يقبي هناحبس قحلا نكل تافصلاو لاعفألاو تاذلا

 [79 ةيآلا :ءاسنلا] هلأ ّنِف ونس نم َكِباَصأ آَثإِم :هلوقل هيلع اهب لضفت هنأ هناحبس
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 . ينغلا لاضفملا وهو ىطعأ ام بلتسي وأ بهو اه ةرخش- نأ" هانفاعتو

 رون الولو ءملعأ ىلاعت هللاو ءديرفتلا نايبب تبهذ دقف تائيسلا امأو

 كلذلو نازيملا يف ةقاطبلا عضوب تائيسلا تشاط ام هئامسأ يط يف روكذملا

 رون ال روكذملا رون اهيف نكتسا دق هناحيس قحلا ءامسأ نأل ءكمساب :لقي

 يف ركذلا نع هتبيغل هروكذم تاذ رون هركذ نم هل حولي ًاقدص ركاذلاف ءركذلا
 عضوت اهنأ كَ هللا لوسر ركذ يتلا ةقاطبلا هذهو ءمسالا رس وه يذلا روكذملا

 اهركاذ نوكل اهببسب تائيسلا تشاط امنإو تائيسلا اهببسب شيطتف نازيملا ىف

 يف ىلاعت هلوق كلذل لديو . ًادوهشو ًاملع هناحبس قحلا دنع هركذ نيح ناك
 هللا الإ هلإ ال وهو نرغلا نين يذل امن نازعلا اهعسو امنإ) :مدقتملا ثيدحلا

 نازريم هعسو امل «قرفلا يأ .هالولو كلملا ملاع ىلع لادلا «هللا لوسر دمحمو

 اذهف «ناكم وأ نامز هيوحي نأ نع هزنم هناحبس هنأل ءامس الو ضرأ الو

 الو نازيم هل ماقي ال هيف نكتسملا تاذلا رونل دهاشملل  ملعأ هللاو مسالا

 ءءيش لك يف هروهظل ءيش لك نع هزنملا روكذملا يف هتبيغل طارص هل بصني

 روهظ هل نكي مل هناحبس هالولو رهظ هب هعم هنأ مهوتي يذلا نأل ءيش هعم سيلف

 .مدقلاو ءاقبلا هل نم الول مدعلا يف دوجولا رهظي الو فرص مدع هنأل

 : هنع هللا ىضر لاقو 2

 قحلاب مهعامتجال هاوس هعم نوري الف رهاوظلا يف قحلا نوتبثي ءانفلا لهأ

 مهف «هيف هدارفنا دوجول هعم ءيش نطبي الف نطب اذإ قحلاو «نوطبلا ملاع يف

 ثيح امكح رهاظلا ملاع نع ةعيرشلا مهتجرخأ ىتح ةيسحلا رهاوظلا نوركني
 فيلكتلا هنع طقس رهاظلا راعشتسا شبغ نم مهنم باغ نمف ىنعم هنم اوجرخ

 راعشتسا نوري مهلاح يف مهو صقن لامكلا لهأ دنع فيلكتلا طوقسو يعرشلا

 مهرظن يف ضحم مهو وه يذلا ثودحلا ةمسب اهنع مهجورخل ًاصقن رهاوظلا
 لهأ ىلع مالكلا ىهتنا .مهتاماقم نع مهلوزن ىلع افوخ اهراعشتسا نوقوتي مهف
 . ءانفلا

 ىف قحلا نوتبثي ال رهاظلا ىلع نودمجتملا ضحملا كولسلا لهأ امأو



 215 هنع هللا يضر هديياقت يف /عبارلا بابلا

 نيأب بيغلا ملاع نع مهتبيغ دوجول ًانوطب ةقيقحلاب مهعامتجا مدعل رهاوظلا
 ًاديدش ءانف هب مهانفأ ًايوق ًاروهظ ناوكألا مهل رهظأ هناحبس قحلاو .مهدوجو

 .ةيدوبعلا ةمسب نكل رهاوظلل دوجولا نوعدي اوراص ىتح نوطبلا ملاع نع

 امنإ ةرهاظلا عرشلا صوصن نأ اورد امو ةرهاظلا عرشلا صوصن عم ًافوقو

 يف ءانفلا لهأ مهنمف ىصحت ال قرف مهو رهاظلا يف ءانفلا لهأ ىلع ًادر تءاج

 ةراجحلا يف ينافلا مهنمو ءاهالإ دوجولل نوري الف ةلطعملا مهو مهسفنأ دوجو

 مهنمو «سمشلا يف ينافلا مهنمو «ةبشخلا يف ينافلا مهنمو ءًابر اهوذختاف

 رشبلا نم مارجألاو موجنلا نم امهريغ يف ينافلا مهنمو ءرمقلا يف ينافلا

 نإ ةيبوبرلل انوص ةيدوبعلا لالظ مهيلع اَوُتِْنُيِل لسرلا هناحبس هللا لسرأف ءهريغو
 رهاظ ءيش يف ةيبوبرلا ةفئاط تعدا املك كلذلو ءثودحلا مسرب رهاظل تتبث

 ثودحلا فاصوأ ىلع ةيبوبرلا هيف ىعدملا كلذ لامتشاب ةعيرشلا اهيلع تدر

 ىلإ 75 ةيآلا :ةدئاّملا] 6 ماَسملَل ِناَلكحْأَي اكو :هلوقك ةيبوبرلاب قيلت ال يتلا

 دري نأ لقأ الف ثودحلا يف ةيبوبرلا ىعدا ىتح فلتلا هب مظع نمو .كلذ ريغ

 فالخب لامك ةيبوبرلل ثداحلا يف ةيدوبعلا ءاعدا نأل هل ةيدوبعلا ءاعدا ىلإ

 ليوط نأشلا اذه يف مالكلاو ءلاحم كلذف ثودحلاب مهوي ءيش ىف اهئاعدا

 ءرثكأ وه ام ىلإ يدهت ةراشإلا نكلو .هانمسر امم رثكأ ماقملا لمحي ضيرع

 رهاظلا يف ةيدوبعلا نأ ديرت ةقيقحلا نأ اومهف رهاظلا ىلع دومجلا لهأو

 مهفلا لهأ امأو .ًادبأ رهاظلا يف ةقيقحلا ىلإ ريشي املك نولوؤي اولعجف «ةقيقح

 نوطبلا ملاع يف ًانيكمت ةقيقحلاب نوعمتجملا ؛هللاب ملعلا يف نوخسارلا هللا نع

 الو ءروهظلا ملاع يف هئامسأو ةميدقلا هتافصب ًانطاب هناحبس قحلا نوري مهف

 انوص هل ةقيقحلا تابثإل تبثم مهدنع هنأل هنوركني الو رهاوظلا راعشتسا َنْؤَفّوتي

 مهتبيغ مدع يفني يذلا مهنوطب ماقم يف مهدوهش دسفت ال اهنأل فيطللا رسلل

 كلذو «ثودحلا تالاعفناب رتستلل ةزعلا ءاضتقا شبغ روهظ دنع مهتفاطل نع

 نوديزي مهف ءةزعلا روهظو ةردقلا لامك هاضتقا امم ثودحلا تالاعفنا نأل

 ًادبأ قارتفا مهل لصحي ال ىتح مهلمشل ملو مهعمجل عمج وهف ةقيقحلاب ًاعمج
 املكف مهنيعأ يف مظعو هوفلأ يذلا مدقلا روهظ ةمظعب ءانفلا شبغ لاوزل

 امأو ءمهدرم ٌسسِحلا نمف ءخوسرلا لامكل كلذو ًاناميإ مهتداز ةيآ ترهظ
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 هيلع لاق كلذلو .ةرطف هنأك مهل راص ىتح اونكمتو هيف اوماقأ ءيشف ىنعملا

 مالسلا هيلع هل ةحار الو «ينيملك» :ةشئاعل لاقو «لالب اي اهب انحور» :مالسلا

 هدبعي بر هل يذلا دباعلا رهاظم ىف هروهظل هرادتقا لامك دوهشب هبر دنع الإ

 ةردقلا لابوك نووظلا كادالعلا دفعا نيبوناك :اهنإو «رشاطللا نوت كلد ريغ لا
 .ملعأ ىلاعت هللاو عوشخلا نم اهيف امم رثكأ

 : هنع هللا يضر لاقو - 3

 رئاسلل لصاحلا شهدلا لاوز نع ةرابع قيرطلا لهأ فرع ىف ءاقبلا

 رون قرشأ هيلع ماد اذإف هنع اهنوطب دعب هل اهروهظب ةقيقحلا ههجاوت امدنع
 هشهدو هتريح تلازو كلذ سرامو اهدوهش فلأو هلاوحأ عيمج يف ةقيقحلا

 نإ هئانف لوأ ينافلاب افصأ هترظن تناكو «شهدلاو ةريحلا اَذَق نم هبرشم افصو

 شهدلا ةملظب هترظن طالتخال ةقيقحلا يف هرظن «مات ريغ هتدجو هيف رظنلا تققح

 هللاو ةياغ هرون افصو هدوهش لمك ةريحلا هنع تلازو ةقيقحلا فلأ اذإف «ةريحلاو

 . ملعأ ىلاعت

 : هنع هللا يضر لاقو - 4

 يف ةقيقحلاب عمجنا يقابلاو «حاورألا ملاع يف ةقيقحلاب ٌعَمَجْنا ينافلا

 هل ترهظ «ينافلا نم ةقيقحلاب اعامجنا دشأ وهف «حابشألاو حاورألا ملاع

 يف خسارلا ينعأ «يقابلاو اهتيرخآ يف اهتيلوأ هل ترهظو اهنوطب يف ةقيقحلا
 اهتيلوأ هل ترهظو ءاهنوطب يف هل ترهظو اهروهظ يف ةقيقحلا هنع تنطب ء«ءانفلا

 وهف عمجلاب نطبف تاذلاب ةقيقحلا هتهجاو ينافلا ءاهتيلوأ يف اهتيرخآو اهتيرخآ يف
 .ءرهاظ نطاب وهف رهظف تافصلابو نطبف تاذلاب ةقيقحلا هتهجاو يقابلاو .بئاغ
 . قطان تماصو « تماص قطانو ءرضاح بئاغو

 : هنع هللا يضر لاقو - 5

 ءانفلا فصوب هسّيِلَتل هللا يف ءانفلل الإ هباحصأ دري نأ هل أيهتي ال ينافلا

 امف .ءاقبلا فصوب هسّبلت مدعل هللاب ءاقبلا فصو ىلإ مهّدري نأ هنكمي الو

 هيلإ لوخدلا حاتفم كلمي ال هنأل دحأ هيلإ ىقري نأ وه ردقي ال هنع هللا هزجعأ

 هباحصأ دري نأ هل ىتأتي ال هسفنب دوجوملا نأ امك لاحلا كلذ كلمي ال هنوكل
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 امأو «هريغ هيلإ دري ىتح لاحلا كلذ كلمي ال هنأ ةهج نم «هللا يف ءانفلا ىلإ

 ىلإ هباحصأ دري نأ هتوقو هللا لوحب كلمي هنإف يحاصلا ناركسلا هللاب يقابلا

 فصوب هسبلتل هللاب ءاقبلا ىلإ ًاضيأ مهلوحيو هيف ءانفلا فصوب هسبلتل هللاب ءانفلا

 دري نأ هتوقو هللا لوحب رداق نيلاحلل كلامو نيفصولاب سبلت ثيح وهف هب ءاقبلا
 لضف مظع نمو .ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءهلضفب هللا هكلم ام لاح ىلإ هباحصأ

 نودب ةعيفرلا تاماقملا هذهو ةسيفنلا لاوحألا هذه يطعي هدجت كنأ هناحبس هللا

 فاقثب نيتلولغم ريغ ناتطوسبم هادي «ببس نودب اهب ءاشي نم ينغيو بلط
 هلاعفأ ءاشي امب ماكحو ديري امل لاعف ميركلا هللا ناحبس بابسألاو ضارغألا

 اذإف ءءيش لك نع هلاعفأ يف هانغ دوجول ءيش ىلع ةفقوتم تسيل ةيتاذ هناحبس

 ةينغ هناحبس هتاذ نأ امكف ءهوجولا عيمج نم ًاينغ هناحبس هتدجو رظنلا تققح

 ليلدب لاعفألاو تافصلا عيمج نع ةينغ هلاعفأو هتافص كلذك تاوذلا عيمج نع

 اهب بجتحا يتلا ةمكحلا رمأ امأو .ببس الب هلاعفأ رودصو هسفنب هناحبس همايق

 .رخآ رمأف رهظو

 : هنع هللا يضر لاقو 6

 «لمكأ كلاسلا بوذجملا ماقمو ىفصأ ملطُْصَملا بوذجملا برشم

 ةرات يناثلاو «هئانف يف هؤاقبف اهنوطب يف اهروهظب ةقيقحلا هيلع تلوتسا لوألا

 ىندأ نوكي ةراتو ءعمجلا يف قرفلا راعشتسا ثيح نم ِبْرُقلا يف نيسوقب نوكي
 ثيح نم وندلا ماقمل مزالم لوألاو .هلاوحأ ردان كلذو هيلع ةبلغلا ةهج نم

 اذه نمو ءوندلا ماقمل مزالم لوألا لوقن وأ .قرف ريغ نم عمجلا يف هقارغتسا

 يف ةراتو برقلا ماقم يف ةرات يناثلاو «موزللا ةهج نم داتوألا نوكي قيرفلا

 يف هدوهش نوكي ةراتو «بيرق وهو نيبلا يف هدوهش نوكي ةراتو ءوندلا ماقم
 ةيلوأ ةقيقحلا كلف نارود نم ءيش هتوفي الف ىّوْظُي ةراتو ءوند وهو نيعلا

 رودي ةقيقحلا كلف نأل باطقألا نوكت قيرفلا اذه نمو ءًانوطبو ًاروهظ ةيرخآو
 يف ةقرشم مهنوطب سمش نأ امك مهنوطب يف ةقرشم مهروهظ سمشف .مهيلع
 نورظني «نونطاب نوطبلا ملاع يفو نورهاظ روهظلا ملاع يف مهف ؛مهروهظ

 مهروهظ دوجول ةقيقحلا يف ةعيرشلا مهتفت ملف نيتنتج يف نوهزنتيو نينيعلا اتلكب



 هنع هللا يضر هديياقت يف /عبارلا بابلا 218

 تئش نإو مهئاقب يف مهئانف دوجول ةعيرشلا يف ةقيقحلا مهّنفت ملو مهئانف يف

 :. هلع هللا ىضر لاقو 7

 طقف رهاظلل يرسي يذلا مهرهاظب هللا ىلع نولدي رهاظلا فوصتلا لهأ
 رون يه يتلا هجوتلا راونأ قباطي امنإو «ةيبوبرلا رون قباطي ًاريهطت ديفي ال وهو

 قباطي الو ءعناصلا رون اهل ةيبوبرلاو ةعنصلا ٌروُن اهل ةيدوبعلا نأل ؛ةيدوبعلا
 فيلاكتلا ناك كلذلو عبت هل رهاظلاو نطابلا رون لإ ةيبوبرلا رون ءافصلا ةرثكب

 نطابلا لهأو ءًانطاب ةيبوبرلا رونو ًارهاظ ةيدوبعلا رون هل هنوكل لقعلاب طونم

 اهنم درجم مهنطابف مهيديأ يف ايندلا تناك نإو نطابلل مهنطاب لاح يرَْي
 ادبأ اهيلإ رظنت ال يهو ةقيقحلا رون هنكس نطاب يف ايندلا لخدت نأ الكو اشاحو

 امنه :لوقي هناحبس قحلاو ةضوعب حانج اهدنع يواست الو اهتقلخ ذنم

 ركذلاو [28 ةيآلا :ةّبوتلا] ادع َمِهِماَع َدَمَب مارح َدِحْسَمْل أونَرْفَي الق سَ تورتملا

 هللا ركذي يذلاف «بولقلا نم اهتملظ رثأ ليزي يأ ءركنملاو ءاشحفلا نع ىهني
 ةيصعم هللا ركذب نزوت ال ذإ هتيصعم ةملظ هئطاب نم ركذلا ليزي ًايصاع ناك نإو

 ملاع لوخدل لهأتي هب يذلا هبرل دبعلا ىضفأو تلازو تشاط الإ بولقلا يف
 نيجرخملا يف مالسلا هيلع هلوق لمأتو هللا نع بوجحم هلخدي ال يذلا ةنجلا

 ليلدب هب ءانفلاو هللا يف ءانفلا نع ةرابع وه يذلا ةايحلا رهن ىف نوقلي رانلا نم

 :هلوق نإف /ةرسلا لمان يف ةنخلا كيه امك نرككبلا : ءالتللا هيلعش رت

 مهنأ لإ كلذ امو مدع مهنأ يضتقي نوتبني لوق وأ دوجو مهل نأ يضنقي «نوقلي
 ىلإ رظناو .هرخآ عفادي مالكلا لوأ ناكل ًالإو هلاوزب نويحيو باجحلاب ىتوم
 نأل ةرخآلا نازيم يف شيطت تناك امنإو ةايحلا رهن يف قلي مل باطخلا اذه

 مظعتو ىلاعت هللا نم برقلا رون نم هلخادي ام بسحب لقثي لامعألا نازيم

 رون نم اهلخد ام رابتعاب هلئامي ام وأ ٍدٌحَأك نوكت ىتح نيوكتلا ملاع يف ةنسحلا

 ناك ًاضيأ كلذلو نيرخآ ضفخيو ًاماوقأ عفري هديب نازيملا ناك كلذلو نّركملا

 «ىلعأ ىلإ شاط ةرخآلا يف لقث امف ءايندلا نزو سكع ىلع ةرخآلا يف نزولا

 . ملعأ ىلاعت هللاو لاقيمالا سيل كاع ناس ناك اه نأ ال كلزذأ انف
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 ةقيقح هلقي ملف حبر هب هل لصحي ملو درولا اذه ركذي نم لك نأ ملعا

 نم لك نأ ملعأ هللاو يل رهظ هنأل هيلع هللا حتفي ىتح ريغ ال نامزلا عيضي امنإو

 ملو برغملا ةالص دعب كلذ لثمو حبصلا ةالص دعب ةرم ةئام هللا رفغتسأ لوقي

 نأ نع ًالضف اهعمسي نأ ٌبِحي ال ىتح هتيصعم ةهاركو هللا ةعاط بح هل لصحي

 ةالص دعب ةرم ةئام ِةْو يبنلا ىلع يلصي نم لكو دجب كلذ لقي مل هلك اهلمعي

 مالسلاو ةالصلا هيلع هقالخأب قلختي ملو برغملا ةالص دعب كلذ لثمو حبصلا

 اهلثمو حبصلا دعب ةرم ةئام هللا الإ هلإ ال لوقي نم لكو ةقيقحلا ىلع هي يبنلا

 ةقيقحلا ىلغلا الإ هلإ آل نقي: هلك ةرسآب نوكلا نب: علو برغملا دعب

 مام ديفت ٌةْيِكَي يبنلا ىلع ةالصلاو مالسإلا ماقم لوصح ديفي رافغتسالاف

 درفملا مسالاو «هارت كنأك هللا دبعت نأ ناسحإلا ماقم ديفت ةلليهلاو «ناميإلا

 كتاررملا رون ُهلآإ# ضحم رون هنأل هاري هنأكل هاري نأ ديرملا ديفي ملعأ هللاو

 . ملعأ ىلاعت هللاو [35 ةيآلا :روُثلا] * ضر

 : هنع هللا ىضر لاقو 9

 ملاعلا يف بلقلا رضاح ناك اذإ ركاذلا نأ .كايإو هللا ينقفو «ملعا

 رمألا هيلع مظعو ليترتب ركذلا أدتبا اذإ ةرضحلا ركاذب ريبعتلا هنعو ىنسألا

 هبلق ديري ام هناسل قيطي ال امبر ىتح هناسل ركذ يف عرسي لعج روضحلا رابتعاب

 نأ امك ناسللا ذئنيح تمصيف هسفنب ركذلا وه ىلوتيف بيبحلا مسا راركت نم

 . هسفنب كلذ ىلوت هب مايقلا ىلع فعضو لمعب هتيعر ضعب رمأ اذإ ريمألا

 :هنع هللا ىضر لاقو 0

 راختفاو «ميظع دجم ىلع وهف هناحبس هلل هنم ةيدوبعلا ققحت نم : ملعأ هللاو

 وهف ؛ميكحلا زيزعلا ميلعلا عيمسلا ميركلا ٌبرلل ًايقيقح ًادّبع حبصأ اذإ .ميخف

 .ملعأ ىلاعت هللاو .نّوكملا ىلإ نوكلا نم جرخ يأ ؛هعمجأب نوكلا هعسي ال
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 :هنع هللا يضر لاقو - 1

 هئامسأ ضعب ةفرعم ىلع مهعلطأ نأ نينمؤملا هدابعب هتمحرو هللا لضف نم

 قارتحالا جعاول مهبولق يف تراثأ اذإ هركذب ةبحملا َةَعول اودرسيِل «ىنسحلا

 .قارحإلا مهبولق يف عقول هركذ ىلإ ليبسلا اودجي مل ولو «قالخلا كلملل

 .ريدق ءيش لك ىلع هنإ هركذب انلغشي ام هبح نم انحنمي نأ هناحبس هللا لأسن

 : هنع هللا يضر لاق 2

 نوكت ال لك نم عناقلا نأ ءملعأ هللاو «ىنغلا سأر ةعانقلا تناك امنإ

 ءيش يأل هسفن يف ثحبي هنأل اهلك بئاوشلا نم ةصلاخ لب ءيش لجأل هلامعأ

 عفرل هناحبس هريغ ائيش ديري هسفن يف دجي الف ةيبوبرلا يدي نيب ةيدوبعلاب موقي
 هللا يضر هللا ءاطع نبا لاق كلذلف ءءيش بلط نع هتدوربو ءيش لك نع هتمه

 هللاو «بغار بلق نم زرب لمع رثك الو دهاز بلق نم زرب لمع لق ام» :هنع
 . ملعأ ىلاعت

 : هنع هللا يضر لاقو 3

 لقاعلا دهزت ًارومأ نهيف هللا لعج امدعب ءاسنلا رمأ هرهق ىلع كلدي امم
 ةالصلا يف هناحبس هيلع نهلوخد كرتو لوبلاو طئاغلا اهنم ؛اهربتعا اذإ نهيف

 نايتإلا ىلع مهلمحو ءيواسملا نم نهيف ام ىلع لاجرلا نهب قلع ضيحلا مدب
 نهعنمو افازج ضيحلا مايأ يف نهب هناحبس وه ىمر دقو مدلاو لوبلا لحم يف
 نهنايشغ نم لاجرلا عنمو لاجرلا ديهزتل ةراشإ هتاجانم يه يتلا ةالصلا نم

 الإ لوقعلا ىلع ايالبلا مظعأ نم نهبرق نأل َنَهَتبناَجُم اوُمِلاَوُيِلِو نك ام اوركذتيل
 .ملعأ ىلاعت هللاو «هناحبس هللا هاجن نم

 : هنع هللا يضر لاقو 14

 تافضلا نواعم هوهش نعال قدام هرنيقم ىحلا ويلقس ةوكياذلا
 مهف [110 ةيآلا :ءاّرسإلا] © امس ُهَلَ أوُعدي اَم ان نمل اوُعْدأ وأ هَل اوْعَدأ ثا
 لصألا ملاع يف مهقارغتساب تاذلا نع ةرداصلا يناعملا ملاع نع نوبئاف

 يذلا سحلا ملاعل جرخم «يناعملا ملاعل تافتلا تافصلاو ءامسألا ملاعو

 ىلاعت هللاو اهيف نيكمتو ةقيقحلا يف خسرو لامك تاذلا دوهش دوجوب هراعشتسا

 . ملعأ
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 : هنع هللا يضر لاقو 5

 نوكلا تعن يف ترهظ مدقلا ةفصو ءدوجوم لك يف ترهظ دوجولا ةفص

 نوكلا تعن يف ترهظ يقابلا ةفصو ءهل دوجو ال مدعلاب فوصوملا ذإ .مدعلاب

 ثداوحلل ةفلاخملا ةفصو «هل ءانف ال يقابلا نأ امك هل ءاقب ال ينافلا ذإ ءانفلاب

 ةفصو ؛هيلإ لكلا راقتفا يف ترهظ سفنلاب مايقلا ةفصو اهعيونت يف ترهظ

 ذإ فرصتل ةقيقح هريغ هعم ناك ول ذإ لاعفألاب هدارفنا ىف ترهظ ةينادحولا

 50 ال دوجوملا

 :هنع هللا يضر لاقو 16

 يف ليلدلا لحمضي ىتح ةيدوبعلا دوهش نع ةيهولألا يف ةبيغلا :ةيدحألا
 جايتحالا عقي ىتح ةيهولألا دوهش نع ةيدوبعلا يف ةبيغلا :ةينادحولاو ؛لولدملا

 وهو ةيدوبعلا دوجو نيع يف ةيهولألا دوهش :ةدحولاو ءاهدوجو ىلع ليلدلل

 يف يب جزو» :هنع هللا يضر مالسلا دبع انالوم لوق نم اذه مهفاو .لامكلا

 ىتح ةدحولا رحب نيع يف ينقرغأو «ديحوتلا لاحوأ نم ينلشناو ةيدحألا راحب

 هنإف .سحأ الو :هلوق مهفاو ء«اهب الإ سحأ الو دجأ الو عمسأ الو ىرأ ال

 .ةيدوبعلا دوجو نيع يف ةيهولألا دوهش وه يذلا ساسحإلل ريشي
 : هنع هللا يضر لاقو 7

 نع هيوري امب ناسللا قلطنم هارتف اهنم ديفتسيف مولعلا هتاذ هنقلت فراعلا

 نم هيتأي كلذ نأل ْمُهَديفيو هسفنل ديفتسيف هباحصأل مولعلاب ضيفيل هنأ ىتح هتاذ
 .بيغلا ملاع

 : هنع هللا يضر لاقو 8

 يواسم هئواَسَم نوكت ًاعطق يواعد رمألا سفن يف ةنطابملا هيواعد نم

 ةقيفح همئارج نوكتا امفحت هن امنت عع هكانفو هتاذ دوجو ىعدا نم نأل

 قحلا ةونهشر ةتافضوهتاذ دوهتك ماريتا ولو” ًاقيأ هيلإ ةنوستف اهتاكشو :ءةدكع

 نم تانسح هتائيس تناك امبر لب تافصلا ملاوع نم ءيش هيلإ بسني مل هناحبس

 .ملعأ ىلاعت هللاو اهيف ديحوتلا دوهش ثيح

 :هنع هللا يضر لاقو 9

 نيقيلا كلأسأو كشلاو كرشلا نم كب ذوعأ ينإ ّمهللا :لئاقلا لوق
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 يف نايعألا دّقُمِب نذؤملا نايعلاو دوهشلا ماقم وه فرصلا نيقيلا نأل فرصلا

 اهروهظ يف اهنوطبب نذؤم وه :تلق تئش نإو اهدقف يف اهدوجوو اهدوجو
 داقتعا عم رهاظ كرِشف مالسإلا ماقم امأو .ةنطاب ةرهاظو ةرهاظ ةنطاب يهف

 ليلدلا ماقم وه يذلا ناميإلا ماقم امأو «بابسألل دانتسالا عم يفخو نيكاتلا

 اهقنأو .كشلا دوجو عم لإ ليلدلا ماقي ال ذإ ءةلاحم ال فيقنهقافوبلاو

 هللاو ليلدلا ميقي ال دهاشملا ذإ «هناحبس هللا نع ةبيغلا دوجو يضتقي ليلدلا

 . ملعأ

 : هنع هللا يضر لاقو 0

 عم وهف هنع بهذيو هيتأي يذلا بذجلا هيلع قربي يذلا وه لاحلا بحاص

 الو بذجلا كلذ هيف نكمتي ىتح كلذك لازي ال مث هبلق عم ةراتو ةرات هبر

 هل :زيضي نأ 'لثق:تذجلا كلذ ىف وع لاحلا تحاضبرزيعي دنو ءالصأ تعذب
 يف لاح بحاص هنأ ىلع كلذ لديف هنايحأ ضعب يف هنع لفسني هنكلو ًاماقم
 نع ربعي دق» :هللا ءاطع نبا لاق كلذلو «هيف نيخسارلا نم سيلو بذجلا كلذ
 هنع ربع يذلا دلبلا لصو هنأل لاحلا بحاص هب ينعي «هيلع فرشتسملا ماقملا

 .ًاماقم هل رصي مل هنكلو

 : هنع هللا يضر لاقو 1

 نسحب هناسحإ يف هيلإ هللا ناسحإ نع ةقيقحلا ةهجاوم راونأ يف ربع نم
 هيلا ووج و وع ةباقتل اهيردكالا يقادلا وكر الا ريض نيف كلل نانا ميمتسألا

 ةطاحإ دوهش مومعب هسفن نم هسفن دوهش مدعل ةءاسإلا هتمصت مل هالوم دوهش

 يف ربع نم امأو .فرصتلاب هناحبس هدارفناو ًادوجو تانّوكملاب هناحبس قحلا
 نم ًاضيأ اهدوهشل ةءاسإلا هتتمصأ اهنم اهدوهشل هسفن ناسحإ نع ةعاطلا طاسب

 نإو كحض هنيمي ضايب رظن نإ ةءاسإو ةعاط هسفن لايخ يف روصحم وهف هسفن

 ةهج نم نيمي هيدي اتلك يذلا هديس ىلإ رظنلا هتافو «ءىكب هلامش داوس رظن
 هيلإ رظانلا رظن يف ناك الإ هنم ًازراب رمألا دهوش ام هنأل هنم عيمجلا دوهش
000 

 : هنع هللا يضر لاقو 2

 رهظي يذلا شيطلا هبحصي الف هدوهش ماودب نكس دق هللاب فراعلا بلق
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 . هيلع ةبلغلا ةحئار مش وأ هتمدص دنع ديرملا ىلع

 : هنع هللا يضر لاقو 3

 مدآ انيبأ رمأ مت اهنم لكألاب يتلا ةرجشلا نم لكأي ىتح ديرملا لمكي ال

 اهيف دب ال ةنج لك ذإ لالجلا ةرجش يهو ءضرألا يف فلختساف مالسلا هيلع

 دييأتلا هناحبس هللا لأسن .ًالامجو ًالالج هللا عم نوكي ىتح لالجلا ةرجش نم

 هاجي ٍءيش يف هنع انبجحي ال نأو لاح لك ىلع هل نيركاذ نوكن ىتح هلضف نم

 .ةِكَع هللا لوسر انالوم

 : هنع هللا يضر لاقو - 4

 ضرأو ءامس نم ناوكألا هذهو ءهرخآ نع نوكلا ةلمج ىلع قلطي شرعلا

 تئش نإو ءاهيلع لمتشم وهو هيف بيغ يهف هتحت ةجردنم عورف كلذ ريغو

 بيغ وهف ةردقلا ٍءام ىلع ىوتساو اهنم ماق يتلا همئاوق يه عورفلا هذه :تلق

 ذإ ءامهيف امو ضرأو ٍءامس نم عورفلا هذه :تلق تئش نإو .تاذلا ملاع يف

 شرع ىمسم يه ناوكألا عيمجب هتقيقح اهب تماق يتلا همئاوق يه كلذ مومع

 عورفلاو نطابلا همساب مئاقلا نوطبلا حول هلباقيو رهاظلا همساب مئاق وهف روهظلا

 حولل روهظلا شرع نمو ءروهظلا شرع ىلإ نوطبلا حول نم امهنيب ةرئاد ًاعيمج
 ملعلا ٍداَدَّمِب بتاك «ةردقلا سفن وه يذلا ملقلا ينعأ .ةردقلا ملقو .نوطبلا

 ملاع يف بيغ ملقو شرعو حول نم لكلاو نوكي امو ناك امب نونكملا
 لكلا احمو راثآلاب راثآلا اَحَم نم ناحبسف تاذلا دوجوب وحمم ةينامحرلا

 ؛لاعفألاب لاعفألا خسن ءديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي «راونألا تاطيحمب

 لكلا اًحَّمو «ليكايهلاب ليكايهلاو ءءامسألاب ءامسألاو ,تافصلاب تافصلاو

 ةمايقلا موي «يلجتلا شرع ينعأ «شرعلا ناك امنإو وه الإ سيلف تاذلا ةيدحأب
 .ملعأ ىلاعت هللاو مظعأو عسوأ ةبسنلاب شرعلاف روهظلا يف دازي هنأل مظعأ
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 سماخلا بابلا

 هنع هللا يضر هحورش يف

 ةيشيشملا ةالصلا حرش يف لوألا لصفلا

 : هنع هللا يضر لاق

 اذهو ءميملا اهنع َضَّوُعو ِءاَدّْنلا ءاي هنم تفذح مث .هللأ اي هلصأ ّمهللا

 مسالا وهو «تافصلاو ءامسألا يناعم عيمجل ٌعِماجلا ؛تاذلل مسا وه مسالا

 ءرافغتسا ةكئالملا نمو ةمحر هللا نم ةالصلا «يلع ْلَص روهشملا ىلع مظعألا

 ىنعملا اذهب يهف بلقلا يف فاطعناو ةقر ةمحرلاو «ةمحرلاب ءاعد دابعلا نمو

 نمل ناسحإلا يهو اهتياغو اهتدئاف ىلع اهلمح بجوف ىلاعت هللا ىلع لاحم
 هيواسي ال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرل هناحبس قحلا ناسحإو هناحبس ُهّمِحر

 لك لصأو دوجولا رون مالسلا هيلع هلعج ىلاعت هنأل هقلخ نم دحأل هناسحإ

 ةمحر مالسلا هيلع ناك كلذلف .هل ةمحر ءيشلا دوجوو ءدوجومو نئاك

 .نينمؤملل ةيادهو نيملاعلل

 صخ نكلو هيلإ ناسحإلا يف غلابت نأب همحرا يأ ءهيلع لص ىنعمو
 عجار كلذ ّعْفَن نأ ىلإ ةراشإو مهل ًافيرشت ةالصلا ظفلب ءايبنألل ةمحرلاب ءاعدلا

 لَو هللا لوسر انالوم مهمامإو ءاعفشلا ةمئأ مه ذإ ءهيلع ىلصملل ال يلصملل

 نأل مهبملا لوصوملاب هنع ربعو «خلا هنم يذلا لوسرلا يأ نم مظعو لّجبو
 ولعو فرشلا نم غلب هنأل ْهِكَي هتبتر ماهبنا ثيح نم كلذ يضتقي ماقملا
 قلعتي هنم . الصأ تاقولخملا نم هريغل اهغولب نكمي ال ةياغ ىلإ تاجردلا

 يأ تقشنا ةيتاذلا ةقيقحلا نم ةبذجنملا ةيرونلا هتقيقح نم يأ .ءتقشنا :هلوقب

 ملاعل اهسفنب نيلصاولا ديجاوتو نيفراعلا رارسأ يأ ءرس عمج رارسألا تعفدنا

 عيمجب ةطيحملا ةيلزألا ةفيطللا ةقيقحلا نم نطب ام وهو رس عمج وأ نيوكتلا

 عم دوجوم لك يف دوجولا اهلف اهب قيلي ام ىلع ةفصو ًامساو ًاتاذ قئاقحلا
227 
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 ترهظ يأ «تقلفناو .اهب قيلي ال امم امهريغو لولحلاو ةيفرظلا نع اههيزنت
 يه يتلا نيوكتلا تافص يأ ءراونألا اهلامج نيولت رابتعاب هتقيقحو هتاذ نم

 ةفرعم ىلإ هتياده دارأ نم ىلاعت هللا يدهي اهب ىتلا تاذلا ىلع ةلالدلا راونأ

 ثيح نم هلك نوكلا رارسأل عماجلا نديعتما ندا ني ةدئوعلا رارسألا كلت

 تاذلا ىلع ةلادلا تافصلاف .مدقت امك طيحملا يتاذلا رونلا نم بضتقم هنأ

 ةقلخ سورع يهف مالسلاو ةالصلا اهيلع ةيدمحملا ةقيقحلا ىلع يلتجت اهلك

 تعفترا يأ «تقترا .ةرهطملا ةفيرشلا هتاذ يف يأ «هيفو .ًاعيمج نوكلا

 اهلاكشأ نيابتو اهسينجتو اهعيونت ببسب هيبشتلا نالطبو هيزنتلا ىلع اهتلالدل

 قرفو نيعلا سفن يف نيب هنأ ةهج نم ةمكحلا نيع يف ةردقلا لامك ىلع اهتلالدو

 ةقيقح الف نيوكتلا يف اهسانجأو اهعاونأ فالتخا ىلع قئاقحلا . عمجلا تاذ يف

 يذلا جارسلا وهف ةيدمحألا ةقيقحلا نم ةدمتسم يهو الإ تانوكملا قئاقح نم

 هللا ىلص ءرارسألا عيمج هنم تغيص يذلا ندعملاو «راونألا عيمج هنم تجرسأ

 :يريصوُبلا لاق اذلو .ًاريثك ًاميلست مّلسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع

 امف لضف لك حابصم تنأ

 اوما تافوتبفا مع ا[ ةةديشت

 يأ «خلا مدآ مولع تلزنت هيفو يأ «تقترا :هلوق ىلع فوطعم «تلزنتو

 يدمحملا لامجلا نيولت ءامسأ يهو ءمدآ مولع «خلا تلزنت هتقيقحو هتاذ يفو

 ةيتاذلا هراونأ نم رون ىلع عقاو وهو لإ مسا نم امف هتقيقحو هتاذ اهتانيوكتو
 :لاق كلذلو «ءهتاذ اهب ةفصتملا هتافص رهاظم نم رهظمو

 بيغلا ملاع نم مولعلا تاذ كل

 ءاسس عتب ألا مدآل ابهستسفو

 هيلع ناك كلذلو ءءامسألا كلتب ةامسملا ةقيقحلا مالسلا هيلع هنأل يأ

 ةفرعمب هيلع ديزيو «مالسلا هيلع مدآ ملع يتلا تايمسملا ءامسأ ملعي مالسلا

 زجعأف ءرشبلا نم هريغل هملع نكمي ال امم كلذ ريغو اهلاصخو اهعفانم
 اهلك ةينوكلا قئاقحلاب ةطيحملا هتقيقح كاردإ نع زجعلا يف مهعقوأ يأ قئالخلا

 باجحلا ةمظعل يعاّذلا نيوكتلا روهظب مسلطملا رسلاو ةعماجلا ةقيقحلا هنأل
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 يأ ءهلو .ةقيقحلا ىلع مظعألا باجحلا مالسلا هيلع ناكف ءهيف قرفلا دوهشب

 يأ «تلءاضت لوقعلا كرادم نع هتقيقح دعبو هتجرد ولع لجألو يأ هلجأل

 ةيرونلا ةفيطللا وهو مهف عمج موهفلا هانعم كاردإ نع تزجع نأب «ترصاقت

 :ةدربلا يف لاق كلذلو .؛كاردإلا عقي اهب يتلا

 م هس هاا يتتةسلا تن كرش كديبكو

 ملحلابهنعاولست ماين موق

 نيذلا هباحصأ ناك اذإو .هتقيقح ىلع دحأ فقي مل يأ ءانم هكردي ملف

 مالسلا هيلع ليربج نم اوكردي مل مهماقم ولع ىلع سانلل تجرخأ ةمأ ريخ مه
 نوص رس وهو لكي دمحأ ةقيقح دحأ كردي فيكف «يبلكلا ةيحد نسح الإ

 رشعم يأ ءانم تاوامسلاو ضرألا لهأ نم تانوكملا دوجو لصأو تاذلا

 مامإلا وهف ًالإو يصخشلا هرهظم ىلع قحال الو قباس الف ةبطاق تاقولخملا
 ةيهاملاو عيمجلا دوجو نيع هنأل ةقيقحو ًاتاذ اهلك ملاوعلا عيمج نع قباسلا

 رونلا وهف الإو اضيأ يصخشلا هرهظمل يأ قحال الو هلك روهظلا ملاعب ةطيحملا

 عمج ضايحك ضور عمج ضايرف ءاهرخآو اهلوأ اهلك راونألا هب ةلصتملا
 ىلإ تاذلا ملاع نم عفدنملا رونلا ملاع وهو هلامج رهزب توكلملا ءضوح

 ةردقب نيولتلا لحم هنأل هل ضايرلا تريعتساو «تافصلاو ءامسألا روهظ ملاع

 رونلا ملاع نأل هتريرس رونو هتريصب هللا حتف نم لكل ةبجعم يأ «ةقنوُم نيوكتلا
 وهف تافصلا نم هب زرط ام لكو ؛ةيدمحملا ةقيقحلا وه تاذلا نم بضتقملا

 رهّزلا راعتساو «هتاذ ةقيقححل ضايرلا ٌراَعَتْساَف . يوفطصملا لامجلا رهظم

 روهظب اهلامكي ملعملاو .«تاذلاب ةيلاعلا تاذلا ىلع لادلا وهف هتافص رهاظمل

 بحصو لآ نم هل نم ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص تايآلا حوضوو .تافصلا

 «ضورلا يقسل ءاملا هيف عمتجي ام وهو ءضوح عمج ضايحو .تاجوزو

 نضصوخحتنأ انك ةدادجشنا ايتن اهمخ ةرشولا نأ فيش نما ةقفحلل ريتا

 يلصألا رونلا ملاع وه توربجلا .هيف ام عيمج ةايح دادمتسا هنم ضورلا

 قلعتتو ةدارإلا هب هّصخت ام بسح ىلع نيوكتلا ملاعل ينوكلا رونلا هنم ضئافلا

 باب نم نوكيف ضئاف هانعم نوكي نأ لمتحي ضيفب ملعلا هب قبسيو ةردقلا هب
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 نأ لمتحيو .لداع يأ «لدع ديز :مهلوق دح ىلع ةغلابم ردصملاب فصولا

 يأ هراونأ .لوألا لامتحالل ىنعملا يف عجار وهو ضيفي ام ضيفلاب ديري

 «ةغلاب ةرثك هنم هرودص رثك اذإ ءيشلاب قفدت نم ةوقب ةيراج يأ ةقفدتم هل ةيتاذلا

 قلعت قلعتم يأ طونم وهو الإ هرخآ نع دوجولاو هرسأب ملاعلا يف ءيش الو

 ةينوكلا راونألاف .هنيوكت لصأو هدوجو ةدام وهف اهب نيعلا رونو .هلصأب عرفلا
 ذإ مالسلاو ةالصلا هيلع هتيهام نيع يف ةعدوتسمو هتقيقح يف ةجردنم اعيمج
 ناوكألا تنّوكت يذلا يدمحملا رونلا وه يذلا دوجولا يف يأ ةطساولا الول

 ددع هيلع ققحتلا لوقلا ره انك قار انك عينبفا أ هذل هي اعمع
 نع رداصلا يأ طوسوملا ًاعيمج لوقنملاو لوقعملا لهأو نطابلاو رهاظلا لهأ

 هنيوكتو طوسوملا دادمتسا اهنم ةطساولا نآل ةيقب هل قبت ملو ءةطساولا كلت

 «ةطساولا كلت نع طوسوم هنأ ضرفلا نأل اهمادعناب مدعنيو اهدوجوب دجوي

 مسا وه ةالص «سكعلاب سكعلاو ةطساولا دوجو يضتقي طوسوملا دوجوف

 حتافلا وه ذإ عينملا هبانجو عيفرلا هماقمب قيلت ةيلصت ىلص ردصمف الإو ردصم

 يف هللا همحر خيشلا نم قارغتسا اذهو كتفرعم نم هريغ ىلع قلغأ امل كب

 ةالصلا نع لدع كلذلو .«يدحألا رونلا رحب نيع يف يدمحملا رونلا دوهش

 هعنقي ملو هنم بضتقملا بانجلا ىلإ عيفرلا بانجلا نم قيلت ةالص ىلإ ةدراولا

 ةالصلا فيكت نع زجعلاب هسفن ىلع فرتعاو .ماوعلا ماقم هنأل كلذ يف دراولا

 .هلهأ وه امك ؛هيلإ كنم كب قيلت :لاق كلذلو ميدقلا مالكلاب قيلأ اهنأل هيلع

 لعجاو :لاق كلذلو اهرخآل اهلوأ نم ةيلصتلا هذه ىنبم لاونملا اذه ىلعو

 هيلإ ًادوهش كنم ًادوجو كب يتقيقح رس هحورو يحور ةايح مظعألا باجحلا

 يفخلا فيطللا كرس هنإ ّمهللا ؛كدنع رمألا سفن يف هلهأ وه امك ًادوجو ًامرك

 ةلالدلل كتاذ نيع نم كب طسبنملا كلامج رونل عماجلا تانئاكلا رهاظم يف

 كتوربج سفن يف كيلع الاقمو ةمهو الاحو اتاذ هتقيقح عيمجب لادلا كيلع

 كناذا تايجر ىأ فياجعو اعنعكلملا شاودن :طيحملا كتوكلم نم ززابلا

 نم ّآلِإ كتفرعم ىلإ لصي الف كزع ةمظعو كئايربك طرفل كيلع هتلدسأ يذلا
 يف تنأف كنع باجحلا فشكب كسفن تبجح كنوكل كنم ةيانعلا هل تقبس

 ةرهاقلا كتردق هب ترهظ يذلا مظعألا ءيش لك نم رهظأ كباجتحا لاح
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 ترهظأو دادضألا ددعت يف ةدحولا ةطقن تزربأ ثيح نم ةرهابلا كتمكحو

 .روهظلاب نطابلاو روتسلاب رهاظلا تنكف .داعبلا بلاوق يف برقلا تايلجت
 مظعألا باجحلا مالسلا هيلع ناكف كلذ عيمج يف ةيدمحملا ةقيقحلا تققحو

 امم عدبأ ريوصتلا ناكمإ يف سيلف كيلإ كتياده رونب قباسلا ليلدلاو كيلع كنم
 هلك كلذو «ةدايزو ناكمإلا رئاود عيمجب اهتطاحإل ريصبلا عيمسلا ةردق يف ناك

 الف كدوهش يدي نيب يأ «كيدي نيب كيلإو كب كل كنم مئاقلا ناكو عقو دق
 ققحتي نأب مالسلا هيلع يدمحملا رهظملا يف نكمت نمل الإ كدوهش نكمي

 ردق ىلع ةيرحلا يف نكمتلاف «ةيبوبرلا راونأ اهيف تنمك يتلا ةيدوبعلا فاصوأب

 ايبفا نماكلا ةيؤوسلا ردي ةيرحلاو ةيرحلا مسلط ةيدوبعلا نأل ادور

 ىلاعت هللاو اعطق ةيرحلاب قست: ةةيلخهل تراص نأب ةيدوعلاب ققحت ٌوَمَحَت نم لكف

 :ملعأ

 فرعأ هنأل هلبق دحأ اهبستني مل ةبْسن كيلإ بستنا هنإف هب ينقحلأ ّمهللا
 ةيرونلا هتقيقحب ًالومشم نوكأ ىتح «يونعملاو يّسحلا يأ .هبسنب هللاب ةقيلخلا
 ها فقم تاظقلا »هن اه نوع هكر اق هيدنر ذر وح هاو نق قالا هذ او ووتت

 تلك ري رغانعلا وم دعت ان بعسل ةيبست دقو« مالستلاواةةايقلا
 .هنم يرلاو هبرشو هقوذ ببسب ةزيرغلاك هقلخ ريصي ىتح هب فاصتالاو ققحتلاو

 هيلع هتجرد غلبأ مل نإو ًايقوذ ًاقيقحت اهب ينققحو ةيفصولا ةيلحب ينلح هانعم
 هب لهجلا نم كلذب ملساف ًادوجو رمألا سفن يف كلذك وه امك كلذ يف مالسلا

 اذإف «قيقحتلا يف ةياهنلا لهأ عم كتداع وه امك كب لهجلا نم ينتملس امك

 رهظملا وه يذلا رهاظملا فرشأ يف مهتيقبأ كيف مهئانف دعب كب مهتيقبأ

 يأ ينفرعو ؛كدوجو يف هدوهش راوثأ مهيلع.(تحالو يقلحو ييدلخو يدمخلا

 هتفرعمف الإو لامجإلا ليبس ىلع ةفرعم مالسلاو ةالصلا هيلع هايإ مدقت ام ببسب
 «ىلاعتو هناحبس هلل الإ نكمت ال ليصفتلا ليبس ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع

 وهو دروم عمج دراوم نم ةيلامجإلا ةفرعملا كلتب يأ اهب ٌمَّلْسَأ :لاق كلذلو

 «ضضعب نم ىندأ اهضعب «ةريثك مالسلا هيلع هب لهجلا دراومو .دورولا عضوم
 «ضعب نم ىلعأ اهضعب «ةريثك مالسلاو ةالصلا هيلع هتفرعم دراوم ْنأ امك

 لهجلا دراوم نم ةمالسلا عقت اهب يتلا ةفرعملاو مالسلاو ةالصلا هيلع هب لهجلا
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 فرشأ يف هللاب ءاقب هيف ءانفلا نأل هيف ءانفلا ليبس ىلع نوكت يتلا يه هب

 ءانفلا نأل بتارملا ىنسأو تاماقملا ىلعأ ةيصوصخلا لهأ دنع كلذو رهاظملا

 :هنع هللا يضر ركب وبأ لاق كلذلو ةياهنلا لامك ىلع لدي مالسلا هيلع هيف

 ةرثكو «كيلع يلام قافنإو «؛كيدي نيب سولجلا :ثالث ايندلا نم ّيلإ ببحا
 :نينمؤملا مأ ةشئاع اهتنبال اهنع هللا يضر هتجوز تلاقو .«كيلع ةالصلا

 هللاو» :مالسلا هيلع هتوم دنع رمع انديس لاقو .هلَك هللا لوسر يِركْشأ»

 كلذلو .لاق امك وأ «تام دق ِدْيكَي هللا لوسر ْنِإ لوقي نم فيسلا اذهب نبرضأل

 .ىلاعتو هناحبس قحلل مهدوهش عم ًادبأ ةياهنلا لهأ نع بيغي ال

 دراومو . لضملا دراوم رون نيع نم يَرِس مفي برشا يأ ءاهب عركأو

 بابسألا نع يراعلا ضحملا لضفلاب الإ لاني ال ذإ هناحبس حلا دوهش لضفلا
 ناسنإلا لصوت امنإ ةدهاجملاو «هناحبس هدهاش نم لك ةداهشب هيلإ ةلصوملا

 لقتلاب الإ لاني ال ةريشلا نسفنف ًالإو ريغ آل هوهشلا رش لمحل لهاتي نأل
 بيسي لاغي الو نانتمألا نقم الإ نديل هنأل دحأ "هيف يرقي ال ئذلا نضلاختلا
 دراوم نم .خلا «ىرتشي كلصو نأ بسحأ تنك دق» :لاق نم هللا محريو . ًادبأ

 ال يه ذإ كترضحل لوخدلا ببس وه لضفلا ءدورولا عضوم وهو ءدروم عمج
 امأو «بابلاب فوقولا باستكالا ةياغ ذإ باستكالاب لخدت الو بابسألاب لانت

 يب كلنا ىأ :«ةليبش ىلع يتليحاوينامولا نيزعلا مركب آلإ نسيلف لوعدلا
 مدقتو كنم ةيانعلا قبس كلسم وهو كيلإ لوصولا ىف هب هتكلس يذلا هكلسم

 ذيع تاع سل هنأ سا الرس رووضعلا» اقم أ كنزيضس ىلإ كليو ةقااتإلا

 امك لكلاب لكلا جزمي ثيحب نوصلا ةمكح هعم ةيعملا امنإو ءهعم نوكت ىتح
 كيلإ هب كلاّسلا تنكف كب كدنع لضفلا نم هل قبس امب كنم ًاديؤم وه هتلمح

 هنع وبنت امب هتمركأو «ببس الب هتيطعأو بعت الب هتينغأف «كيلع هل ليلدلاو
 نأل كترصنب ًالومشم يأ ًافوفحم يعون ًاردصم ًالمح .بالطلا هوجو

 لامكل قئاوعلا فيطاطخ كنع هعطقت ال كيلإ ريسلا يف كترصنب فوفحملا

 امم هيلع عقت ام لكل ةقحاملا كتمظع راونأ دوهشب هنع اهعفد ىلع كرادتقا

 عم ال كعم فوقولاو «كيلإ رظنلا تدارأ اذإ هتريصب نيع ىلع فقي نأ ىسع

 كتعنب يتعنو كفصوب يفصو ةيطغت ببسب يب يمرإ يأ فذقاو «كاوس ءيش
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 مهو وه يذلا لطابلا ىلع داحتالا ةرئاد يف ًاجردنم كراونأ نم ًارون نوكأ ىتح

 دنع قرفلا نيع يف عمجلا ْمُهَوَو هللا يف ءانفلا لهأ دنع عمجلا نيع يف قرفلا

 قرفلا ماقم نم يقترملا نأل ًادبأ فراعلا ةآرم يف مهو ال ذإ هللاب ِءاَقّبلا لهأ

 ةأرم ىلع هشبغ يقب هؤانف لاز نإو ءاقبلا ماقم ىلإ هللا يف ءانفلا نم يقترملاو

 وأ ءءانف نع ءانف :لوقن وأ ءءاقب يف ءانف اذإ ءاقبلاف ءهيف خسري ىتح هرس

 بوحصم نكلو رثألا ىف ريس ءاقبلاف «ةافو دعب ثعب وأ توم دعب ةايح :لوقن

 نع هليزأو هلتقأ يأ «.هغامد بيصأ يأ ا ةقيقحلا نيع نم زوربلا راونأب

 ىلع ولو ىوسلا وحم يضتقت يهو ةدحولا يف ةغلابم ةيدحألا راحب يف

 : رعاشلا لوق دح ىلع هيبشتلا ةادأ فذح دعب هبشملا ىلإ هب هبشملا

 ارَج دقو نوصغلاب ثبعت حيرلاو

 ءاملا نيجل ىلع ليصألا بهذ

 يأ ءملعأ هللاو هانعمو .ةضفلا يأ «نيجللاك ءام ىلع بهذلاك ليصأ يأ

 يف ةنماكلا رادتقالا جاومأب اهجومت يف راحبلاك يه يتلا ةيدحألا يف ينلخدأ

 نيوُلَتِل ةدحولا نيعب أرظان ديرفتلا ةطقنب اأجوزمم نوكأ ىتح قرفلا رهاظم
 بابسألا نع ًابئاغ «تاذلا عم ًافقاو ءديرجتلا طاسب ىلع يتاذلا لامجلا

 «ديحوتلا رهاظم نم ديرمتلا نع قوعي امل ريعتسا .ءهوحنو نيط نم هضرغ

 ةداضملا ةيدوبعلا دوجوو دحوملاو دحوملا ءاضتقاب قرفلا ىلع لادلا ديحوتلا
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 ثيح نم برقلا نظي نّمم ًاريثك اهيف تفقوأ يتلا ةمكحلا ثيح نم ةيبوبرلل

 «ضحم كولس وهو درطلا نومك ثيح نم لاصتالا دقتعيو ءدعبلا دوجو
 يه يتلا ةيدحألا راحب يف يب جزت نأ دعب يأ «ةدحولا رحب نيع يف ينقرغأو

 «توم الب ةايحو قرف الب عمج كلذو راثآلا دوهش نع ةبيغو رايغألا نع ديرجت

 «ةيعفش الب ةيرتوو «ةمكح الب ةردقو «ةيدوبع الب ةيرحو «ةفاثك الب ةفاطلو

 ةقيقحلا رحبل لوخدو «سح الب ىنعمو «نوطب الب روهظو «ةيرخآ الب ةيلوأو

 لاخوأ نوف اجركم نوكأ كلذ نس. ةسئاتلا ةيالولا كلذ: لوَضَكمو قرع الع

 الب تومو عمج الب قرف اهنأ ثيح نم ةلمج ةيالولا بلس يضتقت يتلا ديحوتلا
 دضلا يف ةيبوبرلا دوهشل ةعماجلا ةدحولا رحب نيع يف ينقرغت نأ كلأسأ «ةايح

 نيرمألا خزرب نوكأف ةيرتولا دوهش نيع يف ةيعفشلا دوجولو «ةيدوبعلا وه يذلا
 .ءانفلا يف ءاقبلا وه يذلا عمجلا عمج ىلع لصحأو نيبلا يف نيعلل ًارظان

 اهنوكل اهعمس لحم يه يتلا ةريصبلا نيعب ىرأ ال ىتح ةلماكلا ةيالولا كلتو

 وه نم دوهش اهنم نكمأ كلذلو «ىرت ثيح نم عمست امك عمست ثيح نم ىرت
 نم عمست اهنوكل اهتيؤر لحم وه يذلا ةريصبلا عمسب عمسأ الو ةهج لك يف

 دوجو الإ نيوكتلا روهظ يف دجأ الو «عمست ثيح نم ىرت امك ىرت ثيح
 يف ةغلابم سحأ الو ءرخآلا يف لوألاو رهاظلا يف نطابلا دوجوب نيولتلا
 ةرقب ىنعملا يف ام سحلا يف دجأ ىتح رهاظلا ىلع نطابلا ةبلغب دوهشلا

 .اهب الإ دوجولا ىلع دجولا ةبلغو دوهشلا
 ةدحولا نيع دوهش يف قرغلا هللا نم بلط هنأ ءملعأ هللاو مالكلا ىنعمو

 يف دجي الو ءاهب الإ عمسي الو اهب الإ ىري الف هنطابو هرهاظ وسكت ىتح
 هيلاح يف اهلو اهب وهف اهب الإ رهاظلا يف سحي الو ءاهب الإ نطابلا نادجو

 ىتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع لازي الو» :ثيدحلا يف لاق دقو .ًانطابو ًارهاظ

 نقلا هلفيررا نيب نقطيو يتلا هدو دي ةيسيووللا ةفديور تنم هعيح | اذان هحأ

 وه يذلا ةفاثكلا ملاع يأ مظعألا باجحلا لعجاو :لاق امك وأ «اهب يشمي

 نأل كلذو ةيدمحملا ةقيقحلاب موسوملا تافصلا نيع نم دمتسملا روهظلا ملاع

 فوقول رظناو .قلخلا نم هاوس ةيناحور ةايح يه لب هاوس ةيناحور قلك هتيرشب
 ةايح نأل يحور ةايح .هتيرشبب لوسرلا هيف فقو ماقم نود مالسلا هيلع ليربج
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 اهدوهش مامتب حورلا ةايح نأل لكلا نع ةبيغ ضعبلا نع ةبيغلاو دوهشلاب حورلا

 نم يهف «حاورألا عمج يف حابشألا قرفل اهتيؤرب الإ ةقيقحلل اهدوهش متي ال

 ماوعلا حاورأ تناك كلذلو ةيح ةلوصوم هدوجوم عمو ةتيم ةبوجحم باجح ريغ
 اهنوكل ةرخآلل الو ايندلل ةضحمم تسيل خزربلا يف ماسجألا نع جورخلا دعب

 حرست رضخ رويط لصاوح يف ةصاخلا حاورأ تناكو .نوطبلا ملاع دهاشت مل

 يف اهبيبحب اهمعنت متيل كلذو شرعلا تحت ةقلعم ليدانق ىلإ يوأتو ةنجلا يف

 دادضألا بئاجع يف داحتالا روهظب ةيبوبرلا لامك يضتقملا حابشألا ملاع

 معنتلا يف رفوأو ًانسح دشأ ةرخآلا يف يه يتلا تافصلا ملاع نم ةدمتسملا

 نوطب يف مهتوم دعب مهف تاذلا مهتوط مهتوم دعب ماوعلاف ءابيصن اهدوهشب
 تافصلا مهترشن مهتوم دعب ةصاخلاو «مهدوجوب رادلا هذه يف مهروهظل ءافخو

 يف مهدوجو نع مهئانفب رادلا هذه يف مهنوطبل ءانسو روهظ يف مهتوم دعب مهف

 حورلا ةايح وه يذلا عمجلا يف قرفلا دوهش بلط دقف نيرادلا يف مهدوهش
 يأ يملاوع عماج هتقيقحو يتقيقح رس هحورو .تافصلا ملاع يف اهيلجتو
 عم هحور عمتجت الف لكلا حاورأ نع اهراونأ فرشل تدعب يتلا هتاذ حورو

 ماقم يف ءاقترالاب ةيفصتلا ةرثكب ةيناحورلا ماقم نع هريغ يقتري ىتح دحأ حور

 مالسلا هيلع هعم عامتجالا عقي ذئنيحو ءرسلا ماقمل لصي ىتح يلصألا رونلا

 هنأل «راونألاب راونألا عامتجا ال «راونألاب ةعشألا عامتجا هبشب نوكي نكلو

 رونلا عفدنا هيلإف ةينوكلا رهاظملا لوأ هنأل ًادبأ دحأ هقحلي ال مالسلا هيلع

 هنود نمو هقوف نمف رذلا ملاع :هنم عفدنت رهاظملا تلعج مث ةرم لوأ فيطللا

 توربجلا ملاعل رظان وهف ءيلصألا رونلا الإ يدمحملا رونلا ءارو سيلف

 وأ نيسوق باق هنم ناكو هسأر نيعب هبر ىري نأ عاطتسا كلذلو ؛هيف خوسرلاب

 رهظي ملو يلصألا هملاع يف لزي مل مالسلا هيلع هنأل هتينب مدهنت ملو « ىندأ

 ىوق كلذلو كلذك سيلو هتاذ روهظ هب هل ةربخ ال نم مهوتف هلايخ الإ دوجولل

 نع درجملا لوألا قحلا قيقحتب مهاوس كلذ ىلع وقي ملو هتيار ىلع هباحصأ
 هتيرخآ يف لَّزأ اي لايخ ضحم قيقحتلا يف وه امب بجحلاو لاكشألا ضراوع

 .دوجولاب كدارفنال هدعب نوكت كنع ءيش مدقت نع كهيزنتل ةيلوأ الب
 هل نم عم ثودحلا ُثبثي فيك مأ «مدعلا يف دوجولا رهظي فيك ًابجع اي
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 نع هتاذب هنوطب يف هتاذل هتاذب رهظ امنإ هنأل هنوطب يف رهاظ اي ءمَدِقلا فصو

 نع اهنوطب يف هتاذل رهاظ وهف «هنع نطبي وأ هل رهظي ءيش هعم سيل ذإ هتاذ

 هتاذل هتاذب هروهظ يف هتاذ نع هتاذب نطب امنإ هنأل هروهظ يف نطاب اي .هتاذ

 نع نطابلاو اهنوطب يف هتاذل رهاظلا وهف ؛هنوطبو هروهظ يف دوجولاب هدارفنال
 ةدش نم نوطبلاب روهظلا يف فطلت ءوه لإ هعم سيل وه وهف اهروهظ يف هتاذ
 .روهظلا يف هفطلت ةدش نم هاوس هعم سيلو هاوس هنإ ليق ىتح ةمكحلاب روهظلا

 كرادم نع هانعم قر ىتح ةردقلاب نوطبلا ةدش نم روهظلاب نوطبلا يف هفطلتو

 كاردإلا نع ةزجاع ءايربكلاو ةمظعلا قدارس ءارو نم ةريحتم تيقب ىتح ماهفألا

 نكلو كاردإ كاردإلا نع زجعلاو «لاوحألا عيمج يفو ىنعملاو سحلا يف

 .رهاظلاو نطابلاو رخآلاو لوألا تضتقا رداقلا ةمكح

 كنم دصقملا غولب ةباجإ هْبِجأو لوبقلا عامس يِئاَدن ءيديس اي عمسا

 هتيقبأ ثيح ىضرو ةباجإ عامس هب تعمس يذلا عساولا كمركب امب لومأملاو
 كدبع ءادن «كيلإو كبو كنم ءادنلا ناكف هئانف دعب نم هئاقب يف مالسلا هيلع

 هترتخا يذلا هل كراتخم ىلع هنايرج يضتقي يذلا دبعلا مساب هتفرشو كيبنو

 نم لكف ؛يهاونلا بانتجاو رمألا لاثتماب ةيدوبعلا ةماقإ وهو كدابع عيمجل
 نيب ُثب نيح ءايركز «هسفنل هراتخم ال هل هللا راتخم ىلع راج وهف اهيلع ىرج
 ثيح كئاعدب ايقش نكي ملو ءهاوق نهوو كل هتقاف رهظأو هاوكش كتيبوبر يدي
 رئاود ماحتقا ىلع ينّوق يأ ءكل كب ينرصناو ءكاضرو .؛كنذإب هؤاعد ناك

 لوصحم نأل كل اهسمش ريصن ىتح ةقيقحلا سمش لالظ يه يتلا ٌسِحلا

 . ءاهتنا كيلإو ًاماود كبو ءادتبا كنم رومألا

 يل رهظ مث ''':هنع هللا افع يئالدلا يبرعلا نب دمحم يديس هديقم لاق

 ذإ تايقابلا تاملكلا هذه حرشب ةدئافلا ممتأ نأ ىلاعت هللا ترختسا نأ دعت

 الفطتم ةفيطل ةرابعو ةفيفخ ةراشإب اهتيدحف ءروتبملا نم ىلوأ لماكلا ءيشلا

 حراشلاو فنصملا ينعأ ؛نيمامإلا نيذه لالخ يسفن ٌتْمَحْفْأو ريخلا لهأ ىلع

 هرحأ نلإ انه نون ةيكدت || ةالصلا ىلع قاّرحلا دمحم يديس حرش رخآ اذه ةيلصألا ةخسنلا يف )010(

 .يئالّدلا يطابرلا يبرعلا نب دمحم جاحلا يديس هدّيقمو هذيملتل
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 وأ امِهِدَدَم نم انيلع ضيفي نأ ىلاعتو هناحبس هللا ىسع ءامهنع هللا يضر

 .ةدايزو ىنسحلاب هلضف نم انمركيو ةداعسلا بتارم ىلإ هب انيقري ام امهتاكرب
 : نيعتسأ هللابو لوقأف

 يف هلل هللاب دييأتلا ىلاعتو هناحبس هللا نم بلط .كل كب ينديأو :هلوق

 هلل هللاب هذخأ نوكي ىتح هتانكسو هتاكرح عيمج يف أظوفحم ًاروصنم نوكيل هئاقب

 ةيوقت نع ةرابع :هنع هللا يضر يلازغلا مامإلا لاق امك دييأتلاو .كلذك هكرتو

 عماج هنأكف . جراخ نم بابسألا ةدعاسمو شطبلا ةيوقتو «لخاد نم ةريصبلا

 دشرللو هتقيقح يف ءيشلا هيلع امل ةفشاكلا ةيملعلا ةريصبلل اهعجرم ىتلا ةيادهلل

 ىلإ هعجرم يذلا ديدستللو ةداعسلا ةهج ىلإ ةثعابلا ةدارإلا ىلإ هعجرم يذلا

 برقيو :لاق هيلع اهريسيتو بولطملا بوص ىلإ تاكرحلا هيجوت ىلع ةردقلا
 .ةمصعلا ءركذ امل عماجلا دييأتلا نم

 معنلاب بيغي ال ديؤملاب ديؤملاف» : همكح يف هنع هللا يضر انخيش لاقو
 اذه ناك اذإف «مالسلاو ةالصلا امهيلع ناميلسو بويأ ركذاو ؛مآلآلاب نتفي الو

 هب سحتو هتياهن هب لمكتل لصاولا فراعلا هبلطي نأ ريدجف هتجيتنو دييأتلا دح

 قلخلا فرعأ وهو مالسلا هيلع هيبنل هناحبس انالوم لاق دقو .هتريرسو هتريس
 هرصنب كديأ [62 ةيآلا :لاّقنألا] #«َنيِنِمْؤمْلابَو وصب ديل دل ره :هيلع مهمركأو هللاب

 هرصنب كديأ «ًارهاظ نينمؤملابو انطاب هرصنب كديأ «ةعيرش نينمؤملابو ةقيقح
 .ملعأ ىلاعت هللاو ًاسح نينمؤملابو ىنعم

 ديؤملا فرصت ناوكألا يف هللا هفرصي نأ هنع هللا يضر مامإلا اذه بلطف

 اذكهو ءهنود ءيشل ال هلل هنأل ءيش هذخأي الو ءيش لك نم ذخأي روصنملا

 هديأ دقف ؛هيف هءاجر ىلاعتو هناحبس هللا ققح دقو نيلماكلا نيخسارلا نأش

 ًارهاظ هديأو ءًادبأ ايندلا نم ءيش ىلإ نكري مل هنأ ىتح ًانطاب هيلإ عاطقنالاب

 بسنت تراصو ةقيرطلا هذه هنع تعرفت يذلا هنع هللا يضر نسحلا يبأ هذيملتب

 .هاضرأو هنع هللا يضر خيشلا ةكربب كلذ لك .ًاروهشم ًامامإ اهيف راصو هيلإ

 ليبسلا ىلإ ةماقتسالاو ىوسلا دوهش نم ةمالسلا عمج كنيبو ينيب عمجاو

 ءاقبلا ماقم يف عمجلا ذإ ؛عمجلا عمجل بلط هنع هللا يضر هنم اذهو «يوسلا
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 دوجول تبثم وهف .«كنيبو ينيب :هلوق ليلدب ءيش لك يف هللا دوهش نع ةرابع

 ا :فلس اميف لاق دقو .اهل هللا تابثإ ثيح نم هسفن
 .ءانفلا دعب ءاقبلا يف مالك هلك انه ىلإ مث نم ركذ ام لكف ؛هرخآ ىلإ ؛ةدحولا

 نإ هعجارف «ةيدحألا راحب يف يب جزو :هلوق وهف طقف ءانفلا ىلع مالكلا امأو
 لاو 2
 . اسنسنعل

 نوكيل عمجلا عمج بلط امنإو «هنع هللا يضر كانه انخيش هلاق ام رظناو

 مث .لامكلا كلذو هقح قح يذ لك ىطعيف هعمج يف ًاقورفمو هقرف يف ًاعومجم
 ل ا «كريغ نيبو ينيب لحو :هلوقب عمجلا اذه َدَكأ

 ًافرص هللا ىلإ ىهتني 'ي ىتح هسح ةرئاد نم ه 0 د

 هللا يضر لاق كلذلو (94 ةيآلا 0 «زّرم لَو مكَتفلَح امك ئدرف انومتعج دقو
 هللا [42 ةيآلا :مختلا] 49 نتصل َكْيَر َل ! أَ ءاهتنإللاو ليصحتلا اذه دعب هنع

 اا ولم سرح اثالث فيرشلا مسنالا اذه ررك هللا هللا

 انكمت هنطاب نم نكمتيو فيطللا رسلا رون هيناعم نم هيلع حوليلو فيرشلا

 .فيرحت الو جاجوعا هيف سيل اميقتسم

 ىلع هبنيلو ظفحيل ًاثالث ثيدحلا ررك نم باب «يراخبلا مامإلا لاق دقو
 وأ «تاذلا يف ءانفو ءتافصلا يف ءانفو «لاعفألا يف ءانف ءًاثالث تاءانفلا نأ

 دوهش ةئلاثلاو «ناميإلا ماقمل ريرقت ةيناثلاو «مالسإلا ماقمل ليصحت ىلوألا

 هللاب ءاقب ةثلاثلاو .هللا يف ءانف ةيناثلاو ءهللا ىلإ ريس ىلوألا وأ .ناسحإلا ماقمل

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 ةنيدم ىلإ هتدهاجم ةرجه يف هتيرشب ةكم نم هتيناحورب رجاه امل مث
 لإ َكْداَرَل ناملا كلّيلع ضرف ىلا َّنِإإ# هتراشبب لوصولا يدانم هادان هتدهاشم

 ءاقبلا ةرئاد ىلإ در هدوهشو هئانف يف خسر اذإ فراعلاف [85 ةيآلا :صّصَقلا] (ِاَعم

 امل يي هللا لوسر نأ درو امك ًاروصنم ًاديؤم ًارورسم احرف ءاقللاو حتفلاب ًارشبم

 بحأ يف ينلزنأف ّيلإ عاقبلا بحأ نم ينتجرخأ كنإ ّمهللا» :لاق ةكم نم رجاه

 َّنِإ## :ةيآلا هذه هيلع تلزنف .مالسلا ةالصلا هيلع لاق 0 .«كيلإ عاقبلا

 هرمأ ةجييتن نم ناكف [85 ةيآلا :صَّصَقلا] #ٍداَعم لإ َكدارَل براءرقلا تكليلع ضرف ىِل
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 ًاديؤم حتفلا ماع ةكم ىلإ هدر نأ هللا ىلإو هللا نمو هللاب هترجه تناك امل هلي

 هللو هتعيرش رهظأو هتملك العأو هنيد لمكأو همعن هيلع هللا لمكأ دقو ا رويفتم

 .رومألا ةبقاع

 الو ءهرارق هللا ريغ عم نوكي الو ءهرارطضا لوزي ال فراعلا ناك املو

 ياَدَسَر اَنرمَأ َنِم * ان ْمَوَمَو همي َكنَدَل ني اَنِإَء آنبرإ» :لاق ءهالوم لضف نع هل ىنغ

 هقلخ ةصاخ ىلع اهضيفي يتلا ةصاخلا هللا ةمحر نم بلطف [10 ةيآلا :فهكلا]

 ددملا هللا نم بلطف «كندل نم» :هلوقب ةفرصلا بهاوملا ىلإ اهدنسأ كلذلو

 نيبو هنيب قبي مل لصاولا ذإ بابسأ الو لعفت الو باستكا الو ةطساو نودب

 . باجح هالوم

 لهأ ةلاقم لثم لاق ًافرص هللا دنع نوكلا فهك ىلإ ىوأ امل :لوقت وأ
 ُهَيَنِقْلا ىوأ ْذِإ 9 :هلوقب مهنع قحلا ربخأ امك ًافرص هللا ىلإ اوعطقنا نيح فهكلا
 نم هللا مهحارأ نأ مهرمأ نم ناكف «ةيآلا رخآ ىلإ [10 ةيآلا :فهكلا] «ٍفهَكْلا لِ
 اسح مونلاب مهحارأ امكو ءًاسح ةحار وه يذلا مونلا ةرئاد مهلخدأو ايندلا بعت

 هيلع لاق دقو ءرايغألا ةظحالم نم ىنعم مهحاورأ حارأ كلذك رادكألا نم

 ةدشو هبرق الإ هللا نم بلطي ال فراعلاف .«هبر دنع نمؤملا ةحار» :مالسلا

 .هعم بدألا

 نم هب نصحتلاو دارملا يف دييأتلا هنم بلطاو :همكح يف انخيش لاقو

 | .داعبلا تابجوم

 ةيدوبعلا يف قدصلا مهبر نم نيفراعلا بلطم :هللا ءاطع نبا مامإلا لاقو

 بدأف ءهل ةياهن ال قحلاو بارتقالا ردقب بدألا ذإ «ةيبوبرلا قوقحب مايقلاو

 لك .«هنم مكفوخأو هللاب مكفرعأ انأ» :ِةْكَك لاق كلذلو ءهل ةياهن ال فراعلا

 امل كلذلو .هلامكو هتّرعو هلامجو هلالجو هللا ةمظع نم مهيلع حولي امل كلذ

 .كاردإلا نع زجعلا هثروأ ام هللا ةمظع نم هنع هللا يضر مامإلا اذه نياع

 نَحْبْسإم :لاقف «هيزنتلاو حيبستلا الإ هعسي ملو هالوم يدي نيب هريصقتب فرتعا

 . [180 ةيآلا :تافاّصلا] هجََّزِعْلا تر َكِيَر

 ردقي الو نوفصاولا هفصو هنك غلبي الو ءهلل ١ الإ هللا فرعي ال هنأ ملعاف
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 ءدِيَلِع نم ِءْىَنس َنوُطحُي الَوإ» املع هب نوطيحي الو نوفراعلا الو نودباعلا هردق
 هذه يف ههوصقم لّمكو هءاجر هللا ققح املو [255 ةيآلا :ةَرَقَبلا] 4 امي 31

 متخلا يف بيغرتلا نم درو امك ةيآلا هذهب متخ ةفينملا ةليسولاو ةفيرشلا ةالصلا
 دل از ين كلل طع 1: انفال را يهز يعم د امرو يمكع مالك لك تاو
 :تافاًضلا] 467 تيلعلا تر هلي َدْمَللَو ()) َنِلَسْرَمْلا َلَع ْمْلَسَو (49 تودي اع

 .[180-182 تايآلا



 ريبكلا بزحلا حرش يف يناثلا لصفلا

 هنع هللا يضر ىلذاشلا نسحلا ىبأ مامإلل

 : هللا همحر لاق

 نيب بدألا نسحو هللا نع نطاش لك نم يأ .ناطيشلا نم هللاب ذوعأ

 هتكوش رسكت الو هتروص درطت ال يذلا ديرطلا يأ ؛موجرملا يأ «ميجرلا . هيدي

 عاونأب دريف الر و لات فقد عينا ذل: ناقل بوقو ذل كيعيرا ةنيقسلا ىلع

 نم لفاغلا اهب داطصي ةكبش هل تناك امبر اهنكلو تاريخلا بورضو تادابعلا
 .ةسوسولا بورضو بجعلا ةطساوب هل اهلطبي هنأ ثيح

 «اَنتياَكي َنمْوُي تذل 12 اًدإَوإ9 ميحّرلا نمحرلا هللا مسب :لاق مث

 هذهب بزحلا اذه .؛هللا همحر .خيشلا اذيداقتا اقداص 2 [54 ةيآلا :ماعنألا]

 اعامطإو بزحلا لخاد يف ةنئاكلا ةيعدألاب هبر اعد اذإ يعادلا ءاجرل ًاطسب ةيآلا

 نيبو هنيب ةيصعملا لوحت الف ًايصاع ناك نإو ءًانمؤم ناك اذإ هلؤس ءاطعإ يف

 نيمركألا مركأو نيمحارلا محرأ وه يذلا ؛ةمحرلا هسفن ىلع بجوأ نم ةباجإ
 ام رثك اذإ هنأل «ةمحرلا هسفن ىلع بجوي نأ ىلع ردقي ال هناحبس هريغ نأل

 وفعلا ةمحر هعم قبت ملو تدفنو هتمحر تفزن ماقتنالا ناكمإ عم هبضغي

 هرمأ ةفلاخم هب تعقو امب هراقتحا نظ نع رداصلا سفنلا بضغ لاغتشال

 عيمجلا يف زرابلاو لكلل قلاخلاو «كرتلاو لعفلاو يهنلاو رمألا هديب نم فالخب

 ىلع بجوأ امنإ هنأل مظع نإو بنذ يعادلا ةباجإ نيبو هنيب لوحي الف هتردقب
 سيلبإل هتباجإ رظناو .ةلزب ذفنت الو بنذ اهفرتي ال هنأ ىلإ ةراشإ ةمحرلا هسفن
 [14 ةيآلا :فاّرعألا] #نوُمَعْبِب رب لِإ نَرِظنْأ## :هلوقب هاعد ثيح هِتيصعمب هسبلت عم

 لئاسلا دجي ةمحرلا باجيإب ًاضيأو [15 ةيآلا :فاّرعألا] 4029# ترظنملا نم َكَنِإ لات

 دارق حا دل ةوالح دجو نم نأل ًامزج لضفتملا ىلع لابقإلا ةوالح

 كلذ سيلو ًانيقي يطعملا لاؤس يف الإ لاؤسلا ةوالح لئاسلا دجي الو نامرحلا

241 



 هنع هللا ىضر هحورش ىف /سماخلا بابلا 242

 اًدإَوإ» :لاقو [60 ةيآلا :رفاَغ] 4 ا يفوعداو» :لاق كلذلو هناحبس هللا لإ

 ناكملا برق ال ناسحإلا برق [186 ةيآلا :ةَرَشبلا] 4 ُبِرَك ْنِإَه ْنَع ىداسبع تكللأس

 ال بلقلا رئاط هلئاس دجتف هريغ فالخب ناكملاو نامزلا قلخ نم عم ءيش ال ذإ

 جاد نيج هور نع ىهحلا مقر .كللدلو رام اريل ةجي زب راك كوبل دج
 ةيآلا :ماعنألا] (ةَسحتلا ِهِسْنَ لع خفر تك يع ملَس لق :لاقف ءرسكنملا

 الو ءيش لك هتمحر تعسو نم لإ اهبجويو هسفن ىلع ةمحرلا بتكي الو [54

 هنم دحاو لك هاصع نإو ملاعلل رفغو نيملاعلا عيمج محر نإو ةمحر هل يضقنت

 هب بيصي هباذع نإ :لاق لب «ماقتنالاو بضغلا بتكي الو ءهلك ملاعلا ةيصعمب

 او

 بضغ لك وأ هنم ىفوأو العأ يه يأ «هبضغ تقبس هتمحر نإ :لاقو

 ّنَم مّن مج ربل يتورع نت رو ةدحو هيلث يت دج نيمحاراا محا نم كي

 0 وأ ةلاصألاب ًائيس ًالمع [54 ةيآلا :ماعنألا] # اوس كد 0

 لخدت الف الإو «ةوهشلا ثيح نم اهيلع روطفم وه [54 ةيآلا :ماعنألا] © رك

 ءودعب نم» صالخإ ةبوت [54 ةيآلا :مامنألا] #تات رشي مالسإلا ةرطف ةيادبلا يف

 [54 ةيآلا :ماعنألا] كعٌروُفَع ُمَنأَك#» اهنم دسف ناك ام هسفن نم [54 ةيآلا :ماعنألا] 4َحَّلصأَ

 كلذ هزجعي الو [54 ةيآلا :ماعنألا] #ٌميِحَرإَو .تمظع نإو بونذلل ةرفغملا ريثك يأ

 ةراشإ قلخلا نع عادبإلاب رّبعو . لكلا قلاخ يأ «[101 ةيآلا :ماتعنألا] «ٌميِدَبإم هنأل

 كلذو «قنورلاو ماكحإلاو ناقتالا ةياغو بئارغلاو بئاجعلا نم كلذ يف ام ىلإ
 هتوفي ال يذلا ميلعلا «بئارغلا نم هديري ام ضرتغُي ال هتّرعل يذلا زيزعلا ريدقت

 ةداهشب دلاولا ةطساوب «ُنْكَي َّنَأ ٍضْرَأْلاَو ٍتْونَمَسلا» عارتخا قنور الو ريبدت نسح
 ُمَل نكت َرَلَو» ريغلل ًاقولخم الإ نوكي ال دلولاو «ُلَو هلإ» جراخلا يف عقاولا
 ولك سلب هنأل هل ءْفُك ال ذإ دلولا جاتنإ اهنم نكمي ةجوز يأ 4ٌةيم

 نأ نكمي ال ءيش لكل قلاخلاو «وْرَس ّلُك َقلَحَول [11 ةيآلا :ىروشلا] 4

 جاودزالا لصحي ىتح قلخ اّمِم ءيش هلثامي ال ذإ دلولا الو ةبحاصلا هل نوكت
 رادتقالاب درفنم هنأ يضتقي ءيش لكل هناحبس هقلخ ًاضيأو ءدلولا ءوشن هنع يذلا

 هتردق قوط يف ديري ام لكو دلولاو ةجوزلا ىلإ هتجاح امف كلذك ناك نمو

 هب سنألا ىلإ جاتحي وه شحوتسمأ دلولا ةرصن ىلإ رقتفي ليلذأ ؛هدي عوطو
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 دلولاو ةجوزلل ةيعادلا فاصوألا نأل «مالسلا هيلع مدآ لاق امك «ةجوزلابو

 قلاخ هناحبس وهو فيك «ةيقولخملا فاصوأ مزلتو ةيقلاخلا فاصوأ يفانت اهلك

 :ماتعنألا]  مدلَع ٍءَْش ركب وهو#» دلولاو ةجوزلا ىلإ عاد فصو هل سيلف ؛ءيش لك

 دارأ اذإ الإ هزاربإ ديري امم ءيش هزجعي الو قلخ امم مولعم هتوفي الف [101 ةبآلا

 الف ًالهج تراص ىتح هملع يف قلخلا مولع تباغو هل اعتني هيف ةيكحتلا هكرق

 ىلإ يدتهي ال هسفنو يلخ ول لقعلا تدجو لإ هقلخ نم ءيش ىلع كرصب عقي

 ([102 ةيآلا :ماعنألا] 4و د 2  مكلدو» هتآرم يف اهلييخت ىلإ الو ةروصلا كلت

 تافصلا هذهب فوصوملا اذه : هناحبس لاق هنأك نيبطاخملل ميظعتو ميخفت اذه

 دعبو ةبترملا ولعو نأشلا ةهابنو فرشلا يف ةغلابلا توعنلا هذهب ترعنملا

 هللإ الموف كلذك ناك نمو ا ةجردلا

 .[102 ةبآلا :ماّمنألا] 4ٌليكحَو ٍءْنَش لك لع َوْهَو 1 ع لك ٌقلكَح وه 9 لِ

 اهيف صالخإلاو قدصلا نم دب الو ةيدوبعلا ةمدخ ودعا ةيهولألاب درفنا نمو
 للا ل ل ليكو ءيش لك ىلع هنأل

 هردق هيلإ رظانلا هردقيف .«ٌرَصْبَأْلا ُهةحرَدُت هله هنأ كي وه ةبعلا بنلك

 «ُثيِلللأ ٌرُمَوظ ىيش هنع بيغي الف :«ٌّرصِبَأْلا ُكِرَدْيط كلذ عم «َرْمَرِل
 ءيش لكب ةربخلا هل يذلا [103 ةيآلا :ماتعنألا] «ريلا» «قرفلا رهاظمب هراتتسال

 ةعنصلاب اهيف هيلجتل راصبألا هكردت ال .ىلاعتو هناحبس هل ءايشألا روهظل

 وهو ةفيثكلا راصبألا هكردت ال :لوقن وأ .ميدقلا كردي ال ثداحلاو ةثداحلا

 هنأل راصبألا كردي وهو نطاب وهو ةرهاظلا راصبألا هكردت ال :لوقن وأ . فيطل

 .نطاب هنأل :لوقن وأ .فيطل هنأل :لوقن وأ .ثداحلا كردي ميدقلاو .ميدق

 ءملاعلا يأ ءريبخلا .فيثكلا هكردي ال ثيحب فيطللا وهو :لاق كلذلو

 هل راصبألا كاردإ مدع ديفي فيطللاف .فيطللاو فيثكلا ملعي ثيحب ءيش لكب

 .ملعأ ىلاعت هللاو اهريغلو اهل هكاردإ ديفي ريبخلاو

 .(قسع مح صعيهك رلا)

 ءارو «ةيهولألا مالو «ةيدحألا فلأب هللا همحر خيشلا رهظتسا مث

 نم ةبضتقملا ةيقيقحلا ةايحلا ءايو .ءاهبلا ءاهو .مركلا فاكو .ةينامحرلا
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 ميلَحلا ءاحو ءدعولا يف قدصلا داَصَر مْلِعلا نيعو «يحلا همسا ِءاَحَو

 فاقو «عيمسلا نيسو ؛ميلعلا نْيَعو .كلملاو نميهملا ميمو ديمحلاو

 ءيش دوجول ةيضتقملا رطاوخلا يفن ىلع يوقلاو ريدقلاو راهقلاو «ةيمويقلا
 هيف خم اةيرح أ قذللا ىفطعتلا طاب ايست نيفادا دنا خيب هد

 ًاتوعنم تافصلا هذهب ًافوصوم نوكي نأ دب ال يقيقحلا دوجوملا نأل هيف قحلا

 هذهب نكي ملو «تروعنلا هذه اهيضتقت يتلا ءامسألاب ىمسم «توعنلا هذهب

 كلذ ىلع ةلادلا روسلا حتاوف نم ركذ ام بقعأ كلذلو هناحبس هللا لإ ةلاحلا

 اهلك تادوخوملا نيوكت ىتاتادج ئذلا نوكذسلا ةييوبرلا زين اهيف :نمانكلا

 سفن يف ام ةداهشب كلذب هدارفنال هعم ءيش دوجو ءاعدا نالطب ىلإ يعادلا

 يتلا رطاوخلا نيبو ينيب [112 ةيآلا : ءاتيبنألا] (ّنَلَل ا ؛هلوقب رمألا

 دج نإ لإ يعدت ايناس يقي الو اولا هرج نم نط اج وق ادب سعات

 هاوس ءيش لك اهيدي نيب لحمضي يتلا ةريصبلا نيعل كرون روهظب كلذ نم تنأ
 يذلا نضحملا لضقلا ةناجإ لوصحو كتن:نوعلا يلطي الإ كلذل ليضوي.الو
 5 رم :هلوق دعب ةيآلا هذهب ىتأ كلذلو «بابسألاو للعلا ىلع ًافوقوم سيل

 ناعيسملا نمحلا انب اًنيرو## : ةلطابتملا رطاوخلا ىلع ًادر لاقف [112 ةيآلا :ءاّينألا] لَ

 ةقيقح ال يتلا ةيلايخلا هبشلاو ضحملا لطابلا نم [112 ةيآلا :ءاّيبنألا] #نوُفِصَت ام َلَع

 :هط] 402 تح نَمْل ةركذن الإ 9 حّمْتَتي َنارُقْلا َكّيَع اَنْ آم أ هطؤ اهل

 الإ باب هل سيل يذلا ىوسلا ٍوْحَم يف هناحبس هللا ىلإ أجل امل مث [1-3 تايآلا

 رطخ هلعل ةقباسلا نسح لإ هل ببس ال يذلا صلاخلا مركلاو ضحملا لضفلا

 هبطاخ يذلا درفلا اذه دوجوب هيلع درف هنم كلذ داعتبا رطاخ هنع هللا يضر هلابب

 ءاهبلا ءاهو ضحم وحم يه ىتلا هاوس دوجو نم ةراهطلا ءاطب هناحبس قحلا

 هلامكك كلذ يف لامك الو لامكلا سفن وهو بذجلا نيع يف كولس وه يذلا

 الإ هاقلتي ال يذلا هيلع لزنملا نآرقلا كلذ هبهو هنأو مالسلاو ةالصلا هيلع هيف

 سجاوه هدشب ىقشي نأ الو هبعتي نأ دصقب ال دوهشلا تاقبط ىلعأ يف ناك نم

 نمل صوصخلا ىلعو ء«ريغ ال ةركذتلا دصقب كلذ لاق امنإو مهليطابأو رافكلا
 ةيانعلا مدقتو ريخلا ةقباس مكحب يه يتلا هيف ةيشخلا ةيصاخ دوجوب كلذل لّمأت

 نأ نم عنام هعنمي ال هناحبس هللا نأ ىلع ةلادلا هط ةروس لئاوأب ىتأ كلذلو
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 نم رمأ ىلع كلذ فقوتي نأ ريغ نم ةقباسلا مدقتو ةيانعلا قباسب ةيالولا هيتؤي

 2©(4) اهنوُمَتو ارو اهمْشَاَع# :ىلاعت لاق ءءاشي نم هلضف يتؤي هنأل رومألا

 ئوتسأ شرملا َلَع نحَرلا (2) للا ٍتوعسلاو ضرألا َقَلَح ْنَمم اليزنت #9 «[8 ةبآلا :سمّشلا]

 مر سدو هللا ةنم هللا همحر خيشلا ركذ امل «[5.4 ناتيآلا :هطا 9*4
 هلوق رعشتساف راونألا بئارغو ةمكحلا عئادب نم نآرقلا يف ام هل حال مالبسلا

 مث تاوامسلاو ضرألل رونلا لومش هرظن يف عستاو ضرألا قلخ نمم االيزنت

 عيمجب طيحملا مظعألا شرعلا ىلع هناحبس هئاوتسا ىلإ لومشلا يف ىّفَرَت
 شرعلا ذإ لولح الو ةسامم نودب اهلصأو اهتدام هنم يذلا اهلك تادوجوملا

 راقتفا بجوأ ةيمويقلا مومعو لولحلاب لاقي فيكف ءهبرب مئاق لب هسفنب مئاق ريغ

 لك دوجو يه يتلا ةماعلا ةينامحرلا لب ءيش ىلإ وه رقتفي فيكف ءهيلإ ءيش لك
 كلذلو ةدرخو اهل نكي ملاطتلولو دوجولاب هيلع هناحبس هءاوتسا تبجوأ ءيش

 00 ٌةَمَي الإ كََنَسرَأ ابَوإ» :مالسلا هيلع ماعلا رونلل ًاباطخ ىلاعت لاق
 امو وعسل قام م .ةيئاطعلا مكحلا مالك ا رظناو [107 ةيآلا :ءايبنألا] ظ©

 1 اهعيمج ضرألا يأ [6 ةبآلا :هط] 4( ذل َتَحَت اَمَو امني اَمَو ٍضرَأْلا يف

 ام ىلع هملع يف رصتقي الو هملعي هنإف ًارهج هب يتأت [7 ةيآلا :هلط] لوب ٌرَهَت

 :هلط] «َتْخَلَرل رهجلا دض ًارس هب ىتؤي ام يأ «[7 ةيآلا :هلط] 4 ّنَيلَأ ملم هنن ًارهج ناك

 يأ [8 ةيآلا :هلط] « هنأ رئامضلا سجاوهو بولقلا تارطخك كلذ نم [7 ةيآلا

 رقتفملا اهسفنب اهاوس ام لك نع ةينغلا دماحملا عاونأل ةعماجلا ةيلعلا تاذلا

 ةيآلا :هلط] هلأ آلم ًادبأ اهنع عفدني ال ثيحب ًايتاذ ًاراقتفا اهادع نم لك اهيلإ
 :هلط] « يسجل ءَمْسَألا ُهَل وه اّلِإ» هتاذل ةدابعلا قحتسي يأ .«قحلاب دويعم [8

 ةقيقحلا يأ «تاذلا اهب ةفصتملا ىنسحلا تامل زم ييوملا [8 ةيآلا

 : 0 ةيآلا :هط] 49 ٌقَسْحلَ هال هل آ وه اَّلِإ هلِإ آل آل هنأ «ىنسحلا

 مسالا ُهَل وه الإ َهلِإ آل هنأ [: ةذبآل ها 46 قنلَل ُهَمسَألا ُهَل ٌوْه ال

 تالايخلا باهذ هسفن يف لمك ثيحو .(تارم3 ) [8 ةيآلا :هط] 469 ٌىَسْلَ

 ةيهولألاب هناحبس هدارفنا ىلع ةلادلا ةيآلا هذهب ىتأ ىوسلا وُحَم نّقيتو ةلطابلا

 هل ءيش لك راقتفال ةيضتقملا تافصلا نم ةبضتقملا ىنسحلا ءامسألاب هتيمستو

 نذؤي ام عيجرتب هبلق برشيل ًاذاذلتسا كلذ رركو ؛ءيش لك نع هانغو هناحبس
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 ةءاحمأ نآل هاوس مسا قباطي مسا هل سيل ذإ هتافصو هئامسأ يف هناحبس هلامكب

 نوكت نأ نّيعتف ريغلا تافص تنياب يتلا ةميدقلا تافصلا نم ةبضتقم ىلاعت

 تافصلا تلحمضا امك هئامسأ ىف اهلالحمضال هاوس ءامسأل ةرياغم هؤامسأ

 نيعتف «هتاذو هتقيقح يف تاوذلاو قئاقحلا تلحمضا امك ءهتافص يف ًاعيمج

 وأ ناك اناذ تداحلا نألا نلابقو ةنافييس اسال اوروت افنعلا:كاذلاب ةةازفنا

 .ًامساو ةفصو ًاتاذ ميدقلا دوهشب لحمضي مسا وأ ةفص

 فيك مأ .مدعلا يف دوجولا رهظي فيك ًابجع اي :مكحلا يف لاق دقو

 هنم ديعبلا ءادن هيدانأ يذلا هللا اي ُمهللا ءمدقلا فصو هل نم عم ثودحلا تبثي

 لبح نم ىلإ برقأ وه لب ديعبلا وه هنأل ال هنع ةلفغلا دوجوب هنم يدعبل ءايلاب

 ةدافإل ًاماودو ًارارمتسا ملعت هشبل ًاظاقيإو هسفنل ًارجز ربخلا دكأ كنإ ءديرولا

 ىنعملا ىلع لادو زرحم ماقملاو «لاحم هناحبس هقح ىف درجتلاو كلذ عراضملا

 كيدي نم هتذآلا :ءؤسلا اهب فوضوتلا اهبحاض: ىدؤت ىلا ةلايجلاب.ىنأ هاقارملا

 ةيصعملا نع ًالضف ةعاطلا سفن يف ةلفغلا دوجوب ًانطابو عئارشلا ةفلاخمب ًارهاظ
 نأ الإ رشبلا ةرطف يف زوكرم كلذ نأل ةقيقحلا ىلع فورعم اهلحم يه يتلا

 يذلا ملعلاب تنأو «ءليصفتلاو لامجإلا ليبس ىلع كلذو هناحبس هللا همصعي

 امو هسفن نم ناسنإلا ملع امو رهظ امو اهنم نطب ام  تامولعملا عيمجب طيحي
 ال ملعلاب كفصي نأ املاع كنوك نم غلبي امنأ ًادحأ نأل فوصوم  ملعي مل

 ىف ام ُرَلَمَأ الو ىيْفَت ىف ام ْمَلَمَتَ»و كتاذب قلعتملا كملع ةقيقح ةفرعم ىلإ غلبي هنأ

 كاوس نم نود ًادارفنا بويغلا مالع تنأ كلذ عمو «[116 ةيآلا :ةدئاّملا] #َكِسْنَ

 هعوقو ىلع علطم تنأ امو ًازجان ًارودص ينم عقاولا بدألا ءوسل يضفت يتلا

 دوجو مدعل ةداهشلا ملاعل زربي ملو كملع يف نطاب وه امم ينمدع دقو ينم

 ةبسن دحاو ملع هنأل عقي امو نآلا عقاولاب طيحملا كملعب هل ردقملا هنامز

 مدعل تامولعملا عونتب عونتي الو ريغتي ال ميدقلاو ميدق هنأل هاوس هيلإ ءايشألا

 ءايشألاب قلعتم هنأل هناحبس هملع يف عيونت الف رخآل مولعم نم لاقتنا عيونتلاو
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 عسف توافت ريغ نم ءاوسلا ىلع ًادحاو ًافاشكنا هل تافشكنم يهف ًادحاو ًاقلعت

 الف ءيش لك تعسو يتلا كتمحرب اهيلع بترت امو ةلاهجلا نم روكذملا كلذ

 الإ ءيش نم امف ءيش لك يف ةمحرلا كسفن ىلع تبجوأو تبتك كنأل اهل دافن

 دعب رجافلاو ربلل ةماعلا كتمحرو ءامدع ناك نأ دعب هدوجوب ولو كتمحر هيفو

 ال ام امأو ءرهاظ رمألاف عابطلا مئالي ام يف امأ .ىفخت نأ نم رهظأ كلذ

 .ايقرت نوكي نأ امإو ًارجز نوكي نأ امإ هنأل لمأت نمل كلذكف عابطلا مئالي

 :هلوقل عابطلا مئالت يتلا ةمحرلا بلط هنأ هللا همحر همالك نم رهظيو

 اديهمت ةرفغملا لاؤس ىلع «خلا ملعت كنإ :هلوق مدق امنإو .خلا يل رفغاو

 ردقلا ةهج نم هرذعل احيولت كلذب هتفرعم ثيح نم ةباجإلا ةعرسو ءاعدلا لوبقل
 ةزعلا يف غلبأ وه امب كلذ بَّقع مث .اهلك رداصملا ىلع ةلماحلا ةيبوبرلا ةوطسب

 رس رْئَس لك لع َكّنِإو» :هلوق كلذو «نأشلا ةهابنو رادتقالا لامكو ناطلسلاو

 تانئاكلا نم ءيش لك ىلع كنإ يل رفغاو .كملعب هتعسو امك [26 ةيآلا :ناّرمِع لآ]

 نأل رمأ كتدارإ ىلع ىصاعتي الو ءيش كتردق ىلع مظاعتي الف ريدق «ناك يأ

 ًارداق ناكل ءيش هيلع رجح ولو «ءيش يف هيلع رجح ال ءيش لك ىلع رداقلا

 قىحلا ناك اذإو .ءىش لك ىلع رداقلا وهو فيك ضعبلا نود ضعبلا ىلع

 داع قو ذاق فذ ةرفقملا لينسو ةزدقلا نم ةعرلا هذهو ةناكلا ةةهندةناعتح

 رغصتو ءيش هناحبس هدنع مظعي الف هبحاص نيع يف مظع نإو ُهُدٌوُؤي الو رمألا

 .مئاظعلا ميظعلا نيع يف

 ةقيقحلا ىلع كلام اي ءدماحملا عيمجب ةفوصوم تاذ وه نم اي يأ هللا اي

 ءاطعلاو ةبهلا ريثك اي باهو اي «نذإ ىلع فقوت الو رجض الب يطعي ثيحب

 كيلإ ريقف هنأل هب كيلإ طسوتأ ءيش نودب به فتاح مومعل 07 عيطملل

 تملع ام «ةنطابلاو ةرهاظلا كامعن نم انل كيلع لاحم وه امب لسوتأ فيكو

 ٌكطْخَس نومكب لهاج انأو ًائيش كتلأس نإو ينع كاضر هيف انل ميدقلا كملعب

 ءطخسلاو ىضرلا هيف امب ةقيقحلا ىلع ملاعلا كنإف هنم ينجنو يل هبهت الف هيف

 نركتا عب كي. ناعتاللا تح رتللا كك ترعلا:قاوناب انلوعج كا" يأ .«اقينكاو
 خوسرل كنع نتفلا نم اهب انقت ةوسك يهو «نطابلاو رهاظلا بدأل ةعماج ةوسك



 نم ماقملا هيضتقي امب مايقلا عم كدوهش يف هل لصاحلا قارغتسالا يف بلقلا

 .ةنطابلاو ةرهاظلاو ةيورخألاو ةيويندلا كاياطع عيمج يف رهاظلا بدألا

 ناك نإو رمألا سفن يف ًاصقن بجوي فصو لك نع انعفراو انهّزن يأ ءانسدقو

 اهب بجعملا نيع يف ةعاطلاك هب فوصوملا نيع يف ًالامك رهاظلا بسحب

 نأل دضلا نيع «ليلدلا يأ ءوهو ءدضلا ليلدلاب تبثي ال نم نيع يف ديحوتلاو

 معن ؛ًادبأ صلخم بلق يف دضلاو ةيبوبرلا عمتجت الو برلل دض برب سيل نم
 هللا ناك دقف الإو «ريغ ال ةمكحلا رسل ًانوص .ًابلق ال ًابلاق دضلا تبثي صلخملا

 هلل ةبسنلاب ناك نأل هيلع ناك ام ىلع نآلا وهف ريغتي ال ميدقلاو هعم ءيش الو

 نود طقف يضاملا يف هيلإ دنسملاو دنسملا نيب ةبسنلا تابثإل نوكت ال هناحبس

 لدت امنإ ىلاعت هلل ةبسنلاب ناك لب ءامئاق ديز ناك :لاقي امك «لبقتسملاو لاحلا

 [134 ةيآلا :ءاسّنلا] ماريِصب اًعيِهَس هلأ َناكَوإ» :هناحبس هلوقك ةبسنلا توبث ديكأت ىلع

 وه يذلا كملع يف كسفن هب تصصخ يأ .«ترثأتسا امم كلذك لزي ملو يأ

 كش الو مهو الو طلغ ريغ نم هب وه ام ىلع مولعملا اهب فشكني ةميدق ةفص

 اعيمج ةدومحملا فاصوألل عماجلا هللا اي .كاوس نَّمَع قئاقحلا بلقب لهج الو

 اي يلع اي «ةلزنملا ميظع اي «ةبترلا يلع اي .ىلغعلا ءامسألاو قيقحتلا هجو ىلع
 ال يتلا لئاسملاو ماظعلا بلاطملا هنم لأست نأب قيقحلا ؛ةجردلاو ردقلا ريبك

 كاوس امم كاوس امع ةبيغلا يأ ءرقفلا كلأسن «هاوس ميرك الو داوج اهب حمسي

 هبوبحم يف ىنف يذلا يقيقحلا بحملا لأسي ام لجأ نم وهو .ًالعفو ةفصو ًاتاذ

 الإ ةقيقحلا يف دهشن ال ىَّتح ًادوجو كب ىّنِخلاو ءره الإ ري مل ىتح هاوس نمع
 ةقيقح دوجوملا نأل قيقحتلا يف هل دوجو ال ضحم لطاب كاوس ام لك نأل كايإ

 يذلا ربكألا ىنغلا ىلع لصحنف هل دوجو ال هريغب دوجوملا ًاضيأو .مدعني ال

 جاهتبالاو كيلإ زايحنالاو كركذ ماود عم كاوس ءيشل رظنلا نع انتمه عفري
 «كاردإلا رابتعاب ةفأرلا نم قدأ فطللا نأ الإ .فأرإ يأ .فطلاو . كدوهشب

 فوطلم ريغ هنأ نظي ىتح هكردي الف همهف نع قدي ةرم مك دبعلاب هللا فطل نأل

 افطل كب ىنغلاو كاوس امم رقفلا يف يأ امهيف انب مهف ول هب فوطلم وهو هب
 يذلا وهو كب صتخا .كالاو نمل قيلي يأ «حلصي هتملع يذلا وهو ًاصوصخم

 كفني الف هيف ةمدخلا تخسر ىتح عرشلا قوقحب مايقلا يف داهتجالا ةوطس هل
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 الو هب ءادتقالاو ةمامإلل حلصي يذلا وهو «ةقيقحلا راونأ هتمداص نإو اهنع

 نم امأو «هترضحل هللا مهراتخا نيذلا رهاظلا ملع ةمئأ يف لإ ًابلاغ كلذ دجوي
 يأ ءانسكاو .ةعيرشلا بدأ نع اوباغف ةقيقحلا دوهش مهمداص امبرف مهاوس

 يذلا صوصخلا ىلعو ءرتستلا هب عقي ام وهو «بابلج عمج «بيبالج انطغ
 ءوس نم ةمصعلا بيبالج :لاق كلذلو كلاهملا يف عوقولا نم ناسنإلا رتسي

 دودح ىلع هعم فقي ال طسب مالطصا ةقيقحلا دوهشل نأل كلذ يف بدألا

 لصي مل نمم ريثك قئاقح تدسف كلذلو «ليلق الإ لوسرلا هب ءاج يذلا بدألا

 ذإ ةقيقحلا نيع نم ةعيرشلا ملاعم هيف رهظت يذلا ءاقبلا ماقم غولبب قيقحتلا ىلإ

 نع هب ربعو «سفن عمج «سافنألا يف ميكحلا ةمكحو عناصلا ةّعنص ةعيرشلا

 ةظحل وأ سفن يف نامزلا رورم نأل تاظحللاو لاوحألا وأ ًادج ريسيلا نمزلا

 رُمُعِب الو ةبطاق كولملا كلمب هيلع نوهي ال ةرضحلا نع ةلفغلا يف فراعلا نم

 زيزعلا لبحب كسمتيو رودقملا ملسي وهف كلذ ىلع ّرهق نإ لإ قرع الاوت انالا
 قحل ًاراهظإ ةبانإلاو ةبوتلاب هالوم ىلإ عجريف لتاقلا ىلع ةيدلا نكلو «روفغلا

 نيع يف هبر عم هروضحف ًالإو ةيهلإلا ةمكحلاب ًامايقو ةيدوبعلا ىلع ةيبوبرلا

 كلذ عم انلعجاو .ىوسلا نم هتراهط ضقني الو ةوهش هنم نكمي ال رودقملا

 نأل ةيدوبعلا رهظم اهب تُمسو يتلا ةعيرشلا فئاظوب نيمئاق نوكن ىتح ًاديبع

 يف وهف «هسفن رايتخاب ال هبر رايتخاب وه عرشلا نوناقب هايند يف هريس ناك نم

 .تالاحلا عيمج يف دبع وهف هديس رايتخاب رحّسم دبع هرهاظ

 ةعيرشلا راهظإ ةقيقحلا بدأ نمو «ةقيقحلا يف خوسرلا ةعيرشلا بدأ نمو

 تالاحلا عيمج يف ًادبع نوكي الو .ةيبوبرلا ةزع راهظإو ةقيقحلا لامك اهب يتلا
 الو تالاحلا عيمج يف كريغب ال كب نيقلعتم يأ ءكل .امهنيب عمج نمآلإ

 هل وهف هل هتبحم ببسب ءيشب قلعتملا نأل لاوحألا نم لاح يف كريغب قلعتن

 . ًادبع هريغل نوكت نأ بحي ال وهو دبعو ميدَح

 ةقيقحلا نيب عمجلاب كتفرعم يف نيخسارلا كيلإ نيبرقملا لامك نيلماك هب
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 لك نم عناملاو ريخ لكل بلاجلا كدوهش راونأ عوطسو كديرفت ىلع تابثلاب
 .ريدق ءيش لك ىلع كنإ رش

 انحرف ملعت :هلوقل ةتطوتلاك اذهو .دومحملا يأ ءديمحلا تنأ ّمهللا

 غلابلا ديجملا برلا هللا هبرب دبعلا حرف ىلع عقاولا دمحلا ىلإ ريشي وهف «خلا

 اهب فيكف اهبرق ىلإ لوصولا نكمي ال ةياهن لامكلا يف ةجردلا دعبو فرشلا نم

 هنع ربعملا وهو فرشلا يف ةياغلا غلب نم نأ ىلإ ريشي وهو اهسفن ةصاخ يف
 قارشإو هللاب ةفرعملاك اهءاطعإ لقعلا روصتي ال يتلا ءايشألا يطعي «ديجملاب

 ديرت امل لاعفلا مدقلا نيع يف ثودحلا تابثإ مث «مدقلاب ثودحلا عفرو هراونأ

 ثا ءرادتقالا لامكب ًافوصوم لإ نوكي نأ نكمي ال ديري ام لعفي يذلا نأل

 كلذك دجملابو ًاقارغتسا دمحلاب درفنا هنأو «هيهنو هرمأو هرظن ةيالو تحت لكلا

 يأب يأ اذامب انحرف ملعت هيلع قبطنمو هلبق امل حراشو هل فشاك فصو وهف
 خيشلا ريشي انرارسأ لزانم نم عقو اذام ىلعو «ةلع يألو يأ اذاملو ببس

 هيلإ رظنلاو هدوهش لجأ نم وه امنإ هللاب فراعلا حرف نأ ىلإ ىلاعت هللا همحر

 دوجوو هنع هتبيغ ةهج نم وه امنإ هنزحو هضبقو «كلذ ريغ حرف هل سيلو
 كلذلو ديبعلل رهظي الو هبرو دبعلا نيب موتكم رس عيمجلاو «هنيبو هنيب باجحلا

 ملعتو خلا ءانحرف ملعت :لاقف «ىلاعتو هناحبس هيلإ دبعلا نم كلذ ملع دنسأ

 ثيحب ًامتح ءاضق تيضقو تبجوأ دقو اذام ىلعو اذاملو اذامب يأ كلذك اننزح

 انيف هتئشو هتدرأ ام عوقو يأ نوك تبجوأ :هلوقب ربع كلذلف ءبجاولاك راص

 وأ حلاص لمع نم اّنِمو ةئيشملا هتضتقا ام بسح ىلع رشو ريخ نم ًاعقاو
 مدع يأ عفد عوضخلاو ةعارضلا هجو ىلع كنم بلطن يأ كلأسن الو .حلاط

 كعم بدألا ءوس هعفد ٌلاؤسف . ًامتحم ءاضق هنوكل كلذ نم ديرت ام عوقو

 قبسل عفني الو يدجي ال ءيش وهف كلذ عمو كيدي نيب ضارتعالا دوجوو
 ام لوزنب ناحتمالا دنع رصنلاو دييأتلا كنم بلطن يأ كلأسن نكلو هب ءاضقلا

 كدنع نم بلقلا يف ةنيكسو حورب تاوهشلا ةروسو سوفنلا ةمئالم فلاخي

 قيضلا ةلاح ىف ديرت اميف كنع ةبيغلا دوجول ةيضتقم ةطساو نود كسفنب

 لاح فرات باتإلاو ةيوقلاببةةادتالا ةلاح ينو هركشلاب ةفمللاو منعلاب
 نأل كيلإو كني مقاول هويتك عيدك كلذ كلو تلم ةملا ةويشن نامحألا
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 دوهش عم يضقملا دوجو امأو .كلذ مدعب نورقم نزحلاو كدوهشب نورقم حرفلا
 هتبجوأ رمأ فراعلا دنع كلذ نأل نزح الو حرف يف هل رثأ الف كنم هعوقو

 ءوس مدعلو هل كدييأتب اهيف هنع كاضرل اهلك هلاوحأ يف كرظنب وهف هيف هتيضقو
 اذإو «كركشل هتّقفو ناسحإلاب هل تيضق اذإف كلذ نم ءيش يف كعم بدألا

 .«كلذل ةقحاملا ةباتإلاب هتديأ هترطف ىف ةزوكرملا هتلاهجب ةءاسإلاب هيلع تيضق

 ملأتي الف قئاقحلا دولا ايلف ايرونلا كلاب ءاكجلاب ( رعاتف هن اخت زكا قاع ريب يق

 ةيصوصخ هيف ترهظ مث نمو كمركو كلضفب اهلك هلاوحأ يف هل كطسب ءاضقل
 لاني ال هنأل ةمدخ دوجوب كردي الو «لماع لمع ىلع فقوتي ال يذلا لضفلا

 :كءايبتأ تربت ىقأ ؛تذيأ يق ماو رهاظلا لهأ يقيرف ةداهشب كلذب

 :ٌءيِيِبْنلاو .ةعفرلا يه يتلا ةءوبنلا وأ رابخإلا وه يذلا ءابنإلا نم ءءيبن عمج

 غيلبتلاب رومأمف لوسرلا فالخب هغيلبتب رمؤي ملو عرشب هيلإ يحوأ غلاب ركذ

 ريغ نم ةيانعلا قباسب يندللا دييأتلا قلطم يف ةكراشملا دوجو بولطملا كلسرو
 ةصاخو طقف ظفحلابف ءايلوألا فالخب ةمصعلاب لسرلاو ءايبنألا دييأتف آلإو ةفلك

 ةفلك الب اوديأ نيذلا مهو كقلخ نم كعم قدصلا يف نيغلابملا يأ ءنيقيدٌّصلا

 لك َنَع َكّنِإإ8َ مهتبتر نود كدنع كلذ يف مهتبتر تناك نإو لسرلاو ءايبنألا دييأتك

 .بلطم كيلع عنمتي الو ءيش كزجعي ال [26 ةيآلا :ناّرمع لآ] #ُدْيدَق وْىَت

 نيضرألا يأ .4ٍضألاَوط عبسلا «ِتَوَمَتلآال قلاخ يأ .4َرِاَ َمُهللاَ»
 ايندلا رومأ نم ساوحلاو لوقعلا نع باغ ام يأ ««َِيَمْلا ملدع# .عبسلا

 ةوقب ةرينتسملا لوقعلاو ساوحلاب كلذ نم دهاشي ام يأ ؛#«ةَدبَّقلأَو» ةرخآلاو

 عيمج يف لدعلا ردتقملا زيزعلا مكح مدحت َتنأظ ءناقيإلا دوجو وأ ناميإلا

 ديري امم ءيش هتوفي الف اهيلع هرادتقاو ءايشألا عيمجب هملع قيقحتل هب مكحي ام

 ىنغلاو رقفلاو زعلاو لذلاو عنملاو ءاطعإلاب [46 ةيآلا :رسُرلا] « َكِداَبِع نيب

 كفرع نمل ائينهف ءدادضألا نم كلذ ريغو ةواقشلاو ةداعسلاو درطلاو برقلاو

 يف هسح نع باغو كتاذ راونأب هتريصب تءاضأ اذإ هنأل نايعلاو دوهشلا ةفرعم

 رظني ةهج هل قبي مل لقعل رهظ اذإ كرون نأل ءيش لك نع كب ًاينغ راص كانعم
 يف دوجولاب كرون ةطاحإل ًادوجوو ًادقف هنم ضبقني وأ هب رسيف كاوس ىلإ اهنم

 ىلإ لصي الف ًاضبقو ًأطسب ءابحألا ةعفنمو ءادعألا ةّرضم نع بئاغ وهف دوجولا
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 كئاضقب يضر كدابع نيب هيلع تيضق اذإ هدجتف ءهلك كلذ نم ءيش هلقع

 لضفل هحيجرت مدعو ءاضق نود ءاضق ىلإ هليم مدعل ناك ًايأ كلضفب جهتباو

 .اريخ :اولاق ءمكبر لزنأ اذام :هللا ريغ دوهش اوقتا نيذلل ليقو .رخآ نود

 الو ةلع نود هتمكح اهتضتقا هناحبس هلاعفأو هيلإ لازنإلا دئنسأ قحلا نأل كلذو

 هب هسنأ عم هدحو هنم فرصتلا فراعلا كرب هير نقار اعلا ردك ا شح دنس

 وه امنإ دهاشلا نأل هاري ءيش نم فرصت دوهش دنع شحوتسي الف هل هتفلاؤمو

 لكو هعم روهظ اهل نكي ملف هتبحم يف تينفو هيلإ هسفن تشاط يذلا بيبحلا
 دهوش اذإ ام فالخب َعْرََج هعم نوكي ال هناحبس قحلا نم دهاشي فرصت

 فوخلاو عزجلا هعم لصحي هنإف هللا نع ةلفغلا لهأ هيلع امك دبعلا نم فرصتلا

 حئاللا ىلإ يعادلا سحلا يف لغوتم وه دبعلا نم فرصتلل دهاشملا نأل كلذو

 فالخ مهيلع رهظ نإو هللاب سنأتسم هسح نع بئاغ وهف قحلل دهاشملا فالخب

 يف مهيقريل ةيرشبلا دودح ىلإ مهل هللا در نم كلذف ًارهاظ ءاضقب طسبلاو حرفلا

 ربصلا نم مهيلع ةدومحملا اهفاصوأ قارشإ روهظب ةيدوبعلا لامك جرادم

 مدعو تابثلا ةوقو ةمحرلا ةعسو ملحلا ةدشو ظيغلا مظكو ىذألا لامتحاو

 نمحرلا ءاسلج مهف الإو ةدومحملا ةيدوبعلا فاصوأ نم كلذ ريغ ىلإ شيطلا
 وهف هوجولا نم هجوب كفرعي مل نمل ريثكلا ليولاو ءناكم الو نامز ال ثيح

 نإو كتفرعم راونأب هتريصب قارشإب ذذلتيو كدوهشب جهتبي مل ضحم لهاج كب
 ردكلا ملأ نم هلقع لسغي نأ مار اذإ لفاغلا نأل كئاضق ىلع ربصلا فلكت

 دبع وه نمم هزورب ثيح نم هردك دتشاو هلقع ملظأ كنم ءاضقلا لصأ دوهشب

 هلثم دبعلا ةئطوب ىضري ال دبعلاو هل رهاق كلذ عم وهو هببسب هنأل هسنج نم

 رقأ نمل ليولا مث ليولا لب «ليولا كاذ ذإ هلبق ىضرلا مدع ىلإ كلذ هيدؤيف
 هدنع ليلدلا مايقل كدحو لعافلا كنأب فرتعاو الاعنا و ةنضضو اناذ كفا دك

 ىلع وهف .ناهربلاو ليلدلا ةماقإ ةرشابمب امإو ءديلقتلا ةطساوب امإ كلذ ىلع

 لب كماكحأب ضري مل كلذ عمو هوجولا نم هجوب ةينادحولاب رقم لاح لك
 ضرتعملا ةئيه يف نوكيف اهل دض وه امم اهريغ تلعف ول كنإ «دولاب اهطخستي

 ضرعتيف بابسألا نم هدوهش ثيح نم ءاضقلا طخستي وأ راتخملا لعافلا ىلع
 . هللا نم قيقحتلا يف وهو
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 ةبيه روهظ نم عضاوتلا لوصحو لذلاب مهيلع تمكح دق موقلا نإ مهلا

 رونلا نم مهيف نمك امب سانلا نيعأ يف اوزع ىتح تاذلا نيع نم زرابلا رونلا

 نيع يف ةيدوبعلا لذ نأل الذ ةقيقحلا يف سيلف ًارهاظ لذلا رثأ مهيلع رهظ نإو

 نم لكلا طوقسل لكأمب الو سبلمب ةالابم ريغ نم راختفاو ّرع ةيبوبرلا دوهش
 مهسفنأ يف كب اوزع ىتح :لوقن وأ «ةيلاعلا ةبترلا هيتو ةزعلا لالدب مهنيعأ

 نوبوجحم قيفوتلا نيعو ةقيقحلا يف مهب لصح ام ةبترلا ولع نم مهل لصحو
 عابتا نع مهتيقر ثيح هلك دوجولا دّقُف يأ دقفلاب مهيلع تمكحو مهبرقب كنع

 نإو مهف دوهشلا رمخب ركسلا ةذل يف اوباغو اودجو ىتح ىوسلا دوهشو ىوهلا

 يف ذاذلتسا مهلف كلذ ةذل يف اوباغ مهنكل دوهشلا ءاضف ىلإ رمألا مهب ىضفأ

 يضتقي يذلا ركسلا نيح يف وحصلا نم كلذ قوف امع نوبوجحم هب مه ةلمجلا
 «مهبرب ذاذتلالا عم ال مهبر عم مهف ماقملا هيضتقي ام ءابعأب مايقلاب بدألا نسح

 بئاغ هدجوم عم وه مهضعبو دجولا ةذل عم وه مهضعب «ناقيرف دوهشلا لهأف

 نم لكل هنم دب ال يذلا قلخلا نيب انيلع رهظي زع لكف ء«هب ذاذتلالا نع هيف

 عنمي ميركلا ثيدحلا يف امك هناحبس هللا هبحأ نمل ضرألا يف لوبقلا هل عضو

 اعضاوتو الذ هلدب كلأسنف كراونأ دوهشل انلوصو لبق يأ ؛كنود َكل اندوُهش

 .هب باجحلا مدع ثيح نم كتمحر فئاطل هبحصت ةعنمو

 كلذك زعلاب نوكي امك باجحلا نأل كلذ هللا همحر خيشلا لاق امنإو

 هيف اهل سفنلاف زعلا فالخب ظح هيف سفنلل نكي مل نإو «لذلاب نوكي اضيأ
 فئاطل هبحصت :لاق كلذلو ًاباجح ريصيف زعلا هيف نمك لذ ذلتسي دقف ظح

 يف ةبيغلا نع يأ كنع بجحي كراونأ دوهشب برطو دجو لكو كتمحر
 ةبترملا لوصحب حرفلاو هب ذاذتلالاب يأ دجولاب تاذلملا عيمجب لطبملا تاذلا

 هب ذاذتلالاب لصحي يذلا دجولا كلذل يأ ُهل ًادقف هضوع كلأسنف .كدنع
 كتبحم راونأ هبحصت ًادقف كتاذ دوهش ىف ةبيغلاب هدقفنف كنع باجحلا دوجو

 ةيرهاقلا محبي هنعتم هتبيحأ نم نآل انل كديحم ذيبأتب نيديؤم نوكت ىتح انل
 قدارس هيلع دمت نكل .ءكلذ هقوط يف ناك نإو .كنع ٍءيشب بجحي نأ نم

 رمألا يأ هنإف «ًاليبس كنع هبجحي ام يطاعت ىلإ دجي الف ةبحملاو لضفلا
 دق هلت عقاد الزب هلاك ارب شاف يكسب كح وعل يف ليد“ ال ىلا «نأشلاو
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 نأل دحأ دنع هيلع رابغ الو دحأ ىلع هيف ءافخ ال ًانيب ًاروهظ ةداعسلا ترهظ

 دارأ ول ثيحب هسفن يف هدنع امع ًالضف ةبطاق سانلل كدنع هتبتر نيب هريخست

 ىلع هاري نم لك بلق يف هنطاب راونأ هجوتل هنكمي مل قلخلا نع كلذ ءافخإ

 نَعَو «كفصو يف هفصو نعو كدوجو يف هدوجو نع هب هتبّيغ ابح هتببحأ نم
 نوطبلا ملاع يف هعدت ملف «ءكتافصب كلو كتاذب كب ناكف .«كتاذ يف هتاذ

 اذإ وهف «نيتلاحلا يف كدوهش ىلع ًابولغم هنوكل كريغل ًاكولمم روهظلاو

 اضنأ امن اروهطظ تزيظو سعت ال قلل ادي ناك كلذدلو كدحو كل كولمب

 هكلم كريغ نم ىلع ةداعسلا دض وه يذلا ءاقشلا يأ ةواقشلا .قحلا لهأل

 ءيش دوهشب كتاذ راونأ دوهش نع باغ ىتح هيلع ًالبقمو هل ابحم راصف
 كلذل ًاكولمم اذإ ريصيف هريغل رظن هل نكي مل ءيشل هجوت اذإ لقعلا نأل كاوس

 .هريغل رظني هعدي ال هنأل ًاصوصخ هيلإ روظنملا ءيشلا

 ريغل هرظن ناك اذإو «هللا دبع وهف ءهدحو هلل ًاكولمم ناك هلل هرظن ناك اذإف
 مهنأل هدنع ءادعّسلا دراوم نم هلل كلملاو .هل دبع ًاذإ وهف هريغل ًاكولمم ناك هللا

 خيشلا لاق كلذلو .«ءايقشألا دراوم نم هناحبس هريغل كلملاو «ءيشل ال هلل

 .«مهل اهتيهو يتلا ءادعسلا بهاوم نم انل بهف» :هنع هللا يضر

 ةبحملا تايضتقم نم يه ءادعسلل هناحبس اهبهي يتلا بهاوملا نأل

 دراوم نم ءانظفحا يأ انمصعاو ءءايقشألا دراوم فالخب اهنع ةرداصلا

 ةمالسلا هللا لأسن ء«ءوسلا ةقباس هل تمدقت نم وهو ءيقش عمج ءايقشألا

 نأ لمتحيو .هنم دراوملاب ءايقشألا تدروأ ماقم لك نم انظفحاو يأ «ةيفاعلاو

 غلبأ وه يذلا درولا نع وأ ءيشلا ىلع مادقإلاك وه يذلا دورولا نع ربع نوكي

 نوكي نأ لمتحيو «حيحص لكلاو لعفلاب هيطاعت ىلع لاد هنأل موزللا قيرطب

 ىلع ىنعملا نوكيف دورولا ىنعمب نوكي نأ لمتحيو .هانعمب ىقبيو دروم عمج
 درطلا دراوم كلتو ءاهنم ءايقشألا تدرو يتلا عضاوملا نم انمصعا :يأ لوألا

 يأ يناثلا ىلعو هيلإ مهرظن اولعج ذإ كريغل اكلم مهنوك ثيح نم دعبلاو
 ذايعلاو ءاقشلا بارش نم مهبرش برشنو ءايقشألا دروم نم درن نأ نم انمصعا
 . هللاب
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 بابرأ دنع ررض الو رضلا ءرد عفد نع ءانفقو يأ ءانزجع دق ان ّمهللا

 معأ وه ام ديري نأ لمتحيو «خيشلا هانع يذلا وهف هللا نع ةنتفلا نم مظعأ نفلا

 هللا ءاشي نأ آلإ هعفد نع زوُجعم لكلا نأل دهاشلا يف مسجلل لصاحلا نمو هنم

 هعفد درن نإف عفدني هنأ ملعن ثيح نم انتقيقحو انتاذ نع يأ ءانسفنأ نع هعفد

 ةبسنلاب تادابعلا عاونأو تاعاطلا بورض نم ملعن امب ًاليبس كلذ ىلإ دجن الف

 ةبسنلابو كراونأ دهاشن ال ىتح كنع ةنتفلا أشنت هنع يذلا باجحلا ررض ىلإ

 رضلا عفد نع يأ «كلذ نع زجعن ال فيكف تاجلاعملا عاونأ نم كلذ ريغل

 نأل هب هعفد ققحتنو ملعن ال امب انتلاهجل هب عفدني هنأ ملعن ال ثيح نم روكذملا

 نإَوإ» : قّدصملا كمالكو قحلا كلوقو تلق دقو ال فيكو .كيلإ لوكوم هفشك

 ملعن ام كلذب لطبيف [17 ةيآلا :ماعنألا] وه لإ مهل تِشاَك الم رسب هللا َكَسَسَنَي

 انترمأ دقو لاح لك ىلعو هجو لكب عفَّدلا نع زجعلا نكمتو ملعن ال امو

 نع انتيهنو كيلإ لوصولا نع هب ربعملا كب ملعلا ىلإ انبرقي امو ةعاطلاب
 حدملا بجوي امب انترمأ دقو :لاقي وأ .كنع دعبلا بجوي ام لكو ةيصعملا

 حدملاو .لدع كلذو «ةيصعم مذلا بجوي ام نع انتيهنو ءلضف كلذو ؛ةعاط

 ةبجوملا ةمومذملا لاصخلا ىلع مذلاو كاضرل ةبجوملا ةدومحملا لاصخلا ىلع
 «كيلإو كنم لكلا نأل لعفي امع لأسي ال راتخم لعاف مازلإ انتمزلأ .كطخسل

 ىلع ةيدلا بجوأ عرشلا نكلو [96 ةيآلا :تافاّصلا] 409 0 اَمَو ْكَفلَح هَساَو

 انمزلو ملعن ال امو ملعن ثيح نم لعفلا ررض عفد نع نيزجاع انك اذإو «لتاقلا

 ام رابتعاب هبحاصو حالصلا وخأف كيلإ ًاعيمج ًاذإ رمألاف لاح لك ىلع زجعلا
 رمألا سفن يف هتحلصأ نم ملعلا ةقباسب كلذ عباتلا دهاشلا يف هنع ردصي

 نم هنع ءىشانلا رابتعاب داسفلا وخأو .«كنع ريدأو كاصع نإو هل ريخلا ةقباسف

 لبقأو كعاطأ نإو ةرخآلا رادلا يف هيلإ عجار وه ام رابتعاب وأ ًارهاظ لاح

 ءيش هعفني الف ءاقشلاب هيلع تمكح اذإ هنأل ملعلا نطاب يف هتللضأ نم كيلع

 كركذ ماودو كدوهشب هتّيَنَعَأ نم ءانيقي يأ ءًاقح ديعسلاو ءاهريغ وأ ةعاط نم

 كلذبو كيلع مركملا دبعلا نم عقاولا لصاح يه ىتلا ةداعسلا ةقباس مدقت عم

 دلو تروا امرجلب# ال حبلا نع ياخ دارو نع أل فيني اكلاناسنلا نكح

 هيلع ميهاربإ انديسل عقو امك اهلك هلاوحأ يف هل كدييأتب فحف كب ةيانعلا لاوحأ
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 نم رمألا سفن يف امو قيقحتلا يف ًاقح ءاقشلا بحاص يأ يقشلاو «مالسلا

 ةرملا دعب ةرملا بلطلاب كيدل هددرتو كل لاؤسلا ةرثك عم كلضف نم هتمرح

 نطاب يف اهيلع بترت يذلا هلاؤس يف هتلفغ دوجول ةباجإلا نم هتعنم كلذ عمو
 ةطساوب هلأس امل ةباجإلا طرش وه يذلا هرارطضا مدعل وأ .ةباجإلا عنم ملعلا

 هنوكل ردقلاو ءاضقلا هب قبسي مل لأس ام نوكل وأ ءهللاب ذايعلاو ء«ءوسلا ةقباس

 ملع يف قبس هلوؤسم نوكل وأ ةداعسلا لأس نإ ملعلا نطاب يف ءاقشلا لهأ نم

 كرت ىلع بدألا مهلمح امبر» : هللا ءاطع نبا لاق كلذلو .دجوي ال نأ هللا

 .ملعأ هللاو «بلطلا

 نيذلا كيدل ريخلا ةقباس هل تمدقت نم قيرف نم انلعجا يأ ءاننغأف

 هراعشتساو ءيش لاؤس نع كدوهش يف ةبيغلاب ءافتكا كنم لاؤسلا نع مهتينغأ

 خيشلا ٍلاَحب قيلأ لوألاو ءكملع يف قبس امب ءافتكا وأ .«دبعلا هلأسي ىتح

 : هنع هللا يضر

 جاهتبالاو كدوهش ماودب كنم انلاؤس نع هل ةلع ال يذلا صلاخلا كلضفب

 يتلأسم نع يركذ هلغش نم» :كيبن ناسل ىلع قحلا كلوقو تلق دقو كركذب
 .«نيلئاسلا يطعأ ام لضفأ هتيطعأ

 ءيش لك نع كب ىنغلل ةبجوملا كتمحر نم انعنمت يأ ءانمرحت الو

 انددرتو كل انلاؤس ةرثك عم راثآلا دوهشو رايغألا نع دبعلا بيغي ىتح كاوس

 لك ىلع كنإ ؛هللاب ذايعلاو ءوسلا ةقباس هل تقبس نم تمرح امك كنم بلطلاب
 ام بسح ىلع شطبلا يوق اي يأ ءديدش هب ريدق هب مكحلاو هءاضمإ ديرت ءيش

 معأ ربجلا لعلو ءربجلا ميظع اي يأ ءرابج اي «ةدارإلا هررحتو ةئيشملا هيضتقت

 ام ىلع روبجمو روهقم وهو الإ ءيش هتوفي الف ءيش لك قوف راهق اي ءرهقلا نم
 ىتح ةيبوبرلا ةّرع لامك نم يه يتلا ةمكحلا قيرطب رايتخالا هل امنإو هيف وه
 اهيضتقت يتلا رداصملا نم اهاوس ءيش ةدارإ نود دهاشلا يف اهتدارإ ذوفن رهظي

 روهظ ديبعلل ةدارإلا لعج يع او بهاشملا نم ةبضتقملا ءامسألا هذه

 ةدشو هايإ هرهقو هل هريج رهظيل هل ةردقلاو دبعلل ةدارإلا لعجف ء.هناحبس هرهق

 قئاللا هزكرم يف ًاعوضوم ءيش لك نوكو هلاعفأ يف ميكح اي .هدارأ نإ هب هشطب
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 لاني ام هلاني نأ ىلاعتيف ّالإو هتمكح هيضتقت ام بسح ىلع ميكح لعف نم هب
 نكي مل ءاش ولف اآلإو دارأ ام بسح ىلع تمكح ةيدوبعلا زرابم امنإو «ديبعلا

 .هديب ًاعيمج رمألا نأل الصأ كلذ نم ءيش

 هريغ نأ ثيح نم ماقملاب نذؤي كلذ يف رصحلاو .«كريغب ال كب ذوعن

 ام «لعف وأ لوق حيبق رش نم :قلخلا رش نم ةاجنلا هب نّصحتلا ديفي ال هناحبس

 ةوق يف وهف نوطبلا ملاع يف ًائيكتسم هتلعج وأ روهظلا ملاعل تزربأو تقلخ

 بولطم ءاعد ماقم ماقملا نأل لماعلا ررك «كب ذوعنو ؛لآَملا رابتعاب قولخملا

 نم رارطضالا روهظ نم ةباجإلا ببس ىلع ِناَلاَّدلا راركتلاو لمجلا ريثكت هيف
 عوقوو ةيصعملا داجيإ يف عادبإلاب ربع .تعدبأ ام ةيصعملا ةملظ يهو ةملظ

 ىفخي ال رمأ عيدبلا ِرْمأْلا روهظو كلذ يف عادبإلا نأل ًاقلطم ىوسلاب باجحلا
 ةبسنو ءيش لك قلاخ هناحبس قحلا نأل ءافصلا ثيح نم ةقداص ةركف يذ ىلع

 هب ىلوأب اذه سيلف ىوسلا دح ىلع ءيش لك دوجوب طيحملا هرون ىلإ ءايشألا
 يف اهقباطم عم برقلا يف اهنأ عم ةديعب ءايشألا ضعب لعج كلذ عمو هاوس نم

 جراخلا بيجعلا رمألاب نايتإلاو عادبإلا ةيحان نم الإ كلذ سيلو ءاوس ةيرونلا

 ةّرعلاو رادتقالا يف هرمأ لمكو ردقلا عيمج هتردق تنياب نمل الإ نكمي ال ام نع

 . اهبرقي امم ءيش ىلإ لوصولا نكمي ال ةياغ ىلإ

 اهديكب انبيغت ىتح اهليحو سوفنلا ديك نم كب نَّصحَتَن يأ «كب ذوعنو

 كارشإ يف كلذب انعقوتو كريغل هتبسن لعجتف كنم فرصتلا نوك نع اهليحو

 كب ةفرعملا لهأ بولق رادم بطق يه يتلا ديرفتلا ةرئاد نع ديحنو ؛كارشإلا
 . روهظلا ملاعل هزاربإ تدرأو ملعلا قباس يف تردق اميف

 هيام ناد هاساطم يوب قابلا ويح يفتر ا: 11 يااا اوسلو
 .هريغ رش نم ةنتفلا دشأ هّرش لب كنع ةنتفلا ىلإ يدؤي دساحلا رش نأل تمعنأ

 مظعأ وهف هيلع هريغ لمحي مل ام ىلع رشلا نم دسحلا هلمحي دساحلا ًاضيأو

 .هنم ةذاعتسالاب هدرفأ كلذلو هريغ رش نم

 زع يأ .هكلأس امك نيزعلا نيب انل عمجت ىتح ةرخآلاو ايندلا زع كلأسنو

 لوسر هب ءادتقالاو عابتالاب ءايبنألا قحأ نأل ِةكَي دمحم اندّيس كيبن «نيرادلا
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 هللا نم برقلا يف غلبأ وه ام الإ لأسي ال مالسلا ةالصلا هيلع هنأل ِلكي هللا
 ّرِع نود امه نْيَذلا ةفرعملاو ناميإلاب ايندلا ّرِع .مالسلا هيلع هّرع كلذ نأل

 ةرخآلا فالخب فيثك باجح ءارو نم ايندلا يف ةفرعملاو ناميإلا نأل ةرخآلا

 ةوقل فيطل فيفخ باجح ءارو نم امهو .«ةدهاشملاو ءاقللا الإ اهيف سيلف
 0 «ةيناحور ايندلل ةبسنلاب اهنأك ىتح ةيرشبلا ةفاطلب كلانه فشكلا

 اسر ٌلِسَر وأ ٍباَح ىآرو نِم ا هَمأ ُهَمِلَكُي نأ رتل ناك او :ىلاعت

 يمس .ةدهاشملاو ءاقللاب ةرخآلا ٌرِعو «[51 ةيآلا :ىروشلا] (ُمَسي ام ءوِنذِإِب ىومَف

 دوهشلاو مظعأ ةرخآلا يف هنأل .ةدهاشمو ءاقل ةرخآلا يف تاذلا راونأ دوهش

 «فيثك باجح ءارو نم رادلا هذه يف هنأل ةرخآلا يف هنم فعضأ رادلا هذه يف

 ناك نإو ةرخآلا يف دوهشلا ناكف ءفيفخ باجح ءارو نم ةرخالا رادلا يفو

 عامس عيمس كنإ ءأحافك ءاقللا ةلزنمب باجحلا ةفخل هنأك باجح ءارو نم

 يذلا ةفاسملا برق ال تاذلاب ملعلا برق ءيش لك نم بيرق ءهدضو ؛لوبقلا

 عطقب هل هابتنالاو هب ملعلا درجم هناحبس هنم برقلا ذإ «تاقولخملا نأش نم وه

 .ديرولا لبح نم دبعلا ىلإ برقأ وه لب ديعبب وه سيلف الإو ةلفغلا قئالع
 ةقيقحلا يف كنم ةباجإلا بلطف ءديرت يذلا رمألاو «ديرت يتلا تقولا يف بيجُم
 هللاو كيدي نيب بدألا ءوسل يدؤملا رايتخالا نم ال كيلإ ةدارإلا بلس نم
 . ملعأ

 لاح وأ سفنت هل نم هب سفنتي سفن لك يدي نيب كيلإ مدقأ ينإ ّمهللا
 ةفرطو .همسج وأ هلقع نيعب حملت وذ اهب حملي ةحملو «لاح وذ هب سبلتي

 ةفرطلا فالخب ًاحملتم يضتقي حملتلا نأل ًارياغم نوكي وأ ةحمللا ريسفت لمتحي

 لهأو مهريغو ةكئالملا نم تاوامسلا لهأ اهب فرطي ًاقلعتم يضتقت ال يهف

 يف وه ءيش قباسلا لك ىلع فوطعم لكو مهريغو نجلاو سنألا نم ضرألا
 يف نئاك كلذ ريغو تافصلاو لاعفألاو تاوذلا نم ءيش لكب طيحملا كملع

 كلذ يدي نيب كيلإ مدقأ يضاملا نمزلا يف ناك دق وأ «لبقتسملا وأ لاحلا

 رصح نم كسفن هب تفصو ام نسحأ ىلع ةلادلا ةيآلا هذه ءًاعيمج يأ ءهلك

 كيلإ ءيش لك راقتفا بجوي يذلا كيلع اهرصقو كتاذ يف ةيهولألا فصو

 ةيهولألاب قئال وه ام رصقو ««َّوُه اّلِإ َهَلِإ 5 ُهَّسا# :كلوقب لكلا نع كانغو
 ّس
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 هللا يضر خيشلا اذه لصو ماقم يأ ىلإ رظناو .ًادوهشو ًاداقتعا كلذ لك كيلع

 ءاضقلا قبس يتلا تانيوكتلا نم ماقم لك يف ةيبوبرلا رظني نأ هعسو ثيح هنع

 تيصوو «ىلا9 اهسفن اهب تفصو يتلا فاصوألا هذهل اهفرش لاحب اهب
 2« موقْلا سلام :كلوقب هتببحأ نم ةايح اهب يتلا ةمئادلا ةيقيقحلا ةايحلاب

 .مويقلا :كلوقب كريغ كعم دجوي نأ ىفن يذلا ءيش لكب ةيمويقلاب كفصوو

 كتمويق لطعت ال [256 ةبآلا :ةَرقَبلا] در الو هك ٌُدْعَأَت الإ ةرمتسم كتيمويق نأو

 ناك نمو .نيقولخملا ريبدت مونلاو ةنسلا لطبت امك مون اهلطبي الو ةلفغ الو ةنس

 نم «ضَرأْلا يف او ِتَوْمَّسلَأ ىف ام عارتخاو كلم «ُمَلظ فصولااذهب

 ىلا اذ نم9» ةلزنملا هذهب ناك نمو ضرألاو تاوامسلا كلذكو «نيقولخملا

 عفشي ال دبعلا نأل «هنذإب لإ رومألا نم رمأ يف [255 ةيآلا :ةَرَثَبلا] #ءهَدْنع عسي

 *« َمِهيِدبأ نيب اَم مْ ًارمأ لعفي وأ ًامكح مربي نأ نع ًالضف هديس نذإ نودب

 هوفلسأ ام يأ [255 ةيآلا :ةّرقبلا] 46 مهمل اًموإ» هيلإ نوريصي ام يأ [255 ةيآلا :ةَرَقَبلا]

 عالطا نوعلطي ال يأ [255 ةيآلا :ةّرَقَبلا] 4َنوُطِحُي الوم مهروهظ ءارو هوفلخو

 لوعفملا مسا ردصملا وه يذلا ملعلاب دارملاف .هتامولعم نم ضعب ىلع ةطاحإ

 ال ناك اذإ ناسنإلا نأل ىفخي نأ 0 نم رهظأ تامولعملا ضعبب ةطاحإلا عانتماو

 قحلا ملع امأو تامولعملا نم هريغ ىرخأف هحور ىرحأف همسجب ًاملع طيحي

 القع عنتمملا رمألا نمف «ىلاعت هتفص وه امك هنم ءيشب ةطاحإلاف ءهناحبس

 هيلع ىسوم انديسل رضخلا هيف لاق تامولعملا ضعب ىلع عالطالاو فيك

 اذه ةرقن تصقن ام لثم لإ ىلاعت هللا ملع نم كملعو يملع صقن ام» :مالسلا

 .'رحبلا نم روفصعلا
 هللا ملعب امه ةتيشت :تامولعتلا نه هاتف غو امللعهب انطحأ ام :ةازملاو

 اذه ةبسنك هملعب هناحبس وه رثأتساو هانلهج امع ًالضف هسفن مولعملا كلذ نم

 هللا ملع نأ ال ءهرحبلا اذه عيمج نم هرقنب روفصعلا اذه ذخأ يذلا ءاملا

 هناحبس «هللا هملعي مل امب ًاملاع ريصي ثيحب هملعي امب دحأ هنم ضقني هناحبس

 اهلك ثداوحلاب طيحم ةلاحم ال ميدقلاو ميدق هملع نأل كلذ نع ىلاعتو

 نم ٍدحأل هملع بهي نأ هناحبس «ةآك امي اَِّإإل همولعم يأ ««ديَلِع ْنَ وسط
 ام بلط ىلع ًادئاز ًائيش ملعي ال همأ نطب نم ناسنإلا جرخأ كلذلو .قلخلا
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 ىلإ قولخملا ةفاضإ نم ملعأ هللاو اذه «[255 ةيآلا : ةَرَثبلا] 4س سو

 هدوُعُص ثيح نم هيلإ فاضم هنأ ال «عارتخالاو داجيإلا كلم ةهج ىلع قلاخلا
 يهو اهيلع نوسلجي ةرسألا نولعجي كولملا لعفي امك شرعلا ىلإ هنم هناحبس

 ةرسألا كلتل نودعصي اهنم يتلا يساركلا اهيدي نيب نولعجي مث .شورعلا

 رمل مقون ودل انفال ورد وق و لواط غ هّدنم هناحبس هنأل «شورعلاو

 دوهشلا لهأو ءايبنألل ةبسنلاب وه ًايسرك هللا هامس يذلا قولخملا معن

 دهاشملا دعصي هنم يذلا رونلا لئاوأ وه قوذلا قيرطب يسركلا نأل نايعلاو

 هنأ لوصولا دعب دهاشملل رسيتي هروهظ شرعو نمحرلا روهظ شرع ىلإ ةقيقحلل
 يناعملا ملاع ىلإ ةيلصألا ةقيقحلا رون نم عفدنم رون كلذو ءيش لك هنم ٌدمتسي

 تاوامسلا يسركلا اذه عسو دقو كلملا ملاعل هنم مث «.توكلملا ملاع وهو

 ملاع نم هركفب جرخي ىتح روهظلا رون لئاوأ دهاشي ال ديرملا نأل ضرألاو

 تاوامسلاب اطيحم هنياع هيلع حال اذإف هسفن دوهش نع ىتح ضرألاو تاوامسلا
 ؛ءيش لكب اطيحم هدجو شرعلا وهو ةطاحإلا رون ىلإ لقتنا اذإف «ضرألاو

 راكفألا هكردت الو هادم غلبي ال كلذ ءارو ةردقلا عنصب عفدني مل رون كلانهو

 كلذ ناك كاردإلا نع زجعلا لحمل ديرملا غلب اذإف تلج نإو رئاصبلا هملعت الو

 نم ُهلأوإ» :هناحبس ىلوملا لوق ىنعم نقيتو «كاردإلا نيعه هريحلا سلا, هنج ين

 كلت فراعلا دهاشي ال هلك اذه دعب مث .[20 ةيآلا :جوُرُبلا] 9 1 مهضأَرو

 ةباهم عوطسل ةقيقحلا ىلع اهقئاقح كردي ثيحب اهب ةطاحإلا ىلإ ًاغلاب رولا

 لكل عضاوتلا هيف أشن مث نمو ههجو تاحبس نم بئاذ وهف ءاهيلع هناحبس قحلا
 راونألا قيرغ وهف ءيش لكب ةطاحإلا دوهشل ءيش لك اَدَمِل رغاصتلاو ءيش

 [255 ةيآلا :ةَرَقَبلا] مد اّلَو عدلا ِتوَمَسل» راثآ دوهش يف ةقيقحلا رونب بوحصم

 قحلا هديري ٍدَمُأ ىلإ دوجولا رارمتساب [256 ةبآلا :ةَرقَبلا] 4اَمهظْفِح» هلقشي يأ

 هناطلس يف «ٌميِيَمْلا» ءهديري ام لكب هتردق مايقو هّرع يف «ُلَمْلا وهو «هناحبس

 دبعلا ماسقإو .ءكيلع تمسقأ .ديري ام لعفيو ءاشي ام مكحيف هتوطس لامكو

 ةيدوبعلاب ىضرلاو هل ةبحملا دوجوو هيلع ءانثلا نسح ىلع لدي امب هديس ىلع
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 نم وه لب ةزعلا روهظو تائتفالا لوصحو هيلع بدألا ءوس نم سيل هيدي نيب
 فاصوألا هذه اهل يتلا ةدايسلاب راختفالاو ةيدوبعلاب ىضرلا يف ةغلابملا

 هذه هل نمل ةيدوبعلاب راختفالا عون نم فاصوألا هذهب ماسقإلاف .ةليمجلا

 تحت وهو الإ ءيش دوجولا نم نوكي ال ءيش لك ىلع كدي طسبب «فاصوألا

 كدي طسبب هانعم نوكيف ءاطعلا ةرثك ديلا طسبب ديرأ نإو كرهق ةّرعو كرظن ةيالو
 .دوجلاو مركلا نم هب طاحي ال امب دوجولل

 خيشلا دارم وه يذلا ءاطعلا بهاوم بالجتسال بسانملا وه هجولا اذهو

 دوجولا ناكرأ ألم رون لب ةحراج نوكي نأ ريغ نم هّهجو مّركو هنع هللا يضر

 ىلإ اهب ترظن يتلا كنيع رونو هروهظو هدوجو هناحبس ههجوف هنم ةضبقب هرسأب
 مهيلإ ترظن ثيح نم كورظنف ءايلوألاو ءايبنألا نم كدنع نيبوبحملا بولق

 ماقمب مهماقم نع كّيبن رّبعف ةيصوصخلاب مهل كناسحإ ماقم كلذب اولانف
 نيعأ نأل ,ىوسلا نيعأل ةفلاخملا كنيعأ لامكو ءمهل كنم يأ ءناسحإلا

 يأ ء«ريخ ينحنمتو ينيطعت نأ ثودحلا ثيح نم ةلحمضم لب ةصقان ىوسلا

 دوجولل هزاربإب كتدارإو كتئيشم هب تذفن دوجوم وأ قولخم يأ ام لضفأ
 .نوكي وأ نئاك وه امم كملع هب طاحأو كتئيشم قفو ىلع كتردق هب تقلعتو

 ام ريخ نأل كلذو «هللاب ةفرعملل لاؤس هنع هللا يضر خيشلا نم اذهو

 ماودو روتسلا فشك هناحبس هملع هب طاحأو ةردقلا هب تقلعتو ةئيشملا هب تدفن

 لجأو بولطم لضفأ بلطلا قدصي بلاط فراع لك نيع يف روضحلاو دوهشلا
 لك نم هاوسل هادعتي الف هنيع حمطمو هلحر طحم اذه قداصلا ديرملاف . بوغرم
 معن بلاطل يطعي نأ ملعلا هب طاحأو ةئيشملا هب ُتَدفنو ةردقلا هب تقلعت ام

 .بدألا ءوس عقيف هردقو هروط اودعي الو هلاثمأب ةقئاللا ةياغلا كلذ نم بلطي

 رش انع عفدا يأ ءانفكاو .هردق فرع نم َسشاَع :مهلوق ةمكحلا مالك نم

 انئيد لمكأو ءرايغألا دوهشب راونألا نع باجحلا رش وهو كلذل دض وه ام

 ىلع سيلف كلذك نكي مل نمو ؛قئاقحلا فشكب ًانطابو عئارشلا ةماقإب ًارهاظ
 ءاج ليربج اذه» :مالسلا هيلع هلوق نم يراخبلا هاور ام مهفاو .لماك نيد

 هنيدف هل نكي مل نمف ناسحإلا ماقم نيدلا يف لخدأف «مهنيد سانلا ملعيل



 مالستسالا عم كيهنو كرمأل لاثتمالاب كتمعن انيلع لمكأ يأ «ممتأو «صقان

 ةمعنلا هيلع متت مل قحلا دهاشي مل ام ناسنإلا نأل كدوهشب جاهتبالاو كرهقل

 . ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا ميعنلا ةياغ ىصقأ نأل معنلا عيمجب هيلع معنأ نإو

 هراونأ دوهشب يأ هب ىنغلاو ةعاطلا كقزر ىتم :هللا ءاطع نبا لاق دقو

 يهو ةغلابلا ةمكحلا ةمكح انل بهو .ةنطابو ةرهاظ همعن كيلع متأ دقف .اهنع

 نيلسرملا ديس بدأ طاسب ىلع نيقيلا تاماقم يف خوسرلا عم نيدلا يف هقفتلا

 بولقلا يف تعطس ثيح كب حرفلا ةدش ةبيط اهنوك ببس يتلا ةبيطلا ةايحلا عم
 :كراولا نوع

 خلا «اذام ىلعو اذاملو اذامب انحرف ملعت» :هنع هللا يضر هلوق مدقتو

 ربع نس دوش: ناونا سن :سامكالا ةؤذايز يتعين دس نقلا ةنيحلا ةتؤكلاو

 نيعف «هءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بحأ نم» : مالسلا هيلع هلا يف ءاقللاب هنع

 نأ «ملعأ هللاو ,كلذ ىنعمو .هناحبس قحلا نم قباسلا روهظ دبعلا نم رداصلا

 ضبق لّوَتو .هللا ءاقل بح نم هسفن يف دجي ثيح هل هللا ءاقل بح ملعي ناسنإلا

 تايلجتلا عونت درجم كلذو كنيبو انئيب طئاسولل توبث ال ثيح كديب انحاورأ

 حرف ةمحرلا هسفن ىلع بتاكلا برلا دوهشو عزج دبعلا دوهش ذإ رمألا لهسيف

 .ملألا لحم وه يذلا سحلا نع ةبيغلل بجوم

 يأ .ءلخو :لاقف «نيرادلا يف دوهشلا ماود هللا همحر خيشلا بلط مث

 وهو «ريغ هنأ ثيح نم كريغ نيبو انئيب كتاذ رون نم ًالئاح هنيبو انئيب لعجا
 :هلوقب قيدصتلاب ةطاحإلا بوجول هعم ريغ الف ّالإو باجحلا عاطقنا لحم

 «تاذلاب درفنم هناحبس حلا نألو [20 ةبآلا :جوُرُبلال 49 1 مينو نم ُهَّسأَو

 الف ءيشب همايق ناك نمو ءهب هناحبس قحلا مايقل هل ةقيقح ال هريغف «ةقيقحلا يأ

 سيل ملاع وهو «خزربلا يف ملعأ هللاو ءهب وه ماق نمل ةقيقحلا لب هل ةقيقح

 ايندلا ةايحلا وهف هلبق امو امهنيب طسوتلا ملاع وهف «ةرخآلل الو ايندلل اضحمتم

 نإو رهاظلاف تنأ الإ دهاشن الف كتاذ رونب «ةرخآلا ملاع كلذو هدعب امو

 رهظم دوهش نع كتاذ رونب انبجحأف .كرون اهيف نمك دقف ىوسلا يز يف ترهظ
 ءيش لك ىلع كنإ نيرادلا يف تقلخ امم رهظم يف كريغ ىرن ال ىتح ىوسلا
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 رون دوهش نع دبعلا بجحنا اهب يتلا بجحلل ةقحاملا كتردق ميظعو ءريدق
 الو ءهب الإ هل ليبس ال ذإ فشكلا ببس وه يذلا ضحملا كلضف ليمجو كتاذ
 نمتلا كلذ: لاناننإ ةيقتا لع فردت: رخو الابشلاب ةقرعملا لغأ نمادخا نحت
 دحأ هنع كدصي الف ريدق هديرت امم ءيش لك ىلع كنإ ضحملا مركلاو درجملا

 . ءىش هنع كينثي الو

 يداني لعج دهشم لك يف «هناحبس قحلا دارفنا دوهش خيشلا بلط املو
 مسب :اهيلع لولدملا تاذلاب هناحبس هدارفنا نم هنم هئياع امب هناحبس قحلا

 ةمظع نمو «ىلعلا همساب هيلع لولدملا كردي ال يذلا ردقلا ولع نمو ءهللا

 نع لب هسح نع ةحئار اهنم قشنتسا نم اهب باغ يتلا نأشلا ةهابنو ةوطسلا

 . ميظعلا همساب اهيلع لولدملا ةلمج هدوجو

 ةباد نم اهيلع كرت ام هالول ذإ هرسأب دوجولا هيف قرغتسا ام همّلِح نمو
 كلذ دادضألا رهاظم يف هب رهظ ام ةمكح نمو «ميكحلا همساب هيلع لولدملا

 :لاقف هب قئاللا هزكرم يف ءيش لكل عضاولا وهو ءميكحلا همساب هيلع لولدم

 الولو ءءيش لك نع ميلح اي هناطلس ةبتر يف ميظع اي ِهَّرِع يف يلع اي هللا اي
 هلك هتقلخ امف هتقلخ ءيش لك يف ميكح اي ءدوجو دوجولل ناك ام كملح

 فلاخ ذم ميرك اي ءماكحإلاو ناقتالا ليبس ىلع هزكارم نسحأ يف عوضوم

 ءاش نمل ةقباسلا مدقتب لذب وه لب ببس الو هل ةلع ال هنأل مرك لك ميدقلا همرك

 اي ءاهيلع اعالطا تاوامسلا نم ءيش هتوفي الف خامص الب عيمس اي ءهقلخ نم

 بيجم اي ءهسفن نم هيلإ برقأ وه لب هنيبو هنيب ةفاسم الف ءيش لك نم بيرق
 يذلا تقولا يفو هل هؤاطعإ هملع يف قبس امم هب قيلي اميف هاعد اذإ يعادلا

 لك دو يذلا دودو اي «بلطلا لاو ىف هيلدا هينرم ملكت اذاكر وعيوب

 بورضو تاريخلاب هدوي لزي ملو دادمإلاو داجيإلا ةمعنب هيلع لضفتو ءيش
 ام عيمج نأل اهعمجأب ايندلا ةنتف نيبو انئيب لح ؛تالاحلا عيمج يف معنلا

 ضعب نم هللا نع ًادعب دشأ اهضعب ةتوافتم اهتنتف نكلو ةنتف ًاعيمج هيلع تلمتشا

 .ءاسنلاو :هلوقب ةنتفلا ديدشلا اذه مومعلا دعب نم ٌصخ مث

 نم مزاحلا لجرلا لل بهذأ تنأذ ام : مالسلا ةالصلا هيلع لاقو
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 ةلفغلا عم ةعاطو ءًاعيمج ةيصعملاو ةعاطلا يف نوكت يتلا ةلفغلاو ««نكادحإ

 ريغ يهو ءًاضيأ ةعاطلاو ةيصعملا لخادت اهنإف ةوهشلاو اهب ةربع ال اهيف هللا نع

 ملظلاب هسفن حمست ال ناسنإلا نأل نتفلا دشأ نم وهو «دابعلا ملظو «ةلفغلا

 داضملا قلخلا ءوسو هللا نع ةبيغلا تاقبط ىلعأ يف نوكي ىتح دبعلل قرحملا

 نع ةبيغلا نم قلخلا عم قلخلا ءوس نأل ءًاعرش اهب رومأملا قالخألا مراكمل

 . هللا ءايلوأل يتلا ةينامحرلا قالخأب هقلخت مدع ىلع ليلد كلذو مهيف زرابلا

 اهريبك انبونذ ةلمج ةيصعملا نيبو اننيب لح وأ انيلع رتسا يأ ءانل رفغاو

 . ىنغلاو مركلا تاجرد العأ يف كنأل انب ةقلعتملا كقوقح نم وأ قلخلا لبق

 يضقيو هل ام اهرفغي ال هنأل لضفتملا لاوحأ مظعأو لضفلا ةيصوصخ نم هذهو

 يف لكلا نأ يضتقت ةياهن ىلإ «ملحلاو مركلا يف غلابلا الإ تاعبتلا دبعلا نع
 قارغتسالاو قاقحتسالاب دماحملا عيمجل قحتسمو قالطإلا نع ىنغ هنأو هتضبق

 ةملظ نم مظعأ ءوس الو «ةلمج ءيسيام :ءوسلا انع لزأ يأ ءفشكاو

 بجحي هنأل مغلا نم اندعب يأ انجنو «ةيفاعلاو ةمالسلا هللا لأسن «باجحلا

 قبس نإ هنم انل لعجاو ءهدشأ نم هنأل ءوسلا نم ناك نإو هدرفأو هبر نع دبعلا

 كنإ ترّبدو ترّدق اميف ريخلا نأو «كنم عقاولا دوهشب ًاجرخم عقوو ردقلا هب

 دجول كلذ يف هب دارملا ىلع هتعلطأ ول هتيلوت نم نإو . تعنص ام لك يف ميكح

 ءيش نودب مهيلع كلضفتل ًاريخ الإ كتصاخب لعفت ال كنأل ًاريثك ًاريخ كلذ يف

 . ًالصأ

 تاذلا ىلع لادلا لب فيرشلا مسالا اذه رّرك .هللا اي هللا اي هللا اي

 اهيلع لاّدلاف تاذلا يف ةعومجم بطقلا ةمه نأل «تافصلاو ءامسألل عماجلا

 هنأ ثيح نم ءردقلا ليلج ءًاميظع ءامسألا نم هريغ ناك ْنِإو ْذَلَأ هدنع هركذ يف

 هن افعيس ةءامشا نآل ًاهالإ ناك نمل الإ حلصي ال ريدق فصو نم بضتقم

 ال ثداح كلذ لك هتاذك هتافصو هريغ ءامسأو ةميدق تافصلا نم ةبضتقملا

 ًاماع ًافطل هرّدقو هاضق ام عيمج يف هقلخب فيطل اي .ةقيقحلا ىلع هل دوجولا
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 قازرألا ريثك اي يأ «قازر اي ءًاعيمج مهنع هانغل مهلمع حيبقو مهلعف ءوس ىلع

 ام دافن مدعل تنأ طسبت امك دحأ طسبي ال هنإ دفني ال كدنع ام نأل معنلا طسبو

 لضفأو فاصوألا لجأ نم هنأل ديلا طسبب ماسقإلا خيشلل مدقت دقو

 اديعب «ةنجلا نم ًابيرق قحلا نم ًابيرق هللا ّنم ًابيرق ىخسلا ناك كلذلو «توعنلا

 ١ .هدضب ليخبلاو .رانلا نم

 ذخأ هللا نإف مهتارثع ءاخسلا يوذ اوليقأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 لب هللا نم مركأ دحأ ال نكلو ءراثآلا نم كلذ ريغ ىلإ ء«اورثع املك مهديب

 «قلخلل لاح لك ىلع ناسحإلا يضتقي ميدق همرك نأل قلخلا مركل نيابم همرك
 ءاشي نم هلضف يتؤي هناحبس هللاو ءرفاكو نمؤمو .ءصاعو عئاط نيب قرف الف

 . مومعلا قيرطب

 كيدي نيب لكلا نأل ًالصأ كيدي نيب دحأل ةوق الف ءًادارفنا ءيوق اي

 يف زيزع اي .فعض نم عيمجلا تقلخ دقو ءهل دوججو ال شالتم لب فيعض

 نع ًالضف ضرتعم هءاضق ضرتعي الو ديري ام بسحب لكلا ىلع يضقيف هناطلس
 ولع ال لب هاوس نيابي ًأاولع فيرشلا هردق يف يلع اي .دحأ هيلع يضقي هنوك

 لذو ةمظع يذ لك اهيدي نيب رغاصت ةمظع ميظع اي .هردق ولع يدي نيب دحأل

 مظعو ًالالج كردق لج كتمظع نم زراب ىندأب فنألا موغرم وهف ربكتم لك اهل

 هذه ىلع كل ركشلاو كل ةيدوبعلا ىلع هلل دمحلاف ءالامك كناطلسو كزع

 نأ اهب ةامسملا تاذلابو اهب كلأسنف ءكسفن اهب تيمس يتلا ةفيرشلا ءامسألا

 انفوتت ال نأو كاوس ءيش لك نع مهتعطقو كتاذ راونأ يف مهتبيغ نميف انلعجت

 عحرأ اي: «نيمشارلا هحرأ اي قيتوعفمنيغ كدع نختو ضار انع تنأو الإ

 ِلِلَو دمحم اندّيس كيبن هاجب نيملاعلا بر اي «نيمحارلا محرأ اي «نيمحارلا

 نيلسرملاو نييبنلا نم هناوخإو هتمأو هتيرذو هجاوزأو هباحصأو ِهِلآ ىلعو
 لهأو تاوامسلا لهأ نم نيحلاصلا كدابع عيمج ىلعو نيبرقملاو ةكئالملاو

 اهرهاظو اهيفخ تامولعملاف ءيش لكب ميلع اي «ءنيملاعلا بر اي نيمآ نيضرألا

 اهل توافت الف نئاك وه امو نوكي امو ناك ام ءاوسلا دح ىلع هملعل ةبسنلاب
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 يذلاو ةدحاو ةعفد اهب طيحم وهف ًاميدق هنوكل هيف عونت ال هنأل هملعل ةبسنلاب

 رصاق وهف اهل ماود ال ةعنص هنوكل ثداحلا ملعلا وه امنإ هقلعتم بسحب عونتي

 هانغل ماظعلا مئارجلا نع وفعلاب ميلح اي «هناحبس هللا دنع نم هب ْدَمَي ام ىلع

 ال يتاذلا ذإ بنذم بنذ هريغي ال ايتاذ امرك ميرك اي «نيعيطملاو نيمرجملا نع
 ذإ ةحراح ةوذي هثآل ناب والت ادن دعنا, يح لكل عبس اي ترام رك

 ولو ديبعلل هنم برقأ الف بيرق اي «ءيش هتوفي الف هداجيإو هقلخ - حراوجلا

 لبح نم مهيلإ برقأ وه لب ًالصأ ةفاسم الو مهنيبو هنيب باجح ال هنأل مهسفنأ
 مومو ةيرحب هافو نك لحل ويعم انا اولا طم ىف فرع رهو درا
 هتَلَخاَد ةمكحل ناسحإ هللا نم عنملاو ءيش لك يف دوجولاب ةطيحملا هتينامحر
 يطعي الف لأسي نأ هاشاحف ًالإو نامرح كلذ نأ َّنظي دبعلاو ناسحإ هللا نم يه

 .نيمركألا مركأ وهو

 دوو ءىصحت ال معن هيلع هلو هدو الإ هقلخ نم دحأ الف ءدودواي

 تاوامسلا حيتافم يأ ديلاقم ًاداجيإو اكلم كل مهب ًاصاخ ًادو صاوخلا

 دهاشلا يف دبعلل ىطعي ءيش نم امف دهاشلا يف ءاطعإلا نزاخم يهو ضرألاو

 وأ ةرات ريثكلا تئش نإ يطعُت تنأف كلذ حيتافم كديبو امهدحأ نم وأ امهنم ّهلإ

 نأل ًائيش كلذ نم كريغ يطعي الو ًاريثك كنم ليلقلا ناك نإو ىرخأ ليلقلا
 يف نمم ءاطعإلا صاصتخال عنمل الو ءاطعإل هل ليبس الف هديب تسيل حيتافملا

 نم ءاشت نمل ىرخأ ًانطابو ةرات ًارهاظ قزرلا عسوت :طسبت .حيتافملا هدي

 يأ ردقتو جاردتسا ىلإ ةيدؤم ىرخأ ماقتنا ةعسوتو ةرات ىضر ةعسوت كفلخ

 قزر يأ «قزرلا نم انل عسو يأ طسباف بضغ قييضتو ةمحر قييضت قّيضت

 اهسمي امع يلختلاب ةمئاقلا حاورألا قزرو «ةعيرشلا فئاظوب ةمئاقلا حابشألا

 يأ انلصوت ام ىوهلا عابتا نع الضف ىوسلا تالايخ نم مسجلاب طابترالا نم

 ال ذإ كطخس ىلإ انيدؤي ام قزرلا نم انل طسبت الو ءانب كتمحر ىلإ هب انغلبت

 لك نع ينغت كنأل ةلمج قزرلا يف طسبلا كرتب ولو انع كاضر ريغ يف ةجاح
 كتفأرو كتمحر نم انل طسباو يأ ,ءكتمحر نمو ءءيش كنع ينغي الو ءيش

 اهب هجرخأ ًالجر اهب هللا محر ةمحر اهلمجأو اهمظعأو عاونأ ةمحرلا نأل انب

 وه امك ءًادوهش هل الماش قحلا رون ناكف هدوهش ءاضف ىلإ هدوجو نجس نم
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 هرونب مهنيبو هئيب لاحو قلخلا دوهش تاناعم نم هب هحارأو ءًادوجو هل لماش

 كمَقِن نيبو انئيب هب زجحت لوحت ًارون يأ ام :لاق كلذلو ءوه لإ دهاشي الو

 وقمت | روت انلا عج ا رن انك نإ قيس اديحوت "امثنا اذزأ كروت الإ دهان ا يح
 نع كئاضغإو كملح نمو «مالسلاو ةالصلا هيلع كلذ بلط امك سانلا يف هب
 ال كملح نأل ملحلا نم ردقلا كلذب هب انلمشي :انعسي ام نيمرجملا مئارج

 اعيمج يصاعملا عاونأب كاصع ول ًاعيمج نوكلا نع وفعلا عسي هنوكل هل ةياهن
 ةّرع تحت لكلاو كدابع قوف رهاقلا تنأ لب لعف ىلع كل رهاقب سيل ًادحأ نأل

 انيونذ نع كحفص يأ «كوفع ديرت ام هيف مكحتو ءاشت ام هب لعفت كناطلس

 ةمتاخ اهتلعج :تمتخ يتلا كدنع ةداعسلاب انل انتمتاخ لعجا يأ ءمتخاو

 لامعألا نأل هتمتاخ ليلد ءرملا لامعأ نأل رادلا هذه يف مهئاقبو مهرامعأ

 ءادعس اوناكف ًاريصنو يلو مهل تنكو مهتيلوت نيذلا يأ «كئايلوأل اهب متاوخلاب

 لاوز الف ميدقلا رمألاب ءادعس مهف «كيلإ ًاعيمج رمألا ذإ مهسفنأب ال كب

 . اهل خسن الو مهتداعسل

 موي ةداعس اهمتأ يأ اهدعسأو اننامزأ يأ أنمايأ لضفأ يأ ريخ لعجاو

 مدقت امك كديب انحاورأ ضبق ىلوتت نأ مويلا كلذ ةداعس نمو «توملاب كئاقل

 نم كدوهش لاح يف ضبقْنف كراونأ نم ًارون ةكئالملا ىرن ىتح هنع هللا يضر هل

 نك ةملكب ضبقنف كسفنب انالوتت وأ «نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال نيذلا

 انحزحزو ءزيزعب هللا ىلع كلذ امو كئاقلب نيحراف مغ الو عزج ريغ نم كنم

 قلعتلا نكمتملا ءيشلا نم جارخإلا وه يذلا حزحزتلاب رّبعو ءانجرخأ يأ
 ضحملا مركلاب الإ اهنع جرخي الف تاوهشلا ىلع روطفم ناسنإلا نأل جرخملاب
 ران نع ةرخآلا نم انيلإ ىندأ يه يتلا رادلا هذه يأ ايندلا يف ةرهاقلا ةردقلاو

 ءيشب ال كلضفب انلخدأو قرخآلا ران ىلإ ةيدؤملا سوفنلا يف ةلعتشملا ةوهشلا

 للعلا نع درجم وه يذلا لضفلا الإ كتمحر يف لوخدلل بجوم ال هنأل هاوس

 نم هيتؤت نأ نكمي يذلا كلضف وه يذلا طقف ةيهولألا لضف كلذو بابسألاو

 . [54 ةيآآلا :ةدئاّملا] 43 نم هيو هللا لضم َكِلَدإ» :تلق امك ءاشت

 عضاوم نع اهب ربعو .ليخلا يرج عضوم وهو «ناديم عمج «نيدايم يف
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 عمج «بيبالج كرون دوهش لجأ نم ءانسبلأ يأ ءانسكاو .ةمحرلا لوزن

 ةقئاللا ةمصعلا ءهتاذب رونلا ةطاحإ نع هب رّبعو .رتسلا هب عقي ام وهو «بابلج
 ةمصعلا نأل مهتمقأ ماقم يأ يف ىوسلا دوهش نم ظفحلا يهو كئايلوأب

 فالخب ةرضحلا ةمزالم عم ةلمج بنذلا ةبراقم مدع ءايبنألا ةمصعف .تاجرد

 نيلفاغ هيف اونوكي ملف بنذلا عقو نإو ةرضحلا ةمزالم يهف ءايلوألا ةمصع

 هناحبس هللا نم قبس ءاضق كلذ نأ نوريو نوكاب مه لب ةلفغلا لهأك نيحراف

 نم هب اورمأ ام نولعفيف ةمكحلا ثيح نم لتاقلا ىلع ةيدلا نكلو هل دار الف

 ناوخ اللو انل هناحيس: ةلاستاب .دوعلا ةينب رارصإلا مدعو ةبانإلاو ةبوتلا

 ءوسل بجوم وأ هنع لغاش لك نم ةياعرلاو ظفحلاب انالوتي نأ نيملسمللو

 .ريدق ءيش لك ىلع هنإ هعم بدألا

 ةروسو تاوهشلا ناراوث دنع انلوقع نم ًارصان يأ ءًاريهظ انل لعجاو

 نأ اهليحو اهديك نم رهظتو سفنلا هب رمأت ام نع ًايهان لقعلا نوكيف «سوفنلا
 رمأ يذلا نأب دهشي ًادهاش ًاعلطم يأ ًانميهمو ؛ناسنإلل ريخ هب ترمأ ام نايتإ

 ةرهطملا انحاورأ نم كلملا ةملك ًايوقم ءهيف كش ال يذلا قحلا وه لقعلا هب

 «لقمعلا هب رمأ امل ءًاعيطم يأ ءًارخسمو .ىوهلا عابتاو ىوسلا ناردأ نم

 امنإ هنأل ًادبأ هرمأ نع ةجراخ اهلعجت الو لقعلل اهرخسو انسفنأ ديك لطبأو

 لعجي ملو هب ًاطبترم فيلكتلا ناك كلذلو .ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي

 يأ يك انسفنأ نم .ملعأ هللاو هللا نع مهفي ال هنوكل ًافلكم لقاعلا ريغ هللا

 الإ هلإ: ال + كلوق نم كنق هب عبسدق امي كضدقتو اريثك كحيست نأ" لجأل

 رمألا سفن يف امل حرشو حاضيإو عقاولل نايب وه امنإ كسفنل كسيدقتو «تنأ

 قيلي ال ام نع هّرنملا سدقملا تنأ لب هنع رنتي حيبق فصو كل تبثي ملف آلإو

 ريغ نم كسفنل كسيدقتك كل اسيدقت نوكيف ةيلاعلا كتبترو فيرشلا كبصنمب
 كركذنو .كب ةفرعملا لهأل امك لييختلا قيرطب ولو كنع يفنت ةهبش داقتعا

 نكلو ةيدوبعلا ةفصو ةيبوبرلا فرش ىلع ةلالد هديس دبعلا هب ركذي ام عاونأب

 ةيدوبعلا رهاظ نم ناك نإو عيفر كركذب ةقيقحلا يف وهف كركذب فرشت كركاذ
 ةروكذملا فاصوألاب الإ ًاريثك ركذلاو ًاريثك حيبستلا ىتأتي ال ذإ ًاريثك ًاعيضو

 :بارحألا] «اريِشَك هَل َنركَدلَو ٍتطِنَلكَوإ» :قحلا لاق امك ًاريثك الإ ديفي ال وهو
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 ًاريصب ًافاصوأو أتاذ انب لزت مل يأ لازي ال اميفو لزألا يف تنك كنإ [35 ةيآلا

 كلو نوحّبسم كل نحنو انيلع علطت نأ لازي ال اميف بحنف انيلع ًاعلطم يأ
 .نوركاذ

 نم ىوقأ يه ةملاكم انل ةبحاصم نوكت : اهبحصت كرونل ةدهاشم انل بهو

 انعامسأ حتفاو ءداحتالا يف ىوقأو ملكتملا يف ًاعمج امهنوكل ةدهاشملا

 نم ءيش نكي مل نإو اهراصبأو ةريصبلا عمس وه ربتعملا نأل انراصبأو ةنطابلا
 قحلا لاق دقو ”ريضيا الو دس ربك وهو نيتيعو نيندا 15 تاسالا ناكل

 انراصيإو [198 ةيآلا :فاّوعألا] 401/2 ب ال مهو َكِلِإ نورَظني مهتم ناس

 ىلإ ًاقرحتم نطابلاو نطابلا ىلإ ًاقرحتم رهاظلا نوكي ثيحب نكلو ًانطابو ًارهاظ
 نطابلا نع ٌبَجْحَي رهاظلا الف ءانقئاقحب ةجوزمم انعئارش نوكت ىتح رهاظلا
 كمساو رهاظلا كمسا ىنعمب ًاسبلتم نوكأف ءرهاظلا نع دصي نطابلا الو

 ءافطصاو ءابتجا ركذ انركذاو «راونألا قراوشب نطاب رثألاب رهاظ كنإف نطابلا

 روضحلاو كركذ نع يأ ؛كنع انلفغ ذإ ةلعب ًالولعم سيل كلضف نأل ببس الب
 ىلع ًابترم سيل ديبعلل كءاطعإ نأل كانركذ اذإ هب انركذت امم لجأو نسحأب كعم

 رقفلا نم هب هتفصو ام دبعلا لاوحأ نسحأو كتردق نع ةرداص اهنأل مهلامعأ

 عست كتمحر نأ انملع ثيحو .«كيلإ رقف نع ناك ام كاياطع لجأو .كيلإ

 الضف كنم بلطن نأ كلذ دوهش انلمح «ءيش ىلع فقوتم ريغ كلضفو دوجولا

 نمم كتمحر ىلإ جوحأ ريقفلا نأل رهاظلا يف ببس هل امم عسوأ ببس الب
 كل ةيدوبعلاو كيلإ انرقفو كانغ ىلع هلل دمحلاف كيلإو كنم لكلا ناك نإو هاوس

 ةبانإلاو ةبوتلل قيفوتلاب كانيصع اذإ انمحراو نيمحارلا محرأو نيمركألا مركأ اي
 ىتح بلقلا نم اهتملظ بهذت اهبقع ةعاط دوجوب ةيصعملا ةوالح ءاحمإو كيلإ
 ال كلضف نأل كلذ نم رثكأ وأ ةرم لوأ ناك امك ناميإلاب ًارينتسم بلقلا ىقبي

 ةيصعملا لاح يف ناسنإلا نأل كانعطأ اذإ هب انمحرت امم لمكأو متأب هل ببس

 دعبلا ةملظ يف ةيصعملا لاح يف هنأل ةعاطلا لاح نم هللا ةمحر ىلإ جوحأ

 ةيصعملا بجح ىلإ مضنملا ةبوقعلا فوخ نم وهف ةبوقعلا قاقحتسا ةملظو
 اهيف عقو للخل لوبقلا مدع نم ةعاطلا يف فاخي نمم ًالاح أوسأ ةلفغلا دوجوب

 دئاوعلا ىلع امكاح تنك امل نكل هناحبس هللا ةمحر ىلإ ًاجاتحم لكلا ناك نإو
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 كيف نيصاعلا تعمطأو لامعألا راوسأ تمدهو كيلع ةمكاح دئاوعلا تسيلو

 نأ ىلع كلذ انلمح ءاشت نم كلضف يتؤت كنوكبو لعفت امع لأست ال كنوكل

 لضفأو عسوأ ةمحرلا نم ةيصعملا لذب نيسبلتم كبابب فوقولا لاح يف بلطن
 تبهو امبرو نيبنذملل نيمحارلا محرأ كنأل ةعاطلا لاح يف هب انمحرت امم

 محرأو ءامركلا مركأ كنأل مهاوسل هبهت ال ام كديبع نم مهبولق ةرسكنملل

 انل رفغاو «نانتمالاو لضفتلاو ناسحإلاو ربلاب مهبولق ةرسكنملا دنعو ءامحرلا

 امو رضاحلا نامزلا اذه نع اهنم مدقت ام انتائيس يأ انبونذب انذخاؤت ال يأ

 بلط لعلو نآلا عقي مل نإو هعوقو تملع امم لاحلا نمز نع اهنم رخأت

 انب فأرا يأ فطلاو ءوه ثيح نم هعوقو نم هللاب نصحتلا نم انه ةرفغملا

 نأل كنع انبجحي الو كلذ نع انل رهقلا مكحب كريغ نع انبجحي ةفأر يأ ءًافطل

 نأل فطل الو ناسحإب فراعلا دنع اسيل كنع بجحي يذلا ناسحإلاو فطللا

 ةمقن هدنع هلك كلذ ىوس امو ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا وه هدنع ميعنلا رادم

 نم كريغ نع بجاح ناك امو رخأت وأ مدقت امم ميلع ءيش لكب كنإف «باذعو

 .ريدق ءيش لك ىلع وهف هملع اذكه ناك نمو كنع بجاح ناك امو ءيش

 اعوط ًاعئاط ًابطر ًاناسل عوضخو ةعارضب كنم بلطن يأ كلأسن اَنِإ ٌمهللا

 نع كركذب ًاجهال هتوكل للم الو ةمام هنم, ليصحت ال ئتخ كدوهش نع ًالضاح
 كريغ دوهشل لطعملا كدوهش رون وأ كاوس ءيش لك ركذل ةقحاملا كتبحم مكح

 انالذج احرف أطوسبم ْامَعَنُم ًالقع يأ «ًابلقو هركذ نع ًالضف هيلإ تافتلالاو

 عم فوقو نود معنملا ةيؤرل ًاببس كلذ نوكي ىتح تمعنأ هب ام ىلع كركشب

 ًارخسم ًانيه ًاندبو هبساني ام ناسحإلا تاماقم نم ماقم لكلو معنلا دوي

 ترمأ ام لعف يف كتعاطب جاهتبالاو ةردابملا ىلع هلمحي نيل ًايعوط ًاريخست
 ناسللا نم مدقت ام يأ كلذ عم انحنما يأ ءانطعاو .هكرتب ترمأ ام كرتو هلعفب

 نيع ال ام كتعاطب نيللا نيهلا ندبلاو كركشب معنملا بلقلاو كركذب بطرلا

 بلق ىلع حال يأ رطخ الو هتعمس ام تعوو تعمس نذأ الو تأر ةرصاب

 هناحبس قحلا اهيطعي ةصاخ هللاب ةفرعم كلتو رادلا هذه يف رشب نطاب يأ ءرشب
 هذه يف نآلا هيف مه امم مهبولق يف لمكأ وه لجتو ةرخآلا رادلا يف هئايلوأل

 يدابعل تددعألا فات ارابخإ هلوق يف ٍةِكَك كلوسر هب ربخأ امك رادلا
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 امّبسَح .«رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام نيحلاصلا

 نع كردي ال رمألا اذه نأ تركذ كنأل كاوس دحأ كلذ ملعي ملو كملعب هّتملَع

 يأ ءرشب بلق ىلع رطخي ال هنأ ثيح نم لوقعلا قيرط نم الو ٌسِحلا قيرط
 كتافصو انتاذ نع كتاذب اننغاو .هملعب درفنم تنأف رادلا هذه يف لقعلا هروصتي

 نق كدووتكي كالو: الفت اب ال هفلر قون نب اهلاعقا نع كلامو اناني نع
 انطاب كب نوكنف نطابلا نم ىوسلا وحمب كاوس دحأل ال عئارشلا ةماقإ لاح

 ةمكحب هيلع لمحلا قيرط نم كلذ نوكيو تاذلا دارفنا ةهج نم ارهاظ كلو

 ةبهوم يه يتلا ىربكلا ةيالولا يه هذهو «ببس الب ثداحلا رمألاب ال ةقباسلا

 اهبابسأ مادعناب مدعنت يهو ىرغص ةيالو يه يتلا بابسألا ببسي ال هللا نم
 اذهو «هناحبس هللا نم ةيانعلا قبسو لضفلا مدقتب يهف ببس الب ناك ام فالخب

 «كترصنب افوفحم المح هليبس ىلع ينلمحاو» :مالسلا دبع انالوم لوق يهاضي

 ببس انلعجاو اهبيصي بلس الف ميدقلا رمألاب يه ببس الب يتلا ةيالولا نأل
 «ةياعرلاو ظفحلاب مهتيلوت نيذلا يأ كئايلوأل كاوس ءيش لك نع كب ىنغلا

 هدي ىلع ءايلوألا ةيالو ىلاعت هللا لعجي نأل بلط هللا همحر خيشلا نم اذهو

 ءاسنالاو حلاصلا فلسلا هيلع ناك اميف يعسلاو ريخلل ميلعتلا ةبتر كلتو

 هنع هللا يضر هءاعد هناحبس قحلا باجأ دقو .مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلاو

 ىتح برغلاو قرشلا يف هتقيرط ترثك دقف بزحلا اذه ةكربو هتاكربب انعفنو
 نّمِم ؛هلل دمحلاو «هللا انلعج دقو ءهريغل يتلا قرطلا عيمج اهب لطعتت نأ تداك

 عاد لك نم كئادعأ نيبو كئايلوأ نيب يأ مهنيب ًازجاح يأ اخرس .اهيف لخد

 ىلإ يدؤي ءيش لك نأل كعم روضحلا نع ةلفغلا لوصحو كنع ةنتفلا ىلإ
 كنم ناطلسلا ةّرع نم هيلع اهبلغ ام الإ كئايلوألو كل ودع وهف كنع ةلفغلا

 هيلإ هجوتت ءيش لك ىلع لب هايإ كتلأسو كنم هتبلط امم ءيش لك ىلع كنإ
 .كئاضقل عفادلاو كمكحل ٌدارلا مدعل ريدق كتدارإ

 ناميإلا نأل نايعو دوهش نع ًالصاح يأ ًامئاد ًاناميإ كلأسن اَنِإ مهللا

 مودي امنإ «ىنسحلا هئامسأب ىمسمو ايلُعلا هتافصب ًافوصوم هناحبس قحلا دوجوب

 نع ال نايعلاو دوهشلا نع ًالصاح ناك اذإ هيرتعي كشو هجلاخت ةهبش ريغ نم
 ةهبش نع ولخي ال هلك ةنياعملا نع ًائشان نكي مل ام لك نأل .«ناهربلاو ليلدلا
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 لايخلا شبغ لجأ نم ًايفاص هماود مدع أشني مث نمو «هيتأي لايخو هيرتعت

 لمع ام هبحاص لمع ولو ةقيقحلا نيعل ةفلاخملا سحلا ٍتاكرْذم نم لصاحلا

 ةداعلل قراخ رمأ هيف مه ام نأل مهاوس نم ىلع ةصاخلا لضف رهظ انه نمو

 . مهسفنأ ىلع دئاوعلا اوقرخ انه نمو

 نم قرخت مل تنأو دئاوعلا كل قرخت فيك :هللا ءاطع نبا خيشلا لاق

 «فشكلا لوصحب دئاوعلا كل قرخ هللا نأ ىعدت فيك ىنعمب .دئاوعلا كسفن

 هللا مقر ةيحاطلل ءاكانبنل اعف لت اردللا قرع نم: تش كتل نيظرت ل هنأ لاخلا
 همهف ام فالخ اذهو كسفن ىلع دئاوعلا كقرخ كل هرون فشكب دئاوعلا كل

 .مهلملا ىلاعت هللاو .هللا مهمحر هحارش ريثك

 ةبيه نم دوهشلا لاح يف ًاعشاخ ًالقع يأ ًابلق ءكنم بلطن يأ ؛كلأسنو
 فشكني ال يذلا وهو ةصاخلا عوشخو .بلقلل مئادلا عوشخلا وهو دوهشملا

 ادبأ مهبولقف .هناحبس قحلا رون ةبيه نع لصاح ةصاخلا عوشخ نأل .ًادبأ

 ثيدحلا يف هناحبس هلوقب نوينعملا مهو هتبيه نم ةعشاخ ةعضاخ كلذب

 يذلا ماوعلا عوشخ نم زرتحاو .«يلجأ نم مهبولق ةرسكنملا دنع انأ» : يسدقلا

 بهذيو كلذ لوصحب لصحي هنإف ريشبت وأ ريذحت نم ةظعوم نع لصحي
 . مئادلا ناميإلا + نذذل ةصاخلا عوشخو .هباهذب

 عئارش ىلع ةظفاحملا ىلإ هبحاص يدؤي يذلا وهو ًاعفان ًاملع كلأسنو

 نأل نيملاعلا بر دوجو يف ءيش لك نع ةبيغلاو نيلسرملا ديس عابتاو نيدلا
 نم ظحل ال هلل صالخإلاب هبحاص قدص نإ ًاعطق لاحلا ثروي ملعلاب لمعلا

 نم ناسللا هلوقي امل هتقباطمب ًاقداص ةريصبلا روب ًاداقتعا ائيقي كلأسنو ظوظحلا

 ال ىتح ناكرألا رداصم نع أشنيو ًادارفنا هتردقو هللا ديب اهعيمج رومألا نوك
 ةمدخ نم ءايلوألا ةمدخو كاوس ًائيش مدُخَن الو كريغ وجرن الو كريغ فاخن

 لامعألا رداصم هيذكت ال يذلا وه قداصلا نيقيلاو قلخلا ةمدخ نم ال قحلا

 امنإ اذهو لاح يأو لمع يأ يف قحلا ريغ دوهش عوقوب لاوحألا رهاوظو

 ضعبب فراعلا يف حدقي ال اذهلو هنم هريغ هملعي الو هسفن نم ءرملا هملعي

 .ةمهتلل ةقفاوملا رهاوظلا
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 ميكحلا نآرقلا اهب ءاج يتلا قالخألا مراكم عيمجل ًاميق ًانيد كلأسنو

 ال ىتح نيخسارلا نيفراعلا تاماقم ىلعأل كلذ عماجلا ميركلا يبنلا ةنسو

 رظنلاب ميعنلا ماود بجوت يتلا هل ةنكمملا ةّوبنلا لاوحأ نم ًالاح لئاسلا عيضي

 نم هيلإ فاضنا ام عم ناسحإلا ماقم وه دوهشلا ماقمو .ميلعلا عيمسلا هجول
 سانلا ملعي ءاج ليربج اذه» :مالسلا هيلع هلوق ليلدب نيدلا ةقيقح وه روكذملا

 . مهيد

 لك نم كئايلوأل ةيفاع اهنأ ملعت يتلا ةماتلا ةاجنلا يأ ؛ةيفاعلا كلأسنو

 كلذ ىلإ لوؤي وأ كنع نتفي ام لك نم هنطاب وأ هرهاظ يف ًادحأ اهب تيلتبا ةيلب

 ىلإ رظنلا ميعنلا مامت نأل كيلإ رظنلاو كتفرعم لوصحب ةيفاعلا مامت كلأسنو

 . ميركلا هللا هجو

 دعب ةروكذملا ةيفاعلا عطق نأل اهرارمتسا يأ «ةيفاعلا ماود كلأسنو

 نأل ةيفاعلا ىلع ركشلا كلأسنو .رمألا لوأ نم اهنامرح نم دشأ اهئاطعإ

 ةمالع كلذ ناك ركشلا هلمكي مل نمو اهماودو اهئاقب ىلإ عاد معنلا ىلع ركشلا
 جايتحالا نأل ةبطاق سانلا نع ةهازنلا يأ ىنغلا كلأسنو .ةدايزلا مدع ىلع

 نع شهدم هلك كلذو .ءاطعإلا دنع ةنملا دوهشو عنملا دنع ةنتفلا ىلإ عاد مهيلإ

 ال يأ كلذل فلاخم هللاف كلابب رطخ ام لك نأل ءروضحلا ماودو روتسلا فشك

 .وه جرخ رطاخ لخد امهم روطُحلا يف هل فلاخم وهف دحأ لاب يف عمتجي

 لاعفألاو تاذلا نم ةبوت يه يتلا ةلماكلا ةبوتلا كلأسن اَنِإ ٌمهللا

 كتافصو كتاذ دوهش ىلإ «انلاعفأو انتافصو انتاوذ دوهش نم بوتنف «تافصلاو

 مهسفنأ دوهش عم يه يتلا ةماعلا ةبوت امأو .ةصاخلا ةبوت هذهو «كلاعفأو

 ءيش لك يف كدهاشن ىتح ةلماشلا ةرفغملاو .اهنم ةبوت ىلإ ةصاخلا دنع رقتفتف

 كيف ءانفلل ةيدؤملا يأ ةعماجلا ةبحملاو .راوطألا تالقنتو رادقألا تابلقت نم

 لك ىلعو هجو لك يف كب عمجلا عقي ىتح كب ءاقبلاو .كاوس ءيش لك نع
 هيلإ هزنتلا مكحب كنم زراب لكب يضارلا نوكأ ىتح ةيفاصلا ةلخلاو لاح

 دنع كب ًالهج ليمتست ال يتلا ةعساولا ةفرعملاو هيلع كل ركشلاو هل ةبحملاو

 نم نوكت يتلا بلقلا يف ةعطاسلا راونألاو .راوطألا تالقنتو راثآلا فالتخا
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 كنوك نم تملع امل درت ال يتلا يأ «ةمئاقلا ةعافشلاو كتفرعم عاونأ يلاعأ

 يأ .ةجحلاو .كدنع ةعافشلا يف انب قلعتلا عقيف كيلإ نوبوسنم انإف انيلإ ترشأ

 نأب كلذو كعم ىوسلا دوجول ةيعادلا ماهوألاو كوكشلل ةعفادلا ةغلابلا ناهربلا

 يهو ةجح غلبأب كاوس دجن ال ىتح دوجولا يف دوجولاب طيحملا كرون اندهشت
 نأ يهو ةيلاعلا ةجردلاو .نايب نم نايعلا دعب ام ذإ اهتضراعم نكمت ال يتلا

 ءهب تنطب امب نوطبلا يفو هب ترهظ امب روهظلا يف تاذلا راونأ ملاع يف نوكن

 كفو .كئايلوأل هتيطعأ ام غلبأ انطعأ كلذ عمو «نيفراعلا لامك ةلاح يهو

 كلذ نم هللا هكفي نأ الإ ةيصعملا قاثو يف ناسنإلا نأل ةيصعملا نم انقاثو

 ةلماش ةوهش يهتشي ال فيك ؛ةوهشلا ينم نم قولخملاف الو ءةمحرو ًالضف

 . اهنم كاكفلاب هناحبس قحلا همحري نأ الإ ةوهشلا نيع يف وهو مارحلاو حابملل
 ةعاطلاب ةمعنلا نم كنم معنلا ناهر انإف انناهر كف يأ نهر عمج انناهرو

 انهر نوكأف كنع هب حرفلاب بجحن نأ ىسع امم كلذ ريغو ةنطابلاو ةرهاظلا

 ليبس ال ذإ كنم ةنملا اياطع يأ .ءبهاومب كترضح يف نوكلا نع ًاسوبحم

 نوصم ريغ نوكي ىتح ةمعنلاب حرفلا ةينهرو ةيصعملا قاثو نم كاكفلا نع دبعلل
 هسفنو ىلخ اذإ رذعتم رمألاف ًالإو كلضفو كتنم هل بهت نأ الإ كدوهش نع

 كفو .اهنم حوصنلا ةبوتلاب ةيصعملا نم انقاثو كف هانعم نوكي نأ لمتحيو
 انيلع اهب كنم ةنملا دوهش بهاومب انم ةعقاو اهدوهشل يأ ةمعنلا نم انئاهر

 ىلاعت هللاو ةعيرش انمو ةقيقح كنم عقاو وه امب بجع انم لصحي ال ىتح
 .نيمآ هتاكربب انعفنو هنع هللا يضر خيشلا ماقمب بسنأ لوألاو «ملعأ

 اهنم بلسن ال ىتح اهماودو كاوس ءيش لك نم ةبوتلا كلأسن اَنإ مهلا
 يف ءاوس ةيصعم هنإ تملع ام لك نم تناك ًايأ ةيصعملا نم كب ذوعنو .ًادبأ

 ىلع لماحلا جعزملا فوخلاب انظع يأ انركذو ءاهبابسأو نطابلاو رهاظلا كلذ

 يف اهتارطخ موجه لبق اهببسب كنع بجحلاب كتبوقع نم يأ كنم كلذل كرتلا
 :لاقي امك انيلع ارهق كلذل انرخس يأ انلمحاو ءاهنع بيغي امم كلذو بولقلا

 ىلع ءهرك مأ بحأ ًارهق كلذ يف هرخس هنأ ىنعمب اذك ىلع ًانالف لمح ريمألا

 اهقئارط يف ةيناسفنلا ةركفلا ضوخ يأ ركفتلا نمو ةيصعملا نم يأ اهنم ةاجنلا
 ًاعيمج اهقئارط يف ركفتلاو اهلعف نأل اهباكترال ةبجوملا اهبابسأو اهيلإ ةلصوملا
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 اهيلإ ىرس ام انلوقع نع يأ انبولق نم لزأ يأ حّماو «هناحبس هللا نع نابجحي

 حورلا دوجوب الإ اهيلإ لصي ال ةوالح اهلوصح دنع دجي يتلا مسجلا ةوهش نم
 .ملعأ هللاو اهل ةوهش ال يهف ّالإو مسجلل حورلا ةرواجم ببسب كلذو هيف

 ىلع لمحي ءىشلا ةوالح ركذت نأل اهنم هانلوانت يأ هانينتجا ام ةوالح

 ةهاركلاب ةوالحلا يأ اهلدبتساو هللا نع ةلفغلا بلقلا يف رثؤيو ابلاغ هيلإ دوعلا
 ةيصعملا دض يه ىتلا ةعاطلا ةوالحل اهل لقعلا قوذ يأ «معطلاو اهل ضغبلاو

 ةيصعملا ةوالح أعطق هرك ةعاطلا ةوالح قاذ نم نأل ةعاطلا يهو اهدضب وه

 اهنع ةبيغلاو ةعاطلل قيفوتلاب كمرك ةعس يأ رحب نم انرمغا يأ انيلع ضْفاو
 هذه يأ ايندلا نم جرخن ىتح ًاماود ركذ ام نوكيو ةيصعملا نع كوفعو كدوهشب
 ماد امو .ةيقيقحلا ةكلهملا اهنأل اهكالهو اهلابو نم ةمالسلا ىلع ةينافلا رادلا

 هلضفب هللا انملس ًاملاس اهنم جرخي ىتح اهنم نامأ مدع ىلع وهف اهيف ناسنإلا

 انلعجاو لآلاو يبنلا هاجب نيملسملا عيمجو ناوخإلاو نحن اهلابو نم همركو
 ةيهولألاب هناحبس هلل ناسللاب ًافارتعا ةداهشلاب نيحرصم يأ نيقطان توملا دنع

 هجولا ىلع هغيلبتب رمأ ام غيلبتو ةماعلا ةلاسرلاب مالسلا هيلع هلوسرلو ًادارفنا

 زرتحاو نانئجلاب ًادوهش اهب نيملاع .قدصو قح هب ءاج ام لك نأو «لمكألا

 كازاو ديني ال ايمكلألو بلقلاب ةلفغ عم ناسللاب ةداهش نم هللا همحر خيشلا

 كتبحم الول ذإ بحملا يأ بيبحلا ةفأر وهو ًاغيلب ًافطل انب فطلا يأ انب
 للعلا نع درجملا لضفلاب مهيلع كلابقإ الولو كوبحأ ام كقلخ ةصاخل

 .كمركأ ام هّللف قباس كلضفو قحال دبعلا لعفف كيلع ارلبقأ ام بابسألاو

 دئادشلا دنع هبيبحب ميحر اي رب اي تنأ برلا معنف .كل ةيدوبعلا ىلع هلل دمحلاو

 ايندلا نم جورخلا ةشحو ماقم يه ىتلا توملا ةدش اهمظعأو تناك ًايأ اهلك

 نم ميظع داكن هنم سفنلا بيصي توملا نوك عم ةرخآلا ملاعل لوخدلا شهدو

 هتاوهش عيمج هللا هاسنأ نم ىلع سأب الو اهتاوهش عيمجل هب اهتقرافم ةهج

 .هقارفب هتبيصم مظعت ىتح يهتشي ام رادلا هذه يف هل قبي ملف هراونأ دوهشب

 ربكأ ةدش :لوزنلاو .اهلوزنو نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال نمم هللا انلعج

 ايندلا مومه نم انجرخأ يأ انحرأو .اهلوزنو هلوق داز كلذلو ؛ةدشلا ماود نم
 هللا نع ةلفغلا ةبجوم يه يتلا اهب ةقلعتملا اهرومأ نم ناسنإلا هب متهي ام يأ
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 حورلاب نزحلا ةدش نم ناسنإلا لقع مغي ام وهو مغ عمج اهمومغو «هناحبس

 جور نم أوُسَصْبََت الوإ» :انالوم لوق دنع ةيطع نبا هلاق .ةمحرلا وأ ةحارلا يأ

 اهنانتجال كلذب تيمس «ةنجلا ىلإ هيلإ حاتري ام ناحيرلاو [87 ةيآلا :فُّسوُي] 4 ِهَّلأ

 ام يأ اهميعنو ضعبلاب لصتم اهضعب يذلا ةفتلملا اهراجشأب اهضرأ ةيطغتو
 .ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا ميعنلا ةياغ اصقأو اهيف هب معنتي

 ديعلا نم رداصلا نأل ةمدقتم يأ «ةقباس ةبانإ يأ ؛ةبوت كلأسن انِإ ٌمهللا

 لاوز ال يذلا ميدقلا رمألاب ةديؤم ةمئاد نوكتل انيلإ كنم برلا نم قباسلا وه

 كيرش ال كيلإو كنم لكلاف الإو ءرهاظلا بسحب انم ةعقاولا انتبَْت نوكتل هل
 اهب تماق اهنأ ثيح نم ضحم زجع يه يتلا ةثداحلا ةردقلا ثيح نم ةعبات كل

 الو ًالدعم اهنع ناسنإلا دجي ال ثيحب لاحلاب نوكت يتلا يهو كيلإ هللا ةردق

 قلختلا ىلع لومحم ةقباسلا مكحب اهيلع هركم وهف ًاليبس اهنع فّلختلا نع

 ةيصعملاب ءاضقلا هناحبس هملع يف قبس نإو «ًادبأ هيلإ ةبانإلاو هللا ىلإ عوجرلاب
 ام هللا نم ىقلتي نأب اهوحمي ابدأ هنم يقلتلا لوصحو ةبوتلا ةعرسب اهنم هدّرَج

 وهف .لاقم ماقم لكلو لاطبإلاب ِهِتئيس ىلع دوعي يذلا بدألا نم ماقملا بساني
 ادبأ هديب ةيانعلا فيسو «لومحم ةيصعملا ٌنيض يفو لوبقم ةعاطلا ةحسف يف

 الا زال
 "ال نم وه فراعلا نإ :اولاقو . خلا يقلتلا انل بهو : خيشلا لاق كلذلو

 .ةنس نيرشع ملقلا هيلع بتكي

 بهو انم ءيش هنم عقو نإ هتبانإ ةعرسل كلذو :«نئنملا فئاطل» يف لاق

 وحملاب انمئارج ىلع دوعي امل نيقلتلاو كنم يقلتلا ءانل ببس الب ةبه انحنما يأ

 .ةبوتلا لوصحو وفعلا بلطو راذتعالا نسح نم كمركو كلضف نم

 نيع وفعلا بلطو بنذلاب فارتعالا نأ ديفي هنع هللا يضر خيشلا مالكو

 كنم بنذلا ةملظ هبلق نم ليزت ةحلاص لامعأ نم بئاتلل دب الو هنم ةبوتلا

 هفارتعا كلذو مركلاو لضفلا ضحمب هل اهتبهو يتلا تاملكلا كنم مدآ يقلتك

 كلذو هناحبس قحلا ةرفغم الإ نارسخلا بجومل ءاود ال هنأو ملظلاب هسفن ىلع

 دي ءايحلا نم هب وه امل دري الو بنذ هوفع ىلع مظعي ال ينغ ميرك يدي نيب هلك
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 .هتيرذ نم عقي نأ ىسع اميف هب ىدتقي ًامامإ يأ ةودق نوكيل ءًارفص لئاسلا

 امنإو هللا ىلع هناوه دصقل نكي مل مالسلا هيلع هنم عقاولا نأ ىلع لدي اذهو

 نم يضفتلا ةيفيك نوملعتيف هتيرذ ضعب نم عقاولا نم هناحبس قحلا ملع امل ناك

 نإو بنذلاب فارتعالاب هيدي نيب راذتعالاو ةبانإلاو هناحبس هيلإ عوجرلاب بونذلا

 ىلع فوقولا ىلإ داشرإلاو هناحبس برلا ةّرعو دبعلا َلذ روهظو ًاميلع هب ناك

 .هناحبس هتمحر مومعو هلضف ةعسل ًالئاس دري ال ميرك باب

 «تاحلاصلا لامعألاو ةبوتلا ىف هدلول هتيدوبع دبعلا نم دوصقملا نأو

 كرتنو قحلا فرعن ال نأب دانعلا نيبو اننيب اميف دعبلا ةبترم ىف انلعجا يأ دعابو

 رهاظلا بسحب يهنلاو رمألا ماقم يف دسافلا ليلدلا درون ىتح ًاحافك هب لمعلا

 عضاوتلاو ةيدوبعلا قالخأب قلختلا نود ةأشنلا فرش ىلإ ريشنو .نطابلا نود

 ءناك ام فيك همكح ىف هلل رمألا ميلستو هركملاو طشنملا يف رمألا لاثتماو

 ًاقرغتسم ناك نم نأل ءاهعاقيإ دعب ةيصعملا ىلإ دوعلا ةين وه يذلا رارصإلاو

 بلاغلا يف وهو هلقع نم اهتوالح لايخ لوزي ام لق ةيصعملا نيح هتوهش يف

 يف وهف كلذ يف ةيبوبرلا ةبيه ًارعشتسم ناك نم فالخب دوعلا ةين ىلع لمحي

 لابلا نيزح لقعلا ضبقنم اهيف وه لب .اهب ةذللا مامت نم نكمتم ريغ هتيصعم

 امل ًادوع كلذل يوني الو بوتي عوقولا درجمبف .ةلمج هنم عقي مل كلذ نأ دوي

 ءاضقب ءيش لك ناك نإو ءءاشحفلاب رمأت ال يتلا ةرضحلا رون نم هنطاب يف

 . ىلاعتو هناحبس هّللا ةدارإب الإ لوعفم الو ردقو

 مدعو لعفي امع لأسي ال نم يدي نيب دسافلا ليلدلا ةماقإ يف هبشلاو

 دامتعالا ءاقلإو وفعلاو ةرفغملا بلطو عقاولا نع راذتعالاو ةبوتلاب هيلإ ةبانإلا
 بدآلا ءوشي يق رشلا و هةقيوش ىذألا نسحب عيضولاف «ةأشنلا لصأ فرش ىلع

 يأ «ةاوغلا سأر سيلبإب [13 ةيآلا :تاّرجُحلا] #4 كد هَل َدنِع كمركأ 36 عيضو

 مهتنكم ىتح تببحأ نم تائيس انمئارج يأ انتائيس لعجاو .مهعوبتمو مهربكأ
 راهظإ يف فوقولاو ةبوتلا عوقوو وفعلاو ةرفغملا بلطو عوجرلاو ةبانإلا نم
 تبلقناف كتعاط يف لبقتسملا يف داهتجالاو كب ىنغلاو كريغ نم رقفلاو ةقافلا

 لَجأو مظعأ نم هللاب ىنغلاو لامعألا نم رقفلا دوهش نأل تانسح مهتائيس
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 اوأرو كلذب اوززعت ىتح تضغبأ نم تانسح انتانسح لعجت الو .تاعاطلا

 نع اهب ,نوستم اهدوج وب كدع نوبتاع بيقا ع قام اهعوقو عم ءاينغأ اهب مهنأ
 ةفرعملا لهأ ألإ كب ينغتسيو هدهاشي الو «بابسألاو للعلا نع درجملا كلضف

 كلضف دوهش نع بيغي يذلا ناسحإلاف «بارتقالاو ةبحملا لهأ نم كب
 ال كنم هعوقوو هب كتنم دوجو عم للخلا نم هيف امع زواجتلا عوقو ىلإ يعادلا
 هب ىنغلا نم هيف نماكلا وه ام عم كلذ ببس وه يذلا كنم ضغبلا عم عفني

 نأ بحت ال لب كلضفو كتكرب نع دحأ ىنغتسي نأ بحت ال تنأو ءززعتلاو

 ةءاسإلاو «دارفنالا ىلع لعافلا كنأب ذاع عم هنم ةعاطلا عوقو دحأ دهاشي

 ديؤت كنأل كنم بحلا عم رضت ال هب رومأملا كرت وأ ىَهْنملا نم ءوسلا لعف يأ
 نم كلذ قحمي امل هايإ كقيفوت عم ردقلاو ءاضقلا قباسب كلذ دوهشب بوبحملا
 يأ تمهبأ دقو ءأنيقي كب نّصَحّنلاو ًامتح كيلإ عوجرلاو ًاعيرس ةبوتلا عوفو

 ىلع هفقوت لامتحاو لوبقلا لوصح ثيح نم انيلع كلذ رمأ يأ ءرمألا تيمع

 نع وفعلاو تاعاطلا يف لوبقلا اوجرنل ههوجوب ملعلا نطاب يف ضقت مل طرش
 نمأف «ةفلاخملا يف وفعلا مدعو ةقفاوملا يف لوبقلا مدع نم فاخنو تالزلا

 دق انأل طرش دوجو الو لمع ىلع فقوتي ال يذلا ضحملا مركلاب انفوخ

 «بلطلا هوجو هنع وبنت امب ًاناجم حنمتو بعت الب ينغتو ببس الب يطعت كانياع

 ثيح نم كلذو تببحأ نم تائيس هتائيس تلعج نم ةمالع انيف رهظت نأب كلذو

 دوجوو ًارهاظ دوعلا ةين وه يذلا رارصإلا مدعو ةبانإلاو ةبوتلا ةعرسل قيفوتلا
 كنم ةبحملا ةمالع غلبأ وه يذلا كتاذ راونأ دوهشب ًانطاب هلك كلذ نع ةبيغلا

 نوكي نأ نع كراونأ دهاشي نم كلضف ببسب ىشاحتي ذإ كيدل ةداعسلا عوقوو
 .ءاقشلا لهأ نم

 نيع ال ام نيحلاصلا يدابعل تددعأ» قدص دعوو قح مالكب تلق دقو

 انأل كيف انءاجر بيخت الو .«رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر

 انطعأو .مركو ري لك لهأ كنأل لوبقلا ىلع ًالومحم ريخلل كقيفوت دهاشن
 ناميإلا انتيطعأ دقف بابسألاو للعلا نع درجملا مركلاب انلوؤسم يأ ءانلؤس
 ىرحأف كلأسن نأ لبق نم رشبلا اهب ىلحتي ةيلح لّجأو ىظعم فرشأ وه يذلا

 ًائيش الو ًابيرغ ًارمأ لاؤس ريغب كنم ءاطعلا سيلف «هايإ لاؤسلا دوجو عم
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 تلعف لب .نيمحارلا محرأو نيمركألا مركأ تنأو ءامركلا بأد كلذ لب ءًابيجع

 الو ببس الب اهنأ ًانيقي انملع اَنأل لضفلا درجمو مركلا ضحمب رخأ ًارومأ انب

 ال ةيدوبعلا ةماقإ ديبعلا ىلع تيجوأ كنأل لاوحأ دوجو الو لامعأ لوصح

 ءاشت نم ىلع تلضفنت اذإ الإ بجوملا نع بجاولاب مهتبيغف ةيبوبرلا دوهش
 لمعلا نوكي فيكو .لمعب نوكي ال امم كلذو «باقنلا فشكو باجحلا ةلازإب

 مأ يف تبتكو .ءاشي نم هلضف يتؤي هللا لب باجحلا عفرل ًاببس باجح وه يذلا
 ناك نيأو لمع نودب انل كب ناميإلا ءاطعإ ملعلا نطاب وه يذلا باتكلا

 عافتراو عانقلا فشك ىضتقا ًاديدش أبح انيلإ ُهَتْبَّبحو تبتك ثيح هل ىطعملا

 ةرطفلا يف ازوكرم راصو بولقلا هب تنأمطا ىتح انل كلذ تنيزو عازنلا

 لب تقلطأو هبسانيو همئالي امو رفكلا انل تهركو هب وعدن انرص ىتح هب انترهشو

 لب لاقملا يف كعم بدألا نسحو لاؤسلا عوقو لاؤس ريغب ًاضيأ كئاطع نم

 ةرهاظ ةيدوبع كلتو ءادحاو اهلإ كنوكو ةيبوبرلاب كدارفناب انسفنأ ىلع انفرتعا
 امب نسلألا ديجمتلاو هيزنتلاو بلطلا يف كعم بدألا نسحب نسلألا تقلطأ لب

 راهشإو .كيلع ءانثلا نسحب لوبقلا ىلع تادراولا تالزنتلا نع تمجرت هب

 تناةيرلا معنف «ةبحملا قيرط نم كيلإ اوزاحناو اومضنا ىتح كدابع نيب كلذ

 معنف ةبحملا قيرط نم كيلإ اوزاحناو اومضنا ىتح كدابع نيب كلذ معنأ نم اي
 ءمعن اهءارو سيل يتلا نأشلا ةميظعلا معنلا هذهب انيلع معنأ نم اي تنأ برلا

 كردقل بسانملا هنأل كسفن هب تدمح يذلا ليمجلا ءانثلا يأ دمحلا كلف

 رتسا يأ ءانل رفغاف .ًاقلطم ماعنإلا لوصح ىلع وأ هب تمعنأ ام ىلع ميظعلا

 .ةبوقعلاب لصاحلا ءازجلاب ةذخاؤملا مدعب انيلع

 دوجوب كمعن بلس يأ .«بلسلاب انبقاعت الو :هنع هللا يضر لاق كلذلو

 كترفغم مدع ىلع ةبترم ةدمععلاب ةذخاؤملا نأل انل كترفغم مدعو انم ةيصعملا

 كل رهاق ال هنأل دب الو ةبوقعلل ًايضتقم سيل اهدوجو ذإ اهدوجو ىلع ال

 محرأو نيمركألا مركأ بأد وه كلذ لب نيبنذملل ةرفغملا مدع ىلع كلمحي

 لمعلا مدعب اهدحج يأ «معنلا دحج يأ «نارفكب الو ءاطعلا دعب نيمحارلا

 .ةيبوبرلا يدي نيب ةيدوبعلا بدأب اهيلع ركشلاب
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 . ةيانجلا هرضت مل دبع ىلع تيضر اذإ كنأل انع كنم ىضرلا نامرحو

 ءاضقلا دوهش نأل ةطساو الب كنم هعوقو اندهشت نأب كئاضقب انضر ّمهللا

 انربصو ٍهِطْحَسَت ىلإ عاد وهف كريغ نم هدوهش فالخب هب ىضرلا ىلإ عاد كنم

 ولحيو بعصلا هب لهسي يذلا كنم ربصلا عوقوب اهيلع موادُن ىتح كتعاط ىلع

 ةمكحب هبر نيبو دبعلا نيب لوحت اهتوالح تلعج يتلا كتيصعم نعو ءرملا هب
 نع لوهذلا لصحي ىتح لقعلل كنع ةيراسلا مسجلا ةنتف نم اهيف تعدوأ ام

 سفنلا ضارغأل اهتقفاومل اهنأ الإ ديبعلل هتحبأ ام ليبق نم نوكت يتلا تاوهشلا
 دعبلا وأ ةحابملا تاوهشلل عجار اذهو قلل ةييلا ىف ضقنلل اخاجوملا نوكت

 قلطمو ةيصعملل ٌعِجار عيمجلا وأ رهاظلا بسحب ةيصعملل عجار اذهو .«كنع

 .ملعأ هللاو تاوهشلا

 فصتملا اهبحاص يدؤت يتلا ةيقيقحلا هتيهام يأ ناميإلا ةقيقح انل بهو

 نم لاح يف هاوسل ًادبع نوكي الف لاوحألا عيمج يف هللاب قلعتلا ىلإ اهب

 ادوجو «.كب تالاحلا عيمج يف كل ًاديبع انلعجاو :لاق دقو ءًادبأ لاوحألا

 ةفصو ًاتاذ ًادوجوم كاوس نوكلا يف ىرن الف .ًالاعفأو ءةفصو ًاتاذ «ًادوهشو
 ع

 كايإ هدوهشل ةقيقح كب نمآ : نمؤملا بلق نع باجحلا تعفر اذإ كنأل ًالاعفأو

 مدعل كريغ فاخن الف كريغ كعم رهظي ملف ءيش لك نطب ترهظ اذإ تنأو

 لجأل كريغ اوجرن الو انرضي يأ ؛كريغ فاخن ال ىتح اوجرن الو ءهدوجو

 لا ل هاف ناس ا هوس تان

 لك يف ةينامحرلا لومش ةهج نم ًالاعفأو روهظلاب دارفنالاو رهظملا نساحم

 امم عدبأ ريداقتلا تاناكمإ يف سيل لاقي ثيحب هب قئاللا هزكرم يف هعوقوو لعف
 . لقع يف هريدقت نكمي الو [8 ةيآلا :لحتلا] «َنوُمَلَ ال اَم قلو ءناك

 .«ناك امم عادبأ ناكمإلا يف سيل» :يلازغلا دماح وبأ خيشلا لاق كلذلو

 عم كنم اهنأب فارتعالاب كئامعن ركش انهرك نإو انمزلأ يأ ءانعزوأو

 نأب فارتعالا ناسحإلا ركش لاوحأ لقأ نأل كتاذ راونأ دوهشب اهنع لغشلا
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 هبشملا ةفاضإ نم اذه كتيفاع ءادرب انرتسا يأ ءاَنطَعو ءارسك معنملا نم ةمعنلا

 رتسلا يف ءادرلاك يه يتلا كتيفاعب يأ «هيبشتلا ةادأ فذح دعب هبشملا ىلإ هب

 يأ انرصناو ؛يقيقحلا ةيفاعلا ءادر وه ًاعرش ءيواسملا يف عوقولاو بويعلا نم

 اريخ هعوقو نم دب ال ملعلا نطاب يف وه ام نأ ىلع ميمعتلا يأ نيقيلاب انديأ

 و دعاقت الو ًارش ناك نإ بورهلا يف داهتجا كلذ يف عفني الو ًارش وأ ناك

 لقتسا نم نأل كاوس نود كدحو كيلع لكوتلاو ءًاريخ ناك نإ لساكت

 رفسأو كاوسل جاتحم ريغ كب ًاينغ راصف رومألا عيمج هتيَفَك كيلع دامتعالاب
 انطسبأ يأ انكحضأو ءءيش لك يف ةرهاظلا كتافص رونب اهْرٌّون يأ انهوجو

 لوصحو نيميلاب باتكلا ذخأو هجولا ضايبك انع كنم ىضرلا ةراشب انرشبو
 موي ايندلا يف هب كانفرع يذلا قاسلا روهظب رشحملا يف كيلجت دنع كل ةفرعملا

 كلذك هل تنك نمو اريصنو ايلو مهل تنكف مهتيلوت نيذلا كئايلوأ نيب ةمايقلا

 .لالاو يبنلا هاجب مهنم هللا انلعج «نيزئافلا نم وهف

 ىلعو انيلع ةلودسم انل ةلماش يأ ؛ةطوسبم كتوطس ةمرح :كدي لعجاو

 نيكلاسلاك ىنعم وأ ًاسح انلسن يأ اندالوأو انيلإ فاضنا نمو انجاوزأو انيلهأ

 انك انل كتمحرب نينمؤملاو ناوخإلا نم انعم نمو هنع هللا يضر هقيرط

 ةزجاعلا ةثداحلا انسفنأ ىلإ انكرتت يأ ءانلكت الو «كنم ةفأرلاو فطللا لوصحو

 «كلذ نم ىندأ يأ «كلذ نم لقأ الو فرطلا ىلع فرطلا طح ردقب نيع ةفرط

 معن اي ءزجاع هنيح نم وهو هتردقل ًالوكوم ًادحأ كرتي نأ كالهلا ةمالع نم نأل

 قوف هب ىلعتساو ٍلْؤُّسلا قوف هاطعأ نيعادلا نم ًادحأ باجأ اذإ بيجملا

 برشيل هررك امنإ ءُبيِجُملا ّمْعِن اي «بيجملا معن اي بيجملا معن اي .لومأملا
 ةعماج اهنأل معنب رّبعو .هب قئال وه امب هناحبس هيلع ءانثلا نسح نم بلقلا
 هناحبس هدارفنا ىلإ وهب راشأ ءوه وه نم اي سيب سكع ىلع ءانثلا عاونأ عيمجل
 ناك امو هنم ذمتسم هلك ريغلا نأل هل ةقيقح الو هريغل ةيوه الف ةقيقحلاو ةيوهلاب

 لامكو هناطلس ةّرعو هتبتر ولع يأ هولع يف وه هعم دوجومب سيلف هنم ًادمتسم

 بيرق «تافصلا رهاظم ىف هرون نوطبل «هاوس هنإ ليقف هانعم قر ىتح هرادتقا

 ةمظعلاو لالجلا اذ اي هاو اهدادمتساو هب ءايشألا دوجول ءيش لك نم

 دوجولا رمغ يذلا ريثكلا ماركإلاو هادم غلبي ال يذلا رهقلاو ةزعلاو ءايربكلاو
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 أي ءيصاعلا نود عيطملا الو رفاكلا نود نمؤملا صخي ملف دوجلاو ءاطعلاب

 يأ مايألاو ءءازجأو ًاددع يلايللاب اهل داجيإو ةطاحإ ملع ًاملاع يأ ًاطيحم

 كملعأ يأ كيلإ وكشأ .هدعبو عوقولا لبق اهيف عقاولاب ملعلا عم «كلذك مايألا

 لقعلا مغي ام :مغلا «باجحلا مغ نم «ميلع لاحلاب تنأف ّالإو رّرضتلا راهظإ

 نأل هللا نع باجحلا مغ يزاوي مغ الو ؛ةغلابلا مومهلا نم هتاهج عيمج نم

 باسحلا ءوسو هناحبس هيلإ هب هاوكش عفر كلذلف هيلع ربصلا قيطت ال ةصاخلا
 باسحلا وهو «باسحلا نم عونلا اذهف احتف بساحملا كالهإ ىلإ يّدؤملا

 ناك نمل ةعقاولا باذعلا ةدشو كالهلا نيع وه هيف هبحاص شقاني يذلا ءىيسلا

 عقاول «باذعلا ةدشو باسحلا ءوسو باجحلا مغ يأ «كلذ نإو يلنم ًائيسم
 يعينص حيبقو يلمع ءوس نم هدهاشن امل يل كنم عقاو وأ «سانلا نم ريثكل

 ائيسم ناك نمو بونذلاو مئارجلا لهأ لاوحأل كركذ قداصب يريصقت دوجوو
 نم ضحم لضف دوهشو ةفرص ةيدوبع لاح هنع هللا يضر هلك هنم اذهو . يلثم

 باجتسي هب يذلا مظعألا ميظعلا مسالا ىلإ عرسأ كلذلف ةرهاق ةزيزع ةيبوبر

 كلذ ةرفغمب ينمحرت مل نإ عفاد هل ام .تنأ الإ هَلِإ ال كلوق وهو «مغلا لهأل

 دوجو مدعب قلعم كباقع نأل ىلع سأب الف ينتمحر اذإ امأو «هنع زواجتلاو

 هَل هب قلعتأ دوجولا يف يأ مهل آل .بنذلا عوقوب ال بنذملل كتمحر
 يفن ةادأب ىفني ام كعم نوكي نأ نع كل ًاهيزنت يأ «كتدحْبْسا» كدحو «َتنأ
 لهألو «تافصلا مومعب طساوأللو «تاذلاب ةصاخلل ٍدوجولاب كدارفنا روهظل

 هريغب دوجوملاو دبتسم هسفنب دوجوملا ذإ «تافرصتلا عاونأب لالقتسالاب ةيادبلا
 هو قلت ريصت راق ريقي ةاوفي وم اذ ان رج سنا او ةيودسرعلل] 5 كيرضا ذاق يشيع

 رعب هب اق يلا لص اولا يك بص علا ربع وعم تادعلا ريع يحلل
 هيلع ةلوسو ها الافق ر انهت ةفصو انا :هلرع نييعشلا المع: كاذلا دارنا
 ةغورفم ةبوت هذهو [87 ةيآلا :ءايبنألا] # َنيِِليَظل ني بتنك نإ .مالسلاو ةالصلا

 هجو ىلع بنذلاب فارتعاو هيزنتو ديرفت نيب تعمج اهنوكل بلاق نسحأ يف

 هيلع ربع ثيح نيمركألا مركأو نيمحارلا محرأ ةمحر لوزن ةعرسب يعدتسي
 ام ميزك يدي نيب ًاعضاوتمو هتءوبن ةبتر ًارغصتسم ملظلاب هنم عقاولا نع مالسلا

 ًالصأ ةيزمب مهنع درفنم ريغ نيملاظلا ةلمج يف هنوكف لئاس نع كاسمإ هنم فرع
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 . مهلثم سيلف ةيزمب نيملاظلا نع ء درفنم هنأ مهوأ امبر ملاظ ينإ لاق ول هنأل
 كتحْبُس َتنأ الإ َهَلِإ الط «َنِيليَطلا ني تنك ْنِإ كَتحْبْم تأ آّلِإ َهَلِإ ال»
 هللا يضر هبلق برشيل مسالا اذه ررك [87 ةيآلا :ءاتيبنألا) 4َنِيِلَطلا ني تنك ْنِإ

 نيب هنم لصتملا همرجو هملظب فرتعملا بنذملا ىلع ةدراولا ةمحرلا نم هئع

 وه لب ًامتح بنذلا ةذخاؤم ىلع هلمحي هقوف رهاق ال يذلا راتخملا لعافلا يدي

 ماركلا يدي نيب بنذلاب فارتعالا ديدرتو ديري ام مكاحو ءاشي ام لعاف هناحبس

 اي :لاق يذلا لجرلا ىلإ ىري الأ مهمحرتسا نمل مهتمحرل ةبلاجلا رومألا نم
 وأ «كل بيجتسا دقف كسما» :مالسلا هيلع هل لاق تارم ثالث نيمحارلا محرأ

 قحلا فطعتسي هللا همحر خيشلا لعج ؛كيلإ اكش دقلو .مالسلا هيلع لاق امك

 هب ّرضأ ًارمأ هيلإ اكش نم لك ىلع همرك ركذب هتباجإو هاضر بلجتسيو هناحبس
 ءاكش نم ماركلا ءالؤه نم نأل ؛هتباجإ قيقحت يف هللاب هنظ نسح نم كلذو

 رمغو هتمحرب لكلا هناحبس دمغتو ةلمج لئسي مل نم مهنمو «ىدان نم مهنمو

 بوقعي مهل ءافطصاللا ةقباس دوجوو هتبحم يف مهقدص دوجول همركب عيمجلا
 مالسلا هيلع هنزحو [86 ةيآلا :فُسوُي] 4ِمَّنَأ َّلِإ نْرُحَم يب أكفأ آمّنإ#» :هلوقل

 هرصب نم بهذ ام هيلع تددرو هنزح نم هتصلخف ةمغلا نزح ال ةمحرلا نزح

 كمرك نم مهمرك نوكل مهمركأ تنأو ءامركلا نأش كلذو هلوؤسم ىلع ةدايز

 ءالصأ هفصو الو مركلا لايخ دحأ يف لصح ام كمرك نكي مل ولو ذوخأم

 ةمحرو مالسلا هيلع هطسب يف ةدايز لاح لمكأ ىلع هدلو نيبو هنيب تعمجو

 كلذو هتمغو نجسلا ةرسحو عيبلا ّلذ نم ًالوأ هباصأ ام ىلع ربص ثيح هدلول

 نع ًالضف هناسحإ برق نع ًاعيمج ءامركلا رصاقت يذلا ميركلا لاح
 الولو ةباجإلا ليلدب كيلإ راقتفاو رارطضا ءادن كادان دقلو .تاواسملا

 ماعد اذإ ٌنْطْضمْلا بيجي نّمأإم : هناحبس لاق .«ةباجإلا تلصح ام رارطضالا

 هتيجنف لبق نم مالسلا هيلع حون كادان دقلو :لاق مث [62 ةيآلا :لمتلا] #ُفْشُكَيَو

 هبرك نم ةاجنلل ببس ناميإلا نأ ىلع ليلد هيفو هتأرما آلإ هلهأو هتصلخ يأ

 كيلإ يعادلا ناك ثيح هيلع مهطلستو هموق رفك لجأ نم هباصأ يذلا

 بضغيو كل بصعتي نم لك عم كتداع هذهو هب ترمأ يذلا كنيدل بصعتملاو

 رضأ فيعض دبع ءادن بويأ كادان دقلو «ءسانلا نم كبضغي امب سبلتلا لجأل



 هنع هللا ىضر هحورش ىف /سماخلا بابلا 234

 دبع دبعلاو «تنأ الإ كلذ نم هل ًاصلخم ملعي ملو ضرملا هب لاطو ءاكبلا هب

 نم يلصألا هفعضو هرقف ىلإ عجر امبرف ربصلا دييأت هل لصح نإو «ءبر برلاو

 نم هيلع رهظو هب هتلزنأ يذلا هرض نم هباصأ يأ ءهب ام تلزأ يأ ءتفشكف دعب
 َمُعِنإو :لوقت نأ قحتسا ىتح هب هتمركأ ام ءالبلا ىلع ربصلاو ءاضقلاب ىضرلا

 ام الإ ملعلا نطاب نم هملعت مل دبع ءادن سنوي كادان دقلو .[30 ةيآلا :ص] #ُدَبَمْل

 مل اوملسأ نإف مهمالسإ مدع طرش هنع تيفخأو هموقب لزان باذعلا نأ هب مزج

 ملعلا نطاب ىلع يضقي ال دعولا رهاظ ناكف مهمالسإب تيضقو باذع مهب لزني
 نم هباصأ يذلا همغ نم هتيجنف لامجلا طسبو لالجلا ةبيه تحت لكلا ىقبف

 هموق ًابضاغم جرخ ثيح كيدي نيب بدألا ءوس عوقوب نذؤملا هل كباتع ةهج
 ال هلل ًابصعت هبضغ ناك ثيح ًاريخ هرمأ ةبقاع تناكو مهيلإ عجري الأ ًافلاح

 ألإ نوبضغي ال مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا نأل هسفنل ًاراصتنا

 نم هتمس يتلا ةيدوهيلا كك يبنلا لتقو .مهسفنأل ًاراصتنا ال هللا مراحم كاهتنال

 ةبانتسا نودب لتقي هيلع تدل وصب وأ ننلا يذؤي نم نأل هلل راصتنالا باب

 هللا ىلإ نوبوسنملا كلذكو هلا لع اجلا نم نام تدان ناس نأل

 نوبحي ال مه لب مهسفنأل نيرصتنم ريغ مهف مهيلع رساجت نمم اوفصتنا نإ
 .ىلاعتو هناحبس هيلع َنوُباَّذلا هللا راصنأ مه ذإ هللا ةبسن ىلع رساجتلا

 هنيد لحمضي نأ فاخ ثيح رارطضا ءادن مالسلا هيلع ايركز كادان دقلو

 دعب هنيدب هدعب نم موقيو هتءوبن ثري هبلص نم احلاص ادلو هل تبهوف هتوم دعب
 ءام نأ ثيح نم ةدالولا يطاعت نع زجع ثيحب هنس ربكو ةدالولا نم هلهأ سأي

 مالسلا هيلع ميهاريإب لزن ام ىلع تعلطاو تملع دقلو .دقعني ال مرهلا خيشلا

 يف امب ايفتكم كيلإ رظان كلذ عم وهو رانلاب هقرحو هكالهإل هموق ةدارإ نم
 ران نم هتصلخو هتيجنأ يأ هتذقنأف كئاضقو كمكحب ضارو بلطلا نع كملع

 ماق ثيح مالسلا هيلع أطول تيجنأو اهيف هءاقلإ اودارأ ثيح ةدقوملا هودع

 باذعلا نم هلهأو «كيهاونو كرماوأ ذيفنت ىلع ربصلاب فوكعلاو كيلإ ءاعدلاب
 تنأ تملع ام عيمجب يل ةبوقع ينبذعت نإ كدبع اذ انأ اهف هموقي لزانلا

 عاونأ :كباذع نم ًاعيمج نيملاعلا ملع نم عسوأ كملع يذلا صوصخلاب

 دشأ وه ام ةردقلا قوط يفو الإ باذع نم ام هنأل اهل ةياهن ال يتلا كباذع
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 ىلإ عاد رماوألا يف دبعلا ةراسج نأل عقاولا يف مولظم ريغ هب ٌقيقح انأف ءهنم

 ءاهل ةياهن ال كتمرحو يصاعلا ةسخو ديسلا ةمرح ردق ىلع هيلع ةبوقعلا ظيلغت

 نع وفعلاب ينمحرت نإو هب قيقح وهف باذعلا عاونأ عيمجب بقوع اذإ دبعلاف
 ةالصلا مهيلع مهتمصِع بوجول مهنم َرَدَص بنذ نودب مهتمحر امك يلعف ءوس

 مهيصنمب قئاللا ركذو يلع وبأ هلقنو يبرع نبال امك ًاقالطإ بونذلا نم مالَّسلاو
 يتلا كتمحر بنج يف مظعي الو كلذ كيلع ربكي الف يمارجإ ميظع عم فيرشلا

 مرجلا ميظع عم ةمحرلا عوقو نم لوعفملا كلذب ىلوأ تنأف ءءيش لك تعسو

 رهظأ مرجملا يف قلطملا ىنغلاو قالطإلا ىلع ينغ كنأل .هب مركأ نم قحأو
 ريثكلا ءييسملا نع وفعلا يف ةّرعلاو قالطإلا ىلع زيزع تنأو ءهاوس ىف هنم

 عيطملا ةمحر يف اهنم عصْنأ كلذب مكحلل دار الو ضراعم ريغ نم اياطخلا

 كل ضراعملا مدعل هل ةرفغملاو يصاعلل ةمحرلاب مركي نم قحأو ىلوأ أذإ تنأف

 بقوعو مثأ ةبوقعلا عقوم يف وفعلا عقوأ نإف كريغ فالخب هيضقت ءاضق لك يف
 ًائيش فلاخ اذإف هل دح ام ىدعتي ال نأ «هيلع مكاح ءهقوف رهاق وه نم دوجول

 هب رمأ اميف عبات رهاقلل وه لب ءًارض الو ًاعفن عيطتسي الف كله هل ّدح امم

 قوف رهاقلا وه لب ءيش يف هيلع رجح ال هنأل محري نأب ىلوأ هناحبس قحلاو
 كيلع لبقأو كيهاونو كرماوأ ىف كعاطأ نمب ًاصوصخم كمرك سيلف .هدابع

 دف ا كدلا نك اريك نأل ةنرخألاو ايندلا يف مومعلا رهاظ هناحبس همرك نأل

 دق ةرخآلا يف ًاريثكو ءناسحإلا راحب يف قيرغ وهو نامرحلا بجوتسا
 لضفلا ةعسل نايب كلذ لك ءنانجلا ىنكس ىلإ هب لدعف نارينلا لوخد بجوتسا

 رمأ ىلع هركم ريغ هنأو ءرايتخالاب لعفلاو زعلاب دارفنالا ليلدو مركلا مومعو
 «ريشبتلاو ريذحتلا تضتقا هتمكح نكلو ءيش ىلع ًاقوقوم سيل هلضف «ءلاحو

 هلأ ُلْمَص َكِلَدل :كلوقل كقلخ نم تئش نمل قبسلاب ىطعم يأ «لوذبم وه لب
 قلعم كلضف ءاتيإف [4 ةيآلا :ةَعُمُجلا] 4629 ويِظعْلا ٍلْضَفْلا وذ ُهّأَ لقي نَم ِهِتْوي

 امتع لاست ال كنوؤك كلذكو:لاوحأ روهظي الو لامعألا ةوضوب ال كتيشمن

 ةيصعملا ةسخ نيتسخلا نيب عمجف ًانطاب كنع ضرعأو ًارهاظ كاصع نإو لعفت

 لك بلقلا نم نكمتت ال ةيبوبرلا ةبيه راعشتسا عم ةيصعملا نأل ؛ةلفغلا دوجوو
 هناحبس قحلا نع ةمات ةبيغ يهف «ةلفغلا دوجو عم ةيصعملا فالخب «نكمتلا
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 «ةيانجلا هرضت نل ةيانعلا هل تقبس نمو ءاشي نم هلضف ىيتؤي هللا كلذ عمو'

 نيدوجألا دوجأو نيمحارلا محرأ هناحبس وهو راتخيو ءاشي ام قلخي كبرو

 هب فوصوم تنأ يذلا كيلإ نسحأ نمل الإ نسحت الأ مركلا ةقيقح نم سيلو

 هب فوصوملا نم ناسحإلا روُدُص هل مزاللا ميدقلا مركلا كلل يدوصقمو

 مركلاو «؛كيلإ نسحأ نمل الإ نسحت الأ يضتقي الف «لاح لك ىلع ديبعلل

 يف خلا مرك وه لامعألا هيبقو: لاعفألا ءوسب ثاني الو: لدعي آل ئذلا ميدقلا

 الو فاصوألا ةلمج نم دابعلا ىلع قفنت كنأل اهل ةياهن ال يتلا هتافص عيمج

 يطعتو «نيملاعلا ىلع تملح ولو .ذفني الو ملحلا يطعتف ءفصو كل ذفني

 يطعتو ءدوجولا مئارجب دوجولا يف نم لك مرجأ ولو كترفغم ذفنت الو ةرفغملا
 فعض يف مهنم دحاو لكو دوجولا كمحرتسا ولو كتمحر ذفنت الو ةمحرلا

 عيمج نم لك كلأس ولو كناسحإ ذفني الو ناسحإلا يطعتو ء«دوجولا عيمج

 لصاحو .كريغ فالخب هل ةياهن ال كلذ لكف دوجولا عيمج ا

 ةلاحلاو .كيلإ نسحأ نمل الإ نسحت الأ يضتقي ال مركب فوصوم كنأ رمألا

 سيلف «نينسحملا ناسحإ نع ينغلا «لضفلا يف ةياهنلا غلابلا لاضفملا كنإ

 اهويمع ديستا رادلا هدك ىف ةلانطاش ا آلا ةسحم نانمعا ىلع انرقوش ةلنوك

 ينغلا لاضفملا تنأو 502 0 لاعفألا روهظ لبق دوجوم ميدق مركب

 كمرك ىطختي الف نيقيرفلا نع كانغل دحأ كيلإ ءيسي الو دحأ كيلإ نسحي الف

 نع كانغ دوجول عيطم ةعاط نع كمرك يأ ببستي الو ًالاضفم كنوكل ءيسملا

 ىلع كيلإ ءاسأ نمل نسحت نأ هب فوصوم تنأ يذلا مركلا نم لب «نيملاعلا
 نع حفصلاو هتالز نع وفعلاب دحأ كيلإ ءيسي ناك ول نأ ريدقتلاو ضرفلا
 تبي لب لاوحألا تانلقتو:لامعألا عوش ةرثك ربعك هلا اميذق ناك ام نآل هثاوقع
 «فيعضلاو ةعاطلا ىف يوقلاو ءىسملاو نسحملل همومع نم هب وه يذلا هلاحب

 كاملا دوعن | نفل هددت ريكجي لرتتم هم اكسو .لاكلا وعدردسم كسلا

 هنم انيلع هللا ضافأ ءلاوحأ نيسحت الو «ءلامعأ ىلع فقوت ريغ نم «باهولا
 ىوسلا ةيؤرو ىوهلا عابتا نم هتياعرب انيمحيو بويعلا ليزيو بونذلا ٌمُعَي ام

 لاحملا ضرف ليبس ىلع كيلإ ءاسأ نمل نسحت نأ لَك هللا لوسر انالوم هاجب

 كترالقبا عيش لك ءافلعع' ةرداتم ةعاطلاف الو. ءىسم“كيلإ ءىسيء اتاك ول نأ
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 يلعلا ميحرلا تنأو «[96 ةيآلا :تافاّصلا] 4 ةرلمس اكو كف اوم «كتدارإو

 هئاضقو همكحل ضرتعملا مدعو هناطلس ةزعو هردق ولع ىلع ًاميحر ناك نمو

 الو هكلم يف زيزع ريغ وهو ًاميحر ناك نم فالخب «يلابي الو محري ةيمحارلاب
 ًاردق عفرأو هنم ّرعأ وه نم هتيميحر ضرتعا امبر محر نإو هنإف هردق يف لاع

 زيزعلاو ءهمكح ضرتعي نأ هقوف وه نِّمم فوت ىلع محري وهف ًابصنم ىلعأو
 ةيدوبعلا ىلع هلل دمحلاو «يلابي الو اعيمج نيملاعلا محري دحأ هقوف سيل يذلا

 نأ انترمأ دقو ءءاسأ نمل نسحت كنوك نم انركذ امك رمألا نوكي ال فيك ؛هل

 سبلت نم الإ ءيسملل ناسحإلاب رمألا ةبتر غلبي الو .انيلإ ءاسأ نم ىلإ نسحن
 اعيمج لامجلاو كلذك قحلا نوكي ال فيكو «ءليمجلا فصولا كلذ ةياهنب

 نم كغولبو كتوطس روهظل كلذب ىلوأ تنأف ءًالاعفأو ةفصو ًاتاذ هفصو
 ءايشألاو ءدر كمكح ضرتعي الو ءىش كزجعي ال ثيحب ةياهن ىلإ رادتقالا

 كيم اه نايفت لعلك ان كويكر ءاهدوع كيلإو اهأدب كنم ًاعيمج

 يقشلاو هتدعسأ نم ديعسلاف ّلإو ةيهّلِإ ةمكح بابسألل تائيشملا دنست كنأ لإ
 انم ناطلسلاو ةزعلا يعادل بيجم وأ ,ءناسحإلا قدارس تحت لكلاو هتللضأ نم

 .هنع وفعلا عيطتسن ال لب هيلإ ناسحإلا عيطتسن ال نم انيلإ نيئيسملا نم نأل

 تنأو ءانيلإ ةياذإلا لوصوو انقالخأ قيضل كلذو ءهيلإ ناسحإلا نع ًالضف
 وفعلا نع ًالضف كيلإ ءاسأ نمل نسحتف ديبعلا لاني ام كلاني نأ ىلاعتت انالوم

 عم كدارمل ٌداَّرلاو كل رهاقلا مدعو ءديرت امم كنكمتب كيدل رمألا ةلوهسل هنع

 نم ةيصعم عقت مل تئش ولو «كنم لكلا روهظل ءيش لك نع كتاذب كانغ

 :ديبعلل صقنلا دانسإل ةيبوبرلا لامك روهظ تدرأ نكلو صاع

 هلضف انفرع مهبو مهميدنو

 ءانييحتالا بحي مهنا [دتش عيش

 ديبعلا صقن روهظب نانثا هيف فلتخي ال يذلا لامكلا روهظ هل نم ناحبسف

 ِضْرالاَو ِتوَمَّسلا يف نم ُلُكح نإ# :هناحبس لاق كلذلو «ناويح لك لان يذلا

 . [93 ةيآلا :مّيرم] 4 اًدبع نحل نا َاَّلِ

 نأ الإ هب ةاجنلا عقت هيف انل رذع ال ًاملظ انم عقاولاب انسفنأ انملظ انبر
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 بنذب قيضت ال يتلا كتمحرب انمحرتو انع زواجتتو انل رفغت مل نإو :هرفغت
 اي هللأ اي هللأ اي ءاوكلهف كنم ةبوقعلا اويجوتسا نيذلا نيرساخلا نم ننوكنل

 ةياغ هل كردت ال يذلا ميظعلا رمألا نم وه وه وه نم اي مويق اي نمحر اي ءهللأ

 نالف :لاقي امك ؛هب حيرصتلا نود رئامضلاب هنع ىنكي ثيحب ةّرعلاو ولعلا يف

 ةدرفملا ةقيقحلل هب راشي وهف الإو رهاظلا لهأل رهظي ام بسحب اذه وه نم وه
 هنإف هللا وه يذلا ةلالجلا مسا فالخب اهيلع الإ ًالصأ ةلالد هل سيل ثيحب
 .كلملا ىلع ةلالد هلف .هلل ىقب فلألا هنم تعزن نإو تاذلا ىلع لدي هلامكب

 اذإو ةكاذلا ريق نع: ةلألد ًافيأ هلف ءهل يقب ىلوألا ماللاو فلألا عزن اذإو

 نم صخأ وهف .تاذلا ىلع الإ ةلالد هل سيلو ءوه ىقب ناماللاو فلألا عزن

 نم اهنيبو ينيب لاح امل اهلانن نأ ًالهأ كتمحرل نكن مل نإ وه اي .هللا ظفل

 لوصو داعبتسا ىلع ناسنإلا لمحت يتلا تائيسلا بورضو يصاعملا عاونأ

 الو بنذب أبعي ال نم ةمحر اهنأ الول وفعلاو هنع حفصلا عوقوو هل ةمحرلا

 ةمحر اهنأل انلانت نأ لهأ كتمحر نأل مزجيف «نيملاعلا نع هانغل ةعاطب ثرتكي

 ديس روهظو نينوكلا دوجو هتمحر نم نأل هتمحر قدارس يف عيمجلا بيغ نم

 تلدتلسرا آمو#» :قحلا كلوقو تلقو دمحم رونو يدحأ لصأ وه يذلا نيلقثلا

 عيطملل ةماع كتمحر نوكت ال فيكو «[107 ةيآلا :ءاّئينألا 49 َتيِمَلَعَل ّدَمحو ال

 هتحنم يذلا كب فراعلا دهاشن لب ءعمسمو كلذ نم ىُأْرَمِب نحنو يصاعلاو

 ةبلغ ثيح نم ًامومع قوذلا قيرطب محري ةدحولا ةطقنب هتجزمو كدوهش رون

 مركأو نيمحارلا محرأ تنأو كب فيكف «كترضح لوخد نم هيف ةتبثملا كتمحر
 هلضف ةعسل ؛هعاطأ نمع ًالضف ءهاصع نم ثيغم اي هالوم اي هابر اي ؛نيمركألا

 ًابيرق هنوكل ةمحرلا هنأش نم اي يأ بر اي انثغأ انثغأ انثغأ ءهوفعو هملح روفوو

 ريغتي ال يذلا ميدقلا مركلاب ميرك اي ء.ناسحإلا لئالجب تانئاكلا عيمجب

 ةلماش ةمحر انمحراو «بابسألاو للعلا نع ههيزنتل ةعاطب بلجي الو ةيصعمب

 فاصوأ ىلعأ هل نم اي يأ ءميحر اي ءروربلا نم رب اي لاوحألا عيمج يف

 شرعل اهنم دعْضصَي يذلا هرون لئاوأ يأ هيسرك طاحأ يأ ءعسو نم اي ءةمحرلا

 هلقثي يأ هدؤي الو ءضرألاو عبسلا تاوامسلا نوفراعلاو ءايلوألا هروهظ

 كدوؤي ال امك اهنع زواجتلاب كوفع صقني الو بونذ كلقثت ال تنأف امهظفح
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 .هردق يف ىلعلا وهو كتاقولخم مظعأ نم امه نيذلا ضرألاو تاوامسلا ظفح

 نم يأ كظفحب ءّكب ناميإلا ةقيقح كنم بلطأ يأ كلأسأ «هناطلس يف ميظعلا

 «نيفراعلاو ءايلوألا نم لَّمُكلا ناميإ وهو ًاناميإ ءىوسلا دوهشو ىوهلا عابتا
 فوخو قزرلاب مامتهالا مه نم حيرتسيو كيلإ يبلق هب نكسي نوكي يذلا وهو

 قحاملا كنم برقلا نأل بابسألا نم ببسب ال كتردقب ينم برقأو «قلخلا
 وه اعلا لامعألابت ال لق نحل ةنأل هي ضعت نأ الإ ذل يسال بتاححكت

 باجحلا نيع اهعم فوقولا عقو نإ اهسفن يف لامعألاف ًالإو ءلضف ضحم
 هللا لازأ فراع لك ىرت كلذلو «باجحلا لاوز يف ًاببس باجحلا نوكي فيكو
 ىري هنأل ببسب ال مركلا ضحمب لاز امنإ هللاب هسفن ىلع ًادهاش باجحلا هنع

 هليزت يأ ُقَحْمَت ًابْرُق «ةيهلإلا ةردقلا ريغ رمأب هيلإ لصوي الو ءيشب للعي ال هنأ
 سيلف ّلإو ماهوألا نم كنيبو ينيب باجح لك ينع هب هعيمج ىلع يتأي الأو

 ىنغلا ىلإ ىضفأ ىتح كليلخ ميهاربإ نع ُهَتْقَحَم كنع بجحي ىتح دحأ كعم
 نع بجحلا قْحَمف ؛لاقم ماقم لكل نكلو ءعمسمو ىأرمب كنم نوكلاو كب
 نع عطقني ال ةيرشبلا شبع نأل «ءايبنألا نع بجحلا قحمك سيل ءايلوألا

 ةمصعلا ءايبنأللو ظفحلا ءايلوألل نأل مهنأش مظعو مهرمأ لج نإو ءايلوألا

 مهو ةمأ لضفأل اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق كلذلو «نيماقملا نيب قرفو

 جتحي ملف ««هبرأ كلمي لك هللا لوسر ناك امك ؛هّبْرأ كلمي مكيأو» :ةباحصلا

 يذلا كلوسر «بابسألاو طئاسولا لازأ باجحلا قحمب مالسلا هيلع ليربجل

 جتحي مل لب كنع ةبيغلا ناظم يف كدوهش ةدشب هل امالعإو اناحتما هيلإ هتلسرأ

 دق وهف كدوهشب لاؤسلا نع هانغ دوجول كنم هلاؤسل الو مالسلا هيلع ليربجل

 نأل هارت ثيح نم كل وهف هب اهآر ًافرط هتراعإ كب كآر دقف هارت ثيح نم َكآر

 هوحمت كل هتيؤر نأل كاري ثيح نم كبو ءدقف يف ًادوجوم هتبثت هل كتيؤر
 ةالصلا هيلع لاق دقو ءكولسو بذج نيب عمج وهو ء.دجو يف ًادقف نوكيف

 هارت له كسفنل رظناف «ملعأ هللاو ,«ينعي «كاري هنإف هارت نكت مل نإف» :مالسلاو

 اذإف ءهيلإو هنم الإ كاري ال هنأل ٍدَّدعت ريغ نم داحتا ماقم وهو كاري ثيح نم

 هروهظ ثيح نم انطاب هب تنأف «ةعيرش الو ةقيقح يف تنك كاري ثيح نم هتيأر
 راص ىتح ىنعم برقلا ةدشب يأ كلذب هتبجحو ءهنوطب ثيح نم ًارهاظ هب تنأو
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 نم لصأ دربل رانلا تراصف .ًائطابو ًارهاظ رمألاب رمألا جزتماو ًاسح هانعم

 ءديبعلا لاني ام هناحبس هلاني نأ ةلاحتسال اهلثم يف ريثأت اهل نكي ملف ءاملا

 ران نم برلا ةردق نع يه يتلا قراوخلا ءايلوألاو ءايبنألا دي ىلع رهظت كلذلو

 ودعل ةيصوصخ ال ًاقلطم ءادعألا ٍةَّرَضَم نع بجحي ال فيكو . .دوُرْمَن هّوُدَع

 تيار. كدم اعيمج رمألا نأ هل اك رايك وبكل نتكلاوب كدويدش هتييغ وه خلا نو

 نم ررض الو بيبح نم عفن الف ءءيش لك يف نطابلاو ءيش لك يف رهاظلا
 نم ذإ اعفن مهنم دهاشي ال وهف ءابحألا ةعفنم نع باغ كلذبو «بيرم ودع

 اذإو ءادرفنم ترهظ ترهظ اذإ كنأل كدهاشي نم كريغ دهاشي نأ لاحملا

 رداقلا ةمكح نكلو كاوس بيبح نم كدهاشي نمل سيلو « ًادرفنم تنطب تنطب

 هتمكحو همكحب مهف نينمؤملل اودع رفكلا ةملظب بوجحملا نوكي نأ تضتتقا

 يف ضغبلاو هللا يف بحلا» :مالسلا هيلع لاق دقو «هليلخ نيد ىلع ٌءَرَملاو عبت

 دوهشلا ماقم ىلإ ةراشإ «ناميإلا نم :مالسلا هيلع لاق امنإو .«ناميإلا نم هللا

 ةمكحلا نوناقل ءاقبإو ٌرسلل نامتكلا باب نم لإ نوضغبي ال مهف «نايعلاو
 قالخأب اوقلخت ًاعيمج قلخلل ةماعلا ةمحرلا مهنع هللا يضر مهلف آلإو «هلاحب

 . ادبأ لكلل ةينامحرلا

 رهظ ام لأس امنإو «كلذ ةلاحتسال هنيعب ميهاربإ ماقم خيشلا لأسي ملو

 ِبِّيُغ امك ةلمجلا يف ءادعألا ةّرضم نع هب بيغي ًاغلبم غلبي نأ نم هناسل ىلع

 بصعتلا يف دجي نأو «هناحبس قحلا نم رضلاو عفنلا دوهشب ءاّبحألا ةعفنم نع

 نع بجحي ال نأ نكمي ال يأ الك «هل ًابلط هاضر نود هسفن ىقلي ىتح هلل
 ءيش يف دئاوعلا هل تقرخ نم نأل ءابحألا ةعفنم نع بِّيُغ نم ءادعألا ةّرضم

 دئاوعلا هل تقرخ ثيح مالسلا هيلع ميهاربإ انديسو ءهدض يف دئاوعلا هل ثقرخ

 يتلا لاؤسلا نع ىتح هب عفتني ءيش لك نعو مالسلا هيلع ليربج نع ءانغتسالاب

 فيكو ءرانلا قارحإ يف دئاوعلا هل تقرخ قيضلا تاماقم يف رباكألا هبكر

 ةلازإ ردقبف ءهللا عم دئاوعلا كسفن ىلع قرخت مل تنأو دئاوعلا كل قرخت

 .ملعلا كل رهظي باجحلا

 دهاشلا ىف دئاوعلل كقرخ فشكلاب دئاوعلا كل قرخ هللا نأ ةمالع نمف
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 رهاظلا هقيض لاح يف مالسلا هيلع ميهاربإ انديس ةلاقم تعمس اذإو ءرهاظلاو

 يف ناك ثيح هفك يف ىصحلا حّبس يذلا كك هللا لوسر انالوم لوق تعمسو

 ةيميهاربإ ةنشنش اهنأ تملع «انعم هللا نإ نزحت ال» : هبحاصل هلوق كلذو راغلا

 كلذلو «تاذلاب بيرق مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع راغلا بحاص نأ لإ ًاعطق

 :لاق كلذلو ءاهملعب اهنع رّبعف تافصلاب بيرق رانلا بحاصو اهل ةيعملا دنسأ

 رحلا عوجرب دئاوعلا هل تقرخ مالسلا هيلع وهف «يلاؤس نع ىنغي يلاحب هملعا

 راهظإلا ريصمب دئاوعلا هل تقرخ مالسلا ةالصلا هيلع دّمحم انديسو .دربلل

 ال يتلا ةفيطللا تاذلا رون يف هتبيغل ةلمج هل ودعلا ةيؤر مدعو رامضإلاك

 هيلع لوسرلا لاح هيف ىّرَّس امل هنع هللا ىضر ركب وبأ انديسو .راصبألا اهكردت

 لانا هككملا ةققو ةناحيف وسلا هلال | ع يسع لطب هاج رودس
 ءءاوس هئافتخاك هنع هللا يضر ىفتخا هابأو هنبا هيف ناسنإلا ركني تقوو عضوم

 نأ كلأسأ ينإ .ملعأ ىلاعت هللاو «ةلاحم ال هلاح هسبلت هذيملتل خيشلا ةبحم نأل

 كدوهشو كبرقب اهل كتابثإو كب اهمايق قيرط نم الإ ثودحلا ملاوع نع ينبيغت

 قع قتلا نيمخللا نيناوخللاب نيخأ الو: كاوتن ةريصنلا قيغب ىرأ ذل قت ين
 وأ اودع وأ ًابيبح ناك ايأ ءيش برقب سمللاو قوذلاو مشلاو رصبلاو عمسلا

 دوهش يف اقرغتسم نوكأف «ءكلذك ينع هدعبب الو ىوسلا رئاس نم امهريغ

 اكو نمر وعلا نيه كيدرفلاا رشح ىذا ا ديمكت نيمار برقا نع افالغالل راونأ

 :ناّرمع لآ] ده يَ ص نع َكّنِإ م «ةلقتسم ةقيقح يأ «تاذو درفنم رون يه

 قيرطب «(نَفلَح امَسأ متننظو # رشسيَحفأ .ديرت امع كل عفاد الف «[26 ةبآلا

 نإو ءانراونأب مكراونأ الو انرارسأب مكرارسأ جزتمت ال «اًمَّبَعظ «ةراشإلا

 «نرمَحيُر ال اننا مُكتاَو» ءمكنم تاذلاب ةدوصقملا يه ةرهاظلا لامعألا
 امك رمألا سيل الك .ءتافصلا رهاظم يف تاذلا دوهشل [115 ةيآلا :نونمؤملا]

 انم رئامضلا صولخو رئارسلا ءافصب اونوكتل مكانقلخ امنإ لب «نونظتو نوبسحت
 ازنك تنك» :يسدقلا ثيدحلا يف مالسلا هيلع هلوقب ةراشإلا اذه ىلإو ءانيلإو

 هللا هّرنت يأ [116 ةيآلا :نونمؤملا] 6َكعتْفإ» فرع قلخلا تقلخف تيما مل

 يذلا «ّقَحْلظ اهيف هيلجت ثيح نم ًاداجيإو ًاقلخ هل اهنأل ًاقح ءايشألل «ُّكَْمْل
 مومع نأل ضحم لطاب ىوسلا امنإو الصأ هل دوجو الو هعم ءيشل روهظ ال



 هنع هللا ىضر هحورش ىف /سماخلا بابلا 202

 مالكلا اذه بقعأ كلذلو «هعم ءيش دوجو نوكي نأ لطبأ ءيش لكب هتيمويق

 شرعلا ««ِمرَكلا ٍشْرَمْلا» عدْبُمو قلاخ يأ 4 َوْه اَّلِإ هَلِإ آل :هلوقب

 هب هدوجو ةهج نم هيلع نمحرلا ءاوتسال ءيش لك دوجو هنم عفدنا يذلا ميركلا

 2 َنَمَيب الل هناحبس قحلا ىَرِس «َرَخآَ اًهنَِإ هنأ َممإ» يداني عدي نمو»
 «(ةويَر دنعإ» كلذ ىلع كباس امن ءهببسب وأ هيلع يأ ؛«ءبا» ليلد ال يأ
 املو هل نودحاجلا [117 ةيآلا :نونمؤملا] 4َنورْفنَكْلا ُعيَفب ال هَّنِإ» «هريغ دنع ال

 . مالسلاو ةالصلا مهيلع هلسر هب تءاج

 ةلادلا ةرسكلاب اهنع ءازتجا ملكتملا ءاي تفذح .بر اي يأ .««َتّر لقو»

 ناسحإلاب أدتبا ٌبرلا نأل هناحبس هل ًافاطعتسا برلا ءادن هذه يف عقوو اهيلع

 قحأ وهو رفغيو محري نأ مرج الف .«حلاصملاب مايقلا مدعو فعضلا لاح يف

 ال يأ .«ٌرفغأ# .نانتمالا ميظعو ناسحإلا نم هنم فلأ امل ىداني نأب
 يأ ميحر كنأل [118 ةيآلا :نونمؤملا] «ٌرحتأو ءروفغ كنأل مئارجلاب انذخاؤت

 هيما اهيح رسلان مهلضفأ يأ «َنيِمّيلا ٌرْيَح َتأَو8 «ةيمحارلا ريثك

 ؛الك ؛ليلق كتمحر يف لهو «كتمحر نم ليلقلا لقأ ىلإ نولصي الف مهتمحر

 كل ةيدوبعلا ىلع دمحلا هللف ءريثك اهعيمج لب اليلق كتمحر نم ملعن ام هللاو

 يعادلا ءاعد عمسي ةقيقح [255 ةيآلا :ةّرسقَبلا] «ىكلا وهإ .نيمحارلا محرأ اي

 : ليق دقو .تيم هتايح يف وهف هريغ فالخب دارا نإ بيجتسيو

 اين ةيداش ودا سمسم ا دق

 قدابتت نننمبل ةانيح ال نيكشلو

 هنم بلطتو ىعدُي نأب قحألا هنأل هوعداف [14 ةيآلا :دوُه] 4م لِ هل 0

 0 سيلتلا نيلعاج يأ [29 ةيآلا :فارعألا] «نيِيلأ هَل يِصِِخُتط «جئاوحلا
 0 تيهلدعلا ببر هني ُدمَحْلا8و ءهاوس ءيشل ال ميركلا ههجول نيدلا

 هيلع 05 أونَماَء يلا اًمآكي يتلا لع ]ع َنُلَصي ُهَنَكِبَكَبَو هَل نإ [2 ةيآلا :ةحتاَفلا]

 ن) توُفِصي اع َوَّرِعْلا بر َكْيَر َنَحْبسإ» [56 ةبآلا :باّرحألا] 469 اًميلَش ارملَسَو

 . [180-182 تايآلا :تافاّصلا] 3©(4) تييلعلا بر هَل دمْللَو (7) َنِلَسْرمْلا َلَع 1ع ْملَسَو



 بيغلا ءامب اضوت حرش

 وهو ؛هللا همحر دينجلا مساقلا يبأل بسنت تايبألا هذه نأ كش ال

 اهنإ : اذه اهحرش ةدارإ دنع هنع هللا ىضر انخيش لاقو .ةنسلألا ىلع يراجلا

 دنع قديدم ءانالل تاقيطلا نق امك يمئاجلا رمل ونا ئدتتن ءربكألا فراعلل

 .ملعأ ىلاعت هللاو «عيمجلا نع هللا يضر ينارعشلا باهولا

 رس اذ تحك نإ بيسلا امن اكضوت

 رععسللاا را ةيعستاو يا إو

 همامإ تنأ تنك ًامامإمّدقو

 رصعلا لوأ يف رجفلا ةالص ّلصو

 مهرب نيفراعلاةالص يذهف

 رحبلاب ربلا حضناف مهنم تنك نإف

 ثدحو ىرهلا تابنج نم رهطت «ملعأ هللاو «بيغلا ءامب ًاضوت ىنعمو
 ةفاطللا ءام وهو تالاآلاو بابسألل خسانلا تاذلا دوهش ءامب ىوسلا دوجو

 يف رخآلاو «هتيرخآ يف لوألا «هنوطب يف رهاظلا ؛هروهظ يف نطابلا ةيلزألا

 نوكي ال ىتح اهئانف يف اهدوجوو اهدوجو يف ناوكألا ءانفل بجوملا «هتيلوأ

 ىلع نآلا وهو هعم ءيش الو هللا ناك ءرارق اهريغ عم الو ٌرابخإ كسفن نع كل

 .هيلع ناك ام

 راثآلا دوهش نم مهنطاوب ريهطت يف اوغلاب نيذلا مه رارسألا لهأو
 .ةفاطللا ملاع يف مهلوخدب ةفاثكلا ملاع نع اوباغ ىتح رايغألا ةظحالمو

 نم نكت ّالإو «ملعأ هللاو هانعم ءرخصلا وأ ديعصلاب مميت ّآلإو :هلوقو
 دوهش ةلعب نانجلا ضيرم تنك نأب نيملاعلا بر راونأل نيدهاشملا نيبرقملا

 وه يذلا فيطللا ملاعلا نم يراجلا بيغلا ءام لامعتسا ىلع ردقت ملو ناوكألا

 ىتح رضحو باذ ىتح فطلت نم الإ هلامعتسا ىلع ردقي الو ,«نوطبلا ملاع

203 



 هنع هللا ىضر هحورش ىف /سماخلا بابلا 2054

 وه يذلا ةفاثكلا ملاع ديعصب مميتلا يه ىتلا ضرملا ةراهط لمعتساف باغ

 نإ هنم لخدتو كضرم نم حصت ىتح «تافصلا ملاع نم يراجلا روهظلا ملاع

 مدقم مامإو «نوطبلا ملاعل باب ريسلا يف روهظلا ملاع نأل تاذلا ملاعل هللا ءاش

 «نماك روهظلا يف نوطبلا نأو نطاب رهاظلا نأ نيبت ءانفلا لصح اذإ ىتح هيلع

 ًاحضاو هرخأت مدقتملاو ءًامومأم مامإلاو ًاتاذ تافصلاو ًاتيب بابلا راصو

 : هلوقب راشأ ماقملا اذه ىلإو .ًامولعم

 رصعلا لوأ يف رجفلا ةالص لصو

 ًارهاظ ًامامإ ناك ام كدنع ريصي ىتح :خسراو هيف نّكمتو كئانفب ققحت يأ
 نأ ملعتو «تاذلا دوجو ىف نوكلا قوحمم ًائطاب ًامومأم ني

 كل ىلجت يذلا نأو ءرخآلاو لوألا ىفن دق [3 ةبآلا :ديدحلا] «(رخآلاو 1 5

 ديحوتلا ةرئاد نم فقتو ءرهاظلا همساب نآلا كل ىلجت يذلا وه نطابلا مساب

 6 يابا ٌرِهظلاَو ٌرْحآلاو ُلَوأْلا ٌوْهإ» : ىلاعت هلوق ىنعمب ًاققحتم ديرفتلا ةطقن ىلع
 . [3 ةيآلا :ديدحلا]

 ةربتعملا ةالصلا يأ «مهبرب نيفراعلا ةالص يه ةروكذملا رومألا هذهف

 بدأب مايقو ٌرْسلل نوص يه امنإف ةرهاظلا ةدابعلا يف هنولعفي ام امأو .مهدنع

 ةمكحلاو ةردقلا نيبو ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب عمجلا عقيل لامك وه يذلا ةمكحلا

 رحبب كتعيرش حّضْئاف مهنم تنك نإن :لاق كلذلو ءكولسلاو بذجعلا نيبو

 ًادهاشم .كعمج ىف ًاقورفمو كقرف يف ًاعومجم كبرب ًافراع نوكتل كتقيقح

 يف نطابلاو «نطابلا يف رهاظلاو .ةرثكلا يف ةدحولاو ءةدحولا يف ة ةرثكلل

 دحاو ءاملا ناوكألا يف ًالئاق ءرخآلا يف لوألاو لوألا يف رخآلاو ءرهاظلا

 .بآملاو عجرملا هيلإو باوصلل قفوملا هللاو .ناولأ رهزلاو

 : هنع هللا يضر يرتششلا مامإلا ٌحيشوت صن اذهو

 قصصا ديو ينل يفححملا

 ل لت ا ةرفق ٌَء ءالئقمو

 ص حس الز تاطصحيكولا
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 تت اللا اا ا
 ميج بح سللا ةنحتلا ةانعحتقو

 جه ل لبغللبي رَ انهحتسلا يرذأ الو

 تف ع هيي نىيقنا ناني

 ١ د ك1 ل دك كلا ككل كل ل 2

 ٍن يأ الب ال طصَصَو ىَرأ
 ير يف يلجتلا يمال ىلع مدقم ةيدحألا فلأ نأ .ملعأ هللاو «هائعم
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 نم لامكلا ءاهب ءاه لجأل وه امنإ يزلا كلذ يف يلجتلا نأل ةينثتلاو ددعتلا

 سفن يف ةقيقحلاو ءدضلا نيع يف دضلا هب رهظأ ثيح «.لاعتملا ريبكلا

 يف روهظلاو ءدعبلا نيع يف برقلاو برقلا نيع يف دعبلا هب رهظأف «ةقيقحلا
 .ةردقلا نيع يف زجعلاو زجعلا نيع يف ةردقلاو ءروهظلا يف نوطبلاو نوطبلا

 يف ةينينثإلا روهظ ناكف ةدحولا نيع نم ةزرابلا ةنيابتملا ءايشألا عيمج اذكهو
 صقنلا نيع يف لامكلا زربي ال ذإ «ةيتاذلا ةقيقحلا لامك نم ةيدحألا سفن

 اذه نيع يف اذه ةيدحألا لامكو ددعتلا صقن ينعأ ءلامكلا نيع يف صقنلاو

 همحر خيشلا لاق كلذلو .هدارمو هرايتخاب ءاش ام لعافلا هدابع قوف رهاقلا الإ

 نم اهدصر «نيعلا ةّرق نيمال يف فلألا يلجتب لامكلا ءاهب ءاّم ينعي ءاهو :هللا

 ددعتلا امالو دوجولا مسا كرا ينال لاف الاون ارقلا نقل قل درا نساحم

 يف دوجو مسجلا يأ وهف ءدوهشلا نيع يف ةفاثكلا مسج الب ةيلزأ ةفاطل ةينئتلاو
 «ةرهابلا ةمكحلاو ةرهاقلا ةردقلا موسر ةيآ ءاهبلا راهظإ ٍدض يف ةدحوو ٍدقف

 .مسرلا ةيآ ءاهو :لاقف ءاهلا ءاهبلا نم ذخأ كلذلو

 نيفرح رس كسفن دوهش نع كتّمه عفر ناسلب ىجهت :هللا همحر لاق مث

 الإو ءريغ ال لامكلاو ءاهبلا يف ةياغ هارت ىتح فلأ يف نيمالو فرح يف

 دجت ؛هيلع ناك ام ىلع نآلا وهو هعم ءيش الو هللا ناك ءاهلاحب ةيقاب ةدحولاف
 مسج الب نيماللا نأ كل نيبتيو ناكم يأ ؛نيأ الب ناك امك لوألا دوجولا مسا

 عناصلا ةدحو يفاني ال ةعنصلا ددعتف ةردقلا تافص راثآ نم فيثكلا نأل ةفاثكلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 رارسأ ناسلب ىلتت امك «ةيدحألا نيع يف ةينينثإلا فورح ينعي «فورح

 الو ةينينثإلا نود ةيدحألا ىلع دوهشلا يف مهرارسأ رصتقت الف مهبرب نيفراعلا

 ةرئاد نم ديرفتلا ةطقن ىلع ىلْجُي اهب بلقلا ىرت «ةيدحألا نود ةينئينثإلا ىلع
 هئاقب يف هئانفبو هتانف يف هئاقبب ىلسيو ءاهتصنم ىلع سورعلا ءالتجاك ديحوتلا

 نينفك ًايناث تاذلاو ًالوأ تافصلا يف ةبيغلا نيب جرديو البلا نم ىلبي امدعب

 الإو هتريصب هللا حتف نم الإ امهمهفي ال نيقيقر «ءانفلا ءانفو ءانفلا امهو نيزمرب

 يف يئانفل يمارغ باجحلا لاز امنإو «ءانف الو ءانفلاو ءاقبلا ىنعمب امهف
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 مظعأ الف هب ىنكملا نم ةينامسجلا تراصف حاب دق ىوهلا يف هب يئاقبو يبوبحم

 دوجولل ترصو رهظو حال يرجه ىليل دعب يلوُصو يرجفو حيرصتلا اذه نم
 نيذلا نيرمق نيب عمجلا سمشو روف نع هتدجو ءيش يلع درو املكف ؛«حابصم
 عومجم ثيح يأ «نيأ انأ ردأ ملو ءةمكحلاو ةردقلا نوطبلاو روهظلا امه

 يف ىنفأو اقشع هيف ىنفأ نأب ىقتألا يبح ىنعمف «نيألاو ناكملا بهذ نيرمألا

 نيع يف ءاقبلاب دقفلا كلذ دقفو ءانفلل دوجولا دقف «نيدقف نيب دجوف ًاقح انفلا

 يف رهاظ امهنيب دجولاو ء«ءاقبلا وهو ءانفلا ءانفو ءانفلا نادقف امهف «ءانفلا

 يفو ءانفلا يف ىتح «ءاقبلا يف نافو ءانفلا يف قابو .روهظلا يف نطابو نوطبلا

 تمه هب نم يئانم نيءانف يف ةايح نيدقف نيب دجولا :لاق كلذلو .ءانفلا ءانف

 نإ ءاهؤاقب اهب يتلا اهتدام يأ حورلا توقو ؛ءاهتنا تنكسو ءادتبا ترّيحت

 ءروهظلا يف نوطبلابو ءاقبلا يف ءانفلاب يأ كب تيقبو ينع تينف يأ ءتم
 ليبق نم قرفلاو يدنع نيبلا فرح راصو يأ فرحو .ةيرخآلا يف ةيلوألابو

 يف روهظلاو ءءانفلا يف ءاقبلاب نيبلا ءاشنإلا نود نع ال رهاظلا يف ءاشنإلا

 يرسب ءاشنإ ريغ نم يرهاظ يأ يناسلب تدشنأ ةيلوألا يف ةيرخآلاو «نوطبلا
 ًافلاخم نيأ الب د ا اي ىتم ًايكاح ناك اذإ هدشنأ :لاقي هنأل

 ءابقرلا ةفاخم ةيفخلا مهتنكمأ يف هنوروزي مهنأل مهقوشعمب قاشعلا ٍلْضَو عاونأل
 كيقرتل كقح يف ىتأتي ال تنأو «مهلاوحأب نوربخيو مهرارسأب نوحوبي نيذلا
 الف كنم اعيمج ءايشألا زوربو كب نيألا روهظل نيألا وه يذلا ناكملا نع

 نيع يف عمجلا لصحي ذئنيحو «نيأ الو ناكم ال ثيح نم لإ كلصو نكمي
 .نيعلا ةرق ءاهو نيمال لبق فلأ نيبلاو قرفلا



 ةيئاطعلا مكحلا نم ةذبن حرش

 ةمظعل بسانملا دمحلا ءادأ نع ًازجع هللاب هلل دمحلا :هنع هللا يضر لاق

 نم نوكي نأ الإ كلذ نم ءيشب مايقلا نع ريقحلا دبعلا روصقب ًافارتعاو «هتاذ
 نأ اماودو“ ةلايَصأ اهلإ ريقنلا « ىلا ناكمتقا وون الار فاس كا تمس ةلئيح

 قحلا كلملل ًاماظعتساو .هتاماقمو هلاوحأ ضعب يف هيلع ام ةعاطتسا هيف مهوب

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشنو «هتالامك ضعبب هيلع ءانثلا ةيلهأب عيضولا ههجاوي نأ

 نع ةبيغلا ةورذل هاقرأ هناحبس هنأ ثيح نم هديبع نم رتولا بحي يذلا رتولا

 رتولا يف ةبيغلا ثيح نم ةقيقحلا ىلع ًادِجوم ناكف .هدوهش يف هقارغتساب هاوس
 ميركلا هديس لضف بابب لذلا مدق ىلع مئاق ةداهش ءهتاحبسب ناوكألا وحمب

 هناحبس هيلع ّنمي نأ هاسع حلملا لئاسلا دي هيلإ دميو «هتاوفهو هتارثع نم هليقتسي

 هتينادحو ناهربو «هلوسرو هدبع ادمحم انديس نأ دهشنو «هتائيسو همئارج نارفغب
 امل حتافلاو هتافاصم لهأ ةصاخل ةينافرعلا مكحلا رارسأب قطانلا هليلدو حضاولا

 ءايبنألاو لسرلا ةفرعم تناك ىتح هناحبس قحلا ةفرعم نم هريغ ىلع قلغأ

 رايخألا هتباحصو راهطألا هلآ ىلعو لكي هتايآو هتازجعم ةلمج نم ءايلوألاو

 دوج نيع نم امهب ٌدمتسن ًامالسو ةالص هتايرذو هعابتأو تامركملا هجاوزأ عيمجو

 طرخنن ىتح هيلإ هتفرعمب لوصولاو قحلل كولسلا فرش امهب زرحنو هيلع ىلصملا
 . هتاكرب راونأ مهيلع تقرشأو هلضف لاجس مهيلع تضاف نم كلس يف

 ينغلا هالومل ريقفلا دبعلا لوقيف هعمو هدعبو ءيش لك لبق هلل ًادمح :دعبو

 هلضف نم انيلع هللا معنأ امل :ينسحلا قاّرحلا دحاولا دبع نب دمحم نب دمحم

 كلذ دعب همرك ضحمب انقفوو ةينيدلا مولعلا رهاظ نم هيلإ جاتحملا ةفرعمب

 روهظو راونألا قورشب اهيف قفو نمل ةليفكلا ةيفوصلا ةقيرطلا يف لوخدلل
 سمش ريهشلا فراعلاو ريبكلا مامإلا انخيش ةقيرط صوصخلا ىلعو رارسألا

 «ينابرلا حتفلاب بولقلا للع قايرتو «ةيبرتلا لهأ رادم بطقو «ةيندللا مولعلا
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 فيرشلا يواقردلا نيسحلا انديس نب دمحأ انديس نب يبرعلا يالوم دمحم وبأ

 .نيمآ هبزحو هقيرف نم انلعجو نيعملا هددم ءام نم انيلع هللا ضافأ ينارمعلا

 قارغتساو «موقلا بتك ةعلاطم ةروكذملا ةقيرطلا نئس ةلمج نم ناكو

 ةيوقتو رئاحلا ةياده نم كلذ يف امل ؛مويلاو ةليللا ءازجأ رثكأ اهيف رظنلا

 رمضم يف رظنلا ليجأ تلعج «تامالعلا قيقحتو تاماقملا حيحصتو ءرئاصبلا

 روكذملاب اريدج اهلك تيفلأف ءاهروحن دوقع ررد يف ةركفلا بلقأو اهروطس

 يلع مصرا و بارز ةةضتم ىلع مهلا يف عساك روكا يعسلاب ًاقيقح
 رس ال عيا نون ير ينكلو .هماقمو 0-7

 ةنسلاو باتكلا جهن ىلع اهارجأو «ةينسلا ا ةقفاوم اهدشأو ا

 لصاو لكل ةداهش اهاكزأو ءرئاسلاو دعاقلاةمهل ع اهاوقأو ءةينسلا

 هللا ءاطع نبا مكح تداك» :لاق هنأ يناّنب خيشلا نع انخيش لقن ىتح ءرظانمو

 وأ «مكحلا مالكب تزاجل نآرقلا ريغب زوجت ةالصلا تناك ولو ءايحو نوكت نأ
 .هانعم اذه ًامالك

 اهل دجوت ال اهدقع ءىِلآلو «ةميزعب ىفوتست داكت ال اهيناعم زونك نأ ريغ

 «ريبعتلا يف ةياغلا اوغلب نإو «نيحراشلا ىرتف .ةميق ةقيرطلا هذه قاوسأ يف

 دارم نام نع نوردتعيو «مهريصقت بونذ نم نولصنتي ءريرحتلا يف ةياهنلاو

 نفح 0 ا اول م لا

 فئارطو ننملا فئاطلب حالفلا ربل ايمار ريونتلا بابلو ء«درجملا لوقلا جاومأب
 ءرخاوملا مهراكفأ ِنوُفَسِب هيف ضوخلا ىلع اوبكأ دق حارشلاو ءريسكإلا

 «لئاضفلا مهتدئام نم لكآ نأ «ةرارغلا ةدماخلا يتركفو «ةرامألا يسفن يل

 ءهلصأل حيرلا مض أو «لحاسلا فرطل ةديدسلا مهلاصتا دي هتلصوأ ام طقتلأو

 .هلهأ نم نكأ مل نإ ريخلا لهأب هبشتأو

 تلج اوتوكف عل نإ[ اريتهتشسعف



 هنع هللا ىضر هحورش ىف /سماخلا بابلا 300

 : اريسم:ملعلا نيم نلومتسو..: اريصق مينلا "نق ىعاب ناك كيحلا لإ

 ةرايزب هناحبس قحلا ىضق ىتح «ماربإو ةميزع ضّقنو ءماجحإو مادقإ نيب تيقب
 دلاولا يدي نيب رابلا دلولا لثم هنع هللا يضر هيدي نيب تلثمو روكذملا خيشلا

 ةمالعلا هبرب فراعلا نإ :لاق نأ هللا هامسأ همالك ةلمج نم ناكف .روربملا

 الو ًالوأ مكحلل هحرش يف فداصي مل هنع هللا يضر ةبيجع نب دمحأ يديس

 نأ ىديس ان هلا كلفت انآ تارويطلا يغب ناكل ًادلاك اسرق اورق ولو># اناث

 ينري مل خيشلا نأ يسفن يف يل لّيختف «ينع ضرعأف .رمألا اذهب هنع موقأ

 نأ هللا دارأ نيحو .ينم بدألا ءوس نم هنع هللا يضر هناذئتسا نإو كلذل ًالهأ

 هتدشنأف ءهراد ٍناَوَطْصإل هتاكرب هللا ىقبأ يناعد ؛هرارسأ فئاطلب ينفحتي

 : اهلوأ يتلا يتديصق

 ارمخلااهنساحم نع ٌُتطامأ

 اريح اهيف لوقعلا ترداغف

 تيانجت:نااتلف انهانجيرتا

 رايفتغلا انهن الاه ةيحف اتينمت

 برضي لعج ىتح ترعش امف مضخلا هدوهش رحب هب ضاف لاح هل لصح

 ليصحت يف بلطلا دجف مكحلا نحرشتل هللاو :لوقيو ةكرابملا هديب يرهظ ىلع
 ام ىلع هناحبس هللا تدمحف .تاكرب هللا ءاش نإ نيرتل هتأدتبا نئلو «تاريخلا

 ءًالضفو ًامركت خيشلا ناسل ىلع ىرج ىلاعت هنم نذإلا نأ تملعو . ىلوأ
 كلملا دنع روربم همسق نأو «باجتسم هنع هللا يضر خيشلا ءاعد نأ تنقيأو

 يذلا خيشلا نذإب حرشلل تبدتناو يرس جلاخي ناك يذلا ددرتلا لازف .باهولا

 خيشلا حرش نم هلقنأ امل دبع ةروصب ًاريشم يرمأ نع هتلعف امو .هللا نذإ وه

 ةروصبو «يبيطشلا حرش نم هلقنأ امل «يبط ةروصبو حرش لوأ هنأل دابع نبا

 حرش نم هلقنأ امل بج ةروصبو «ناريك نبا انخيش حرش نم هلقنأ امل نك
 ةلماعم هلماعي نأ بيصم يأرو بيجع مهف يذ لك نم ًابلاط ةبيجع نبا خيشلا

 نم يل دمحو اهامن ةنسح ىأر نإف «مارتحالاو ةربملا نيعب هيلإ رظنيو «ماركلا



 301 هنع هللا ىضر هحورش ىف /سماخلا بابلا

 هلمك صقن وأ ءهحلصأ أطخ ىلع هيف هللا هعلطأ نإو ءاهاطعأو اهب لضفت

 ريخ دولو ءاهوشا :مالسلا هيلع هلوقب ميقرلا اذه عضاو نع رذتعأو .هححصو

 ديس»لوق الوافت 'مكجلا ٍقاَدْخأ يف مْلَقلا َدمثأ» هتيمسو «(ميقع ءانسح نم

 ا يقتل نلطم هاف ديبالا مكيلع» وسلا

 نم هب عفني نأو «هلضفو همرك بابل ةمدخ هلعجي نأ لأسأ هناحبس هللاو

 يلو هنإ هلبق نم حورشملاب عفن امك هنم ءيش يف ىعس وأ هلصح وأ هبتك وأ هأرق

 . ليكولا معنو يبسح وهو «ليلذلا زجاعلا

 هلوادتو هيطاعت ىلع ةثعابلا رومألا نم باتكلا فلؤم ةفرعم تناك املو

 أدْيَن نأ بسان «هلوانتو هليصحتل ليهستلا نيهارب نم ّنَملا ءىدابمب ملعلا ناكو

 ءيدابم ركذو هنساحم ركذو هنع هللا يضر فنصملاب فيرعتلا ركذب حرشلا اذه

 خيشلا وه ءهنع يضرو ىلاعت هللا همحر .فلؤملا امأ :لوقنف فوصتلا ملع

 لضفلا وبأ ,نيفراعلا نامجرتو نيدلا جات ءمامهلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا
 نب دما ني هللا يعيب نمحرلا دبع نب جيركلا ديعاوو دمحم نيلوحا

 يردنكسإلا ءًابهذم يكلاملا نا يمارجلا هللا ءاطع نب نسحلا نب ىسيع

 ةبخنو هنامز ةبجعأ ؛ةقيرط يلذاشلا ؛ةقيقح يفوصلا ءًازرح يقارعلا ءاراد
 خيشلا هلاق «ةئامعبسو عست ةنس ةرخآلا ىدامج يف ىفوتملا «هناوأو هرصع

 .ةديدع بقانمو ةديمح فاصوأ هللا همحر هلو «قورز

 نم مولعلا عاونأل ًاعماج هللا همحر هللا ءاطع نبا ناك :«جابيدلا» يف لاق

 قيرط ىلع ًاملكتم ناكو «كلذ ريغو هقفو لوصأو وحنو ثيدحو ريسفت

 . هتقيرط كلسو ريثك قلخ هب عفتنا اظعاو فوصتلا

 هخيش ةداهش هرمأ فرشو هتبتر ولعو هردق ميظع ىلع ًاليلد ىفكو :تلق
 .هركذو كلذ نع فلؤملا رابخإب كلذو هريغ ىلع مدقتلاب هل

 سابعلا ايأ ىنعي - خيشلا باحصأ ضعبل تلق : ل فئاطل» يف لاق

 كلذ لاقف ا ل هتياعرب خيشلا ّيلإ رظن ول :- هخيش يسرملا
 يف اونوكت نأب خيشلا اوبلاطت ال :هنع هللا يضر لاق هيلع تلخد املف ؛خيشلل

 نوكي ام رادقم ىلعف «مكرطاخ يف خيشلا نوكي نأب مكسفنأ اوبلاط لب هرطاخ
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 نأش كل ننوكيل هللاو ءنوكت نأ ديرت ءيش يأ :لاق مث .هدنع نونوكت مكدنع

 : هلوق ىلع الإ هنم تبثأ مل ءاذك كل ننوكيل هللاو ءاذك كل ننوكيل هللاو ميظع

 .هركنأ ال ام هناحبس هللا لضف نم ناكف :لاق .ميظع نأش كل ننوكيل

 مه :خيشلل تلق :لاق خيشلا دلو نيدلا لامج انديس ينربخأو :لاق

 هقفلا يف هنوردصي مه :خيشلا لاقف .هقفلا يف هللا ءاطع نبا اوُرَّدَصي نأ نوديري

 .فوصتلا ىف هردصأ انأو

 عضوم يف كسلجن نيدلا رصان هيقفلا يفوع اذإ :لاقف هيلع تلخدو :لاق

 .نيمَلَعلا يف هللا ءاش نإ ملكتتو «ةيحان نم تنأو ةيحان نم هيقفلا سلجيو كدج

 . هنع هللا ىضر هب ربخأ ام ناكف

 .نيدلا لامج يدلول بيذهّتلا باتك خسنتسأ نأ ديرأ :لوقي هتعمسو

 ام :لاقف ؛لوألا ءزجلاب هتيتأو خيشلا ملعأ نأ ريغ نم هتخسنتساف انأ تبهذف
 :لاق موقيل ضهن املف هذخأف مكل هتخسنتسا «بيذهتلا» باتك :تلق ؟اذه

 املف .كنازيم يف هللا ءاش نإ اذه دجت دحأ هيلع لضفتي ال يلولا «كلاب لعجا

 خيشلا لاق :لاقف هدنع نم يلوزن دنع هباحصأ ضعب ينيقل يناثلا ءزجلاب هتيتأ

 املف .نطابلاو رهاظلا ملع يف هب ىدتقي هللا نويع نم ًانيع هنلعجأل هللاو :كنع

 دع عقعللفأ :لاقو هباحصأ ضعب ىنيقل هدنع نم تلزنو ثلاثلا ءزجلاب هتيتأ

 ءاطع نبا يل هخسنتسا باتكلا اذه :لاقف ءارمح ةدلجم هذئنع تدجوف خيشلا

 .فوصتلا ةدايزب نكلو هدج ةسلجب هل ىضرأ ام هللاو «هللا

 تمدقتف ءمدقت :لاقف كب خيشلا انملعأ تيتأ املف .هب ينوملعأف ةيردنكسإلا

 يف كرمأ عيطي نأ هللا هرمأ دق لابجلا كلم اذه :هل لاقف شيرق هتبذك نيح

 نيبشخألا مهيلع قبطأ تئش نإ دمحم اي :لاقو لابجلا كلم هيلع ملسف «شيرق

 نم ءمهبالصأ نم هللا جرخي نأ اوجرأ نكلو .ال» :ِةيِكك هللا لوسر لاقف .تلعف

 نم هللا جرخي نأ ءاجر ِةِّكَي مهيلع ربصف «ًائيش هب كرشي الو ىلاعت هللا دحوي

 .هيقفلا اذه لجأل هيقفلا اذه دج ىلع انربص كلذك مهبالصأ
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 وبأ يعم جرخو ىمسألا نيكملا هيقفلا دنع نم ًاموي تجرخو :لاق

 ملسو هيلع تملسف .نسحلا يبأ خيشلا باحصأ نم ناكو «يريرحلا نسحلا

 دنع ًاسلاج ًاموي تنك «كفرعأ ال فيكو :لاقف «ينفرعت نيأ نم :هل تلقف يلع

 ينبجعي هنإ يديس اي :هل تلق تلزن املف هدنع تنأ تنكو سابعلا يبأ خيشلا

 لاف لاق .مزالم باشلا اذهو ةمزالملا نم نالفو نالف عطقنا باشلا اذه

 .هللا قيرطل اوعدي ًايعاد نوكي ىتح باشلا اذه تومي نل نسحلا ابأ اي :خيشلا

 .هللا همحر خيشلا لاق ام ناكف

 خيشلا كلذ غلبف «ةراهطلا يف ساوسولا يلع أرطي ام ًاريثك تنكو :لاق
 :هنع هللا يضر لاف ءمعن :تلقف ءءوضولا يف ًاساوسو كب نأ ينغلب :لاقف

 هيلع تلخدو أمايأ ثكم مث .اهب بعلي ناطيشلا ال ناطيشلاب بعلت ةفئاطلا هذه
 كرتت ال تنك نإ :لاقف .هلاح ىلع وه :تلق ءساوسولا كلذ لاح ام :لاقف

 :لاق يع سارعوا نا ككل ء«ّىلع كلذ شف .انيتأت دعت الف ساوسولا

 كبدي أَم 70193 اقداخللا كلما از اوبفو با ريبودل جدلا ضال سر داكو

 . [20 ةيآلا :ميهاربإ] 2 ٍزيرَعَب هللا َلَع َكِلُذ اموو» [19 ةيآلا :ميهاربإ] # ٍديِدَج قل تأنَو

 حورب هللا كديأ :تدشنأ نيح لاقف ءاهب هحدمأ ةديصق تلمعو :لاق

 ناسنإ اهب هحدم ةديصقل اباوج هتراشإب ىرخأ ةديصق تلمع :لاق مث . سدقلا

 هبو هيقفلا اذه ينبحص :هنع هللا يضر لاق هيلع تأرق املف «ميمخأ دالب نم

 ريشي .نيملعلا يف ثدحتيو سلجي نأ دب الو امهنم هللا هافاع دقو ناضرم

 نأ فاخأ ترص ىتح خيشلا ةكربب عطقنا دقف :لاق .ةسوسولا ضرم ىلإ خيشلا

 ناك رخآلا ضرملاو .رمألا ضعب تلهاس دق اهدجأ ىتلا ةعسوتلا ةدشل نوكأ

 .ينافشو هللا ينفاعف + اعدف هيلو فللذ توكتتن يساري غلآ كن

 ام هيلإ توكشف مانملا يف خيشلا تيأرف ًامومهم يلايللا نم ةليل تبو :لاق
 ىلإ تئج تهبتنا املف :لاق . اميظع املع كنملعأل هللاو تكسا :لاّقف هيف انأ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ نوكت اذكه :لاقف ايؤرلا هيلع تصصقف هنع هللا يضر خيشلا

 ايلاف هيلع كملي ايلف «هتاقلل انجركف' رقنلا نم موي ءاجتو لاق

 :لاق .هقلخ نيب كمهفو هئايلوأ ليبس كب كلسو كب فطلو كل هللا ناك دمحأ
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 ينأو قلخلا نع عاطقنالا يننكمي ال هنأ تملعو ءاعدلا اذه ةكرب تدجو دقف

 . هقلخ نيب كمهفو :هلوقل مهب دارم

 ءيشل ال «نيضرتعملا نم هيلعو نيركنملا نم هرمأل انأ تنكو :لاق

 ةلواقم هباحصأ ضعب نيبو ينيب ىرج ىتح ءهنع هلقن حص ءيشل الو هنم هتعمس

 رهاظلا ملعلا لهأ آلإ سيل :لجرلا كلذل تلقو ؛هايإ يتبحص لبق كلذو

 لجرلا كلذ يل لاقف ءاهابأي عرشلا رهاظو ةميظع ارومأ نوعدي موقلا ءالؤهو
 ال :تلق ءانمصاخت موي خيشلا يل لاق ام يردت : خيشلا تبيحص نأ دعب

 امم ريخ هنم كأطخأ ام رجحلاك ءالؤه :ىل لاق ام لوأف هيلع تلخد :لاق

 نزلا يقل هةيميض قل ىرخملو هان ماو نشرك قيقا! :ا31 فيفلجق . كباصأ

 نم هنع هلقني ناك يذلا نم ملعلا رهاظ هركني ًائيش هنم تعمس امف اماع رشع

 ةمصاخملا دعب يسفن يف تلق نأ هعم يعامتجا ببس ناكو :لاق .ىذألا دصقي

 هل قحلا بحاصف «لجرلا اذه ىرأف بهذأ ينعد : لجرلا كلذ نيبو ينيب

 سافنألا يف ملكتي هتدجوف هسلجم ىلإ تيتأف :لاق .اهنأش ىفخي ال تارامإ

 .ناسحإ :ثلاثلاو «ناميإ :يناثلاو «مالسإ لوألا :لاقف ءاهب عراشلا رمأ يتلا

 «ةيرح يأ ةدوبع :ثلاثلاو «ةيدوبع :يناثلاو «ةدابع :لوألا :تلق تئش نإو

 .ةقيقح :يناثلاو «ةعيرش :لوألا :تلق تئش نإو .ناسحإلا ماقم وهو

 نهن نأ ىلإ «تلق كعش نإو :لوقي.لاز امف اذه وختو .«قيقحت :كثلاقلاز

 تدرفناف ينابر ددمو يهلإ رحب ضيف نم فرتغي امنإ لجرلا نأ تملعو يلقع
 .هتردق بئاجع نم اهيف هللا قلخ امو اهبكاوك ىلإو ءامسلا ىلإ رظنأ ناكم يف
 هيلع تلخد املف هيلع تنذأتساف تيتأف «ىرخأ ةرم هيلإ دوعلا ىلع كلذ ينلمحف

 ًالهأ نوكأ نأ يسفن ترغصتساو ًالجخ تشهد ىتح لابقإو ةشاشبب يناقلتو ماق

 .ينتببحأ امك هللا كبحأ :لاقف «كبحأ هللاو انأ :هل تلق ام لوأ ناكف «كلذل

 سماخ ال ةعيرأ دبعلا لاوحأ :لاقف «نازحأو مومه نم دجأ ام هيلإ توكش مث

 كنم قحلا ىضتقمف ةمعنلاب تناك نإف .ةيصعملاو ةعاطلاو «ةيلبلاو ءةمعنلا :اهل

 ىضتقمف ةعاطلاب تناك نإو ءربصلا كنم ىحلا ىضتقمف ةيلبلاب تناك نإو ءركشلا

 دوجو كنم قحلا ىضتقمف ةيصعملاب تناك نإو «ةنملا دوهش كنم قحلا
 . هتعزن ًابوث نازحألاو مومهلا كلت تناك امنأكو هدنع نم تمقف :لاق .رافغتسالا
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 مهلا ىلع شتفأ :تلقف «ءكلاح فيك :ةدمب كلذ دعب ينلأس مث :لاق

 :ًارعش لاقف .هدجأ ملف

 راس سانلا يف همالظو

 مالظلاةدش يف سانلاو

 راهنلا ءوض يف نحنو

 لهأ بهذم ديري  نيبهذملا يف ًايتفم ننوكتل تمزل نإ هللاوف «مزلإ
 نع ىهتنا  نطابلا ملع لهأ ةقيقحلا لهأ بهذمو ءرهاظلا ملع لهأ ةعيرشلا

 . هللا همحر دابع نبا لقن

 فئاطل :لوألا «ةسمخ اندنع هبتك نم فورعملاو :قورز خيشلا لاق

 يف ريونتلا :يناثلاو . نسحلا يبأ هخيشو سابعلا يبأ خيشلا بقانم يف ننملا

 نم كلذ وحنو ةولخلاو ركذلا ةيفيك يف حالفلا حاتفم :ثلاثلاو .ريبدتلا طاقسإ

 : سماخلاو .هفيلآت نم ًاعومجم هنظأو «سورعلا جات :عبارلاو .كولسلا ةيفيك

 .مكحلا هذه

 . يبط هلاق ءدرفملا مسالا يف درجملا ًاضيأ هلو :تلق

 «باتكلا اذه نم هبابلل عمجأ فوصتلا نف يف سيلو :قورز خيشلا لاق

 :ةعبرأ موقلا مولع نم هنمضمو :لاق .مكحلا ينعي

 ماوعلا ماقمل وهو بيصن رفوأ هنم زاح دقو ظعولاو ريكذتلا ملع :لوألا

 ءايحإلا باتك رودصو يبساحملا قيلاعت ضعبو يزوجلا نبا بتك نم هدراومو

 .اهارجم ىرج امو يريشقلا ريبحتو توقلاو

 قالخألاب نطابلا ةيلحتل لاوحألا حيحصتو لامعألا ةيفصت :يناثلا

 نيقداصلا نم نيهجوتملا ظح اذهو «ةمومذملا فاصوألا نم هريهطتو ةدومحملا

 بتك نم اهتدامو ءةحلاص ةلمج اهنم زاح دقو «نيكلاسلا نم نيئدتبملاو

 .مهوحنو يدرورهسلاو يلازغلا

 وهو «تاالزانملاو قاوذألا ماكحأو تاماقملاو لاوحألا قيقحت :ثلاثلا

 رثكأ نم عونلا اذهو «نيفراعلا نم نيئدتبملاو نيديرملا نم نيفرشتسملا بيصن
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 يف ينوبلاو تالماعملا يف يمتاحلا بتك لثم نم هتدامو ءهيف عقو ام

 . كلذ ريغ ىلإ تاللزانملا

 هبتك نكل ىفخي ال ام اهنم هيفو «ةيماهلإلا مولعلاو فراعملا :عبارلا
 اذهل حرشلاك امه ناذللا ننملا فئاطلو ريونتلا اميس ال اهحورشب تألم

 عم تارصتخملاو تالوطملا ةيفوصلا بتك يف امل عماج وهف ةلمجلابو «باتكلا
 عسي ال يديحوت كلسم هيف كلس يذلا كلسملاو ظفللا راصتخاو نايبلا ةدايز

 ءاهايإ هبسكأ الإ ةديمح ةفص هب ينتعملل عدي الو هيف نعطلا الو هراكنإ ًادحأ

 .ىلاعت هللا نذإب هنع اهلازأ آلإ ةميمذ ةفص الو

 .مأو بأ نم ناوخأ امهو :ريونتلا فصو يف دابع نبا خيشلا لاق امك

 نم نييورقلا عماج مامإ لماعلا ملاعلا خيشلا مكحلا هذه حرش نم لوأو

 ثالث ةنس دولوملا ء«دابع نب دمحم يديس هللا دبع وبأ غيلبلا اهبيطخو ساف

 ةيدكب نوفدملا ؛ةئامعبسو نيعستو نينثا ةنس سافب ىفوتملا «ةئامعبسو نيثالثو

 . روهشم كلانه هربقو 00 باب برق لطارّبْلا

 نينثا ةنس ىفوتملا «يسنوتلا بهاوملا وبأ خيشلا :اضيأ اهحرش نممو
 .ةئامنامثو نينامثو

 .ينوباّصلاب فرعي يماش لجر :ًاضيأ اهيلع ملكت نمو

 دولوملا يسونربلا قورز دمحأ يديس مامإلا خيشلا :ًاضيأ اهحرش نممو

 .برغلا سلبارطا دلبب ىفوتملا «ةئامنامثو نيعبرأو تس ةنس برغملاب

 يبيطشلا يلع نب دمحم جاحلا يديس مامإلا خيشلا :ًاضيأ اهحرش نممو

 . يسلدنألا يجربلا

 دبع نب بيطلا يديس ظفاحلا ةمالعلا انخيش :ًاضيأ اهحرش نممو
 .ناريك نب ديجملا

 :ةبيجع نب دمحأ يديس ةمالعلا ةقيرطلا ىف انوخأ :ًاضيأ اهحرش نممو

 همت نم اياخ هيدا ضير | نع نمو اه يد عم مويهكسم اك "اذقو

 .نالكتلا هيلعو ناعتسملا هناحبس وهو

 همساو هعوضومو هذح نع ةرابع ىهف .فوصتلا ملع ءىدايم امأو
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 ملعلاو .هتدئافو هتبسنو هتليضفو هلئاسم روصتو هيف عراشلا مكحو هدادمتساو

 دحلا ةفرعمب هنأل هليصحت ىلع نيعي امم نفلا يف عورشلا لبق رومألا هذهب

 نع ملعلا كلذ هل زيمتي عوضوملا ةفرعمبو دعسلا هلاق .هيف عاس وه ام فرعي

 لك عوضومو تاعوضوملاب فلتخت امنإو ءدحاو سنج اهلك مولعلا نأل «هريغ
 ةدمع نع جرخي عراشلا مكح ةفرعمبو ةيتاذلا هضراوع نع هيف ثحبي ام ملع

 .هتليضف فرعي ةدئافلا ةفرعمبو «هيف هللا مكح ةفرعم لبق ءيشلا ىلع مادقإلا

 «بلطلا ىلع ثعابلا ىوقي هدادمتساو همساو عضاولاو ةبسنلاو ةليضفلا ةفرعمبو

 .ًاليصفت نهذلا يف هليصحت لهسي ًالامجإ هلئاسم روصت ةفرعمبو

 :لاقي نأ هدارفنا ىلع ءيدابملا هذه نم دحاو لك ةفرعم قيرطو

 نأ وه :دينجلا لاقف .مسرلاو يقيقحلل لماشلا فيرعتلا ىنعمب ءهدح امأ

 :ليقو .ةقالع الب هللا عم نوكت نأ :ًاضيأ لاقو .هب كييْحِيَو كنع قحلا كتيمي

 عجري فيرعتلا اذهو .يند قلخ لك نم جورخلاو ينس قلخ لك يف لوخدلا
 ايلغلا"تترلا:نلإ'ومسلاو ينال يرانا يرحل اه اي ورع ير دعا

 .دراوملا فرشأ نم يرلل دئادشلا ىلع سفنلا لمح وه :ليقو
 . لمألا غولبل ًاقرطت لمعلا ىلع ىلع بابكإلا وه :ليقو

 .بولطملا كرد ىلإ بوبحملا يف ةبغرلا وه :ليقو
 .ةعيفرلا ةجردلا ىلإ ةعيرذلا سامتلا وه :ليقو

 .قلخلل ةفلاخملاو قحلل ةقفاوملا وه :ليقو

 .ءيش َكُكِلْمَي الو ائيش كلمت ال نأ وه :ليقو

 .ديري ام ىلع ىلاعت هللا عم سفنلا لاسرتسا وه :ليقو

 .قئالخلا يديأ يف امم سايإلاو قئاقحلاب ذخألا وه :ليقو

 . عابتا عم لمعو «عامتسا عم دجوو «عامتجا عم ركذ وه :ليقو

 .درط نإو ميركلا باب ىلع ةخانإلا :ليقو
 .مه الب هللا عم سولجلا :ليقو

 .نوكلا ةيؤر نم ةمصعلا وه :ليقو

 ةمحرلا ضيفم ىلع ةمهلا رصق وه .ملعأ هللاو ءيدنع فّوصتلاو :تلق
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 .ىلاعتو هناحبس هالومو

 ماقم وه فّوصتلا لصأ نأ ملعاو :«ثحابملا حرش» يف يلداتلا لاق

 . مهبتك يف هورطس املكو مهنارود هيلعو ناسحإلا

 وحن غلبت هوجوب فّوصتلا فرع دقو :هللا همحر قورز دمحأ خيشلا لاقو

 هوجو فيراعتلا هذه امنإو «ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا قدصل اهلك عجرت نيفلألا
 ًالمعو ًاملع هجوتلا قدص نم هلان ام ردق ىلع ربع هفرع نمم دحاو لكف «هيف

 دعُب ىلع لد رثك ْنإ ةدحاولا ةقيقحلا ىف فالتخالاو .كلذ ريغو ًاقوذو ًالاحو
 د يصل هلا هيسوتلا نوت يمت هلاوج 401 هي مكاكلا اذهو .اهتلمج كاردإ

 يبأ نبال هوحنو ءههجوت قدص ردق ىلع دحاو لك فّوصت نأو «فّرصتلا

 فيراعتلا هذه ىلإ عجري امنإ ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا قدص نكلو .«فيرش
 مالسإلا نمضم يه يتلا لامعألا نم قحلا هاضري امب نوكي نأ طرشب ةروكذملا

 نم هب ناميإلا بجي امب ناميإلا هجو ىلع نوكت نأب كلذو ىضري ثيح نم
 ققحت عم لإ فوصتلا حصي الف ذئنيحو «نايب ةدايزب قورز خيشلا نم دئاقعلا
 نم ةقيقحلا يف افلتخا نإو رخآلا نودب امهدحأ حصي ال نيذللا مالسإلاو ناميإلا

 امهدحأ نإ :لاق نمو «حراوجلاب لمع مالسإلاو بولقلاب داقتعا ناميإلا نأ ثيح
 . «ملسم حرشا يف يبألا هلاق . هنودب حصي ال هنأ رابتعابف رخآلا سفن

 4ك ُهَصْرب اوركتك نإ ٌرثخكلآ وياَبِعِل ضي الّوإ» :هؤانث لج انالوم لاق
 .[3 ةيآلا :ةدئاّملا] نيد ملْسإِلا 0 ٌتِيِضَرَو : هناحبس لاقو «17 ةيآلا :رَمّزلا

 يتلا اهماكحأ ةفرعم ىلع هفقوت لامعألا ىلع فّوصتلا فقوت نم مزليو

 قدص عم لإ هلل ةبرق حصت ال هقفلا يه يتلا ماكحألا ةفرعم نأ امك .هقفلا يه

 ةلماعملا ثيح نم رخآلا ىلع فقوتم امهدحأف فّوصتلا عجرم وه يذلا هجوتلا

 لاق كلذلو .امهيلع ًاضيأ هتحص فقوتك ناميإلا ىلع فقوتم لكلاو هللا عم

 دقف فّوصتي ملو هقفت نمو «قدنزت دقف هقفتي ملو فّوصت نم» :هللا همحر كلام
 ."«ققحت دقف امهنيب عمج نمو . قسفت م -.



 309 هنع هللا ىضر هحورش ىف /سماخلا بابلا

 «ةمكحلا يفنل بجوملا ربجلاب لئاق هنأل لوألا قدنزت :قورز خيشلا لاق

 . لسرلا ثعب اهنايب لجأل يتلا ماكحألا يفنو «ماكحألا يف هللا ةمكح يأ

 نعو ىلاعت هللا ةيصعم نع زجاحلا هجوتلا قدص نم هملع ولخل ىناثلا قّسفتو

 عوقولو :تلق ««ثحابملا حرش» يف يلداتلا لاق . هلل لامتعألا يف صالخإلا

 . قحلاب هّسكمت نيع يف ةقيقحلاب همايقل : ثلاثلا ققحتو .لامعألل طبحملا بجعلا

 هنطاب يف ةقيقحلاو ةدوجوم هرهاظ ىلع ةعيرشلا نوكت يذلا وه اذهو
 . يلداتلا هلاق ,.ةدوهشم

 . فّوصتلا ىنعمب هفاصتال ةقيقحلا ىلع يفوصلاب ىمسملا وهو :تلق

 ةنسلاو باتكلا ىلع تماقتساو هرئارس تفاص نم يفوصلا :مهضعب لاق

 :يموزخملا رهاط نبالو .هرهاوظ

 ىتفلا ىقلت نأ حاص فّوصتلا سيل

 عقرم شويخلا جيسن نم هيلعو

 تقفن ضيبو ٍهوُس قئارطب

 عقيب رغاهيفٌةنأكف
 تك ردهسشب نويبع توييفتلا نإ

 عضشيوهلالا هين ىعشلا ضحي
 : مهضعبل هريسفت يف ةيطع نبا دشنأو

 ةعقرم فوصلا سبل فّوصتلا سيل

 انونغملاانغذنإ كؤاكب الو

 برط الو صقر الو حايصالو

 انونجم ترصدق نأك شغتالو

 ردك البو فصت نأ فّوصتلا نإ

 انيدلاو نارقلاو قحلا عبتتو

 اندية اك [سفن اك فرح أو

 انوزحم رهدلا لوط كبونذ ىلع
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 نم قذي مل نم هب لوقي امنإ ةيطع نباو رهاط نبا هركذ يذلا اذهو

 . ًائيش ةقيرطلا

 :يسرملا سابعلا وبأ لاق .هراتخاو سابعلا وبأ خيشلا هيضر ام رظناو

 :لاق نم لوق هيف ليق ام نسحأ

 اوفلتخاو يفوصلا يف سانلا فلاحت

 فورعم ريغ ًالوق لاق مهلكو

 ىتف ريغ مسالا اذه حنمأ تسلو

 يلوبملا يجب د يوصف انناط
 يضر سابعلا وبأ خيشلا هراتخا يذلا اذهو .ًايفوص يمسف هللا هافاص يأ

 وه هللا هافاص يذلا نأل هيلع رابغ ال يذلا قحلا وه يفوصلا ىنعم يف هنع هللا

 :نلافق لان: «ةنيدقا ىف لئخدلا هر اغار نشل هتاهوس ءانطنقائآذللا

 يف حدقلل هنع هللا يضر ضرعتي ملو [41 ةبآلا :هط) 49 ىييفتل كتمنطصأَو ل

 لامو نك انخيش هلقن امبسح هدعب نمو يموزخملاك برطلاو صقرلاو ٍةَعّفَرُملا
 ال هنأل موقلا قيرطب يسرملا سابعلا يبأ خيشلا ملع لامكل كلذو ؛هملس ذإ هيلإ

 ام كلذ نم قوذ هدنع ناك ولو هدنع قوذ ال نم الإ مهلاوحأ نم كلذ ركني

 نم لك ركذ دنع ربصلا نوقيطي ال قالتلا ةرضحل قاوشألا بابرأ نأل هّركنأ

 :رعش .لاق كلذلو ءادبأ مهبوبحم ىلإ ريشي

 اوقس ولو ٌنغت ال اولاقو ينؤقَس

 تنغل ينوقسام نينح لابج

 : هنع هللا يضر نّيْذَم وبأ خيشلا لاقو

 هلهأ دجولا نع ىهني يذلل لقف
 انعد ىوهلا بارش ىنعم قذت مل اذإ

 :لاقو

 هركس لاح ىف ناركسلا علت الف

 انفع ان رتكش ىف فنيلتكتلا عقروقل
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 : لاق نأ ىلإ

 انسوفن تباطو انبط اذإ نحنف

 انكتهت مارغلارمخ انرماخو

 :تلق

 تاحهتالا ةتكتتست تركن نخإ

 يفالخ ترص كش

 ىلع ىوهأ يذلا بح ىوتساامل
 ئيفاسنكا قوعوتلادب تطأو: علك

 ةبرش ةحالملا رمخ نم تبرشو

 يفاطعأ اهب يبرط نم تززه

 دق هاوهأ نم لاخأ تودغ ىتح

 يفاصوأ ههوهش رمخب تجزم

 ولو سانلا رضحمب مهتاوصأ عفر نوبأي نيذلا تاءورملا يوذ ىرتو

 َنَكآ» دوهشلا ةمدصو ناميإلا ةوالحب نكلو مهيلع ًاهرك كلذ نولعفي ةوالتلاب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو [66 ةيآلا :لاقنألا] اقْعَص مكيف َكَرَأ ملط نع هلآ دنع

 . هللا ءاش نإ قيقحت ديزم اذهل يتأيسو
 ءزعلا دعب لذيو «ىنغلا دعب رقتفي نأ قداصلا يفوصلا ةمالع نإ مث

 .ةزمح وبأ هلاق .هدضب بذكلاو ؛ةرهشلا دعب ىفخيو
 هسفن ءافخإ عيطتسي ال نم ةيفوصلا ةمئأ نم نأل مزال ريغ اذهو :تلق

 اغلبم ةرهشلا نم غلاب اذهو «هراهشإ هناحبس حلا ديري ثيح لعف ام لعف ولو

 .دحأ هركني ال

 ةليقي الو ادحأ لبقي ال تاذلا ىتاذحو ىفوضلا نوضتت نن نيسحلا لاق

 ْ ْ كح

 ِضْرَأْلا َلَع اَم اَنلَمَج اّنإإ8 نيفراعلا نم خوسرلا يود ريغ يف اذهو :تلق

 داهزلا شحوتسا :فلؤملل يتأي امك اوشجوتسي الف [7 ةيآلا :فهكلا] ا ٌةَنيِ
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 ام ءيش لك يف هودهش ولو ءيش لك يف هللا نع مهتبيغل ءيش لك نم دابعلاو
 .ءيش نم اوشحوتسا

 لك لإ هنم جرخي الو حيبق لك هيلع حرطي ضرألاك يفوصلا :ليقو

 .حيحش يفوص حيبق لك حبقأو «حيلم
 اهلافوكلا سنت ىأ ةداحملا هلسأالو يفر ال هلت هل :ققونشلا ليكو

 ناك نم رخف هيواسي ىنأو «هتيدوبع تصلخ ثيح هللاب راختفالاو زعلا نم هل

 نالف :لاقي امك اذهو :«نيدلا موي كلم ميحرلا نمحرلا نيملاعلا بر هلل ًادبع

 ضرألاب ىضري ال يأ ءءامسلا هلظت الو ضرأللا هلقت ال وأ ايندلا هعست ال هتزعل

 ءامس هلظت الو ضرأ هلقت الو :نوكي نأ لمتحيو .هل ةلظم ءامسلا الو هل ةلئاق

 روف هللا لظت ام ءامسلا الو لقت ام هنم ضرأل سيلف «هب هئاقبو هللا يف هئانفل

 لومخلا ضرأ هلقت ال :هانعم نوكي نأ لمتحيو 55 ةيآلا :روُثلا] 6 ٍضْرالاَو تاركا

 هلقت ال :هانعم نوكي نأ لمتحيو .ًاعم امهنع هجورخب روهظلا ءامس هلظت الو
 هناحبس .دوهشملا يف امهنع هتبيغل دوهشلا ءامس هلظت الو روضحلا ضرأ

 .قيفوتلا هللابو كلذ ريغ لمتحيو «ىلاعتو

 يتلا يه اهنأل «هناحبس قحلا ةفرعم وهف فّوصتلا ملع عوضوم امأو

 دوهشلابو ناهربلاو ليلدلاب اهيلإ لصوتي هنإ ثيح نم ملعلا اذه يف اهنع ثحبي
 اهضعب تاجرد ةفرعملا نكلو .نيلصاولل يناثلاو «نيبلاطلل لوألاو .نايعلاو

 لع ْمُهَصْمب اَنْلَّض لسا َكِتل :العو لج انالوم لوق كلذل ريشي ءضعب قوف
 لَو دمحم انيبن وه يذلا [253 ةيآلا :ةّرَقَبلا] #ْمُهَصَمَب َمَفَرَو نا

 هيلع وهف «ميظعتلاو ريثكتلل تاجرد ركذو [165 ةيآلا :ماعنألا] #ٍتنَجْرَد ٍضْعِب قو

 .قحال الو قباس انم هكردي ملف هللاب هللا قلخ فرعأ مالسلا ةالصلا

 نع ملعلا اذه يف ثحبي هنأل حاورألاو بولقلاو سوفنلا هعوضوم :ليقو

 نمو «هبر فرع دقف هسفن فرع نم نأل لوألا نم بيرق وهو اهبيذهتو اهتيفصت
 .ملعأ ىلاعت هللاو ًارهاظ ًاوهس ىهس دقف ةيلاعلا تاذلا هعوضوم نإ لاق

 ليربج انديس نأ مولعم وه ام ىلع هيلع لزنأ ٍةِلك انيبن نإف هعضاو امأو
 وه هعضاوف «ةقيقحلاب ًايناث لزن تررقت املف «ةعيرشلاب ًالوأ لزن مالسلا هيلع



 3213 هنع هللا ىضر هحورش ىف /سماخلا بابلا

 86 نوبعْلي ل لكل :٠ انالوم لوق هل ريشيو .هناحبس قحلا

 ةالصلا هيلع ناك نإو هنأل ةغللا عضو يف ليق امك اذهو .[91 ةبآلا :ماّعنألا]

 قحلا :ليقو .ملعلا اذه عضاو وه مالسلا هيلع نوكيف طقف اهمهلأ مالسلاو

 .يزارشلا رظنا .ماهلإب هملع :ليقو ءمدآل ىحوأ هناحبس

 نع لوقعلا نم ريثك وبنل ءضعب نود ًاضعب هب صخ دقف لاح لك ىلعو
 ُهنآو» : زيزعلا انالوم رد كلل عير يلع هللا حتف نم لإ اهلك لب هكاردإ
 قيرطبف .[25 ةبآلا :سنوُيا 409 عقل طر ّلِإ ُداَمَي نم ىدَبَيَو ِلَّسلَأ ٍراد َلِإ ْاَوْعَدَي

 طارص ىلإ ءاشي نم يدهيو ةعيرش مالسلا راد ىلإ هناحبس اوعدي ةراشإلا

 انلق «لهأ ةراشإلا قيرطب ميكحلا نآرقلا ريسفتل له :ليق نإف ؛ةقيقح ميقتسم
 :ىلاعت هلوق نع امهنع هللا يضر سابع نبال رمع انديس لاؤس كلذل لدي معن

 نأب هل هباوجو «ةروسلا خلا [1 ةيآلا :رصتلا] 402 َحْنَمْلَو هلأ رجعت ةاكح اًذإ 4م

 رافغتسالاو حيبستلاب رمألا آلإ ةيآلا يف سيل ذإ هب ملعأ ِةلَك يبنلا لجأ اذه

 كلذ ذخؤي امنإو لجألا روضحب مالعإلا ىلع حيرصتلا قيرطب ةلالد اهل سيلو
 . ملعأ ىلاعت هللاو ًافصنم هلمأت .ةراشإلا قيرطب

 هذخأ مث هنع هللا يضر يلع انديس هرهظأو ملعلا اذه يف ملكت نم لوأو

 بطقلا هنع مث رباج دمحم وبأ هنع مث هدلو نسحلا انديس باطقألا لوأ هنع

 مث « لكيعس بطقلا مث «لدعس بطقلا مث ءدوعسلا حتف بطقلا مث «ىناوزغلا ديعس

 «ينيوزقلا نيدلا نيز مث «يرصبلا ميهاربإ مث ؛يناورملا دمحأ يديس بطقلا

 وبأ نيدلا رون بطقلا مث «نيدلا جات بطقلا مث ءنيدلا سمش بطقلا مث

 مث «ريغصتلاب ريقفلا نيدلا يقت بطقلا مث «ءنيدلا رخف بطقلا مث ,نسحلا

 نب مالسلا دبع انالوم ريبكلا بطقلا مث «يندملا نمحرلا دبع يديس بطقلا

 سابعلا وبأ هتفيلخ مث «يلذاشلا نسحلا وبأ ريهشلا بطقلا مث ءشيشم

 يديس ريهشلا يلولا مث .هللا ءاطع نب دمحأ يديس ريبكلا فراعلا مث .يسرملا

 يديس هدلو فراعلا مث ءافصلا رحب دمحم يديس فراعلا مث ءىلخابلا دواد

 يديس ريهشلا يلولا مث «يرداقلا دمحم يديس ريهشلا يلولا مث ءاَفَو نب يلع

 «جاحلا ميهاربإ يديس مث «قورز دمحأ يديس ريبكلا يلولا مث «ةبقع نب دمحأ
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 دبع يديس ريبكلا فراعلا مث «راودلاب روهشملا يجاهنصلا يلع يديس مث

 هللاب فراعلا مث «يسافلا فسوي يديس ريهشلا يلولا مث ,بوذجملا نمحرلا

 فراعلا مث «هللا دبع نب دمحم يديس فراعلا مث «يسافلا نمحرلا دبع يديس

 فراعلا مث «هللا دبع نب دمحأ يديس فراعلا مث ,ءيصاصخلا مساق يديس

 نمحرلا دبع نب يلع يديس ريبكلا فراعلا مث هللا دبع نب يبرعلا يديس

 خياشملا خيش ريبكلا يلولاو ريهشلا فراعلا مث ,ءلمجلاب وعدملا يئارمعلا

 نب دمحم هديبَع لقأو هبر دبع هنع مث «ينسحلا يواقردلا يبرعلا يالوم يديس
 .هديبع نم هللا ءاش نم هنع مث «يوسوملا ينسحلا قارحلا دمحم

 .«فّوصتلا ملع همسا :لاق ثيح بج انيخأل ًافالخ فّوصتلاب همسا امأو

 فّرصتلا وه يذلا ملعلا يأ «ةينايب فّرصتلا ملع يف ةفاضإلاو ىمسم ملعلا نأل

 لاق .هللا ىلإ هجوتلا قدص نمضتت يتلا قئاقحلا هذهل عوضوم فّوصتلا ظفل نأل

 مالك هيضتقي امو هقفلا ملعو موجنلا ملع لاقي امك «ةهزنلا» يف دابع نبا هانعم

 فّوصتلا ملع فّرع ثيح هفالخ فّوصتلاو ءيش فّوصتلا ملع نأ نم نك انخيش

 ىلاعت هللاو مالك ملق قبسف «خلا هسفن فّوصتلا امأو :لاق مث .ًالقتسم ًافيرعت

 .ةسمخ ىلإ اهعجرم ةريثك لاوقأ ىلع هقاقتشا يف فلتخاو .هلل لامكلاو ملعأ

 .اهل ريبدت ال ةحورطم ةفوصك هللا عم يفوصلا نأل ةفوّصلا نم هنأ :لوألا

 ذإ ةفصلا نم هنإ :ثلاثلا .نيلأ ىفوّصلاو اًهْييلل اًمَقلا ةفوص نم هنأ :يناثلا

 اذهو افصلا نم هنإ : عبارلا يدا فاصوأللا كرتو دماحملاب فاصتا هتلمج

 .مهنع لقن امك يسرملا سابعلا وبأ هراتخاو يسنوتلا حتفلا وبأ همظن يذلا وه

 لَك يبنلا دجسم اياوز نم ةيواز يهو يوبنلا دجسملا ةفص نم هنإ : سماخلا

 نأل ءهاوس اميف اودهزو هللا ةعاط ىلع مهسفنأ اوسبح موقل ًالزنم تناك
 :هناحبس لاق ذإ .ءفصولا نم مهل ىلاعت هللا تبثأ اميف مهل عبات يفوصلا

 ةيآلا :فهكلا] 4ٌمَهْجَو َنوُديِري يشل ةذَدَمْلاِب مُهَّيَر تسوغَدي يدل مم َكَْنَع ريال
 . هنع هللا يضر قورز خيشلا هلاق 8

 نيحلاصلا تاماهلإو ةّنسلاو باتكلا نم دمتسم وهف «هدادمتسا امأو

 هيف هيلإ ةجاحلا سمت ام هقفلا ملع نم ًائيش هيف اولخدأ دقو ؛نيفراعلا تاحوتفو
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 كاندكو كفا رولا هدفا وابل باب نش عجم ل اك الإ لامك ع وشو
 . ءاينغألا نم ىنغ هنإ هلاحب لا امتنا ينحر نسخ يساقلا يديأ يف امع ففعتلا

 عمجملا ةدعاقلل تادابعلا ريغ نم هلوانت ديري ام هنم دب ال اممو :تلق

 هللا مكح ملعي ىتح رمأ ىلع مدقي نأ نمؤم ءيرمال لحي ال :مهلوق يهو اهيلع
 لامعألاو ءرهاظلا لامعأ وه يذلا مالسإلا ىلع فقوتم هنأ مدقت دقو .هيف

 . هللا ىلإ هب هجوتي ام ىلع فقوتم وهف ءاهماكحأ ىلع فقوتت
 دحأ ولخي ال ذإ «نيع ضرف هنإ :يلازغلا لاقف ءهيف عراشلا مكح امأو

 .مالسلا مهيلع ءايبنألا الإ ضرم وأ بيع نم

 وهو رئابكلا ىلع ًارصم تام اذه انملع يف لغلغتي مل نم :ىيلذاشلا لاقو

 :نعبشي ل

 فّرِصتلا ةلمج نأ ركذ نأ دعب «لمأتملا رظانلا ةهزن» ىف دابع نبا لاقو

 مدل رص أب ملحلا يعي شل هع حسو هع .هللا ضو لقارتاةلا لع دعا ةوك
 روصتي مل فّوصتلا ىنعم اذه ناك اذإف .نيملاعلا بر يدي نيب بدألاب لمعلاو

 نأ ملعت اذه نمو «هريغب لغتشيو هلمهي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي دحأ نم

 هيلع حلطصملا هقفلا ملعب ًالثم اولغتشا اذإ مهنأل نوُروُرغم ملعلا ةبلط رثكأ

 مهدصاقمو مهتاين حيحصتب كلذ لبق اونتعي ملو دوصقملل مولعلا برقأ وه يذلا

 وهللا وه كلذو مهئاوهأل نيداقنم ًاوُهَل نيعبتم كلذب اوناك فّرصتلا قيرطب

 بلو اًوهَل مهند اوُدَحَتأ ترا ا رذو بلقنملا يف هل ىودج ال يذلا بعللاو
 ليق ةحيحص هتّين نأ مهنم ىعدا نمو [51 ةيآلا :فاّرعألا] ايدل ةزيحلا ْمُهَتَرَعَو

 قيرطلا هذه نأل ءمهسب موقلا قيرط يف برضت مل تنأو اذه كل نيأ نم :هل

 هيلجو كرشلا يفخ كل ىءارتيو ىوهلا ةعباتم ايافخو سفنلا عدخ كل رهظت اهب
 اضرف ابجاو ناك ثيحو «ىنيد ثعابب هل كذخأ نوكي ىتح تافآلا قئاقدو

 «ةرذللاو فل اع[ ةيوتلاب تورم دز هلع نع ور وعي ىلا ردا نحب
 اهتدهاجم بجت أََجف اذإ ودعلاك تبلغ اذإ سفنلا :يسونسلا خيشلا لاق

 حرش يف هلاق .زراب اذإ ودعلا يف امك نيدلاولا فلاخ نإو اهيلع ةناعتسالاو

 :لاق نم لوق نسحأ امو .يريرحلا
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 يحورب مكتبحم يف رطاخأ

 ايفإو احن ميك يح يعفو
 مكاوه يف جف لك كلسأو

 امس ناك ول مكسأك برشأو

 نسلانهل دن ندب ىلإ يبعتصأ الو
 ايم لالوسيحللا يحنع نذأ يحلو

 مكاوه يف رطاوخلاب رطاخأ
 انيمأو انبأ متكاوده ىف كردتأو

 ناك اذإ :تلق نإف نهذلا يف اهلوصح نع ةرابعف هلئاسم روصت امأو

 نفلا نيأف نفلا ءىدابم نم نهذلا يف اهلوصح نع ةرابع يه يتلا هلئاسم روصت

 وهدا ىف ملعلا نافل يمتع ال تادن نيدو ستجلا نيمار .كاذل اي ةويفقملا

 .لامجإلا قيرطب كلذ ةفرعم ءىدابملا يه يتلا لئاسملا روصت :تلق

 وهف مولعلا نم هتبسن امأو .ليصفتلا قرط كالد ةفرعم وم تاذلا دوصتلاو

 ءازجلا لحم يه يتلا ةيعرشلا ةحصلا رابتعاب لمع الو ملع ال ذإ اهل يلك
 .ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا قدصب الإ باوثلاو

 ةصقان اهنكلو هنودب دجوت مولعلاف يجرخّملا دوجولا رابتعاب امأو

 عم نايبلا ملعك مولعلا نم فوصتلا ةبسن :يطويسلا لاق كلذلو ءةطقاسو

 ىتح نايبلاب ةيبرعلا رارسأ رهظت امك ةيعرشلا مولعلا رارسأ رهظت هب يأ ءوحنلا

 للي يبنلا ةلاسر نأو ةرهطملا ةعيرشلا هذه ةحص يف بير ناسنإلا عم ىقبي ال

 ام ءارو نم اهنومكل هسفن دنع نم عئارشلا كلت ٌدحأ عرشي نأ نكمي ال هنأو قح

 . ءافصلا يف ةياهنلا تغلب نإو لوقعلا هيلإ يدتهت

 حورلا ةبسنك نيدلا نم فّوصتلا ةبسن :هنع هللا يضر قورز خيشلا لاقو

 «هارت كنأك هللا دبعت نأ» :هلوقب دي ىبنلا هرسف يذلا ناسحإلا ءدسجلا نم

 ةدهاشم وأ 1 ا نع فارع ىلا ةراذم ذإ كلذ ىوس هل ىنعم ال .ثيدحلا

 .دوجو هل عقي مل ًالإو «ةبقارم دعب
 ثيح نم كلذو «يدمرسلا ميعنلاو يدبألا كلملاب زوفلاف «هتدئاف امأو
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 © ارك اكو اي تل م تلم اًدَو» :بويغلا مالع ةرضحب بولقلا ليهأت
 نأ كش الو ءهمولعمو هتدئاف ىلع ةبترم ىهف هتليضف امأو .[20 ةيآلا :ناَسنإلا]

 يتق قالا ىلا هناهي وسلا ةقركم عنا دك اهولكملا ل نوف فوات

 يتلا ةراجتلاو روكشملا يعسلاو روكذملا زوفلا يه ذإ دئاوفلا لجأ نم هتدئافو

 . هتدئافو همولعم فرشب فرشي ملعلاو ءروبت ال

 هئايفصأو هئايلوأ ىلع هب لضفت امي انيلع لضفتي نأ هناحبس هللا لأسن

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةّرق الو لوح الو نيمآ همركو هلضف ضحمب

 يف هيلع لكوتلا ىلإ اهنم رارفلاو هتدابعب ىلاعتو هناحبس قحلا رمأ املو

 كلذ ىلع كلاسلا لمع ناكو [123 ةيآلا :دوُمَل مَع لكَوَتَو هدبعأفإ» :ىلاعت هلوق

 هحجُت ليلد هتيادب يف ىلاعت هللا ىلع هدامتعا نأل هيلإ لوصولا قيرط برقأ نم
 أدب .باتكلا اذه عيمج يف ًايراس ىلاعت هللا ىلإ رارفلا ىنعم ناكو ؛هتياهن يف

 ىلع دامتعالا هب فرعي ام ىلع ًارصتقم كلذ ىلإ ريشي امب هللا همحر فلؤملا

 دوجو دنع ءاجرلا ناصقن لمعلا ىلع دامتعالا ةمالع نم :لاقف هئافخإل لمعلا

 دانتسالا هيلع دامتعالاو «هريغ نع هب زيمتيو هب فرعي ام ءىشلا ةمالع «للزلا

 ةلوعجملا ةنطابلا وأ ةرهاظلا ةكرحلا دنع هللا هدجوي انييطعلا ةدع هذاختاو هيلإ

 رمألا نم هل سيلف ّالإو ةمكحلا ضحمب هلك كلذو ؛هيلإ ةبوسنملا كرحتملا يف

 مسقو .ةنسحو ةعاط ىمسيو عرشلا بلطل قفاوم مسق :نامسق وهو .ءيش
 ةعاط وه يذلا لوألا مسقلاو .ةئيسو ًابنذو ةيصعم ىمسيو عرشلا بلطل فلاخم

 نم رهاظلا ريهطت وهو «ةعيرشلا لمع :ماسقأ ةثالث ىلإ نفلا لهأ دنع مسقني
 هيف فوقولا نع هاهن فقوم يف قحلا هاري ال ثيحب عرشلل ةفلاخملا سند

 ءوس ةحئار هيف مشي ام لك نم نطابلا ريهطت وهو «ةقيرطلا لمعو .ًارهاظ
 دقحلا وحن ةمومذملا فاصوأللاك ًانطاب «ىلاعتو هناحبس قحلا يدي نيب بدألا

 وهو ةقيقحلا لمعو .بولقلا ضارمأ نم كلذ ريغو لهجلاو ةدحلاو دسحلاو

 لوألا مسقلاو .ىلاعت هللا ىوس ام لك نع ةبيغلاب ديرفتلا يسرك ىلع سولجلا

 .ةياهن ىمسي ثلاثلاو ءاطسو ىمسي يناثلاو «ةيادب ىمسي ةعاطلا ماسقأ نم

 مايق هلمع نأ هبحاص داقتعال ناميإ ىناثلاو ءمالسإ لوألا : ًاضيأ لاقيو
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 :ثلاثلاو . [53 ةيآلا :لحتلا] لأ َّنِمّف رمي نْي مكي اَمَو :هيرشمف طقف ةمكحلاب

 «ةريثك تاماقم ىلع لمتشم ثالثلا تاماقملا هذه نم دحاو لكو .ناسحإ

 لاقتنالا عصي الو . تاجرد ناسحالاو 2« تاجرد ناميإلاو «تاجرد مالسإلاف

 الف ؛هتياهن تقرشأ هتيادب تقرشأ نمف «هلبق ام ققحي ىتح رخآ ىلإ ماقم نم
 ثيحب اهعم هحراوج ضاترتو ةعيرشلا لمع ققحي ىتح ةقيرطلا لمع ىلإ لقتني

 ىوقتلا ققحيو ءاهطورشب ةبوتلا ققحي نأب اهلامعأ نم ءيش هيلع لقثي ال
 هلاوقأ ىف ِخَيِكَي هللا لوسر ةعباتم ىهو ءاهماسقأب ةماقتسالا ققحيو ءاهناكرأب

 ةقيرطلا لمع ىلإ لقتنا ةعيرشلاب رّونتو رهاظلا ىكزت اذإف ءهلاوحأو هلاعفأو

 مالسإلا ماقمب ققحت نم نأل هيف هيلع ةقشم ال ًالهس رهاظلا ريهطت دعب هدجيو

 ماقمب ققحت نم كلذكو .ناميإلا ماقم وه يذلا ةقيرطلا لمع ىلإ ًاعطق هعفد

 ضعب ىلإ اهضعب عفري تاماقملا نأل ناسحإلا اكد ىلإ لت هعفد داعبلا

 . اد هبآلا :منتلا) 402 البي هلأ دس دي نأ َّلَنَق ني َتَلَح َدَع ل هلأ همس

 مل ام ملع هللا هثرو ملع امب لمع نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو

 .(«ملعي

 .ِهِتَمِهِب ماقم ىلإ ماقم نم ديرملا لحري يذلا خيشلا ةطساوب كلذ لكو

 ةدايزلا دض ناصقنلاو .حلفأ نم ةبحصب لإ حلْفأ ْنَم حلفأ امو :هلوقو

 ىلع ءاجرلاو ءالوأ هيلع ناك ام ىلع هئاقب مدع ءاجرلا ناصقنو :ة|[ةاسملاو

 ءاجرف .ةصاخلا ةصاخ ءاجرو .ةصاخلا ءاجرو «ةماعلا ءاجر :ماسقأ ةثالث

 نم هنولمعي ام ىلع ءازجلا راظتناب مهرورسو مهسفنأ طاسبنا نع ةرابع ةماعلا

 ةعاطلا يف داهتجالا ىلع مهلمحي هنأل دومحم مهقح يف وهو حلاصلا لمعلا

 مومذم مهقوف نم قح يفو «هللا ةمحر نم اوسئيي الئل مهنع ف فوخلا ران ءيفطيو

 مالسإلا ماقم لهأ مه ةماعلا ءالؤهو .فرح ىلع ةدابعلا نم مهدنع هيف امل

 نكمتو ماقملا اذه يف مهنم ققحت نمو .اهعم نوفقاولا «ةدابعلا يف نودهتجملا

 عونلا اذهو .هؤاجر عستي هبو هتحار هيف نأل حلاصلا لمعلا نع رتفي داكي ال هيف
 صقنيو لامعألا ةدايزب ديزي «لامعألا ءازج ىلع بترملا ينعأ ءءاجرلا نم

 ةملظ نأل ؛مدعنا للزلا ترثك اذإ امبرو للزلا دوجوب ًاضيأ صقني امك اهناصقنب
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 بلغ اذإو . سكعلاب سكعلاو ةنسحلا لامعألا رون يف رثؤت ةثيبخلا لامعألا

 دوجوو .هناصقنو لامعألا ةدايزب ءاجرلا اذه ةدايزو هل مكحلا ناك امهدحأ

 ول ذإ ءمهبر لضف ىلع ال مهلامعأ نسح ىلع هباحصأ دامتعا ىلع ليلد للزلا

 ةملظ نأل للزلا دوجوب هتجرد نم مهؤاجر صقني مل مهبر لضف ىلع اودمتعا
 ا الو ءحلاصلا لمعلا رون يف رثؤت امنإ ةلزلا

 4(دولممت تسلا امي ةَنَجْلا اولد : نين اعت هلق هل اع سررتشماوب ورسمت ةلاعوتيالا
 هدماوص ني رععم اما

 . [18 ةيآلا :رشحلا] 4«ِدَحِل َتَمَدَه ام ُسْفَن 1 : ىلاعت هلوقو [32 ةيآلا :لحتلا]

 ًاضيأ كلذك «لمعلا ىلع دامتعالا ىلع ليلد ءاجرلا ناصقن نأ امكو
 ليلد للزلا دوجول هناصقن نأ امكو .لمعلا ةدايزل هتاواسم وأ هناصقن دعب هتدايز

 مل نإو داهتجالا نع ةرتفلل صقن اذإ ًاضيأ كلذك «لمعلا ىلع دامتعالا ىلع

 فوخلا ناصقن لمعلا ىلع دامتعالا ىلع لدي امم ًاضيأ كلذكو ؛ةّلز دجوت

 . لمعلا دوجو دنع ةيلكلاب هباهذوأ

 ىلع لدي امم فنصملا ىلع دازي ام ةلمج نمو .«نك :انخيش لاقو

 نم نأل كلذك سيلو هريغ ىلع هعفرتو هلمعب لماعلا ربكت لمعلا ىلع دامتعالا
 لخاد وهف ءهلمعل هربكت يف هدانتسال ًاعطق للزلا دوجو دنع رغاصت هلمعب ربكت

 ريغ لمعلا ىلع دامتعالا ةمالع تناك املو .هللا همحر فنصملا مالك يف

 ةمالع نم :لاقف «ةيضيعبتلا نمب ءاج هللا همحر فنصملا هركذ اميف ةرصحنم

 يف هسفن ىلع كلاسلا هميقي يذلا نازيملا نايب ةمكحلا هذه نم دارملاو .خلا

 ةعاطلا هب تداز نم نأل اهلامعأ نم ءىش نود اهبر ىلع دامتعالا اهئاعدا

 هاب فك زر وتلا يرينا وخان حلا طف ذإذ .ةيصعملا هب تعجر

 بلط ريغ نم هبر ىلع دامتعالا ىلإ هلمع ىلع دامتعالا نع هكولس يف هيقرتو
 صرحلا ةدش عم همكح هب ىضمو هملع يف مدقت ام ىوس ءيش ةدارإ الو ءازج

 .ملعأ ىلاعت هللاو ءاهيلع فوكعلاو ةعاطلا ىلع

 .ةماعلا ءاجر يف لوقلا صخلم اذه

 نم نودهاشي امب مهرورسو مهحاورأ طاسبنا وهف «ةصاخلا ءاجر امأو
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 نم ال مهبر نم مهلامعأ مهتيؤرل بجوم الو ببس ريغ نم ىلاعت هللا ناسحإ
 ءاشي امل لعافلا راهقلا ةرطس نم نودهاشي امل مهفوخ نأ امك .مهسفنأ

 مهؤاجر الف «هلالجل هباقع نوفاخيو هلامجل هتمحر نوجري مهف رايتخالاب

 يأ ىلع لامعألا مهدوهشل لمعلا ةرثكب لوزي مهفوخ الو «للزلا دوجوب صقني
 ٌره الإ هل قفا الق رص هن َكْسَسنَي نو ىلاعتو هناحبس قحلا نم تناك ةلاح

 الإ ةعاطلاو ةظقيلا يف نوري ال 107 ةيآلا :سنوُي] #ءوِلْضَمِل دار الق ريم كدري تلو

 ني قباسلا الإ ةفلاخملاو ةلفغلا يف نوري الو «هناحبس هللا نم قيفوتلاو ىضرلا

 فاصتالاو ديحوتلا يف مهقارغتسال مهبولق نوكس عم كلذ لك «ىلاعت هللا

 : لتاقلا ىلع مهبهذم يف ةيدلا نأو مهسفنأل رظن ىلع دامتعا نود ديبعلا فصوب

 ناطبترم مهؤاجرو مهفوخف «[68 ةيآلا : صصُقلا] 4 راكع انو ُهَسَع ام قلم كّيرو#

 نكمت نمو امهب طبترا ام كلذكف «.ناصقني الو ناديزي ال امهو هلامجو هلالجب

 هلوق ءالؤه برشمو ءًأدبأ هللا ريغل ًالعف ىري داكي ال هيف خسرو ماقملا اذه يف مهنم

 َتَمَمْي ني مكي اموإ» :ىلاعت هلوقو «[78 ةيآلا :ءاسّنلا] ولأ دنع نم لك لُق : ىلاعت

 مكدحأ ةنجلا لخدي نل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو «[153 ةيآلا :لحتلا] هس نه

 . هتمحرب هللا يندّمغتي نأ الإ .انأ الو :لاق .هللا لوسر اي تنأ الو :اولاق .«هلمعب

 «(َنوُلَمْس رثنُك امي َهَّنَجْلا اوُلُخَْأأل : ىلاعت هلوق مهلاب ىلع يرجي داكي الو

 حيحصت يف مهضعب ملُك امل كلذل .ريغ ال ةعيرشلا قيرطب الإ [32 ةيآلا :لحتلا]

 ولو اهتحتف ام هللا نم وجنأ نأ ىلع يباب ةبوتلا تناك ول :هلوقب باجأ ةبوتلا

 نأ ةهج نم كلذ لك . امهيف ًادهز امهتعبل يل نيدبع صالخإلاو دهزلا ناك

 اهتيؤرب مهنيعأ يف لامعألا لالحمضال هللا الإ هللا نم صلخملا نوري ال ءالؤه

 .رافغتسا ىلإ جاتحي انرافغتسا :ةيودعلا ةعبار تلاق كلذلو .هناحبس مهبر نم

 ؟هللا ىقلت نأ ديرت امب :نسحلا يبأ هذيملتل مالسلا دبع انالوم خيشلا لاقو

 . مظعألا منصلاب هتيقلل كرقفب هتيقل ول :هل لاقف ؛يرقفب :لاقف

 قحلا دوهشب مهحرفو مهرارسأ طاسينا وهف ةصاخلا ةصاخ ءاجر امأو

 راونأل مهدوهش ةيادب يف يأ مهتيادب يف لاوحألا عيمج يف هب مهسنأو هناحبس

 ءامهريغو حرفلاو رورسلا نع ىتح مهتياهن يف هاوس ام لك نع مهتبيغو مهبر
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 يدي نيب بدأ ءوسو بولقلل ًالاقع قباسلا ىنعملاب ءاجرلاو فوخلا نوري مهف
 .لاوحألا ةظحالم الو لامعألا دوهشل نوتفتلي نوداكي الف «بويغلا مالع

 نمو هللاب مهتاماقمو مهلاوحأو مهف الإو ريغ ال رهاظلا ةعيرش مهئاجرو مهفوخ
 اوفلك ول ءادمرس مهرارسأ رقتسمو ًادبأ مهبولق ششعم ةرضحلاف «هللا ىلإو هللا

 اوباغو تاذلا يف مهقارغتساب مهسفنأ نع اونف دق ءهوأر ام هللا ريغ اوري نأ

 ءمَدِقلا روهظب ثودحلا ةملظ نم اوحارتساو ؛«تاذللاو مالآلا نع مهبوبحمب

 هنوكل مَدَق هيلع رقتست ال ضاخضخلاك ديحوت لحو نم سوفنلا لذبب اوجنو
 ٍذِمْوِي هرجر9» :ىلاعت هللا لوق مهبرشم «نايعلاو دوهشلا نود ناهربلاو ليلدلاب

 : هناحبس هلوق مهبولق عمطمو [22-23 ناتيآلا :ةَماَسِقلا] 4 ةرظات هر لِإ 9 0 ري

 ةذش دعب هلك اذه نكلو «[91 ةيآلا :ماتعنألا] #نوُبعْلِي ميْضوُح ىف مهد ًِرث 1 لك

 : اودشنأو .ديبعلا نم ءاش نم ىلع هللا اهلّهسيو ةمرحلا ةياعرو ةمدخلا

 اناس ىتحف قف ايلا اكهضأ

 اكيناعبشي نسا لاق اكره
 اَنَعلا يف حورو ىَنَّضُم دسج

 ك0 ل 11 كك 1

 انريغهيف سيلداؤفو

 ا[تنويعتفلا ذأ تفتت انتم ا ةالنت

 ىلإ تئثج نإ نيلعنلا علخاو

 اهنيسالست ةييصتتت ىلا كاشلد

 ًاعلخنم نك نينوكلا نعو
 انتهيسع خقق اقسحتس احسه هلراو

 ادلمرس ءانف تئشدن٠إنفاو

 انفملا كلذ تلا ندين اضيفنلاف

 ىوهلت نم ليق اذإو

 انأ ىوهأ نمو ىوهأ نم انأ لقف
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 ٌرثنُك امي َدَنَجْل اوُلُمَدَأ# :هؤانث لج انالوم لوق مهضعب ىلع لكشأ : ميمتت

 .(هلمعب مكدحأ ةنجلا لخدي نل» :ِةِكَي هلوق عم [32 ةبآلا :لحتلا] «َنوُلَمَ

 تيأر اذإف ةعيرشو ةقيقح نيب درو لك ةّنسلاو باتكلا نإ :باوجلاو

 . سكعلاب سكعلاو ءرخآ عضوم يف عرشي نأ دب الف عضوم يف ققح نآرقلا
 .نآرقلا هققح ام تعّرشو نآرقلا هعّرش ام ةنسلا تققح امبرو .كلذك ةئسلاو

 لوقو «ةعيرش [32 ةيآلا :لحتلا] #نوُلَمْمَت مْمدُك امي َدَّنَجْلأ اوُلْخَدَأ :انالوم لوقف

 . ملعأ ىلاعت هللاو «ةقيقح «هلمعب ةنجلا مكدحأ لخدي نل» : هِي هللا لوسر

 ىلع ةقباسلا ةمكحلا يف كولسلا لهأ هللا همحر خيشلا لاحأ املو

 ىلإ هترجه تناك «ةيادب هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نم نأل هللا ىلع دامتعالا

 يف هتياهن تقرشأ هللا ىلع دامتعالاب هتيادب تقرشأ نم نألو .ةياهن هلوسرو هللا

 يف هللا ىلإ عوجرلا تايادبلا يف حجنلا ةمالع نم نألو .هيلإ لوصولا كولس

 ىلع وأ هللا ىلع ًادمتعم هنوك ناسنإلا هب فرعي يذلا نازيملا ركذو تاياهنلا

 نع مهيقرت ىلإ هللا همحر راشأ «ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ لوصولا مهنكميل لمعلا
 وأ .ءلوصولا نع قئاع امإ رايتخالا نأل «تارايتخالا قئاوعو تاوهشلا قئالع

 :لاقف .اهضعب يف بدأ ءوسو «لاوحألا ضعب يف تاماقملا يلاعأ نع قئاع

 كتدارإو :ةيفخلا ةوهشلا نم بابسألا يف كايإ هلل ةماقإ عم ديرجتلا كتدارإ

 كتدارإ .ةيلعلا ةمهلا نع طاطحنا ديرجتلا يف كايإ هللا ةماقإ عم بابسألا

 هريغ ىلع ديِرُملا ٍداقتعا يف ًاحجار هنوكل هلوصح َبلطو هب بْلَقلا قلعت :ءيشلا
 قوف اهضعب تاجرد لوصحلا بلطو «تاجرد بلقلا قلعتو .هنم هل ٌعفنأو

 دحاو لك هيف ربع افالتخا هلل ديرملا ةدارإ يف نفلا لهأ فلتخا كلذلو « ضعب

 . ائيش هديس عم دبعلا ديري الأ ةدارإلا :ليقف ءهقوذو هماقم ردق ىلع

 .هيلع ناك ام نيبو هنيب لوحت هبلق يف ديرملا اهدجي ةعول ةدارإلا :ليقو

 .هللاب ةفرعملا يف صاخ دصق ةدارإلا :ليقو

 ىنعم يهف صاوخلا دنع امأو «ةداعلا كرت ماوعلا دنع ةدارإلا :ليقو

 ال العفو الوق هللا دنع يضرملا عورشملا قحلا بلط يف بلقلا ضوهن بجوي

 ريغ ىلإ «ةيسفنلا ظوظحلا رطاوخ عطق عم هدض نم ًافوخ الو ميعن يف ةبغر
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 .هركذب ليطن ال امم كلذ

 وهف ةيفوصلا دنع امأو «ةلازإلا قلطم هتدامب يضتقي ةغللا يف ديرجتلاو
 هذلكرت + انضنأ  يعسو «نهاطلا ةيرختو نيس لوألا مسقلا : ماسقأ ةثالث ىلع

 لئاسولا نم اهنع لغشي ام لك كرتو هتدابع ماودب ىلاعت هللا ىلإ عاطقنالا وهو

 يف هللا ىلع ًادامتعا ةيوايندلا راضملا عفد وأ عفانملا بلج ىلإ اهب لصوتي يتلا

 همحر فنصملا مالك يف دارملا وه اذهو لامعتسا نودب كلذ نم رودقملا لين

 .بابسألا يطاعتب هايإ هتلباقمل هللا

 مومذم فصو لك نم بلقلا ةيرعت هتيادبو نطابلا ديرجتب ىمسي : يناثلا
 هللا ريغ ىلإ رظنلا نم بلقلا ةيرعت هتياهنو «ةدومحملا فاصوألاب هتيلحتو

 بّشنت هرهاظ ٍءيشب بّشنت نم نأل «ًابلاغ رهاظلا ديرجتل يرسي نطابلا ديرجتو
 . سكعلاب سكعلاو هنطاب هب

 لك نم رهاظلا ديرجت وهو ءأعيمج نطابلاو رهاظلا ديرجت :ثلاثلا مسقلا
 .هللا عم روضحلا نع لغشي ام لك نم نطابلا ديرجتو «هللا ةدابع نع لغشي ام

 ديرجت امأو .نطابلا ديرجت هيلي مث .نفلا لهأ دنع ديرجتلا ماسقأ ىلعأ اذهو

 ديرجتل ةليسو هنأ ثيح نم الإ الصأ مهدنع ربتعي الف نطابلا نود رهاظلا

 اضيأو .هنظاب دبعلل هللا رظن ىف هيلع لوعملاو هنطابل هرهاظ ةافانمل نطابلا

 يقب ام نق دبعلاو ءًادبأ هللا ىلإ لوصولا هعم ىتأتي ال نطابلا نود رهاظلا ديرجت
 هذهو .ىلاعت هللا ىلإ لوصولا ىلع يه ثيح نم ةقيرطلا رادمو مهرد هيلع

 .تايادبلا لهأو طساوألل الإ كلذو تاذلا ديرجت ىلإ عجرت اهلك ماسقألا

 لاوحألاو تاذلا نم ديرجتلا وهف تاياهنلا لهأ دنع ديرجتلا امأو

 مايقلا عم ًانطاب ىلاعت هللا ريغ ءيش لك نمو ديرجتلا سفن نمو تاماقملاو

 نم لكلاب لكلا جازتماو نطابلا روهظو رهاظلا نوطب ىلع ًارهاظ عرشلا ةمكحب
 خيش هدصق يذلا وه ديرجتلا نم عونلا اذهو ءديرفتلا رحب يف قرغلا ثيح

 :بوذجملا نمحرلا دبع يديس انخويش

 دييغو هئلا يلحعم نيصتراتلا

 نسيت ىلا نويععملا اهيتييسمأ
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 دير مجس بلا :لسهأ ماينقم اذ

 قىحنفر مجني يميحوت تكئاوحملا

 هيلع ام عيمج بيغتو ىبغت ديرفتلا لهأ روحب نأل ءملعأ هللاو ءكلذو

 «لولدملا نيع ليلدلا ريصي ديرجتلا اذه نأل «ناهربلاو ليلدلا نم ديحوتلا لهأ

 شرعلا يذ دوهشب ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو هعم ءيش الو هللا ناك دقو

 لهأ ماقم اذه :لاق كلذلو .ديرجتلا نم عونلا اذهب الإ كلذ ىتأتي الو ديجملا

 لئاسولا انه بابسألاب دارملاو .هاوس ءيش عم ال يبر عم نيفقاولا ءديرجتلا

 عبطلاب ءرملا ليم ةوهشلاو .ةيويندلا هضارغأ ليصحت يف ناسنإلا اهاطاعتي يتلا

 هتمادإ ءيشلا يف صخشلل هللا ةماقإو ةيلجلا دِض ةيفخلاو ىهتشملا ىلإ يرشبلا

 نم طوبهلا طاطحنالاو هللا همحر خيشلل يتأي امك هجئاتن لوصح عم هيلع

 بلغو ةدارإ ةَّوق ةمهلاو ءىلعألا ىلع ىندألا رايتخال ريعتساو «لفسأ ىلإ ىلعأ

 ةسيسخو «رومألا يلاعأب تقلعت نإ ةيلاع نوكتو ءام دوصقم لين ىلإ ثاعبنا
 1 : رعاشلا لاق . اهينادأب تقلعت نإ ةيند

 موسمحولا كقلمع مهبل لاو

 همس الا يبقا تمل ةلاعبسأو

 يتلاح ىلع ينيرذ تلقف

 ممهلانوكت مومهلاردقب

 :رخآ لاقو
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 رادلا هذه يف هشاعم رومأ لاني ناك اذإ كلاسلا نأ هللا همحر «ىينعيو

 نم كلذ هيلع هللا ةمادإ عم اهريغو ةراجت نم اهب يلدي لئاسوو اهاطاعتي بابسأب
 هئيفي ام جئاتن لوصح عم هنم عرشلا هيضتقي امم ءيشب لالخإ الو هيلع رذعت ريغ

 عم هللا يف خأ وأ ريقف ةاساومو لهألا دوأب مايق نم بابسألا كلت نم هيلع هللا

 نأ هيلع بجاولاف «سانلا يديأ يف ام ىلإ تافتلالا مدعو هللا ىلإ هبلق نوكس

 ىلعأ وه امب هسفن قلعتت الف هيف هماقأ ام هنم دارأ هناحبس قحلا نأ هللا نع مهفي

 دّرجتلاو ىلاعتو كرابت هللا ىلإ عاطقنالاو بابسألا كلت حرط نم كلذ نم
 اذإ ناسنإلا نأل «ةوهش تناك امنإو .ةيفخلا ةوهشلا نم كلذ يف امل هتدابعل

 بلط مث هللا ىلإ بلقلا نكاس هنيدل ميقم اهعم وه ةلاح ىلع رادلا هذه يف ناك

 هيلع اهرذعتب اهنع لاقتنالا يف هل هللا نذأي نأ ريغ نم اهريغ ةلاح اهب لدبتي نأ

 ال ذإ ةضحم ةوهش اهنع لاقتنالا هتدارإ تناك خيش ةراشإب وأ ًاعرش وأ ًاسح

 ريغ ديري ال هللا عم بّدأتملا ذإ هللا عم بدأ ءوس كلذ نوكيف ءاهريغ هل بجوم

 يف سيل رهاظلا بسحب :لاقي امبر هنأل ةيفخ تناك امنإو .هالومو هديس دارم
 هللا ىلإ عاطقنالاب بدألا يف ةغلابملا الإ ديرجتلا ىلإ بابسألا نم لاقتنالا
 لعف هانيأر نمم ريثك كلذب رغ امك ءكلذك سيل رمألا نأ عم ةدحاو ةلمج

 قّرْفُي ال بابسألا ىلإ ًابراه ىَّلوو رقفلا شويج هيلع تبَّرحت دّرجت امل ّمُث «؛كلذ
 ال هسفنب بابسألا نع هجورخو هاوه عابتال الإ كلذ امو .مارحو لالح نيب

 رس هقيذيو اهنع هجرخي يذلا وه هللا نوكي ىتح هللا هماقأ ثيح سلج ولو «هبرب

 رقفلا شيج هيلع طلستي مل بعت الو ةقشم ريغ نم رومألا ٍءيِبْهَت نم هيلع لكوتلا

 نيكسملا نكل ءهافك هللا ىلإ عطقنا نمو هيلع هللا هدّيأل هبراح ولو ةبراحملاب

 ال يتلا هبابسأ يف هللا ىلإ بلقلا نكاس هآر ثيح حصان ةئيه ىلع سيلبإ هءاج
 ريصتل ةدحاو ةعفد هللا ىلإ عطقنا :لاقف هللا نع هتلغش الو ًامارح اهيف هطلاخي

 ببسلاب نصحتيف رقفلا هيلع ٌَركْيَف بابسألا نع هعطقي نأ هدارمو .كنيح نم يلو
 ةراسخلا هل لصحتف ءرقفلا فوخب هبلق جاعزنال ًالالح وأ ناك ًامارح ناك امنيأ

 .نيطايشلا رورغو ىوهلا عابتاو هللا نع عاطقنالا نم هللاب ذوعن . ىربكلا

 ىتح كماقأ ثيح ثكمت نأ كنم قحلا هيضتقي يذلاو : «ريونتلا» يف لاق

 نأشلا سيلو «كلاخدإ ىلوت امك كجارخإ ىلوتي يذلا وه هناحبس قحلا نوكي
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 :تسلا كك ياذآ'نآقلا لياحسلا كركاذا

 امف ببسلا ينكرتف هيلإ ٌتدُعَف ةرم اذكو اذك ببسلا تكرت :مهضعب لاق

 . هيلإ تدع

 يسفن يفو هنع هللا يضر يسرملا سابعلا يبأ خيشلا ىلع تلخدو :لاق

 يتلا ةلاحلا هذه ىلع هللا ىلإ لوصولا نإ :يسفن يف ًالئاق ديرجتلا ىلع مزعلا

 نأ ريغ نم لاقف .ديعب سانلل ةطلاخملا دوجوو رهاظلا ملعب لاغتشالا نم اهيلع انأ

 ءائيش ةقيرطلا نم لانف اهيف ردصتمو ةرهاظلا مولعلاب لغتشم ناسنإ ينبحص :هلأسن

 نايشلا نضل :هل تلقف «كتبحصل غرفتنو هيف انأ امم جرخن يديس اي :لاقو َّيلإ ءاجف

 لاق مث . لصاو كل وهف انيديأ ىلع كل هللا مسق امو هيف تنأ اميف ثكما نكلو اذه

 نوكي ىتح ءيش نم نوجرخي ال نيقيدصلا نأش اذكهو :ّىلإ رظنو «خيشلا

 كلت هللا لسغ دقو هدنع نم تجرخف .مهجارخإ ىلوتي يذلا وه هناحبس قحلا

 لاق امك مهنكلو .ىلاعت هللا ىلإ ميلستلاب ةحارلا تدجوو يبلق نم رطاوخلا

 .«(مهسيلج ىقشي ال موقلا مه» : هك

 تاالايخو اهلغاوش نم هلقع ىلاخلا ءبابسألا نع دّرجتملا ديرملا امأو

 ةفلك هسفن نع طقسملا بلاغا ةسلاجمو نيلفاغلا ةطلاخم نع هّرنملا ءاهسح

 ببسب يضفملا لالحلا بسك ىلإو ًابلاغ مارحلا بسك ىلإ ةيعادلا شيعلا ةعس

 «لقعلا ةآرم ءافص نم ةعناملا ءرطاوخلل ةبلاجلا تاوهشلا يف ٍرْحّبتلا ىلإ ةعسلا

 يذلا هللاب ملعلا ىلإ لوصولا عقيف يلصألا رونلا يقالُيل اهئافص نع وه ثحابلا
 ةداضملا ةلاحلا هذهب يه يتلا بابسألا يف لوخدلا ديري مث هدارم ةياغ وه

 ائيش اهنع يلختلا وأ ةعفد قئالعلا عطق نم هديرجتب هدصق امل ةفلاخملا هدارمل

 نأ دعب بابحألا يقالّيو هللا ةرضح لخدي ىتح كلذ ىلع هل هللا ةنوعمب ًائيشف

 يف هتوق ثيح نم هيلع كلذ ماود نم هعئارش ةئيهتب هليرجت يف هناحبس هللا هماقأ

 ام دوجوو هراكذأو هداروأ يف داهتجالا نم هتمحرو هللا لضفب لوصولا بابسأ

 هيلع شوشي يذلا سانلا طْعَل نم تقولا ءافص عم سبلمو ماعط نم دوألا ميقي

 سانلا نم ًاريثك تكلهأ يتلا ايندلا ةلخادم نع هتمه عفرو هالوم ةرضحل ِهرْيَس

 كلذف رادلا هذه يف مهدوجو نم دارملا ىلإ لوصولا نع اهلئاوغب مهعطقب
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 ولعي ولعت ةمهلا نأل لاكشإ ريغ نم ةلفاسلا ةمهلا ىلإ ةيلعلا ةمهلا نع طاطحنا

 هللا ىلإ عاظمنال اي قلعت ىلا ةمئيلا و: هي. ده ملكت ام ل افعل لاسنتو هب كقادتااط
 نودلا ماعطلاو نودلا سابللاب هللا نع ىضرلاو ةمرحلا ةياعرو ةمدخلاب هناحبس

 عقتف مهايند يف ايندلا لهأ ةمحازم ةنتف ىلإ امهب يضر ْنَم نايدؤي ال نيذلا
 نأ اهبحاص دارأ اذإف ةيلاع ةمه هللاو يه هاوس عاطقناو دهتجملا ةرتف كلذ ببسب

 تقلعت ام فالخل ةيدؤملا بابسألا ىطاعت نم نآلا هب تقلعت ام لباقمب اهقلعي

 ذإ نيكس ناقيكالا سيسس ىلإ يناعلا لف نيبشاو اهلقن دقف ًالوأ هب

 ناك ول ذإ «ىلاعت هللا ىلإ ةديمخلا ىو طلا ىوعد يف بذاك ةمهلا سيسخ

 هيلع هردكي امب تقولا ءافصل درر العلا ىرقهقلا عجر ام كلذ يف ًاقداص

 .هالومو هديسل لوصولا نم هدارمل هريس نع هقوعيو

 اهفرعأ تنك قيرط لك تكرت

 مك يرام رد فيينا

 ببستملا نم ديرجتلا ةدارإ درجم نأ هنع هللا يضر خيشلا مالك نم مهفيو

 درجتملا نم بابسألا ةدارإ دّرَجُم نإو لعفلاب ديرجت عقي مل نإو ةيفخ ةوهش
 «كلذك وهو «لعفلاب بابسألا يف لوخد عقي مل نإو «ةيلعلا ةمهلا نع طاطحنا
 يطعت ءيشلا ةليسوو هبلط يف دجلاو ةينلا مزجو هيلإ دصقلا ءيشلا ةدارإ نأل
 يف هايإ هللا ةماقإ مدع ةمالع ببستملل ترهظ اذإ مث ًاقافو هيلإ لسوتملا مكح

 ىلع ناكو هلاح لزلزتو هنيد لتخا بابسألا يف يقب اذإ نوكي ثيحب بابسألا
 درت نوم ورجل يلع كت بايقألا ندب بها ةناقإ قااواتركا ان كذا
 ترذعت هنأ نيرارحلا ضعب نع َةّراّيَم نان ل انك اريخ هللا هضوع هلل ًائيش

 هتقفن تناكف هللا ىلإ عطقناو اهكرتف هل لحي ال ام ةسبالم ةهج نم هتعئص هيلع

 75 هل هللا ةماقإ مدع ةمالع ترهظ اذإ درجتملا كلذكو . هتداجس تحت دجوت

 هيف مظعو «قلخلا يف عمطلا هيف رثكو قزرلاب مامتهالا هيف رهظ نأب ديرجتلا
 هللا عم هروضح لتخاو هلقع شوشتو هريغو لاؤسلاب ايندلا عمج ىلع صرحلا

 هبلق جالع بابسألاب كرادتيو هشأج نكسيل بابسألا يف لوخدلا هيلع نيعتيف

 ناوخإلاو نيكاسملاو ءارقفلل ةاساوملا قيرط نم ىلاعت هللا ىلإ ريسلا نم نكمتيل
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 هيف ام هيلع حال ناسحإلا حاتفمب ًابلق حتف نم نأل .نيلصاولاو نيديرملا نم

 ةيدوبع لذلاو «هلذو رقفلا راسكنا اهنم اهحتاف ىلع حولي نيكاسملا بولق حتفف

 عفنأ نم وهف ءسفنلا نع جورخلا نم هيف عدوأ امب ىلاعت هللا ىلإ لصوت
 ام برقأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق .ىلاعت هللا رضح ىلإ ةلصوملا لاوحألا

 امب يأ «لعجلاب ىلاعت هللا ىلإ لصوي وهف «دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي
 نم اهيف ام اهنم اهحتاف ىلع حولي نيلصاولاو نيديرملا بولق حتفو هيف هللا لعج

 لعفلاب ىلاعت هللا ةرضح ىلإ لصوي اهحتفف «ةديمحلا قالخألاو ةيبوبرلا راونأ
 .همكح اهب خسن الإ ثداح ىلع حولت ال اهنأل

 بابسألا درجتملا ةدارإ يف لاق ثيح هنع هللا يضر خيشلا مالك رهاظو

 بابسألا يطاعت نم لضفأ ةقباسلا هدويقب ديرجتلا نأ :ةيلعلا ةمهلا نع طاطحنا

 اهتلخادم نأل «؛باقع اهمارحو باسح اهلالح يتلا ايندلا نم هبحاص ةيامحل

 .ةدايزلا نع ًاسبحو ًافوقو وأ ًاللخ روضحلا يف رثؤت ًابلاغ
 صقن سحلا يف داز ام :هنع هللا يضر يبرعلا يالوم مامإلا انخيش لاق

 :ءارعشلا ضعب لاق .كلذك وهو .ىنعملا نم

 اهتراجو ىملس نم ةمالسلا نإ

 اهيداوب لاح ىلع لحت ال نأ

 :رخآ لاقو

 ايهيادويبم ارا ناني ةنكفاو

 ٌحَبْوَم ةراجتللاهيفو ًارومأ

 ةجاح كحبرب يلاماهل تلقف

 ُحَرْفَت ةمالسلاب سانأن حنو

 امأو .نيرئاسلا رابتعاب وه امنإ هنع هللا يضر خيشلا هركذ يذلا اذهو

 ال هلل مهنع هللا يضر مه ذإ «مهيلع مالك الف ءنوخسارلا نونكمتملا نولصاولا

 مهنم ءايشألا ذخأت الو هللا رارسأ نم ءايشألا يف ام نوذخأي مهف ءهنود ءيشل

 هللا ظفح دق ءهلل هللاب نوعفديو هللاب هللا نم نوضبقي مهف ىلاعت هلل مهنأل ًائيش

 يف ةباحصلا لاح لمحي هيلعو رايغألا ةظحالمو راثآلا دوهش نم مهرارسأ
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 ببسم ةرضح يف نيبئاغ مهنوكل «نيمآ مهتكربب انعفنو مهنع هللا يضر بابسألا

 :فاسألا شف قع ىانيمألا

 نإو «ةقيقحلا رون نم درجتملا برشم نأ .؛هيف ةهبش ال يذلا قحلا مث

 .قلخلل طلاخملا ببستملا ماقمف هنم ببستملا برشم نم افصأ بلاغلا يف ناك

 سيلو «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا ماقم هماقم نأل ىفوأو متأ

 يذلا نأ ىلع .ةيح يهو اهضبقي نم عاجشلا امنإ ةيحلا نم برهي نم عاجشلا
 ببستملا هلاني امم ىفوأب سيل هتدابعب هللا ىلإ هجوتلا راونأ نم درجتملا هلاني

 يذلاو .هلايعل مهعفنأ هللا ىلإ قلخلا بحأو هللا لايع قلخلا نأل .هتاساومب

 سانلا نوك عم صرحلاو عمطلا هيف رثك يذلا حيبقلا نامزلا اذه يف انل رهظي

 تناك امك لضفأو ديرجتلا نم ريخ بابسألا يطاعت نأ حشلاو لخبلا مهيف رثك

 ءافرتحم نوكي ىتح هتبحص نم عنتميف هبحصي نأ ديري نميف سابعلا يبأ ةداع
 عمجو لاؤسلل ةعيرذ ةعقرملا سبلي ةقيرطلا لهأ نم هبشتي نمم ًاريثك ىرن انأل
 انرمأ انك :انل لوقي هنع هللا يضر ىيبرعلا يالوم انخيش ناك دقو .لاملا

 يف هانمرحف «سولفلا عمجل هوذخّنا مهب اذإف سوفنلا حبذل لاؤسلاب ناوخإلا
 . عرشلا رهاظ يف امك ةرورضلا نع الإ انتقيرط

 موقلاب هبشتي نمم ًاريثك ىرن اَنِإف ءاضرأو هنع هللا يضر لاق امك كلذو

 باوبأ ىلع فقيو ةعقرملا سبلي ىتح كلذب ايندلا بلط هدوصقمو ًارهاظ
 امل فانم كلذو «مارحلا لاملاب هوساوي نأ لجأل مهل للذتيو لأسي ماكحلا

 هتبذك هيف سيل امب يِعَّدِي نم لك فافعلاو دهزلاو ةعانقلاو فشقتلا نم هرهظي

 كاله نم ةاجن قحلا ىوس ءىش هديفي ال ديرملا ناك نإو ءناحتمالا دهاوش

 ىف نوملا معاق الكا اسف ها: كاززملا ةقئارملا كسي وكلت هعمل انج الو

 اذه .ًاببس وأ ناك ًاديرجت هاوسل فارشتسا ريغ نم هيف هعم بدألا نسحيف ماقم

 ,خلا ديرجتلا كتدارإ :هنع هللا يضر خيشلا لوق ىنعم نوكي نأ لمتحيو

 تاوهشلا نع هسفن ديرجتب رمؤي هلغشو هكولس نامز يف كلاَّسلا نأ ةمكحلا

 عاونأو ركذلا ماودب كلذو «ءلوصولا نم هل ةعناملا تالايخلاو قئالعلا عطقو

 هبدأ ىضتقمف هللا هرسي نإ لوصولا بابسأ يهو «تابرقتلا بورضو تادابعلا



 هنع هللا يضر هحورش ىف /سماخلا بابلا 330

 نم هنطاب ديرجتب هتمه قلعي الو هيلع وه امو هداروأب لغتشي نأ هناحبس هللا عم

 هتمه لاغتشا نأل هنم هديرجت ىلوتي يذلا وه هللا نوكي ىتح كاذ ذإ ىوسلا

 ضوخل لوصولا نيبو هنيب ةلئاحلا ةيفخلا ةوهشلا نم كاذ ذإ ىوسلا نم هديرجتب
 امنإ هنأ ةهج نم ًاًينارون هنوكل هب رضي ال كلذ نأ نظي وهو ءرطاوخلا يف هتركف

 هذهب بجح ىتح ةيفخ ةوهش تناك انه نمو .هاوس ءيش لك نعو اهنع

 . سانلا نم ريثك ىوسلا نم ديرجتلا ةدارإ يأ «ةدارإلا

 نأ عم حتفلا راظتنال ةولخلا يف يلذاشلا نسحلا يبأل عقو ام كلذ نمو

 «ةلمج ةدارإلا فذحو ةماع قئالعلا عطق بوجول حتفلا نامرح نم حتفلا راظتنا

 .هاوسو حتفلا ةدارإ

 ينافلا نأ :ملعأ هللاو هانعم ءهرخآ ىلإ ءبابسألا كتدارإو :هلوقو

 يف راونألاب ةبوحصم هل بابسألا روهظ دارأ اذإ ىوسلا نم نطابلا درجملا

 اهيلع طسبو بهاوملا نم اهالوم اهل بهو امب ةعناقلا ةيلعلا ةمهلا نع طاطحنا

 . ىلاعتو هناحبس قحلا اهب ديري ام ريغل ةديرم تسيل يتلا «بئاغرلاو حنملا نم

 نامرح نم ىوسلا نم ديرجتلاب لوصولل ديرملا فّوشت نأ :لصاحلاو

 ءانفلا نع ءانفلا وهو لامكلا ماقمل ينافلا قوشتو ؛ةيفخ ةوهش وهو لوصولا

 بابسألا روهظ يف ءاقبلا ماود يضتقملا لوألا دوجولا دوهشب هنع رظنلا عطقو

 ىنعملا اذهو ءدارأ ام ريغ هللا نم ديرت ال يتلا ةيلعلا ةمهلا نع طاطحنا «ةينافلا

 .ملعأ ىلاعت هللاو لوألا نم قرأ

 هنع هللا يضر مدق امل .رادقألا راوسأ قرخت ال ممهلا قباوس :لاق مث

 ,خلا بابسألا يف كايإ هللا ةماقإ عم ديرجتلا كتدارإ : هلوق يف ةدارإلا نع يهنلا

 يف الو ديرجتلا ببستملا ةدارإ يف ةدئاف ال :لاق هنأك هل ةلعلاك وه امب ىتأ

 ةذفانلا يه هتئيشمو هللا ةدارإف «رادقألا راوسأ قرخت ال ممهلا قباوس نأل سكعلا

 كلذ ناك ٌءاوس هالوم هماقأ ثيح ميقي ةيدوبعلا قداصلا دبعلا ذإ ديبعلا ةدارإ نود

 ءوه امكو مدقت امك كلذ نع جورخلا يف هل نذأ اذإ الإ ءبابسألا وأ ديرجتلا يف
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 ريبدتلا طاقسإ نم هدعب امل ديهمتلاو ةئطوتلاك وه .هلبق امل ليلعتلاك انه همالكو

 عم همالك ةدافإ نسحأ ام «هتاكربب هللا انعفن «فلؤملا رد هّللف ءرايتخالاو
 .راصتخالا

 بلطل سفنلا ثاعبنا نع ةرابع يه ىتلا ةمهلا نأ .ملعأ هللاو ءهانعمو

 «ةقباس تناك نإو اهب ةطيحملا رادقألا راوسأ نع جورخلا اهنكمي ال ام دارم

 كلذ يف تغلب دق نوكت ثيحب هللا نم برقلا يف ممهلا عيمج نع ةيلاع يأ

 نم هيلع ردق وأ ريخلا نم اهبحاصل ردق ام لكف ءاهاوس هنع زجع يذلا غلبملا

 رادقألا راوسأل ًاقرخ نوكي ىتح كلذ نع جورخ هل سيلو هلاني نأ دب ال رشلا

 الإو هب هُتئيشم تقلعتو هملع قباس يف كلذ هللا ردق نأ دعب اهتطاحإ نع ًاتلفتو

 ةالصلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا لان امل ةمهب ةردقلا راوسأ قرخ نكمي ناك ول

 ديسو فيك «مهبر ىلإ مهبرقأو ةمه سانلا ىلعأ مهنأل ًادبأ هوركم مالسلاو

 اص ىبنتِل ُكَِمُأ هَل لقإ» :هلوقب هناحبس قحلا هبطاخي نينراعلا مامإو نيقولخملا

 نأ ةمهلا كلت بحاصل سيل هنأ امكو «[49 ةيآلا :سنوُي] جدل ََس اَم اَلِإ اَحَنَن الو

 نع ادحأ جرخي نأ هل سيلف «هتمهب رادقألا راوسأ نع هسفن ةصاخ يف جرخي

 ءايبنألاو لسرلل عقي امو .ملعلا قباس يف هب تطاحأ نأ دعب اهقرخيو اهراوسأ

 رادقألا ةقفاوم نم بيغلا ملاع نم زربي امم هب نوربخي ام ةقفاوم نم ءايلوألاو

 لسرلا ةلاسر قيقحت كلذب هللا تبثيل «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل ةزجعم

 ةدايزو هيف مه ام ىلع مهل اتيبثت ءايلوألل ةماركو «مالسلا مهيلع ءايبنألا ةوبنو
 ةمهلا فرص ًاذإف «ةئيشملا ةفلاخمل ةمهلا زاربإب رادقألا راوسأل ًاقرخ ال مهب

 كلذ نأل بدأ ءوسو ءايع هللا ةئيشم هب قلعتت مل رمأ ليصحتل ناسنإلا ةدارإو

 :لئاقلا نم بلط كلذلو .ًادبأ ةمه اهقرخت ال يهو رادقألا راوسأ قرخل ةدارإ

 هبوغرم حجنيو ابلاغ هبولطم لصحيل .هللا ءاش نإ :لوقي نأ ءكلذ لعاف ينإ

 اقرخخ نوكيف هللا هردقي مل ًائيش لصحي هنإ ال هللا ةئيشمل هتدارإ يف ًادنتسم هنوكل

 .«فلاخملا لعفب اهقرخ ةمه عيطتست ال رادقألا راوسأ نأل ءرادقألا راوسأل

 ناك اذإو .هللا نم برقلا يف اهيلع ةقباس ممهلا عيمج نم ىلعأ تناك نإو

 ال هللاب هدارمل ًابلاط ناك هناحبس هللا ةدارإو ةئيشملل ًادنتسم هتدارإ يف ناسنإلا

 بلطم رذعت ام :هلوق هنع هللا يضر خيشلل يتأيسو . ًائيش يدجت ال يتلا هسفنب
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 . كسفنب هبلاط تنأ بلطم رسيت الو كبرب هبلاط تنأ

 ىلإ لزنت ال لضفلا نيدايم يف قبسأ الو اهنم ىلعأ ال يتلا ممهلا أذإف

 ءيشب قلعتت ىتح عقي ام وأ تارودقملا نم هريدقت عقو ام يأ «رادقألا ةظحالم

 ةبيغلا وه يذلا مهبصنم نع ًالوزنو هللا نع ًالغش كلذ نوري مهنأل عقي وأ عقو
 .بوبحملا يف

 ال يتلا يه اهلك ممهلا نع ةقباسلا ةمهلا نأ :هانعم نوكي نأ لمتحيو

 امب ىضرتف ءاهنم هللا دارم نم زرابلا فالخ يهتشت ال نأب رادقألا راوسأ قرخت

 . هللاب اهنأل ءيش لك نم هب ردقلا ىرج

 نع قباوسلا ممهلا نأ :هنع هللا يضر خيشلا مالك ىنعم نوكي نأ لمتحيو

 راوسأ سمت ال يتلا يه اهيف نكمتلاو هللا ةرضح يف لغوتلا ةّدشب اهلك ممهلا

 وأ هدوجو هللا دارأ امم ناك ءاوس هل ينمتلا الو ءيشلل دولا قرخب رادقألا

 نويحتسي مهف «هنود ءيش عم ال هللا عم مهفوقول هللا هدري مل امم ناك وأ «هكرت

 يف اونوكي نأ مهيلع راغي هناحبس وه لب هعم نيفقاو ريغ مهاري نأ ىلاعت هنم
 ههجو تاحبسب مهبولق سرح مهبذجي نأ ءيش دارأ املكف «هترضح ريغ
 .نيمآ مهتلمج يف انلعجو مهب هللا انعفن «ميركلا

 نكي نك تلق نإ هللا رمأب يرمأو :هنع هللا ىضر رداقلا دبع انالوم لوقو

 ءالؤه :«لماكلا ناسنإلا» بحاص لاق دقف ّالإو هتياهن ريغ يف ناك هلعلف . خلا

 لوخد الو رس ءاشفإ ريغ نم هللا لعفي ام ىلإ نورظني مهنوكل ءانمألا ءابدألا مه

 نوديري مهنأل ال ةيدوبع وه امنإ ءالؤه ءاعدو :تلق .هكلم ىف هللا فرصت يف

 بلاغو «هنود ءيشل ال هلل مهنوكل ءيش لك نع هراونأ يف مهتبيغل هريغ هللا نم

 نع لوزنلا ةفاخم كيف انظفحا ّمهللا :اولوقي نأ ءاعد مهنم عقو نإ مهئاعد

 ءيش يأف الإو كدجو نم دقف اذام :هنع هللا يضر خيشلل يتأيسو .مهماقم

 نأ ركذيو لبجلا ةورذ اونكس دق «ءيش لك نع هللاب ءاينغأ مهو هيلإ نوجاتحي

 ءاهنيبو هنيب لوحي مالظلاو اهنع صحفلا رثكأو اهبلطف اليل هتقان تلض ًايبارعأ
 .كيلع هب ينثن ءيش يأ :لاقو رمقلل رظنف هبرقب ةكراب اهآرف علط دق رمقلاب اذإو
 :دشناو



 333 هنع هللا ىضر هحورش ىف /سماخلا بابلا

 ةدئاف لوقلا يف امو لوقأ اذام

 المجلاو ليصفّتلا ينتيفك دقو

 اذك تنناف اعوفرم تلز األ تلقانإ

 العف دق وهف يبر كناز تلق وأ

 ء«هيضرف هنع هللا يضر خيشلا ىلع هتضرع يذلا وه يناثلا لامتحالا اذهو

 نم ممهلا ىلإ هتفاضإو ةقباس عمج قباوسلاو .ةمكحلا هذه حرشا هب :يل لاقو

 انوخأ لاق امك ء«ةفصلل فوصوملا ةفاضإ نم ال فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ

 .هنع هللا يضر ملق قبس هنم كلذف «ةبيجع نب دمحأ يديس ةمالعلا

 راوسأ قرخت ال شهلا قئاوس": لوقا هع هللا ئنفز حينكلا مذق انملو

 تناك اذإ هنأل ءرايتخالاو ريبدتلا نع يهنلا كلذ نمض ىف ناكو .رادقألا

 ريبدتلا يف كاذ ذإ ةدئاف الف «هريبدتو هللا راتخم ىلع يرجت امنإ ممهلا قباوس

 موهفملا عم هب حرصملل راركت ال ذإ هلبق ام نومضم وه امب حرص رايتخالاو
 .كسفنل هب مقت ال كنع كريغ هب ماق امف ريبدتلا نم كسفن حرأ :لاقف ءًانمض

 ىلع هسفنل هلجعتسي بعتو ناسنإلا اهلمحتي ةفلك اقلطم ريبدتلا نأ همالك دافأف

 لدي كرتلاب ةحارلا لوصح نأل كلذو ءريبدتلا نم كسفن حرأ :هلوقل لاح لك

 ريبدتلا كرت نم :قورسم نب دمحأ لاق كلذلو .لعفلا يف بعتلا لوصح ىلع

 يف ةحارلاو حورلا لعج هللا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .ةحار يف وهف

 . ؟نيقيلاو ىضرلا

 يفو ءاهلاح هيلإ لوؤي امو رومألا بقاوع يف رظنلا ةغل ريبدتلا مث
 رهاظو .هايند وأ هنيد يف اهيلع ناسنإلا نوكي لاوحأو نوؤش ريدقت حالطصالا

 وأ هب مامتهالاو عوقولل دادعتسالا عم ناك ءاوس ًاقلطم مومذم هنأ فلؤملا مالك

 هلك ريدقتلا يف ضوخلا نأل ةئيشملل ضيوفتلا عم ناك وأ «ليصحتلاو مزعلا
 كّيرو#» : هناحبس هلوقل اهب ةصاخلا اهفاصوأ يف ةيبوبرلل ةكراشمو بدأ عودت

 نم كلذ يف ام عم [68 ةيآلا :صّصَفلا] # رجلا مه تراك ام زاتكو هانم ام قل

 لصحيف ملعلا نطاب يف امل قفاوم ريغ هردقي ام ناك نإ اهماكحأل ةداضملا

 لصحيل ةنطابلاو ةرهاظلا قئالعلا عطق كلاسلا دارم نوكل هللا نع كلذب بجحلا
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 الب هللا عم نوكلاو تقولا ءافص لصاولا دارم نوكو «هللاب ملعلا ىلإ لوصولا

 ءانْصَأْلا هبرشمو ىلعألا هماقم نع لوزن وهف هللاب ناك نإو «هريبدتو ةقالع

 الأ رتخاو ًائيش كرمأ نم رتخت ال" :هنع هللا يضر نسحلا وبأ خيشلا لاق كلذلو

 لاقو .«هناحبس هللا ىلإ ءىش لك نمو كرارف نمو راتخملا كلذ نم رفو رتخت

 .ةلمج ريبدتلا لأ شقي زينل الأ ربدف ريبدتلا نم دب الو ناك نإ» يأ

 ىلع ناردكي امهنإف رايتخالاو ريبدتلا اورذ» : هللا دبع نب لهس لاقو

 هللا عم روضحلا ءافص يف نارثؤي امهنأ ملعأ هللاو ينعيو .«مهشيع سانلا

 :لاعن

 نأ هنع هللا يضر مالسلا دبع انالوم بطقلا لماكلا خيشلا فاخ دقو

 ريبدتلاب كلاب امف «ناليلج ناماقم امه ناذللا ميلستلاو ىضرلاب بجحي

 ؟يديس اي تحيصأ فيك :نسحلا وبأ خيشلا هذيملت هل لاق ثيح رايتخالاو
 تحبصأ امك ينابجحي نأ ةفاخم ميلستلاو ىضرلا درب وكشأ تحبصأ :هل لاقف

 يف ءاوس تارايتخالاو تاريبدتلا عيمج نأ ىلع .ارايتخالاو ريبدتلا رح وكشت

 لغشلا عقي الثل ديبعلا نع هناحبس قحلا هب ماق دق «ةرخآلاو ايندلا رومأ كلذ

 نم هب ماق امدعب هسفنل كلذب دبعلا مايقل لحم الف «.كلذ نم ءيشب هناحبس هنع

 وأ هماكحأ نم مكح يف هل ضراعملا مدعو هتردق لامكل هرايتخاو هريبدت ذفني

 يف ءايشألا عقوي يذلا ميكحلا ربدملا عم ريبدت ال ذإ «هتارايتخا نم رايتخا

 .انع هافخأ وأ كلذ نع انعلطأ ءاوس اهب ةقئاللا اهعقاوم

 كلذ ليصحت ةينو ًاعرش دبعلا نم ةبولطملا رومألا ليصحتتب مايقلا امأو
 ربد دق هناحبس هللا نأل اهيلع نوكي رومأ نوؤشل دبعلا ريبدت نم كلذ سيلف هنم

 ةعاطو عمس كلذ امنإو رايتخا الو ريبدت كلذ يف هل قبي ملف هل راتخاو كلذ هل

 :قباسلا وييذاتلا دقي هلع لو كلف ارييدت فلل: اوم زعل انذلخ

 هتابيترتو عرشلا تاراتخم لكو :هنع هللا يضر نسحلا وبأ خيشلا لاق

 ينابرلا هقفلا لحم اذهو .عطأو عمساف هللا راتخم وه امنإ ,ءءيش اهنم كل سيلف

 نمل «ىلاعت هللا نع ةذوخأملا ةقيقحلا ملع لزنتل ضرأ وهو يهلإلا ملعلاو
 نم ٌدض يف هللا نع ٌبجحي الف دوهشلا يف دادضألا يف ىوتسا يأ ىوتسا
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 دقف لصحو ردقلا قفاو نإف «ميمصتلاو مزجلا انه دبعلا ىلع نيعتيو دادضألا

 .ةحلاص هتين تناك لصحي مل نأب ردقلاو ءاضقلا قفاوي مل نإو ءالعفو ةين عاطأ
 هدعاست مل اذإ «هلمع نم ريخ نمؤملا ةينا :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو

 يهو هتين هل تناك ردقلا هدعاسي مل اذإ هنأل لعفلاب لمعلا لوصح ىلع رادقألا

 ءايرلاك ةرهاظلا لامعألل ةلطبملا ضراوعلا اهضرعت ال يتلا ةيفخلا رومألا نم

 .ملعأ ىلاعت هللاو ةرهاظلا لامعألا فالخب امهريغو بجعلاو

 ركذ املو .«ىون ام ءيرما لكل امنإو» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 انه ملكت .هليلدو لمعلا ىلع دامتعالا ةمالع فلس اميف هنع هللا يضر خيشلا

 نأ كش الو .بولقلا ىمع نع ةرابع وه يذلا ةريصبلا سامطنا ليلد ىلع
 ىضرلل دبعلا موزل «خلا ريبدتلا نم كسفن حرأ :هلوقب دافأ هنع هللا يضر خيشلا

 لوبق بجوي ميلستلاو ؛ةمكحلاو مكحلا لوبق بجوي ىضرلا نكل «ميلستلاو
 ًاقلطم صخأ ىضرلاف «قالطإلاب صوصخلاو مومعلا امهنيبف طفل ةيكتملا
 ةراتف «ميلستلا فالخب ًاعوط الإ نوكي ال ىضرلا ًاضيأو ءًاقلطم معأ ميلستلاو
 .اهرك نك هزار اهوط وك

 الإ هرخآ يف نوكي الو ًالاح هلوأ يف ىضرلا نوكي دقو :مهضعب لاق

 هيلع حوُلي لب هبحاص ىلع مودي ال لاحلا نأ ماقملاو لاحلا نيب قرفلاو .ًاماقم

 الإ نوكي ال لاحلا ًاضيأو .هبحاص قرافي ال هنإف ًاماقم نوكي ام فالخب هقرافيو

 قح يف نوكي دق هتصاخ يف ىضرلا لب ءًابوسكم نوكي دق ماقملاو ًابوهوم

 ةبسنلاب امأو .قلخلل ةبسنلاب اذهو ءابوهوم ضعب قح يفو ًابوسكم ضعب

 : ليقف« هن يبععلا نق اوفلععلا "دقو. ايوهتوم ذلو انوشكم + لاقي لف قلاخلل

 ةرككس# لقو يو انما قرا ناققوبر ناك مكس وا نتا رجلا ءاقطرا ىتفرلا

 ماكحألل لابقتسا :ليقو .لوألل عجار وهو رادقألا يراجم تحت سفنلا

 . طخستلا كرت وهو برلا رايتخا مدق ىلإ بلقلا رظن :ليقو .حرفلاب

 مسا ىضرلا :لاق نيح يورهلا مالسإلا خيش لوق لاوقألا حصأو
 ةقيقح اذهو .ًارخأتم الو ًامدقتم سمتلي الو دبعلا فقوي ثيح قداصلا فوقولل
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 اومدقت مهمدق نإ .مهفقوأ ثيح اونوكي نأ قلخلا نم وحلا دارم نأل «ةيدوبعلا

 :ًارعش ليق امك ءاورخأت مهرخأ نإو

 تأ كحيحح ئبائوهلا ةفلقو

 مدقعيم الو. مكبع ريخآعم سيلف

 ىلاعت هللا نوكي نأ هتحص ةمالعو ءابر هللاب ىضرلا ءنامسق ىضرلاو

 لاق امك ةعاطلاب ءايشألا قحأو ميظعتلاب ءايشألا ىلوأو ءهيلإ ءايشألا بحأ

 هللاب يضر نمو «[164 ةيآلا :ماّعنألا] #ْىَش لَك ُّبَر َوْهَو ابر ىتبأ هلا ريغ له : ىلاعت

 .مالسإلا ماقم وهو لسرلا هب ثعب امو هب رمأ امب يضر دقف ًابر

 هتحص ةمالعو ؛هللا نع ىضرلا «لوألا نم ىلعأ وهو :ىيناثلا مسقلاو

 هلل نأب ًانيقي جاجتحالا نم صلختلاو قلخلا ةمصاخم طوقسو تالاحلا ءاوتسا

 انديس لاق كلذلو .هب ىلاعت هللا ةدارإ ىف دحأل رذع ال نأو «ةغلابلا ةجحلا

 ند كيما ةلاحسوا ىلع ىلابا هلو زم قلادة: يضر كالقخللا ني ربع

 ال ناتيطم ىنغلاو رقفلا» :هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا لاقو .ةءاضشر وأ ةديك

 :لوقي رذ ابأ نأ : امهنع هللا يضر ىلع نب نسحلل ليقو .«تبكر امهيأ يلابأ

 ابأ هللا محر :لاقف عقلا ضد ينح ا فيلاو عننا عمم يلع ىكشلا

 .يل هللا راتخا ام ريغ درأ ملو يل ريخ هللا رايتخا نسحف انأ امأ ءرذ

 ههضعي لكصامل كلذلو: «ةالفقلاه دعب الإ نركب ال قيقكتلا ىلع ئضررلاو
 لبق ىضرلا نأل :لاق «ءاضقلا دعب ىضرلا كلأسأو» : هلك هللا لوسر لوق نع

 حصف .ىضرلا وهو «ىلاعت هللا ريبدت عم فوقو ءاضقلا دعبو ريبدتو مْرَع ءاضقلا

 ملاع ميكح ميلع ربدم هنأل هريغ نم مهبولق اوغرفي نأ هديبع نم هللا بلطم نإ
 مهيلع بجي امنإو ءيش يف هعم مهريبدت حصي الف مهنوؤش عيمجو مهحلاصمب
 الإ ةيدوبعلا حصت الو .نئاك وه امب ملقلا فج دقو ءهب اورمأ اميف لاثتمالا

 . ءيشل رايتخا ريغ نم لثتما نمل

 ءيشب ءاضقلا ضرتعي ال نمل الإ لصحت ال ديحوتلا ةقيقحف :مهضعب لاق

 هتعزان وأ ام ةلاحب هعرذ قاض ىتمو ؛ءيش يف ردقلا هب ىرج ام عزاني الو
 امنإ تاحابملا نأ :هانعمو .لاجمو عستم ةعيرشلا يفف ءام ءيش يف سفنلا
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 وأ لاحلا ةبلغ عم لإ اهب عتمتلل ليبس الو لب اهريغل ليبس ال فيفختلل تعضو

 .ام ةرورضل

 ل لا ل ل ل ا ا ا ا

 تاحابملاب هسفن ىلع عسو نمو ءأعرو تام ولو تاحابملا نم رف هينيع نيب

 كشوي امحلا لوح يعارلاك ناكو ءرعشي مل وهو رئابكلا ىلع رارصإلا يف عقو
 يف لغلغتي مل نم» :هنع هللا يضر نسحلا وبأ خيشلا لاق كلذلو ءهيف عقي نأ

 .ارعشي مل وهو رئابكلا ىلع ارصم تام مولعلا هذه

 ةفلك ريدقتلاو ريبدتلا نأل «ريبدتلا نم كسفن حرأ :فنصملا لاق امنإو

 ال بيغ اهذافنإ لب ءزجاع كلذ ذافنإ نع تنأو كسفن يف رومألا ربدت فيكو

 نوكت نأ لبق نم هِملِع ء قباس يف كنع كريغ هب ماق دقو ءألوأ عقي له يردت

 نيب كلذ يف قرف الو .هناحبس هل ضراعملا مدعل ةلاحم ال عقاو وه هب ماق امو

 اذإ بجاح لكلا نأل ءكولسلا تاماقم وأ ةرخآلا رومأ وأ ايندلا رومأ ريبدت

 ةيصقن ةدايز هيف نأل هناحبس هللا نع ًاباجح دشأ وهف عقي مل اذإ ىرحأو عقو
 الضف ءارولا ىلإ عوجرلا هب عقو امبرو تقولا هيلع دسُمُيَف ربد امل ةقفاوملا مدع
 .قيفوتلا هللابو «هنع هللا يضر خيشلا ىهن كلذلو .فوقولا نع

 مذلا ضرعم يف لمعلا ىلع دامتعالا ةمالع هنع هللا يضر خيشلا مدق املو

 :«كلذعك تاضألا ةرهتملا ةفارإو ةيزجتلا تينعملا" ةدازإ اضيأ ركذ انك كلذل

 ريدملا عم رومألا ريبدت نأو ءايع رادقألا راوسأ قرخ ةدارإ نأ ىلإ راشأو

 .هسامطنا وأ ةريصبلا رون فعض نع امإ لصاح هلك كلذو .بدأ ءوس ميكحلا

 :لاقف ل ل ل ا

 ةريصبلا سامطنا ىلع ليلد كنم بلط اميف كريصقتو كل َنِمَض اميف كداهتجا

 .هيف عسولاو ةقاطلا لذب ءيشلا يف داهتجالا «ءكنم

 يف دجلا كرت ريصقتلاو «ملعلا قباس يف نييعتلا انه نامضلاب دارملاو

 وهو باجحنالاو «قالغنالا :سامطنالاو ءناهربلا :ليلدلاو ءبلطلا

 نم :لوقت وأ .بيغلا ملاع نم دمتسم بلقلا يف عدوم رون :ةريصبلاو «توافتم

 عفانملا نيبو «لطابلاو قحلا نيب قرفلا ناسنإلا كردي هب «ةفاطللا ملاع
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 بلتجملا ٌّسحلا رئاود ةطاحإب عقي هسامطناو ءحلاصملاو دسافملاو ءراضملاو

 لطابلاو قحلا نيب قرفم ريغ ناسنإلا ريصي كلذ ببسبو هب تاوهشلا ملاع نم
 سامطنالا دتشي اهفعضو رئاودلا هذه ةوق ردق ىلعو ء«راضملاو عفانملاو

 ءرومألا قئاقح كاردإ نم ناسنإلا نكمتي ًاضعب وأ الك اهتلازإ ردقبو ءفعضيو

 بيذهت ىلإ ةرقتفم ريغ اهنأ ةيعدم هسفن هيلع بذكت امبر ناسنإلا ناك ثيحو
 جهنلا ىلع ةيراج قحلاب ةفراع يهف «ةحوتفم اهتريصب نوكل ةيكزت ىلإ الو

 .كلذ فالخ ىلع يهو .ميقتسملا طارصلاو «ميوقلا

 ًادهتُجُم هسفن دجو اذإف ءاهيلع هميقي يذلا نازيملا هللا همحر خيشلا ركذ

 هنأ ًائيقي ملعيلف هنم بلط اميف ًارصقمو هللا ملع قباس يف قزرلا نم نمض اميف
 هل نمض اميف ًارصقمو هنم بلط اميف ًادهتجم هسفن دجو اذإو «ةريصبلا سومطم
 نم اًمَوإ» :ىلاعت لاق هقزر وه ناسنإلل نمض يذلاو .ةريصبلا حوتفم هنأ ملعيلف

 .[6 ةيآلا :دوُم] #اهرقتسم ٌرَلَعيو اهقزر هلأ ّلَع اَّلِإ ٍشْرَأْلا يف مَآ

 .«لجأو قزرو قلخخو قلت : عبرأ نم كبر غرف» :ِةْكَي لاقو

 امك انقزري نأ هيلعو ءانرمأ امك هدبعن نأ انيلع :نيفراعلا ضعب لاقو

 .اندعو

 هب رمأ امو هلجأ نم قلخ ام وهو :نائيشف ناسنإلا نم بلط يذلاو

 1 نأ تفلح امو :ىلاعت هلوقل هللا ةفرعم هلجأ نم قلخ يذلاف

 . [56 ةيآلا :تاّيراَّذلا] 4 نودي

 ثيدحلا يف ىلاعت هلوقلو .نوفرعيل يأ : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 ل قلخلا تقلخف فرعأ مل ًازنك تنك» : يسدقلا

 ًامو» :ىلاعت هلوقل صالخإلا ىلع هللا ةدابع وه ناسنإلا هب رمأ يذلاو

 اتقيس نيتيآلا ىرت تنأف 15 ةبآلا :ةئيبلا] 4هآقتخ نبدأ هل نصل هنأ وذبح لإ ورم

 قحلا باطخ مهفي ناك نمل هب لاغتشا الو ىوسلل تفتلم قبي ملف رصحلا قاسم

 .هرمأ لثتميو هناحبس

 تحتفنا املكف «تاجرد صالخإلا ىلع هتدابعو .تاجرد هللا ةفرعم مث

 هلمع ريصي ىتح صالخإلاو ةفرعملا يف ىقرت هالوم ىلع لابقإلاب دبعلا ةريصب
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 الف هللاب هلمع ريصي ىتح لب نومضم ًاضيأ هنأل باوثلا ظحالي الف هدحو هلل

 فلؤملل يتأيسو . صالخإلا تاماقم يف هيقرتل كلذو ًالصأ المع هسفنل بسني

 «ةيبوبرلا قوقحب مايقلاو ةيدوبعلا يف قدصلا مهبر نم نيفراعلا بلطم هللا همحر

 لوسر انالوم هاجب هالومل ةهجولا صلخأو هللا عم هقدص ققحت نمم هللا انلعج

 . هلك هللا

 حرش ىهتنا انه ىلإ :يطابرلا يئالدلا يبرعلا نب دمحم جحلا هديقم لاق

 كلذ ادع امو قسن نسحأ يف ررحم وه يذلا مكحلا ىلع هنع هللا يضر خيشلا

 نأل نيابتلا نم امهنيب امل اذهب هقحلأ نأ يل رهظي ملف ِنْدّملا ىلع دبيقتو ررط وه

 قيفوتو يناعملا بيترتو ظافلأ لح نيب عماج بيجعلا حرشلا عينص نم اذه

 ةمكح لوأب لب اهريغ نع ةذبنلا هذهب يفتكي نأ داك هعلاط نم نإ ىتح «بيذهتو

 امو هترابع زجوأ ام مامإ نم هّرد هّللف اهيلإ قبسي مل يتلا ةمدقملاب لب ءاهنم
 : لي هلوق نم يدمحملا ثرإلا نم ًارفاو أاظح ثرو دقلف «هتراشإ عصنأ

 : هللا ءاطع نب جاتلا لاق دقو «ةرابعلا يل ترصتخاو «ملكلا عماوج فطخأ)
 . هتراشإ مهيلإ تيلجو هترابع قلخلا عماسم يف تمهف ريبعتلا يف هل نذأ نما

 لاحلاب ىفكو ءاعطق ريبعتلا يف هل نذأ نمم هنع هللا يضر مامإلا اذهو

 انيلع ضافأو ًارشتنم دوجولا يف هدّدم ىقبأو ًاريخ نيملسملا نع هللا هازجف ًاليلد

 عومجملا اذه متخنو .نيعمجأ نيملسملاو ناوخإلاو نحن نيعملا هددم ءام نم

 متخي هنع هللا يضر قارحلا دمحم يديس خيشلا ناك يذلا كرابملا ءاعدلا اذهب

 تس تسو تدفال نلع تعاو هكيتحيم قلل ديس هيلا سلا
 كيف ينذزو «مالسلا هيلع كّيبنب ينَقَلو ءَكِترضحل هب ُحْلْصَت ًاريهطت ينرّهطو

 كب لإ َنوُكَن ال ىتح كاوِس ءيش لك نع كيف ينبّيغو ءناتّتْفا كبو ءأرّيحت
 ضار يْنع تنأو ناد ورثت: تح قويض ةنقبو يموي رئاس كيف ينظفحاو .كلو

 هللا يضر لاق ًاضيأ هئاعد نمو .ِةِلَك هللا لوسر انالوم ٌقحب ٍنوتفم ريغ كنع انأو

 هذه يّبر ينَمَهْلَأ هنع هللا يضر يبرعلا يالوم خيشلا ةرايز ىلإ تجرخ امل :هنع

 ام كب حتافلا ٍدمحم انديس ىلع لص َّمُهّللا :اهصنو ؛هلك ىبنلا ىلع ةالصلا

 .نيمآ نيرادلا يف مّلسو هبحصو هلآ ىلعو «كتفرعم نم هريغ ىلع َقِلْغأ





 يئاالدلا يطابرلا يبرعلا نب دمحم يديسل قارحلا دمحم يديس ةمجرتو ميدقت

 هنع هللا ىضر قارحلا دّمحم ىدّيس لاسر :لوألا بابلا

 ا ال وجودا ىلوألا ةلاسّرلا

 يناثلا ةلاسّرلا

 ةثلاثلا ةلاسرلا

 307007100011100 ةعباّتلا ةلاسّلا

 10 ةيسالا ةلاشإلا

 ةسِداّسلا ةلاسّرلا

 ٌةَعباَّسلا ٌةلاسرلا

 ا ل ةنِماَّقلا ةلاسّرلا

 ةعساتلا ةلاسّولا

 01 عا م ا عاملا اب اوم ار معك ةرشاعلا ةلاسرلا

 رشع ةيداحلا ةلاسزلا

 رَشَع َةيِناَّذلا ةلاسّرلا

 000 رشع ةثلاثلا ةلاسّرلا

 00000 رشع ةعبارلا ةلاسّرلا

 ول تو و كوم َّرّشَع ةسماخلا ةلاسّرلا

 رشع ةسداسلا ةلاسرلا
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 0 رشع ةعباسلا ةلاسرلا

 01 اع وومااو ومال فرك متلا أ ووك وع فق واق وحسم فاو 023 رشع ةنماثلا ةلاسرلا

 1 ركع ةقيساتلا ةةلانسلا

 04 نورشعلا ةلاسّرلا

 0 نورشعلاو ةدحاولا ةلاسّوْلا

 رت ودل وسمو ودول ول عاما دو رولا الا نورشعلاو ةيناثلا ةلاسرلا

 0 نورشعلاو ةثلاثلا ةلاسّرلا

 0 ا نورشعلاو ةعيباّرلا ةلاسّرلا

 1 نورشعلاو ةشيئاخلا ةلاسرلا

 1“ ياسا ممارس ةوقاناما واس و اس نورشعلاو ةسداسلا ةلاسّرلا

 ا ا ا ا حا نسا نوم نورشعلاو ةعباسلا ةلاسّرلا

 ١“ نورشعلاو ةنماثلا ةلاسّرْلا

 و نورشعلاو ةعساتلا ةلاسّرلا

 0 َنوُثالثلا ةلاسّرلا

 7 نوثالثلاو ةدحاولا ةلاسّرلا

 1 موسما اساس ومطاعم نوماس ل ف مااو ةديحت مدع نوثالثلاو ةيناثلا ةلاسرلا

 ا اوك لا ساما ا وخال نوثالثلاو ةثلاثلا ةلاسّرلا

 ا ا ا جر و ا نوثالثلاو ةعبارلا ةلاسّرلا

 0 00000 ا نوثالثلاو ةسماخلا ةلاسّرلا

 ناك يو سلطات وسع اوكا هاوس وحلا خلو نوثالثلاو ةسداسلا ةلاسّرلا

 ا نوثالثلاو ةعباّسلا ةلاسّرلا

 م نوثالثلاو ةنماثلا ةلاسّرلا

 0 نوثالثلاو ةعساتلا ةلاسّرلا



 343 تايوتحملا سرهف

 05 نوعبرألا ةلاسرلا

 00 0 0 000001 نوعبرألاو ةدحاولا ةلاسّرلا

 0 نوعبرألاو ةيناثلا ةلاسّرلا

 ماا يس ا نسا خل نا نوعبرألاو ةئلاثلا ةلاسّرلا

 ها يل لا نوعبرألاو ةعبارلا ةلاسّرلا

 0 نوعبرألاو ةسماخلا ةلاسرلا

 0 نوعبرألاو ةسداسلا ةلاسّرلا

 31 ا نوعبرألاو ةعباسلا ةلاسّرلا

 144 نوعبرألاو ةنماثلا ةلاسّرلا

 1 ا ا نوعبرألاو ةعساتلا ةلاسّرلا

 ا و و ممل نوسمخلا ةلاسرلا

 همكح :كلاثلا بابلا

 ئآرق يآ ىلع هنع هللا يضر هدبياقت يف : عبارلا بابلا ةنأ ف ل ب

 ةيفوصلا مالك ضعبو ةيوبن ثيداحأو

 101 ا اع هارب سو وف ا وص د 1 وأ رم وجعل اعمل ثيداحألا يف لصف

 0 ملا ول وام ءاقبلاو ءانفلاو ةدهاشملا ىلع مالكلا يف لصف

 هنع هللا يضر هحورش يف : سماخلا بابلا

 000000 ةيشيِشملا ةالصلا حرش يف لوألا لصفلا

 514١ هنع هللا يضر يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلل ريبكلا بزحلا حرش يف يناثلا لصفلا

 0 ا 000000 بيغلا ءامب ًاضوت حرش




