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 يسمي

 رشاتلا ةمدقم

 دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نيبيطلا هبحصو هلآ ىلعو نيعمجأ هللا قلخ ريخ
 ىتلاب مهلداجو ةنسحلا ةظعوملاو ةمّكحلاب كبر ليبس ئلإ عذا ٠

 « نيد ملأ وهو هليبس نع لص نم مَع وُ كير اذإ نسْحَأ يه
 0 لحنلا : +375 ١

 . قدصلاب لوقلاو قحلا قيرط ىلإ هققوو كبر محر نم الإ نيفلتخم

 ال نم لكرمألا ىف لخدتو فوصتلا داقن ىلع رمألا طلتخا اذكهو

 وأ دوقح وأ لهاج لكو ريفنلا ىق الو ريعلا ىف ال ناكم هل سيلو مهفي
 ممذلا ريغي ئذلا لاملا بح ىلع ةنعللاو ةحلصم بحاص وأ روتوم

 . قافنلاو بذكلا ىلإ ىدؤيو قالخألاو

 ىدهو رون وه ام لكو قدص وه ام لكو قح وه ام لك اذكهو

 فرعي دقاح نيبو دعتبمو بذكمو عبتمو قدصم نيب هلوح سانلا فلتخي

 ىلع رهظي فوس ةدساف ةحلسأب نكلو مجاهي عمطلا بابسأل نكلو قحلا

 نيبملا روتلاو ءايضلاب ىدهلا ملعو قحلا لوسر هب ءاجام كبسحو

 حضاو ديجملا نآرقلا هيلع لزنأ دقو ؛ رودصلا ىف امل ىفاشلا نآرقلاو
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 شيفافخلا نويع نكنو ءابرعلا برعلا ىلع لزنملا تايالا رهاظ تانيبلا
 . تكرشأ مث تركنأ مالظلا ىف الإ ىرت ال ىتلا

 كيج نم كانه نيف ضتفلا ىقو: فودصتلا ىف نانلا كقلكحا 'لوقأ

 ىنعملا لهج نم كانهو لدي ام ىلعو ىقيقحلا فوصنتلا ظفل .. ظفللا

 ىلإ ( نيع ) ظفل الثم رظنا  اهرارسأ اوفرعي ملو مهتغل اولهج هيلع لولدملا
 نوكي دقو ءاملا نيع نوكت دقو ةرصابلا نيعلا ىه نوكت دق .. لدت ام

 كارتشالا نويغالبلا هيمسي ام اذهو ؛ انيع ىعدي سوساجلا ىتحو بهذلا
 . ةفلتخم ىئاعملاو دحاو قوطنملا ظقللاف“ ىظفللا

 دجت هرخآ ىلإ دنهملاو ماسحلاو فيسلا ظفث ىلإ اضيأ ىعم رظنا

 .فدارتلاب ةغالبلا لهأ هيمسي ام اذهو  دحاوف ىنعملا امأ ةفلتخم ظافلألا

 بلط انه نمو .- ءىش ىلع مكحت الف ةغللا رارسأ ملعت نكت مل ام

 ةلصتملا مولعلا تارشع نم رثكأب املم نوكي نأ ميركلا نآرقلا رسفم نم

 . امهريغو ةقيقحلاو ةعيرشلاب

 هيلع لدي ام اوملعي مثو ظفللاب اومتها سانلا ضعب نأل اذه لك لوقأ
 . طينضلاب :ظفللا

 مهي ام ىه ىتلا سفنلا ءافص هيئاعم نم فوصتلا مسا ناك اذإ

 لهق ناسنإلا ىف ىمسألا ءزجلا ىه ىتلا حورلاب ءاقترالاو ىقيقحلا ناسنإلا

 لهو ةيرشبلا ىداهو ةيناسنإلا لوسر بلق نم ىقنأ الو ىفصأ كانه نوكي
 .. هحور نم ىقرأ اضيأ كانه نركي

 ىمسألا دوصقملاو لب لاوقألا لك نأ باتكلا اذه ىف تبثنل انب ايهو



 ةاكشم نم ةاحوتسم اهنطايو اهرهاظ ةيفوصلا لاعفأو لاوقأ . لاعفألا وه

 رون نم هيلع تقرشأ ىتلا كلت ماسو هلآو هيلع هللا ىلص هلا لوسر راونأ

 . ديجملا نآرقلا نيملاعلا بر باتك نم هيلع لزنأ ام ناكف هبر

 .. ميركلا نارقلا وه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هقلخ ناك دقف

 هباتك ىف ( ىلازغلا دماح وبأ مامإلا ) ءايحإلا بحاص ىديس لوقي
 : هصن ام 435 ص ىدنجلا ةبثتكم هعبط لالصلا نم دقنملا

 نأو ىلاعت هللا قيرطل نوقباسلا مه ةيفوصلا نأ انيقي تملع دفل )

 لب قالخألا ىكزأ مهقالخأو قرطلا بوصأ مهقيرطو ريسلا نسحأ مهتريس
 نم عرشلا رارسأ ىلع نيفقاولا ملعو ءامكحلا ةمكحو ءالقعلا لقع عمج ول

 اودجي مل هنم ريخ وه امب هولدبيو مهقالخأو مهريس نم ائيش اوريغيل ءاملعلا
 نم ةسبتقم مهنطابو مهرهاظ ىف مهتانكسو مهتاكرح عيمج نإف اليبس هينإ

 .هب ءاضتسي رون ضرألا هجو ىلع ةوبنلا رون ءارو سيلو ةوبنلا ةاكشم رون

 امو اهيف مهعفني امو مهايند ىف سانلل ايداه ىمالسإلا نيدلا ءاج دقل

 ىفوألا ءازجلا نوكيو نامأو مالس ىف مهتايح ىضمت ىتح مهيلع بجي
 . مهارخأ ىف

 .. هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال هناكرأ مهأ ىذلا ديحوتلاب ءاج

 .. مالكلا ملعب هنومسي ام وأ ديحوتلا ملع وه اذهو

 ةعبرألا ةمئألا هيف رحبتو تالماعمو تادابع هقفلا ملع نم دبال ناك مث

 . مهنع هللا ىضر لبنح نباو ىعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ مهنع ىلاعت هللا ىضر



 ا

 نم ناك ناكرألا مث ناميإلا ىلع امئاق ىمالسإلا نيدلا ناك املو
 ناميإلاف ناميإلا ناسحإ ناسحإلا وه اهيلع الإ موقي ال ىتلاو اضيا هناكرأ

 ناكو ناسحإلا ناك انه نمو صقنيو ديزي همالك ىلع دمتعي نم لاق امك

 ةرهاظلا ةيبرتلا : قلاخلاب بلقلا لاصتاو صالخإلا ىف ةورذلا فوصتلا

  ةبحملا  ركفلا  ركذلا - ةبانإلا  ةبونلا  ةبساحملا  ةبقارملا  ةنطابلاو

  ةدهاجملا  قدصلا - راثيإلا  ربصلا  دهزلا  ميلستلا  اًصرلا  لكوتلا

 .. ةئكمطملا سفنلا  ةماوللا سفنلا  سفنلاو ىوهلا ةفلاخم

 هلوسر اهمزتلا ىتلاو ىلاعت هللا اهيلإ اعد ىتلا قالخألا ىه هذه
 ىتلا قالخألا سقن ىه ةرعش ديق اهنع رخأتي ملق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 اوعاسأ نيذلا ءايعدالا ال نويقيقحلا نويفوصلا اهمزتلاو فوصتلا اهيلإ اعد

 . نورهاظلا هوادعأ هل ئسي مل ام فوصتلا ىلإ

 نم ساسأ ىلع الإ ماق امف هناكرأو فوصتلا ناينب هيلع ماق ام اذه

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك

 : ىلاعت هللا مهادهف مهسفنأ اودهاج موق الإ نويفوصلا ةداسلا امف

 < انلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذّلاو +

 .. فرحنا مرح نمو « فرع قاذ نمو

 لوسرلا لعف نم ناك لب مالسإلا دجو موي لوأ نم فوصتلا دجو دقل

 . سانلا نم ةولخ ىف ددعلا تاوذ مايألا هثنحتب ىحولا 1 لبق

 دمتعي ال ظافلألا نأ انركذ دقو  مسالاب ادوجوم نكي مل نإ فوصتلاو
 غقاولاو لاحلا مكحب ادوجوم ناك فوصنلا نأ الإ  اهيناعم ريغ نم اهيلع
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 هتباحصو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ىلمعلا قيبطتلاو شاعملا
 . راهطألا

 حضاولا عباطلا وه ناك فوصتلا نأ تركذ اذإ أطخ ىلع نوكأ الو

 .. مالسإلا ىبنو مالسإلا لبق هئايبنأو مهلك هللا لسرل زيمملاو

 ضعب لاوقأب ةمدقملا هذه ءىضنل ملسملا ئراقلا اهيأ ىعم ايهو
 نوركنملاو ةيفوصلا وديؤم مهلوق قدص ىلع قفتا نيذلاو نيروهشملا ءاملعلا
 د

 ةريهشلا هتلوق لوقي ةنيدملا ملاع هنع ىلاعت هللا ىصر كلام مامإلا
 : ةقداصلا

 «قسفت دقف فوصنتي ملو هقفت نمو ؛ قدنزت دقف هقفتي ملو فوصت نم)
 . نويقيقحلا فوصتلا لهأ هب فصتا ام اذهو ( ققحت دقف امهنيب عمج نمو

 دعب الإ نيملسملا نيب فرعي مل فوصتلا نأ نوركنملا معز دقو
 . ةلضفملا نورقلا لهأ ضارقنا

 قيقحتلاب ةبذاكلا ىوعدلا هذه ىلع نوققحملا ملعلا لهأ در دقو
 نع ىكلاملا بهذملا ءاملع رابك اهاور كلام مامإلا ةرابع نإ اولاقف ىملعلا
 : ىف ةدوجوم ىهو فلخ نع افلس هنع ىلاعت هللا ىضر كلام مامإلا

 ىف ةيزعلا نتم ىلع ىناقرزلا حرش ىلع ىودعلا ةمالعلا ةيشاح ١(
 .12١/؟”ج ىكلاملا هقفلا

 ىراقلا ىلع دام مامإلل ملعلا نليع حرش : باتك ىف ةدوجوم )

 .؟"/اج



 مَ

 : باتك ىف نرودلخ نبا اهركذ نيخرؤملا رابك ىوتسم ىلعو (؟
 .لئاسملا بيذهتل لئاسلا ءافش

 ١ ص فوصتلا دعاوف هباتك ىف قورز دمحأ خيشلا اهركذ (؛4

 .. ؟ ةدعاق

 . 5 ص دشر نبا ىلع هحرش ىف ىناتتلا اهركذو (ت

 رشاع نبا ىلع هحرش ىف ةرايم خيشلا اهركذ اضيأ

 قووز دمحأ خيشلا ىوس نيفوصتملا مسا مهيلع نوقلطي ال ءالؤه لكو

 ددعلا كلام مامإلا لوق ركذ نم نأ الإ مهضعب انركذ دق انك نإو

 . رصحلا نع جرخي ىذلا ديدعلا

 ةقيقحلا فرع لجر فوصتلا ءادعأ هيلإ عجري نمم لجر اذهو

 خيش هنإ ركل حا ولا دع لا اهعاذأف
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 قفئا ام ىه ٠ . نيمئاعلا بر نيد ء نيدلا ةقيقح ةقيقحلاو .. ل

 ىه ةعرشلاف ٠ اهنمو ةحرش وتم لكل ناك نإر.. نر زناوسألا كن

 : 4 ةدئاملا , 4 اجاهنمو ةعرش مكنم انلعج لكل ) : :ىلاعت لاق ةعيرشلا

 عبنت الو و اهعبتاف ِرمأْلا نم ةعيرش ىلع كانلعج م 0 ىلاعت لاقو

 نيملاظلا ّنإو اميش هّللا نم كلع اونغي نل ِمِهْنِإ « نوملعي ال نيذّلا ءاوهأ

 1١9 ١. 18 : ةيئاجلا . « نيقتمْلا يلو هللار ضعب ءايلوأ مهضعب
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 ةقيرّطلا ىلع اوماقتسا ول نأو ٠ : ىلاعت لاق ٠ قيرطلا وه جاهنملاو

 اباذع هْمكلسي هّبر ركذ نع ضرعي نمو هيف مهسفنل «؛ افدغ ءام مهايقسأل

 با لالا :١5 نجلا ؛ 4 ادعص

 كلس ىذلا قيرطلا وه جاهنملاو , رهنلل ةعيرشلا ةلزنمب ةعرشلاف
 كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىهو . نيدلا ةقيقح ىه ةدوصقملا ةياغلاو ١ هيف

 . مالسإلا نيد ةقيقح ىهو ء هل

 ةعيرش ىلإ نيدلا مسق دق ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا خيشلا وهاهو

 .. ةقيفحو ةفيرطو

 هيلا ننيفلا ره مآ هلق مل اهب نيالا ققاناكحإ هع اذه ليف
 .هدعب نمو ةيميت نبا خيشلا لبق نم مالعألا ةمئألا همهف امك مالسإلا نيدل

 نبا ) هقدص ىلع عمجملا خرؤملا هلأق ام ركذن ءدب ىلع ادوعو

 : فوصتلا نع همالك دنع  عامتجالا ملعل ىقيقحلا سسؤملا ( نودلخ

 نم اهرابكو ةمألا فلس دنع لزت مل موقلا ءالؤه ةقيرط نأ هلصأو )
 فوكاعلا اهلصأو ٠ ةيادهلاو قحلا ةقيرط مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا
 ايئدلا فرخز نع ضارعإلاو ىلاعت هللا ىلإ عاطقتالاو ةدابعلا ىلع

 دارفنالاو « هاجو لامو ةذل نم روهمجلا هيلع لبقي اميف دهزلاو ؛:اهتنيزو
 املف ء« فلسلاو ةباحصلا ىف اماع كلذ ناكو « ةدابعلاو ةولخلا ىف قلخلا نع

 ىلإ ساتلا حنجو « هدعب امو ىناثلا نرقلا ىف ايندلا ىلع لابقإلا اشف

 نبا ةمدقم ٠ ( ةيفوصلا مساب ةدابعلا ىلع نولبقملا صتخا ايندلا ةطلاخم

 م © كلا ص نودلح



 داو

 ىنيد ملع لوق ركذنلف نيمدقتملا ضعب اضيأ هلاق ام ضعب انكرت اذإو
 . ( ةرهز وبأ دمحم ) مامإلا ةمالعلا نيثدحملا مالعأ نم

 ىنكلو « مالسإلا لبقو مالسإلا ىف فوصتلا ةأشتل ضرعتأ نأ دوأ ال

 نكي مل هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نإ لرقأ نأ عيطتسأ ال

 نم نإ ) : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لاق ىذلا وهو ٠ افوصتم
 . هحيحص ىف ىراخبلا هاور ( مهنم رمع نإو نيملكمو نيثدحم ىتمأ

 كي نإف نوثدحم ممألا نم مكلبق اميف ناك دقل ) : ملسم حيحص ىفو

 نم ناك هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف دقتعي ناك ىذلاو
 هيلإ هجو ةرمعلا ىلإ ايهاذ ناك امدنع هنإ ىتح « هللا ىلإ هباحصأ برقأ

 ىذمرتلاو دوادوبأ هاور ؛ .. ( ىخأ اي كئاعد نم انسنت ال ) : لوقلا

 . ٠ ( انسنت الو كئاعد ىف انكرشأ ىخأ ىأ ) : هظفلو

 : لوق ىلاعت هللا لوق دعب سيلو ىناعت لوقيو

 « نينسحملا عمل هللا ْنِإو البس مهنيدهتل انيف اودهاج نيذلاو »

 ٠ 19 : توبكنعلا ل

 فلؤملا ذاتسألا ةدايس حضوأ دقف هانركذ ام لك نع انانغأ ناك امو

 انتبثأف باوثلا نم ريغص بيصن ولو انل نوكي نأ ائدرأ نكلو دافأو داز دقو

 ىداهلا نم اهباوث وجرن قيرطلا اذه ىف ةعمش ولو ءىضن ىك هانتبثأ ام

 .. رونلا ليبسو قحلا قيرط ىلإ



 ند“ ا

 لك باتكلا اذهب عفنا ءاعدلا بيجتسم اي ءادنلا عماس اي مهللا

 هتركف بحاصل هباوث لعجاو - ديفتسم هللا عاش نإ وهو . دافتساف هأرق نم

 اب مهعم نحنو ادهج هيف لذب نم لكلو هئارقلو هفلؤم لضافلا ذاتسأللو
 ور

 نوصلخيو نوصلخيف نولعفيو نولعقيف نولوقي نيذلا نم اتئعجاو مهللا

 تبستكا ام اهيلعو تبسك ام اهل اهعسو الإ اسقن هللا فلكي ال »

 نلمح امج اًرضِإ نع لمح الو اني انأطخأ وأ اديسن نإ اناذخاؤن ال اني
 انل رفغاو اًنع فعاو هب انل ةقاط ال ام انلمحت الو انبر انابق نم نيذلا ىلع

 .. « نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف انالَوَم تنأ اًنمَحْراو
 . نيم اعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو

 رشانلا
 ملكلا عماوج راذ

 نيدلاو ملعلا ةمدخل ةعماج هللا هلعج
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 ميجا ماركا لو

 هم ل 5:

 ةالصلاو ٠ هديزم ئفاكيو همعن ىفاوي اذمح نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هلا ىلعو :هذمحم انالومو انديس نيلسرملاو ءايبنألا فرخأ ىلع مالسلاو

 ءارييطت مهريطو ؛ سجرلا مهنع ىلاعت نا بهذأ نيذلا نيرهاطلا نيبيطلا

 نيذلا نيمايملا رغلا هباحصأ ىلعو : اليضفت قلخ نمم ريثك ىلع مهلضفو

 مه كنلوأ هعمض لزنأ ىذلا رونلا ارعيبتاو هورصنو دورزعو هب اونمأ

 موي ىلإ ناسحإب مهعيت نمو ؛ نيعباتلا نع مهّللا ضراو .. نوحلفملا
 .. نيمركألا مركأ اي كمركب مهيفو مهعم انعو .. نيدلا

 دهعبامأخكث

 ىلإ هتبسنب فرشي ىذلا حبحصلا ىنسلا فوصنتلا نع باتك اذهف
 هل تعضو « هلوانت عوضوم لك ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 : قيقدلا ناونعلا اذه

 ١ ملسو لاو هيلع هنلا ىلص مامغلاب للظللا فوصت نع ماثللا فشك !

 عماوج راد - ةبتكم ىلإ عجرت كرابملا باتكلا اذه ةركف ىف لضفلاو

 أباتك عضأ نأ ىف ىلع اهرايتخا عقو نأ فرشلا ميظع ىل ناك دقف - ملكلا

 هللا باتك نم ةدمتسم ( فوصتلا ) كولسلا ملع لوصأ نأ سانلل هيف حضوأ

 . ملسو هلآو هيلع هللا لص ميركلا هيبن ةنسو ىلاعت



0 

 : اهنم رومأ ةدئارلا رادلا هذه بلط ةيبلتل ىتاعد ىذلاو

 فوصتلا نع ةحضاو ةيرظن ىلإ ةيمالسإلا ةكرحلا ةجاح ١(

( 

 ىف وأ « ىئاغملا هرايت ىف فارحنالا نم هكلأاس مصعت ىمالسإلا

 هقفلاك هيف هقفلا ناك مث نمو ١ ةريصب ريغ ىلع ىداعملا هرايت
 لاوحأو تالماعمو تادابع نم ةيمالسإلا ةعيرشلا رومأ ىف

 +, ءةكصخحس

 ةئسلا لهأ ةديفع ءوص ىلع ررحملا ىفوصلا باتكلا ةردن

 بتك نم اريثك نأل كلذو ٠ ةفورعملا ةيهقفلا بهاذملاو ةعامجلاو
 ىف ئراقلا عقوتف ؛ فيرحتلاو سدلا نم ءىش اهلخاد فوصتلا

 ىف رومألا عضت بتك نم دبال ناكف ء هرمأ نم ةريح

 . اهعضاوم

 . هتئيشمو هنوقو ىلاعت هللا لوحب اهنم نوكي باتكلا اذه لعلو

 عم « اصاخ املع هولعج فوصتلا ملع ىف اوبنك نمم اريك نإ
 . بلقلا ةحصك ٠ ملسم ناسنإ لك هب بئاطي ىذلا ملعلا هنأ

 ريغو ٠ اهبيصي ىنطاب ضرم لك نم اهريهطتو «سفنلا ةيكزتو

 . سانلا ةماع قح ىف ةيفيلكت اهلك روما نم كلذ

 نيلغتشملاو هعابتأ اوجرخأو ؛هرداع سانأب ىلب دق ملعلا اذه نإ مث
 ةرات ةقدنزلاو «ةرات رفكلاب مهيلع اومكحف .نيملسملا ةرمز نم هب

 ةينابهرلا وأ ةيسوجملا وأ ةيذوبلا ىلإ هنوبسني امك « ىرخأ
 ال امب نوقرهيو نولوقتي ام رخآ ىلإ ... نيلاغملا ةعيشلا وأ
 .. نوفرعي
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 نم كلهيل .هاياضقو ملعلا اذه لوح فاش فاك نايب نم دبال ناكف

 . ةنيب نع ىح نم ايحيو « ةنيب نع كله

 اررحم ( فوصتلا ) كولسلا ملع مدقأ نأ باتكلا اذه ىف تلواح دقلو

 جاهنم ىلع اوراس نيذلا قحلا لهأ بهاذمو ٠ ةنسلاو باتكلا ءوض ىلع

 د ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نيضصن نآو نوكي نأ بجي د ىذلا ره هدحو اذه نأ ىناميإل كلذو 0 ميركلا

 . اعيمج سانلا رمأ هيلإ

 :انيقح نوكي نأ بجي لب + ىغتي نأ نكمي ال ىناعت هللا ىثإ زيسلاف

 سيلف ٠ ًاقيقد ًاريرحت هاياضقو هئئاسم ررحتو ٠ ققديو ررحي نأ ىغبني نكلو
 لاق اميدقو ٠ ةنسلاو بانكلا وه موصعملاو ؛ نيموصعم مهريغ الو ةيقوصلا
 : - ىلاعت هللا همحر - ىئارادلا ناميتس وبأ هنامز ىف ةيفوصلا مالعأ ريكأ

 يدهاشب الإ اهلبقأ الف ىبلق ىف موقلا مالك نم ةتكنلا تعقو امبر '

 باتكلا ىف ةمصعلا ىل نمض لجو زع هللا نأل ؛ ةنسلاو باتكلا نم لدع
 .. ٠ كلذ ىوس امي ىل اهنمضي ملو ؛ ةنسلاو

 هلاق فرح لك لعجي نأ ديري ىذلا.ىفوصلا أطخ كردن انه نمو

 ام ةمصعلا نم ةيفوصلا بتكل لعجي نأ ديري ىذلاو ٠ اًموصعم ىفوص
 . ةنسلاو باتكلل

 لاق نيذلا ىراصنلاو دوهيلا ةالغ نيبو مهنيب قراف ال ءالؤه لاثمأ نإ
 حيسملاو هللا نود نّم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوَدْخُنا > مهيف ىلاعت هلا

 كتذكف ءالؤه لاثمأ ىف مكحلا اذه ناك اذإف ؛ ١" : ةبوتلا ٠ 4 عيرم نبا



 ككااكع

 دجو نأ درجمل ؛ هيف امو ءفوصتلا ملع لصأ نوضفري نيذلا ىف مكحلا
 نولباقيف ؛ عوضوملا اذه ىف حيحصلا ىأرلا نويناجي ءالؤه نأ وه هيف أطخ
 . نزتم الو ىلقع ريغ ىلاعفنا لعف درب نوفرصتيو اطخب أطخ

 ىئاعت هللا ىلإ هجوتلا قدص ىلع ملع( فوصتلا) كولسلا ملع نإ
 . ةعامجلاو ةئسلا لهأ بهاذم ىلع ءدهزلاو ةدابعلاب

 مالعأ ضعبل مجرت نأ دعب هتلاسر ىف ىريشقلا مساقلا وبأ لاق

 : افوصتلا

 مهركذ نم ضرغلا ناك ةفئاطلا هذه خويش نم ةعامج ركذ وه اذه ٠

 نوفصتم « ةعيرشلا ميظعت ىلع نوعمجم مهنأ ىلع هيبنتلا عوضوملا اذه ىف
 نم ءىشب نيلخم ريغ ٠ ةنسلا ةعباتم ىلع نوميقم ؛ ةضايرلا قرط كولسب
 ملو ٠ تادهاجملاو تالماعملا نم الخ نم نا ىلع نوقفتم « ةنايدلا بادا

 هيعدي اميف ىلاعت هللا ىلع ايرتفم ناك ىوقتلاو عرولا ساسأ ىلع هرمأ نبي
 . ٠ هليطابأ ىلإ نكر نمم هب رتغا نم كلهأو ؛ هسفن ىف كله انوتفم

 نم ءاوهألا لهأك ةفوصتملا ةالغف ؛ هدعاوق ىف قورز خيشلا لاقو

 بنتجيو ؛مهلوق دري :نيقهيفدملا نم مهيلع نوعطملاكو « نييلوصألا
 ىلاعت هللاو هيف مهروهظو.هل مهتبسنب تباثلا قحلا بهذملا كرتي الو ,مهلعف
 .: ملعأ

 فلأ لاخدإ ىف طلغلا :ىلاعت هللا همحر كروف نبا لاق : اضيأ لاقو

 .هنم ترهظ ةهبشب دحاو نمؤم جارخإ ىف طلغلا الو « همالسإ ةهبشب رفاك

 : هدعاوق ىف قورز خيشلا لاقف هقفلا ىف امأو « دئاقعلا ىف اذه
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 نوئحي لب تلق ؛ نطابلا لهأ ىلع ةجح رهاظلا لهأ نم دحأل اولعجت الو '

 نع درجم نطاب لك ذإ « مهيلع ال مهل ةجح رهاظلا لهأ اونعجي نأ ىلع

 راكنإ حصي الو « ىفوصلا ىلع هيقفلا راكنإ حص مث نمف : اضيأ لاقو

 عوجرلا زوجي الو « هنود حصيال لب « هقفلا نع فوصتلا فكي ملو « هنود
 .ةحلصم هتم معاو ملسأ وهف ٠ ةبترم هنم ىلعأ ناك نإو « هب الإ هيلإ هنم

 .. اهيفف ايفوص نكت الو ٠ ايفوص اهيقف نك : ليق كلذلو

 دق ءاهقفلا ىفوص نأل « ملسأر ةيفوصلا هيقف نم لمكأ ءاهقفلا ىفوصو

 . اقوذو ٠ المعو ٠ الاح ء« فقوصتلاب ققحت

 . حيرص قوذو « حيحص هقفب الإ

 خيشلا لاق دقف ةعباتملا ىلع مهصرحو ؛ ةنسلاو باتكلاب مهمازتلا امأو

 . ةمكحلا ةظحالمب مكحلل ميلستلاو ؛ ةنسلا عابتال ةعجار مهعورفق : قورز

 رهاظ نم ةراشإلا اوذخأو ٠ ىنابملا اوققحو « ىناعملا اوتبثأ موق ٠

 ال ."نوققدملا ةمئألاو . نوققحملا ةيفوصلا مهو « ىنعملا نطابو ظفللا

 نع اوجرخف ىنعملا اوتبثي مل مهف ؛ةراشإلا ىلع لكلا اولمح نيذلا « ةينطابلا

 2 ىل و اوصقرزو . ٠ هنمي ةيفاعلا ىلاعت هللا لأسن ..دلك نيدلا اوضقرو « ةلملا

 هلعجي نأو « ماع باتكلا اذهب عفنلا لعجي نأ ىلاعت هللا لأسنو اذه

 لهاج لك نم هيمحي نأو ؛ هدالب ىف ةكربو ؛هدابعل ةمحر لح امئيح
 | ماشللا فشك 1م)
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 نم انلامغأ ريظي.نأ هلا امك .: لفهاعتيو قحلا فرعي دشاغ وأ : لماعتي

 كلذ ىلو هنإ بذكلا نم انتنسلأ رهطيو ؛ قافنلا نم انبولق رهطيو « ءايرلا

 : هيلع رداقلاو

 ةحمل لك ىف ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم ائديس ىلع هللا ىلضو

 55 هللا ملع هعسو ام ددع سفنو

 ريقفلا دبعلا

 ميحرلا ريع ناطلس ريس دمحم

 ف١145 ىلوآلا ىدامج نم ١٠ ىف ىدع ىنب



2 

 دس اتا أ

 ديهفت

 هجردتو يمالسالا فوصتلا ةأشن نايب يف

 : فوصتلاو نيدلا

 نيبر نيدلا نيب ةقيثولا ةئصلا ىلإ ريشن نأ لوقلا ةلفان نم هلعل

 فرعتلا وه ٠ ادحاو اردصم هنم ناعبني ىذلا ردصملا ناك ذإ ؛ فوصتلا

 سفنلا ةدهاجمو ؛تاعاطلاو تادابعلاب هيلإ برفتلاو ١ هب ناميإلاو هللا ىلع

 فاللخ الو ١ لمعو ةديقع فوصتلاو « لمعو ةديفع نيدلاف ؛ىوهلا ةيلاغمو

 نإف اذه عمو ءلمعلا بئاوج ضعب ىف افلتخا نإر ؛ ةديقعلا طانم ىف امهنيب

 هتاضرم ىلإ ىعسيو ؛ ىلاعت هللا ىلإ هجتي امهالك .. دحاو هجتملاو ةياغلا
 : هتف تلاع لالخ 1

 ؛ ةليسولا ىف فالتخالا وه قرف نم فوصنلاو نيدلا نيب ام ةياغو

 بلغي امئيب ..بلقلا ةبفارم لفغي ال نيح ىف حراوجلا لمع بلغي نيدلا ذإ

 لكشلا ىف قرف حراوجلا لمع لفغي ال نيح ىلع بلقلا ةبقارم فوصتملا
 :: نيغألا

 هيف بلغت نيدلا روص نم ةقرشم ةروص وأ ءنيدلا وه فوصتلاف نذإ
 لب ؛ ةدايقلا ناكم بلقلا هيف ىلوتيو « ةداملا ةفاشك ىلع حورلا رصانع

 . تاقوألا بلغأ ىف لفعلا ناكم
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 : ةرطق نيدلا

 اهيلإ راشأ ىتلا كلت ٠ ةميلس ةرطف نع نيئمؤملا بلق ىف ناميإلا عقي

 ال اهيلع ساثلا رطف يتلا هللا ترطف ) : ىلاعت هلوق ىف ميركلا نارقلا

 . ")6 نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو مْيقلا نيدلا كلذ هللا قلخل ليدبت

 ىراخبلا هاور اميف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهررق ىتلاو
 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىصر ةريره ىبأ نع هريغو

 دن ريس أ هادو بهارراق ةراظفلا :نلع :ةقوكألا 4رنوم نهم«: لاف مز
 نم اهيف نوسحت له ا ا تليف ميول هقدر اكن انحش دا

 يتلا هللا ترطف ١ متكش نإ اوأرقاو : ةريره وبأ لوقي مث ؟ ا"!ءاعدج
 ..© مّيَقلا نيذلا كلذ هللا قلل ليدبت ال اهيلع سانلا رطف

 نع ملسو هلآو هيلع نا ىلص ىبنلا هيوري ىذلا ىسدقلا ثيدحلا ىفو

 نيطايشلا مهتنأف مهلك ءافنح ىدابع تقلخ ىنإ ٠ : لاق هنأ لجو زع هبر

 (4) ؛ مهل تللحأ ام مهيلع تمرحو مهنيد نع مهتلاتجاف
 هللا هذخأ ىذلا قاثيملا ىه نيرسفملا نم ريثك دنع ةرطفلا هذهو

 :ىلاعت لاق .٠ .. رذلا ملاع ىف مهو . اودجوي نأ لبق مدآ ىنب ىلع هتيبوبرب

 مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتيرذ مهروهظ نم ,م مدآ ينب نه كبر ذخ ذخأ ذإو )

 اذه عانت ان ةمابقلا وي اولرقد نأ اندهف لب الاف كيري تسلا

 )١( ةقلخلا ةئماك ىأ (؟) 0 مورلا .
 كلذك ؟ اصقن هدلت امتيح ةميهبلا دلو ىف نورت له وأ نذألا وأ فتألا ةصقان ىأ (؟)

 . ةرطفلا ىلع ناسنإلا دلوي
 . هحيحص ىف ملسم مامإلا هاور (5)



 ن1

 مهدعب نُم ةّيَرَذ اًنكو لبق نم انوابأ كرشأ اَمْنإ اولوقت وأ < نيلفاغ

 004 نولطبملا لعف امب انكلهتفأ

 ؛هوقثوو « ناميإلا اذه اودكأف  مالسلا مهيلع هللا لسر ءاج مث

 ره كلذ انيد ديحوتلابو « أبر هللاب اوضرو ٠ مهناميإ ىلع نونمؤملا ماقتساف
 .. قحلا ناميإلاو صلاخلا نيدلا

 ةتوافتم تاجرد ىلع نينمؤملا سوفن يف عقي نيدلا اذه نإف اذه عمو

 كاذو اذه نييو ءفيعضلا ليزهلا هنمو ؛ خسارلا ىوقلا هنم « توافتلا دشأ

 . تاجردو تاجرد

 هبلق لظي هلقع ملستسا نإو ٠ ناميإلا تاجرد ىوقأ ىف نمؤملاو
 ..نيقيلاو ةئيكسلا درب هعم دجي ىذلا نانكئمطالا نطاوم ىلإ اقوشتم امناد

 عطقت ءامسلا تاحفن نم ةحفن ىلإ ةجاح ىف خسارلا ىوقلا هناميإ عم هنإ

 ناطيشلا سواسوو . سفنلا تاعزن ىلع قيرطل

 وهو - مالسلا هيلع  ميهاربإ انديس هليلخ ىف لثملا ىلاعت هللا انارأ دقو

 لاق ذإو *:هير اهطاخم عيقاربل لاق ذإ ؟:لماكلا هليقيو هناميا يف وها نم

 نكلو ئلب لاف نمؤت ملوأ لاق ئتوملا يبحت فيك ينرأ بر ميهاربإ
 هنم غلبأو « ن ناميإلا نم ىوقأ ءىش بلقلا نانئمطاف .. 4 يبلق ندمطيل

 رظنأ ينرأ برو :لوقي ذإ فكوملا اذه فقي  مالسلا هيلع  ىسوم انديسو

 ؟كنش نم فئاط اهدعب فوطي ال ةنينأمط هبلق الميل الإ كاذ ؛موأ 74كيلإ

 )١( :ةرقبلا (9) ا, 211+ فارعألا 51
 فارعألا (؟) ؟١5.
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 ؛ اضيأ ةرطغف فوصتلا

 قيرطلا اودجو دق  مالسلاو ةالصلا مهيلع هللا ءايبنأ ناك اذإو

 مهيرلف هو. تناهطا امن. مهنرس ارطعأ» ارلامف لامك نا ناريطو نإ ارتي
 نيقيلا ىلإ ةجاح دشأ مهو  ءايبنألا ريغ نإف .. مهسوفن هنع تيضرر
 ناكف ؛ رشابملا قيرطلا اذه ىلإ ليبس مهيديأ نيب سيل - بلقلا ةنينأمطو
 اهنم مهيندي وأ « ةياغلا هذه ضعب مهب غلبي رخآ اقيرط مهل اوسمتلي نأ دبال
 فراخز نع فارصنالاو ةايحلا لاقثا نم ففختلاو .٠ ةصلاخلا ةدايعلاو

 للا ىلإ هاجتالا ىف هريس قوعي ام لك نم بلقلا ىلخي ىذلا وه ايندلا
 اهجلاتلا ةيتعلا هداج ةيرات كلر دمر انايزت ناستازلاو «وئلاعت

 مزعو ْدِجو صالخإ ىف ميوقلا قيرطلا اذه كلس نم لك بلق ىف ةرهابلا
 .. مهقاوشأ عزنمب اهيلع اولدتساو ,مهترطفي ساتلا ىدتها . ربصو

 هيكلاسل ىغيني امب مهسفنأ اوذخأو ٠ نوديرملا هكلس اقيرط كلذ ناكف

 ىلإ .. ةبحمو اضرو ربصو صالخإو دهزو ةدابع نم هب مهسفنأ اوذخأي نأ

 ..داترم لكل دازلا وه كلذف ؛ ىلاعت هللا لهأ قيرط ىف مولعم وه ام رخآ

 #21 بابلألا يلوأ اي نرقّتاو ئوقتلا دازلا ريخ ْنِإف اودوزتو >

 اذه و وأ < (فديصت ةملا 1 ةيمست نم. تكش اه ذازلا اذهأ ةليصح مس

 ىذلا ىنعملا اذه نم جرخي ال امم كلذ ريغ وأ ٠ اناسحإ وأ ٠ ةدهاجم وأ

 الو « حالطصالا ىف ةحاشم ال هنإف ٠ ىحورلا دازلا اذه ةليصح هيلإ عمتجت

 . هنومضم دنع تقتلا اذإ دحاولا ىمسمأل ءامسألا ف افالالتخاب ةربع

 ائيش سيل مالسإلل ىناثلا نرقلا ىف مسالا اذهب فرع ىذلا فوصتلاف

 )١( ةرفبلا : ١919 ,
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 هللا لوسر ةباحصو .٠ نودشارلا ءافلخلا ناك امنإو « ةلملا هذه ىف اثداح

 نيذلا مه  نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا ىضرو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .اهمركأو ةروص لينأ ىف فوصتلا ىلعم اوققح

 نم  فوصتلا ىنعي  ملعلا اذهو :: هتمدقم ىف نودلخ نبا لوقي

 دنع لزت مل موقلا ءالؤه ةقيرط نأ هلصاو + ةلقلا نك ةلداخلا ةيع رشلا مولعلا

 قحلا ةقيرط  مهدعب نمو  نيعباتلاو ةباحصلا نم اهرابكو ةمألا فلس
 . ئلاعن هللا ىلإ عاطقتالاو ؛ ةدابعلا ىلع فوكعلا اهلصأو « ةيادهلاو

 نم روهمجلا هيلع لبقي اميف دهزلاو « اهتئيزو ايندلا فرخز نع ضارعإلاو
 ماه كلذ ناكر + ةةابسلل ةيلغلاو قلكلا نع كزفئالاو + ماكو لامو ةذل

 امو يناثلا نرفلا ىف ايندلا ىلع لابفإلا اشف املف « فلسلاو ةباحصلا ىف

 مساب ةدابعلا ىلع نولبقملا صتخا ايندلا ةطلاخم ىلإ سانلا حنجو هدعب
 0 ودنا

 ناك فوصتلا نا  نيفصنملا ملعتا لهأ دنع  صنلا اذه نم مهفي

 هتقيقحبو ٠ همسا باغ نإو « همسرب نيعباتلاو ةباحصلا رابك دنع ًادوجوم

 . هظفل باغ نإو . هتعفو

 ىف بيسلا نع نوريثكلا لءاستي دق :؛ : شولع دمحأ ةمالعلا لوقيو

 هذه روهظ مدعو « مالسإلا ردص ىف فوصتلا ىلإ ةوعدلا راشتنا مدع

 . نيعباتلاو ةباحصلا ديع دعب الا ةوعدلا

 نأل « لوألا رصعلا ىف اهيلإ ةجاح نم نكت مل هنأ : اذه نع باوجلاو
 ىلع لابقإو « ةدهاجم بابرأو عروو ىوقت لهأ اوناك رصعلا اذه لهأ

 , ؟75 ص نودلخ نبا ةمدقم 1(



 تك

 ملسو هلآو هيلع هنا ىلص هللا لوسرب مهلاصتا مكحبيو 2 مهتعيبطل ةدايعلا

 ام تمث نكي ملف ؛ هلك كلذ ىف هب ءادتقالا ىف نورابتيو نوقباستي اوناكف

 لوقي نأ ىلإ ..العف نومئاق هب مه رمأ ىلإ مهدشري املع مهنيقلت ىلإ وعدي
 ةيفوص اوناك  نيفوصتملا مساب اومستي مل نإو  نوعباتلاو ةباحصلاف :
 ]١(. ظلعف

 ناك ذنم ةيئاسنإلا بحص دق ىنعملا اذهب فوصتلا نإف اذه نم رثكأو

 هنيزو ٠ ناميإلا ىلإ ليبسلا اهل دهم ىذلا وه فوصتلا نإ لب .. نيد اهل
 .. اهريمض ىف هل نكمو . اهبلق ىف

 ٠ مالسإلا ىف ىنيدلا ركفلا ديدجت + هباتك ىف ؟ لابقإ ٠ فوسليفلا لوقي

 ىلع ةيفاك ةلالد ىرشبلا سنجلل ةيفوصلا تافلؤملاو ٠ ةلزنملا بتكلا ىفو ٠
 ايناطلس لغلغتو . روصعلا مدقأ ذنم ؛ ةيناسنإلا تبحاص ةينيدلا ةضايرلا نأ

 هل هةيرشبلا خيرات ىف

 ىناسنإلا طاشنلا رهاوظ نم ةرهاظك فوصتلا ىلإ ةلعجم ةرظن هذه

 فوصنلا رهظي نأ اذه دعب ابيرغ سيلف ةيناسنإلا ةرطفلا تارمث نم ةرمثكو
 «ةيمالسإلا ةعامجلا ريكفت نم ابناج ذخأي نأو ٠ ىمالسإلا عمتجملا يف
 : )0 اهئائبأ نم ةريثك ادادعأ هحانج تحن مصير

 : مالسالا يف فوصتلا لصأ

 نأش اذه ىف هنأش ةيناسنإلا سفنلا ىف ةمئاق ةرطف فوصتلا نأ انفرع

 المكم امهثم لك ناكو ء ةدحاو امهتياغو ء ةدحاو امهتأشن تناك ذإ ١ نيدتلا

 . ١؟ ص ىسيع رداقلا دبع خيشلا _فوصفلا نع قئاقح رظني (1)
 . ١4:17 ص بيطخلا ميركلا دبع / ذاتسألل فوصنتلا ةأشن ()
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 توا ةلوبمأ كليم كو عقلا نع ةلحب نإ ني ةلاو د1 مع دمو ه قخ لأ

 رطم ال ماهج باحس نيد ريغب فوصتلاو ؛ هتارمث تبطعو « هناصغأ

 . ائيش هدجي مل هءاج اذإ ىتح ءام نامظلا هبسحي عداح بارسو « هعم

 اهب اونادو ؛ةرخآلا ةايحلا ىف اوركف تاعامج ةيلهاجلا ىف فرع دقو
 هّفسو رمخلا مهضعب فاعف ؛ ةيفوصلا ةضايرلاب هبشأ جهانم مهل تناك مث

 هباب قلغأو لتبتلاو ةدابعلا مهنم ريثك مزلو « دادنألاو مانصألا مهضعب

 ل ور ءالزه نم خيراتلل ركديو» ايندلا ةايحلا لزتعار

 . مهريغ ًاريثكو ىدايألا ةدعاس نب سقو ؛ لفون نب ةقروو

 ىلإ احضاو اقيرط مالسإلا لظ ىف نوملسملا دجي نأ ىعبطو
 نفتلا بناوج ًالميف « بولقلا ىف ناميإلا ةرارش هب حدقنت ىذلا فرصتلا
 . كولسلا هب لدتعيو « قيرطلا ميقتست هب « رون

 نم ىحورلا بناجلاب ومسلا ىلإ ةحيرص ةوعد مالسإلا اعد دقف

 : ىلاعتو كرابت قحلا لوقي ..هتاوهشو دسجلا بلاطم ىلع هبيلغتو ؛ ناسنإلا
 هللا ركذ ن :ع مك دالوأ الو مكلاومأ مكهلت ال ارثمآ نيذلا اهيأ اي د

 ان نو ريفاخلا مه كلوأف كلذ لعفي نمو

 دلولاو لاملا ىلإ هلقعو هبلق فرصو ٠ هللا ركذ نع هسفن لغش نمف
 راتخاف هسفن ىلإ رظن نمو « ةرخآلاو ايندلا ىف ىزخلاو نارسخلاب ءاب دقف
 هنفشأ ةةقف ةتاضرمت هحراوج لفشو : ةبلإ ةلئضو 'هيلق ةسوو: هنن ةدغاانم

 قحلا لوقي .. ةمالسلاو ةاجنلا ىلإ ميوقلا قيرطلا كلسو : ةميلسلا ةهجولا

 ميحجلا َنإَف < ايندلا ةايحلا رثآو * ئغط نم اّمأَف ١ ىلاعتو كرابت

 )١( نوقفانملا :5



 كك

 إف + ىرهلا نع سلا ىو هلو ماقم فا نم اأو « وأما يه
 ,)4 ئوأملا يه ةنجلا

 ناسنإلل ةلماكلا ةروصلا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لوسرلا مسريو

 ىف نإو الأ :٠ لوقيف .. ةبيطلا ةايحلا بلطيو ٠ عيفرلا لامكلا دشني ىذلا

 الأ هلك دسجلا دسف تدسف اذإو هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا

 1 متلفلا فو

 اذهل داسف هداسفو « هلك ىناسنإلا نايكلا حالص وه بلقلا حالصف

 ففقختو ؛ ايندلأ مومه نم الخ اذإ الإ بلقلا حلصي الو « هل عايضو نايكلا

 : حيحصلا ىمالسإلا فوصتلا موقي امهيلع نارمألا ناذهر . اهلاقثأ نم

 ىلص - هيبن بحو « ىلاعت هللا بحل بلقلا غرفتي ايندلا ىف دهزلابف
 حلصنت مث « بلقلا حلصني كلذبو« امهتعاطب لاغتشالاو  ملسو هلآو هيلع هللا

 .. ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هريرقت ىضتقمب هل اعبت حراوجلا

 تناك ىتلا ىه اهيلإ هعابتأ مالسإلا تفل ىتلا تاهيجوتلا هذه

 .. ىلوألا نيملسملا ةعامجل ريخألاو لب :لوألا بلطملا

 هللا ىضرو م ليو هلار هينه تا كت شا لوس ناحسأ ناقف

 «لجو زع هللا ىلع الابقإ سانلا رثكأو ؛ ايندلا ىف سانلا دهزأ مهنع ىلاعت

 ؛ ايندلا ةسايسب اولغتشا دقف اذه عمو . هتعاطب ًالاغتشاو . هل ةبقارمو

 ىتلا بوعشلا حئاصم ريبدتو ٠ ممألا ةدايقو « ةايحلا هيجوت ىلع اومافو

 :3517-41١ تاعزاتلا )١(

 ىردخلا ديعس ىبأ نع ليوط ثيدح نم هحيحص ىف ملسم مامإلا هاور (؟)



 ما

 . اهيف لدعلاو قحلا نازيم ةماقإو ٠ مالسإلا ىق تلخد

 نيعنسي هبو ملسم لكل ةيحورلا ةايحلا نم بئاج دهزلا وأ فوصتلاف
 وه ئذلا ميقتسملا قيرطلا ىلع لظيف ٠ ةايحلا هذه ىف هنزاوت ظفح ىلع

 . اًعيمج ايئدلاو نيدلا مظتني قيرط .. ةعيرشلا هذه قيرط

 مالسإلا ىف فوصتلا خيرات أدبن نأ عيطتسن فوصنلل ىنعملا اذهيو

 . هب نمآ نم ناميإو « نيدلا اذه روهظل لوألا مويلأ نم

 تمسلا اذه ىلع اوئوكي نأ مهنيد مكحب نوبلاطم اعيمج نوملسملاف
 تعسر ْنمَم نيعباقلاو ةباحصلاو» نيدشارلا ءاغلخلا ةريس ىف ةوأر ىذلا

 .(!)طيرفت الو طارفإ ريغ نم نيدلاو ايندلا نم الك تذخأو
 : فوصتلا خيرات

 مهتدابع ىف ةمهلا ولعو ٠ قحلا ةداج ىلع اونوكي نأ ةيفوصلا دارأ
 نيذلا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأب كلذ ىف نيهبشتم

 هتاذل مهالوم اوبلطف ؛ ههجو نوديري ىشعلاو ةادغلاب مهير نوعدي اوناك

 ةنجلا ىلإ اورظنو ء اولاق امك .. لذبي ام هيلع ناه بلطي ام فرع نمو
 مامإلا لاق دقو ؛ اهنم مظعأ اهيدهمف تمظع نإو ؛ ةيده اهنأ ىلع

 ناك امأ ران الو ةنج هللا قلخي ملول ؛: هنع ىلاعت هللا ىصر ىعفاشلا
 نجلا تقلخ امو » ؛ ىلاعتو هناحبس لئاقلا وهو .. ٠ ةدابعلا قحنسي

 .(74 نودبعيل الإ سنإلاو
 1١.1١8. فوصتلا ةأشن )١(

 . هك : تايراثلا (؟)



 ك4

 : هتيصاخو ناميلا نب ةغيدح انديس

 ةصاخ ةفسلف ملسو « هلأو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصأ ضعبل ناك دق

 نب ةفيذح انديس ليلجلا ىباحصلا لاجملا اذه ىف مهزربأ نموم ةدابعلا ىف

 نم هعمسن مل امالك ملكتت كارن «: هل ليق ىذلا امهنع هللا ىضر ناميلا
 ىنصخ :لاقق ؟هتذخأ نيأ نمف .. ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ

 هلأسأ تنكو ريخلا نع هنولأسي سانلا ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب

 ثيدح ىف لاقو «ىنقبسي ال ريخلا نأ تملعو « ىنكردي نأ ةلفاخم رشلا نع
 سانلا ناك ٠ ظفن ىفو ٠ ريخلا فرعيال رشلا فرعي ال نم هنأ تملعف ١ خ؟

 لئاضف نع هنولأسي ؟اذكو اذك لمع نمل ام : هللا لوسر اي : نولوفي

 نع لأسأ ىنآر املف اذكو اذك دسفي امشا لوسر اي : لوقأ تنكو ١ لامعألا
 11+ هللا اذه فمع نابع الادكالا

 كرت را نوقف ان وصح ل ةتااس 610 نكمل فا نأ ناو

 نيب نيقيلا ايافخو : مهفلا قئاقدو ٠ ملعلا رئارسبو . قافنلا ملع ةفرعمب
 ىلع ىلصي ال هثع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع ناكو « ةباحصلا
 مطلا انه وطتخلا هنألا + تةيلغ حلي ةقياحأ ار اذإ ل طافتجا

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نسح دانسإب ىذمرتلا ىور دقو
 ىأ « هوأرقاف هللا دبع مكأرقأ امو هوقدصف ةفيذح مكثدح ام « : لاق ملسو

 ىلاعت هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع نآرقلاو ةفيذح نع ثيدحلا اوذخ

 .. نيمآ .. امهترمز ىف انرشحو امهنع

 نود نم سانلا ضعب هملعي ىذلا نطابلا ملعب ميركلا نآرقلا دهش دقو
 م

 تبيح ؛هاتقو  مالسلا هيلع - ىسوم انديس نع هتيدح دنع كلذو ١ ضعب

 )١( نيثدحملا نم هريغو ىراخبلا ثيداحألا هذه ىور ,



 نك

 نم ادبع ادجوف > مالسلا هيلع رضخلاب امهئاقل دنع امهنع ايكاح لاَق

 014 املع اند نم هانمّلعو اندنع نم ةمحر هانيثآ اند اع

 ةصباو مهنم ؛ ةباحصلا نم ةعومجم ناميلا نب ةفيذح لوح تنوكت دقو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأ ؛: لاق ىذلا هنع ىلاعت هللا ىضر دبعم نبا

 .ءاقتكا مالكلا ىفف ؟ مثإلاو ىأ -ربلا نع لأست تئج : لاقف ملسو هلأو
 ضعب ىفو معن : تلق ؛ تئجأ :ىأ هتزمه تفذح ىريرفت ماهفتسا اذهو

 ائيش عدأ الأ ديرأ انأو ملسو هلأو هيلع لنآ ناس للا لوسز كيتا: لاق هنا ؛ تاياورلا

 اولاقق ء سانلا ىطختأ تبهذف عمج هدنع اذإو؛ هنع هتنأس إلا مثإلاو ربلا نم

 ل و ل ل ا
 هيتيكر ىاتبكر تسم ىتح توندف :٠ ةصباو اي ندا :٠ ىل لافف هئم وندا ىنوعد

 ------ تلق :؟ ىئلأست وأ هنع لأست تلج امب كربخأ ةصباو اي لاقف

 .. معن تلق ؟ مثإلاو ربلا نع لأست تكج :لاق ؛ ىلإ بحأ وهف هللا لوسراي
 50 ىنفنلا هيلإ تنأمطا امربلا : كسفن ٠ ةياور ىفو كبلق تفتسا

 . (') كوتفأو سانلا كاتفأ نإو ردصلا ىف ددرتو سفنلا ىف كاح ام مثإلاو ٠ بلقلا

 قحلا هيلع د هرزءاذإف «ددقكي رون نسؤملا يلق ىلع نإ لوقا ء مث نسو

 رقن لطابلا هيلع درو اذإو ٠ بلقلا نأمطاف اجزتماف بلقلا رونو وه ىفتلا
 . بلقلا برطضاف هجزامي ملو بلقلا رون

 نع دري مل  ىلاعت هللا همحر  ىلازغلا دماح وبأ مامإلا لاق دقو

 ءكاذ امنإو ٠ هسفن ىتفتسي دحأ لك نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىفطصملا

 قحلا نيب هب قرفي ًارون هل بهو ىلاعت هللا نأل ؛ هصخت ةعقاو ىف ةصباول

 . 58: فهكلا )١(

 . نسح ثيدح وهو هدئسم ىف ىمرادلاو هدئسم ىف دمحأ مامإلا هاور (")



 د1

 اذهو ؛ كلذب هبطاخو رونلا كلذب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قثوف ؛ لطابلاو
 بطاخي ناك هنإف « هبحص عم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هدئاوع ليمج نم
 ؛ نيقيلا رودب هردص هللا حرش نم لك هب قحليو هلاح بسح ىلع مهنم الك

 دراولا نيب ةقرفتلا ىلع ىوقو ؛ ىبلقلا كاردإلا ةكلم هل لعجي ثيحب
 .. ه .ا ىئاطيشلا ساوسولاو ىتامحرلا

 ١ نيعبانلا نم ناميلا نب ةعيدح انديس ثيملت

 مامإ جرخت هنع ىلاعت هللا ىضر ناميلا نب ةفيذح انديس دي ىلعو
 (ه١١١ ت) هنع ىلاعت هللا ىضر ىرصبلا نسحلا انديس لوألا ةيفوصلا

 (57١تز) رانيد نب كلام ٠ نيلوألا ةيفوصلا ةمئأ هيدي ىلع جرخت ىذلا

 فرصتلا مالعأ مهو « عساو نبا دمحمو ىئايتخسلا بويأو ٠ ىنانبلا تباثو
 . ىرجهلا ىناثلا نرقلا علطمو «لوألا نرقلا ىف

 : هنيفوصو يرصبلا نسحلا ةمجرت

 هنع ىلاعت هللا يصر ىرصبلا راسي نب نسحلا نب نسحلا ديعس وبأ مامإلا
 . لوألا ةيفوصلا نم ىرصبلا نسحلا انديس رابتعا ةلدألاب تبثن فوسو

 نيعباتلا سأر دعي ىرصبلا نسحلا مامإلا نأ تارابتعالا هذه لوأف

 مث نمو ؛ نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلادعب ةمألا لضفأ مه نيذلا

 نم هجو ىف ىمالسإلا فوصتلل ليصأت وه مامإلا اذه ةيفوص زاريإ نإف
 قحأ قحلاو . هتقيقحل الهاجت وأ هب الهج مالسإلا ةرئاد نع هجورخ نومعزي
 .عبتي نأ

 دق هنع ىلاعت لا ىضر نسحلا مامإلا نأ تارابتعالا هذه ىناثو *
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 هقيثوت ىئأيس امك - (رشابم الاصتا هب لصتم ىفوصلا هدنسو هنع ىلاعت
 امهنع ىلاعت هللا ىضر ناميلا نب ةفيذح انديس نع هذخأ كلذكو دعب

 . هنيح ىف كلذ ىرتس امك

 هللا ىلص دوجولا ديس ىلإ الصتم ىفوصلا دانسإلا عقر تبثي مث نمو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ قيرط نع ملسو هلاو هيلع

 دهع ىلع نكت مل ةعدب هنأب نيلئاقلا فوصتلا موصخ ىوعد رحدنت كلذبو
 . حلاصلا قلسلا

 ملكت نم لوأ ناك نسحلا مامإلا نأ : تارابتعالا هذه ثلاثو *«

 . حلاصلا فلسلا دهع ىلع المعتسم نكي ملو عدتبم هنأ فوصتلا

 اهانعم قيثوت ققحت امك اضيأ ةيفوصلا ةيمست قيثوت قفحتي مث نمو
 .0) هتاذ مالسإلا ةقيفح نم هقاثبناو

 نسحلا مامإلل ةيصخشلا ةمجرتلا نم بناوج ىلع فرعتلاب أدبنلو
 ٠ هتيئكو ؛ هبسنو ؛ همسأ ثيح نم .. هيلع ىلاعت هللا ناوصر ىرصبلا

 . ىوينلا تيبلاي هتلصو ؛ هتأشنو هدلومو 1 هيقلو

 هنأب ةيخيراتلا رداصملا تلد دقف : هترسأو هبسن :. هسا كنك اهاف

 أل ٠ قارعلاب ةرصبلا ىلإ ةبسن ؛ ىرصبلا دامو وحلا نأ 2 خل

 اهديب ةرصبلا لفسأب ( ناسيم ) ىعدت ةديلب نكست تناك - فا ةقوسأ

 راص مث (زوريف ) ب - مالسإلا لبق  ىمسي ( راسي ) هدلاو ناكو
 )١( اهدعب امو "37 ص ىدهملا ةدوج /روتكدلا ذاتسألل ةيفوصلا مالعأ .
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 ىنب نم لجرل  نسحلا مأ - ( ةريخ ) هجوزو وه ( ناسيم ) ىبس نم

 ةملس مأ ةديسلل ةالوم همأ تراصو ٠ هوبأ قتعأ مث راصنألا ّنم راجنلا

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز اهنع ىلاعت هللا ىصر ةيموزخملا

 ا يطا ل راسا يبان هيو انيينلا "كلود وش انهو

 مامإلا دلاو نأ ددصلا اذه يف تاياورلا ةلمج نم ىبهذلا ركذيو

 ىف كلو ««قدعأو ةرودفلا ةديدعلاناكش نأ دعب نسحلا مأب جوزت دق نسحلا

 ("! هنع ىلاعت هللا ىضر رمع انديس ةفالخ

 هل دلو ثيح « ديعس ىبأب ىنكي ناك هنإف « هبقلو نسحلا ةينك امأو
 بقلي ناك امك ء مالسإلا خيشب بقلي ناكو « اتنب قزر امك « هللا دبعو ديعس
 كلذب هل دوهشم اهب قيقح باقلألا هذهب ريدج وهو :2")ةرصبلا لهأ مامإب
 دنامر لها قم

 :هركلوم

 ىف - هنع ىلاعت هللا ىصر  نسحلا مامإلا دلو دقف : هدلوم نع امأو

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز اهنع ىلاعت هللا ىضر ةملس مأ ةديسلا تيب

 نم اتيقب نيتنسل ةيوبنلا ةرجهلل نيرشعو ىدحإ ةنس ةرونملا ةنيدملاب ملسو
 ةنس كلذ قفاويو  هنع ىلاعت هللا ىضر رمع انديس نينمؤملا ريمأ ةفالخ

 هرم - 2١"

 روئكدلل ىرصبلا نسحلا باتكو 515 274 /4/ ىبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس رظني )١(
 ١م ص ىموين حلصم

 كت 21: ءالينلا مالعا ريس )2

 ٠/١ دامعلا نبال بهذلا تارذش + ١١/١ ىبهذلل ظافحلا ةركذت (؟)
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 مامإلا ةدالو نطوم ةفرعم لالخ نم ةمظعلا ملاعم لوأ رهظت انهو
 فاطعأ ىف ميركلا ىوبنلا تيبلا اذه ىف دلو ثيح ٠ ةصاخلا هتئيبو نسحلا

 لانيو لب ؛ اهنع ىلاعت هللا ىضر نينمؤملا ما ةياعر هلئظت ةيهلإلا ةيانعلا
 ور هقف ١ ١'!ةئيكوملا تاياورلا تقطن امك يذم: ةيعاضررو مظعألا كرشلا
 : لاق هنأ هدنسب باعشلا ورمع ىبأ نع مالس نب دمحم نع يبهذلا ظفاحلا

 مأ هتكستف لفط وهو ىكبيف ةجاحلا ىف نسحلا مأ ثعبت ةملس مأ تناك ٠
 ماسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باجصأ ىلإ هجرختو ٠ اهيدثب ةملس
 ىلإ هتجرخأف ٠ هل نوعدي اوناكف اهيلإ ةعطقنم همأ تناكو ٠ ريغص وهو
 201 نفانلا ىلإ ةيبحو نيدلا: ىف ههفف يللا ++ لاقو.هل احذف رمع

 اهيلع قلعو ءايلوألا ةيلح ىف ميعن وبأ ظفاحلا ةياورلا هذه ركذ دقو

 نبللا كلذ نم ةمكحلا نم نسحلا هغني ىذلا غلبملا نإ : لاقي ناكف « الئاق

 ..5]/ ملسو:هلآو هيلع هللا ىلض :ىبنلا جوز ةملس مآ نم ةيرش ىذلا

 ؛ ككرابملا هتاشن

 ةمئأ نع هيقلتو حالفلا ىقارم ىف هجردتو ةكرابملا هتأشن نع امأ

 بحاص لوقيف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ءالجأ

 : ظافحلا ةركذت

 ىلاعت هللا ىضر نامثع ةفالخ ىف هللا باتك ظفحو ء ةئيدملاب أشن ٠

 ربك مث :؛ ةنس ةرشع عبرأ نبا رادلا موي ناكو ؛ تارم بطخي هعمسو ؛هنع

 . 5١ 59 ةيفوصلا مالعأ رظني 1(

 , تهكشو 2 ىبهذتل عالبتلا مالعأ ريس ((

 [ماثللا فشك - م) 1407/١ ءايلوألا ةيلح (*)
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 ركذي :؛ نيفوصوملا ناعجشلا دحأ ناكو ٠ لمعلاو ملعلا مزالو ٠ داهجلا مزالو

 ناسارخ ىلاول ةيواعم ةلود ىف ابتاك راصو ؛ ةءاجفلا نيب ىرطق عم

 نب ةريغملاو ؛ نيصح نب رمعو نامثع نع ثدح « ( دايز نب عيبرلا )
 « ىلجبلا بدنجو ٠ بدنج نب ةرمسو ؛ ةرمس نب نمحرلا دبعو ء«ةبعش

 هللا دبع نب رياجو « بلغت نب ورمعو ؛ ةركب ىبأو « رمع نباو سابع نباو

 .(') ةريقك ةفئاطو

 ةباحصلا مولع عيباني نم هلع ىلاعت هللا ىصر نسحلا مامإلا لهن دقل

 . ىدمحملا ثرإلا ةلمحو « ةفرعملاو ملعلا ةيعوأ اوناك نيذلا

 دقل هللاو : : لوقي ناك هنأ ةيلحلا ىف ميعن وبأ ظفاحلا هنع ىوري

 .(") ؛ فوصلا مهسابل رثكأ « ايردب نيعبس تكردأ

 نامتع انديس دهع ىلع ميركلا نآرقلا عمج نمم نسحلا مامإلا ناكو
 موي انأ ٠ : لوقي ناك هنأ ىبهذلا ظفاحلا ىور دقف .. هنع ىلاعت هللا ىضر

 . 107, هللا ديبع نب ةحلط ىلإ رظنأ نآرقلا تعمج ةنس ةرشع عبرأ نبا رادلا

 مامإلا رثؤي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصأ ضعب ناكو

 سنأ انديس نع ىبهذلا ظفاحلا ىور دقف « ملعلل هظفحب ديشيو ايتفلاب نسحلا
 ,.'"!انيسو ظفح هنإفا: نسحلا اوس: ناق هس نلاتك هللا نكرر كلام نبا

 ؛ لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىعياتلا ةداتق انديس نع ىور امك

 )١( ىبيهذلل ظافحلا ةركذت 554/54 .565 .

 ءايلوألا ةيلح (؟) ١8/7 .

 . هالال/4 ءالينلا مالعاريس (")

 م7؟/46 قباسلا ردصملا (4)
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 ٠ هيلع الضف هل تدجو الإ ءاملعلا نم دحأ ىلإ نسحلا ملع تعمج ام ,)١(.

 هللا همحر نسحلا ناك : هتاقبط ىف لاق ذإ دعس نب دمحم رد هلو

 ولا يل !اعت

 .(9 اميسو + اليمج + احينصف + ماعلا ريثك

 ىتح ؛ لمعلاو ملعلا نيب هتجوازم مامإلا اذه ةمظع ملاعم نم دجنو
 لحس دف + هئامز لهأ ةدايس هل تدقعناو + .نيعباتلا نسآز ىلع ناك دقت

 املع هنامز لهأ ديس ناكو ؛ هتمجرت ىف الئاق ةدايسلا هذه ىبهذلا مامإلا

 , ]و المع

 ملعلا بناج نم نسحلا مامإلا دنع حجرأ ناك لمعلا بتاج نإ لب
 ليقو ٠ :دامعلا نيا لوق كلذ نع ائريخي « ءامسلا نانع لواطي ناك ىذلا

 فزع اق تلو لاك نسما لمعت هنو اذكأ ةتيوفأ دبع نر وتوك

 لبقأ اذإ ناك ؛ : لاقف هقصو مث ٠ ؟ هلمعب لمعي فيكف هلوقب لوقي ادحأ
 اذإر . هقنع برضي رمأ ريسأ هنأكف سلج اذإو ٠ هميمح نفد نم لبقأ هنأكف
 قير فرك هدشل ند ويرسم هنإ ا "ايدل الإ قلمارت هناك راحل كركا

 ىلاعت هللا ةعاط ىف داهتجالا ديدش ناك هنأ عم . هباذع نم هتيشخو هير

 دابعلا سوؤر نم راص مث ؛ هتمجرت ىف ىوانملا مامإلا لوقي ذإ ١ هتدابعو
 .2*), ةئس نيعبرأ ءاشعلا ءوضوب حبصلا ىنعي ةادغلا ىلص « رايخألا

 )١( ها7؟/86 قباسلا ردصملا .

 )'( قباسلا ردصملا :"2 ,

 د5/4 قباسلا ردصملا (؟) .
 . 8/١"7 : دامعلا نبال بهذلا تارذش (؛؟)

 1 اما ةيفوصلا ةداسلا مجارت ئف ةيردلا بكا وكلا م /
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 ىلع نع ىبهذلا ئوري ذإ « ةباحصلاب هنوهبشي نيعباتلا رابك ناك دقل
 ام سروفو ةاقلاو روصو ةيسسملا رنا نست تقسم < لاق هنأ نير قفا
 ,7"1, .ةومدقتا اه مهنانسأ لكم هلو ةباحصلا كودأ اونو ٠ نسحلا لم تيأر

 هني ادنهأ كبارا لاق هنأ هنع هللا ىضر ةدرب ىبأ نعو

 01 هكون فياعل تا لع فقع تافقملا

 ةبسنلاب هردق لالقتساو عضاوتلا ىف ةمق نسحلا مامإلا ناك كلذ عمو
 اماوقأ تكردأ دقت : لوقي ناك هنإ ىتح ؛ مهلع ىلاعت هللا ىصر ةباحصلل

 .(")؛ صل الإ مهدنع انأ ام

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا مهاير نيذلا ةوفصلا بقري ناك دقل
 ناكف ؛ مهروهظ ءارو ايندلا حرطو ةدابعلا ىف ايلع الثم اوناكف هنيع ىلع
 ىف رما الو ءاطق بوث هئيب ىف مهدحال ىوط ام : اماوقا تكردا ؛ لوقي

 . أذ! طق اتيش ضرألا نيبو هنيب لعج امو ء طق ماعط ةعنصي هتيب

 : يرصبلا نسحلا مامإلا ةيطوص تايثإ

 هللا ىضر ىرصبلا نسحلا مامإلا ةيفوص تابثإل ةفقو نم ديال انهو
 نيبو ةباحصلا نيب لاصتالا ةقلح دعي هنأل « ايملع اهليصأتو هنع ىلاعت

 ىذلا ةهجاوم ىف كلذو ءاعمج ةيفوصلل ةبسنلاب ؛ ناسحإب مهل نيعباتلا

 .. نيككشتم  لؤاستلا اذه نوحرطي

 )١( ءالينلا مالعأ ريس 574/4 .
 , 0/5/5 قياسلا ردصملا (؟)

 . 7714/5 ىزوجلا نيبال ةرفصلا ةفص (؟)
 . 184 ١85/١ ئوانعلل ةيردلا بكاوكلا (؛)
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 9 ايفوص يرصبلا نسحلا مامالا ناك له ©

 دقل معن - ىنيقيلا قيقحتلا لكب  لوقن لؤاستلا اذه ىلع ةباجإللو
 ىضر نيعباتلا دهع ىلع ةيفوصلا ةمئأ رايك نم امامإ نسحلا مامإلا ناك
 . ('!دهاوشلاو ججحلاو ةلدألا هذه قوسن كلذ قيثوتلو ٠ مهلع ىلاعت هلل

 ىلاعت لاب نيفراعلا رباكأ نم ريبك عمج حرص دقف ٠ الوأامأ ©

 هللا ىلإ قيرطلا لهأ . ةيفوصلا ةمئأ نم دودعم ىرصبلا نسحلا مامإلا نأب
 نمض نسحلا مامإلا ةمجرت ىف ىوانملا مامإلا هركذ ام كلذ نمو ؛ ىلاعت

 رازسألا لهأ نمو  هلالج لج للا قيرط :لهأ ةمئأ نم اندنغ ةسلا ؛

 ناونع تحت نسحلا مسا ىذابالكلا نيدلا جات ضرع امك 7١"(. تاراشإلاو

 .()( ةيفوصلا لاجر ىف )
 تاقبط ىفنصمو « ىمالسإلا فوصتلا ىخرؤم نأ : ايتاثو ©

 هنأ ىلع مهبقانمو مهتافنصم ىف هبقانم اولوانتو ةمجرتلاب هودرفأ دق ءايلوألا

 ميعن ىبأل ( ءايلوألا ةيلح ) ىف كلذ دجن ؛ نييفوصلا ةمئألا مالعأ دحأ

 بكاوكلا) و ىتارعشلل (ىربكلا تاقبطلا) و ىزوجلا نبال ( ةوفصلا ةفص )و
 . كلذ ريغو ىوانملا مامإلل ( ةيردلا

 مامإلاك  ةيفلسلا سوءر نم تابثألا ظافحلا ريرقت : اثلاثو ©

 ةلادلا تاياورلا لقانتو ٠ نسحلا مامإلا ةيفوصل ىبهذلا ظفاحلاو ىزوجلا نبا

 نسحلا ةمجرت ىف لوقي ىبهذلا ظفاحلا اذ وه اهف مهتافنصم ىف كلذ ىلع

 ١41/١ نادمح حلاص ديمحلا دبع .د ىوانملل ةيردلا بكاوكلا (؟)
 . ( ىناثلا بابلا )] فوصتلا لهأ بهذمل فرعتلا (*)
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 نيب ديعس وبأ لاقو ) ١ ءالبنلا مالعأ ريس ل ميقلا هباتك نم ىرصبلا

 نوتأي كاسنلا نم انركذ نم ةماع ناك : ٠ كاسنلا تاقبط ٠ ىف ىبارعألا

 « ةصاخ ىنئاعملا هذه ىف هقفلاب هل نودعذيو « همالك نوعمسيو ٠ نسحلا

 هل ناكو ٠ هل نيمزالملا نم ديز نب دحاولا دبعو ؛ ديبع نب ورمع ناكو
 كسنلاو دهزلا ىناعم ىف الإ هيف ملكتي داكي ال هلزنم ىف صاخ سلجم

 عم انولخ امنإ لاقو ٠ هب مربت اهريغ ناسنإ هلأس نإف « نطابلا مولعو

 . ركاذتن انناوخإ

 نآرقلا ملعو ٠ هقفلاو ثيدحلا اهيف رمي ناكف دجسملا ىف هتقلح امأف

 نع مهلم .ناكو بيجيف فوصنلا نع لأسي انبز ناكو . مولعلا رئاسو ةغللاو

 هبحصي نم مهتمو ٠ نايبلاو نآرقلل هبحصي نم مهنمو ثيدحلل هيحصي

 . ديبع نب ورمعك صوصخلا ملعو صالخإلل هبحصي نم مهنمو « ةغالبلل

 ةديبع ىبأو .طيمشو ١ ىرملا حلاصو ءدير نب دحاولا دبعو . ريهج ىبأو

 . 0 (ةدابعلا ىف ىنعي - لاحب رهتشا ءالؤه نم دحاو لكو + ىجاتلا

 فرصتلا بئاجل ىحلا ديسجتلا كلذ دعب - فصنملا اهيأ - ىرت لهف

 ىف كشلل الاجم  ىبهذلا ظفاحلا ردرفت نم اميس الو  نسحلا مامإلا دنع

 ؟؟ نيلصاولا ةيفوصلا مالعأ نم نيعباتلا ديس دادتعا

 ةداتق ائديس نع ىرانملاو ىبهذلا ناظفاحلا ىور : اعيار مش ©

 نم هرصع ىف ناك نسحلا مامإلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ( ىعباتلا )

 «سانلا تاغي مهب  مالسلا هيلع نمحرلا ليحا حت ىلع وه نبدا ةعسلا

 لاق ..لادبألاب ةيفوصلا دنع نوفورعملا مه ءالؤهو « نورصنيو نوقسي مهبو

 , تاك ٍء ءالبنلا ماللعا ريس ةدازتسالل رظني لل



 5 رح

 عفدي مهبو نوقسي مهب طهر ةعبس نم طق ضرألا تلخ ام : لاقي ) ةدائق
 .') (ةعبسلا دحأ نسحلا نوكي نأ وجرأل ىنإو « مهنع

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع طسوألا ىف ىناربطلا ىورو

 نمحرلا ليلخ لثم الجر نيعبرأ نم ضرألا ولخت نل ) ماسو هلآو هيلع
 . ( رخآ هناكم لا لدبأ الإ دحأ مهنم تام ام « نورصتنت مهبو نوقست مهبف

 نسحلا وبأ ظفاحلا لاق « مهنم نسحلا نأ كشن انسل : ةداتق لاق
 .("!كسح هدانسإ ( دئاوزلا عمجم.) ىف ىمثيهلا

 لاديألا نإ : نيرصاعملا ءاملعلا دحأ لوقي رثألاو ثيدحلا نيب قيفوتللو

 هنم لهني ىذلا برشملا نم نودمتسيو ؛ ةعبس مهزاسؤرو الجر نوعبرأ
 .(77 متسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةرضح نم نمحرلا ليلخ

 ءافلغ نمةسمنألا دفعت دعي نيعلا ماقإلا نأ «انسماخو ©
 ؛ هب ةنسلألا قتفو هليبس دهمو فوصتلا ملع ىف ملكت نم لوأ  ةيفوصلا
 هوعمسي مل مالكب ملكتي ناكو . هعانق فشكو هراونأ رهظأو ٠ هيف امب قطنو
 مالكب ملعلا اذه ىف ملكتت كنإ : ديعس ابا اي : هل ليقف ٠ هناوخإ نم دحأ نم
 ةفيذح نم : لاقف ؟ ملعلا اذه تذخا نممف ؛ كريغ نم دحأ نم هعمسن مل

 ىكملا بلاط وبأ مامإلا حرص اذكه  امهنع ىناعت هللا ىضر ناميلا نبا

 لالخلاو ( دهزلا ) ىف دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا اذهو 4 قباسلاردصملا )١(
 ىلع حيحص هدئس : ىطويسلا ظفاحلا لاق ٠ سابع نبا نع ( ءايلرألا تامارك ) ىف
 ه..| عفرلا مكح اضيأ هل اذهو « نيخيشلا طرش
 2١١ ص ىطويسلا ظفاحلل لادبألاو ءابجنلاو داثوألاو بطقلا دوجو ىلع لادلا ربخلا (7)
 ئوانملل ريغصلا عماجلا حرش ريدقنا ضيف رظنيو ؛ ىرامفلا هللا دبع ظفاحلا ت١
 نك

/ 0 

 . 54. ىدهملا ةدوج روتكدلل ةيفوصلا مالعأ (1)
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 ىذلا (بولقلا توق ) هباتك ىف لاقو ء اه 585 ت هنع ىلاعت هللا ىضر

 اذه ىف انمامإ وه ىرصبلا نسحلاو .. ؛ : فوصتلا رداصم مظعأ نم وه

 ءىضتسن هتاكشم نمو «٠ عيتن هليبسو . اوفقن هرثأ « هب ملكتن ىذلا ملعلا
 , هيلإ كلذ ىهتني نأ ىلإ مامإ نع مامإ نم ىلاعت هللا نذإب كلذ انذخأو
 0 ناسحإب نيعباتلا رايح نم ناكو

 :( ىفوص ) ظل لامعتسا هنع رثأ نم لوأ
 حلطصمك ( ىفوص ) ظفل لامعتسا هنع رثأ دق 5 نسحلا مامإلا نإ

 مل اهنأ معزب نوعطنتملا عطنتو . اهليصأت ىف سائلا عزانت ةيمستكو ىملع
 فوصتلا راكنإل ةعيرذ كلذ نم اوذختاو « حلاصلا فلسلا دهع ىلع فرعت

 مامإلا نأ عم ةلصب فاصنإلاو ىلإ تمن ال ةفزاجم هذهو « ةيفوصلاو

 هقاشو رصاعو ؛ لوألا نرقلا ىف هرمع ص 27 ئذلا « ىرصبلا نسحلا

 كحابص هنع قوز نيسكأ مينغ نامت ثلا قصر ةاظغلا ةباحضلا ابك

 ائيش هتيطعأف ؛ فاوطلا ىف ايفوص تيأر ) : لاق هنأ ( فراعملا فراوع )
 17 ع ااه ننيقكيف قيل ود فيرا ىعم : لاقوج# هده اورولف

 حئاصلا فلسلا دهع ىلع ىفوضلا ظفل لامعتسا لصأتي كا

 سن رتعلا نيتاكو نيك اسعلا رافال ططحو ةقلرب نه نيامق ن1 يتفو
 لك ام ) : لاق ثيح ةنطابلا هتقيفح نييو لا

 .(5!( ةيقارمو ءافص بلطي هنأل ؛ فوصلا سبلل حلصي سانلا
 امس

 , 51 بونقلا توق )1

 5 4,١ ص ىدرورهسلل فراعملا قراوع (؟ )

 ا١مه/١ ةيردلا بكاوكلا (؟ )
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 الآ : هل ليقف ء تكسف ؟ فوصلا كسبل ببس ام : موي تاذ هل ليقو

 توكش اًفيض وأ ارفف وأ ىسفن تيكز ٠ ادهز : تلق نإ ) : لاق ؟بيجت
 سفنلل مضهو ؛تاذلل راكنإ . راهطألا ةيفوصلا برشم هنإ لجأ .(')(ىبر
 . ىلاعت هللا عم بدأو

 قيبطت قدصأ هدنع دجن نأ نسحلا مامإلا جهنم عبتت نم نكمي اذكهو

 نم ريثك هدعي اذهلو . رصعلا اذه لالخ فوصت نم مالسإلا ىف امل ىلمع
 .!'!يمالسإلا فوصتلا لوصأ عضاو نيقحابلا

 هللا ىضر رقابلا دمحم مامإلا دنع نسحلا مامإلا ركذ اذإ ناك مث نمو
 . 27( ءايبنألا مالك همالك هبشي ىذلا كاذ ) : لاق هنع ىلاعت

 :فوصتلا يف هتسردم نسحلا اهيلع سسأ ىتلا سسألا

 ىلع ةرصبلا ىف ةيفوصلا هتسردم ىف نسحلا مامإلا جهنم زكترا

 هللا نم فوخلا ٠ ايندلا ىف دهزلاو . ةقرعملا : ىه ةسيئر سسأ ةعبرأ

 .بلقلا حالصو : سفنلا ةيكزت نم ساسأ ىلع ةدهاشملل لمعلا ٠ ىئاعت

 نيب اوسدنا نيذلا هاجلاو نسلألا ءاملع مواقو ؛هرون رشتنا كلذبو

 رمألا اذه مهأ دقو « بهاذملاو لحنلا نم تيتش ىلإ اوعدو « نيملسملا
 « مهتاقلح ضفو « دجاسملا فاطق « هنع ىلاعت هللا ىضر يلع مامإلا انالوم

 ىرصبلا نسحلا ةقلح ىلإ ىهتنا املو . ركنم اذهو ٠ ةعدب اذه لوقي ناكو

 سانلا ملكت كتكرت امهنم تجرخ نإف نيئيش نع كلأسأ ىتف اي ؛ :هل لاق

 )١( ةيردلا بكاركلا ١86/1١ .

 ) )1ىنويسب ميهاربإ /د ء ىمالسإلا فوصتلا ةأشن ص:7١7 .
 ىيهذلل ءالبنلا مالعأريس (؟) ١ /4ه



 عك

 ريمأ اي لس : لاقف ٠ نوفرحيو نولدبي نيذلا تجرخأ امك كتجرخأ الإو
 : لاقق ؟هداسف امو نيدلا اذه حالص ام ىنربخأ ٠ : لاقق ٠ نينمؤملا

 نأ حلصي كلثمف ؛ ملكت تقدص « : لاق .. عمطلا هداسفو « عرولا هحالص

 . « سانلا عم ملكتي

 روتثدلا ةعيرس اهنإف « بولقلا هذه اوثداح + : هذيمالتل لوقي ناكو

 رش ىلإ مكب لزنت اهومتعطأ نإ مكنإو ؛ ةعيلخ اهنإف سوفنلا اوعرقاو «
 . ةياغ

 ةرصبلا ىف فوصتلا ةماعز ترقتسا ىرصبلا نسحلا مامإلا لضفبو

 انديس دهاجملا ىعباتلا دباعلا ملاعلا ةدايقب ىرخأ ةسردم دادغب ىف ثماقو

 ةئلاث ةسردم تأشن مث ؛ ىفوصلا ةزمح وبأ هذيمالت نمو « بيسملا نب ديعس
 ىف دهازلا مهدأ نب ميهاربإ انديس ىلاعت شاب فراعلا ةماعزب ناسارخ ىف
 .ةرخآلا ىف بغارلا ايندلا

 رصع ىف ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف ىمالسإلا فوصتلا رشتنا مث
 اقرط مهسفنأ اومظنو ٠ ةيفوصلا ةرئاد تعستاف ؛ ةفرعملاو ملعلاب رهدزم

 . ىدهو ةريصب ىلع هللا ىلإ نوعدي فناوطو

 مهبولقب هينإ سانلا هجتار .٠ فوصتلا ةناكم ترهظ كلذب

 ءاملعو « هقفلا لاجر نم ةديدش ةوادع ةيفوصلا ىفن ذئدنعو ؛مهحاورأو

 مئاعلاو ٠ قارعلا تمع ىتلا ىرخألا للملاو بهاذملاو مولعلا لهأ نمو مالكلا
 . ىمالسإلا

 اومواد اصتإو . مهسفنأ ىف تاضراعملا كلتب اوأبعي مل ةيفوصلا نكلو
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 ىف ىلاعت هللا اهعرش ىتلا قيرطلاب سنلا بيذهتب مهناميإو مهبراشم ىلع
 ةدابع ىف مهسفنأ اوطشنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر ناسل ىلعو هباتك
 . ')ءاقبلاو دولخلا مهل هللا بتكف ؛ هاوس ام ىلع هراقيإو ٠ ىلاعت هللا

 )١( ص ىواطلملا لماك نسح خيشتل ةنسلاو نآرقلا ىحو نم فوصتلا ؛رظني ١/7.1 .





 نققاع

 لوألا لصملا

 الاحو اًميرطو اظمل فوصتلا فيرعت

 : فوصتلا ةماك لصأ

 ئريشقلا نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا وبأ ريبكلا ةمالعلا مامإلا لاق

 لجر لاقيف ؛ ةفئاطلا هذه ىلع تبلغ ةيمستلا هذه ؛ + فوصتلا ١ نع

 هل لاقي كلذ ىلإ لصوتي نمو ٠ ؛ ةيفوص » ةعامجللو 0 ىقوضص ذ

 تي ني تالا انين ةيش نر هك سكت ةادملاو :كوصفتما»

 : لاق نم لوق ا ع ا ل

 0 ار و وا

 نم قتشم هنإ : لاق نم لوقو ؛ ةغللا ىضتقم ىف ديعب ءافصلا نم ىفوصلا

 ىلاعت هللا نم ةرضاحملا ثيح نم مهبولقب لوألا فصلا ىف مهنأكق فصلا

 .'!فصلا ىلإ ةبسنلا هذه ىضتقت ال ةغللا نكلو حيحص ىنعملاف

 حجرير ؛ ًايأر ايأر اهضقني هنكلو « ءارآلا ضرعتسي ىريشقلا مامإلاف

 . بقللاك هنأ

 ؛ فوصلا نم قتشم هنأ يلاعت هللا همحر ةيميت نبا خيشلا ىريو

 , 7؟8ص ( فوصتلا ظفل ) ةلاسرلا (1)



 ه5

 مساو ؛ ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرقلا : هباتك ىف لاق ثيح
 « حيحصلا وه اذه .. فوصلا سسابل ىلإ ةبسن وه ةيفوصلا

 نع هب نوزيمتي ام ىلاعت هللا ءايلوأل سيلو ٠ ةيميت نبا خيشلا لوقي مث
 اذإ ٠ سابث نود سابلب نوزيمتي الف ٠ تاحابملا رومألا نم رهاظلا ىف سانلا
 عيمج ىف نودجوي لب .. هريصقت وأ رعش قلحب الو  احابم امهالك ناك
 .. روجفلاو ةرهاظلا عدبلا لهأ نم اونوكي مل اذإ ةيدمحملا ةمألا فانصأ

 ؛ فقيسلاو داهجلا لها ىف نودجويو ء ملعلا لهاو نارقلا لهأ ىف نودجويف

 - عارزلاو عاتصلاو راجتلا ىف نودجويو

 ا والا م ل

 ةفئاطو هنو هفصنو ليلا يشل نم ئندأ موقت كنأ ملعي كبر نإ 8 : ىلاعت

 مكيلع باف هرصحت نأ نأ ملع راهنلاو ليْللا ردقي هللاو كعم نيذللا نَم
 نوبرضب نورخآو ئضرم مكدم نوكيس نأ ِملَع نآرقلا نم رست ام اوءِرْفاف

 .014هلا يسم يف وادور هلا لصق نم دوي ضزألا يف
 مهيف لخديف ٠ ءارقلا ٠ ملعلا لهأ نومسي فلسلا ناكو : لوقي مث

 (17+ءازقفلاو ةيقوضلا مننا كلذ دهب تذح مث + كانشلاو جاملغلا

 :رصاعم يأر

 ميلحلا دبع / ىلاعت هللاب فراعلا خيشلا ةليضف ربكألا مامإلا لوقي

 اذإ صمقت : لاقي هنأ امكو ٠ فوصلا ىلإ بستنت فوصتلا ةظفل نإ :دومحم

 عم ةيدمحملا ة ةريشعلا ط / ةيمين نبال ناطيشلا ءايلوأو 00 ناقرفتا 0

 . ةريشعلا دئار ميهاربإ ىكز دمحم ماه لل ىمالسإلا :فوصتلا ملاعم / باتك
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 نيلئاقلا زريأ نمو « فوصلا سبل اذإ فوصت : لاقي كاذك .. صيمقلا سبن

 .رهزألا خيش قزارلا دبع ىفطصم خيشلا ربكألا مامإلا موحرملا ىأرلا اذهب

 . ١ ثويلجرم ١ قرشتسملاو ؛ كرابم ىكز روتكدلا / موحرملاو

  مسرو لكشو رهظم وهو  سبلملا ىلإ بستنت ةملكلا تناك اذإو

 . لاكشأو رهاظم فوصتلا نأ كلذ ىتنعم سيلف

 دارملا وه مسالل ىلصألا ىنعملا نوكي نأ  امئاد - متحملا نم سيئو

 دقو فلتخيو ريختيو روطتي دق : ىلصألا ىنعملا ذإ هل مسالا عضو امم
 ال نيذلا ءالؤه فوختل لاجم ال هنإف كلذ لجأ نمو « هسكع دصقي

 طحي رهاظملا ىلإ هباستنا نأ ةجحب فوصلا ىلإ فوصتلا اوبسني نأ نوديري

 ىنعملا نيب ةفيثو ةلص نودجي ام اريثك نيثحابلا نإ :ةقيقح
 كلذ نكلو « ىمسملاو مسالا نيب وأ هل مسالا عضو أمو ء مسالل ىلصألا

 . انرطم نيل

 .لاكشألاو رهاظملاب هل نأس ال ؛٠ فورعم ىنعم فوصتلا نأ عقاولاو

 ال مهنإق « هتدئاف وأ هتميق ىف نورامي نولازي ال صاخشألا ضعب ناك اذإو
 اوجرخل ةأكت اهوذختا مهنأ انصرف ولو « ةارامملا هذهل ةأكت ةيمستلا نوذختي

 امك  ىرأ ىننأ ىلع نيرخاسلل ةيرخس اوحبصألو « نيثحابلا تمس نع
 عضوت مل ( فوصت ) ةملكلا هذه نأ - خيراتلا تبثي امكو ىريغ ريثك ىري
 لدتل أدبملا ىف تعضو امنإو ٠ نآلا همهفن ىذلا ىداعلا هانعمب لصألا ىف

 نيكسندملاو نيدهازلا ةمالع تناك اهنإ .. ايندلا نع فوزعلا نم طمن ىلع

 .1) ايندلا نع اوفرصتا نيذلا ءالؤه اهب اومسف



 - غ4

 ققحي ام فوصلا ىف  سبلملا ةيحان نم  داهزلا ءالؤه ىأر دقلو

 صيخر نيتم وهف « ةنوشخلاو فظشلاو ؛ فشقتلاب لصتت ىتلا مهفادهأ
 هريغت ىلإ جاتحي الو ء هريغ ىلإ ءاتشلا ىف هعم ناسنإلا جاتحي ال نشخ

 . فوصلا اوسبل ىأ « اوفوصتف « ةعرسب ىلبي ال هنأب كلذ « اريثك

 نأ ناكمب ةلوهسلا نم ناكو « ءالؤه ىلع قلطي مسا نم دبال ناكو

 ٠ عاضو عاذف ؛ ادمعت وا ةفداصم مسالا قلطأو ٠« ةيفوص : مهيلع قلطي

 .: ةيفوصلا ١ مساب  ةيبرعلا تائيبلا ىف  نوفرعي داهزلا حبصأو

 اًيقطنم وأ انيدت ىلهاجلا رصعلا ىف نيدوجوم اوناك داهزلا ءالؤه

 ةعبار ٠ تناك اذإ ىتح ! اًيقطنم وأ انيدت مالسإلا ردص ىف نيدوجوم اوناكو

 عاذ اذإ ىتح ٠ ىرصملا نونلا وذ ٠ ناكو ٠ دينجلا ٠ ناكو « ةيودعللا

 ةملكلا تقلطأ فوصلا نيسبال « ايندلا نع نيفزاع هولثمم رشتناو فوصتلا

 . مهيلع

 ةلاح : امه فقاللتخالا لك نيتفلتخم نيتلاح نيب سادلا زيمي ملو

 دح ىف ةيمستلا ىلع ةيفوصلا رثي ملو ٠ فوصتلا ةلاحو ؛ تحبلا دهزلا

 بهاذم اهتبسن ىف بهذ ٠ فوصلا ىلإ اهتبسن مهنم ضري مل نمو ٠ اهتاذ
 اكرم

 : ىرخألا يناعملاب ةملكلا هذه ةلص

 قيفوتلا لك ةقفوم ةملك ىهف فوصلا ىلإ بستنت ةملكلا تناك اذإو

 اهنأ ذإ ٠ عويشلاو روهظلل وجلا اهل تأيه ىتلا ىه ..ريداقملا ةيانع لعلو

 كك ٠ 59 ص قباسلا عجرملا )1



 هك

 ىلع لدت ىتلا تاملكلا نم ريثك ىلإ  ةيسرج ةمغنو  ةيفرح ةلصب تمت
 فصلاو ؛ ةرهاظ فوصتلاب هتلصو ءافصلاك ٠ فوصتلاب ةلصلا ةقيثو ناعم

 كل ةكضلا) سقنلا داهجو ودعلا داهج : . داهجلا ىف لوألا فصلا :٠

 تين نيود و1

 فاسعلا ةنفلا  ةيضلار تايم مهسفنأ

 ا« مك قمأ ف همفت سيدفع: اش قفل نم ناك

 ىناعم نم ريثكلا نيبي اهلصأ ىف ءارآلاو بفاذملا فالتخا نأ ىف كش كش

 3 ! ندم نمو 2

 : لخدملا ٠ هباتك ىف ىكلاملا جاحلا نبا ةمالعلا هدشنأ ام نسحأ امو

 : ىلاعت هللا همحر لوقي ثيح

 هعقرت فوصلا سبل قوصتلا سيل

 انزوغنملا ىتغ نإ كاكب الو

 برط الو صقر الو حايص الو

 انوئجم ترص دق نأك طابتخا الو

 ردك الب وفصت نأ فوصتلا لب

 ايتندلاو نآرقلاو قحلا ميتنو

 ابتكم هللامشاخ ىرت نأو
 انوزحم رهدلا لوط كبونذ ىلع

 ١( فوصنلا ةيضق :5 30 ,
 فريصتلا رضا ١ (ماثللا فشك - ؛م)



 ةتيشاح ىف ىلاعت هللا همحر ريمألا دمحم :؛ ةمالعلا تايبألا هذه لقن
31 

 . !"لاديحوتلا ةرهوج ىلع

 : فوصتلا فيرعت

 ؛« هعفن قيمع « هعقو ميظع ؛ هرطخ ليلج ؛ .هردق ريبك فوصتلا

 نم سفنلا رهطيو ؛ سندلا نم سفنلا ىكزي ٠ هعناي هرامثأو . هعمال هراونأ

 ةاضرم ىلإ ناسنإلا لصويو ٠ حالفلا ىقارم ىلإ حاورألا يقريو ٠ سجرلا
 ممتم ءّرزجو٠ نيدلا ناكرأ نم نكر : اذه بناج ىلإ وهو نمحرلا

 . نيقيلا تاماقمت

 . روظحملا ةيرافم الو دلو ل ندع ريع نم راقب اكرام

 هديدحت ىف مهراظنأ تفلتخاو هفيرعت ىف ءاملعلا لاوقأ ترثك دقو

 هتياغ ومس نع ْئيني ؛ هامسمو همسا فرش ىلع ليلد كلذو « هفيصوتو

 ا
 هامرمو

 :ىقالخألا بناجلا ىلإ فوصتلا فيرعت ىف ءاملعلا نم ريثكلا هجتي

 قالخألا ىف ثحبي مله هسفن فوصتلا ناف 3 ايرفتشت سيل ءاجتالا اذهو

 ميعن وبأ ظفاحلا اهاكح ٠ فيرعت فلأ :وحن هتافيرعت تغلب دقو

 ةيلح ٠ هباتك ىف  ثيدحلا لهأ نم ىفوص لجر وهو  ىناهفصألا
 . ىريشقلا مامإلا اهضعب ىكحو ه ءايلوألا

 )١( ص ديحوتلا ةرهوج ىلع ريمألا ةيشاح ١١ لخدملا رظنيو 4/*7 .
 ص ىرامغلا تلا دبع ظفاحلل مالسإلا ةعيرش نم فوصكلا نأب مالعألا رظني (؟) ١ : /
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 فوصتلا» اه 777 ت - ىناتكلا ركب ىبأ لوق تاقيرعتلا هذه نمو

 . ٠ ءافصلا ىف كيلع داز دقف قلخلا ىف كيلع داز نمف .. قلخ

 ؛:لاتفف فوضتلا فه هده 11 تا تويزعلا محم وبأ لملسو

 . ٠ ىند قلخ لك نم جورخلاو . ئنس قلخ لك ىف لوخدلا ٠

 فلكتلا كرنو مركلاو ةيرحلا : فوصتلا ؛ ىرونلا نيسحلا وبأ لوقيو
 هدأ عاخسلاو

 ترهظ ؛ ةميرك قالخأ فوصتلا : : باصقلا ىلع نب دمحم لاقو
 . ٠ مارك موق عم ميرك لجر نم ميرك نامز ىق

 ذخألا فوصتلا : هنع ىلاعت هللا ىضر ىخركلا فورعم مامإلا لاقو

 . ٠ قئالخلا ىديأ ىف امم سأيلاو ٠ قئاقحلاب

 فوصتلا : ٠ تافيرعتلا » هباتك ىف لوقي ىناجرجلا فيرشلا مامإلاو
 « نطابلا ىف رهاظلا نم اهمكح ىريف ًارهاظ ةيعرشلا بادآلا عم فوقولا
 نيمكحلاب بدأتمال لصحيف « رهاظلا ىف نطابلا نم اهمكح ىريف انطابو
 . لامك

 : ليفو

 : ليقو

 : ليقو

 : ليقو

 : ليفو

 .. لزهلا نم ءيشب هنوطلخي الف دج هلك بهذم

 . دوبعملاب سنألاو ؛ دوهجملا لذب : ليقو « رايتخالا كرت

 .. كسافنأ ةاعارم نم كساوح ظفح

 .. ضارتعالا نع ضارعإلا

 .ايندلا نع غرفتلا هلصأو « ىلاعت هللا عم ةلماعملا ءافص وه



 لت”

 ,1') ىهننلو نمألا تعت نيصلا + ليقر

 . فوصتلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر دينجلا مساقلا ويأ مامإلا لئسو

 « ةيعيبضلا قالخألا ةقرافمو « ةيربلا ةقفاوم نع بلقلا ةيفصت «:؛ لاقف

 تافصلا ةلزانمو ةيسفنلا ىعاودلا ةبناجمو « ةيرشبلا تافص دامخإو

 ؛ ةيدبألا ىلع ىلوأ وه ام لامعتساو « ةيقيقحلا مولعلاب قلعتلاو ٠ ةيناحورلا
 ىلص لوسرلا عابتاو ؛ ةقيقحلا ىلع ىلاعت هلل ءافولاو ؛ةمألا عيمجل-حصنلاو

 . ه.ا ٠ ةعيرشلا يف ملسو هلآو هيلع هللا

 .. هتقيقح نع فشكو فوصتلا ىف ليق ام غلبأ اذه لعلو

 ملغ كفوضتلا ةنغ لافت هللا يضر نيذرتلا ةمحأ قدس فرتغيو

 ملع وه : املع فوصتلا دحو :: لوقيف هعوضومر هتياغ نايب عم المعو

 نم طوحألاب ذخألا وه : المعو .. ساوحلا رئاسو بلقلا حالص هب فرعي

 تاحابملا نم تايرورضلا ىلع راصتقالاو « تايهنملا بانتجاو تارومأملا

 بتارملا ىلعأب زوفلاو ٠ ايندلا ىف ساوحلا رئاسو ؛ بلقلا حالص : هتياغو
 . ةرخآلا ىف

 رماوأ ىهو .. اهب قلختلا ثيح نم ةيدمحملا قالخألا : هعوضومو
 هللا ىضر ةشئاع ةديسلا نع هريغو ىراخبلا ىف درو امل ؛هيهاونو نآرقلا
 : لاق لو هلآ ةيلعت ذا يل هفلحن نك تلم: نيس اهل يدع ناك
 10ه تسوء يسن ناقل ةفلكر أك

 ىلع عالمطالاب هيلعف تافيرعتلا نم ةدازتسالا دارأ نمو

 )١( ص ىناجرجلل تافيرعتلا 2487 25 .
 ص ىواصلا خيشلل اهتيشاحر ريدردلا دمحأ ىديسل ةيهبلا هديرخلا (؟) ١لا .



 ك6

 :ىقكي ام امهيفف ؛ ميعن ىبأل ٠ ءايئوألا ةيلح ٠ باتكو ٠ ةيريشقلا ةلاسرلا ٠

 ةيفاصلا هتقيقحو فوصتلا ةفرعم ىف باوصلاو قحلا دشني ناك نمل ىفشيو

 ةقفتم اهنكل ىنبملاو ظفللا ىف ةفلتخم ةددعتم لاوقأ ىهف ء ةبئاش لك نم

 . هبرشمو هكردم بسحي لثاق لك ربع امنإو ٠١ ىئعملاو ةياغلا ىف

 : هتامالعو ىفوصلا فيرعت

 نم + : ىفوصلا نع لئس دقو « ىرابذورلا ىلع وبأ مامإلا لاقف :هقاقتشاو

 هنم ايندلا تناكو : ءافجلا قوذ ىوهلا معطأو ؛ ءافصلا ىلع فوصلا سبل

 لاقو : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىفطصملا جاهنم كلسو « ءافقلا ىلع

 افص نم ىفوصلا : هنع ىلاعت هللا ىصر ىرتستلا هللا دبع نب لهس مامإلا

 هدنع ىوتساو ؛ رشبلا نم هللا ىلإ عل عطقناو « ركفنا نم ًالتماو « ردكلا نع

 ..: ردملاو بهذلا

 حرطي ضرألاك ىفوصلا : هنع ىلاعت هللا ىضر دينجلا مامإلا لاقو

 ضراألاك هنإ : .اضيأ لاقو ٠ حيلم لك الإ اهنم جرخي الو « حيبق لك اهيلع

 ؛ءىش لك ىقسي رطقلاكو « ءىش لك لظب باحسلاكو « رجافلاو ربلا اهؤطي

 . بارخ هنطاب نأ ملعاف هرهاظب ىنعي ىفوصلا تيأر اذإ : لاقو

 دنع راثيإلاو « مدعلا دنع نوكسلا : ىفوصلا تعن : ىرونلا لاقو

 . دوجولا

 ىبشخنلا بارت وبأ لاقو « حيحش ىفوص حيبق لك نم حبقأ : ليقو
 . ءىش لك هب وفصيو « ءىش هردكي ال ىفوصلا : هنع ىلاعت هللا ىضر
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 ناك نسح امهالك ناقلح وأ :نالاح هلبقتسا اذإ نم ىفوصلا : ليقو

 1 ددوجو دعب مدعب الو 2( ةمدع دعب دجوي ال ىفوصلا : ىرصحلا لاقو

 ىنعمو لاكشإ هيف اذهو : هنع ىلاعت هللا ىضر ىريشقلا مسافلاوبأ مامإلا لاق

 :هلوقو ..تافآلا كلت دوعت ال هتافآ تينف اذإ ىأ ٠ همدع دعب دجوي ال ٠ هلوق

 .('!.. هيف رثؤت ال تاثداحلاف

 : ىلاعت هللا همحر ىكبسلا نيدلا ىقت مامإلا دشنأو

 اوفاتخاو ىفوصلا ىف سانلا عزانت

 فوصسصلا نم أقتشم هوئظو اًمدق

 ىتف ريغ مسالا اذه لحنأ تسلو
 1 : : ه 5

 ىفوصلا بقل ىتح ىفوصق ىقاص

 .. ىلاعت هللا همحر ىتسبلا حتفلا ىبأل ناتيبلا ناذهو

 ظفل نإ ىلاعت هللا همحر ىكلاملا ىسافلا صفح وبأ ققحملا لاقو
 ىلع ةلاد تاملك ثالث نم ةعطقنم فرحأ ةثالث ىلع لمتشم « ىفوص»
 نم واولاو ؛ ءافصلا نم داصلاف ؛ هب ةصتخملا هفاصوأ ىه ناعم ةثالث

 6 ءانفلا نم ءافلاو ءاقولا

 : تلقف تايبأ ةثالث ىف كلذ ىلإ ترشأ دقو : جاحلا نبا لاق

 )١( ص ةيريشقلا ةلاسرلا ١١4 ؛ ١40 .
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 ىوهلا للع نع ىفوصلا لهنم افص

 طظح هسفن نم درولا كأذ باش امف

 هل نكي مل اذإ بحلأ دهعب ىفوو

 ظحل الو تافتلا ىوهي نم ريغ ىلإ

 هراهن سمش مالظإلا ةيآ تحم

 (”)ظ فللاو ةراشإلا هنم تبهذ دقو

 هللا ىضر ىسرملا سابعلا وبأ خيشلا ىديس هللاب فراعلا مامإلا لاقو

 ىنعم ىلإ ريشي فرح لك .. فرحأ ةعبرأ نم نوكم ىفوصلا : هنع ىلاعت
 :ءافلاو 533 هؤافوو هذوو هذدجو : واولاو 55 هؤاقصو هزيدصو هقدص 3 داصلاف

 ال ةرضح ىلإ بسل لسمكت اذإ هئاف ةبسنلا ءايلاو ؛ هؤانفو هرفكو ءدقف

 ىجترت نيذلا هفلخ نم هتصاخو هللا لهأ مه ةيفوصلا نأ : لصاحلاو

 انعو مهنع ىلاعت هللا ىضرف ؛ مهئاعدب ثيغلا لزنتسيو « مهركذب ةمحرلا

 نم مهل مجرت نمو ؛ مهبتك اهيلع تلمتشا رابخأو فاصوأ موقللو ٠: مهب

 هذه هللا لعج +: ىلاعت هللا همحر ىريشقلا مساقلاوبأ مامإلا لاق

 هلايبنأو هلسر دعب هدابع نم ةقاكلا ىلع مهلضفو « هئايلوأ ةوفص ةفئاطلا
 3 هرارسأ نداعم مهيولف هللا لعج مهيلع همالسو ىلاعت هلا تاولص

 ىف نورئادلاو « قلخلل ثايغلا مهف ؛ هراونأ علاوطب ةمألا نيب مهصتخاو

 )١( صرشاع نبا ةموظنما ةرايم حرش ىلع جاحلا نبا ةيشاح ,١١5
 ) )1؛ريغصلا حرشلا // 595 .
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 ةفارتا ةفئاطلا هذه ٍفاضوأ نمو 17 قحاب قحلل عم مهلاوحأ موسع:

 . ةذخاؤملا مدعو « حفصلاو رفعلاو ٠ ةمحرلاو

 :اهباوجو ةهبش

 نأ دون ىمالسإلا فوصتلا ىلع نوشوهملا اهب شوهي ةهبش كانه
 اهدينفتو اهيلع درلل - توبكنعلا تيب نم ىهوأ تناك نإو  انهه اهدرون

 دابع اي فوصتلا ىلإ ٠ هباتك ىف ىرئازجلا ركب وبأ خيشلا لاق امك ىهو

 نأ نلاوا: هدي الر: نكرلا كورت لبق: فرعي لا توصتلا نإ ذ لوقي ٠ هللا

 هيلع هللا ىلص هيبن رصاعو ؛ ئدمحملا ( يح ولا لوزن هه ادت نم سوفا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناسل ىلع فوصتلا ظفل دري ملف : ملسو هلآو
 همالك ه .| ٠ هب ربخي ملو هنع ثدحي ملو « طق ملسو هلأو

 ىف ىناعطقلا دمحأ خيشلا ىيرغملا ةمالعلا هيلع درلا ىلوت دقو

 دابع اي فوصتلا ىلإ ٠ باتك بحاص ىلع درلا ىف هاتؤملا ةجحلا ١ هباتك

 ال ام لاق هيأر ديكأت ليبس ىف  ىرئازجلا ىنعي  فنصملا نإ :-لاقف ٠ هللا

 نم هلمعتسن ام لك له : هلأسن نحنو « ةتبلا هتحص ىلإ ليبس الو ؛ حصي

 اذه لهو ؟ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناسل ىلع تدرو نآلا ظافلأ

 ٠ ةيفلسلا ٠ ظفل درو له : لوقنف لاؤسلا هيلع بلقنو لب ؟اهئالطب ىلع ليلد
 ىلع وأ ؛ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فيرشلا هناسل ىلع - اهل وعدي ىتلا

 ثيدح كانه لهو ؟ نيعباتلا نم ىتح وأ ؟ ماركلا هتباحص نم دحأ ناسل

 وأ ؟ ةموعزملا ةيفلسلا هذهب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف ظفلتي
 ؟ اهمذ وا اهحدمب

 . 7١ ص ةيريشقلا ةلاسرلا (1)



 ث/وة 

 اكسفن نم مكحلل بصت ملو اضقلا لصقل ىجرت فيكو

 هيلع هللا ىلص هناسل ىلع دري ءل ظفل ىأ نأ ىري فنصملا ناك نإف

 ىتلا ٠ ةيفلسلا ؛ ةملك فذح ىلإ ردابيلق هتيعرش مدع ىلع ليلد ملسو هلآو

 دابع اي فوصتلا ىلإ : انيديأ نيب ىذلا هباتك ىف اهنع انثدحيسو « انثدح
- 
 ملأ

 : ىعفاشلا بهذملاو ؛ ىكلاملا بهذملا ٠ ظفل فذحي نأ هنم وجرن لب

 مل ذإ ؛ نيماسملاو مالسإلا بتك نم : ىلبنحلا بهذملاو ىفنحلا بهذملاو

 نإ : لاف هنأ ةكباعيسص نم حل قكاوأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع دري

 ىسني ال نأ اضيأ هتم وجرنو . ىلينح وأ ىفقنح وأ ىعفاش وأ ىكلام هبهذم
 داو 1 هناا نإ ىلع نيم كن اهدا( ىسلا كاد طشلالا لك ناش
 , ليدعتلاو حرجلا ملعو « ةياورو ةيارد ثيدحلا ملعو قطنملاو هقفلاو وحنلاك

 ملعو ءاميكلاو كلفلاو ايفارغجلاك « ةيعيبطلا مولعلا تاحتطصم ىتحو لب

 لاجم ىف نآلا اهلمعتسن ىتلا تاحالطصالا لك نأ ةقيقحلا ىفف ٠ ةعيبطلا

 لك انلأس ولو .. اهب اوقطن الو ةباحصلا اهفرع ام اهريغو ةيمالسإلا مولعلا
 لعفلاو لتعملا لعفلا نيب قرفلا نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتباحص
 سانجنا نع وأ ؛ ثيدحلا ىف مهبملاو لمهملا نيب وأ ةغللا ىف حيحصلا
 . نيصلا لهأ ةغلب مهعم ثدحتن اننأ اونظل ةيروتلا وأ نايبلا ىف قابطلاو

 ةقيلسلاب ةحيحص اهنوقطني ةغللاف . مهلهج ىنعي ال انلق امب مهتفرعم مدعر

 مل نإو ؛ هب ذخؤي ال ديدحتلاب هلئاق مسا نيعي مل نإ مالكلا نأ نوفرعيو
 نزر هئ ماقي ال كورتم ةتبلا هلئاق مسي مل ام نأ نوفرعيو . لمهملا هومسي

 مل نإو مهراعشاو مهثيدح ىف عيدبلا نولمعتسيو . امهبم هومسي مل نإو



 2 تربك

 ةيشاح اويعوتسي وأ ؛ مّلَسلا نتم اوظفحي وأ ؛ ىعاجسلا ةيشاح اوأرقي
 قئاقحلا هذه لثمف همساب هومسي مل نإو فوصتلاب نولمعيو ٠ ىوانملا

 ةغل لك لهأ ناهذأ ىفو لب مهيلع هللا ناوضر مهناهذأ ىف ةزوكرم

 ؛ اقح لطابلا نم لعجي نأ لواحي فئنصملا هللا حماس - نكلو

 مل هءاج اذإ ىتح ءام ناآمظلا هيسحي ام بارسلا نمو لب « اليلد مهولا نمو

 :« ةعبش مأ اوئأك ةنس نيملسملا قرف لك نم ادحأ نأ انعمس امف .. ائيش هدجي

 هلأو هيلع هللا ىلص ىبنلا ظفلت مدع نم لعج ةئزتعم مأ اوناك جرارخ
 . اهمدع نم ةيعورشملا ىلع اليلد ملسو

 ةيكزت هب دصقن امنإف فوصتلا نع ملكتن ذإ لاح لك ىلع نحنو
 «ناسحإلا ةبترم ىلإ لوصولاو ١ قالخألا حالصإو « بولقلا ءاقصو ؛سوفنلا
 ٠ اضرلا ماقمب همسف « هانعمو هتقيقح عم قفتي امم ظفل ىأ قلطت نأ كلو

 هتيمست تثراوت ةمألا نأ الإ اهتجلاعمو بولقلا ملع وأ ناسحإلا وأ
 . ا"لةمألا هب هتمس امب هبمسن نحنف ؛ فوصتلاب

 : قيدصلا ىلإ يفوصلا ىنعم غاجرإ

 مهمامإو ةيفلسلا ةجح  ةيعيت نبا ميلحلا دبع نب دمحأ خيشلا لوقي
 نع هلئس لاؤس لجأ نم اهفلأ ىتلا ؛ ءارقفلاو ةيفوصلا « هتلاسر ىف مههيقفو
 هيلع بجي امو مسق لك ةفص امف .. ماسقأ ءارقفلاو ماسقأ مهنأو « ةيفوصلا

 ؟ هكلسي نأ بحتسيو

 ىف فاصنإو « ةيفوصلا نأش ىف قيقحتو « ديج مالك دعب ..لاقف

 دمحأ خيشلل ٠ هللا دابع اب فوصتلا ىنإ ٠ باتك بحاص ىلع درلا ىف ةاتؤملا ةجحلا )١(
 . 5 كررخا عملع ص ىلاعطقلا
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 ناك هنأو ةرصبلا نم ناك فوصتلا أشنم نأ فرع اذإو ؛ : مهيلع مكحلا

 اوبسن ءالؤهو . داهتجا هيف هل ام دهزلاو ةدابعلا قيرط نم كلسي نم اهيف
 « ىفوص : مهدحأ ىف ليقف , فوصلا سابل ىهو ٠ ةرهاظلا ةسبللا ىلإ

 رمألا اوقلع الو « كلذ اوبجوأ مه الو ٠ فوصلا سابلب اديقم مهقيرط سيو

 . لاحلا رهاظ هنوكل هيلإ اوفيضأ نكل ؛ هب

 هدودح ىف اوملكت دق « ةفورعم لاوحأو قئاقح هل مهدنع فوصتلا مث

 نم ًالتماو ؛ردكلا نم افص نم ىفوصلا : مهضعب لوق « هقالخأو هتريسو

 . رجحلاو بهذلا عذنع ىوتساو . ركفلا

 .. كلذ هابشأو ٠ ىواعدلا كرتو ٠ ىناعملا نامتك : :فرصتلا
1 

 . قيدصلا ىنعم ىلإ ىفوصلاب نوريسي مهر

 نمو + : ىلاعت هللا لاق امك . نوقيدصلا ءايبنألا دعي قلخلا لّصفأو

 نيقيدصلاو يلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم كدلوأف لوسرلاو هللا عطب
 0 اقيفر كتلوأ نسحو نيحلانعلاو ءادهشلاو

 ىف وه نكل ٠ ىفوصلا نم لضفأ  ءايبنألا دعب  مهدنع سيل اذهلو
 ىلع ةدابعلاو دهزلاب صتخا ىذلا قيدصلا وهف . نيقيدصلا نم عون ةقيقحلا
 لاقي امك ؛ قيرطلا هذه لهأ نم قيذصلا ناكف « هيف اودهتجا ىذلا هجرلا
 + :فللطسلا قدا كه نسخ ويش ةاوسألا [وقندكسو  ءاهلفلا اوقيذيص

 ليق اذإف , مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةيقيذصلا لماكلا قيدصلا نودو
 نع لاقي امك وهف نوقيدص مهنإ : نييرصبلا نم دابعلاو داهزلا كئلوأ نع

 . <95 : عاسنلا 1



 ا

 ىذلا قيرطلا بسحب لك اضيأ نوقيدص مهنإ : ةفوكلا لهأ نم ءاهقفلا ةمنأ

 لجأ نم نونوكي دقو ؛هداهتجا بسحب « هلوسرو هللا ةعاط نم هكلس
 قيدصلا نإو « مهنامز ىقيذص لمكأ نم مهف « مهنامز بسحب نيقيدصلا

 . مهثم لمكأ لوألا رصعلا ىف

 : مهعاونأو نيقيدصلا تاجرد

 نم فنص مهنم لكل دجوي اذهلو « عاونأو تاجرد نوقيدصلاو

 ريغ ىف هريغ ناك نإو ٠ هيلع بلغو همكحأو هققح تادايعلاو .لاوحألا

 .هنم لضفأو هنم لمكأ فنصلا كلذ

 عزانت ٠ هيف عزائتلاو داهتجالا نم مهنم ريثك ىف عقو ام لجألو

 ٠ ةنسلا نع نوجراخ نوعدتبم

 . مالكلاو هقفلا لهأ نم فئاوط كلذ

 «نييبنلا دعب مهلمكأو ؛ قلخلا لضفأ مهنأ اوعداو ٠ مهيف تلغ ةفئاطو

 . ميمذ رومألا دصق ىفرط الكو

 لهأ نم مهريغ دهتجا امكو « هللا ةعاط ىف نودهتجم مهنأ باوصلاو
 وه ىذلا دصتقملا مهيفو ٠ هداهتجا بسحب برقملا قباسلا مهيفف ؛ هللا ةعاط

 نم مهيفو « ئطخيف دهتجي دف نم نيفنصلا نم لك ىفو « نيميلا لهأ نم

 صاع هسفنل ملاظ وه نم مهيلإ نيبستنملا نمو ؛ بوتي ال وأ بوتيف بنذي
 .هيرل



 , ةثالثلا ةيفوصلا فانصأ

 تراصو ٠ عونتو# بعشت كلذ دعب هنإ مث .. فوصتلا لصأ اذهف

 ؛ فانصأ ةثالث ةيفوصلا

 .. مسرلا ةيفوصو ؛ قازرالا ةيفوصو ؛ قئاقحلا ةيفوص

 .. مهانفصو نيذلا مهف قئاقحلا ةيفوص امأف

 الف « كناوخلاك فوقولا مهيلع تفقو نيذلا مهف قازرألا ةيفوص امأو

 لهأ ربكأو ء زيزع اذه نإف ٠ قئاقحلا لهأ نم اونوكي نأ ءالؤه ىف طرتشي
 : طورش ةثالث مهيف طرتشي نكلو , كناوخلا موزلب نوفصتي ال قئاقحلا

 .مراحملا نوينتجيو ء ضئارفلا نودؤي ثيحب ؛ةيعرشلا ةلادعلا :اهدحأ

 ىف - ةيعرشلا بادآلا ىهو ؛ قيرطلا لهأ بادآب بدأتلا : ىناثلاو

 . اهيلإ تفتلي الف ةيعضولا ةيعدبلا بادآلا امأو - تاقوألا بلاغ

 ناك نم امأف ٠ ايندلا لوضفب اكسمتم مهدحأ نوكي ال نأ : ثلاثللو

 بادآلاي بدأتي الو . ةدومحملا قالخألاب قلختم ريغ ناك وأ . لاملل اعامج

 . كلذ قحتسي ال هنإف اقساف ناك وأ ء ةيعرشلا

 "يع 5 5 5 57 5

 ءسابللا ىف مهمهف ٠ ةبسنلا ىلع نورصتقملا مهف :مسرلا ةيفوص امأو
 ىلع رصتقا ىذلا ةلزنمب ةيفوصلا ىف ءالؤهف « كلذ وحنو ةيفصؤلا بادآلاو

 نظي ثيحب « مهلامعأو مهلاوقأ نم ام عونو « داهجلا لهأو « ملعلا لهأ ىز
 . مهنم سيلو « مهنم هنأ هرمأ ةقيقح لهاجلا
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 ١ هتسلاو باتكلا يف ريفملا ينعم

 ينغلل داضملا ريقفلا ةنسلاو باتكلا نم هب دارملا نكت . ملسو هلآو هيلع هللا

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق امك

 ىتغلا هدضو ٠ ةاكزلا ذخأل غوسملا هنمف : عاونأ رقفلاو ءارقفلاو
 لحت ال : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق امك ةاكزلا ذخأل مرحملا عناملا
 .أ)/: بستكم ىوقل الو ىنغل ةقدصلا

 ىعفاشلاو كلامك ءاملعلا روهمج دنع اذه ريغ ةاكزلل بجوملا ىنغلاو

 حابيو « ةاكزلا ل لجرلا ىلع بجي دق مهدتعو ٠ باصنلا كلم وهو : دمحأو

 . ةفينح ىبأل افالخ ةاكزلا ذخأ هل

 ىلاعت هللا ركذ نكل ء عضاوم ىف رقفلا ركذ دق ىلاعتو هناحبس هّللاو

 ىرخأ ةيآ ىف ءيفلل نيقحتسملا ءارقفلاو « ةيآ ىف ةاكزلت نيفحتسملا 0

 اهومفخت ؛ نإو ىه امعبف ت ءاقدصلا اودبت نإ > ىلوألا ةيآلا ىف لاقف اقف

 يف اررصحخأ نيدلا ءارقفلل ١ : هل ىلإ  مُكَل ريخ وهف ءارقفلا اهوتؤتو

 دف ءاسعا لفاطلا بع ا نوعيطتسي ال هللا ليبس

 114 ففلا

 ىلإ © ئرفلا لهأ نم هلوسر ئلع هللا ءافأ ام مَ : ةيناثلا ىف لاقو

 ميلارمأو مه رانك نقااوج حا ن يذلا نيرجاهملا ءارقفلل ) : ىلاعت هلوم

 ١ ١) ىلئاسنلاو د واد وبأو نك مام ما داور .

 * فيرس فلما ةرقبلا هي
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 مه كتلوأ هلوسرو هللا نورعنيو اناوضرو هللا نم الضف فنوغتبي هب

 , )4 نرقداّنعلا

 , ركاشلا ىنغلاو رباصلا ريقطلا

 : ءاينغألا نم ريثك نم لضفأ وه نم مهيف نوكي دق ءارقفلا ءالؤهو
 سانلا عزانت دقو ؛ مهنم ريثك نم لضفأ وه نم ءاينغألا نم نوكي دقو

 ؟ ركاشلا ىنغلا مأ رباصلا ريقفلا ؟ لضفأ امهيأ

 ىف ايوتسا ىوقتلا ىف ايوتسا نإف ٠ امهاقتأ امهلضصفأ نأ حيحصلاو

 ىلإ ءاينغألا نوقبسي ءارقفلا نإف « عضوملا اذه ريغ ىف هانيب دق امك ةجردلا

 ىف هنع رخأت نإو ىلعأ ةنجلا ىف هتجرد تناك ريقفلا تانسح نم

 . هنود هتجرد تناك هتاتسح نود هتانسح تناك نمو ..لوخدلا

 1 رقملاو دهرلا

 حالطصا ىف  رقفلا راص ؛ بلغأ رقفلا ىف دهزلا سنج ناك امل نكل

 اذإف فوصتلا سنج نم وهو « دهزلا قيرط نع ةرابع  سانلا نم ريثك
 ام داري نكلو « لاملا مدع هب دري مل  رقف هيف ام وأ ءريقف اذه : ليق

 . كلذ وحنو بادآلاو قالخألاو لاوحألاو فراعملا نم ؛ يفوصلا مساب داري

 :4 يطوصلا مأ لضفأ ريقطلا

 ؟ ىفوصلا مأ ريقفلا ..لضفأ امهيأ : اوعزانت دق حالطصالا اذه ىلعو

 . م6 ال: رشحلا لل



 كش

 ٠١ دهوحنو ىدرورهسلا لصقح ىبأك :ىفوصلا حيجرت ىلإ ةفئاط تبهذف

 ءالؤه صتخي اميرو « نيريثك فئاوطك ريقفلا حيجرت ىلإ ةقئاط تبهذو

 قيقحتلاو .ريقفلا اوحجر سانلا رثكأو ؛٠ كلذ وحنو قناوخلاب ءالؤهو اياوزناب
 نأ وهو ؛ هنم لضفأ ناك هلل ىقتأ ىفوصلا ناك نإف « امهاقتأ امهلضفأ نأ

 . هنم لضفأ ناك هبحي ال امل كرتأو ىلاعت هللا هبحي امب لمعأ نوكي

 .ةجردلا ىف ايوتسا بوبحملا ريغ كرتو بوبحملا لعف ىف ايوتسا نإف

 نأ« اريقف را ايفون مهدحأ ىمس ءاوس وقفل وهب قلاعت'لا ءايئكوأو
 .كلذ ريغ وأ امكاح وأ اريمأ وأ اعئاص وأ ايدتج وأ ارجات وأ املاع وأ اهيقف

 مهالو مهيلع فرخ ال هللا ءايلوأ نإ الأ ٠ : ىلاعت هللا لاق

 .0174 نوفتي اوناكو اونمآ نيذلا * نوتزحي
 : لاق هنع ىئاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع ىراخبلا جيحص ىفو

 ىداع نم : لاق ىلاعت هللا نإ :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ىلإ بحأ ءىشب ىدبع يلإ برقت امو برحلاب هتنذآ دقف ايلو ىل

 ىتح لقاونلاب ىلإ برقتي ىدبع لازي امو « هيلع تضرتفا امم
 رصبي ىذلا هرسصبو ؛ هب عمسي ىذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف هبحأ

 ىللاس نإو ؛ اهب ىشمي ئتلا هلجرو ء اهب شطبي ىتلا هذيو هب

 هلعاف انأ ءىش نع تددرت امو « هنذيعأل ىنذاعتسا نئلو هنيطعأل
 [هتءاسم هركأ انأو « توملا هركي نمؤملا سفن نع ىددرت

 باحصأف :؛ نيدصتقملا ىلاعت هللا ءايلوأ هيف نيب دق ثيدحلا اذهو

 )١( سفري :3592575.
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 . نيقباسلاو نيبرقملاو نيميلا

 : ىناثلا فنصلاو « ضئارفلاب للا ىلإ اوبرقت نيذلا : لوألا فدصلاف

 هيلإ نوبرفتي اولازي مل نيذلا مهو ٠ ضئارفلا دعب لفاونلاب هيلإ اوبرقت نيذلا
 ريغ ىف هللا ركذ دق نافنصلا ناذهو ىلاعت لاق امك مهبحأ ىتح لفاونلاب

 هسفنل ملاظ مهنمُف اندابع نم نيم ندا باكل نوف

 ..« هللا نذإب تاريخلاب قبام مهنمو دصتقم مهنمر

 * نورظني كنارألا ىلع «ي ميعن يفل راربألا نإ 00 ىلاعت ؛ لاق امكو

 هما ب موتاخم | قبحر نم نوقسي « ميِعَنلا ةرضن مههوجو يف فرعت

 4 تونرقملا 8: هلق ىف 4 كش

 نيميلا باحصأل جزمتو افرص نوبرقملا اهب برشي : سابع نبا لاق
 .اجزم

 اهيف انيع ب ًاليبحيز اهجازم ناك اسأك اهيف نوقسيو + : ىئاعت لاقو

 ١4" اليسلن مست

 : هلوف ىلإ 4 ةنميملا باحصأ ام ةنميملا تاحض ا 4 ىلاعت لاقو

0 57 

 ةنجو ناحيرو حورف » نيبرقملا نم ناك نإ اّمَأَف ١ : ىلاعت لاقو

 . ةروسلا خلإ 4 ميعن
 اذه هل عستي ال ليوط ليصفت ىلإ جانحت لمج هيف بارجلا اذهو

 ماثللا فشك - ©مز
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 ه ١ ملعأ ىلاعت هللاو . ()عضوملا
 : ةيفوصلا دنع رّفملا ىتعم

 نعت نققلا ؟ ادق لاعمال ينشر قراشقلا:منناقلا نأ ماعإلا لاف
 ءايقتألا نم هصاوخل هناحبس قحلا رايتخاو « ءايفصألا ةيلحو ءايلوألا
 .ءايبنألاو

 هقلخ نيب هرارسأ عضاومو هدابع نم لجو زع هللا ةرفص ءارقفلاو

 داشلع ريصلاةةازقفلاو قزرلا مهيلع طسبي مهتاكرببو . قلخلا نوصي مهب

 هلآو هيلع هللا ىلص ىينلا نع ربخلا درو كلذب « ةمايقلا موي ىلاعت هللا
 هللا لوسر لاف : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ملسو
 « نيكاسملا بح ةنجلا حاتفمو حاتفم ءىش لكل ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 "7 (ةيلاقلا موي لامن ثا انتج مه رياصلا ءارقفلاو

 نأ يبأق مهرد فالآ ةرشعب مهدأ نب ميهاربإ ىتأ الجر نإ : ليقو

 ال مهرد فالآ ةرشعب ءارقفلا ناويد نم ىمسا وحمت نأ ديرت : لاقو اهلبقي
 .. لمقأ

 ىتح اولمع ام اولمع نإو اموق ىلاعت هللا كلهأ ام : ىفسنلا ذاعم لاقو

 ةعس هتدارإ ريغ ةليضف ريقفلل نكي مل ول : ليقو ٠ مهولذأو ءارقفلا اوناهأ
 ىنغلاو ؛ اهئارش ىلإ جاتحي هنأل كلذ هافكل اهراعسأ صخرو نيملسملا

 .. مهصاوخ لاح فيكف ءارقفلا ماوعل اذه « اهعيب ىلإ جاتحي

 باتك ليذب هعوبطم 7531 - 788 ص نم ةيميت نيا خيشلل ءارقفلاو ةيفوصلا ةلاسر )١(
 . ه ١415 ةنس ةيدمحملا ةريشعلا تاعوبطم ميهاربإ ىكز دمحم خيشلل لوصألا لوصأ
 ص "ج لامعلا زنك ىف ىدنهلا ىقتملا هجرخاو ريغصلا عماجلا ىف ىطويسلا هركذ (؟)
 هل راشاو لو نبال هازعو ١*١ ص ”ج ريغصلا عماجلا ىف ىطويسلاو ١ 5 ترحال مقري 69
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 هللاب الإ ىنغتسي ال نأ هتقيقح : لاقف رقفلا نع ذاعم نب ىيحي لئسو

 . اهلك بابسألا مدع ةمسرو

 .. هيف دبعلا ققحت اذإ اضرلا ثروي سابل رقفلا : راصقلا ميهاربإ لاقو

 لاقو ائيش بلطي سلجم ىف ريقف ماق : قاقدلا ىلع وبأ ذاتسألا لاقو
 : لاقو هيلع حاصف خياشملا ضعب كانه ناكو ؛ ثالث ذنم عئاج ىنإ

 نم ىلإ هلمحي نم دنع هرس عضي ال وهو « هللا رس رقفلا نإ تبذك
 ا

 الف « ابلطوأ اطبض ايندلا نم ديلا ضفن وه رقفلا : ةمئألا ةداسلا لاق

 ناسللا ناكسإو « هدنع نكت مل نإ اهبلطي الو ؛ هدنع تناك نإ اهكسمي
 جودمملا ىلإ قوشتلا ةحئار امهيف مذلاو حدملا نإف ٠ اًحدم وأ امذ هدنع

 ( هبحي هنأ ملعاف هبسي هتعمس اذإ ) لاثمألا ىفو « مومذملاو

 قلخلا ريذحت مهيلع بجو هنأل . اهومذ امنإ مالسلا مهيلع ءايبنألاو

 . ايندلا ىلإ فوشتلاو ليملا مدعب مهل عوطقم هنألو , اهنم

 هللا ىلإ اريقف ءرقفلا لقاعم ىف هللاب اينغ نوكي نأ ريقفلل ىغبنيو

 . ىنغلا لقاعم ىف ىلاعت

 : ناسارخ نم هيلع مدق نيح ىخلبلا قيقشل دل مهدأ نب ميهاربإ لاق

 0 اوركش اوطعأ ن نإ : لاقف ؟ ءارقفلا نم كباحصأ تكرت فيك

 . مهيلع ىنثأ لاؤسلا كرتب مهفصو هنا نظف ء اوربص

 اوركش اوعنم نإ اندنع ءارقفلا , خلب بالك تكرت اذكه : ميهاربإ لاقف

 لا , 575 ص رقفلا باب ) ةي دريشقلا ةلاسرلا (١)



 امك

 .. ('اذاتسأ اي تقدنص + لاقو:# هسار ليقف« اورثآ اوطغأ نإ

 . راتيإلا دنع لذبلاو مدعلا دنع نوكسلا :ىفوصلا ريقفلا تعنو

 : ءارقفلا تاقبيط

 تفاطي الو: اكيق كلم ال نم نهتمف 4: تاقنامةكالخ لع ءاَرقفلاَ

 ىطعأ نإو ٠ انيش دحأ نم رظتني الو « ائيش دحأ نم هنطابب الو هرهاظب
 لأسي الو ائيش كلمي ال نم مهنمو ٠ نوبرقملا هماقم اذهف « هذخأي مل ائيش
 مهنمو ؛ ذخأ ةلأسم ريغ نم ائيش ىطعأ نإو ؛ ضرعي الو بلطي الو ادحأ

 حرفي هنأ ملعي نمم هناوخإ ضعب ىلإ طسبنا جاتحا اذإو انيش كلمي ال نم
 . هقدص هتلأسم ةرافكف هيلإ هطاسبئاب

 نأ ىفوصلا رقفلا ةقيقحو . كالمألا نع مهيلختل ةيفوصلا ىمس امنإو

 ةعانقلاو ربصلا ىضتقي فيرش ماقم وهو « ىلاعت هللاب الإ دبعلا ىنغتسي ال
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 . ")لجو زع هللا مسق امب

 : رقطلا فوخ نم ريذحتلا

 .. ةنكسملاو رقفلا فوخ نم مهعابتأ ةيفوصلا رذح ذق

 ءيىشب اوحرفي مل هدونجو سيلبإ عمتجا اذإ : راصقلا نودمح لاق

 : رفكلا ىلع تومي لجرو ٠ انمؤم لتق نمؤم لجر : ءايشأ ةثالثب مهحرفك
 . رقفلا فوخ هيف بلقو

 نيدلا دامع خيشلل 708 7١7 ص بوبحملا ىلإ لوصولا ةيفيك ىف بولقلا ةايح )١(
 . ناطلس دبس دمحم / ت . ىومألا

 . ١14 ص ىنفح معنملا دبع /د ىفقوصلا مجهجملا رظنب (؟)



 كذا انف

 امف : ليق ؛ رقفلا فوح : لاق ؟رقفلا ام : ذاعم نب ىيحبل ليقو

 . ىلاعت هللاب نمألا : لاق ؟ ىنغلا

 ىنيركلا نيا تعمس لوقي ىريرجلا تعمس :ىزارلا ركب وبأ لاقو
 هيلع دسفيف ىنغلا هلخدي نأ ارذح ىنغلا نم زرتحيل قداصلا ريقفلا نإ :لوقي
 هيلع دسقيف هيلع لخدي نأ ارذح ؛ رقفلا نم زرتحي ىنغلا نأ امك هرقف
 . هانغ

 .. رقفلا نم هفوخ دبعلا ىلع هللا طخس ةمالع : نونلا وذ لاقو

 دحأل اهرسأب ايندلا تناك و نأ رففلا تامالع ىندأ : ىلبشلا لاقو
 ىف قدص ام موي توق اهنم كسمأ ول نأ هلابب رطخ مث موي ىف اهقفنأق

 0 ١1م

 : مهرقف يف ءارقفلا ةزع

 . ىنغلاب ءاينغألا ةزع نم رثكأ مهرقفب نوزتعي ءارقفلا ناك دقو

  ىلاعت هللا اهسرح  ةكمب اندنع ناك : ىناتكلا ىلع نب دمحم لوقي

 ىف هتبحم تعفوف « انسلاجي الو انلخادي ال ناكو « ةثر رامطأ هيلع ىتف

 ىلع اهتعضوو « هيلإ اهتلمحف لالح هجو نم مهرد ىتئامب ىل حتفف ىبلق

 : لاقو ىنع روتسم وه امع فشك مث ارذش ىلإ رظنف ٠ كرومأ ضعب

 ريغ رانيد فلأ نيعبسب غارفلا ىلع ىلاعت هللا عم ةسلجلا هذه تيرتشا

 : اهددبو ماقو « هذهب اهنع ىنعدخت نأ ديرت ..تالغتسملاو تاعيضلا

 )١( ص ةيريشفلا ةلاسرلا 5/8 ,582 ,



 دالك

 . اهطقتلأ تنك نيح ىلذك الو رم نيح هزهك تيأر امف ..طقتلأ تدعقو

 ةنس نيعبرأ رطفلا ةاكز ىلع تبجو ام : فيفخ نب هللا دبع وبأ لاقو
 5 ١

 . ')ءاعلاو صاخلا نيب ميظع لوبق ىلو

 )١( 75م9. 51/38 نص ةيريشقلا ةلاسرلا .



 لولا

 ىناثلا لصفلا

 نطابلا ملعو رهاظلا ملع

 ىلإ ملعلا نومسقي مهنإ : ةيفوصلا ىلع ضارتعالا لهأ هلوقي امم

 نيذه نيبي ىذلا حيرصلا ثيدملا اذه درون ةهبشلا هذه ىلع درللو

 .. ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىحولا بحاص ناسل ىلع نيملعلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر رباج نع نسحلا نع

 ملعلا كلذف ٠ بلقلا ىف تباث ملعف ناملع ملعلا ) : لاق ملسو هلآو

 . ( هدابع ىلع هللا ةجح كلذف ناسللا ىف ملعر ؛ عفانلا

 ملعلا ىف ربلا دبع نبا هاورو ؛ نسح دانسإب خيراتلا ىف بيطخلا هاور

 ىف ىمليدلاو ميعن وبأ هاورو ء بصي ملف ىزوجلا نبا هلعأو ٠ ىقارعلا نيدلا
 ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو « تفيض كانساك نقلا ثيدح نم سودرفلا دنسم

 .. لوصألا رداون ىف ىذمرتلا ميكحلاو فنصملا

 ىئالطسقلا لبق وهو  ىنالطسقلا نيدلا بطق هدروأ ثيدحلا اذهو
 ملعلا نأ ىلإ كلذب ريشي ٠ فوصتلا ىف هباتك ىف  ةيندللا بهاوملا بحاص

 نيسحلا هاور ىذلا ثيدحلا ليلدب ٠ نطابلا ملع وه بلقلا ىف تبانلا

 انتثدح : لاقف كرابملا نب هللا دبع هخيشل دهزلا دئاوز ىف ىزورملا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع لوحكم نع جاجح انأبنأ ةيواعم وبأ
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 هبلق نم ةمكحلا عيباني ترهظ اموي نيعبرأ هلل صلخأ نم ) : لاق

 « فيعص دانسإب لماكلا ىف ىدع نبا هاورو « حيحص هدانسإ ..( ةناسل ىلع

 . اضيأ فيعض دانسإب بويأ ىبأ ثيدح نم ةيلحلا ىف ميعنوبأ هاورو

 مل اذإ هدبع ىلع هللا ةجح وهو . رهاظلا ملعلا وه ناسللا ملع امأو

 لصحي ال هنأل اعفات بلقلا ملع وه ىذلا نطابلا ملع ناك امنإو ءهب لمعي
 « هترمثو هتجيتن وه اذإ رهاظلا ملعلاب لمعلاو ةدهاجملا دعب الإ صخشلل

 . ةلماع ملاع لك سيلو هب لمعي نم الإ هب عفتتي الق رهاظلا ملع فالخب

 نع ئروثلا نايفس قيرط نم هريسفت ىف متاح ىبأ نبا ىور دقو
 هللاب ملاع : ةثالث ءاملعلا : لاقي ناك : لاك لجر نع ىميتلا نايح ىبا

 كلذف هللا ىشخي هللا رمأب ملاع هللاب ملاعو .. هللا رمأب ملاعب سيل هللا ىشخي

 سيل هللا رمأب ملاعو  نطابلاو رهاظلا ىملع نيب هعمجل  لماكلا ملاعلا
 مل هنأل ارجاف اذه ناك امنإو . رجافلا ملاعلا كلذف هللا ىشخي ال هللاب ملاعب

 ىشح هنأل راربألا نم وهو « نطابلا ءاملع نم لوألاو ٠ رهاظلا ملعب لمعي

 .(4)0 ميلع ءىش لكب هللاو هللا مكملعيو هللا اوقئاو ١ ءاقتاودللا

 : نورورغملا الإ اهركني ال قئانقجلا مولع

 ؛ بيهرتلاو بيغرتلا ٠ هباتك ىف ىرذنملا ميظعلا دبع ظفاحلا دروأ
 . هانركذ ام ديؤي ىذلا ثيدحلا اذه

 نإ ) : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع

 هب اوقطن اذإف « ىلاعت هللاب ءاملعلا الإ هملعي ال ٠ نونكملا ةئيهك ملعلا نم

 ”؟ ص ىيرامغلا هللا دبع ظفاحلل مالسإلا ةعيرش نم فوصتلا أب مالعإلا رظني (1)



 نك

 ىف ىمليدلا روصنم وبأ هاور .. ( ىلاعت هللاب ةرغلا لهأ الإ هوركدي ال

 .ارزوب 6 فرصنلا ىفاعل ىلا نيعيرألا نشأ ىملتلا نيكرلا دبع وبار ةمسلا
 هللا ديع ظفاحلا لاق امك ؛ فيعض ثيدح وهو ٠ بيغرتلا ىف ىسبطلا

 : نيكيشب ديأتي هنكلو ٍىرامغلا

 : لاق اضيأ ةريره ىبأ نع ىراخبلا حيحص ىف تيث ام : امهدحأ

 امهدحأ امأف ؛ نيءاعو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تظفح

 موعلبلا : ىراخبلا لاق ؛ موعلبلا اذه عطقل هتثكب ولف رخآلا امأو .. هتثكبف
 كلذف .هسأر ىنعي اذه عطقل ةياور ىفو « ءابلا مضب وهو ؛ ماعطلا ىرجم
 نم ءوسلا ءارمأ نايب اهيف ىتلا ثيداحألا ىلع لومحم هثبي مل ىذلا ءاعولا

 رخآ ىف محالملاو ةعاسلا طارشأب قلعتت ىتلا ثيداحألا ىلعو « ةيمأ ىنب

 رصعلا ةعدتبم نم لصح امك « هعبط هفلأي مل نم كلذ ركتيق « نامزلا
 نازيملاو ؛ لاجدلا جورخو مالسلا هيلع ىسيع لوزنو ىدهملا روهظ راكنإ

 ريثك قاطن قيضي ىتلا قئاقحلاو رارسألا نم هافلت ام ىلعو ٠ كلذ ريغو
 . اهراكنإ ىلإ نوردابيف اهمهف نع سأنلا نم

 هللا مهبهو امو ةيفوصلا مولع ركني الف « دهاشم عقاو وه ام : امهيناث

 ححصي اممو « ضارغأو عماطم باحصأ نونوتفملا رارغألا الإ قئاقحلا نم
 هنأل ء هقفو ىلع عقاولا نوكي نأ ثيدحلا لهأ دنع فيعضلا ثيدحلا هب

 . 7 ليلد دهاشملا عقاولا دعب سيل

 )١( ص قباسلا عجرملا ١؟ .
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 : نطابو رهاظ نآرقلل

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ىرصبلا نسحلا نع

 ىف ىبايرفلا هاور ( علطم دح لكلو دح فرح لكلو نطبو رهظ ةيآ لكل )
 اضيأ نسحلا نع نآرقلا لئاضف ىف ديبع وبأ هاورو ؛ عيحص دانسإب هريسفت
 . نسح دانسإب

 دوعسم نب هللا دبع نع طسوألا ىف ىناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأ ىورو
 ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ ) : ماسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق
 ظفاحلا لاق امك ةاقث ثيدحلا لاجر ( نطبو رهظ اهنم ةيآ لكل فرحأ

 . ىمتيهلا

 لهأل اهيناعم نم رهظ ام ةيآلا رهظ : هريسفت ىف بيقنلا نبا لاق
 بابرأ اهيلع هللا علطأ ىتلا رارسألا نم هتنمضت ام اهنطبو رهاظلاب ملعلا
00 
 ش.أ قئاقحلا

 : هتفرعم ىلإ هب لصوتي ام علّطملاو « ىناعملا نم ضماغلا وه دحلاو

 نم مهيلع هللا ضافأ امب قئاقحلا بابرأ الإ ىناعملا ضماغ ىلإ لصوتي الو

 حتاوف ىنعم نع لثس هنأ ىبعشلا نع هريغو رذنملا نبا جرخأ دقو
 . روسلا حتاوف نآرقلا اذه رس نإو ٠ ارس باتك لكل نإ : لاقف ؟روسلا

 نوكيل ؛ انايحأ هيف لمجأ اباتك فنص اذإ ميكحلا نأ كلذ ىف رسلاو

 زانمي ةمالع ذختي كلملا نأو «هذاتسأل ملعتملا عوضخ عضضوم لامجإلا لحم

 )١( ص قباسلا عجرملا ١9 .



16 

 ؛ درمتلا ىلع ملعلا ةهبأ ىف ملاعلا رمتسي التلو  هرس ىلع هعلطي نم اهب

 عوضخ عضوم وه نآرقلا ىف هباشتملاو ٠ ةيدوبعلاو للذتلا ىلإ قاسني كلذبف
 اهروصقب افارتعاو امالستسا اهئرابل لوقعلا

 هللا رثأتسا ام هنأب عماوجلا عمج ىف هباشتملا فرع ( تلق نإف)

 ضعب عالطإ عم راثئتسالا فيكو « هئايفصأ ضعب هيلع علطي دقو هملعب
 ؟ءايفصألا

 : لاق ثيح فيرش ىبأ نب لامكلا لاكشإلا اذه ركذ دق : ( تلق ) .

 عفدي مالكلا رخآف ٠ هملعب صاصتخالا ىأ ؛ راثئتسالا ىفاني ضعبلا عالطأ

 . هلوأ

 هنأ راثدتسالاب دارملا : لاقي نأ نكمي هنأب مساق نب باهشلا باجأو
 هنأ. بسكلل ةدوهعملا قرطلا نم هبسك ىلإ دابعلل قيرط ال

 . !')ءاهلإلاب هيلإ نولصي امنإو باستكالاب هيلإ نولصي الف ىأ

 هنع ىلاعت هللا ىضر يلع مامألا

 ؛ نطابلاو رهاظلا ملع هدنع

 هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا نع ةيلحلا ىف ميعن وبأ مامإلا ىور
 ؛ نطيو رهظ هل الإ فرح اهتم ام فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا نإ ٠ :لاق

 نع اضيأ ىورو ..؛ نطابلاو رهاظلا ملع هنم هدنع بلاط ىبأ نب ىلع نإو
 هللا ىلص ىبنلا نأ ثدحتن انك : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا

 خيشلل ناخدلا ةروس لوأ ريسفتو نابعش فصن ةليل لئاضف ىف ناسحلا تاملكلا )١(
 كك ؟3ت ص ىكلاملا قولخم ىلع دمحم نينسح



 لك

 اذهف .. هريغ ىلإ هدهعي مل اذدهع نيعبس ىلع ىلإ دهع ملسو هلآو هيلع
 ىلع مامإلل نوفرتعي اوناك مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا نأب حيرصت
 هيف لاق دقو ؛ هيف عازن ال امم اذهو ء رارسألاو قئاقحلا مولع ىف هقوفتب

 وهو .. ( اهباب ئىلعو مثعلا ةنيدم انأ ) : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 حتف ؛ باتك ىف ىرامغلا دمحأ ضيفلاوبأ ظفاحلا هنيب امك حيحص ثيدح

 ملس ٠ ؛سايع نبا لاقو ٠.. ىلع ملعلا ةنيدم باب ثيدح ةحصي ىلعلا كلملا

 رمع ناكو : رشاعلا رشعلا ىف مهكراشو ملعلا راشعأ ةعست ىلعل ةباحصلا

 , نسحلا وبأ اهل سيل ةيضصق نم للاب ذوعأ : : لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر
 صنو ١ رمع كلهل ئلع الول ٠ اضيأ لاقو هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع ىنعي
 ةقئافلا هتعاجش عم تاحوتفلا ىف ايلع ثعبي نكي مل رمع نأ ىلع. ىوانملا
 ىلاعت هللا ىضر ركب ىبأ دهع ىف ةثداح تلصح دقو  هملع ىلإ هجايتحال

 ىلع اهتلاحإ ىلإ سابع نبا مهدشرأف ٠ ةباحصلا ىلعو هيلع تلكشأ هنع
 ركب وبأ هل لاق اهقلغم لحو اهنع باجأ املف .. ههجو هللا مرك ىلع مامإلا

 ١ ىبثجملا ٠ باتك ىف ةيورم ةثداحلا هذهو ٠ بوركلا جرفم اي : ةباحصلاو

 ةيفوصلا ذاتسأ هنع ىلاعت هللا يضر ىلع مامإلا ناك اذهلو ديرد نبال

 ىمتاحلا ىبرعلا نباو دينجلا مامإلا لاق امك نأشلا اذه ىف مهسيئرو

 نيقلتلاب هيلإ الإ ىهتنت الو هب الإ لصتت ال قيرطلا ةلسلسو ؛ امهريغو

 ىف ىلجلا ناهربلا ٠ ىف ىرامغلا دمحأ ظفاحلا هلصف امك ةبحصلاو ءادتقالاو

 .21): ىلع ىلإ ةيفوصلا باستنا

 . 5١١19 ص مالسإلا لهأ مالعإ (1)



 لاولال

 مالسلا هيلعرضصخلا ةصق

 ؛ نطابلاو رهاظلا ملعب عطاق ليلد

 انديس عم مالسلا هيلع ىسوم انديس ةصق ىف ملعلا لهأ دجو دقو

 نطابلاو رهاظلا ةيضق ىف ءاطعلاب ايرث اليزج اردصم مالسلا هيلع رضخلا

 ىف كلذك ةيورمو . ''”فهكلا ةروس ىف ىلاعت هللا باتك ىف ةروكذم ىهو
 ثيدحلا صن وه اذهو . ةحيحصلا ةنسلا بتك نم امهريغو نيحيحصلا
 : ةيضقلاو

 سابع نبال تلق : لاق هنأ ريبج نب ديعس نع امهيدنسب ناخيشلا ىور
 بحاص ىسوم وه سيل رضخلا بحاص ىسوم نأ معزي ىلاكبلا افون نإ
 د ب أ يقلع 4: نا ردع ذك سابع نبا لاقف .. ليئارسإ ىدب

 ابيطخ ماق ىسوم نإ : لوفي ملسو هلآو هيلع هللا , ىلص هللا لوسر عمس هنأ

 « هيلع هللا بتعف « انأ :لاقف ؟ ملعأ سانلا ىأ ؛ لئسف . ليئارسإ ىنب ىف

 ملعأ وه نيرحبلا عمجمب ادبع ىل نإ ؛هيلإ هللا ىحوأف « هيلإ ملعلا دري مل ذإ

 هلكفمت اقرش فلكس كات“ لاق ؟ هب ىل ! فيكف بر اي : ىسوم لاق ؛كنم

 .. لتكم ىف هلعجف اتوح ذخأف !! مث وهف توحلا تدقف امثيحف « لتكم ىف

 ةرخصلا ايتأ اذإ ىتح ؛ نون نب عشوي هاتفب هعم قلطناو ٠ قلطنا مث
 ىف طقسف هنم جرخف لتكملا ىف توحلا برطضاو « امانف امهسوءر اعضو

 ءاملا ةيرج توحلا نع هللا كسمأو ٠ ابرس رحبلا ىف هليبس ذختاف رحبلا

 تزفلاب.هرثكس نأ: ههحانص نس كدا نلف: :ىاطلا لكم هيلع نابت
 انتأ : هاتفل ىسوم لاق دغلا نم ناك اذإ يتح ؛ امهتليلو امهموي ةيقب اقلطناف

 )١( مقر نم تايألا 45-5١ .



 الم

 ىتح بصنلا ىسوم دجي ملو : لاق . ابصن اذه انرفس نم انيقت دقت انءادغ

 ةرخصلا ىلإ انيوأ ذإ تيأرأ : هاتف هل لاقف ٠ هب هللا رمأ ىذلا ناكملا ازواج

 نك هناوب ةفكاو + زكا نأ ناطينلا الإ: ةيئاشأ اجو كرشلا ترس ىقإف
 لاقف ٠ ابجع هاتفلو ىسرملو ابرس توحلل ناكف : لاق .. ابجع رحبلا
 اعجر : لاق .. اصصق امهراثأ ىلع ادتراف ىغبن انك ام كلذ : ىسوم

 ملسف « ابوث ىجسم لجر اذإف « ةرخصلا ىلإ ايهتنا ىتح امهراثآ ناصقي

 ؟ مالسلا كضرأب ىنأو : رضخلا لاقف « ىسوم هيلع

 كنيتأ معن : لاق ؟ ليئارسإ ىنب ىسوم : لاق ٠ ىسوم انأ : لاق
 ىنإ ىسوماي ء اريص ىعم عيطتست نل كنإ : لاق . ادشر تملع امم ىنملعتل
 هللا كملع هللا نم ملع ىلع تنأو ٠ تنأ هملعت ال هينملع هللا نم ملع ىلع

 .. هملعأ ال

 لاقف ءارمأ كل ىصعأ الو ارباص هللا ءاش نإ ىندجتس : يسوم لاقف
 . اركذ هنم كل ثدحأ ىتح ءىش نع نلأست الف ىنتعبتا نإف :رضخلا هل

 مهولمحي نأ مهوملكف ةنيفس ترمف رحبلا لحاس ىلع نايشمي اقلطناف
 مل ةئيفسلا ىف ابكر املف - ةرجُأ ىأ  لّوت ريغب مهرلمحف رضخلا اوفرعف
 موق ؛ ىسوم هل لاقف مودقلاب ةنيفسلا حاولا نم احول علق دق رضخلاو الإ اجفي

 تنج دقل ؟ اهلهأ قرغتل اهتفرخف مهتنيفس ىلإ تدمع لون ريغب انولمح
 .. !! اًرمإ انيش

 تيسن امب ىنذخاؤت ال لاق ؟ اربص عم عيطتست نل كنإ لقأ ملأ لاق
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو : لاق . ارسع ىرمأ نم ىتنقهرت الو
 ىلع عقوف روفصع ءاجو : لاق , انايسن ىسوم نم ىلوألا تناكو ملسو
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 نم كملعو ىملع ا!م : رضخلا هل لاقف ٠ ةرقن رحبلا ىف رفنف ةنيقسلا فرح

 ..!! رحبلا نم روصعلا اذه صقن ام لتم الإ هللا ملع

 رصبأ اذإ لحاسلا ىلع نايشمي امه امنيبف ةنيفسلا نم اجرخ مث
 هديب هعلتقاف هديب هسأر رضخلا ذخأف ؛ ناملغلا عم بعلي امالغ رضخلا

 ائيش تلج دقل ؟؟ سفن ريغب ةيكز اسفن تلتقأ : ىسوم هل لاقف . هلتقف

 دشأ اذهو : لاق .. !! اربص ىعم عيطتست نل كنإ كل لقأ ملأ : لاق !! اركن

 نم تغلب دق ىنبحاصت الف اهدعب ءىش نع كتلأس نإ : لاق .. ىلوألا نم

 . ارذع ىندل

 ادجوف امهوفيضي نأ اوبأف اهلهأ امعطتسا ةيرق لهأ ايتأ اذإ ىتح اقلطناف

 لاقف ٠ هديب هماقأف رضخحلا ماقف - لئام لاق - ضقني نأ ديري ارادج اهيف

 هيلع تذختال تئش ول « انرفيضي ملو انومعطي ملف مهانيتأ موق : ىسوم
 ملام ليوأت كلذ > : هلوق ىلإ .. كنيبو ىئيب قارف اذه : لاق . ارجأ

 .. « اربص هيلع عطست

 . دعم نم الل صقل ىدح ()١( امهربخ ن انيلع هللا ضقي“ ىف

 ةئثسلا رداصم اهتدروأ قرط ةدع نم فرخ تايورم ةصقلا ىفو

 نآرقلا ريسفت بائكو 74 : ١/ ١7 ملعلا باتك : ىراخبلا مامإلا حيحص رظني (1)

 : ىوونلا حرشب ملسم حيحص رظنيو  هنم ظفللاو ىزراجح ط 2 ١

 ىطويسلا ظفاحنا جيرخت رظناو بعشلا ط 4١< ىلإ 75١/5 لئاضفلا باتك

 رذنملا نباو ريرج نباو ىئاسدلاو ىذمرنلاو نيخيشلا نع ةصقلا هذه تاياورل
 :51١ 599/4 روثنملا ردلا ىف مهريغو ىقهيبلاو هيودرم نباو متاح ىبأ نباو
 . توريب فراعملا راد رشن



 تالت 2

 هذهب ىفئكنو - ماقملل ةاعارم  اهركذب مالكلا نانع ليطن ال . ةقيرشلا

 ةينير.© ةنهقلا تح ةياكمي اهنإ:كيح :ئراختلا مامإلا حيفض نم ةياوزلا
 ضعب حضوت « ىشاوحلا وأ حورشلا ةباثمب تافاضإ ىطعت تاياورلا

 . بناوجلا

 اذهلو ؛ ةيفوصلا هب لوقي ىذلا نطابلا ملعل تايثإ ثيدحلا اذه ىفف
 , هيلإ تيحوأ نطاوب ةفرعم هملع ناكو ىبن رضخلا نإ : روهمجلا لاق
 ..( طيحملا رحبلا ) هريسفت ىف نايح وبأ هلقن . رهاظلاب مكحلا ىسوم ملعو
 نأو رهاظلاو نطابلا تابثإ ىلع ةيفوصلل نوقفاوم  ىرت امك  روهمجلاف
 ؟نوضرتعملا لوقي اذامف ء هب نوصتخي الهأ مهنم لكل

 ىندللا ملعلا ؛ هيلع قلطيف ء هديدع ءامسأ هل ةيفوصلا دنع ملعلا اذهو

 ملعو ٠ ةبهوملا ملعو ؛ بويغلا ملعو ء تافشاكملا ملعو ء رارسألا ملعو
 ةينطابلا بهذم ىعدم وه سيلو ؛ نطابلا ملعو ؛ نونكملا ملعلاو ٠ ةقيقحلا

 . ةلصب فوصتلا ىلإ تمي ال ىذلا قراملا
 باتكلا نيرينلا نييحولا نم هدنسو هليلد هل فيرشلا ملعلا اذهو

 هعجارف اًبيرق ,كلذ ىلع لدت ىتلا ثيداحألا ركذ ىضم دقو . ةنسلاو

 لاق < املع انَدَل نم هاَنمَلَعَو > ىلاعت هلوق ميركلا نآرقلا نم هليلدو

 للا نعاانر نسعي اهم ىأ «:انندل نم )ا قيدعت ىف ىرشتسرلا ةنالعلا

 . "7 بويغلاب رابخإلا وهو

 اًندُل نم ُهانمَّلَعو ) ىلاعت هلوق : ىزارلا نيدلا رخف مامإلا لاقو

 طل نيش نم هللا هلع نمل تاسع: مرا فدك ناديه « ملغ

 .ىبلحلا ط 499/7 فاشكلا )١(



 لا

 خيشللو . /'!ةيندللا مولعلا : ةفشاكملا قيرطب ةلصاحلا مولعلا اومس ةيفوصلاو

 . ؛ ةيندللا مولعلا تابثإ ٠ ىف ةلاسر دماح ىبأ

 ليه : : ةفلاسلا ةيآلا هذه ريسفت ىف ئريشقلا مساقلا وبأ مامإلا لاقو

 : لاقيو بلطتلاب فلكتلا نود ماهلإلا قيرطب لصحتي ام : هللا ندل نم ملعلا
 , هدايع حالص نم صاوخلا هناحبس قحلا هب 20007

 ءدابيع حالص هيف اميف هءايلوأ هناحبس قحلا هب ترعب ام : لاقيو '
 هيف امم هدابعل هعفقن نوكي لب ٠ هبحاص ىلإ عفن هنم دوعي ال ام وه : ليقر

 نا عندنا قع

 ملعلا ةيهام ىف فوصتلا ةمئأ لاوقأ نم افرط يسولالا مامإلا لقن دقو

 لاَقف 4 امّلع اًندَل نم هانمّلعو + ىلاعت هلوقل ىراشإلا هريسفت ىدل ىندللا

 قلخلا ىلع مكحي ىذلا وه ىندللا ملعلا : نونلا وذ لافقو ١ : هريسفت ىف
 ىلع عالطالا وه ؛  هرس هللا سدق  ديدجلا لاقو ؛ نالذخلاو قيفوتلا عقاومي

 نع راونألا تافشاكم هنكل ٠ عقاو فالخ الو هيف نظ ريغ نم رارسألا

 تافلاخملا عيمج نع هحراوج ظفح اذإ دبعلل لصحيو ؛ تايبيغملا نونكم

 الو نمت هلي قحلا دي نيب احبش ناكو 0 تادارإلا لك نع هتاكرح ىنفأو

 حالص هيف ام هءايلوأ دنا هد نشل هن ف رعب كعارعا# ليقو ؛ دارم

 هنم صخأو لاعفألا ملاعب قلعتي ىبيغ ملع وه : مهضعب لاقو ٠ هدابع

 ملع كلذ نم صخأو ؛ هتعقاو عوقو لبق ردقلا رس ضعب ىلع فوقولا
 .("7تاذلا ملع هنم صخأو ٠ ةصاخلا توعنلاو. ءامسألا

 . ثوريب _ركفلا راد ط ١0١/5١ ىزارلا رخفلل بيغلا حيتافم )١(
 . ىبرعلا باتكلا راد رشن 6١/4 ىريشقلا مامإلل تاراشإلا فقئاطت ايل

 (ماثللا فتك - 5م) . 737/17 : ىسرلالل ىناعملا حور (؟)



 لاا

 ىف ةعئار تادرفم ىقح ليعامسإ ةمالعلا خيشلا فاضأ دقل مث

 بويغلا ملع وهو ٠ اصاخ املع اندل نم هائملعو :٠ لاق ذإ ديرفلا هريسفت

 ىلاعت هللا ىصر سابع نبا هيلإ بهذ ام ىلع ٠ ىلاعت هنذإب اهنع رابخإلاو
3 5 

 . (!/نطابلا ملع وأ امهنع
 9 2 500 0 1 ع
 اهلك مولعلا نأ عم 4 اندل نم > لاق امنإ :('!مولعلا رحب ىف لاق

 املع كلذ ىمسي الف قلخلا ميلعت ةطساوب اهضعب نأل ؛ هناحبس هندل نم

 الو  دحأ ةظساو نوع خرم باقل: ىف هلزني ىذلا وه ىندللا ملعلا لب ء ايندل

 ىلاعت هللا ءايلوأ نم ريثكلو ىلعو رمعل ناك امك جراخ نم فولأم ببس

 .(77 هاوس نم لك ىلع كهزلاو قوشلاب اوقاف يذلا نيضاتزملا

 ميلكلا بهذ ىذلا ملعلا كلذ ةيعون نايب ىف ليعامسإ خيشلا ضيفي مث

 وه نطابلا ملعلا عاونأ ىأ نمو مالسلا هيلع رضخلا نم هيقلتل مالسلا هيلع

 هيلع ىسوم رومأملا ملعلا نأ : ماقملا اذه ىف قيقحلا قيقحتلا نأ ملعاو :٠ لوقيف

 ملعلا ال١ ةراشإلا قيزطب ملعتملا ىنطابلا ملعلا وه رضخلا نم هملعتب مالسلا

 . ةرابعلا قيرطب ملعتملا ىرهاظلا ملعلا الو٠ ةفشاكملا قيرطب ملعتملا ينطابلا

 هميلعت مدعو رضخلا هدبع ىلإ ىسوم هئاحبس قحلا لاسرإ : هيلع ليلدلاو

 ناكو ٠ مالسلا هيلعرضخلا نأش ىف لاق هنأ سابع نبا نع ىربطلا ةياور ىف ءاج )١(
 مل ام ىلع ربصت فيكو ١ ىلاعت هنوقل هريسفت دروأ امك ؛ ؛ تيعلا ملع عي دج

 ملع نم طحت ملو ؛ لدعلا نم ىرت ام رهاظ فرعن امنإ ىأ هلوقب © اربخ هب طحت
 . ىبلحلا ط نما رما3١ ىربطلا ريسفت رظني .. ملعأ امب بيغلا

 ىنامرقلا مث ىدنئرمسلا ىلع نيدلا ءالع خيشتل ريسفتلا ىف مولعلا رحب باتكوه (4؟)
 ةفيلخ ىجاحل نولظلا فشك ىف امك 5١ ةدس ىفوتملا ىراخبلا نيدلا ءالع ذيملت

 : ١

 . تووريب  ىبرعلا ثارفلا ءايحإ راد رشن . 7١/5 نايبلا حور (*)
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 ؛ ةثالثلا رومألاب ةراشإلا قيرطب رضخلا ميلعتو « ليئاربج ىحولا نيمأ ةطساوب
 نأ ىسوم دوجو ىف رهاظلا ملع بناج ةبلغ ىلإ رظنلاب رهاظلا ناك امل نكل

 ال ةراشإلا قيرط :هقيرطو ةراشإلا قيرطب ال ةرابعلا قيرطب هملعت بلطي

 مل ام ىلع ربصت فيكو # اربِص يعم عيطتست نأ كن 8 : لاق ةرابعلا قيرط
 وه كيلع بلاغلاو ؛ ةرابعلاب ال ةراشإلاب ملعتلا قيرط نم 4 اريخ هب طحت
 قيرط ال ةراشإلا قيرط ىلع بلاغلا نأ امك ةراشإلا قيرط ال ةرابعلا قيرط

 ."14 هتلكاش ىلع لمعي لك لق ) ,00)< اهيلوم وه ةهجو لكلو ) ةرابعلا

 ةرورض ىلع ةيفوصلا ةمئأ صرح ىلع انهه ديكأتلا نم دبالو
 اقلطم اهضقاني ام ىلإ تافتلالا مدعو « ةيعرشلا صوصنلا رهاوظي كسمتلا

 ىف لوقي ذإ  هرس هللا سدق - ىلازغلا مامإلا مالسإلا ةجح هيلع صن امم

 ىف عمطم الو « الوأ رهاظلا ريسفتلا ظفحب نواهتلا زوجي ال :٠ ءايحإلا
 بابرأ مهف هنايب رثإ لوقي مث ١ رهاظلا ماكحإ لبق نطابلا ىلإ لوصولا
 رهاظ ريسفت لدي الو ةريثك كلذ رارسأو» : ةيوبنلا ثيداحألا ىئاعما بوثقلا

 لوصوو هلل لامكتسا وه لب ريسفتلا رهاظل اصقانم وه سيلو ٠ هيلع ظفللا

 ضقاني ام ال ةنطابلا ىناعملا مهفل هدرون ام اذهف . هرهاظ نع هبابل ىلإ

 (؟هلعأ هللاو . رهاظلا

 بطقو فوصتلا ةمئأ نم مامإ ناسل ىلع تءاج حضوأ ةروص هذهو
 اذه ٠ : لوقي ذإ هنع ىلاعت هللا ىضر ىعافرلا دمحأ ديسلا وهو هباطقأ نم

 لمع لوألاف ٠ بلقلا حالصإ ره نطابلا ملع مهضعب هامس ىذلا ماعلا

 . :١648 ةرفبلا )١(

 : م4: ءارسإلا هلل

 . ةيئامثعلا طا 474+ 4517/١ ءايحإلا رظني (؟)
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 « هتيرط ةراهطو هتين نسحب كبلف درفتا اذإ « ناتجلاب قيدصتو ناكرألاب
 تظلغأو تربكتو تبذكو رمخلا تبرشو ايرلا تلكأو تيئزو تقرسو تلتفو

 ؟ كبلق ةراهطو كتين نم ةدئافلا امف لوقلا

 كبلق نطيأو تعضاوتو تقدصتو تمصو تففعنو هللا تدبع اذإو
 .(') كلمع ىف ةدئافلا امف داسفلاو ءايرلا

 ءاينوأ ىلع نيبصعتملا نيبوجحملا راكنإ ىلإ اقلطم تفتلي الف مث نمو
 ام ؛ تادهاشملاو تافشاكملا مولعلو ىندللا ملعلا مهتابثإ ؛ نييبرقملا ىلاعت هللا

 لك بجعلاو . انكمم ةيعرشلا صوصنلا رهاوظ نييو اهنيب عمجلا ماد
 موق نم ملعلا اذه ةيعرشب ميلستلا صضفقر ىف بصعتلا هدح نم بجعلا

 .. حلاصلا فلسلا ىلإ ءامتنالا نوعدي

 نطابلا متعلا ضفر ىف مهتودفو مهمامإ وه ةيميت نبا نا نومعزيو

000 

 : نطابلا ملع نم ةيميت نبا خيشلا فقوم ريرختن

 نماء دعو هللا انه اانقإ ىف ةنقونشل نمت ماع ةيمس نا نإ
 اذهل اهدقع ةلاسر ىف لاقف هءايلوأ اهب هللا مركي ىتلا تاداعلا قراوخ

 نمض ىهو ( تاماركلاو تازجعملا ىف ةفيرش ةدعاق ) : ناونعب ثحبملا
 عمسي نأب ةراتف .. ملعلا باب نم قراوخلل ناك امف :٠ هل ىواتفلا عومجم

 ةدوج ر/روتكدلل مالسلا امهيلع رضخلاو يسوم ائديس ةصق ىف ةيفوصلا ملاعملا 0



 طق

 + مانع ا ةلففي ووقت هاو أل اه سوي ناب ةراقوا# ةردش هعيش أل اه ديعلا

 وأ ىرورض ملع لازنإ وأ اًماهلإ وأ ايحو ؛هريغ همنعي ال ام ملعي نأب ةراثو

 عامسلاف ؛٠ تابطاخمو تافشاكمو تادهاشمو افشك ىمسيو ٠ ةقداص ةسارف

 افشك هلك كلذ ىمسيو « ةفشاكم ملعلاو تادهاشم ةيؤرلاو تابطاخم
 نا كتل تلفق ماو ةقشاقمو

 قراوخلا هذه ىلع قلطي - ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا خيشلا دجن مث
 نب دمحأ مامإلاب كلذ ىف ايسأتم  تازجعملا مسا ءايلوألل ةعقاولا ةيملعلا

 ىسوم انديس ةصق ىف عقو ام اهنم دتعيو هنع ىلاعت هللا ىصر لبنح

 مالسلا امهيلع رضخلاو

 : ملعلاو فشكلا باب نم ٠ ءايبتألا ريغل ىتلا تازجعملا امأو:» : لوقيف

 ىثنأ هتجوز نطبي نأب ركب يبأ رابخإو ٠ ةيراس ةصق ىف رمع لوق لثمف ..

 -_زيزعلا نب رمع وهو  الداع نوكيف هدلو نم جرخي نمب رمع رابخإو
 .(0!, مالغلا لاحي هملع ىف ىسوم بحاص ةصقو

 هب ثعب ىذلا ملعلا نم نطابلا ملع نأ ىلإ ةيميت نبا خيشلا بهذي لب
 انأش لقي الو ء رهاظلا ملع ميسف وهف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نإ لوقي ىذلا اذه كلذكو ٠ : دحاولا فرحلاب هصن ام هاواتف يف لوقيف هنع

 رفكو هب ءاج ام ضعبب نمآ نطابلا ملع نود رهاظلا ملعي ثعب انمحم

 ملع وه ىذلا نطابلا ملع نأل ٠ كئلوأ نم رفكأ وهو ؛ رفاك وهف ضعبب
 اذهو : ةئنطابلا ناميإلا قئاقحب ملع وه اهلاوحأو اهفراعمو بولقلا ناميإ

 5 ”71١ صاج ةيميت نبا ىواتق عومجم رظنا )1(

 .٠ "18 ص ١١ ج هسفئ ردصملا ؛ رظنا )3



 فكم

 ه .1.('!, ةرهاظلا مالسإلا لامعأ درجمب ملعلا نم فرغشأ

 اًنعادتبا نطابو رهاظ ىلإ ملعلا ميسقت كلذ دعب ىمسي نأ بيرغلا نمف
 مكل اهلعجنلو ٠ ةيميت نبا خيشلا مهتمو ملعلا لهأ لج دنع ةقيقحلا اهنإ
 . ةيعاو نذأ اهيعتو ةركذت

 : هباوجو ثيدحلا يف لاكشإ

 ىلع ىنإ : مالسلا هيلع ىسوم انديسل مالسلا هيلع رضخلا انديس لوق ىف
 هللا ملع نم ملع ىلع تنأو . هملعت نأ كل ىغبني ال هيئملع هللا ملع نم ملع

 رجح نبا ظفاحلا لاق امك هباوجو ٠ لاكشإ : هملعأ نأ ىل ىغبني ال هللا كملع

 ,ربتعم كلذ ريدقتو « نيبناجلا ىف هعيمج ىأ ٠ هملعت نأ كل ىغبني ال :- هلوق

 ىسومو ؛ هنع فلكملل ىنغ ال ام رهاظلا مكحلا نم فرعي ناك رضخلا نأل

 .ه.ا.ىحولا قيرطب هيتأي ام نطابلا مكحلا نم فرعي ناك مالسلا هيلع
 حرش ىف ىنيقلبلا نيدلا جارس خيشلا هنع باوجلا ىف كلس دقو

 روكذملا ملعلا نإف « لكشي دق ثيدحلا اذه : لاق ثيح رخآ اكلسم ىراخبلا

 قئاقحلا ملع نأ لاكشإلا اذه باوجو ؟ هملع ىغبني ال فيك نيتهجلا ىف

 وه ىذلا رهاظلاب مكاحلا ملاعلل ىغبني الف ء رهاظلا ملع ىفاني فوشكلاو

 ملعي نأ ةقيقحلاب ملاعلل ىغبني الو ء ىفانتلل قئاقحلا ملعي نأ . هب فلكم

 .ةقيقحلا نم هدنع ام ىفاني ىذلا هب افلكم سيل ىذلا رهاظلا ملعلا

 فانم هب لمعلا نأل . هب لمعتل هملعت نأ كل ىغيبني ال :ىنعملاو

 فانم هنأل هاضتقمب لمعأف هملعأ نأ ىل ىغبني الو ٠ عرشلا ىضتقمل

 ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا رظنيو + 778/1١ ج ةيميت نبا خيشلا ىواتف )١(

 . 27 ص ةيميت نبا خيشلل ناطيشلا



 مال

 اذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلل عباتلا ىلولل زوجي ال اذه ىلعف

 مكحلا ذقني نأ هيلع امئإو ؛ ةقيفحلا ىضتقمب كلذ ذفني نأ ةقيقح ىلع علطا
 .ه ١. .رهاظلا

 لاق رضخلا ١ نأ : ملسمت ةيارر ىف ءاج ام ذيفنتلا ىلع ملعلا لمح ديؤيو

 ام يلع ر ربصت فيكو ه + اربص يعم عيطتست نل كّنِإ ١ : مالسلا هيلع سوما

 .. ريصت مل هتيأر اذإ هلعفأ نأ هب ترمأ ءىش 4 اربخ هب طحت مل

 . هديفنت ىلع ملعلا لمح ىف حيرص اذهف
 هذه ىف ثحبلا طاسب ىلع اهسفن ضرفت ىتلا ةحلملا تالؤاستلا امو

 ؟ هنم ملعأ  ميلكلا نع لوضفملا وهو رضخلا انديس ناك فيك : ةصقلا

 ىذلا ملعلا لهو ؟ هميلعتو هتيبرت هنم لانيو هلوضفم لضفألا عبتي فيكو

 ؟ هملعت نكمي امم ةصقلا ىف هل هادبأ

 همحر ىفح ليعامسإ خيشلا لوقي اعم نيلوألا نيلؤاستلا نع اباوجر

 هتيبرتو ىسوم ميلعت  هحور هللا حور ىدنسو ىخيش لاق ) ىلاعت هللا

 دق ىلاعت هنأل ؛ لماكلاب هتيبرتو لمكألا ميلعت ليبق نم وه امنإ رضخلاب

 لمكألا علطي نأ دارأ اذإو ؛ لمكألا نع اهيفخي رارسأ ىلع لماكلا علطي

 نم مزلي الو ؛ لماكلا ةطساوب هعلطي دقو « تاذلاب هعلطي دقف اضيأ اهيلع
 « اقلطم لماك لماكلاو . هلثم وأ لمكألا نم لمكأ نوكي نأ لماكلا طسوت

 كلذ ريغ ىلإ عمست الو ؛ ادج لمكألل ناحجرلاو ٠ اقلطم لمكأ لمكألاو
 تنأ ىسوم اي « مالسلا هيلع ىسومل رضخلا لوقو .. نولاضلا لوقي امم
 ىلع ءانب وه امنإ ٠ .. هللا ىنملع ملع ىلع انأو ... هللا كملع ملع ىلع

 ملعلاف الإو ء امهنم لك ةأشن ىف بلاغلا بسحب امهنيب ربتعملا زايتمالا
 . ه.|. امهنم لك ةأشن ىف نالصاح نطابلاو رهاظلل



 فق

 وه نيرحبلا عمجمب اديع ىل نإ : هلوق نم قبس ام باوج هنم مهفو

 نود ةصاخلا مولعلا نم ملع ىف هتيملعأ تابثإ دارملا نإف ٠ كنم ملعأ
 ملعأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انيبن نأ ىلع عامجإلا دقعنا دقو .. اهرئاس

 متنأ ] ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق دقو قالطإلا ىلع مهلضفأو « قلخلا
 .("!.1![ مكايند رومأب ملعأ

 هللا همحر ىزارلا رخفلا مامإلا لوقيف : ثلاثلا لؤاستلا باوج نع امأو
 امنإ مالسلا هيلع ىسومو « '' أاهملعت نكمي ال ملعلا نم عونلا اذهو ىلاعت

 هل رهظي نا ملاعلا كلذ ىلع بجاولأ نم ناكف ؛ ملعلا هئم ملعتيل هيلإ بهذ

 لتقو ةنيفسلا قرخ ىنعي  ثالخلا لئاسملا هذهو ؛ هملعت هل نكمي املع

 ؟؟ اهراهظإو اهركذ ىف ةدئافلا امف ء اهملعت نكمي ال رادجلا ةماقإو مالغلا

 ةفرعم ىلع ءانب هليصحت نكمي ءايشألا رهاوظب ملعلا نأ باوجلاو
 . ةرهاظلا عئارشلا

 ةيفصت ىلع ءانب هليصحت نكمي امنإف : ءايشألا نطاوبب ملعلا امأو

 لاق اذهلو « ةينادسجلا قئالعلا نع بلقلا ريهطتو سفنلا ديرجتو نطابلا

 .4 املع اًندَل نم هالو ) : ملاعلا كلذ ةفص ىف ىلاعت

 ىف ىطويسلا هجرخأو امهتع ىلاعت هللا ىضر سنأو ةشئاع ةديسلا نع ملسم هاور )١(
 . ىبلحلا ط ٠١ 1ل/أ ِج مكايند رمي ملعأ متتأ ٠ ظفلب ريغصلا عماجلا

 5 نينو ىفح ليعامسإ حخيشلل نايبلا حور ريسفت )3

 مالسلا امهيلع ىسوم انديست هلوق رضخلا انديس نع ةياكح ىلاعت هلوق ليلدب يأ (؟)

 ملع بناج ىلع مالسلا هيلع ميلكلا ىدل ةلاسرلا ملعو رهاظلا معلا بئاج ةبلغ
 . نايبلا حور بحاص هركذ . رهاقلا بلغألل مكحلا ذإ ةيالولا ملعو نطابلا



 4فق»

 هللا هثعب ةعيرشلا ملع ىف هتبترم تلمك امل مالسلا هيلع ىسوم نإ مث

 لقتني نأ ىف ةجردلا لامك نأ مالسلا هيلع ىسوم ملعيل ملاعلا اذه ىلإ
 ةينبملا نطابلا مولع ىلإ رهاوظلا ىلع ةينبملا ةعيرشلا مولع نم ناسنإلا

 .('"لرومألا قئاقح ىلإ علطتلاو نطاوبلا ىلع فارشإلا ىلع

 , ةبوهوملا تابيفملاب ملعلا
 ملسم حرش ىف ىبألا ةمالعلا اهيلإ راشأ ىرخأ ةلأسم ثيدحلا ىفو

 : ا ا صو ب مم

 + ةيستكملا نع ةَينذلْلا ا تابيغملاب ملعلا وه رضخلا ملع
 ةفرع نبا  هخيش ىنعي  خيشل ناكو ؟بستكي ال ام ميلعت لأسي فيكف
 هو حملا ب يل هيف ليق ىذلا

 هللا ةعاط نم عون مازتلاب اهباستكا نكميف « هبابسأ ملعت رابتعاب نوكي
 ه .| ىلاعت

 عم ركذلا مازنلاو ةدهاجملا نأ ةيفوصلا هيلع قفتا ام ىلإ ريشي وهو
 ىف ىزورملا نيسحلا هاور ام هديؤيو ٠ ةيبهو امولع ثروي بلقلا رو

 جاجح انابنأ ةيواعم وبأ انثدح :لاقف كرابملا نب هللا ديع هخيشل دهزلا دئاوز

 هلل صلخأ نم . :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع لوحكم نع
 . حيحص هدانسإ د هتاسل ىلع هباق نم ةمكحلا عيباني ترهظ اموي نيعبرأ
 ارو م دادلا :ىناتع نبا كوك نم لماكلا ىف دك قنا هاونر

 ("انميأ فيعط .ةاتساب بوبا نبأ كيدح نم ةيلغلا يف ميعلاوب

 .نانبلب ركفلا راد ط 78/5١ ١11١6 ىزارلت ريبكلا ريسفتلا رظني )١(
 )١( ص مالسإلا ةعيرش نم فوصتلا نأب مالعإلا ١8 .



 ا

 مكحي ملسو ةلآو هيلع هللا ىالص ىينلا

 :داوس دحأل كلذ نكي مثلو نطابلاو رهاظلاب

 رهاظلاب مكحلا ) عوضرملا اذه ىف ةديج ةلاسر ىطويسلا فلأ دقو اذه

 مكح ىف رهابلا ؛ اهامسأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلل ةبسنلاب ( نطابلاو
 عالطالاب ةريدج ىهو : رهاظلاو نطابلاب ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيصوصخ تابثإ ىف فاك فاش نايب اهيفق
 رهاظلاب مكحلا نيب هل عمج دق هللا نأو ةقيقحلاو نطابلاب همكح ىف ملسو

 : لوقيف .. ةيلج ةرهاظ ةلدأ ىلإ كلذ ىف ادنتسم نطابلاو

 ىلص ىبنلا صئاصخ نم نأ تررق ىننأ قاروألا هذه ةباتكل بجوملا
 ءايبنألل وه امك ةعيرشلاو رهاظلاب مكحلا نيب هل عمج هنأ ملسو هلاو هيلع هللا

 هصخ ةبيصوصخ ؛«مالسلا هيلع رضخلل وه امك ةقيقحلاو نطابلاب مكحلا نيبو

 . ثيذاحأو ءاملعلا لوقن كلذ ىف دئتسملاو ٠ )اهب لا

 .. ةيلامجإو ةيليصقت : نامسقف « لوقنلا امأ

 : ةيليصفتلاف

 هنأ ىلع مهيبأ ةركب نع ءاملعلا عمجأ ٠ هريسفت ٠ ىف ىبطرقلا لاق

 .ىهتنا ةصاخ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا الإ هملعب لتقي نأ دحأل سيئ

 . ليلجلا مامإلا اذه نع عامجإلا لقنب كيهانو

 ناك هنأب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا صتخا ؛ : ةيحد نبا لاقو

 ىلص بييحلا صئاصخ ىق بيبللا جذومنأ : ىف ىلاعت هللا همحر فدصملا كلذ ركذ )١(
 . ؟؟ص « ملسو هلآو هيلع لل
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 . ٠ هريغل كلذ زوجي الو « ةئيب ةماقإ ريغ نم انزلاب همهتا نم لتق هل

 . ٠ مداخلا ؛ ىف ىشكرزلا كلذ لقنو

 نمو ٠ :٠ ةضورلا ٠ ىف ىئوونلاو « حرشلا ٠ ىف ىعفارلا لاقر

 ىق هملعب ىضقي نأ هل ناك هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هصئاصخ

 ىشاوح ىف ىئيفلبلا نيدلا لالج ىضاقلا لاق « فالخ هريغ ىفو دودحلا

 ىلص ىبنلا نأ - ىوونلاو ىعقارلا ىنعي  نيخيشلا مالك رهاظ ٠ ةضورلا ٠
 ء اهريغو دودحلا ىف ناك ءاوس ٠ اقلطم هملعب ىضقي ملسو هلآو هيلع للا

 .ىهننا .. ٠ كلذ ىف فالح ال هنأو

 نأ ىلع ةقفتم بهاذملا نأل . عامجإلا ىبطرقلا لقنل قفاوم اذهو

 فالخلا ىرج امنإو « ىلاعتو هناحبس هللا دودح ىف هملعب ىضفي ال هريغ

 هللا ىلص ىبنلا ىف رجي ملو ؛ بهاذملا ةيفب هعنمو نحن هانزوجف اهريغ ىف

 .. اهريغ ىف الو دودحلا ىف ال فالخ ملسو هلآو هيلع

 : ىلامجإلا لقنلا امأو

 هللا ىلص انيبنلو الإ ةليضف الو ةزجعم ىبن ىتوأ ام : ءاملعلا لاق دقف

  اهنم مظعأ وأ اهريظن ملسو هلآو هيلع

 امل هل ليق هنأو ؛ هنع ىلاعت هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا نع اوكح دقو

 ىتوأ دقف : لاق .. ىتوملا ءايحإ مالسلا هيلع ىسيع ىتوأ دق : كلذ لاق

 .1لفيعأ نهر عذجلا نيدح ملسو هلآو هللا ثلأ ىلس
 ةيوبنلا لئاضفلا ىف فنص نم لك نإ ىتح « ةلاقملا هذه تعاش دقو

 )١( ىقهيبلل ىعفاشلا بفانم ١/47 .



 ا

 فرشأ ىف بقاثلا مجنلا ؛ باتك ىف بيبح نب نيدلا ردب لاق .. اهركذ

 .()), بقانملا

 دقو الإ ةدافتسم ةليضف مالسلا مهيلع ءايبنألا نم دحأ طعي ملو ٠

 ١. ةدايزو اهلثم هللا هاطعأ

 السلا هيلع رضخلل ناك ام ريظن هل نوكي نأ دبالف « كلذ تبث اذإو

 ةعيرشلاو رهاظلاب مكحلا ىلإ افاضم « ةقيقحلاو نطابلاب مكحلا ذيفنت نم

 بلاغ هيطعأ ام ريظن ىطعأف ٠ مالسلا مهيلع ءايبنألا بلاغل وه ىذلا

 ثيح نم نيرمألا نيب عمجلاب صخو « رضخلا هيطعأ ام ريظنو « ءايبنألا
 ..("!ءىش هيلع رظحي ملو ء اذهب مكحلاو ٠ اذهب مكحلا هل حيبأ

 : ةدعف ثيداحأللا امأو

 : لوألا ثيدحلا

 ةشئاع نع هجام نباو ىئاسنلاو دواد وبأو ملسمو ىراخبلا جرخأ
 نب دبعو صاقو ىبأ نب دعس مصتخا : تلاق اهنأ اهنع ىلاعت هللا ىصر

 اذه « هللا لوسر اي : دعس لاقف ٠ مالغ ىف امهنع ىلاعت.هللا ىضر ةعمز

 . ههبش ىلإ رظنا , هنبا هنأ ىلإ دهع صاقو ىبأ نب ةبتع ىخأ نبا

 « ىبأ شارف ىلع دلو « هللا لوسر اي ىخأ اذه : ةعمز نب دبع لاقو

 ٠ ههبش ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رظنف ١ هتديلو نم هدلو
 شارفلل دلولا « ةعمز نب دبع اي كل وه : : لاقف « ةبتعب انيب اهبش ىأرف

 . هلم "+ رص )1

 54: 5١5 ص رهشاظلاو نطابلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص همكح ىف رهابلا (*)
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 ةدوس هرت ملف : تلاق ء ةعمز تنب ةدوس اي هنم ىبجتحاو « رجحلا رهاعللو

 . طق اهنع ىلاعت هللا ىضر

 , دبع اي كوخأ وه ٠ : دواد ىبأو ىراخبلا دنع ظفل ىفو

 .. هللا ىقل ىتح اهآر امف : ظفل ىفو

 اهآر ام اوف اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع تلاق : ملسم ظفل ىفو

 . تتام ىتح

 اذهب لدتسا : رجح نبا ظفاحلاو نقلملا نب نيدلا جارس خيشلا لاق
 مكح هنإف ؛ نطابلا ىف رمألا لحي ال رهاظلاب مكاحلا مكح نأ ىلع ثيدحلا

 ؛ دبع اي كوخأ وه ٠ : ةحيحصلا قرطلا ىف هلوقل ةعمز نب دبع وخأ هنأب
 باجتحالاب اهرمأ مث « اهيبأل ةدوس وخأ وهف ؛ هيبأل دبع وخأ هنأ تبث اذإو
 هنم باجتحالاب اهرمأ امل نطابلاب رمألا لحي مكحلا ناك ولف ٠ هنم

 ىلص هلعجي نأ زوجي ال : ةيفنحلا ضعب لاق دقو : نقلملا نبا لاق
 .لاحم اذهف ؛ هنم بجتحت نأ هتخأ رمأي مث ٠ ةعمزل انبا ملسو هلأو هيلعدّللا

 . هجو هل لب ؛ لاحمب سيل : نقلملا نبا لاق

 دبع اي كوخأ وه ٠١ ىزاغملا ٠ ىف ىراخبلا ةياور ىف عقو دقو : لاق
 ىبجتحاو »: ؛ ىئاسنلا نئس ١ و : دمحأ دنسم ١ ىف عقوو .. « ةعمز نبا

 .. ؛ خأب كل سيلف ةدوس اي هنم

 ةدايز اهنإ : ىرذنملا لاقو « ىقهيبلا اهلعأف اهحيحصت ىف فلتخاو
 ىهتنا ٠ اهدانسإ ححصو ٠ . ,ددسم « ىف مكاحلا اهاورو ء ةتبات ريغ
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 الإ حيحصلا لاجر ةياورلا هذه دانسإ لاجر ١ : رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ىف ىقهيبلا نعط دقو : لاق ؛ ريبزلا لآ ىلوم فسوي وهو « دهاجم خيش
 « ظفحلا ءوس ىلإ هرمع رخآ ىف بسن دقو . ريرج هيف : لاقف هدنس

 . اففورعم ريغ وهو « فسوي

 هبتشا هنأكو ؛ ظفحلا ءوس ىلإ بسني مل اذه اريرج نأب بقعتو : لاق

 : لاق ريبزلا لآ ىلاوم نم فورعم فسوي نأبو ٠ مزاح نب ريرجب هيلع
 ىلاعت هللا ىصر ةدوس نع ةوخألا ىفث ليوأت نيعت « ةدايزلا هذه تتيث اذإف

 . اهنع
 ناك ولو : : لاقو « هلوأ هنأ ىعفاشلا نع ىبرعلا نبا لقت دقو : لاف

 ا اهقم لاس نأ ينكر قاع نما انعم ايدل انا قلكس ست ' هاك

 .. ىهتنأ ؛ ةعاضرلا نم اهمع نم بجتحت

 ىفنو ؛ شارفلل دلولا نأل « عرشلا رهاظب دبعل اخأ هلعج هنأ هلصاحف
 اذهف ةقيقحلاو ء هيلع علطا امو « نطابلا ىضتقمب المع ةدوس نع هتوخأ
 .'!ءاعم نطابلاو رهاظلاب ةدحاولا ةيضقلا هذه ىف مكح

 : ىناثلا ثيدحلا

 انثدح : لاق ىخلبلا ىفحاصملا ملس نب ناميلس انأبنأ .("!:ىئاسنلا لاق
 ثراحلا نع دعس نب فسوي انأبنأ : لاق داهح اقدح« لاق ليما نبل دا

 هولتقا : لاقف صلب ىت ١ دلو فلا رهتلط دنا نلف نأ كومو ا كاكا

 :قرس امنإ : هللا لوسراي : اولاق ٠ هولتقا : لاقق قرس امنإ : هللا لوسراي اولاقف

 . 54: 5؟ صرهابلا (1)
 . (ديلا دعب قراسلا نم لجرلا عطق باب ) 548/3 ىربكلا نئسلا (1)
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 ىبا دهع ىلع قرس مث هلجر تعطقف قرس مث : لاقف ؛ هدي اوعطقا : لاق

 هللا ىضر ركب وبأ لاقف ةسماخلا اضيأ قرس مث اهلك همناوق تعطف ىتح ركب

 : لاق نيح اذهب ملعأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك هنع ىل

 « ريبزلا نب هللا دبع مهنم « هوئتقيل شيرق نم ةيتف ىلإ هعفد مث ٠ هولتقا
 هربرض هيرض اذإ ناكف « هورمأف مكيلع ىنورمأ : لاقف ةرامإلا بحي ناكو

 نر دمحم نك ما سدس نافعا !كروتسللا ىف : مكاحلا هجرخأ

 دس ودافع اقنع يدا قينسلا يو فاح نكح قولو نيادعحأ

 ه ١. حيحص : لاقو ؛ دعس نب فسوي نع ةملس نب دامح انئدح

 امك ةقث وهو ىحمجلا دعس نب فسوي ىوس حيحصلا لاجر هلاجوو

 .(؟7فشاكلا ىف ىبهذلا لاق

 . هب ةملس نب دامح قيرط نم !'!ىناربطلا هجرخأ دقو

 1 نع ءادحلا دلاخ نع رخا قيرط نم هجرخأو

 :!”لامهيدنسم ىف ىشاشلا بيلك نب مايهلاو « ىلعي وبأ هجرخأو
 .ةقيقحلاب مكحلا نم اذهو ٠ ةراتخملا ٠ ىف هجرخأف ىسدقملا اضيأ هححصو

 ىلع لدي وهو ٠ لاحب لتقي ال قراسلا نأ ىلع اقافتا ىباطخلا لقن دقف

 . 1: "51ج )١(

 .(ة474) ؟ةةركج (3)

 .( 5408 ) 57/9 ريبكلا مجعملا (1)
 (78403) ؟ا/3/7 قباسلا ردصملا (؟)

 ىف ىسدقملا اهاور ىشاشلا بيلك نب متيهلا ةياورو (58 ) 49/١ ىلعي ىبأ دنسم (©)
 . (11) ١؟8//١ هيلإ هدنسب ةراتخملا



 3ك

 دف هوعجارف ا وتوارف قوقل هةقيقحل ل

 .٠ ةعيرشلا ىضصتقم ىلع هعطقب

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مكح ركب ويأ ذفن ةسماخلا قرس املف

 هيلإ هدانسإب حرص امك هلتقب ملسو

 . لهجلا مظعأ نم اذهف هداهتجاب هلتق امنإ هنأ لهاج مهوت نإف

 :نارمأ هدريو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ ىلإ هدانتساب ركب ىبأ حيرصت ٠ لوألا

 صنلا دوجو عم داهتجالا نوكي الو هلتقب ملسو هلآو

 نأ ىلإ ءاهقفلا نم دحأ بهذي مت هنإ : لاق ىباطخلا نأ : ىناثلاو
 ,11) اتق لطف ةيرانغلا ١

 لجرلا اذه ىف صنب لب « داهتجاب كلذ لعفي مل ركب ابأ نأ ىلع لدف

 ل ا لو اعل ىباطخلا لاق مث

 امنإ نوكي ن لمتحيو « هتايح ىهتنت ىتح هنع ىهتني الو ؛ هلعف ءوس ىل

 ثيدحلا ىنعم نوكيف نوكيس ام ىلع هنم عالطا وأ ا

 ه.ا . هيف ةصاخ

 .("اهيف نحن ام نيع وه ىباطخلا هلاق ىذلا اذهر

 )١( ىباطخلل ننسلا ملاعم 5149 .

 ص رهأبلا (؟) 54 .
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 : ثلاثلا ثيدحلا

 . بابحلا نب ديز انثدح .('!, هدنسم ٠ ىف ةبيش ىبأ نب ركب وبأ لاف
 : لاق سنأ نع ٠ ىناميلا ءاطع نب دوه انثدح « ةديبع نب ىسوم انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هانيمسف داهتجاو دهزو ةدابع وذ باش انيف ناك
 لبقأ ذإ كلذك نحن انيبف ء هفرعي ملف هتفصب هاتفصوو « هفرعي ملف ملسو هلأو

 ىنإ ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقف اذه وه : هللا لوسراي انلقف لجرنا
 ىلص هللا لوسر هل لاقف ء ملسف ءاجق ( ناطيشلا نم ةعفس ههجو ىف ىرأل
 ( ؟ كنم ريخ موقلا ىف سيل نأ كسفن ىف تلعجأ ) ملسو هلآو هيلع هلا
 هيلع للا ىلص هللا لوسر لاقف دجسملا لخدف بهذ مت « معن مهللا : لاقف

 مئاق وه اذإف لخدف « انأ : ركب وبأ لاقف (؟ لجرلا لتقي نم ) ؛ ملسو هلآو

 هيلع كلا ىلص هللا لوسر اناهن دقو ؟ ىلصي الجر لتقأ : لاقف .. ىلصي

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ نيلصملا لتق نع ملسو هلآو

 وه اذإف دجسملا لحدف .. هللا لوسر اي انأ : رمع لاقف ؟ لجرلا لتقي نم

 ىنم ريخ وه نم عجر دقف « نعجرأل : دازو ء ركب ىبأ لثم : لاقف.. دجاس

 لاقف « هل ركذف . رمع اي هم .. ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 اي انأ : ىلع لاقف ؟ لجرلا لتقي نم : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 :جرخ دق هدجوف دجسملا لخدف ٠ هتدجو نإ هلتقث تنأ : لاقف .. هللا لوسر

 امو ؛ مهرخاو مهلوأ ناكل ٠ هتلتق ول لاو امأ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 نع ( قيدصلا دنسم ) ىف ىنيدملا نبا هجرخأ .. ١ نانثا ىتمأ ىف فلتخا

 .ثيدحلا اذه ريغ هنع ظفحي ال ءاطع نب دوه لاقو ١ هب ؛بابحلا نب ديز

 (ماثللا فشك در 3 ) 31/3 ىن هيلاعلا بل لل ١( ينالقسعلل : ةيلاعلا بلاطملا 24/2 4445/١



 كظخ

 هخيشو ىسومو ءهدب ىسوم قيرط نم هذنسم ىف ىلعي وبا هجرخاو

 5 1 5 ١

 , ؟الديربلا صدقت ةددعتم قرط ثيدحلل نكلو ؛ نبل امهيف

 ىلعي ىبأ دنع سنأ نع ىرخأ قرط نم ثيدحلا ىطويسلا قاس مث
 ةليرم قئاقزلا ديزي نهو 1"! هيلا لئآلو يل :نقينبلا تعور دنس: ىف
 ىف رازتنلا دلع انضنأ سما نعو 2! فصلا ٠ ف قازرتا دبع دنع

 . 00 1 ١

 "دوس ىف دكا مامالا دبع ةركب نبأ نيون 0!( عيهَيدسم

 :عيارلا ثيدحلا

 نع ىدقاولا رمع نب دمحم اتأبتأ : ٠ تاقبطلا ٠ ىف دعس نبا لاق

 ةعقو ىف دايز نب ردجم ابأ لتق دق تماصلا نب ديوس ناك : اولاقف هخويش
 « مالسإلا لبق كلذو ٠ هلئقف ديوسب رذجملا رفظف « ةيلهاجلا ىف اهيف ايقتلا
 نب ثراحلا ملسأ « ةئيدملا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق املف

 هلتقيل ارْذجم بلطي ثراحلا لعجف . اردب ادهشو دايز نب رذجُمو « ديوس
 . هيلع ردقي الف , هيبأب

 هفلخ نم ثراحلا هاتأ ؛ ةلوجلا كلت نوماسملا لاجو دحأ موي ناك املف

 ءارمح نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عجر املف ؛ هقنع برضف

 رّْذجم لتق ديوس نب ثراحلا نأ هربخأف مالسلا هيلع ليربج هاتأ دسألا

 . مالك 5 , 4١١ 4«. 55 ص رهابلا )١(
 هئتم ىف ةدايزو هظافلأ ىف فالتخا ضعبب ( 11794) 155/٠١ (؟)
 ,(١5١ا) 5؟/؟ ىنالقسعلل رازبلا دئاوز رصتخم (؛)

 - )١/5١١05(. ؟985/5 ىنالقسعلل ةيلاعلا بلاطملا (5)

 ,(اذ؟ا4) انكم )3(
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 . هلتقي نأ هرمأو « ةليغ دايز نبا

 « مويلا كلذ ىف ءابق ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بكرف

 تءاجف « راصنألا هب تعمسو « هيف ىلصف ءابق دسم لخدف ؛ راح موي ىف

 بلط ىتح « مويلا كلذ ىفو ةعاسلا كلت ىف هنايتإ اوركنأو هيلع ملست

 . ةسروم ةفحلم ىف ديوس نب ثراحلا

 « ةدعاس نب مّيوع اعد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هآر املف
 نب رّذجمب هقنع برضاف ؛ دجسملا باب ىلإ ديوس نب ثراحلا مّدق : : لاقف

 + ليغ ليف هناك ذابت

 مالسإلا نع اعوجر هايإ ىلتق ناك امو ٠ هتلتق لاو دق : ثراحلا لاقف

  ىسفن ىلإ هيف تلكو رمأو ؛ ناطيشلا نم ةيمح نكلو « هيف اباينرا الو
 هثيد جرخأو « تلمع امم هرفغتسأو ٠ هلوسرو هللا ىلإ هيف بوتأ ىنإو

 :لاق همالك بعوتسا اذإ ىتح ؛ ةبقر قتعأو ء نيعباتتم نيرهش موصأو

 .ةقلع ترص هنمدقف ١“ كاز نب ردحمب هقتع :ترتماف ميوع ان: همدق

 : ًارعش هيف تباث نب ناسح لاقف

 مكل وأ مون نم ةنس ىف راح اي

 ليربجب ًارتغم كحيو تنك مأ

 هلتقت نيح دايز نبا اي تنك مأ

 (!!لوهجم ضرألا ءاضف ىف ةرغب

 )١( تر/":7/1 , ىزاغملا ؛ ىف الوطم ىدفاولا هركذ 7١ ,



 ل ١

 ىذلا وه ديوس نب ثراحلا نأ ىلع لقنلا لهأ قفتا : ريثألا نبا لاق

 . ('لملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا هلتقف دايز نب رذجملا لئق
 « ثيدحلا ةحصب مكحلا ىضتقي « ريثألا نبا هلفن ىذلا قافتالا اذهو

 هركذو ؛ ثيدحلا ملع ىف ررقت امك « ةحصلا طرش ىلع هدانسإ نكي مل نإو
 . هريغو ديهمتلا ىف ربلا دبع نبا

 ىلع عالطالاو ةقيقحلا ىضتقمب مكحلا نم هيف روكذملا مكحلا اذهو
 « صاصقلا هنم بلط الو ٠ ثراولا نم ىوعد هيف عقي مل هنأل ؛ نطابلا
 . اريغص ةثرولا نم ناك نم غولبل ريخأت الو ؛ ةيدلا لوبق الو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا بكرو ٠ ةعيرشلا تايضتقم نم رومألا هذه لكو
 ىتلا عئافولا رئاس ىف كلذ لعف امو « مكحلا ذيفنتل هسفنب ءاجو ملسو هلآو

 هيتأي ىتح هدجسم ىف وأ ٠ هتيب ىف سلجي ناك لب ٠ صاصفلاب اًهيف مكح
 هللا ىلص يبنلا هبغريو ٠ صاصقلا بلطيو « لدقلا تبثيو ىعديو ثراولا
 ىلص ىبنلا ىلإ عفر ام ؛ ثيدحلا ىف درو امك ؛ وفعلا يف ملسو هلآو هيلع
 . «وفعلاب هيف رما الإ صاصق ملسو هلاو هيلع هللا

 امهنأ ىربطلاو رذنملا نبا نع ةضورلا ىشاوح ىف ىنيقلبلا لقن دقو
 ىذخ ٠ ثيدحب ماعلاب ىضقي ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ ىلع الدتسا

 هللا ىلص هنأ : كلذ هجوو .. « كينب ىفكيو كيفكي ام فورعملاب هلام نم

 . ")ةيجوزلا ىلع ةنيبلاب اهبلاطي نأ ريغ نم اهل مكح ملسَو هلآو هيلع

 )١( ةباصإلا ىف رجح نبا ظفاحلا هلقن ١٠١/780 .

 تكش نيح برح نب نايفس ىبأ ةأرما دنه ىه ثيدحلا اذه ىف اهيلإ راشملا ةأرملا (؟)
 /؟هحيحص ىق ملسم هاف ثيدحلاو 3 اهجوُر معش حلسو هلاو هيلع هللا لص .هيلإ 5711
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 ترركذ اهمال + هياط الو كيرارلا ىرعذ نزع نع هلشل اه * لقا

 ىحوي نأ ةقيقحلاب مكحلا ىنعم نإف ٠ ىعدملا سفن وهو « معن : تلف
 ىلع فقوت ريغ نم كلذ ذيفنتب رمؤيو . رمألا نطايو لاحلا ةقيقحب هيلإ
 ةعيرشلا ىف ربتعت ىتلا طئارشلا دوجو

 مالغلا رضخلا لتق امو ء هريغ هل ىنعم ال . ةقيقحلاب مكحلا ىنعم اذه

 هلدقي نأ هرمأو ؛ ارقاك عبط هنأ ىلع هعلطأو ٠ هيلإ هلا هاحوأ ىحوب الإ
 غولبلا : امهو ٠ ةعيرشلا ىف ناربتعملا ناطرشلا دجوي نأ لبق نم لاحلا ىف
 الإ هتلعفام : ىأ .(074 يرمأ نع هتلعف امو ) : لاق اذهلو : رفكلا ةرشابمو

 . كلذب ىل هرمأو « هللا نم ىحوب

 ناكو ٠ ىبن رضخلا نأ ىلع روهمجلا ': هريسفت ىف نايح وبأ لاق

 .") ؛رهاظلاب مكحلا ىسوم ملعو ؛ هيلإ تيحوأ نطاوب ةفرعم هملع

 : سماخلا ثيدحلا

 ٠ ةملس نب دامح انثدح « نافع انثدح : لبتح نب دمحأ مامإلا لاق

 نأ : لوطألا ندع رك ةريدطت نبأ نحو رقككتاولا كلملا دبع انثدح

 ..هلايع ىلع اهقفنأ نأ تدرأف الايع كرتو مهرد ةئامثالث كرتو تام هاخأ

 . 45 ةيآ فهكلا )١(
 لاقو : روهمجلا دنع ىبن رضخلاو ٠ : لاقو 591/5 هريسفت ىف ىبطرقلا لاق اذكو ((

 نأ ىف رهاظ ؛ كنم ملعأ وه : هلوق دنع :٠ 716/١ حتفلا ىف رجح نب ظفاحلا

 رضخلا ةمجرت ىف 473/١ ةباصإلا يف ظفاحلا عسوتو ؛ لسرم ىبن لب ىبن رضخلا
 .رضخلا أبت يف رضنلا رهزلا «: اهامس كلذ ىف ةلاسر هل امك « هيف لاوقألا .ركذو

 .نيلربب طوطخم :؛رضخلا ةوبن حيجرن ىف رضالا هجولا ٠ ناونعب ةلاسر ىطويسللو
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 ضقاف هنيدب سوبحم كاخأ نإ ) : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف

 سيلو ةأرما امهتعدا نيرائيد الإ هنع تيدأ دف :هللا لوسراي لاقف .. ( هنع
 . ")جام نبا هجرخأ ( ةقحم اهنإف اهطعأ ) : لاقف ةنيب اهل

 ءافوب ةرسملاب نيعلا ةرق ؛ باتك ىق ىقارعلا نيدلا نيز ظفاحلا لاق
 ىهتنا .٠ نسك تثيدح اذه... نيدلا

 دب ال هنأ اذه لثم ىف ةعيرشلا رهاظ نإف « نطابلاب مكحلا نم اذهو

 اصوصخ ؛ تيم ىلع ىوعد اهنأل ٠ ايوجو اضيأ نيميلا نمو « ةنيبلا نم
 . !"/نطابلا ىلع هعالطال امهنودب ءادألاب مكح كلذ عمو ؛ راغص ةثرولاو

 1 سداسلا ثيدحلا

 ةمركع ىنربخأ : لاق جيرج نبا نع. !'7فئصملا ىف قازرلا دبع لاق
 تءاج ةأرما نأ : هربخأ ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ابأ نأ دلاح نبا

 « ءايإ اهتراعأف ..ةبذاك ىهو : ايلح كريعتست ةئالق نإ : تلاقف ةأرما

 اهيلح اهتلأسف اهيف ىلع تبذك ىتلا تءاجف اهيلح ىرت ال امايأ تثكمف
 تركنأف اهيلح اهتلأسف ىرخألا ىلإ تعجرف ٠ ايلح كنم ترعتسا ام : تلاقف

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا تءاجف « ائيش اهنم تراعتسا نوكت نأ
 ىلص لاقق اكيش اهنم ترعتسا ام « ايبن قحلاب كثعي ىذلاو ؛ تلاقف اهاعدف

 اهب رمأو.هودحاف (٠ اهشارق كنت نم هوذحف اويهذا'): .ملسو هلآو هيلع هللا

 بيسملا نب ديعس لسرم نم اضيأ دروو ٠ دانسإلا حيحص لسرم اذه
 )١( اهدعب امو 5« ص رهايلا (؟) . (؟155) م6677 ننسلا 54 .

  9ا .
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 يدق اولا قو ىلع الدكان

 : عياسلا ثيدحلا

 دف يندب قالا نب :قودحلا ننوه "1: ويقل“ ىف نكاويطلا لاق

 . ىبطاحلا ىيحي نب نوراه ىنثدح ؛ ىراصنألا ةملس نب هللا دبع نبا

 هيبأ نع تباث نب ديز نب ليعامسإ نب بوقعي نب ليعامسإ نب ايركز انثدح

 : تباث نب ديز لاف : لاق تباث نب ديز نب ناميلس همع نع ليعامسإ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تاودغلا نم ةودغ اموي انودغ
 هريعب ماطخب ذخأ ىبارعأب انرصبف ٠ ةنيدملا قرط عمجم ىف انك ىتح
 : لاقف «٠ هلوح نحنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع فقو ىتح

 هيلع هللا ىلص ىبنلا هيلع درف « هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا

 هنأك لجر ءاجو ريعبلا اغرو : لاق ؟ تحبصأ فيكف : لاقف ملسو هلآو

 اغرف ؛ ريعبلا قرس ىبارعألا اذه : هللا لوسراي : ئسرحلا لاقف ٠ ىسرح
 عمسف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل تصنأف ؛ نحو ةعاس ريعبلا

 ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لبقأ ء ريعبلا أده املف . هنينحو هءاغر

 .بذاك كنأ كيلع دهش ريعبلا نإف ٠ هنع فرصنا : لاقف ّىسرحلا

 ىبارعألا ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لبقأو ء ئسرحلا فرصناف

 مهللا « ىمأو تنأ ىبأب تلق : لاق ؟ ىنتتج نيح تلق ءىش ىأ : لاقف

 ا: قع يسن ناصف راب عمللا »+ كنه قت ذل لدم هونوَم لع لق
 محراو مهللا . مالس ىقبي ال ىتح دمحم ىلع ملسو مهللا « ةكري ىقبت

 , هم , 54 : رهابلا )1

 (؛ممكز ١4 ١رعه جب )١(



 كا 1

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف .. ةمحر ىقبت ال ىتح ادمحم

 اودس دق ةكئالملا نإو ٠ هرذعب قطتي ريعبلاو ٠ ىل اهادبأ لجو زع هللا نإ )
 ..( قفألا

 ميهاربإ نب نسحلا دمحم وبأ ىنثدح :!"|كردتسملا ىف مكاحلا لاقو

 نب ناميلا انثدح ؛ هيوتسرد نب رفعج انثدح هباتك لصأ نم ىسافلا ىملسألا

 قازرلا دبع انثدح ٠ ىرصملا هللا دبع نب ىيحي انثدح ٠ ىصيصملا ديعس
 : لاق رمع نب هللا دبع نع ملاس نع ىرهزلا نع رمعم نع

 ىبارعأ لخد ذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوح اسولج انك
 ملسف لخدف ء دجسملا بايب خانأف « ءارمح ةقان ىلع ىنامي ىودب ىروهج
 ..دعق مث ملسو هلأو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع

 ىبارعألا تحت ىتلا ةقانلا نإ .. هللا لوسراي : اولاق هبحن ىضق املف
 ذخ ىلع اي : لاق « هللا لوسر اي معن : اولاق ؟ ةئيب مثأ : لاق مت . ةقرس

 .. ىلإ هدرف مقت مل نإو « ةئيبلا هيلع تماق نإ ىبارعألا نم هللا قح
 اي مق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف ؛ ةعاس ىبارعألا قرطأف

 ىذلاو : بابلا فلخ نم ةقانلا تلاقف كتجحب لدأف الإو ٠ هللا رمأل ىبارعأ

 هارت دهحأ يتكلم الو. تقرشااس اذه ا شا لتسير اي ةفاركلاب ككعب

 :كرذعب اهقطنأ ىذلاب : ىبارعأ اي :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبتلا هل لاقف

 هلإ كعم الو كانثدحتسا برب تسل كنإ مهللا : تلق : لاق ؟ تلق ىذلا ام

 ؛ لوقت امك انبر تنأ كتيبوير ىف كشنف بر كعم الو « انقلخ ىلع كناعأ

 .ىتءاربب ىنأربت نأو دمحم ىلع ىلصت نأ كلأسأ «نولئاقلا لوقي ام قوفو

 ( نسر ركاب (1)
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 اي ةماركلاب ىنثعب ىذلاو ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف
 رثكأف ؛ كتلاقم نوبتكي ةقزألا هاوقأ نوردتبي ةكئالملا تيأر دقل : ىبارعأ

 (..ىلع ةالصلا

 هللا دبع نب ىيحيو « تاقث مهرخآ نع ثيدحلا اذه ةاور : مكاحلا لاق

 .!'!!-رجب الو ةلادعب هفرعأ تسل « اذه ىرصملا

 . ه5 هم : رهابلا )1



 ثلاثلا لصفلا

 ثيدحتلاوأ ماهلالا ةيضق

 هعابتأو ىمالسإلا فوصتلا ىلع نوركنملا اهريثي ىتلا اياضفلا نم
 ال هو ا ا ول

 لك ءارب ءالؤه نم مهو : نيذوعشملاو نيئاجدلا ةعامج ىف مهنولخديو

 نم ىراخبلا ىف ا ا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح

 ىتمأ ىف نكي نإف ٠ نوثدحم ممألا نم مكلبق نميف ناك دقت ) : ملسو هلآو
 ليا نفي نش وكوت بكل ناس دق ل ةناور قو جن قمح هناك ثحأ
 .. ( رمعف دحأ ىتمأ ىف ة نكي نإف « ءايبنأ اونركي نأ ريغ نم نوملكي

 ناك دق ) هظفلو اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم ملسم هاورو

 ( مهنم رمعف دحأ مهنم ىتمأ ىف نكي نإف ٠ نوثدحم مكلبق ممألا ىف نوكي
 . نومهلم - هددشملا لادلا حتفب - نوثّدحم ريسفت : بهو نبا لاق

 غار ىف يقل« نال قئاسلا لحرلا دقت ىلفلا : ءاملعلا رثكأ لاق

 ملكم : ليقو «٠ هب هني ةثدح ىذلاك ىوكيف ئتعألا الملا لبق نم ءىش

 . ةريره ىبأ ىتياور ىدحإ ىف مدقت امك ؛ ةوبن ريغ نم ةكئالملا هملكت

 ؛ ليق هنع ىلاعت هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح ىف ءاجو

 هاور ( هناسل ىلع ةكئالملا ملكتت ) : لاق ؟ ثدحي فيكو : هللا لوسراي



 5 و

 ىنعملا ىلإ هدر لمتحيو : رجح نبا ظفاحلا لاق . هدئاوف ىف ىرهوجلا

 ىلإ عجريف هقيقحلا ىف امّنكم ري مل نإو « هسفن ىف هملكت ىأ : لوألا
 ش 5

 ليق : رجح نبا ظفاحلا لاق .. خلإ ( دحأ ىتمأ ىف نكي نإف ) هلوقو

 نأ تبث اذإو « ممألا لضفأ هتمأ نإف « ديدرتلا دروم لوقلا اذه دروي مل
 ديكأتلا دروم هدروأ امنإو ٠ ىلوأ مهيف هدوجو ناكمإف مهريغ ىف دجو كلذ

 لامكب هصاصتخا ديري ؛ نالف هنإف قيدص ىل نكي نإ : لجرلا لوقي امك
 .. ءاقدصألا ىفن ال ٠ ةقادصلا

 هعوقو ققحت دق ناك ليئارسإ ىئب ىف مهدوجو نأ هيف ةمكحلا : ليقو
 ىلص هدنع لمتحاو ؛ ىبن مهيف ذلنيح نوكي ال ثيح ؛مهجايتحا كلذ ببسو
 ىتح - نآرقلاب اهئانغتسال كلذ ىلإ ةمألا هذه جاتحت الأ ملسو هلآو هيلع هللا

 نم ديال لب ؛هل عقو امب مكحي ال هدوجو ققمت اذإ مهنم ثدحملا نإ
 اذهو هكرت الإو . هب لمع ةنسلا قفاو وأ هقفاو نإف ١ نآرقلا ىلع هضرع
 عابتا ىلع اينبم مهنم هرمأ نوكي نمم ردان هنكل  عقي نأ زاج نإو -
 رصعلا دعي مهترثكو مهدوجو ىف ةمكحلا تضحمنو « ةنسلاو باتكلا
 ةمكحلا نوكت دقو . اهيف مهلاثمأ دوجوب ةمألا هذه فرش ةدايز ىف « لوألا

 هذه تاف املف ؛مهيف ءايبنألا ةرثك ىف ليئارسإ ىنب ةاهاضم مهريثكت ىف

 ةرثكب اوضوع -ءايبنألا متاخ اهيبن نوكل  اهيف ءايبنألا ةرثك ةمألا

 ..ظفاحلا مالك . ه.ا نيمهلملا

 اوملكت اصاخ اثحب هل اودقعو « ماهلإلاب لوصألا ءاملع متها دقو ٠ اذه

 . هب جاجتحالاو هانعم ىلع هيف
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 بلقلا ىف ءىش عاقيإ ماهلإلا ) : عماوجلا عمج ىف ىكبسلا جاتلا لاق

 . هل حرشني ىأ ( ردصلا هل حلثي

 ضعب اهركذ ماهلإلا ةلالد : لوحفلا داشرإ ىف ىئناكوشلا لاقو

 ماهلإلا ةيجح ىف ءاضقلا باتك ىف ىئايورلاو ىدرواملا ىكحو ةيفوصلا

 نيرخأتملا نم ةعامج راتخاو : طيحملا رحبلا ىف يشكرزلا لاق افالخ

 نباو ء ةلبقلا ةيلوأ ىف هريسفت ىف ىزارلا مامإلا مهنم ماهلإلا دامتعا
 هتمالع نمو : لاق . قحلا نم قحلا رطاخ ماهلإ : لاقف هاواتف ىف حالصلا

 ىميمتلا ىلع وبأ لاقو ؛ رخآ ضراعم هضراعي الو , ردصلا هل حرشني نأ
 نأ ىلإ ةيفوصلا ضعب بهذ : ؛ نيدلا لوصأ ىف ةركذتلا : باتك ىف

 طرشب ىلاعت هللا دعو مكحب ماهلإلا ليبس ىلع دابعلل (رارطضا عقت فراعملا

 لعجي هللا اوقتت نإ اونمآ نيذلا اًهيأ اب + : ىلاعت هلوقب جتحاو ء ىوقتلا

  لطابلاو قحلا نيب هب نوقرفت ام ىأ 4 انافرف ل

 سبتلي ام لك نم ىأ 4 اجرخم هل لعجي هللا عي نمو ) :ىلاعت هلوقو
 < هللا مكملعيو هللا اوُقَتاَو 7 ىلاعت هلوقو ؛ هيف مكحلا هجو هريغ ىلع

 ىلاعت هلل مهبولق تملسو ٠ مهسفنأ تكز اذإ دابعلل لصحت ةيندللا مولعلا هذهف

 .. قح ةدعوو ؛ قدص هربخو ؛ تارومأملا لاثتماو ٠ تايهنملا كرتب

 انيحوأو ) :ىلاعت هلوقب ماهلإلا ىلع ىدرورهسلا نيدلا باهش جتحاو
 « لحل ىلإ كبر ئحوأو 9 : ىلاعت هلوقيو .. « هيعضرأ نأ ئسوم مأ ىلإ

 سوفنلا ىف ثدحت امولع ىحولا نم نإ مث « ماهلإلا درجم وه ىحولا اذهف
 نيثدحملا يتمأ نم نإ ) : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق .. ةتئمطملا ةيكزلا

 «اهاوس امو سفنو ١ : ىلاعت لاقو .. ( مهنمل رمع نإو نيمكملا



 ن0

 ىدرورهسلا راتخاو .. ةمهلم سوفنلا نأ ربخأف 4 اهاوقتو اهروجف اهمهلأف

 ضعب ىف نيدلا دعس هيلإ لامو ٠ هريغ نود هل عقو نمل ةجح ماهلإلا نأ
 . هتافنصم

 لوق وهو « ةمصعلا ءافتنال ةجحب سيل هنأ روهمجلا دنع حجارلاو

 .!"!اضيأ ةيفوصلا روهمج

 : ةهةسارفلا وأ ةفشاكملا

 هلوق اهيف لصألاو ؛ةسارفلا وأ ةفشاكملا ماهنإلا ةلأسمب لضتي امهو

 .(؟نيسرفتملل ليق ..("7 < نيمسوتمْلل تايآل كلذ يف نإ ١ : ىلاعت

 هداضي ام ىفنيف بلقلا ىلع مجهي رطاخ :ةسارفلا :ىريشقلا مامإلا لاق

 ةسارفلا ةلباقم ىف سيلو . عبسلا ةسيرف نم اقاقتشا . مكح بلقلا ىلع هلو
 اناميإ ىوقأ ناك نم لكق « ناميإلا ةوق بسح ىلع ىشو ؛ سفنلل تازوجم
 . ةسارف دحا نأك

 نوكتو ١ قحلا روئب رظن ةسارفلا رودب رظن نم ؛ زارخلا ديعس وبأ لاقو
 ناسل ىلع ىرج قح مكح لب « ةلفغ الو وهس الي قحلا نم هملع داوم
 . (/هناحبس قحلا هب هصخ رونب ىنعي ( قحلا رونب رظن ) هلوقو .. دبع

 اذإ بلقلا نإف ؛ هللا نم هبرق نم هل تأشن ةسارقلا هذه نأ ىنعملاو
 قحلا ةفرعم نم ةعناملا ءوسلا تاضراعم دنع تعطقنا ىلاعت هللا نم برق

 . اله :رجحلا (5)

 هريغو سابع نبا لوق اذه (6)
 . 557 / ةيريشقلا ةلاسرلا (4)
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 هل ءاضأو ٠ هنم هبرق بسحب هللا نم ةبيرق ةاكشم نم هيقلت ناكو « هكاردإو
 تبث امك ٠ بوجحملاو ديعبلا هري مل ام رونلا كلذ ىف ىأرف هبرق ردقب رونلا

 ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم نيحيحصلا ىف
 برقت ام ) لاق هنأ لجو زع هير نع هيوري اميف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 لفاونلاب ىلإ برقتي ىدبع لازي الو : هيلع تضرتفا ام لثمب ىدبع ىلإ
 هب رصبي ىذلا هرصبو هب عمسي ىذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف ٠ هبحأ ىتح

 ىبو رصبي ىبو عمسي ىبف ء اهب ىشمي ىتلا هلجرو اهب شطبي ىتلا هديو

 ..( ىشمي ىبو شطبي

 برق هبحأ اذإف « هل هتبحم هديفي هنم هديع برقت هنأ هناحبس ربخأف
 ىشمو ٠ هب شطبو ءهب رصبأو ء هب عمسق ٠ هلجرو هديو هرصبو هعمس نم

 . هيلع ىه ام ىلع قئاقحلا روص اهيف ودبت ةيفاصلا ةآرملاك هبلق راصف «هب
 وه ام ىلع رمألا رصبأ هللاب رصبأ اذإ دبعلا نإف « ةسارف هل ئطخت داكت الف

 : بيغلا ملع نم اذه سيلو ٠ هيلع وه ام ىلع هعمس هللاب عمس اذإف « هيلع
 ٠ هروئب رشبتسم بيرق بلق ىف قحلا فذق ىذلا وه بويغلا مالع نإ لب

 لوصح نم هعنمت ىتلا سواسولاو تالايخلاو ليطابألا شوقنب لوغشم ريغ
 ردابو ؛ ناكرألا ىلع ضاف رونلا بلقلا ىلع بلغ اذإو ٠ هيق قئاقحلا روص
 ىبأ نعف .. (')رونلا كلذ بسحب هرصب نيعب فشكف ؛نيعلا ىلإ بلقلا نم
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا يضر ىردخلا ديعس

 ريرج نباو ىذمرتلا هاور ( هللا رونب رظني هنإف نمؤملا ةسارف اوقتا) : لاق
 ٠ ىوبتلا بطلا ىف ميعن وبأو ريبكلا ىف ىناربطلا هاورو « متاح ىبأ نباو

 )١( ىولهذناكلا ايركز نب دمحم ةمالعلا خيشال ةقيرطلاو ةعيرشلا ص؟١ .109 .



 كنا

 ىلاعت هللا ىضر ةمامأ ىبأ ثيدح نم لوصألا رداون ىف ميكحلا ىذمرتلاو

 امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا ثيدح نم ميعن وبأو ريرج نبا هاورو هنع

 اورذحا ) :هظفلو «هنع ىلاعت هللا ىضر نابوث ثيدح نم ريرج نبا هاورو

 نسح ثيدح وهو ( هللا قيفوتب قطنيو هللا رونب رظني هنإف نمؤملا ةسارف
 هدروأو ٠ يطويسلا نيدلا لالجو : , ىمئيهلا نيدلا رون ناظفاحلا لاق امك

 : بصي دلك كاكوتطوا ! ىف ىزوجلا نبا

 هيلع هللا ىلص للا لوسر لاق لاق سنأ نع رازبلاو ريرج نبا ىورو

 نسحلا طرش ىلع هدانسإ ( مسوتلاب سانلا نوفرعي ادابع هلل نإ ) ملسو هلآو
 دجت ءايلوألا نم ريثكل عقي ىذلا فشكلا ىف لصأ ثيدحلا اذهو

 ناك هتاك « هتبيغ ىف هنم لصح امب صخشلا فشاكي مهنم دحاولا

 حرش ىف  ىرابلا جتف - ىف رجح نبا ظفاحلا صن دقو: هعم ارضاح
 افلا ىف ةيسلا "ةناح نأ يلع نع كلا ا يضر بح ل كودك
 امب رابخإللاو ؛نيعلا نع بيغي امب ةفشاكملاو ءاملاو ماعطلا ريثكتو

 ىلإ بسدي نمم كلذ عوقو راص ىتح « ادج رثك دق كلذ وحنو ىتأيس
 ه .ا .ةداعلاك حالصلا

 ام امأر : ( هللا الإ نهملعي ال سمخ ىف ) ثيدح حرش ىف اضيأ لاقو

 امو نولكأي امب مهربخي هنإ : لاق مالسلا هيلع ىسيع نأ نآرقلا صنب تيفي

 نأ لبق ماعطلا ليوأتب مهنبني هنإ : لاق مالسلا هيلع فسوي نأو ؛ نورخدي
 نأ نكمي كلذ لكف تاماركلاو تازجعملا نم رهظ امم كلذ ريغ ىلإ ىتأي

 هئإف 4 ٍلوسر نم ئضترا نم الإ * ىلاعت هلوُق ىف ءانثتسالا نم دافتسي

 لوسرلا نع لوسرلل عباتلا ىلولاو ٠ بيغلا ضعب ىلع لوسرلا عالطا ىضتقي

 ىحولا عاونأب كلذ ىلع علطي لوسرلا نأ امهنيب قرفلاو ٠ مركي هيو « ذخأي
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 ه .1 (') ملعأ هللاو ..ماهلإ وأ مانمب الإ كلذ ىلع علطي ال ىلولاو ؛ اهلك

 : ةقداصلا ةسارفلا نم عئافو

 ىضر ركب ابأ نأ نيخيشلا طرش ىلع دانسإب أطوملا ىف كلام ىور

 ىلاعت هللا ىضر ةشئاعل اهبهو ناك اضرأ هتافو دنع عجرتسا هنع ىلاعت هلل

 عجرتسأ مل ىأ , كاتخأو كاوخ أ عه امإ اهرطاخ يبطي ؛:لاقو اهنع

 ىضر اهيبأل تلاق ؛ كتوخإ مه نيذلا ةثرولا ةحلصمل الإ ةبوهوملا ضرألا

 هللا ىضر قيدصلا اهباجأف ؟ ىرخألا نمف ءامسأ ىه امنإ امهنع ىلاعت هللا

 ةيراج اهارأ  ًالماح تناكو هتأرما ىه  ةجراخ تنب نطب وذ هنع ىلاعت

 ءلجو زع هللا روتي رطني :هثأل ؛هتسارف تقدصو . اتتب هتافو دعب تدلوف

 هيلع لخد هتع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع انديس اذ وه اهو

 مهيأ : لاقو هبوصو رصبلا هيف دعصف ىعخنلا رتشألا مهيف جحذم نم رفن

 نيملسملل ىرأل ىنإ . هللا هلتاق هل ام لاقف « ثراحلا نب كلام : اولاق ؟ اذه

 . اييصع اهوي هنم

 دجسملا ىف اسلج ىنابيشلا نسحلا نيب دمحمو ىعفاشلا مامإلا نإ ليفو
 مامإلا لاقف « راجن هنأ سرفتأ : نسحلا نب دمحم لاقف لجر لخدف « مارحلا

 . رجنأ مويلا انو ادادح تنك : لاقف هالأسف ؛ دادح هنأ سرفتأ : ىعفاشلا

 نم: لوقيناكو «تسارف يظن الل ؛ ةسارفلا هيج ينامزقلا هاش ناكو

 ملرودب هنظاب وسعر: تاوهشلا نكح هسفن كيما + مزاح نع ه ردا قع

 . !") (هتسارف ئطخت مل لالحلا لكأ دوعتو « ةنسلا عابتاب هرهاظر « ةبقارملا
 )١( ص مالعإلا 58 .
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 ىضر كلام نب سنأ نع ىوريو : ىريشقلا مساقلا وبأ مامإلا لوقيو
 تنكو ؛ هنع ىلاعت هللا ىضر نامثع ىلع تلخد : لاق هنع ىلاعت هللا
 .مكدحأ يلع لخدي : نامثع : لاف اهنساحم تلمأت قيرطلا ىف ةأرما تيأر

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب ىحوأ : تلقف .. هنيع ىلع ةرهاظ انزلا راثآو
 . ةقداص ةسارفو ناهربو ةرصبت نكلو ٠ ال : لاقق .. ؟ ملسو هلآو

 هيلع اريقف تيأرف مارحلا دجسملا تلخد : زارخلا ديعس وبأ لاقو

 ىلإ رظنف « سانلا ىلع لك اذه لثم : ىسفن ىف تلقف ٠ ائيش لأسي ناتقرخ
 :لاق .(17 4 هورذخاف مكسفنأ يف ام معي هللا نأ اوملعاو + 3 :لاقو

 .("14 هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وهو + :ىناداتف ء ىرس ىف'ترقغتساف

 نع لوقلا اذه ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا ىوري مث نمو
 « نيعيطملا هاوفأ نم اويرتقا ٠ : لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر رمع انديس

 برقل كلذو ٠ ةقداص رومأ مهل ىلجت مهنإف ٠ نولوقي ام . مهنم اوعمساو
 هتعاتلاز ىلافت ها نم تفل برق اهلكو.+ ىلاغش' هللا نم مهدولق

 هللا نع دعب املكو ؛ ىوقأو متأ قحلل هفشك رون ناكو ٠ ءوسلا تاضراعم

 رون ملعلا نإف ٠ باوصلل هفشك رون فعضو ؛ تاضراعملا هيلع ترثك

 . 20, باوصلاو أطخلا نيب دبعلا هب قرفي « بلقلا ىف هللا هفذقي

 فلسلا خويش نم وهو ميقلا نبا ةمالعلا هلاق ام ئراقلا ىخأ لمأتف

 ٠ نيفصنملاو ءاملعلا دنع مهمالكب دتعي نيذلا

 )١( ةرقبلا :738 .

 )١( ىروشلا :53
 ميقلا نبال نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعأ (؟) 577/5 ٠ خيشلا اضيأ كلذ ركذ دقو

 (ماثللا فشك  ه) ١١/ ج هاراتف ىف ةيميث نب , ؟”'١ةركأ اراتف ىف ةيميث نبا
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 لدت هنع ىلاعت هللا ىضر رمع انديس قورافلا نع لاح ةعقاو هذهو

 : لاق امهنع ىناعت هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع : هتلوقم قدص ىلع
 ؟ ثم نبا: لاق: ةرمج : لاق * كمسأ ام : لجرل باطقلا نيارمغ لاق

 نم عرف تاقرحلاو ) ةقرحلا نم : لاق ؟ نمم : لاق ٠ باهش نبا : لاق
 تاذب :لاق ؟اهيأب لاق .("؟ةرحلا : لاق ؟ كنكسم نيأ : لاق .('!( ةنيهج
 دجوف لجرلا عجرف .. اوقرتحا دقف كلهأ كردأ : رمع هل لاقف ؛ )ىلا
 .!؟لاوقرتحا دق هلهأ

 : رانلا ةرحب : لاق ؟ كنكسم نيأ : لاق أطوملا ىف كلامل ةياور ىفو

 - ىظل تاذب : لاق ؟ اهيأي لاق

 ال ام باب ) ةيضقألا باتك ىف أطوملا ىف كلام مامإلا ىور امك

 هلا لص مثلا جور ةلئاع ةينلا :نغا» هكتح نادمإب (لجنلا قم ركف
 ( اهادهأ ىأ ) اهلحن ناك قيدصلا ركب ابأ نإ : تلاق اهنأ ملسو هلآو هينع

 ىطعي ام ليخنلا نم اهاطعأ ىأ « ةياغلاب هلام نم اقسو ءنيرشع داج
 قيرط ىف ةنيدملا نم ديرب ىلع عضوم ةباغلاو . رمتلا نم اقسو ؛ نيرشع
 ىلإ بحأ دحأ سانئا نم ام ةينب اي شاو : لاق ةافولا هترضح املف « ماشلا

 داج كتلحن تنك ىنإو « كنم ىدعب (رقف ىلع زعأ الو . كنم ىنغ
 لام مويلا وه امنإو ؛ كل ناك هيتزتحاو هيتددح تنك ولف « اقسو نيرشع

 : ةشئاع تلاق . هللا باتك ىلع هومستقاف « كاتخأو كاوخأ وه امنإو ؛ ثراو

 سوماقتا .. رانلاب تقرحا امناك ةروخنم ءادوس ةراجح اهوسكت ىتلا ضرالا ىه (”)

  ىمالسإلا
 1571/" ئركبلل مجعتسا ام مجعم / ميلس ىنبل ليقو ١ سبح ىنبن ةرح : ىلظل تاذ (؟)

 ه؟9/1 ةباضإلا (4)
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 نمف ءامسأ ىه امنإ ٠ هتكرتل اذكو اذك ناك ول هللاو « تبأ اي تلقف

 . ةيراج اهارأ ء ةجراخ تنب نطب وذ : ركب وبأ لاف ؟ىرخألا

 تنب ةبيبح هجوز دلت مث« هنع ىلاعت هللا ىصر ركب وبأ انديس توميو

 امك ركب ىبأل اتئي دلت ؛ توملا دعب ملكت ىذلا ةجراخ نب ديز تخأ ةجراخ
 .1') مونلك مأ اهومسو لاق

 .. قحلاب ثيدحتلاو ماهلإلاو ؛ ةقداصلا ةسارفلا باب نم !ذهو

 هل رطخ امك نوكيف ؛ ءىشلا هل رطخيف ؛ بلقلا ىف هللا هفذقي رون وهو
 . هريغ هاري ال ام ىريف نيعلا ىلإ ذفنيف

 : عوضوملا اذه ٠ حورلا , هياتك ىف ميقلا نبا خيشلا طسب دقو

 . اذه نم رثكأ افشاك اضرع هضرعو

 ءاملا ىف نالوق هل هنع هللا ىضر هفينح ابأ مامإلا نأ مولعمو

 ءاعلا داوس ىري ناك امدنع هتساجنب لوقي الوا ناكف ؛ ءوضولا ىف لمعتسملا

 بغري ال هنأو ؛ ةلاحلا هذه هنع ليزي نأ ىلاعت هللا اعدف ؛ بونذلا هلسغل

 لاحلا كاذ هنع عقرو هءاعد هللا لبقتف « سانلا بويع ىلع عالطالا ىف

 . ")هتراهطب لوقلا ىلإ هتساجتب لوقلا نم عجرف ٠ فشكلا هنع لازو
 هنأ هلع ىلاعت هللا ىضر دينجلا مامإلا نع ىريشقلا مامإلا ىكحو

 ىيلق ىف ناكر دينجلا لاقف سانلا ىلع ملكت : ىطقسلا ىرسلا هل لوقي ناك
 كلذ قاقحتسا ىف ىسفن مهتأ تنك ىنإف سانلا ىلع مالكلا نم ةمشح

 )١( روشاع نوراه ديعس // ذاتسألل ةباحصلا تامارك ١١١ .
 )١( ةفيرطلاو ةعيرشلا 79/5 .
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 ؛ ةعمج ةئيل تناكو « مانملا ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيأرف

 « حبصأ نأ لبق ىرسلا باب تيتأو ٠« تهبتناف سانلا ىلع ملكت :ىل لاقف
 عماجلا ىف سانلا دعقف .. كل ليق ىتح انقدصت مل :لاقف بابلا هيلع تفقدف

 مالغ هيلع فقوف ء سانلا ىلع ملكتي دعق دينجلا نأ سانلا يف رشتناف « دغلاب

 هللا ىلص هللا لوسر لوق ىنعم ام .. خيشلا اهيأ : هل لاقو ؛ (ركنتم ىنارصن

 قرطأف ( لجو زع هللا رونب ىري هنإف نمؤملا ةسارف اوقتا ) ملسو هلآو هيلع
 . !!)ءالغلا ملسأف ٠ كمالسإ تقو ناح دقف ملسأ : لاق هسأر عفر مث دينجلا

 )١( ةيريشقلا ةلاسرلا ١؟؟ .



1١١/2 

 عبارلا لصقلا

 ةقيقحلاو ةقيرطلاو ةعيرشلا

 ىمالسإلا فوصتلا ىلع نوركنملا اهيعدي ىتلا ةلطايلا ( فراغتلا نم

 اذهر ؛ةقيقحو ٠ ةقيرطو « ةعيرش ىلإ نيدلا نومسقي ةيفوصلا نإ : مهلوق
 دق رمألا اذه نأ عم : هناحبس هللا هب نذأي مل امب ىلاعت هللا نيد ىف ثادحإ

 اولدتساو ٠ هيلع ديزم ال امب اوملكتو.حوضولا ةياغ ةيفوصلا ةداببلا هحضو

 . ةنسلاو باتكلاب هيلع

 اوماقتسا ول تأو ) : زيزعلا هباتك ىف ىلاعتو كرابت ىلوملا لقي ملأ
 ئلع كانلعج مث ٠ هتاحبس لاق امك . 17 ل ا

 لاقو 1 نوملعي الن نيذْلا ءاوهأ عبشت الو اهعبتاف رمألا نم ةعيرش

 م اجاهنمر ةعرش مكنم انلعَج لكل ١ هتاحيس

 هللا ىضر سنأ انديس نع ىورملا ثيدحلا اذه نم ةذوخأم ةقيفحلاو

 ةثراح : هل لاقي الجر ىقل ماسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هنع ىلاعت

 تحبصأ : لاق ؟ ةئثراحاي تحبصأ فيك : لاقف ةنيدملا ككس ضعب ىف

 تفزع : لاقف ؟ كناميإ ةقيقح امف ةقيقح لوق لكل نإ : لاقف ٠ اقح انمؤم
 شرع ىلإ رظنأ ىنأكو ٠ ىراهن تأمظأو ١ ىليل ترهسأف ؛ايندلا نع ىسفن

 :١١ نجلا )١(
 )١( ةيثاجلا :08 .
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 لهأ ءاوع عمسأ ىنأكو . اهيف نوروازتي ةنجلا لهأ ىلإ رظنأ ىنأكو ؛ ىبر
 نمؤم ٠ مزلاف تفرع ) ةياور ىفو ( هبلق هللا رون نمؤم ) : لاقف .. رانلا
 .. 1!( هبلق هللا رون

 شرعلا ىف حورلا نالوجو «دهزلاو ةدهاجملا تابثإ ثيدحلا اذه ىفف

 ؛ةقيقحلا تابثإ اضيأ هيفو .. ةيبلقلا ةدهاشملاو ريكفتلا قيرطب رائلاو ةنجلاو
 . ائه دوصقملا وهو

 ةقيقح : نيرئاسلا لزانم حراش لاق : ىطويسلا ظفاحلا ةمالعلا لاق

 ثيدحلا اذهب لدتساو ؛ هيلع ةلادلا هتمالع نأشلا اذه لهأ دنع ءىشلا

 اومس امنإ نأشلا اذه لهأ نأ ىل رهظيو : ىطويسلا لوقي مث . افنأ روكذملا

 .ثيدحلا اذه ىف ةقيفحلا ظفل نم اذخأ ةقيقحلا ملع مهملع

 ىناعملا ملع ةبسنك ةعيرشلا ملع ىلإ ةقيقحلا ملع ةبسن نأ رهظ دقو
 ىف ضوخلا دارأ نمق ٠ هيلع ىئبمو ؛«هرس وهف ؛ وحنلا ملع ىلإ نايبلاو

 ىلع لصحي الو ؛نيلهاجلا نم وهف ةعيرشلا ملعي نأ ريغ نم ةقيقحلا ملع
 نأ ريغ نم نايبلاو ىناعملا ملع رارسأ ىف ضوخلا دارأ نم نأ امك ءءىش
 دنسملاو دانسإلا لاوحأ كردي فيكو « ءاوشع طبخ طبخي وهف وحتلا مكحي

 :هْنم لعافلاو ءربخلا نم أدتبملا فرعي مل نم لعفلا تاقلعتمو دنسملاو هيلإ

 نأ امك سشلاقلا اينو ةهرشا نست ةفشملاوىددجأ :لقل درب ذهن لوجفملا

 هرثكأ نإف ٠ كش الب هقف فوصتلاو ؛هفئاطلو وحنلا رس نايبلاو ىناعملا

 . ةهوركمو ةمرحم اهنمو ٠ ةيودنمو ةبجاو فيلاكت

 دهزلا ىف كرابملا نبا دنع قرط هلو ؛ بعشلا ىف ىقهيبلاو هدنسم ىف رازبلا هاور )١(
 . هدنتم نبأو مجعملا ىف ؛ ىتاربطلاو ريسقنلا ىف قازرلا دبعو



 كلا

 لوصألا لهأ نه ةعامج هقفلا خم :فوصتلا تاوبأ نأ ىلع :نسن دقو

 . عماوجلا عمج ىف ىكبسلا نبا مهقفاوو ٠ هقفلا ذح اوركذ ثيح

 قدتع اهنإ : :لاقف « اهداقتغا تحي قتلا نيدلا لونضأ لئاسمهيلإ مو
55 

 . ةفك

 ءاهقفلا ىلع اهيناعم تضرع ول فوصتلا ملع قئافد نأ متعاو

 لوأ اوناكو ؛ ناسحتسالا لك اهونسحتسال مهمولع ىف اهوفلأ ىتلا ةرابعلاب

 . اهوفلأي مل ةبرغتسم ةرابعب اهداريإ اهنم مهرفني امنإو ؛ اهب لئاك

 لاقي ام حبقأو « ملعي ام نسحأ ةقيقحلا : مهضعب لاق اذهلو

 ال ا و و ع

 بوتلاو ٠ ةيانجلا نايسنو ء ةّرغلا نم ةقثلا زيمت : ءايشأ ةثالث ةبوتلا ةفيقح

 ٠ ةبوتلا نم ةبوتل 1( ومر. لظفللا اذه ةيفدلل عمن اذإف هاك ةيرشلأ خم

 باتي امنإو ؛ حابس ليف يطور وقل نمر كاك لافو « ادج ةيرغتسا

 مث هّللأ , ىلإ هعرجر ىف لمك اذإ دبعلا ن ,أ : هانعم ريرقتو ؛ ىصاعملا نم

 نم بوتيف . اهريغ وأ تناك ةبوت هبلقب اهيلإ نكسي ملو . هلامعأ ىل ١! تفتلي

 ىهف دبعلا بسك نم تناك نإو ةيوتلا نأ ًاحاضيإ دازيو ٠ هتبوت ىلإ هنوكس

 لاق . بات امل هيلع بتي ملولر هيلع بئاتلا وهف هقيفوتو شا ٌقاح نم

 وأ ةيوتلا ىف دبعلل عنص ىأف ٠ .014 اوبوتيل مهيلع بات من :١ قلاع

 بئذ هسفن نم ةبوتلا دبعلا ةيؤرف « اهلعفل هللا هقفو ىذلا وهو ء اهريغ

 « اهل هقيفوتو ءاهب هيلع هللا ةنم ضحم دهشي نأ هيلع لب « هنم رفغتسي
 وهو « ةيوتلا ىف ءانفلا مافم اذهو ءرابتعالا ةجرد نع ًالصأ هسفن ىغليو

 8١١م8: ةدئاملا )1(
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 ىف دهشي الق :ةيحرتلا ىف ءانفلا ماقتم هب :ساقيو.« نيزئاسلا لزاتم لوأ
 . هقيفوتو هب هيلع هللا ةنم ضحم لب ؛ اعنص هديحوت

 لوأ ناك ةفولأملا ةرابعلا هذهب هيقفلا ىلع ضرع اذإ ىنعملا اذهو

 ىلاعت هلل لاعفألا تابثإ ىلع لئاقي ىنسلا هيقفلا نأل « هل رصانو هب لئاق

 قاخي دبعلا نأ معز نمم مهوحنو ةيردقلاو ةلزتعملل ةفلاخم دبعلا نع اهيفنو
 .(') ةفلاخم لاقتنالا أو « هلاعفأ

 ىف « مالسلا دبع نب نيدلا زع مامإلا :ءاملعلا ناطلس لاقو

 داسجألا حلصت ىتلا بولقلا حالصإ ىف قيرطلا : ماكحألا دعاوق

 اهنييزتو للا نع دعابي ام لك نم اهريهطت :اهداسفب دسفتو ٠ اهحالصب
 نسحو لامعألاو لاوقألاو لاوحألا نم ء هيدل فلزيو ٠ هيلإ برقي ام لكب
 لك ىف هيدي نيب لوثملاو ٠ هيلإ ءاغصإلاو هيلع لابقإلا موزلو ؛ لآملا
 ءادأ ريغ نم ؛ناكمإلا بسح ىلع لاوحألا نم لاحو تاقوألا نم تقو
 ةقيفحلا تسيلو ٠ ةقيقحلا ملعب ةبقلملا ىه كلذ ةفرعمو « للملاو ةمآسلا ىلإ

 فراعملاب بولقلا حالصإب ةحفاط ةعيرشلا لب ةعيرشلا نع ةجراخ
 . بولقلا لامعأ نم هانركذ امم كلذ ريغو : تاينلاو موزعلاو لاوحألاو

 ةفرعم نطاوبلا ماكحأ ةفرعمو ٠ عرشلا لجل ةفرعم رهاوظلا ماكحأ ةفرعمف
 مرقلاب هبشتي دقو .رجاف وأ رفاك الإ امهنم ائيش ركتي الو « ةعيرشلا ّقدل
 عاطق نم رش مهو ؛ تافصلا نم ءىش ىف مهيراقي الو « مهنم سيل نم

 ه .ا. ىلاعت هللا ىلإ نيبهاذلا قيرط نوعطقي مهنال ؛ قيرطلا

 )١( ؟8 نص ىطويسلا ةمالعلل ةيلعلا ةقيقحلا دييأت 71 .



 لااا

 اهبل ىه لب « ةعيرشلا ونص ةقيقحلا نأ : مدقت ام عيمج نم صخلتف
 انايحا رفكلا ىلإ لصت دق تاضارتعا نم اهلوح راكي ام ناو .صلاخلا اهرسو

 : نيرمأ ىلإ هعجرم

 راشأ امك ةفولأم ريغ ةضماغ تارابع ىف اهيناعم غوص : امهدحأ

 . ىطويسلا ظفاحلا اهيلإ

 ءاملعلا ناطلس هيلإ راشأ امك قئافحلا لهأب ءالخدلا هبشت : اهيناث

 . !')قيرطلا عاطق نم ارش ءالؤه لعجو . مالسلا دبع نب زعلا

 ؛:كلئم دبال حيضوت

 : ىلاعت هللا همحر ىسيع رداقلا ديع خيشلا ؛ لوقي مدقت ام ىلع ةدايز

 باطخلا نب رمع انديس هيوري ىذلا روهشملا ليربج تيدح ىف درو دقل
 ةثالث ىلإ نيدلا ميسقت  ملسمو ىراخبلا ىف امك هنع ىلاعت هللا يضر

 هللا ىضر رمع انديسل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق ليلدب ناكرأ
 : مكتيد مكملعي مكاتأ ليربج هنإف هنع ىلاعت

 تالماعمو تادابع نم ىلمعلا بئاجلا وهو : ؛ مالسإلا نكرف 6

 ءاملعلا حلطصا دقو « ةينامسجلا ةرهاظلا ءاضعألا هلحمو « ةيدبعت رومأو
 . ءاهقفلا ةداسلا هتساردب صتخاو « ةعيرشلاب هنيمست ىلع

 شاب ناميإ نم ىبلقلا يداقتعالا بئاجلا وهو ناميالا نكرو ("

 ةداسلا هتساردب صتخا دقو ٠ ردقلاو ءاضقلاو رخآلا مويلاو هلسرو هتكئالمو

 وتلا ءاملع

 )١( ص مالسإلا ةعيرش نم فوصتلا نأب مالعإلا 56 7٠١ .
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 ديعت نأ وهو .. ىبلقلا ىحورلا بناجلا وهو : ناسحالا نكرو (؟
 لاوحأ نم كنذ نع جتني امو ؛ كاري هنإف هارت نكت مل نإف « هارت كنأك هللا

 ىلع ءاملعلا حلطصا دقو « ةيبهو مولعو ٠ ةينافرع تاماقمو ةينادجو قاوذأو
 . ةيفوصلا ةداسلا هثحبب صتخاو ٠ ةفيقحلاب هتيمست

 ٠ ةالصلا :٠ الثم كل برضن ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب ةلصلا حيضوتلو

 كلذ ريغو اهطورشو اهناكرأ مازتلاو ؛ةرهاظلا اهلامعأو اهتاكرحب نايتإلاف
 . ةالصلا دسج وهو ٠ ةعيرشلا بئاج لثمي هقفلا ءاملع هركذ امم

 وهر « ةقيقحلا بناج لثمي ةالصلا ىف ىلاعت هللا عم بلقلا روضحو
 وه اهيف عوشخلاو ؛ اهدسج ىه ةيندبلا ةالصلا لامعأف .. ةالصلا حور

 .. اهحور

 هيف موقي دسج ىلإ جاتحي حورلا نأ امكو ؟ حور الب دسجلا ةدئاف امو

 هب موقي حور ىلإ جاتحي دسجلا كلذكف

 نوكت الو ('!4 ةاكزلا اوتآو ةالّصلا اوميقأو ) ىلاعت هللا لاق اذهلو
 .ةالصلا اودجوأ : 0 اذلو ؛٠ حورو دسجب الإ ةماقإلا

 حورلا مزالتك ٠ ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب قيثولا مزالتلا كردن انه نمو

 وه اذهو .ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب عمجي ىذلا وه لماكلا نمؤملاو ؛ دسجلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا رثأ كلذب نيفتقم سانلل ةيفوصلا هيجوت
 نم دبال لماكلا ناميإلاو عيفرلا ماقملا اذه ىلإ لوصوللو ٠ ماركلا هباحصأو
 . ةلماك ىلإ ةصقانلا اهتافص ديعصتو ءسفنلا ةدهاجم ىهو :؛ةقيرطلا كولس
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 نم لصوملا رسجلا ىهف ٠ نيدّشرملا ةبحصب لامكلا تاماقم ىف ىقرتلاو

 ('|ةقيقحلا ىلإ ةعيرشلا
 حيضوتلا وأ ةدايزلل الاجم كرت ىسيع ردافلا دبع خيشلا نأ نظأ الو

 ىهو ءةرمثلا ىه ةقيقحلاو ٠ ةليسولا ىه ةقيرطلاو ؛ ساسألا ىه ةعيرشلاف
 ةيناثلا ىلع كولسلا ىلإ ىدؤي ةعيرشلاب كسمتلاف ٠ ةمجسنم ةلماكتم ءايشأ

 اهريغ عضوو اهفذح ناكمإلابف تاحالطصالا امأو « ةثلاثلا ىلإ هب لصيو

 . حالطصالا ىف ةحاشم الف « ائيش رخؤي الو مدقي ال رمألاف

 : ميسقتلا اذه نم ةيميت نبا خيشلا فقوم

 ال ميسقتلا اذه ىلع ضرتعملا نأ نم تابثإ ىلإ جاتحي ال ام تبتنلو
 نوبتكي ناونعك همسا ديدرتو . رهاظتلا الإ ةيميت نبا خيشلل مهعابتا ىنعي

 ىلطني نيذلا جذسلا عادخل هتسردمو ؛ةيميت نبا ةيفلس مساب نوءاشي ام هتحن

 مهضارغأو مهبرام قيقحتل ٠ ارورغ لوقلا فرخز مهيلع

 لجرلاو . فاصنإلا نيعب عوضوملا اذه ىف ةيميت نبا ىأر ارقنلو

 بر نيد نيدلا ةقيقح : ةقيقحلاو ٠ ؛ لوقي هنإف ٠ راد ثيح قحلا عم رودي

 ةعرش مهنم لكل ن ناك نإو ؛ نولسرملاو ءايبنألا اهيلع ق قفتا ام ىه نيملاعلا

 ةعرش مكنم انلعج لكل ! :  ىلاعت لاق .. ةعيرشلا ىه ةعرشلاف ٠ جاهنمو

 الو اهُمئاَف رمألا نم ةعيرش لع كانلعَج من١ ىلاعت لاقو ؟('74 هجاهنمو

 نيلاظلا نو ائيش هللا نم كنع اونغي نل مهنإ *« نوملعي ال نيذلا ءاوهأ عبتت

 )١( ص ىسيع رداقلا ديع خيشلل فوصنلا نع قئاقح 127 ٠ 24 .

 ةدئاملا (؟) 18 ,



 كل

 1 نيقتملا يلو هللاو ٍضعب ءالرآ ينج

 ةقيرطلا ىلع اوماقتسا ول نأو > : ىلاعت لاق ؛ قيرطلا وه جاهنملاو

 ابادع هكلسي هبر ركذ نع ضرعي نمو هيف مهنتفتل + اقدغ ءاَم مهانيقسأل

 ,(4)0 ادعص

 هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىهو : نيدلا ةقيفح ىه ةدوصقملا ةياغلاو

 ,19) مالسإلا نيد ةقيقح ىهو

 ةعيرش ىلإ نيدلا مسق دق  ىلاعت هللا همحر - ةيميت نبا خيشلا وه اذهف
 مهفلا وه مأ هنم سيئ امب نيد ىف اثادحإ دعي اذه لهف « ةقيقحر ةقيرطو

 ةيميت نبا خيشلا لبق نم مالعألا ةمئألا همهف امك مالسإلا نيدل حيحصلا

 . هدعب نمو

 : ةقيقحلاو ةعيرشلا نم مالعألا ةمئألا فقوم

 مزالتلا نم دبال هنأ ديفي ريثك مالك ةيفوصلا ةمئأ نع ءاج دقو ؛ اذه

 . ةقيرطلاو ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب

 بذعأ نم) رصتخملا هباتك ىف ىكبسلا باطخ دومحم خيشلا لاق

 نيعباتلا نيديرملا فعضأ :( ةيفوصلا ةداسلا جهنم ىلإ ةيدومحملا كلاسملا

 نأو « ةعيرشلا نودب اهل دوجو ال ةقيقحلا نأ فرعي نيلسرملا ديس ةعيرشل

 )١( ةيئاجلا :16 319.

 , ١7 ءكثككت نجلا (؟

 8 تل ١ ص ةيميت نبا خيشلل ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا هيفا
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 لكو « نوقطان هب تادامجلا نأ برقي رمأ اذهو « ةعيرشلا بل ىه ةقيقحلا
 ريرفت نم همالك ديؤي ام لقني مث . نوحشم هب لضافألا بتك نم باتك
 ال ةعيرشلا نأ مولعمو : نيدلا لضفأ نع القن ىنارعشلا لاق : لوقيف ةمئألا

 . (دبأ ةقيقحلا فلاخت

 ةعيرشلا ةاعارم ةقيقحلا بحاص ىلع بجيف : رخآ عضوم ىف لاقو

 قيرط ىف هب ءادتقالا حصي ال روعأ وهف كلذك نكي مل نمو ؛ هسكعو
 .ىلاعت هللا لهأ

 ىبأ : ىديس لوق نع ٠ صاوخلا ايلع ٠ انخيش تلأس : اضيأ لاقو
 ارصم تام موقلا مولع ىف لغلغتي مل نم هنع هللا ىضر ٠ ىلذاشلا نسحلا

 ؟ةيعرشلا ماكحألا ملع نود موقلا ملع صخ مل ؛رعشي ال وهو : رئابكلا ىلع

 دإ ؛ موقلا مولع نم اهسفن ةيعرشلا ماكحألا هنع ىلاعت هللا ىضر لاقف

 الإ لمعب اوأبعي ال نأ موقلا نأش نم ناك امل نكلو ٠ مهقيرط ىتبم ىه
 نم لامعالا ىفاص ةقدل مهمولعب مكحلا خيشلا صصخ « ةنطابلا هباداب

 امك . رومألا هذهب ءانتعالا مهنأش نم سيلف مهريغ امأو ٠ للعلاو سئاسدلا

 رثكأ ولخي الف ٠ نيقي ىلع ال نظ ىلع مهملع ىف مهنوك عم دهاشم وه
 . هيف لاكشإلا لوخد نم مهملع

 نيعف : هنع ىلاعت هللا ىضر ىبرعلا نب نيدلا ىيحم ىديس لاقو
 ةعيرشلا قحف ؛ ةقيفح قح لكلو ٠ قح ةعيرشلاو ةقيقحلا نيع ةعيرشلا
 ىفانلا ىسحلا دوجولاو ىرصبلا دوهشلا ةلزنم لزني ام اهتقيقحو اهنيع دوجو
 ةعيرش فلاخت ةقيقح مث امو ؛ هفلاخت ال قحلا بلطت ةقيقحلا ذإ ةلمج كشنا

 قئاقحلا ىلع عالطالا ناك امل نكلو ٠ قئاقحلا ةلمج نم ةعيرشلا نإف « ادبأ



 لكك

 . امهنيب سانلا قرف دحأ لك هفرعي ال لانملا زيزع

 . لطاب وهف رهاظ هفلاخي نطاب لك : زارخلا ديعس وأ لاقو

 ةقيرطلاو « ةنيفسلاب ةعيرشلا مهضعب لثم : رينملا دمحم ىديس لاقو
 ماع نمو ؛ رحبلا ىف ماع ةنيفسلا ىف بكر نمف « نداعملاب ةقيقحلاو رحبلاب
 ةنيفس ديرملا بكر اذإف ؛ نداعملا كلت ىلع هعالطا نم ولخي ال رحبلا ىف

 رحب ىف هتيغرو هقشع ىوهي راصو ؛ هتدهاجم عاونأ لمعتساو ةتعيرش

 . هتقيقح رهاوج منتغا هتقيرط ضيف

 لكأ اذإ : لاقف ةقيقحلاو ةقيرطلاو ةعيرشلا مكح نع مهضعب لئس

 « ةقيرطلا ىف هموص لطب باتغا اذإو ٠ ةعيرشلا ىف هموص لطب مئاصلا

 .. ةقيقحلا ىف هموص لطب ىلاعت هللا ىوس هلابي رطخ اذإو

 نايبب ةنيبملا لامعألا تايثإب الإ ةقيقحلا رارسأ ىلع ففوقولا نكمي الو

 ال ةقيقح لكو « ةلطاب ةعيرشلا فلاخت ةقيرط لك نإف ؛ عرشلا بحاص

 . ةقدنزو داحلإ ىهف ةنسلاو باتكلا اهيلع دهشي

 رارسأ ىلع فوقولاب ةعيرشلا نع بجح نم : ىفوصلا نأ معز نمو
 هاوهتساو ٠ نايسنلاو ةلالصلا هيلع تبلغ دقف ةعيرشلا فئاخي امب ةقيرطلا

 . ناطيشلا

 ىه ةقيقحلاو ٠ ةرجشلا ىه ةعيرشلا : ىلوبتملا ميهاربإ ىديس لاقو

 اهنإف ةنس الو باتك اهل دهشي ال ىتلا ىواعدلاو مكايإ : اضيأ لاقو ةرمثلا
 , مكير ةرضح نع مكدرط ببس

 لوصألا مهعييضتب الإ لوصولا اومرح ام : ىنارادلا ناميلس لاقو
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 .'!ةلطاب ةعيرش الب ةقيقحو « ةلطاع ةفيقح الب ةعيرشف

 هللا ىضر ىتولخلا ىكلاملا ريدردلا دمحأ ىديس مامإلا خيشلا لاق

 نأ ملعا ٠ ةقيرطلاو ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب قيقدلا قرفلا انيبم هنع ىلاعت
 تدرو ىتلا ماكحألا ىهف ةعيرشلا امأو . ةقيرطلا وه لمعلا ىتعمب فوصتلا

 ةجيتنو ٠ ةعيرشلا رارسأ ىهف ةقيقحلا امأو ١ نيدلاب اهنع ربعملا حراشلا نع

 نم اهئافص دعب نيكلاسلا بولقل لصحت فراعمو مولع ىهف « ةقيرطلا

 . ("!ةيرشبلا عابطلا تارودك

 : فوصتلاو هنع ىلاعت هللا ىّصر كلام مامالا

 : لقي مل اكلام مامإلا نأ ىمالسإلا فوصتلا ىلع نوركنملا معزي

 نمو قسفت دقف فوصتي ملو هقفت نمو ١ قدنزت دقف هقفتي ملو فوصت نم ٠

 دعب الإ نيماسملا نيب فرعي ملو ءرهظي مل فوصتلا نإ نولوقيو

 . ةلصفملا نورقلا لهأ ضارقنا

 ملعلا قيقحتلاب ةبذاكلا ىوعدلا هذه ىلع نيقفحملا ملعلا لهأ در دقو

 كلام مامإلا نع ىكلاملا بهذملا ءاملع رابك اهاور ةرابعلا هذه نإ : اولاقف

 : ىف ةدوجوم ىهو فلس نع افلخ هنع ىلاعت هللا ىضر

 ىف ةيزعلا نتم ىلع يناقرزلا حرش ىلع ىودعلا ةمالعلا ةيشاح ١(
 ١ةتر” ج ىكلاملا هقفلا

 . 89 ١55: سص ةيدومحملا كلاسملا بذعأ رصتخم لل

 . ١7ص ىكلاملا ريدردلا دمحأ خيشلل اهحرشو ةيهبلا ةديرخلا )١(



 اخ

 الم مامإلل ملحلا نيزو ملعلا نيع حرش باتك ىف اضيأ ةدوجوم (؟
 ,. 9/١" اج ىراقلا ىلع

 نع نودلخ نبا اهركذ مهتاقثو نيخرؤملا رابك ىوتسم ىلعو ("'

 .لئاسملا بيذهتل لئاسلا ءافش باتك ىف كلام مامإلا

 ةدعاق ١ ص فوصتلا دعاوق ىف قورز دمحأ خيشلا اهركذو“ (؛
- 

 3 5 مقر

 هحرش ىف هرايم خيشلاو : ىص دشر نبا ىلع هحرش ىق ىئاتتلاو

 .. رشاع نبا ىلع

 ىذلا قورز دمحأ خيشلا ءانثتساب فوصتلا لهأ نم اوسيل ءالؤه لكو

 تاهمأ ىوتسم ىلع اذهو .. اضيأ ىكلاملا بهذملا ءاملع رابك نم وه

 .. رصحلا نع جرخي ددعلاف مهريغ امأ .. طقف عجارملا

 ىلإ ةرابعلا هذه ةبسن باوص وأ أطخ تبكي نأ دارأ نمف كلذ ىلعو

 ف ةياورو

 الب مالسإلاو برعلا ىخرؤم ربكأ مهسأر ىلعو. ءالؤه لك ىرت لهف
 . باوص ىلع ركنملا اهيأ تنأو أطخ ىلع عزانم

 : يلي امك وهف ةملكلا هذه ريسطت امأ

 نإ لاقف ؛ ةعيرشلا نع ةدرجم ةقيقحلا ىلإ رظن هنأل : لوألا قدنزت

 .ماكحألاو ةمكحلا ىفنل بجوملا ربجلاب لوق اذهو « هل رايح ال ناسنإلا
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 صالخإلا رسو « ىوقتلا رون هبلق لخدي مل هنأل : ىناكلا قسفتو
 . خور الب ادسج هلمع ناكف ء ةبساحملا ةقيرطو « ةبقارملا ظعارو

 ناميإلاو مالسإلا ىهو « نيدلا ناكرأ عمج هنأل : ثلاثلا ققحتو

 . '!ءالسلا هيلع ليربج ثيدح ىف ىه امك .. ناسحإلاو
 ةئيدملا ىف ه ١74 ةنس ىفوت ىلاعت هللا ةمحر اكلام مامإلا نإ مث

 اناك فوصتلا ىنعمو ظفل نأ باتكلا لوأ ىف اقباس انركذ دقو ةرودملا

 . !7عجاريلف ريثكب خيراتلا كلذ لبق نيفورعم

 ةيرهزألا ةبتكملا دم + نص: قورز ذمحأ حيشلا ف ىلا دعاوق رظني )0(

 |ماثللا فشك - ؟م) اند ص ىنعصفل ةجحلا عجاري ) ( , ؟ثخك ير ؟ 55 ص  نعطقلل ةححلا عجأ 3
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 ةقيقحلاو ةقيرطلاو ةعيرشلا نيب مزالتلا نم

 ىلع نوركنيو هميهافمو ىمالسإلا فوصتلاب نونئمؤي ال نيذلا نإ

 « ةنسلاو باتكلل ةفلاخم عدب اهنأ نومعزيو .مهفراعمو مهتايكوتس ءايلوألا
 الو ةقيرطلاب نوقرتعي ال هؤارظنو ٠ فوصتلا عرصم ٠ قفلم عنص امك

 ليصأتب مهتغابن ذإ نولعفي اذامف !! ىندللا ملعلا نع نورخسيو « ةقيقحلاب
 ىلتص نأ لوني قلخ نها ىذلا . ىلاعت للا تانك نم ميهاقتلاو قئاقمللا هذه
 اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ةديسلا فصو ىف حص امك ملسو هلأو هيلع هللا

 . كلذب

 تايآلا نم اهوطينتسا ىتلا مهلاوقأ ريسفتلا ةمئأ نع لقنن نحن اهو
 دقو «٠ ةيفوصلا ميهاقملا هذه ىلع ميركلا نارقلا لامتشا ديفي امم :ةيئارقلا

 اذه ىف اريخ ىلاعت هللا هازج ىدهملا ةدوج / روتكدلا ذاتسألا اروكشم بتك

 ميركلا نآرقلا ريسفت ةمئأ دنع ىفوصلا هاجتالا هيف نّيِب آديج اباتك عوضوملا

 باهشلاو ىواضيبلا مامإلاو ىبطرقلا مامإلاو ىزارلا رخفلاو ىفسنلا مامإلاك
 نم ةمئألا ءالؤه فقوم لوانتن فوسو .. ىعاقبلا ةمالعلار ىجاقفلا

 .. هبتك ام لالخ نم ةعيرشلاو ةقيفحلا نيب مزالتلا

 1 يهمسنلا مامألا فقوم : *لوأ

 قاوذأو براشم زاربإب ةيفوصلا هتيتاذ ىفسنلا صفح وبأ ىلجأ دقل
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 فرعتل ةعيرشلا رهاوظ دنع نيفقاولا تايكولس ديسجت بناج ىلإ ةقيقحلا لهأ

 ةلمج ىف كلذ فرعتن ؛ نطابلا ملع قئاقحو ةفرعملا رارسأ ىلتجتو بتارملا
 ولا لكلا ون ريسملا + هنوف ىف:هارقلا نم

 بيغلاب نونمؤي نيذلا # : ىلاعت هلوق ريسفت دنع ؛ لوألا دهاشلا

 ١. ” :ةرقبلا , 4 ةالصلا نوميقير

 ىف ةيفوصلا ءاطغ  ةالصلا ةماقا ريسفت ىق - ىفستلا فراعلا دسجي

 ىف لاوقأ ةدع دروي ذإ « ةالصلا لامعأ ىف نطابلاو رهاظلا ةركف زاربإ

 : لوقي ثيح نيريخألا نيهجولا اهنم ركذن اهتماقإب دارملا

 ١ اهطئارشو اهدودح ةاعارم : اهتماقإ : مهصخعل لوق : سماخلاو -

 عورشلا لبق ةتس : زاوجلا طئارشو  لوبقلاو زاوجلا طورش ٠ هدعب ةتسو «

 ار مق ودندن :ىلاعت هلوقل ٠ عوشخلا رهاظلاف

 « نيقثملا نم هللا ل ليقني امّنِإ 1: يلاعت هلوقل ٠ ىوقتلاو . ن1 نونمؤملا

 . 2 ؟ا١ :ةدئاملا ٠

 ,« نطابلا امأو .ءاطبإلاو ؛ لسكلاو ء وغللا لوقو ؛ مارحلا لكأ كرتو

 . ةدهاشملاو « ريصقتلا ةيؤرو ٠ ءاجرلاو ؛ فوخلاو « ركفتلاو ضالخإلاف

 : هر د ا

 هيف كرشأو المع ين لمع نمف ٠ كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ )

 )١( ص ىدهملا ةدوج /د .أ ميظعلا نآرقلا ريسفت ةمنأ دنع ىفوصلا ءاجتالا "7 .



 5 ور

 10يوم فق اناره وهف .نريغ

 ىبقعلا ىلإ ةالصلا ىف ىبلق رظن ول : لاق هنأ ىلبشلا ركب يبأ نعو
 تستغال ايندلا ىلإ رظن ولو . تأضوت

 مهتالص ى مه نيذلا 4 نونمؤملا حلفأ دق): ىلاعت هللا لاقو

 . :٠052١ نونمؤملا : * نوعشاخ

 ىلإ هئاضعأ نم ائيش فرصي الف « نطابلاو رهاظلا نوكس عوشخلاو
 ىرصبلا نسحلا ىأر دقلو ٠ ةبرقلا ريغ ىلإ نطاب نم اكيش الو ؛ ةئسلا ريغ
 تعشخل اذه بلق عشخ ول : لاقف ةالصلا ىف وهو هتيحلب ثبعي الجر

5 00 

 : ىلاعت هلوق ريسفت دنع ىفينلا مامإلا لوقي ٠ ىناثلا دشهاشلا

 ..0 ؟”: ةرقيلا ه < نوقغي مهانقزر اممو »

 . ةقيقحلا بابرأو ةعيرشلا لهأ ىرشم نايبت ىف نيفراعلا لاوقأ ازربم

 مهسوفن نوقفنيف « مهل وه امم ائيش هللا نع اورخديال ؛ ىأ : سداسلاو
 . ةيبوبرلا ةدهاشم ماود ىلع مهبولق نوقفنيو « ةيدوبعلا بادأ ىف

 ةقيقحلا بابرأ قافنإو ؛ لاومألا ثيح نم : ةعيرشلا باحصأ قافئإف

 : دهزلا باتك : هننس ىف هجام نباو ١١١" 476/؟ هدنسم ىف دمحأ مامإلا هجرخأ )١(

 . ١11١٠8  ؟؟١* مقر ةعمسلاو ءايرلا باي

 رداون ىف ىذمرتلا ميكحلا دنع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ أعوفرم ىور )١(
 ىفاشلا ىفاكلا ىف رجح نبا ركذو ء لسرم هنأ حصألاو فيعض دنسب نكلو لوصألا

 جيرخت ىف ىقارعلا ظفاحلا هقفاوو عضولاب مهتم « ىعخنلا ورمع نب ناميلس هيف نأ
 . 13١/١ ءايحإلا ثيداحأ
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 , لاوحألا تيح نم

 نع اهنورخدي ال « مهلاومأ نم ءاينغألا قافنإ نإ : لاقي نأ عمجألاو
 فئاظو نع اهتورخدي ال « مهسوفن نم نيدياعلا قافنإو « ةجاحلا لها

 قافنإو ةيقارملا قئاقح نع اهنورخدي ال مهبولق نم نيفراعلا قافنإو ؛ةمدخلا

 .ةيضقالا ىراجم نع اهنورخدي ال مهحاورا نم نيبحملا

 ءارقفلا قافنإو ١٠ معنلا نم ءاينغألا قافنإ نإ : لاقي نأ رصقألاو
 . ممهلا نم  ةيفوصلا ىنعي -

 . ')بلقلا نم ريغلا جارخإ ءارقفلا قافنإو ء بيجلا نم ءاينغألا قافنإف
 ةقيقحلاو ةعيرشلا ةركف ىفسنلا فراعلا انل حضري : ثلاثلا دهاشلا

 هجاوزؤأو مهسفنأ نم نيمْؤمْلاِب ئلوأ يبنلا 3 : ىلاعت هلوق ريسفت دنع
 ١. 5 :بازحألا . مهتاهمأ

 : لاق فيك : لئاق لاق ولف : : : هنع ىلاعت للا ىضر : لوقيف

 . مكءايعدأ 1 لعج 0 : لبق نم هع 1 موتاهنأ هجاوؤأو ,

 منام د عر

 07 هنوف 2 17 + ةطاجملا 4 مهو ألا الإ مها نإ>

 بازحألا , « ليبسلا يدهي وهو قحْلا لوقي هللاو ١ : ةمدقتملا ةيآلا ىف

 نا

 عجري اذهلو ٠ ةقيقحلا لثم عرشلا نأ : هانعم ؛ اذه نع باوج

 ةدحاو لك تعدا اذإ نيتأرما نأ امك « ةعيرشلا ىلإ ةقيقحلا رذعت دنع لقاعلا

 اك ىفطصم لاعج / د ت ىفسنلا ضصقح ىبأل ريسينلا للا



 ود ١

 اهل مكح « ىرخألا نرد امهادحإ تفلحو « ةنيب اهل نكي ملو هنيعب آدنو
 .!!دلولاب اهل مكحي ملاركب وأ غولبلا نود تفلح ىتنا نأ نيبت نإو ؛دلولاب

 ىف لب ال « عرشلا ىلإ عجري ةقيقحلا ىلإ لوصولا مدع دنع نأ ملعف

 ال ىنازلا نإف « ةقيقحلا ةعيرشلا بلغت - ةردنلا ىلع  عضاوملا ضعب

 اذه : لئاقلا لوقف ؛ مكحلا هل عراشلاف اذه تبثا ذإ ٠ انزلا دنول ايأ لعجي

 عر راشلا | ل ل

 عدي ال امب« ةقيقحلا و ؛ ةعيرشلا ٠ موهفمل ةعئارل ل

 . ةيفوصلا دنع ةقيقحلا ملع ىركذمل الاجم

 ىف نطابلاو رهاظلا ةقيقحب ىفسنلا صفح ىبأ ناميإ انل دكؤي امك

 مهيف ثعباو ائبر ): ىلاعت هلوقل هيد هتف جرحا هاش زيوعلا ارا رقلا

 ْكْنِإ مهيكريو ةمكحلاو باتكلا مهملعيو كتايآ هيلع ولتي مهنم الوسر
 ١79: : ةرقبلا ٠ 4 ميكحلا زيزعلا تنأ

 نآرقلا نها. + بادقلا:نيقرت + ةيكدلاو فال زيسفت هوجو نق لاق
 ,(0)؛ ةنطاب ةمكحلاو

 فرخزلا ىلإ صصقلا ةروس نم قيقحتو ةسارد ٠ ىفسنلل لوطألا لمكألا رظنا )١(

 ةرهاقلاب تانبلل تاساردلا ةينكب ةيطخ رينسجام ةلاسر  تباث ةيمس ةشحابلل
 ء 1

 . ةيطخلا ةلاسرلاب 455/5 ىفطصم لامجراد تاريسيتلا (5)



 تك

 : ىزارلا نيدلا رخف مامإلا فقوم ؛ ايناث

 ةقيقحلاو ةقيرطلاو ةعيرشلا تاماقم ىلاعت هللا همحر رخفلا لوانت دقل

 5 حضوأقف :ةءاضولا ةيئارقلا ةمكحلا عويني نم اهأقتساو « حيضوتلاو نايبلاب

 ىلإ لوصولا جراعم ةقيقحلا بالطل فشكو « ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا ملاعم

 : ةيتآلا دهاوشلا ىف كلذو .. لومأملا ةياغ

 ام : ةحتافلا : ةروس نم ةطبنتسملا رارسألل هنايبت ىف مامإلا لاق ١(

 :ءايشأ ةئالتب هرمأ قيرطلا اذهب ةيبوبرلا رمأ ررق امل هنإ مث ... «: هصن

 وهو ةرهاظلا لامعألا ىلع بظاوي نأ وهو : ةعيرشلا ماقم : اهلوأ

 . 4 ديعن كايإ + هلوق

 ىلإ ةداهشلا ملاع نم رفسلا لواحي , نأ وهو : ةقيرطلا ماقم : اهيناثو

 رسيتي ال هنأ ملعيف ١ بيغلا ملاعل رخسملاك ةداهشلا ملاع ىريف « بيغلا ملاع

 وهو ؛ بيغلا ملاع نم هيلإ لصي ددمب الإ ةرهاظلا لامعألا نم ءىش هل
 < نيعتسن كايإو # : هلوق

 هلك رمألا نوكيو « ةيلكلاب الوزعم ةداهشلا مئاع دهاشي هنأ : اهقلاثو
 هذه تمت املو : لاق مث ...4 ميفتسملا طارصلا اندها 7 : لوقي ذكنيحو ء هلل

 لولدملا ةعيرشلا ىنعأ  ةثالثلا تاماقملا هذه تلمكو « ثالثلا تاجردلا

 كايإو 7 هلوقب اهيلع لولدملا ةقيرطلاو 4 دبعن كايإ ) : هلوقب اهيلع

 امل مث * ميقتسملا طارصلا اندها * هلوقب اهيلع لولدملا ةقيقحلاو 4 نيعتسن

 نع ةدعايملا ببسب لامكتسالاو ءافصلا بابرأب لاصتإلاب داعستسالا لصح

 د ءاقشلا» ءاتجلاهجايرأ



 *ندرن

 ,(') ةيناسنإلا تالامكلاو ةيرشبلا فراعملا تلمك : اذه دنعف

 ةعطقملا فورحلا ىناعم نم ىفوتسي اضيأ - مامإلا دجن امك (؟
 ةعيرشلا ىلع ةلالدلا - ىراشإلا ريسفدلا قيرطب  ةرقبلا ةروس لوأ ىف
 : لوقيف ينارقلا صنلاب اهنم لكل الدتسم ةقيقحلاو ةقيرطلاو

 وهو رمألا لوأ ىف ةماقتسالا نم هنم دبال ام ىل !| ةراشإ : فلألا ٠

 + اوماقتسا مث هللا انبر اولاَق ن نيذْلا نإ 3 : ىلاعت لاق « ةعيرشلا ةياعر

 ,ه: ٠" : تلصق د

 ةياعر وهو« تادهاجملا دنع لصاحلا ءانحنالا ىلإ ةراشإ ؛ ماللاو

 « انلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذّلاو 9 : ىلاعت هللا لاق ؛ ةقيرطلا

 اكلك ا تووكسلا"

 ىتلا ةرئادلاك ةبحملا ماقم ىف دبعلا ريصي نأ ىلإ ةراشإ ؛ ميملاو

 ءانفلاب 0 اعنإ 0 د ا 6

 ا 4 10

 يف ةقيرطلاو ةعي درشلا نيب قرفلل ءالجإ ىزارلا ماهإلا فيضيو )0

 ةعرش مكنم انلعج ل لكل : ىلاعت هلوق ريسفت ىف اهركذ ىتلا هوجولا ةلمج

 . ٠ 18: ةدئاملا د < اجاهنمو

 .دحاو ىنعم نع ناترابع جاهنملاو ةعرشلا : مهضعب لاق «: لوقيف

 .. نيدلا امهب دارملاو « ديكأتلل ريركتلاو

 )١( ىزارلا رخفلل بيغلا حيتافم ١19١/١ ”١9



 م١١

 جاهنملاب دارملا ىهو  ةعيرشلا مراكم نع ةرابع : ةقيرطلاو 5-5
 .. ةقيرطلا ءادتبا ةعيرشلا : دربملا لاقو « رخآ ةقيرطلاو . لوأ ةعيرشلاف

 ملعأ هللاو , هانلق ام ريرقت اذهو ء رمتسملا جاهنملا : ةقيرطلاو

 .(') همالك نارك

 ير د تان نش نقولا ةادنذلا همم ركقلا دهن :اقناا لزب( 8

 ٠ هتافلؤم رئاس يف ىملعلا هثحب نينافأ ربع ةيفوصلا ةفرعملا عاعش دتميل

 هباب ىف فنتص ام نسحا نم وهو ٠ ىنسحلا هللا ءمسا حرش ؛ ىف هاقلنف

 ىدل هي اذإو . مسالا كلذ نم دبعلا ظح نايبب اهنم مسا لكل هحرش بقعي

 ةقيقحلاو ةقيرطلاو ةعيرشلا ركذل ضرعتي ( عماجلا ) ىلاعت همسال هحرش
 : هنم دبعلا ظح امأ «: هلوقب سدقألا مسالا اذه لولدم هنايب ىلع بقعيف
 11 ا 100 ع
 .1"). ةقيقحلاو ةقيرطلاو ةعيرشلا نيب عمجي نأ وهف

 : ىجامحخلا باهشلا ةمالعلاو ىواضيبلا ىضاقلا فقوم ١ اثلاث

 ةثالثلا تاماقملاب هريسفت ىف حرصي ىواضيبلا ىضاقنا دجن اننإ
 ةعمتجم مالسإلا رهوج ىف اهتنونيك فوصتلا موصخ دحجي ىتلا
 ققحت نأ ىريف ةقيقحلاو ةقيرطلاو ةعيرشلا : ىهو ٠ ىحورلا هتائب لامكتسال
 ؛ ءادعألا ىدعأل ربكألا داهجلا دعب الإ ىتأني ال ةثالثلا تاماقملا هذه
 ىلإ لوصولل  كولسلاو ريسلا ىف لثمتملا وهو - ىوسلا ىوفنتب ققحتلاو
 ليتوه.ن'ىواطيتلا ةمالعلا'ةازياامك بةقاباع ىصقأب عالقلاو ء عالقلا

 )١( بيغلا حيتافم 14/17 .
 تاينكلا ةيتكم رشن / 747 ص تافصلاو ىلاعت شا ءامسأ حرش ىف تاديبلا عماول (؟)

 ةرهاقلاب ةيرهزألا .
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 نيفراعلا دنع فوصنلا عامج ىهو « ةقيقحلاو ةقيرطلاو ةعيرشلا تاماقم
 . ؟!ئئاعت للاب

 ارنمآ نيذلا اهيأ اي ) : ىلافك كرف نفت دعا لامك اه همك لوقف

 ؛ :7٠١ نارمع لآ , 4 نوحلفت مكّلعأ هللا ارقتاو اوطبارو اورباصو ارربصا

 حئابقلا اوقتا وأ . حالفلا ةياغ اوحلفت ىكل هاوس امع ىربتلاب هوقتاف

 ىلع ربصلا : ىه ىتلا ةبترتملا ةثالثلا تاماقملا لينب نوحلفت مكلعل

 رسلا ةطبارمو ٠ تاداعلا ضفر ىف سفنلا ةرباصمو ؛ تاعاطلا صضم

 ةقيرطلاو ةعيرشلاب اهنع ربعملا ٠ تادراولا دصرتل قحلا بانج ىلع
 . ("!ةقيقحلاو

 احضوم لوقي ىريسفتلا صدلا اذه ىلع ىجافخلا باهشلا قيلعت ىفو
 : ةثالثلا تاماقملا بتارمل

 : تاعاطلا ىلع ربصلاف ؛تاماقملا ةفص : ٠ اهنع ربعملاو ٠ هلوق

 - ةقيرطلا ىه ىتلا  تاداعلا ضفرو « ةعيرشلا ىه ىنلا ىلوألا ةبترملا

 ىهو ةقيقحلا ىه ىتلا - قحلا بانج ىلع ةطبارملاو . ةيناثلا ةبترملا ىهو
 . !")ةتلاثلا ةبترملا

 ىري امك ىري ىجافخلا باهشلاو ىواضيبلا ىضاقلا نم الك نإ

 ةعيرشلا تاماقم ليصحت وه ىلاعت هللا ىلإ لوصولا نأ ةيفوصلا روهمج
 . بيترتلا اذه ىلع ةقيقحلاو ةقيرطلاو

 « ةعيرشلا وه بلاطملا نم لوصولل ديرملا ىلع بجي ام لوأ نإف
 )١( ص ميظعلا نآرقلاريسفت ةمثأ ددع ىفوصلا هاجتالا 184 .

 15/*؟ باهشلا ةيشاحب ىواضيبلا ريسفت (؟) .
 52/؟ ىصاقلا ةياتع (؟) .
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 ةراهطلا نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا رماوأ اهنم دارملاو

 . تابرقلا لعفو تاعاطلا ىلع ربصلاب ةالصلاو

 عطق نم ىفلز هللا ىلإ هبرقي امو ىوقتلاب ذخألاب ةقيرطلا كولس مث

 ؛ تاداعلا ضفر ىف سفنلا ةرباصمب هنع ربعملا وهو ؛ تاماقملاو لزانملا

 :: تاكربلا نم مرح اذ ان كح نم نذل

 هنع ربعملا ىلجتلا رون هدهاأشمو دصقملاو ةقيقحلا ىلإ لوصولا مث

 ."] تادراولا دصرتل قحلا بانج ىلع رسلا ةطبارمب
 : ىعاقبلا مامإلا فقوم : اعبار

 بتارم ىلع نيدلا لامتشاب ىعاقبلا نيدلا ناهرب مامإلا حرص دقت

 هب قطن ام عورأب بتارملا هذه قئاقح نابأو ٠ ةقيقحلاو ةقيرطلاو ةعيرشلا

 : ىلاعت هلوقل هريسفت دنع كلذو .. ةينارون ةغابضا ىف ةيفوصلا ناسل

 رودصلا يف ال ءاقشو مُكْبَر نم ةظعوم مكنءاج دق ن سانلا اهيأ اي ١

 ١. 81: سنوي ٠ + نينمؤملل ةمحرو ىدهر

 نع ىلختلا نم ميظع رجاز ىأ < ةظعوم مكتءاج دق ) ىلاعت لاق
 يذيب الام نك نم: اهريتغو كاروطحسلا نم لا قطاابلقلا نسب اقولك

 . ةعيرشلا وه كلذو

 امهنيب امل سفنلا ىلإ ذيذل وهو ء رطخلا ديدش ىذؤملا لوانت ناك امو

 ىف اهبغر اهيلع ءىش قشأ هنع فافكنالا ناكو . صقنلا ةمئالم نم

 .نارقلا اذهب مكحلاصمل ربدملا , مكيلإ نسحملا ىأ ( مكبر نم) هلوقب لوبقلا

 طالخألك .ليزفلا ءاودلا ىظامت ةيمحلا دعب لمغي انه: قيلأ ناك اعلو

 )١( ريسقتلا ةمثأ دنع ىفوصلا هاجتالا ١9١ .
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 د هيرراسلا يفاقم جب لفعل ناو ءامقؤ راق قانا نمو افلا
 . ةدسافلا دئاقعلا نع امئاس نطابلا ريهطتب لصحي ءافشلا كلذو ؛لهجلا ءاودأ

 . قيرطلا وه اذهو « ةيئدلا لاعفألا نم ندبلا ملس امك ةصقانلا قالخألاو

 [ ةقيرطلا وه اذهو : ةطوطخملا لصأ ىفو ]

 راونألا ىلجتل ةلباق تراصف اهتآرم تلقصنا اذإ حورلا تناك املو

 اهنأل « ةيتوكلملا بهاوملاو , ةيسدقلا تاحفنلاو ةيهلإلا قوربلا ضيفب اهيلع

 نع ىناربطلا هاور اميف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق امك ناعمللا ةمئاد

 تاحفن مكرهد مايأ ىف مكبرل نإ ( هتع ىلاعت هللا ىضر ةملسم نب دمحم

 11( نبأ اهدهب نوقشت الف اهتم ةحفت مكيدفي نا هلبل ايل اوضحت

 مكارتل « اهضعب نم ةيلباقلا مدع الإ بلق لك ىف اهلوزن نم عناملا سيلو
 كذب نوكيف ةلفغلاو ضارعإلا نيرو ةفلاخملا أدص نم اهيف تاملظلا

 ىلإ (ىدهو) : ىلاعت لاق .. اهب روصلا عابطنا لبقت ال ١ ةيئدصلا ايارملاك

 اذهو ٠ موقألا قيرطلا ىلإ  دبالو - هبحاص دوقي ميظع رون هنأل ؛ قحلا

 عمجم ىف ىمتيهلاو 319 مقرب 5١ص ١5 ج ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هجرخأ (1)

 ىف ىطريسلاو اوقثو مهتفرع نمو مهفرعأ مل نم هيف لاقو 5١ ص ٠١ ج دئاوزلا
 ' فتمسصلاب هل راشاو ١1ص ١1ج ريغصلا عماجلا

 هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىصر كلام نب سنأ نع ىنعملا اذه ىف ثيدح كانهو
 هلل نإف هللا ةمحر تاحقنل ارضرعتو مكرهد ريخلا اولعفا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 نأو مكتاروع رتسي نأ هللا اوئسو هدايع نم هءاشي نم اهب بيصي هنمحر نم تاحفت

 لاقو 77١ مقر 5 صاج ريبكلا مجعملا ىف 6ث ىئاريطلا داور٠ . مكتاعور نمؤي

 نب ىسيع ريغ حيحصلا لاجر هلاجر داتسإو 57١ صا ١ ج عمجملا ىف ىمتيهلا

 . ةقئاوهو ريكبلا نب سايإ نب ىسوم
 : 1 ىعاقبلل رردلا مظن 0
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 سسماخلا لصفلا

 فوصتلاو ةياحصلا

 ةلمج هل نوركنملاو فوصتلا ءادعأ اهمعزب ىتلا ةلطابلا ىواعدلا نم

 هللا لوسر باحصأ دنع لوألا دهعلا ىف نكي مث فوصنلا نأ ءاليصفتو

 .. سانلا اهعدتبا ىتلا عدبلا ةلمج نم وه امنإو منسو هلآو هيلع هللا ىلص

 : هيف نوخسارلا ملعلا لهأ لوقي ةيرفلا هذه ىلع درللو

 روكا نكي ل خإرإو ةفوضتلا لحجر ةيمالتإلا رعت وج لرأ فم
 ىمويلا قيبطتلاو شاعملا عقاولاو لاحلا مكحب اذوجوم ناك هنإف ؛ مسالاب

 هباحصأ ةيبرت ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بأد دقف

 رثكأ ال , فوصتلا الإ كلذ سيلو ؛ انطابو (رهاظ مهنع ىلاعت هللا ىضر

 ٠ . لقأ الو

 بولقلا حالصإ هب دصق ملع : فوصتلا ٠ قورز نب دمحأ خيشلا لاق
 لاوط ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق دقو ٠ ىلاعت هلل اهدارفاو

 عفان الق ىلاعت هلل اهدارفإو هباحصأ بولق حالصإ ىف ةرجهلا لبق ام ىنس

 عفديو ريخلا قوسي الو « هدحر هللا الإ .عنام الو ىطعم الو ؛ راض الو

 مهنيب اهيف نيملسملا ةايح ميظنتت ىلإ لقتني ملو ٠ ءامسلا بر الإ ءالبلا

 ىند فصو لك مهبولق نم جرخأ نأ دعب الإ مهشاعمو مهتالماعم قرطو
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 . او فصو لكب اهالحو

 نع همالك دنع هتمدقم ىف نودلخ نبا خرؤملا راشأ اذه ىلإو

 ةمألا فلس دنع لزت مل موقلا ءالؤه ةقيرط نأ هلصأو ٠ : لاقف فوصتلا

 اهلصأو « ةيادهلاو قحلا ةقيرط مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم اهرابكو
 فرخز نع ضارعإلاو ٠ ىلاعت هللا ىلإ عاطقنالاو ةدابعلا ىلع فوكعلا

 :؛ هاجر لامو ةذل نم روهمجلا هيلع لبقي اميف دهزلاو اهتنيزو ايندلا

 ةباحصلا ىف اماع كلذ ناكو ٠ ةدايعلل ةولخلا يف قلخلا نع دارفنالاو

 حنجو « هدعب امو ىناثلا نرقلا ىف ايندلا ىلع لابقإلا اشف املف .. فلسلار

 .') ةيفرصلا مساب ةدابعلا ىلع نولبقملا صتخا ايندلا ةطلاخم ىِإ سانلا

 ذإ ةرهز وبأ دمحم مامإلا ةمالعلا ريشي اهسفن ةقيقحلا هذه ىلإو

 « مالسإلا لبق مالسإلا”ئف فوصقخلا ةأشنل نطرعتا نأ دوأ الا: + لوقي

 وهو ٠ اقوصتم نكي مل باطخلا نب رمع نإ : لوقأ نأ عيطتسأ ال ىنكلو
 نيتدعلم ىقمأ نم نإ كلسو هلآ هيلع هللا نكسه © لومر ههف#لاق قالا

 : ماسم حيحص ىفو هحيحص ىف ىراخبلا هاور ٠ مهنم رمع نإو نيملكمو

 .:رمع هنإف دحأ ىتمأ ىف كي نإف :نوثدحم ممألا نم مكلبق اميف ناك دقل :

 نم ناك هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف دفتعي ناك ىذلاو
 دولا حر ةرمعلا ىلإ بهذ ناك اسد لإ ىدحت هللا ىلإ ةباحصأ برق
 ىذمرتلاو دواد وبأ هاور ٠ ىخأ اي كئاعد نم اناسنت ال ٠ : هل لاقو : لوقلا

 .... انيفتالو كناعو نك اكرشإ حا ىأ فتنلا

 )١( ص ىناعطقلل ةجحلا 44 :45 .
 ) )1ص نودلخ نبال ةمدقملا 558 .
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 بعصلا بكري ناك ىذلا قيدصلا ركب ابأ نإ : لوقأ نأ عيطنسأ الو
 بسن امالك لاق هنأ هنع رثأ ىذلاو ءايفوص نكي مل هسفنل اطباض رومألا نم

 نم انعجر ٠ : هلئاق ىف ةياورلا تقلتخاو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ
 11: نفنلا داهتح وهو ::نبكألا داهملا نكإ : لاكقلا رهو: رغتضألا داهجلا

 , )7 فرشلا كعبتي فرشلا نم رف : لوقي ىذلا وهو

 وه ةنسحلا هتوسأو ىلثملا هتودق فوصتلا نأ اذكه رمألاو . انمهف اذإو

 ةباحصلا رابك هيلع راس دق هنأو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوصر

 انموي ىلإ نيصلخملا نيقداصلا نينمؤملا نم مهدعب ءاج نمو ؛ 0-0
 نرقلا ذنم مسالا اذهب مالسإلا ىف فرع ىذلا فوصتلا نأ انميف ٠

 ففاذنلاو لحنلا نم .نكيرمل هنآو. © فرص ىمالسإ فوصت' ةرجيلل 0
 « مالسإلاب تناد ىتلا ممألاب مهلاصتال ةجيتن نيملسملا ىلع تلخد ىتلا

 بهاذمو اهتادقنعمو اهديلاقتو اهتاداع نم اريبك الوصحم اهعم تئمحو
 اهريكفت

 اًعالخنا اوعلخنا دق مالسإلل لوألا مويلا ذنم نيملسملا نأ انفرع دقو

 ةيدام ىوق نم مهدنع ام لك مهديد اوطعأو « ايندلا ةايحلا نع أمات

 لجأ نم مهنأو . هدعاوق ءاسرإو « نيدلا اذه ءالعإ كلذب نوغبي ٠ ةيحورو

 رباج نع ىقهيبلاو ىمليدلا هاورو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ثيدح وه لب )١(
 لوسر لاق كوبت ةوزغ نم انعجر امل : لاق هنآ هنع هظفلو هنع ىلاعت هللا ىضر

 داهجلا ىلإ رغصألا داهجلا نم متمدق مدقم ريخ متمدق ملسو هلأو هيلع هللا ىلص هللا
 ناك نإو .. هاوه دبعلا داهج : لاق ؟ هللا لوسر اي ريكألا داهجلا امو : اولاق . ربكألا
 هللا ديع ظفاحلا لاق امك هحبحصلا ةئسلاو نإرقلا ىناعمت قفاوع هنكل افيعص هدنس

 . ١ ج ةيئيد رطاوخ ىف ىرامغلا

 . مالببإلا عاول ةردن م ا ةلماه ١ 99 ةنس نايعش 1١١ ددع مالسإلا ءاول ةلجم اذن

 (ماثللا فشك - ١٠م) 1
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 ال ؛لجو زع هللا ليبس ىف نيرجاهم مهلاومأو مهرايد نم اوجرخ دق كلذ

 هب مهلبقتست امب ن نولابي الو « دلو وأ لام نم مهءارو اوفلخ اه ىلإ نوتفتلي

 دقف « دازلا دافلو ٠ نرعلا حاطقناو « ةبرغلا ةشحوو « رفسلا دهج نم ةايجحلا

 نانتمطاو اضر نع هللا ليبس ىف داهشتسالل مهسفنأ اودعأ

 أبنلا مهو ٠ ءادقلاو ةيحضتلا ىف نيملسملا ةعياط مه نورجاهملاف

 ةبلغلاو ؛ةايحلا تايدام ىلع ءالعتسالاو حورئاب ومسلا نع مالسإلل ميظعلا

 مث « نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر .. دسجلا بلاطمو سفتئا تاوهش ىلع

 ملسو هلأو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل مهتعيب تناكو « راصنألا تناك

 هيلع هللا ىلص كلا لوسرل ءادف اعيمج برعلا هجو ىف فوقولل مهدادعتساو

 ..ىلاعتو كرابت هللا نارضر ليبس ىف سيفنو لاغ لكب ةيحضتو ملسو هلآو

 مهلاومأر مهرايد مهايإ مهتكراشمو مهيلإ نيرجاهملل مهؤاويإ ناكو

 تناك اذإ مهنم لجرلا ناك دقل ؛ مهيديأ ىف امم ىفوألا بيصنلاب مهراثياو

 .اهتدع نءاضقنا دعب د اهجوزتيل رجاهملا هبحاصل امهادحإ نع لزن ناتأرما هل

 : رشحلا ةزوس ىفاز ءاصنألل لصضفلا اذه ةاجسم . ىلاعت هللا : لوفي

 الو مهِلإ رجاه نم نوبحي مهلبق نم نامإلاو دل ورد نيدلاو»

 مهب ناك ولو مهسفنأ ئلع نورثؤيو اوتو أ ام ةجاح مهرودص يف ردي

 , #1 دفا

 ؛ نوملسملا ا هلا هير كلت ىف ةيساقلا ةبرجتلا تناك مث

 : 1 و ا

 . 5١ 5١١ بيطخلا ميركلا دبع/ ذاتسألل فوصتلا ةأشن رظنيو . 3 : رشحلا )١(
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 ىعرصم هلل ناك بنج ىأ ىلع املسم لفقأ نيح ىلابأ تلو

 عزمم ولش لاصوأ ىلع كرابي شي نإو هلإلا تاذ ىف كلذو
 ةيضار سوفنو « ةنئمطم بولقو ةتباث مادقأب ودعلا ءاقل ىلع اومدقأف

 مهنم لجرلا نإ لب ٠ ةدهشتسم وأ ةرصتنم الإ ةكرعملا ناديم نع لوحتت ال

 هنإ حارجب بصي مل ىفاعم ةكرعملا نم بآ اذإ نزحلا دشأ نزحي ناك
 مادقإلا بورض نم ىدبي امب هيلع صرمحيو داهشتسالا ىف عممطيل
 لهأب سيل هنأ نظ نطوملا اذه ىف تومي نأ هل ردقي مل اذإف ؛٠ ةعاجشلاو

 . ةماركلا هذهل

 وأ ةيحضت نم كانه لهو ؟ ةيحضصتو ًاراثيإ الإ دهزلاو فوصتلا نوكيأ

 ؟ عورأو دكآو اذه نم غلبأ راثيإ

 ؛ لجآلل راثيإو لجاعلاب ةيحصت « ىنفي ام ىلع ىقبي ام راثيإو ٠ تاوهشلاو

 لذبي امك هربصو دهج نم اهل ءرملا لذبي « اهئاوهأل ةبلاغمو سفنلل ةدهاجم
 . ءاوسب ءاوس هللا ليبس ىف دهاجملا

 هذه نم ةعئار روص مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا ةريس ىفو

 هلاجم ىذلا داهجلا بناج ىلإع هسفنو ءرملا نيب اهلاجم رودي ىتلا ةدهاجملا

 . (7هئادعأو مالسإلا ءايلوأ نيب برحلا ناديم

 انديس ةريس ىف خيراتلا انل اهيوري ىتلا ةروصلا هذه كلذ ىف ائبسحو
 ماه ةيرشب هيلإ ىتأ هنأ ىور ثيح ؛هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع

 )١( فوصتلا ةأشن 7575١ .



 م١

 .. « اهباسح ىنع اوثزعا :٠0 لاقف فئاص موي ىف لسعو دراب

 مل اذإ ةمعنلا هذه ىلع بساحي نأ فاخي هنع ىلاعت هللا ىضر هنإ

 ىف اهنم اريخ لانيل ايندلا ىق اهب ىحضي هنإ ؛ اهركش ىدؤي نأ عطتسي

 يف مُكَنايَط متبهذأ ) مهل لاقي نم باسح بساحي ال ىتحو ةرخآلا رادلا

 .1 7١ :فاقحألا ؛ + اهب متعتمتساو ايندلا مكتايح

 نركي نلو ٠ اقح فوصتم . اقح دهاز وهف ليبسلا هذه كئس نمف

 اقداص اداهج هسفن اهيف ءرملا دهاجي ١ ةيحشضت نع الإ دهز الو فرصت
 . هناوضرو هللا اضر ىف هئمأو هريص هيلع هنيعي

 فلس دنع ناك ىذلا فوصنتلا أشن ةيمالسإلا رعاشملا هذه لظ ىف

 نم ةدمتسم 0 لوصا هل أفوصت ىناثلا ن رقلا ىف راص مث ادهز ةمألا

 ؟"اةييرشلا دراوم نم: صاخب اهرتم اهل ةذككم مالبلألا مديلات

 رهظت نأ نود نم نيملسملاو مالسإلاب مايألا ىضمت نأ نكمي ناكو
 ةعامج نيملسملا نم فرعي نا الو ١ فوصتلا + ةملك ةغللا ناسل ىف

 ؛ ةرخآلا ةايحلا ىلإ نيعلطتملا ؛ ايندلا نع نيضرعملا بسحو ٠ ةفوصتملا ٠
 نأ ءالؤه بسح ؛ ةايحلا عاتم ىف نيدهازلاو . هللا دنع اميف نيبغارلا

 ىف نيعباتلاو ةباحصلا راثآ اوعبتتي نأو « حلاصلا فلسلا ةريس اومسرتي

 ءالؤه ءارو سيل ذإ «٠ ىوهلا ةبلاغمو سفنلا ةدهاجمو راتيإلاو ةيحضتلا

 عمطم الو غتبمل ةياغ ىحورلا ءافصلاو ٠ ىئاسنإلا ومسلا ىف ماركلا ةوفصلا

 .!"!هتاوضرو ىلاعت هللا اضر ىف عمطمل

 . ”* فوصتلا ةأشن )1(

 . 57 هسقن عجرعلا (؟)
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 هللا ىلص هللا لوسر دعب نيملسملا نأ اوملعا ٠ : ىريشقلا مامإلا لوقي

 ةبحص ىوس ملع ةيمستب مهرصع ىف مهلضافأ مستي مل ملسو هلآو هيلع
 مث ١ ةباحصلا : ليقف . اهقوف ةيلضفأ ال ذإ « مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 ةدش مهل نمم  سانلا صاوخل ليقف ٠ بتارملا تنيابتو سانلا فلتخا

 ىعادتلا لصحو « ةعدبلا ترهظ مث .. دابعلاو داهزلا  نيدلا رمأب ةيانع

 ةنسلا لهأ صاوخ درفناق ؛ اداهز مهيف نأ اوعدا قيرف لكف ٠ قرفلا نيب

 قراوط نع مهبولق نوظفاحلا « ىلاعتو هناحبس هللا عم مهسقنأ نوعارملا
 07 ةيفوصلا مساب ةئقغلا 9 55

 )١( ةقيلخ ىجاحل نونظلا فشك ١/414 .
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 سداسلا لصفلا

 ةهتسلاو باتكلت ىلمعلا قيبطتلا وه فوصتلا

 هنإ نولوقي مهنأ فوصتلا موصخ اهب موقي ىتلا ةلطابلا ىواعدلا نم
 كلذ ريغ قحلا نأ عم « امهنم هيلع ليلد الو ء ةنسلاو باتكلاب هل ةلص ال

 اهاندجوف مالسإلا نم ىلوألا نورقلا ىف ةيفوصلا ةريس انلمأت دق اننأ

 ةدابعلاو عرولاو دهزلاو قالخألا مراكم ىلع ةينبم ةئيمج ةنسح ةريس

 امك ملسو هلأو هيلع هلا ىلص هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك ىلع ةقبطنم
 ىف هتمجرت ىف امك دينجلا مساقلا وبأ مامإلا ةفئاطلا هذه ديس كلذب حرص

 : ةنسلاو باتكلا لوصأي ديقم اذه انبهذم ٠ : لاق ثيح ناكلح نبا خيرات

 ةدودسم اهلك قرطلا دينجلا لاقو (ىديبزلا ) ةمالعلل ءايحإلا حرش ىفو

 ئرس لاقو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص لوسرلا رثأ ىفتقا نم الإ قلخلا ىلع

 هكفزافم درا نفط ئذلا قو“ ناعم ةثالثل مسأ فوصتلا : : ىطقسلا

 هلمحت الو « باتكلا رهاظ هيلع هضقني ملع نطابب ملكتي الو ؛ هعرو رون

 ةمجرن ىف بهذلا تارذش ىفو ٠ ىلاعت هللا مراحم كنه ىلع تاماركلا

 رطاوخلا هيف كيلإ قبست ملع لك ٠ : همالك نمو : ىلذاشلا نسحلا ىبأ ؛
 . ٠ ةنسلاو باتكلاب ذخو هب مراف هب ذتلتو سفنلا ليمتو

 ةنسلاو باتكلا عم كفشك ضراعت اذإ ٠ هنع ىلاعت هللا ىضر لوقيو
 ىل نمص ىلاعت هللا نإ كسفنل لقو ؛ فشكلا عدو ةنسلاو باتكلاب كسمتف
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 ماهلإلا الو فشكلا بناج ىف ىل اهئمضي ملو + ةئسلاو باتكلا ىف ةمصعلا

 . ةنسلاو باتكلا ىلع اهضرع دعب الإ ةدهاشملا الو

 بتك ةدمعأ نم ىهو ؛ ةلاسرلا : هباتك ىف ىريشقلا مامإلا لوقير

 . ةعيرشلا بادآ ظفح ىلع هكالمو رمألا اذه ءانبو ؛ : حيحصلا فوصتلا

 اهيف ةمسمس الثم لحتسي ال نأو تالفغلا نع ىلاعت هللا عم سافنألا دعو

 . 7, تاحارلا تقوو رايتخالا دنع فيكف تارورضلا ناوأ ىف ةهبش

 ثدحتي .. هنع ىضرو ىلاعت هللا همحر ىنارعشلا مامإلا وه اذهو

 ةريسو ةنسلاو باتكلا ىلع اوراس نيذلا ةيفوصلل ىلاعت هللا ماركإ نع
 فوصتلا ملع نأ ىخأ اي ملعا : : لوقيف مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا

 باتكلاب لمعلاب ترانتسا نيح ءايلوألا بولق ىف حدقنا ملع نع ةرابع
 قئاقحو رارسأو بادأو مولع كلذ نم هل حدقنا امهب لمع نم لكف « ةنسلاو

 اولمع نيح ؛ ماكحأ نم ةعيرشلا ءاماعل حدقنا ام ريظت ؛ اهنع ةنسلألا زجعت

 ايما وع وعلم ان

 : هئاساج دحأل ىلاعت هللا همحر ىماطسبلا ديزي وبأ مامإلا لاق

 الجر ناكو  ةيالولاب هسفن رهش دق ىذلا لجرلا اذه ىلإ رظنن انب مق

 ىمر دجسملا لخدو هتيب نم جرخ املف « هيلإ انيضمف  دهزلاب اروهشم
 ريغ اذه ٠ : لاقو هيلع ملسي ملو ديزي وبأ فرصناف « ةلبقلا هاجت هقاصبب

 نوكي فيكف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بادآ نم بدأ ىلع نومأم

 )١( ةيريشقلا ةلاسرلا :  54٠ةيقيفوتلا ةبتكملا ط جاحلا ىناه /ت .
 )١( ص رورس ىققابلا دبع هط / خيشلل ىمالسإلا فوصتلا 7١ .



 نرش

 !؟ هيعدي ام: ىلع انومأم

 ىتح تاماركلا نم ىطعأ لجر ىلإ مترظن ول ؛ : لوقي ناك مث نمو
 ىهنلاو رمألا دنع هنودجت فيك اورظنت ىتح هب اورتغت الف« ءاوهلا ىف ىقري
 . « ةعيرشلا ءادأو دودحلا ظفحو

 فوصتلا لوصأ نع اربعم ىردستلا هللا دبع نب لهس انديس لوقيو
 ؛ ةئسلاب ءادتقالاو باتكلاب كسمتلا : ةعبس انقيرط لوصأ ه٠ : حيحصلا

 ءادأو ؛ ةبوتلا موزلو . ىصاعملا بنجتو ؛ ىذألا فكو ؛ لالحلا لكأو
 ,0), قوقحلا

 ىضرو ىلاعت هللا همحر ىلازغلا دماح ىبيأ مامإلا ىلإ اذلصو ام اذإف

 ةياغ ىف لالدتسا هيفو ةقد هيف ليصفتلا نم ءىش ىف لوقي هدجن اننإف هنع
 نحنو : ريذك هيف ىعدملاو« ليلق ىلاعت هللا ليبس كلاس نأ ملعاو ٠ : ةوقلا
 نازيمب ةئوزوم ةيرايتخالا هلاعفأ عيمج نوكت نأ كلذو : هل ةمالع كفرعن
 ال ذإ . اماجحإو امادقإو ء ارادصإو اداريإ هتافيقوت ىلع ةفوقوم ؛ عرشلا

 هيف لصي الو ٠ اهلك ةعيرشلا مراكمب سبلتلا دعب الإ ليبسلا اذه كولس نكمي

 ؟ضئارفلا لمهأ نم هيلإ لصي فيكف ؛لفاونلا نم ةلمج ىلع بظاو نم الإ
 صضعب هيف هنع طحني ىذلا دحلا ىلإ كلاسلا ةبتر ىهتنت لهف ؛ تلق نإف

 ضعب نع لقن امك « تاروظحملا ضعب هرضي الو . تادابعلا فئاظو
 ؟رومألا هذه ىف لهاستلا نم خياشملا

 تيأر ولو ؛ : اوناق نيققحملا نأو رورغلا نيع اذه نأ ملعا : كل لوقأو
 دومحم ميلحلا دبع روتكدلا قبسألا رهزألا خيش ربكألا مامإلا حرش لالضلا نم ذقنملا )١(

 3 ل ص
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 عرشلا فلاخي ارمأ ىطاعتي وهو ءاملا ىلع ىشميو ءاوهلا ىف ريطي اناسنإ
 "ع ..ناطيش هنأ ملعاف

 . عبتب نأ قحأ قحلاو .. اهيف ةيرم ال ىذلا قحلا وه اذهو

 مهنع ىلاعت هللا ىضصر ةيفوصلا نم حلاصلا فلسلا ءاملع ناك دقو

 ىلاعت هلل صالخإلا هجو ىلع ؛ ةنسلاو باتكلا نم نومثعي ام لكب نولمعي
 فلخو اوبهذ املق ٠ مهلامعأ ةحداقلا للعلا نم تصلخو مهبولق تراتتساف

 تملظأ  مهلمع ىف الو مهملع ىف صالخإلاب نوئتعي ال ماوقأ مهدعب نم
 . اهوركنأف موقلا لاوحأ نع تبجحو مهبولق

 نبا خيشلا مالكب نيدهشتسم ةيفوصلا ىلع نولماحتي نوضرغم كانهو

 نولمهيو طقف ةقيقحلاب نومتهي مهنأب اناتهبو روز مهتومهتيو «هريغو ةيميت

 ؛ ةعيرشلا تفلاخ ولو مهماهلإو مهفشك ىلع نودمتعي مهنأو « ةعيرشلا بناج
 . !"اهسفن ةيميت نبا خيشلا مالك هنالطب ىلع دهشي لطاب ءارتفا هلك اذهف

 ةئسلاو باتكلاب ةيفوصلا ةداسلا كسمت نع ىلاعت هللا همحر ثدحت دقف

 همحر ىناليجلا رداقلا دبع خيشلاو ؛ : لاقف هيواتف نم كولسلا ملع مسق ىف

 ىهنلاو رمألاو عرشلا مازتناب ارمأ مهنامز خئاشم مظعأ نم هوحنو ىلاعت هللا
 ةدارإلاو ىوهلا كرتب رمأ خئاشملا مظعأ نمو « ردقلاو قوذلا ىلع هميدقتو

 هذه نم عقت امنإ ةدارإ ىه ثيح نم ةدارإلا ىف أطخلا نإف « ةيسفنلا

 لب . الصأ وه هتهج نم ةدارإ هل نوكت ال نأ كلاسلا رمأي وهف ٠ ةهجلا
 ىرج الإو « كلذ هل نيبت نإ ةيعرش ةدارإ امإ لجو زع برلا ديري ام ديري

 . 55+ 15١ ص هسفن عجرملا اهلل

 . ١8” ص : فوصتلا نع قئاقح (؟)
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 هل هناحبس وهو . هقلخ عم امإو برلا رمأ عم امإ وهف « ةيردقلا ةدارإلا عم

 .'/: ةحيحص ةيعرش ةقيرط هذهو . رمألاو قلخلا

 روهمجك نيكلاسلا نم نوميقتسملا امأف ؛ : رخآ عضوم ىف لاقو
 ناميلس ىبأو ٠ مهدأ نب ميهاربإو ٠ ضايع نب ليضفلا لثم فلسلا خئاشم
 ٠ دمحم نب دينجلاو ٠ ىطقسلا ىرسلاو ؛ ىخركلا فورعمو ٠ ئنارادلا

 ١ دامح خيشلاو ؛ ىناليجلا رداقلا دبع خيشلا لثمو نيمدقتملا نم مهريغو

 ولو كلاسلل نوغرسي ال مهف ٠ نيرخأتملا نم مهريغو ٠ نايبلا ىبأ خيشلاو
 : نييعرشلا ىهنلاو رمألا نع جرخي نأ ءاملا ىلع ىشم وأ ءاوهلا ىف راط
 قحلا وه اذهو ؛ تومي نأ ىلإ روظحملا عديو رومأملا نعفي نأ هيلع لب
 .!"!, مهمالك ىف ريثك اذهو « فلسلا عامجإو ةنسلاو باتكلا هيلع لد ىلا

 قالخأ نع ائيش اوعمس اذإ فوصتلا ىلع نيدقاحلا دجن اذه لك عمو

 رمأ فوصتلا نأ عماسلا مهوتيف « ىعرش ال ىفوص عزنم اذه : اولاق موقلا
 نم ةداهشب تيأر امك ةعيرشلا بل هنأ لاحلاو ؛ ةعيرشلا لصأ نع جراخ

 ..ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا خيشلا وهو لوألا ةيفوصلا مصخ هنأ نومعزي

 ةيلحلا باتك لثم « سدلا نم ةميلسلا موقلا بتك علاطي نم نإو

 عمللاو هسفن ةيميت نبا خيشلا حرشو قيلعتب ةيريشقلا ةلاسرلاو ٠ ميعن ىبأل
 ؛ ىكملا بلاط ىبأل ثوقلا توقو ىدرورهسلل فراعملا فراوعو : ىسوطلل

 ىملسلل ةيفوصلا تاقبطو ىلازغلا مامإلل ءابحإلاو اضيأ هل بولقلا ملعو
 . كلذك هل نيدشرتسلا ةلئاسرو ىبساحملا ثراحلل هللا قوقحل ةياعرلاو

 )١( ج ىواتفلا عومجم ٠١' ؛فكم غار .
 ج هسفن عجرملا (؟) ٠١/ 2155ها: ,
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 ىئاطلا ىمتاحلا ىيرع نب نيدلا ىيحم خيشلل اياصولاو ٠ نم كلذ ريغو
 هرقل“ اذبأ ةييزشلا تناهن ويف امم اقلك دجي داك أل ةيفويفلا كك

 صخرلاب ال مئازعلاب مهذخأو مهسفنأل ةيفوصلا ةبساحم ٠ قيرط ةقيقح نإف
 اهتمحلو اهادس ةبقارمو مازتلار ؛ ةدهاجمو داهجو ؛ لمعو .ملع موقلا

 ةقيقحلاو ةعيرشلا نم ةدمتسملا بادآلا )(.

 لاح نم ةيفوصلا هيلع امل ةعماجلا ةملكلا هذهب ثحبملا اذه متخأو

 هللا همحر  ىئذابارصنلا - دمحم نب ميهاربإ خيشلل ماس ماقمو ةفيرش
 ءاوهألا كرتو « ةنسلاو باتكلا ةمزالم فوصتلا لصأ : : لوقي ذإ ىلاعت

 ةيحص نسحو « قلخلا راذعأ ةيؤرو ٠ خياشملا تامرح ميظعتو ٠ عدبلاو
 ىلع ةموادملاو « ةليمجلا قالخألا لامعتساو « مهتمدخب مايقلاو « ءاقفرلا
 قيرطلا اذه ىف دحأ لض امو « تاليوأتلاو صخرلا باكترا كرتو ؛ داروألا
 . 9 ؛ ءاهتنالا ىف رثؤي ءادتبالا داسف نإف « ءادتبالا داسفب الإ

 )١( ص ىملسلل ةيفرصلا تاقبط 488 .
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 عباسلا لصفلا

 ةيفوصلا نم ةعبرألا ةمئألا فقوم

 نوريسي نيثيدحملاو ءاهقفلا نم ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاملع ناك دقل

 ةعيرشلا نيب نوعمجيف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مظعألا لوسرلا رتأ ىنع

 اهيف صالخإلا رسي نيققحتم ةيلمعلا تادابعلا نودؤيو « ةقيقحلاو ةقيرطلاو

 بيذهتل تادهاجم مهل تناك دفو « اهرارسأ نيكردم ٠ اهتوالح نيقوذتم

 اولات ةفرعمو ىوقتو حالص نم هب اولحت املو « مهبواق حالصإو ؛مهسوقن

 ىف قمعتلاو ٠ هباتكل مهفلا اذه ىلاعت هللا مهحنمو : ةيملعلا بئازملا هذه

 ءايحأ مهئأكف « مايألاو نينسلا رم ىلع مهمولعب ةمألا لا عفنو ء هعرش

 . '!ةكرابملا ةيملعلا مهدوهجو « ةدلاخلا مهراثاب

 هللا همحر قاقدلا ىلع ابأ نأ ردلا بحاص ىفكصحلا هيقفلا لقن (1)

 لاقو ىتابارصنلا مساقلا ىبأ نم ةقيرطلا هذه تذخأ انأ «: لاق ىلاعت

 نم وهو ؛ ىطقسلا ىرسلا نم وهو ٠ ىلبشلا نم اهتذخأ انأ : مساقلاوبأ

 نم ةقيرطلاو ملعلا ذخأ وهو ؛ ىئاطلا دواد نم وهو ؛ ىخركلا فورعم

 : هلضقب رقأو ؛ هيلع ىنثأ مهنم لكو ؛هنع ىلاعت هللا ىضر 'ةفينح ىبأ

 كل نكي ملأ ! ىخأ اي كل ابجع ايف +: اقلعم ردلا بحاص لاق مث

 رارقإلا اذه ىف نيمهتم اوناكأ ؟ رابكلا ةداسلا ءالؤه ىف ةنسح ةوسأ

 )١( ص فوصتنلا نع قئاقح "١" .
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 مهدعب نمو !؟ ةقيقحلاو ةعيرشلا بابرأو ةقيرطلا هذه ةمئأ مهو « راختفالاو
 ١ع ةيمب ةردزم ةودمتما ام كلاحت اه ملك: عيت عقلش ردألا اذه ىف

 نامعنلا ةفينح ابأ مظعألا مامإلا نأ عمست امدنع برغتست كلعلو
 رباكألا ءالؤه لاثمأل ةقيرطلا ىطعي 7 ه ١5١ ت  هنع ىلاعت هللا ىضر

 ! ةيفوصلا نم نيحلاصلا ءاملعلاو ءايلوألا نم

 نيب اوعمجو ؛ هجهن ىلع اوراسف . مامإلا اذهب ءاهقفلا ىسأت الهف
 ريبكلا مامإلا مظعألا مهمامإب عفن امك مهملعب هللا مهعقنيل ؛ ةقيقحلاو ةعيرشلا

 ةمالعلا لوقي .. هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ىبأ عرولاو ىوقتلا ندعم

 مامإلا نع اثدحتم هتيشاح ىف ىلاعت هللا همحر ىفنحلا نيدباع نبا

 : ركذلا قنآلا ردلا بحاص مالك ىلع اقيلعت ىلاعت هللا همحر ةفينح ىبأ

 ةيفصتو لمعلاو ملعلا ىلع ةقيقحلا ملع ىنبم نإف « ناديملا اذه سراف وه ٠

 للا ىضر لبنح نب دمحأ مامإلا لاقف فلسلا ةماع كلذب هفصو دقو  سفنلا

 لحمب ةرخآلا راثيإو دهزلاو جرولاو ملعلا نم ناك هنإ : هقح ىف هتع ىلاعت

 « لفي ملقا ءانطقلا ىليل :: ظايسلاب فرس هقلو م دحأ ةكردياال

 نم قحأ دحأ سيل : هنع ىلاعت هللا ىضر كرابملا نب هللا دبع لافو

 . اهيقف املاع اعرو ايقن ايقت امامإ ناك هنأل ؛ ةفينح ىبأ نم هب ىدتقي نأ
 . ىقتو ةنطفو مهفو رصبب دحأ هفشكي مل افشك ملعلا فشك

 دنع نم تئج : هل لاق نم هنع ىلاعت هللا ىضر ىروثلا لاقو
 صضرالا لها دبعأ دنع نم تنئج دقل : ةفينح ىبا ا"

 )١( ج نيدباع نبا ةيشاح هيلعو راتخملا ردلا ١/115 ٠
 ة نياباع نبا ةيشاح ٠

5) 
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 هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نب كلام مامإلا ىلإ انلقتنا اذإو (ب)
 ثيدح فوصتلا نع ثدحتي هائيأرت ةرجهلا راد مامإ  ه 198: تا

 ملعب ءادتبالا ىلع ملسملا آئاح لوقي ثيح ؛ ةفرعملا قح فوصتلا فرع نم

 ىلإ هاجتالا نم ارذحمو ؛ بولقلا ةجئاعم ملع ىلإ لاقتنالا مث ٠ حراوجلا
 نم ٠ : ًالئاق امهنيب عمجلا ىلع اضاحو ؛هقفلا نم ةريخذ ريغ نم فوصتلا

 نمو + قدنزت دقف هقفتي ملو فوصت نمو ٠ قسفت دقف فوصني ملو هقفت

 باتكلا اذه نم هحرشو لوقلا اذه قيقحت رم دقو ؛ ققحت دقف امهنيب عمج

 . عجاريلف

 . ملعلا هنع ذخأ ىذلا كلام مامإلا ذيملت ىلإ انلقتنا اذإ مث ( ج )

 ىلاعت هللا ىصر اه 7١4 ؛ ت  ىعفاشلا مامإلا وهو ؛ اطوملا هنع ىورر

 دييات ٠ هباتك ىف انثدحي هئع ىلاعت هللا ىصر ىطويسلا ظفاحلا دجن هنع

 تبحص : : لاق هنع ىلاعت هللا ىصر ىعقاشلا مامإلا نأ : ةيلاعلا ةقيقحلا

 نهو  تاملك ثالث ةياور ىفو ٠ نيفرح ىوس مهنم دفتسأ ملف ةيفوصلا
 كسفن مهلوقو « كعطق هعطقت مل نإ فيس تقولا : مهلوق  ريخ لك حتاوف

 . ,١7 ةمصع مدعلا : مهلوقو ٠ لطابلاب كتلغش قحلاب اهلغشت مل نإ
 تلاوات هب دعت ءامآلا اذه ةمظع ىلإ كلاش: للا كلمحر طناف

 ٠ ةيفوصلا بحصي وهف ء هصالخإ ديدشو ءهفاصنإ غلابو « هفارتعا ليمج

 اذ وه اهف ٠ مهقيرطب ىدتقيو لب « مهنم ملعتيو . مهردقو ميلف فرعيو

 ىف ثيدحلا ملع ةجح ىلاعت هللا همحر ىنولجعلا مامإلا هنع لقني امك لوقي

 هللا دبع ظفاحلا خيشلا ت : 17.015 ص ىطويسلا ةمالعلل ةيلعلا ةقيقحلا دييأت (1)
 ىرامخلا
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 كرت : ثالث مكايند نم ىلإ بيح ٠ :(سابلإلا ليزمو اقخلا فشك) هباتك
 2! فوستلا لهأ قيرطتءادتقالاو:: ةتقطلتلاب نياتلا ةرّكعو + فلكتلا

 نب دمحأ مامإلا وهو ؛ىعفاشلا مامإلا ذيملت ىلإ انلصو ام اذإف ( د )
 ناك هنأ اندجو  ه 54١ ت  هنع ىلاعت هللا ىضر ىئابيشلا لينح

 دبع هدلو ىصوي لب ء موقلا لاوحأل ارقمو ؛ ىفوصلا ةزمح ىبأل ابحاصم
 مهنإف ؛ ةيفوصلا نم موقلا ءالؤه ةسلاجمب كيلع ىدلو اي +٠ الئاق هللا
 ..("!, ةمهلا ولعو دهزلاو ةيشخلاو ةبقارملاو ملعلا ةرثكب انيلع اوداز

 اثدحتم لوقيو ٠ هنع ىلاعت هللا ىضر هنم عضاوتلا ليبس ىلع اذهو

 مهنإ ؛ ليق ؛ مهنم لضفأ اماوقأ ملعأ ال ؛ : مهتلزنم ةعفر انيبم ةيفوصلا نع
 .17 ةغاش ذا عه اوهرنب هوت + لاق: نودجاوتيو قرعمتسا

 ةئباتحلا تاقبط نم  ريخألا وهو  ىناثلا ءزجلا رخآ ىف ا

 مامإلا خيشلا ةمدقم نم ةعطق ىلعي ىبأ نب دمحم نيسحلا ىبأ ىضاقلل

 نب دمحأ لجبملا مامإلا ةديقع ىف ىهو « ىلبنحلا ميمت نب دمحم ىبأ

 . هنع ىلاعت هللا ىضر هبرشمو هبهذم لوصأ ىفو لينح

 ؟ديرملا نع  دمحأ مامإلا ىأ  ةرم لئس دقو ٠ : هصن ام اهيف لوقب

 . ديري امل ديري ام لك كرتب نأو ؛ ديري امك هللا عم نوكي نأ : لاقف

 نوسلجي : هل ليقو مهنع لئس دقو ؛ مهمركيو ةيفوصلا مظعي ناكو
 نارقلا ىف ناحلالاو ءانغلا مرحي ناكو ؛ مهسلجا ملعلا : لأاقف ؟دجاسملا ىف

 م11 سافل ةفسلا ىلع كيداعألا نم رهدشا امع نابلإلا ليزمر انخلا فشك. (1
 , 51١ ص : ىدركلا نيمأ دمحم خيشلت بولقلا ريونت )1

 5 نيس ىلبنحلا ىنيرافسلل بابلالا ءاذغ هل
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 نب هللا دبع ادح : لاقف بارعألا ودح امأف ؛ بصنلا ءانغ هركيو  رعشلاو

 هللا لمخا نمل ىيوط»: نلاعت هللا" همه لاقر + هب ناب الق هريقو ةحازو

 دق ىنإف ؛ لومخلاب كيلع  قارولا ىنعي  باهولا دبع ىلإ لسرأو « هركذ
 . ةرهشلاب تيب

 مدعو ءافخلا كلذب ىنعي « « هركذ هللا لمخأ نمل ىبوط : لوقي ناأكو

 ه .|.. عفنأ ةولخلا : لوقيو ءارمألا ىلع لوخدلا عنمي ناكو ءةرهشلا

 مامإلا دئاقع نم ائيش الصفم ركذ ام دعب ميمت نبا مامإلا لوقي مث
 « هيهذم نم هفرعنو هداقتعا نم هملعن ام ضعب اذهف ٠ : هصن ام دمحا

 ةنجلا ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر لعجو « هقيرط انب هللا كلس
 ميدل ةيسقلار ةعقالا ىف يدقلاو لطانلا نم ضرحلا نع نمط © هنو
 .('!: ىلاعت هللا ءاش نإ هنع هللا مههزن دق ام

 . ةمئألا ءالؤه حالص ىف ىرامي اًقداص امئسم اناسنإ نأ نظأ امو

 ءايعدأ سيلو : قيقحتلاو ةقيقحلا ىلع حالصإلا ةاعدو ؛حالصلا لهأ مهف

 نوحلصملا ةمئألا مهف ؛ حالصالا ىلإ ةجاحب مهسفنأ مه نيذلا حالصإلا

 : مهب ىدتقي نيذلا نوحلاصلا

 . مهلضفو مهردق فرعيو الإ هضرعو ملاعلا لوط ىف ملاسم نم امف

 اهنيد ىف ةمئألا كنلوأ بهاذمب ىدتقت نيملسملا نم ىمظعلا ةيبلاغلاف

 رابك نم اوناك ةمئألا ءالؤه نأ انملع ام اذإف « اهتلماعم فوئصو اهنادابعو

 ىف حيحص مزال جهنم فوصتنلا نأب انلوق حص : اهنامظعو ةيفوصلا

 راد ط ؛ 525 . ”32 ص ةيفوصلاو فوصنلا نم ةيقلسلا ةكرحلا ةمثأ فقوم )١(

 ١ : . م ماسلا
 (ماثللا هفشك - 1١م) :



"> 

 مولع ىف ةيهقفلا بهاذملا ةحصك «؛ةقيفحلا ةفرعمو قالخألاو كولسلا
 . ةعيرشلا

 ةمئأ نم مهاوسو ٠ مالعألا ةمئألا ءالؤه ةيفوصلا بتك تركذ دقو
 ىف تركذو مهبقانم تددعف ةيفوصلا ريهاشم نم مهنأ ىلع ةيهقفلا بهاذملا

 ليبس ىلع  ه 47١ تا  ميعن وبأ ظفاحلا ركذ دقق ؛مهلاوحأ ناديملا اذه

 وه امب مهنم لكل مدقو ( ءايلوألا ةيلح ) هباتك ىف مهنع ريثكلا .. لانملا
 . 17 هلهأ

 ةيفوصلا مه نيلماعلا ءاملعلاو نيدهتجملا ةمئألا نأ ملعن اذه نمو

 ةمئألا هيف عضول عورشم رمأ فوصتلا قيرط نأ ول : لئاق لاق نإف
 ؟ كلذ ىف اباتك طق مهل ىرن الو ؛ ابتك نودهتجملا

 مل امنإ ؛ : لوقيف اذه ىلع ىلاعت هللا همحر ىنارعشلا خيشلا بيجي
 ةرثكو مهرصع لهأ ىف ضارمألا ةلقل ًاباتك كلذ ىف نودهتجملا عضي

 نم مهرصع لهأ ةمالس مدع ريدقتب مث « قافنلاو ءايرلا نم مهتمالس

 ناكو « بيع مهل رهظي داكي ال . نيليلق سانأ ضعب ىف كلذ ناكف ٠ كلذ
 نئادملا ىف ةرشتنملا ةلدألا عمج ىف وه امنإ كاذ ذإ نيدهتجملا ةمه مظعم

 فرعي اهبو ؛ ملع لك ةدام ىه ىتلا , مهيعباتو نيعبانلا ةمنأ عم روغثلاو

 سانأ ضعب ةشقانمب لاغتشالا نم مهأ كلذ ناكف ٠ ماكحألا عيمج نيزاوم

 ىف اهب نوعقي ال دقو ٠ نيدلا راعش اهب رهظي ال ىتلا ةيبلقلا مهلامعإ ىف
 + كضألا كح

 )١( نص مزاجلا نايبلا ١لا .



 د11

 دمحأ وأ ىعفاشلا وأ اكلام وأ ةفينح ابأ مامإلا نإ : طق لقاع لوقي الو

 انفه اربكنأ جعار ءاير هسفن نم مهدحأ ملعي مهنع ىلاعت هللا ىضر

 مهتمالس نوملعي مهنأ الولر « ًادبأ اهشقاني الو « هسفن دهاجي ال مث اقافن وأ

 . ")دلع لك ىلع اهجالعب لاغتشالا اومدقل ضارمألاو تافآلا كلت نم

 5+. ؟هر١ ىئارعشلل قالخألاو نئملا فئاطل (1)





116 

 نماثلا لصفملا

 مالسألا حولع ىلع سدلا

 مالسالارهوج هنأل فوصتلا اصوصخ

 رييغت وأ . صنلا لوصأ ىلإ لمج وأ ظافلأ ةفاضإ : سدلاب ىنطنو

 هتبسن وأ « ام مساب باتك قالتخا وأ « هفلؤم مساو همسا ادع ةلمج باتكلا

 ملاع ىف ةقيقح فيزي نأ هنأش نم ام لك نم كلذ ىنإ امو ؛ رخآ فلؤمل

 نكت مل ذإ نآلا هيلع ىه ام لثم قباسلا ىف رومألا نكت مل عبطلابو
 فلؤي بتاكلا ناك لب اهل قيثوت وأ ٠ تاعوبطملا ىلع ةباقر وأ عباطم كانه

 : ةثالث رومأ دحأب موقي مث « باتكلا

 . ةصاخلا هتعلاطمل هب ظفتحي نأ امإ ١(

 بتاكلل بيرق وأ قيدص ةيلصألا ةخسنلا نع خسني نأ امإو (؟

 . رشدت مث اهنم خسنيف هريغل اهيطعي وأ « هسفنل
 ىهو ؛ تقولا كلذ ىف ةعبطملا ىلإ هباتك بتاكلا لمحي نأ امإو (؟

 هيف عمتجي « قاوسألا ىف فورعم ناكم نع ةرابع كاذنآ

 . عابتل خسن ةدع باتكلا نم نوخسنيف نوخاّسنلاو نوقارولا
 « دوهيلا نم اوناك نيقارولاو خاسنلا رثكأ نأب ملعلا عم ء اذهو

 مولعل هيوشتلا ضرغل بتكلا ىف عضولاو سدلا رثك مث نمو

 . هيف كيكشتلاو مالسإلا
 .. ديلاب باتكلا خسن ىرجي لحارملا هذه لك ىق هنأ ظحلنو
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 نم افلؤم ؛ ةيكملا تاحوتفلاك اريبك اباتك لاثملا ليبس ىلع انذخأ ولو
 ىف ادحاو هيف فيرحتلاو بلقلاو فيحصتلا ةبسن انلعج مث . تاحفصلا فالآ

 دعب باتكلا لاح نوكي فيك روصتن نأ اننكمأل . ريدقت لقأ ىلع ةئاملا

 الإو ؛ ةدوصقملا ريغ ءاطخألا نع ثدحتن انه نحنو « الثم ماع ةئامسمخ
 ىف فولأملا نم نأ ائملع اذإ ةصاخ ..ىلاعت هللا الإ ساتلا ىلع بيقر الف

 ةنس ةئامثالث دعب خسنيو ء الثم سلدنألا ىف باتكلا فلؤي نأ ةنمزألا كلت

 نأك ٠ نيصلخملا ريغ نم قاذحلا ضعب هلعفي ناك امع كيهات ..رصم يف
 هبسني نأ نم الدب هارتف ٠ هجاور نمضي نأ ديريو اباتك مهدحأ بتكي

 . بلطلا هيلع رئثكيل روهشم فورعم فلؤم مسا هيلع عصي ؛هسفنل

 موصخلا لاهج ضعب هسدي ناك ام ماقملا اذه ىف ىفخي الو

 هذهو ٠ مهنم لينلاو مهتروص هيوشتل ؛ مهموصخ بتك ىف نيدساحلاو

 نأ هل فسؤي اممو .. ءارتفالاو بذكلا نم عون اهنأل ؛ سدلا ررص ثبخأ

 .. رضاحلا انرصع ىف ةيقاب تلاز ام كلت سدلا رهاظم ضعب

 ىف ةمحرلا ؛ ىمسي باتك كانهف : عقاولا نم ًالاثم كلذ ىلع ذخ

 قيثاومب نجلا ريخستو ءزونكلا جارختسا ةيفيك نع ثدحتي :٠ ةمكحلاو بطلا

 لالضلا نم كلذ ريغو رحسلاو قافوألا نع ثيدح هيفو ٠ هدوهعو ناميئس

 توازي هس رفو تأ !ىلمويسلا فاعلا ةفالفلا نإ: يشع هيسن# نيبفلا

 تاماركو ءاينوأ باتك ىف ىرامعتا قيدصلا هللا دبع لضفلا وبأ ظفاحلا خيشلا لاق )١(

 ىف ةمحرلا باتك : اهنمو اهيفلؤم ريغ ىلإ تبسن ىتلا تافلؤملا نع همالك دنع
 ىرقملا ميكحلا فيلأت وهو . اضيأ ىطويسلل ابوسنم تارم ةدع عبط ةمكحلاو بطلا
 نب دمحم خيشلا موحرملا انبحاص ةيرجتلاب هعبتت باتكلا اذهو . ىربصلا ىدهم

 ىلإ هلوأ نم تافصرلاو ةيودألا نم هيف ركذ ام برجف ؛ىفيدصلا ىرامعلا قرزألا
 شا. ةدحاو ةبرش فصر الإ هئم حصي ملف هرخا

 . ةرهاقلاةبتكم عبط م195:6ر'ه 15١5 ىنوأ ةعبط ؟؟”ص تاماركو ءايلوأ بانك
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 كلذكو « ءايشألا هذه لثم بتكب نأ ىطويسلا مامإلاك ملاعب قيلي الو
 هيسن ىذلا ؛ بويغلا مالع ةرضح ىلإ برقملا بولقلا ةفشاكم.٠ باتك

 نسحب ريوزتلاو سدلا هنكلو . ءارب هنم وهو ؛ ىلازغلا مامإلا ىلإ ميضعب

 )١ ابئاغ ةين ءوسبو انايحأ ةين
 ىلع ملعلا بنك اهب تيلتبا ىتلا سناسدلا كلتل ةلئمأ قوسن نحن اهو

 : هتالاجم فاللتخا

 : ريسعتلا بتك يف سدلا(أ

 ريطاسأ الإ تسيل ىتلا تايايئارسإلا ضعب هبتك ىف أرقن ام اريثك
 اوقدتعا نيذلا دوهيلا ىمالسإلا نيدلا ىلإ اهلقن ٠ ةيمالسإ ريغ دئاقعو ةبذاك

 هذه مهناهذأب تقلع نكلو ؛ نيصلخم وأ . هل نيصلخم ريغ مالسإلا

 ىتلا مهئايبنأ بتك نع اهولقنف ٠ ةيدوهيلا نيد ىلع اوناك نيح ريطاسألا

 . ةحيحص اهنأ ىلع نيملسملا ضعب اهلبقتو « رييغتلاو فيرحتلا اهلخد
 تنابليتارببإلا هذه نسيحف ىلإ قييلسفلا ءاملع ىلاعت هللا قفو دقو

 اهنأل ؛ ةديقعلاب رضي ام اهنم اصوصخو ٠ اهررض ىلإ نيملسملا هيبنتو

 هيلع ليلخلا ميهاربإ انديس نأب رابخإلاك نيلسرملاو ءايبنألا ةمصع ىف حدقت
 . كلذ نم امهاشاحو ٠ بذكلاب ةراس هجوز رمأو ءبذك دق مالسلا

 مئاص ريقف هب رميو ةاش حبذي مالسلا هيلع بوقعي انديس هديفح كلذكو

 انديس كلذكو « مالسلا هيلع فسوي رمأي ىلاعت هللا هيلتبيف «ىبأيف .همحطتسيف

 ةازمأن ره هنأ ةيلإ فشل ذا ليطابألا ا

 هيلع بويأ ائديس كلذكو « هاشاح كلذ نم هاشاحو ٠ هونت كمف مه زيزعل

 ةسانك ىلع ىقلأو» هدسج نم دودلا رهظ ىتح ضرم هنأ هيلإ بسن مالسلا

 . اا ١١1 ص مزاجلا نايبلا عجاري )ا(



 -خ4ك1١ا 

 ىلإ ةيصعملا ةبسنكو ؛ روسلا قوف نم ماعطلا هيلإ ىقلي ناكو ٠ ليئارسإ ىنب
 ثيح ضرألا ىف انمتؤم ةفيلخ هللا هلعج ىذلا مالسلا هيلع دواد انديس
 لتقلاب هل ديكيو لاتقلا ةهبج ىلإ هلسريف هدونج ضعب ةأرما قشع هنأ اومعز
 ! حطس ىلع لستغت اهآر نأ قبس ىتلا هتأرما جوزتيل

 ءايبنألاب كلاب امف نيملسملا ةماع نم ءالصفلا ماقمب قيلي ال هلك اذهو

 ةديمحلا لئامشلاو ٠ ةميركلا قالخألا ىوذ نم رايخألا راهطألا نيلسرملاو
 .'/ةشحافو ءوس لك نم ىلاعت هللا مهمصع نيذلا

 دمتعي نأو ؛ تايليئارسإلا هذه ذبني نأ رويغ ملسم لك ىلع بجاولاف
 , ملعا) لها قع ةريوشلا ةكيدتسلا ةيمالسإلا وداصنلا نلغ

 ؛ ثيدحلا بتك يف سدلا (ب

 رع مالسألا ملاعم يوك نوصراسلا7 نوشاسدلا :لراحت ذقلف تيدهلا اأو
 هللا ىلص هللا لوسر ناسل ىلع ةارتفملا ةبوذكملا ثيداحألا عضو قيرط

 : ةمادهلا راكفألا سدو ؛ةديقعلا ميطحت كلذب نودصقي ملسو هلنآو هيلع

 برأملاو ةدسافلا دئاقعلا نم كلذ ريغو ةهجلاو ةيقوفلاو هيبشتلاو ميسجتلاك
 نم كلذ ىلإ امو « ماكحلل فلزتلاو هاجلاو ايندلا يف ةبغرلاو ةيناطيشلا

 . ةهوبشع ضارغأ

 نم اهب هللا لزنأ ام بيهرتلاو بيغرتلا ىف ثيداحأ اوعضو امك
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع نوبذكت مل : مهل ليق اذإف . ناطلس

 , 7( رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم ىلع بذك نم ) : لئاقلا وهو ملسو

 هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع ملعلا باتك ىف هحيحص ىف ىراخبلا هجرخأ )9

 . ةئسلا باوبأ ىق هجام نباو ملعلا باتك ىف ىذمرتلاو ناميإلا بانك ىق ملسمو
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 ابرقت ثيدحلا عضي مهضعب ناك امك !! هيلع ال هل بذكت نحن : اوناق

 .ىدام بسكمو ىويند عمطم ىف ةبغرو « كولملا ىلإ افلزتو ٠ ماكحلا ىلإ
 مالسإلا ردص دنع نوصلخملا نورويغلا راربألا ءاملعلا نطفت دقو

 ليدعتلاو حرجلا بتكو ء حاحصلا بتك اوفنصف ٠ بيذاكألا كلت ىلإ لوألا
 كلان نيخف ينص اوه اهرزاسالا ةرددك انو ةوفص وردا امك

 حاطصم ملع رهظ لب ؛ عوطقملا نم نسحلاو عوضوملا نم حيمصلا
 كيفن كلذ“ لك. ىرتقتلاو:كياقلا هنن لصقل نازي ادهق ةباور ثيدفلا

 نم هملعل نيثراولا راربألاو مثسو هلآو هيلع شا ىلص هللا لوسر ةكرببو هللا

 اهيف نْيِب ابتك مهضعب عمج ىتح .. ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتمأ ءاملع
 ةعوضوملا ثيداحألا ىف ةعونصملا ئلأللا اهتم « ةعوضوملا ثيداحألا

 ٠ ىنولجعلل افخلا فشكو ؛ ىزوجلا نبال تاعوضوملاو ٠ ىطويسلا ظفاحلل
 ثيداحألا ىف ةعوفرملا رارسألاو ٠ يتوريبلا توحلل بلاطملا ىنسأو
 1 ةعوضوملا

 : خيراتلا بتك يف سدلا ( ج

 ثيح بذكلاو ءارتفالاو سدلل ابصخ اناديم ناك دقف خيراتلا ملع امأو

 , مهلايخ جيسن نم ثداوحو اصصق مالسإلا خيرات ىلإ نولئضملا قصلأ
 نوراه ىلإ اويسن دقف ؛ مالسإلا كولمو ءافلخلا ةريس هيوشت كلذب اولواح

 . ةليلو ةليل فلأ بيذاكأ ىف اهدجن ةركنم ةبيرغ ارومأ ديشرلا
 مهفل فل نمو نوقرشتسملاو نويبيلصلا نوللضملا هثدحأ ام ىفخي الو

 مل ؛ نالطبلا ةحضاو ليئاضأو تاهّرتو تاءارتفا نم مالسإلا خيرات ىف

 نيقفحملا ىمالسإلا حيرأتلا ءاملع نكلو..كيكشتلاو ميدهتلا الإ اهب اودصقي

 )١( ص مزاجلا نايبلاو 13ص فوصتلا نع قئاقع : رظني ١١5 .



 او

 اونود دق مهريغو ماشه نباو ريثالا نباو ريثك نباو ىربطلار ىبهذلا مامإلاك
 لثاخدلا امهنع اوفنو ء امهوبذهو «ةيوبنلا ةريسلاو ىمالسإلا خيراتلا

 . نيشي ام لك نم نييقن نيميلس امهوجرخأو سئاسدلاو

 زيمي ىك« ةحيحصلا عجارملا هذه ىلإ دوعي نأ ةقيقحلا بلاط ىلعف

 , (!!لطابلا نم قحلاو ؛ نيمسلا نم ثغلاو ء«بيطلا نم ثييخلا

 : فوصل ١ بتك يف سدلا د

 :نيوزكلاو سدلا نم نقوألا بيدصنلا نيل :ةناكف فوضتلا بيتك امأ

 فوصتلا بتك ىف لخدأ نم مهنمف ٠ 1 تأاو

 .ءارب اهنم مهو ناطلس نم اهب هللا لزن 2 ام ةتيس تارابعو. ةفرحنم اراكفأ

 ةسينك ىف بهار الإ برلا اهو * انهلإ الإ ريزنخللو بلكلا امو مهلوقك

 . « ايدك الإ نولوقي نإ مههاوفأ نم جرخت ةملك تربك )

 . مهدئاقع سمن رخأ ءايشأب نيملسملا نيد دسفي نأ دارأ نم مهنمو
 لوقلاك ٠ ةئسلا لهأ ةديقع فلاخت الاوقأ فوصنلا لاجر ضعب ىلإ بسنف

 ىلاعت . نوكملا نيع نوكلاو قولخملا نيع قلاخلا نأبو « داحتالاو لولحلاب
 . ًاريبك اولع نوملاظلا لوقي امع هللا

 سائلا ةقث عزنو ٠ ةيفوصلا لاجر خيرات هيوشت لواح نم مهنمو
 باكترا اهيف هلايخ جسن نم اصصقو ثداوح مهيتك ىف سدف مهب

 ئريكلا تاقبطلا ىف اريثك كلذ دجن امك ءرئابكلاو ماثالل فارتقاو .تاركنملل

 . ىتأيس امك ءىرب اهنم وهو « ىلاعت هللا همحر ىنارعشلا خيشلل



 ااا

 بتك اوسرد نيذلا رامعتسالا قاوبأو ٠ نوقرشتسملاو نورشبملا مهنمو
 « سدلاو ريوزتلاو فيرحتلا لجأل تافاؤملا مهنع اوبتكو ٠ ةيفوصلا ةداسلا

 نيدلا عوز ارحل نأو«همييسس ىف مالثسإلا اوتو نأ كلذ نودبطقيز
 دك نه فرتسحلا سه نأ اردزرأ حارق موب مدح نقل كب تسع نع

 ىدوهيلا رهيزدلوجو ىزيلجنإلا نوسلكين « : لاثمأك نيقرشتسملا ءالؤه

 نينا نمسا يديم رقلا ومدرس اسر تاملالا قروسملفر ينانفألا
 ىاكلو مهريغو

 ةيراحم رايت ىف اوفرجناو ٠ مهراكفأ نم اوممستو ٠ مهليباحأ ىف اوعقوف
 قداصلا ماسملا قثي فيك ىردأ الو ؛ لامجإلا ىلع ةيفوصلاو فوصتلا
 :ءالؤهو ءالؤه نوقدصي نيذلا جذسلا مهنمو ؟ عداخملا ركاملا هودع لاوقأب

 نع ديعب اذه لكو « مهيتك ىف اهنوثبيو ٠ ةسوسدملا رومألا هذهب نودقتعيف

 . فوصتلاو ةيفوصلا

 اقح ىه ةفلاخم لاوقأ نم ةيفوصلا ىلإ بسن ام نإ : لئاق لاق نإف
 . ةروشنملاو ةعوبطملا مهبتك ىف اهدوجو ليلدب مهمالك نم

 نم ملست مل اهنأل ٠ مهل ةيفوصلا بتك ىف ام لك سيل : لوقن
 . لبق نم انرشأ امك ؛ملعلا بتك نم اهريغك فيرحتلاو سدلا تالمح

 نيلماعلا ءاملعلإ نم نيصلخملا نينمؤملا دوهج رفاضت ىلإ انجوحأ امو
 امم نيمئلا ىمالسإلا ثارتلا اذه ةيفصتل هتيقنتو « ثارتلا قيقحت لقح يف

 ةيفوصلا ضعب نع حيحص قيرطب تبث ولو « فيرحتو سد نم هب قحل
 ىلع ةجح دحاو درف ةملك تسيل : لوقنف ةعيرشلا دودحل فلاخم مالك
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 نإ : نولوقيل مهنإ ىتح « ةنسلاو باتكلاب كسمتلا اهبهذمو اهراعش « ةعامج
 اهنع فرحني الأو « ةعيرشلا دودح دنع افقاو نوكي نأ ىفوصلا طرش لوأ
 دقف ٠ ىفوص هنأب هسفن فصرو ؛ طرشلا اذه ىطخت وه اذإف « ةرعش ديق

 . هل سيل ام معزو ؛ هيف تسيل ةفص هسفنل قلتخا
 ليطابألاو تاهرتلا هذه لثمب لاغشنالا نيمثلا تقولا ةعاضإ نم نإو

 نم مهأ وه ام دجوي ىتلا تاقوألا هذه ىف موقلا ءالؤه ىلع ةارتفملا

 فقتل ةيفوفلا يذل هف عش نيف: اهو ةلالاجملا

 ةعلاطمو «بتكلا ةءارقب داقلتن املع سيل فوصتلا نأ فرعن نأ انيلعو

 الإ لاني ال ٠ فراعمو قاوذأو نامياو قالخأ هنكلو ٠ فحصلاو سيراركلا
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدهب اودتها نيذلا لاجرلا ةبحصب

 نم لقتني ىندل ملع وهو ؛ فراعملاو قالخألاو لمعلاو ملعلا هنغ اوثروو

 امئاد نولوقي مهارت مث نمو ؛بلقلا ىف بلقلا هغرفيو ؛ ردصلا ىلإ ردصلا

 ةوعدلاف : لجر ىف لجر فلأ ظعو نم ريخ لجر فلأ ىف لجر لاح ٠

 . ناقملا نم ىوقأ لاحلاب هبلإ

 نم اهيف ام اوعبتتو ٠ ةيفوصلا بتك اوسرد ٠ نوضرغم ماوقأ كانهو
 ىف اهيلع اوزكتراو . هتباث قئاقح اهوربتعاو ٠ هيوشتلاو فيرحتلاو سدلا

 فوصتلا لهأ نم راربألا ةداسلا ىنع ةديدشلا مهتامجهتو « ةفينعلا مهتالمح

 نم مهبتك عيمج ىف فوصنلا لاجر هنلعي ام اوأرق مهنأولو ..رايخألا
 هللا ىلص هلوسر ةنسو «ىلاعت هللا باتكب مهماصتعاو ؛ ةعيرشلاب مهكاسمتسا
 0 لهأ ةديقع مهيئبتو . ةربتعملا ةيمالسإلا بهاذملاب مهديقتو ملسو هلآو هيلع

-. 
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 5 را

 أدبملا اذه ضقاني امم مهبتك ىف درو ام نأ امامن اوكردأل ةعامجلاو ةنسلا

 . !"!ءارب هنم مهو « مهيلع سوسدم وأ لوؤم وه امنإ ىوسلا جهنملاو حضاولا

 : ةيفوصلاو ءامتلعلا ىلع ءارتفالاو سدلا نم جذامت

 ىف ءاملعلاو « ةيفوصلا ىلع ىرتفملا بذكلاو سدلا نم ةلثمأ هذه

 .. ىضم امل هرمأ نم ةنيب ىلع نوكي ىتح ؛ ئراقلل اهقوسن مهبتك

 ددسمو ىزورملا ركب ىبأ نع القن هتاقبط ىف ءارفلا نبا لوقي

 لبنح نب دمحأ مامإلل اهوبسنو ؛لئاسملا نم ريثكلا اوور دق مهنإ :برحو
 نالجر :: لوقي لئاسملا هذه ركذ ىف ضيفي نأ دعبو .هنع ىلاعت هللا ىضر

 0 ا
 لاوقأ هيلإ تبسن دّقف قداصلا رفعج امأ ؛ هنع ىلاعت هللا ىصر لينح نبا

 امأو ءىرب اهنم وهو ؛ هل اهنأ ىلع ةيمامإلا ةعيشلا هقف ىف تنود ؛ ةريثك
 "يد لفي دل دفاقفلا ىف ءارآ ةلياذعلا نعي هيلا تبت دقق هدأ ءامألا

 دئاقع يف ىلاعت هللا همحر ىمثيهلا رجح نبا هيقفلا مامإلا لئس دقو

 لبنح نب دمحأ مامإلا ةديقع لهف  مكملع فيرش ىلع ىفخي ال ام ةلبانحلا
 ىضر لينح نب دمحأ ةنسلا لهأ مامإ ةديقع « : هلوقب باجأق ؟ مهدئاقعك

 انيلع. نضافأو « :هاوكمو ةيلقتم :فراعتلا نانع لعجو «ةاصرأو هنع ىلاعتا للا

 ةديقعل ةقفاوم  هنانج نم ىلعألا سودرفلا هأوبو هنانتما غباوس نم هيلعو
 لوقي امع ىلاعت هللا هيزنت ىف ةماتلا ةغلابملا نم ٠ ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 تامس نم اهريغو ةيمسجلاو ةهجلا نم « ًاريبك اولع نودحاجلاو نوملاظلا

 )١( ص فوصتلا نع قئاقح رظني 5١5
 )١( ص رورس ىقابلا دبع هط /ذاتسألل ىنارعشلا مامإلاو ىمالسإلا فوصتلا ”8 .



 اا

 ةلهج نيب رهتشا امو « قلطم لامك هيف سيل فصو لك نعو لب ٠ صقنلا
 وأ ةهجنا نم ءىشب لئاق هنأ نم دهتجملا مظعألا مامإلا اذه ىلإ نيبوسنملا

 ءىشب هامر وأ :هيلإ بسن نم هللا نعلف هيلع ءارتفاو ناتهبو بذكف اهوحن
 مامإلا ةودقلا ةجحلا ظفاحلا نيب دقو. اهنم هللا هأرب ىتلا بئاثملا هذه نم

 هذه نم نيئربملا هبهذم ةمئأ نم ىلاعت هللا همحر ىزوجلا نب جرفلا وبأ
 ءارتفاو هيلع بذك كلذ نم هيلإ بسن ام لك نأ ةعينشلا ةحيبقلا ةمصولا

 « هنع ىلاعت هللا هيزنتو « كلذ نالطب ىف ةحيرص هصوصن نأو « ناتهبو

 . "ادهم هنإف « كلذ ملعاف

 هيلع سد دقف هنع ىلاعت هللا ىصرو ههجو هللا مرك ىلع مامإلا امأو

 ةمجرت ىف يلاعت هللا همحر ىبهذلا ركذ دقق « هرثكأ وأ ةغالبلا جهن باتك

 هللا ىضر ىلع نينمؤملا ريمأ ىلع بوذكم هنأب مزج هعلاط نمو ٠ ةغالبلا

 ىضر رمعو ركب ىبأ نيديسلا ىلع طحلاو حارصلا بسلا هيفف هنع ىلاعت

 هل نم ىتلا تارابعلاو ةكيكرلا ءايشألاو ضقانتلا نم هيفو امهنع ىلاعت هللا
 نيرخأتملا نم مهدعب نمم مهريغ سفدبو ةباحصلا نييشرقلا سفنب ةفرعم
 . "7: لطاب هرثكأ باتكلا نأب مزج

 باهولا دبع مامإلا خيشلا ةيفوصلا رابك نم سدلا اذهب ىلتبا نممو
 هبتك ىف هيلع سد دقف .. هباثأو ىلاعت هللا همحر ىرهزألا ملاعلا ىنارعشلا

 تاقبط ىف راونألا حقاول ٠ هباتك ىف هيلع سد ام رثكأو ؛ اتيمو ايح

 فئاطل ؛ هباتك ىف كلذ حضوأ دقلو .. ىربكلا تاقبطلاب روهشملا .رايخألا

 : 71.6١ ص ىكملا ىمتيهلا رجح نبال ةيثيدحلا ىواتفلا )1(

 . ١؟4/5؟ ىبهذلل لادتعالا نازيم )2
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 ةدسحلا ىلع ىربص ىلع هب هللا نم اممو ؛: لاقف ؛ قالخألاو ننملا
 اوراصو « ةعيرشلا رهاظ فئاخي امالك ىبتك ىف ىنع اوسد امل ءادعألاو

 . كلذ وحنو ناطلسلا بابل ىف مهتبتاكمو « اناتهبو اروز ىلع نوتفتسي

 عونلا اذه وحن نم رصم ىف ىل عقو ءالتبا لوأ نأ ىخأ اي ملعا
 ةلأسم ةعامج ىلع روز ؛ ةئامعستو نيعبرأو عبس ةنس تججح امل ىننأ

 ميدقتب سانلا ضعب تيتقأ ىننأ وهو « ةعبرألا ةمئألا عامجإل قرخ اهيف
 : جحلا ىف كلذ عاشو : اولاق ٠ ةجاح دبعلا ءارو ناك اذإ اهتقو نع ةالصلا

 ىلإ تلصو املق . لبجلا نم رصم ىلإ كلذب تايتاكم ءادعألا ضعب لسرأو
 ةيبرغلا ميلقإ ىلإ كلذ لصو ىتح ١ ميظع جر رصم ىف لصح . رصم

 ررضلا ةياغ ىباحصأل لصحف . رصمب ةلودلا رباكأو « ديعصلاو ةيقرشناو
 لاب ام : تلقف ارذش ىلإ رظني سانلا بلاغ دجأو الإ رصم ىلإ تعجر امف
 نم ددع ملعي الف ؛ ةكم نم مهتءاج ىتلا تابتاكملاب ىنوربخأف ؟ سانلا

 باتك تفنص امل ىنإ مث .. نكاهو ف كانا ده سم ك1 وة يدب اقعا

 ةعبرألا بهاذملا ءاملع هيلع بتكو ٠ دوهعلاو قيثاوملا ىف دوروملا رحبلا ٠
 نم راغ ء ةخسن نيعبرأ وحن هنم اوبتكف « هتباتكل سانلا عراستو . رصمب

 هنم اوراعتساو ؛ ىباحصأ نم نيلفغملا ضعب ىلع اولاتحاف ء ةدسحلا كلذ

 لئاسمو ةفئاز دئاقع اهيف اوسدو ؛ سيرارك ضعب اهنم مهل اوبتكو « هتخسن

 ىدنوارلا نباو « احج نع تايرخسو تاياكحو ؛ نيملسملا عامجإل' ةقراخ

 « فلؤملا مهنأك ىتح « ةريثك عضاوم ىف باتكلا نوضغ ىف كلذ اوكبسو

 وهو :؛ قوسلا موي ىف نييبتكلا قوس ىلإ اهولسرأو ؛ سيراركلا كلت اوذخأ مث
 « اهيلع ىمسا اوأرو ٠ سيراركلا كلت ىف اورظنف ٠ ملعلا ةبلط عمجم
 . رهزألا عماجلا ءاملع ىلع اهب راد مث « ىلاعت هللا ىشخي ال نم اهارتشاف



 ل االكل

 « ةريبك ةئتف كلذ عقوأف ٠ بتكي مل نمو« باتكلا ىلع بتك ناك نمم
 « ةنس وحن ءارمألا تويبو قاوسألاو دجاسملا ىف ىب نوثولي سانلا ثكمو
 ؛ىلبنحلا مالسإلا خيشو ؛ىناقللا نيدلا رصان خيشلا ىث رصتناو .رعشأ ال انأو

 صخش ىل لسرأف . رعشأ ال انأو كلذ لك , ىلبجلا نب نيدلا باهش خيشلار

 اهيلع ىتلا ىتخسن تلسرأف : ربخلا ىنربخأو ؛ رهزألا عماجلاب نيبحملا نم
 . ةدسحلا ءالؤه هسد امم ائيش اهيف اودحي ملف ؛ اهيف اورظنف« ءاملعلا طوطخ

 « نيروهتملا نم ةعامج ضعب فرعأو ؛فورعم وهو . كلذ لعف نم اوبسف
 نم ًالوأ هوعمس ام ىلع ءانب اذهر « اذه ىتقو ىلإ ءوسلا ىف نودقتعي
 كلي نفت نقلا لناس تلات عجب ةدتنفلا نلطسو قل كرو ةديسسلا:كنلرأ

 نإ : هل لوقي ىنهركي ًادحأ عمس املك راصو « هدنع اهلعجو ؛ سيراركلا

 كتعلطأ اهنم ءىش ىلإ تجتحا نإف « نالفب قلعتت لئاسم ضعب ىدنع
 ؛ اذه ىتقر ىلإ دساح دعب دساحت لئاسملا ضعب ىطعي راص مث ؛ هيلع

 ىننأ رهزألا ءاملع عيمجل تلسرأ ترعش املف . رعشأ ال انأو ىلع نوتفتسيو

 ةباتكلا نم ءاملعلا عنتماف ٠ ىلع ةارتفم ىهو « ةلئسألا هذهب دوصقملا انأ
 , !'لاهبلع

 ىلاعت هللا همحر ىلبنحلا دامعلا نب ىحلا دبع ريبكلا خرؤملا ركذ دقو
 باهولا دبع خيشلا ةمجرت ٠ بهذ نم رابخأ ىف بهذلا تارذش ٠ هباتك ىف
 ىنثأو ةريثكلا هتافلؤم ركذو « هيلع ىنثأ نأ دعبو ىلاعت هللا همحر ىنارعشلا
 اهرهاظ فلاخي تاملك هيلع اوسدف فئاوط هدسحو :: هيف لاق اضيأ هيلع

 « ةمايقلا هيلع ًاوماقأو ٠ عامجإلا فلاخت لئاسمو + ةغئاز دئاقعو + عرشلا

 , مهيلع هللا هرهظأو ٠ هللا مهلذخف ٠ ةميظع لكب هومرو « اوّبسو اوعّفْشو

 )١( ج ىنارعشلل قالخألاو ننملا فئاطل 5/75١ :181 /
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 هسفن ىلع ةقافلا ىوذ ارثؤم عرولا ىف اغلابمو ٠ ةنسلا ىلع ابظاوم ناكو

 نيب ام ٠ ةدابعلا ىتع هتاقوأ اعزوم ىذألل المحتم ؛ هسوبلمب ىتح

 ةليل لحنلا ىودك ىود هكون مقسم ناكر ةدافإو كيلستو فينصت

 هيلع هللا ىلص ىفطصملا ىلع ةالصلاب ةعمجلا ةليل يبحي ناكو ٠ ًاراهنو

 نأ ىلإ رودصلا رودص ىق امظعم ؛ كلذ ىلع اميقم لزي ملو « ملسو هلآو

 .('7, هتمارك راد ىلإ ىلاعت هللا هلقن

 ىلع بذكلاو ؛, ىريكلا تافبطلا : باتك

 : هنع ىضرو ىلاعت هللا همحر ىنارعشلا خيشلا

 « قيقدتلاو قيقحتلاو ملعلا لهأ نم لجر باتكلا اذه قيقحتب ماق دقل
 هتمدقم ىف لوقي .. ىلاعت هللا همحر دومحم نسح نمحرلا دبع خيشلا وهو
 راونألا حقاول ٠ باتكلا اذه ىف ىنارعشلا خيشلا ىلع بذك ام امأو : قيقحتلل

 مجارت ىلع عالطالا نم ىلاعت هللا اننكمأ دقو ؛ ريثكف ؛ رايخألا تاقبط ىف

 . هعضوم ىف لك ىلإ ائرشأو « هذه انتخسن ىف اهانتبثأ ةفيظن

 تدقف دق .. هباثأو ىلاعت هللا همحر هديب خيشلا اهبتك ىتلا ةخسنلا نإ

 سد نم اودكمتيل ؛ اهوعاّصأ وأ ٠ تابتكملا بيدارس نم بادرس ىف ىه وأ

 اهمجارت ضعب ىف ةدوجوملا خسنلاو . مهيديأ هحسنت اميف هّلسد نكمي ام
 هتلقن رهظت نأ قحتست ةفلاخم اهيف تيأر امف « صقن وأ عوبطملا نع ةدايز
 . وه امك هتكرت : ال امو « ةعوبطملا خسنلا ىف ام نع الدب ٠ هتمرب

 : ةحضاولا تاعلاخملا نم امضعب كيلاو

 هنع ىلاعت هللا ىضر ىلذاشلا نسحلا ىيأ خيشلا ةمجرت ىف ©
 (ماثللا فثك - 7١م) ١4/4 ج بهذ نم رابخا ىف بهذلا تارذش )١( / د ل ءوإ عل اد
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 ىف قوسلا ىلإ كتجوز عم ىشملاو ؛ : هصن ام ةعوبطملا نم ؟ ج "ص

 ةرابعغ ىهو ه ٠١. هريغو رامحلا ىلع اهفلخ كبوكرو ءاهجئاوح نم ةجاح
 : هصن ام ىدي تحت ىكلا ةخسلا نم اهتحصوع ةميلسلا لوقعلا اهجمت

 اهبوكرو « اهجئاوح نم ةجاح ىف قوسلا ىلإ كتجوز عم ىشملاو ٠
 . ه.ا٠ هريغو رامحلا ىلع كفلخ

 نم كتفلتسا الإو دمحم اي عجرت مل نإ : لاقو اصعلاب هل جرخو :٠ هصن ام

 نع ردصي ال شحفو : ةحاقوو ؛ ةأرج اهيف ةلمجلا هذهو .. ه ٠١. كبر

 . ىلاعت هللاب فراع

 :اهيلع تعجار ىتلا ةخسنلا نم اهصن ذإ « ضحم بذك اهنأ عقاولاو
 . ه 1١. كتيذآو كتطقسأ دمحم اي عجرت مل نإو ٠

 دمحم ؛ خيشلا ةمجرت ىف ؟ ج ٠١١ ص ةعوبطملا ىف 6

 ه1 يف ]راسب رطب ىلاحلا ديحوتلا وه اذهو ؛ : هصن ام ٠ ىبرغملا

 هلل اونطقتف دف نطايلا ديحوت ١ اذه ىأ « مهحيبست نرهقفت ذل نكلو » هلوقب

 . ه ٠١. نطابلا ملعلا عضوم وهو « مهفلا ىلإ جاتحم هنإف ءايقف متنك نإ

 : اذكه هصتف اهيلع تلباق ىتلا ةطوطخملا ىف امأ

 نكلو > : هلوقب ةيآلا ىف هيلإ راشملا ملاعلل ىنطابلا ديحرتلا ره اذهف ٠

 . ىنايرلا حيبستلا اذه ىأ 4 مهحيبست ن نوهقفت ذل

 رون خيشلا ةمجرت ىف« ةعويطملا نم ؟ ج ١١5 ص ىف 6

 .. ةمتخ هفلأ ةئامثالث ةليلو موي ىف أرق هنأ هل عقو «: هصن ام ىفصرملا
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 : اهب تنعتسا ىتلا ةطوطخملا ىفو + ةمتخ فلأ ةجرد لك

 لك ىف «٠ ةمتخ ةئامثالث ةليللاو مويلا ىف أرق هنأ هل عقو ريقفلا ٠
 للا همحر خيشلا ىلع عوضوم بذك نيتياورلا الكو ه .ا+ ةمتخ ةجرد

 . ىلاعت

 دمحم خيشلا ةمجرت ؛ ةعوبطملا نم ؟ ج ١١١ ص ىف ©

 ىتلا ةطوطخملا ىفو « افصنو ارطس رشع ةئالث ”ج ١١7 ص ىنيبرشلا

 .. فئاحص ثالثلا براقي ام اهب تنعتسا

 رطسأ ةتس 7 ج ١؟؟ ص ىبرغملا يئاجبلا ىلع خيشلا ةمجرت ©

 . نيتحفصلا براقي ام اهيلع تلباف ىتلا ةخسنلا ىو

 ةعوبطملا ىف ١ ج ١١١ ص ٠ ىبونرشلا ىلع ٠ خيشلا ةمجرت ©
 اهيلع تاباق ىتلا ةخسنلا ىفو . رطسأ ةينامث (8) ةمجرتلاو مسالا ىف أطخ

  نيتحفصلا براقي ام

 ” ج ١١ ص ةعوبطملا ىف : لولهبلا دمحأ ؛ خيشلا ةمجرت ©

 ثالثلا براقي ام اهيلع تعجار ىتلا ةطوطخملا ىفو رطسأ ةعست (9)

 :هصن ام 7 ج ١77 ص « ةذوخ وبأ ىلع » خيشلا ةمجرت ىف ©

 ام: ةديرع نم يعل تقف « كنفأ 178 113 نأ رذعاا ةرف«لاقو

 نأل ؛ كبلق ىف ايندلا بح لخدي نأ كرذحي : لاق ؟ خيشلا مالك ىنعم

 . ه ١١. كمأ ىه ايندلا

 : هصن ام اهيلع تعجار ىتلأ ةطوطخملا ىفو

 .ماعلا قوذلل ةاعارم اهانكرت دقو « عامجلا يف ةحيرص ةملك انه لصألا ىف )١(



 كثرا 

 نأ سرتحا : لاقف « ىنصوأ : ةرم هل ثلقف« اريثك هب تعمنجا ٠

 ؟ !ذه ىنعم ام : هديبعل تلقف « كمأ كب بعلت

 ه ١٠. كبلقب ايندلا ىلإ ليمت نأ رذحا : اولاقف

 : ةعوبطملا نم ١١5 ص ؟ ج ٠١ ىشيحو ىلع ٠ خيشلا ةمجرت ©

 كسما : هل لوقيو ٠ ةرامحلا ىلع نم لزني هريغو دلب خيش ىار اذإ ناكو :

 ال ىتح ضرألا ىف رمست دابلا خيش ىبأ نإف ؛ اهيف لعقأ ىتح ىل اهسأر

 نم  قفحملا ىنعي  باتكلا اذه ىف لماكلاب اهتبثأ ىتلا ةمجرتلاو

 . اقالطإ مالكلا اذه اهيف سيل اهب تنعتسا ىتلا ةطوطخملا

 . لمكأو . عسوأ وه ام ةطوطخملا نم انتخسن ىف انتبثأ « ةبصتقم فاحل

 ريغ ديأ هيف تبعل باتكلا اذه نأ ىلع ةحضاولا ةلدألا نم ىهو . فظنأو

 . قلخ الو « نيد ىلع ةنيمأ

 . هرخآ ىلإ ٠ ايندلا ىف ةعفانلا فرحلا بابرأ مظعي ناكو ٠

 هنع ىلاعت هللا ىضر ناكر .. :: اهيلع انعجار ىتلا ةخسنلا ىف

 !! ؟ ةحيحصلا ىه نيترابعلا ىأف .. خلإ » ةعفانلا فرحلا باحصأ هركي

 ةعبس ةعوبطملا ىف ؟ج ١25 ص ىريحبلا ىلع خيشلا ةمجرت 6



 اخ

 .. ةعيطلا هذه ىف اهصنب اهتيثأ كلذلو « ريثكب

 : هصنام ؟ج ١ ص ٠ ىلع وبأ + خيشلا ةمجرت 6

 مل تلحوف بكرم ىف ديبع خيشلا عم ناك هنأ ةاقثلا ضعب ىنربخأو :؛

 خلإ ؛..ىضيب ىف اهوطيرا : ديبع خيشلا لاقف ؛ اهحزحزي نأ دحأ عطتسي

 كل اهانروص كلذلو : اهيلع انعجار ىتلا ةخسنلا ىف اهل لصأ ال ةملك هذه

 كسفتب ىرتل ةلماك

 نع ةطوطخملا ةخسنلا ىف فلتخت ىمورلا دمحأ خيشلا ةمجرت ©
 ٠ ىدمحملا نيهاش خيشلا كلذكو ٠ اعوضومو اظفل اريبك افالتخا ةعوبطملا

 خيشلاو : كلم لآ ؛ عماجب ميقملا ميهاربإ خيشلاو ٠ ىكبسلا رداقلا دبع خيشلاو

 ام فرعتس مهريغو .. مهريغو ءالؤه لك ؛ نايعش خيشلاو ؛ ىدنهلا ىلع

 . ةنامأب كل هانئفن ام تأرق اذإ ميهمجارت ىف ىرج

 هللا همحر ىئارعشلا رداقلا دبع خيشلا : فلؤملا قيفش ةمجرن امأو

 ىهو « انتخسن نم اهانلقن هلل دمحلاو ء اهل دوجو الف اهوطقسأ دقف ىلاعت
 ه .! ' ”طارصلا ءاوس ىلإ ىداهلاو قفوملا هللاو ..ةكرابم ةبيط ةمجرت 1

 ؛ حاضيالا نم ديزم
 ىلع ادر ققدملا ققحملا ىيرغملا ملاعلا ؛ ىناعطقلا دمحأ خيشلا لاقو

 ىف ىنارعشلا خيشلا ىلع اًسوسدم امالك لقن ىذلا ىرئازجلا ركب ىبأ خيشلا

 : نيحلاصلا ضعب مجارت

 خيشلا قيقحت 53: 55 ص نم ىئارعشلا خيشلل ٠ يربكلا تاقبطلا ١ باتك ةمدقم )١(

 8 دومحم نسح نمحرلا ديع
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 ؛ نيمسلا نم ثغلل هتفرعم مدع ىلع فنصملا مولن ال ننحنو

 نيذلا نوققحملا الإ اهيلع مالي ال رومألا هذه لثمف ؛ ميقسلا نم حيحصلاو

 . احدق وأ امذ اهنع دحاو فرحب .قطنلا لبق اصيحمتو اثحب ةداملا نوعبشي

 , ملعي ال اميف ثدحتلا ىلع همولت لازن ال انك نإو

 باتك ىف تاسوسدملا ضعب راهظإل نيرطضم اتسفنأ دجن اننكلو

 ٠ هب ام لك قيدصتب صتخملا ريغ ئراقلا عرستي ال ىتح ٠ تاقبطلا .
 ::هنم ىناكلا ءزجلا ىف اضرضصخ

 هنع ىلاعت هللا ىضر ىنارعشلا مامإلا نإ  لاثملا ليبس ىلع  لوقأف

 ١5 ىف باتكلا رخآ ىف هدي طخب ركذ ام بسح تاقبطلا باتك نم غرف
 تّركذ ىناكلا جلا نم 119 ةحفنصأ ىفادنأ دع امتيز ده 539 ادعو

 بجر ١5 ىف ىفوت هنأ ةمجرتلا سفن ىف ركذو « ىكعكلا دمحأ ؛ ةمجرت

 ةباتك نم ءاهتنالا موي ىف هتمجرت تبتك دق نوكي نأ مزلف ء 357 ةنس
 رشع دحأل ةمجرت ةرشع ىدحإ هدعب تركذ هنأ تملع اذإو ؛ تاقبطلا

 مهمجارت ىف روكذم وه ام بسح هلبق اوثام ءانثتسا نودب مهلك هل امجرتم
 ٠ اقيفلتو ابذك مجارتلا نيب تسد دق ةمجرتلا هذه نأ تنقيت

 ىذلا ىريحبلا ىلع ةمجرت تءاج ىناثلا ءزجلا نم ١5 ةحفص ىقفو

 باتكلا نم ءاهتنالا دعب ىأ ه 5867 لاوش ىف ىفوت هنأ هتمجرت ىف ركذ

 . رهشأ ةثالثو ةنسب

 ىلع ؛ ةمجرت دجتس كنإف يناثلا ءزجلا نم ١17 ةحفص ىف امأ

 ءاهتنالا دعب ىأ ه 35١0 ىف ىفوت هنأ هتمجرت ىف ركذ ىذلا ٠ ىنورزاكلا

 . نينس ىنامثب رشنلاو خسنلاب هل مهلوانتو سانلا نيب هراشتناو باتكلا نم



 نرسم

 ىلع لب ٠ نيروكذملا ءالؤه ىلع عقت ال سدلا ةيلوئسم نأ ظحاليو
 هذه نإف لاح لك ىلعو . روطسلا نيب مهريغ ءامسأو . مهءامسأ رشح نم.
 ةرعشلا نزي قيقد نازيم مهيدل ذإ نأشلا لهأ ىلع ىفخت ال تاسوسدملا

 ديك هس بصي الااهنلاخ نمو ةددبلاو باتكلا: ىلع ةيناعتسسالا نهر :لقأو
 1 ةنفوتسلا ةذاننلا هلع

 تيقاويلا ٠ هباتك ىف ىلاعت هللا همحر هسفن ىنارعشلا خيشلا لاق دقو

 ىف لينح نب دمحأ مامإلا ةداسو تحت ةقدانتزلا سد دقو : : ؛ رهاوجلاو

 5 دلو هتداسو تحش هودجو اعب اونتتفال

 ىف سوماقلا بحاص ىدابأ زوريفلا نيدلا دجم خيشلا ركذ كلذكو
 ةفينح ىبأ مظعألا مامإلا صيقنت ىف ًاباتك فنص ةدحالملا ضعب نأ ةغللا

 نب نيدلا لامج خيشلا ىلإ هلصوأ مث « هيلإ هفاضاو ١ هنع ىلاعت هللا ىضر

 دجم خيشلا هيلإ لسرأف ٠ عينشتلا دشأ خيشلا ىلع عنشق ء ىنميلا طايخلا
 قرحأف . داقتعالا ةياغ ةفيدح ىبأ مامإلا ىف دقتعم ىنإ ؛ : هل لوقي نيدلا

 * 7 جلال له ءارقلاو يك هتاف لدغ: ٠ فدلع .ىذلل تادكلا ذه

 همحر ىكملا ىمتيهلا رجح نب دمحأ ةمالعلا ظفاحلا ريبكلا هيققلا لاقو

 نيفراعلا مامإل ٠ ةينغلا ٠ باتك ىف عقو امب رتغت نأ كايإو « : ىلاعت ها
 هيلع هسد هنإف ٠ ىناليجلا رداقلا دبع خيشلا « نيملسملاو مالسإلا بطقو

 )١( ص ىناعطقلا دمحأ خيشنل ةجحلا  5١1"هم. .
 )١( دئاقع ىف رهاوجلاو تيقاويلا الأكابرج١ / 6 .

 ىنارعشلل قالخألاو ندملا فئاطل (؟) ج١ / 777 .
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 .: كلذ نم هيرب وهف الإو + هنم هللا مقتنيسب نم اهيف

 ةنسلاو باتكلا نم هعلضت عم ةيهاولا ةلأسملا هذه هيلع جورت فيكو

 مضنا ام عم اذه « نيبهذملا ىلع ىتفي ناك ىتح « ةلبانحلاو ةيعفاشلا هقفو

 امو « ةئطابلاو ةرهاظلا قراوخلاو فراعملا نم هيلع نم هللا نأ نم كلذل

 وأ روصتي فيكف : لاف نأ ىلإ . هلاوحأ نم رتاوتو هيلع رهظأ امو هنع أبنأ

 مهلاثمأو دوهيلا نع الإ اهلثم ردصي ال ىتلا حئابقلا كلتب لتاق هنأ مهوتي

 امو زوجي امو هل بجي امو هتافصو للاب لهجلا مهيق مكحتسا نمم

 1 يلق نيم انه كابس سقم

 باتك يف لئاسم ةدع ىلازغلا دماح ىبأ مامإلا ىلع اوسد كلذكو

 ."اهقارحإب رمأق ؛ خسنلا كلت نم ةخسنتب ضايع ىضاقلا رفظو ؛ ءايحإلا

 ىلازغلا ىلع اوسد اممو ٠ : ىلاعت هللا همحر ىنارعشلا خيشلا لاق

 ال نأ ةرلاسول ادابع لل نإ « : لاق هنإ هنع مهلوق ٠ هنع مهضعب هعاشأو

 نآللا ةعاسلا ميقي نأ هولأس ول ادابع هلل نإو . اهمقي مل ةعاسلا ميقي

 . ٠ اهماقأل

 هللا ىضر مالسإلا ةجح مامإلا ىلع روزو « بذك كلذ لثم نإف
 دري هنأل + هنع مامإلا هيزلت لقاع لك ىلع بجي هاضرأو هنغ ىلاعت

 بيذكت ىلإ كلذ ىدؤيف ةعاسلا تامدقم ىف ةدراولا ةعطاقلا صوصنلا
 شعب ىف كلذ درب نإو ؛ريخأ امْيف ملسو هلآ هيلع هلا يلص عراشلا

 اباتك تيأر دقو « ةدحالملا ضعب نم هيلع سوسدم كئذف مامإلا تافلؤم

 )١( ص ىمئيهلا رجح نبال ةيثيدحلا ىواتفلا ١45 .
 رهاوجلاو تيقاويلا (؟) ج1١ / 8 .



 مم١

 صضعب هفنص ٠ ةعامجلاو ةنسلا لهأل ةفلاخملا دئاقعلاب انوحشم الماك

 نب نيدلا ردب خيشلا هيلع علطاف «ىلازغلا مامإلا ىلإ هبسنو نيدحلملا
 ةجح ىلإ باتكلا اذه فاضأ نم ىرتفاو هللاو بذك : هيلع بتكف ةعامج
 .؟!)ءالسإلا

 : يبرع نب نيدلا ىيحم ربكألا خيشلا ىلع سدلا ©

 ىديس ربكألا خيشلا هلئاسرو هبتك ىف هيلع سدلاب ىلتبا نمم كلذكو
 . هنع ىضرو ىلاعت هللا همحر ىبرع نب,نيدلا ىيحم

 للا ىصر ناك ٠ : هنأش ىف ىلاعت هللا همحر ىنارعشلا خيشلا. لاف

 ةعيرشلا نازيم ىمر نم لك : لوفيو ؛ ةنسلاو بانكلاب اديقتم هنع ىلاعت
 « ةعاسلا مايق ىلإ ةعامجلا داقتعا اذهو : لاق نأ ىلإ .. كله ةظحل هدي نم

 ام عيمجر ؛ هيقارم ولعل وه امنإ همالك نم سانلا همهفي ملام عيمجو

 : هيلع سوسدم وهف روهمجلا هيلع امو ةعيرشلا رهاظ همالك نم :ضراع

 جرخأ مث ؛ ةفرشملا ةكم ليزن ىبرغملا رهاط وبأ ىديس كلذب ىنربخأ امك
 ةنيدم ىف هطخب ىتلا خيشلا ةخسن ىلع اهلباك ىتلا تاحوتفلا ةخسن ىل

 ترصتخا نيح هتفذحو هيف تفقوت تنك امم ائيش اهيف رآ ملف + هينوف ؛
 . تاحوتفلا

 اوسد ةدسحلا نأ لمتحيف « كلذ تملع اذإ :٠ ىنارعشلا خيشلا لاق مث

 لهأ نع هتدهاش دق رمأ هنإف « انأ ىبتك ىف اوسد امك هبتك ىف خيشلا ىلع

 ال1 نين مولر انني وتعز كاف[ تجي نذ :قرصت
 )١( قالخألاو نتملا فئاطل ج١ 779 ,

 5 ل ١ج رهاوجلاو تيقاونلا )س3



 ا ائث“ك

 صوصق نع لاق نم ٠ : نأ راتخملا ردلا بحاص ىفنحلا هيقفلا ركذ دقو

 هفنص دقو ؛ ةعيرشلا نع جراح هنإ ىبرع نب نيدلا ىيحم خيشلل مكحلا

 تاملك هيف « معن : باجأ ؟ همزلي اذام « دحلم هعلاط نمو ؛ لاللضإلل

 ىذلا نكل ؛٠ عرشلا ىلإ هعاجرإل نيفلصتملا ضعب فلكتو ؛ ةعيرشلا نيابت
 طاينحالا بجيف  هرس هللا سدق  خيشلا ىلع اهارتفا دوهيلا ضعب نأ هتنقيت

 . تاملكلا كلت ةعلاطم كرتب

 خيشلا لوق دنع راتخملا ردلا ىلع هتيشاح يف نيدباع نبا ةمالعلا لاق

 مدع ببسل وأ « هدنع تيث ليلدب كلذو : ١ هتنقيت ىذلا نكل ٠ ىفكصحلا

 اهنأ هدنع نيعتف ٠ اهليوأت نكمي ال هنأو ؛ اهيف .خيشلا دارم ىلع هعالطا

 ىف داسحلا ضعب هيلع ئىرتفا هنأ ىنارعشلا خيشلل عقو امك , هيلع ةارتفم

 :زيضع ان تما صحو ةنق اهعاقأر ده ردكم ءايعأ ةيكك لصف

 امع ةيلاخ ىه اذإف « ءاملعلا طوطخ اهيلع ىتلا هباتك ةدوسم مهل جرخأف

 . هيلع ىرتفا

 نإ هنأل ٠ طايتحالا بجيف ٠ هئوق دنع اضيأ نيدباع نبا ةمالعلا لاقو

 ىشخيف « اهيف هدارم دحأ لك مهفي الف الإر ؛ رهاظ رمألاف اهؤارتفا تبث
 . ('لدارملا فالخ مهف وأ هيلع راكنإلا نم اهيف رظانلا ىلع

 نأب لوقلا : اضيأ ىلاعت هللا همحر نيدلا ىيحم خيشلا ىلع سوسدملا نمو
 . جورخلا كلذب اوبذعت اهنم اوجرخأ ول مهنأو ؛ رانلا مهلوخدب نوذذلتي رانلا لهأ

 ءىش ىف كلذ وحن دجو نإو ؛ ىلاعت هللا همحر ىنارعشلا خيشلا لاق

 نيدلا ءالع دمحم خيشلا وه راتخملا ردلا بحاصو 17١9 / ؟ح نيدباع نبا ةيثاح )0(

 .ه ٠١858 ةئس يفوتملا ىفكصحلا



 امال

 ةيكملا تاحوتفلا باتك ىلع تررم ىنإف ؛ هيلع سوسدم وهف هبتك نم
 .()), رانلا لهأ باذع ىلع مالكلاب انوحشم هتيأرف هعيمج

 نأ تاحوتقلاو صوصفلا باتك ىف سد نم بذك ٠ : اضيأ لاقو
 ول مهنأو « رانلاب نوذذلتي رانلا لهأ نأب لاق ىبرع نب نيدلا ىيحم خيشلا

 نيذه ىف كلذ تيأر امك « اهيلإ عوجرلا اوبلطو « اوثاغتسال اهنم اوجرخأ
 درو ىتح . اهل ىراصتخا لاح تاحوتفلا نم كلذ تفذح دقو ؛ نيباتكلا

 نم ًاريثك هبتك ىف خيشلا ىلع اوسد مهنأب فيرشلا نيدلا سمش خيشلا نع
 نيفراعلا لمك نم خيشلا نإف ٠ خيشلا ريغ نع تلقن ىتلا ةغنازلا دئاقعلا

 ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا وسر سيلج ناكو :قيرطلا لهأ عامجإب
 نيب ىواسيو « هتعيرش ناكرأ نم ائيش مدهي امب ملكتي فيكف « ماودلا
 ال اذه !؟ءاوس نيرادلا لهأ لعجيو ٠ ةلطابلا نايدألا عيمج نيبو هنيد
 در قدس هر حا !از' كايإف فلق هدصا لاح ننال" :خشلا ىف هدفك
 كبلقو كرصبو كعمس محاو ١ خيشلا ىلإ ةغئازلا دئاقعلا نم ائيش فيضي
 . مالسلاو كتحصن دقو

 دقتعنو ٠ : هصن ام ىطساولا نيدلا ىيحم خيشلا دئاقع ىف تيأر دقو

 دبأ هراد نم مهنم دحأ جرخي ال ؛ امهيراد ىف نودلخم رانلاو ةنجلا لهأ نأ
 نم اهلهأ مه نيذلا رانلا لهأب اندارمو : لاق .. نيرهادلا رهدو نيدبألا

 نوجرخي مهنإف نيدحوملا ةاصع ال ؛ نيلطعملاو نيقفانملاو نيكرشملاو رافكلا

 .("! صوصتنلاب رانلا نم

 , ا ؟1لل اك ص رمحألا تيركلا 0(

 . ؟ ١5 )/ ؟ج ىنارعشلا خيشلل رهاوجلاو تيفاوبلا (؟)



 خمذا 

 نيدلا ىيحم خيشلا ىلع سوسدم لوقلا اذه نأب انركذ ام ديؤيو
 تاحوتفلا نم ةئامثالثو نيعبسلاو ىداحلا بابلا ىف هسفن خيشلا هركذام

 مهب ىلغت امنيح محللا عطقك اهلهأ ريصي فيك : رانلا باوبأ قلغت امدنع
 . اهلفسأ اهالعأ ريصيو « رانلا

 ةرهوج ىلع هحرش ىف ىعفاشلا ىروجابلا خيشلا هركذ ام كلذكو

 اوقلأ ول ىتح « باذعلاب رانلا لها نرعتي لافي امو : : ىناقللا مامإلل ديحوتلا

 هللا لاق دقو فيك  ةيفوصلا ىنعي د - موقلا ىلع سوسدم « اوملأتل ةنجلا ىف

 ... ٠" : أبنلا , 4 اباذع الإ مكديرُت نلف اوقوذف ) : ىلاعت

 ةنسلا لهأ ةديقع فئاخت ىتلا ةدسافلا ةديقعلا هذه ماسم دقتعي فيكف

 ؟ ةعامجلاو

 ركذ نأ دعب . ىفاكلا فسوي نب دمحم خيشلا كلذ ىلع صن دقو

 : لاقق رانلا لهأ قيرف ركذ ؛ نومعنمو اهيف نودلخم مهنأو ؛ ةنجلا قيرف

 لاقو « باذعلا ملأ مهنع عطقني ال « ادبأ اهيف نودلاخ ريعسلا قيرفو ٠
 ةنجلا مهيلع تضرع ول ثيحب « اذاذلتسا مهقح ىف بلقنيو عطقتي : مهضعب

 ؛« بير الو كش الب , رفاك اذه دقتعصو . .« ذاذلتسالا نم هيف مه امل , اهوبأل

 كدلوأ راقك مهو اوُناَمو اورفك نيذلا نإ ) : :هربخ ىف ىلاعت هللا هبيذكتل

 مهنع فقحي ال اهيف نيدلاخ < نيعمجأ سانلاو ةكئالْلاو هللا ُدَنَْل مهل

 نإ 3 :اضيأ هربخ ىفر و« 55 ةبلا 4 نورظني مه الو باذعلا

 مهانلدب مهدولج تجضن املك اران مهيلصت فوس اَتاَيآِب اوَرَقُك نيذلا

 , ه5: ءاسنلا 4 اميكح ازيزع ناك ِهّللا نإ باَدَعْلا اوقوذيل اهرْيَغ ادولُج
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 .. ('!دهباذع رارمتسا ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغو

 : ايدك اضيأ ىلاعت شأ همحر نيدلا ىيحم خيشلا ئلإ تسن امو
 . فيلكتلا طوقسب لوقلا هيلع ءارتفاو

 نيدلا ىيحم خيشلا ركذ دقو ٠ : ىلاعت هللا همحر ىنارعشلا خيشلا لوفي

 ىلع هفشك قيرط نم علطا ةيصعم لعف ىلإ ةردابملا طق ىلول زوجي ال هنأ
 ىنالفلا مويلا ىف ضرمي نأ هل فشك نمل زوجي ال امك « هيلع اهريدقت
 ىتح ربصلا هيلع بجي لب « مويلا كلذ ىف رطفلل ردابي نأ ناضمر نم
 وأ ضرملاب سّيلنلا عم الإ رطفلا عرش ام ىلاعت هللا نأل ؛ ضرملاب سبلتي
 لا لهأ نم نيققحملا بهذمو انيهذم اذهو : لاق « راذعألا نم هزيغ

0( 
 ٠ لجو زع

 خيشلا ىديس هرصع ىف مالسإلا خيش ريبكلا فراعلا ىلع سد اممو

 : ىل لاقف « هللا انأ : لوقأو ملكتأ نأ ىبر ىل نذأ : هلوق ىقوسدلا ميهاربإ

 نع ىنغي ام ءارتجالاو ةعانشلا نم اذه ىفو « لابت الو هللا انأ : لق

 . ()ةلاطإلا

 اهلوق ىلاعت هللا اهمحر ةيودعلا ةعبار ةدباعلا ةديسلا ىلع سد اممو

 . «صضرألا ىف دوبعملا منصلا اذه ؛ : ةبهكلا نع

 سوسدم هنأ نيبيو ءاهيلإ لوقلا اذه ةبسن بذكي هسفن ةيميت نبا اذهو

 ١5 ص ىسنوتلا ىقاكلا فسوي نب دمحم خيشلل ةيفاكلا لئاسملا )١(

 : ١<” ص فش ١58١ ةتس مرحملا ددع ملسملا ةيدمحملا ةريشعلا ةلجم 5

 دا نص قياسلا مجزملا (؟)
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 ةعبار نع ركذ ام امأو ؛ : كلذ نع لتس نيح لاق دقف « اهيلع بوذكمو
 ىلع بذك وهف . ضرألا ىف دوبعملا منصلا هنإ : تيبلا نع اهلوق نم
 بات نإف « باتتسي ارفاك ناكل لاق نم اذه لاق ولو « ةيقتلا ةنمؤملا ةعبار
 بر نودبعي مهنكلو . نوملسملا هدبعي ال تيبلا نإق ٠ بذك وهو ؛ لتق الإو

 , "17, هيلإ ةالصلاو هب فاوطلاب تيبلا

 عيمج ىصقت ىلإ نيساسدلا نيصرغملا ضعب دمع دقو . اذه
 ىف ةعيرذ اهذحتبل « ةيفوصلا ةداسلا ىلع ةبوذكملاو ةسوسدملا صوصنلا

 تارابعو « عذقم بولسأب ةيفوصلا ىلع عينشلا همجهتو . ةضرغملا هتلمح
 الإ كلذ ىلإ هعفدي ال نينمؤملا تافصو « مالسإلا قالخأ نع ةديعب ةطحنم

 ةيصخش برامو ٠ ىسفن ىوهو نيفد دقح

 ةعاشإ ىف نيساسدلاو نيلوقتملا دعاسي هنأ نيكسملا اذه ردي ملو
 نيحلاصلا ءايلوألا ةريس نم ههيوشت اودارأ ام هيوشتو «هتعاشإ اودارأ ام
 نيحلاصلاو ءايلوألا ةاداعم ىف رعشي ال ثيح نم عقوف . نيحئصملا
 ىف ىلاعت هللا هلاق ام ىسنو ىبأ مأ ءاش ةيراحملاب ىلاعت هللا زرايو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ناخيشلا هاور ىذلا ىسدقلا ثيدحلا
 هتنذا دقف ايلو ىل ىداع نم ؛ : لجو زع هللا لاق : لاق هنأ ملسو

 ههجو ىلاعت هللا مرك ىلع مامإلا لوق ىسنو « ثيدحلا : ... برحلاب
 ىف ةعيقولا هتبحص هللا دابع نم دبع ىلع هللا بضغ اذإ ..هنع ىضرو
 ىلو هنإ اندالوأو انيلهأو انئاوخإو نحن كلذ نم ىلاعت هللا انامح . هللا ءايلوأ

 .. هيلع رداقلاو كلذ

 2 1 اح ةيميث نبال لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم 1(
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 هجو ىلع ملعلا لهأ بتك ىف فييزتلا ناولأ ىصقتسن انبهذ ولو
 فوصتلا ذإ ؛ باتكلا اذه اتعسو ام صوصخلا هجو ىلع فوصنلاو مومعلا

 نأ اوكردأ نيفيزملا نأل « هريغ نم مظعأ ءارتفالاو سدلا نم هبيصن ناك
 هتالعثو ةمخضلا ةذفانلا هتوق مه ةيفوصلا نأو ؛ مالسإلا حور وه فوصتلا

 نع عفادي ىلاعت هللا نكلو « رونلا اذه اولفطي نأ اودارأف ٠ ةقرشملا ةءاضولا

 نيحلاصلا ىلوتي وهو « اونمآ نيذلا

 مدع ءارتفإلاو ليلضتلاو سدلا ىلع دعاس ىذلا نأ ىسنن ال اننإو

 ىف مويلا هيلع ىه امك ؛« ىضاملا ىف ةديدشلا ةبقارملاو ؛ ةينفلا ةعابطلا

 ىلع أرجتي نمل ةينوناقلا تابوقعلا نمو ٠ مظنملا عبطلا نم رضاحلا انرصع
 بتكلل خسنلا رصع فالخب « اهفلؤم نذإ ريغب بتكلا نم ءىش عبط
 لجدلا نم اهيف ام اهيف ابتك نوجوري نوباذكلاو نوساسدلا ناك دقف ؛ ةيطخلا
 ةيفوصلا ةصاخو ءاملعلا بتك ىلع نولخديو « ميلع هب هللا ام بذكلاو

 . ليطابألاو سئاسدلا

 اورهس الاجر نيدلا اذهل ضيق - ةنملاو دمحلا هلو - ىلاعت هللا نكلو
 هللا مهازجف ء هريغ نم اهيف سوسدملا اونيبو ؛ ةيمالسإلا بتكلا ةيقنت ىلع
 11 يح ىناغت

 قلع امم ىمالسإلا فوصتلا ةيقنث ىف مهست ةعضاوتملا ةساردلا هذهو

 نم لعف وأ لوف لك ليصأت ىلع لمعتو ؛ ةليخد رومأو ٠ سئاسد نم هب
 نمو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نمو ىلاعت هللا باتك
 ديعن ىتح « ناسحإب مهيعباتو نيعباتلاو ةياحصلا نم حلاصلا انفلس لاوحأ
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 هتاقاط نم سانلا عفتنيلو ؛ هقيريو هءافص يفوصلا قيرطلا اذهل

 تاملظلا هيلع تميخ ىذلا رصعلا اذه ىف ةيناميإلا هتحفنو ٠ ةيحورلا
 ءدصقلا ءارو نم هللاو ؛ ةيدوجولاو داحلإلا تارايتو ةيحابإلا ماثآو ةيداملا

 .ليكولا معنو انبسح وهو
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 عساتلا لصفلا

 # بجاو رمأ فوصتلا كولس له

 نب هللا دبع خيشلا ةجحلا ظفاحلا ةمالعلا لاؤسلا اذه نع باجأ

 كولسو : لاقف ىلاعت هللا امهمحر ىنسحلا ىرامغلا قيدصلا دمحم مامإلا

 نم كلذ نايبو « هب الإ ءرملا نيد لمكي ال متحم بجاو فوصتلا قيرط

 : هوجو

 ىف ةنيبملا ةثالثلا نيدلا ناكرأ دحأ وه ىذلا ناسحإلا ماقم هنأ :لوألا

 : هناكرأ عيمجب هعابتا بجي نيدلا نأ كش الو ء ليوطلا ليربج ثيدح

 .. ناسحإلاو « مالسإلاو « ناميإلا

 عوضوملا اذه ىف هنع ىلاعت هللا ىصر ىدلاو ىواتف ىدحإ ىف ءاجو

 نأ ملعتلف ؟ىحوب اهسيسأت لهو ٠ ةقيرطلا سسأ نم لوأ امأو : هصن ام

 ذإ ؛ ىدمحملا نيدلا نم سسأ ام ةلعج ىف ىوامسلا ىحولا اهسسأ ةقيرطلا

 اهلعج ىتلا ةثالثلا نيدلا ناكرأ دحأ وه ىذلا ناسحإلا ماقم كش الب ىه

 اذه : لاقف ائيد ادحاو ًادحاو اهئيب ام دعي ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ماقم وه هيلإ ريشتو ةقيرطلا هيلإ وعدت ام ةياغف ؛ مكنيد مكملعي ءاج ليريج

 اهيلإ وعدملاو اهيف لخادلا زرحيل ؛ناميإلاو مالسإلا حيحصت دعب ناسحإلا
 ىف ةيدبألا ةداعسلا اهب مئاقلاو اهزرحمل ةنماضلا ةثالثلا نيدلا تاماقم

 ىف امك هئإف ٠ نيدلا لامك اهزرحمل اضيأ ةنماضلاو ؛ ةرخآلاو ايندلا

 وه ىذلا ناسحإلا ماقمي لخأ نمف ٠ ةثالثلا ناكرألا نع ةرابع ثيدحلا
 /ماثللا فشك- ١؟م)
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 صن اذهلو ؛ هناكرأ نم انكر هكرتل ؛ كش الب صقان هنيدف ةقيرطلا
 ايوجو فوصتلا قيرط كولسو ةقيرطلا ىف لوخدلا بوجو ىلع نوققحملا

 ددصب نالا انسلو « القنو القع رهاظ وه امب بوجولا ىلع اولدتساو ؛ اينيع

 كلذ نايب

 « ةيافكلا هيف ام ةفيرطلاو فوصتلا لاوحأ نم ميظعلا نآرقلا نيب دقو

 ؛ةبحملاو ركفلاو ركذلاو « ةبانإلاو ةبوتلاو ةبساحملاو ةبقارملا ىلع ملكتف
 ؛ةدهاجملاو قدصلاو راثيإلاو ربصلاو دهزلاو ميلستلاو اضرلاو لكوتلاو
 « ةنئمطملاو ةرامألاو ةماوللا سفنلا نع ملكتو ء سفنلاو ىوهلا ةفلاخمو
 هيف ملكتي امم اذه ريغو« نيديؤملاو نيقيدصلاو نيحلاصلاو ءايلوألا ىلعو
 وهو ه ١. لمأتو فرعاف مهنع ىلاعت هللا ىضر ةقيرطلاو فوصتلا لهأ

 ..ادج سيفن

 لثع نع تحبلاب لفكت ىذلا ملعلا وه فوصتلا نأ ؛ ىناثلا هجولا

 لامكلا ةبترم ىلإ لصتل ءاهئاودو اهجالع نايبو اهئاودأو سوفتلا

 الو .. < اهاّكَز نم حلفأ دق ) ىلاعت هلوق نمض ىف لخدتو « حالفلاو

 ميوقلا عرشلا هبجوي رمأ ؛اهئاردأو اهضارمأ نم سوفنلا جالع 'نأ كش

 ناسنإلا نيب قرف كانه ناك امل كلذ الولو ؛ ميلسلا لقعلا هنسحتسيو

 . ناويحلاو

 ةفلاخمو اهتيكزتو قالخألا بيذهتب ىنع فوصتلا نأ :ثلاثلا هجولا
 ضيضح نع سفنلاب عافترالاو ؛ رومألا مئازعب ذخألاو سقنلا ىوه
 اهيناجب رغصت ةيحور ةذل نم ةعاطلا هثروت امب عتمتست ثيح ىلإ تاوهشلا

 . اهردق مظع امهم ةذل لك
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 فاسلاو نيعباتلاو ةباحصلا قلخ وه فوصتلا نأ : عسبارلا هجولا
 ىدلاو كلذ نيب دقو ؛ مهيدهب ءادتهالاو مهب ءادتقالاب انرمأ نيذلا حلاصلا

 همالك بقع لاقف افنآ اهنم انلقن ىتلا هاوتف ىف هنع ىلاعت هللا ىضر

 ملعي هباوجف .. خلإ ... ةقيرطلا تسسأ امل لهف كلوق امأو : هصنام قباسلا

 تناكو « هناكرأ فرشأ ىهو لب نيدلا نم تناك نإو اهنإف « هلبق امم
 نم ارئاوت مهنع انتغلب ىتلا ةلاحلاب ةباحصلا ناكو ؛ هانلق امك ىحوب

 لماعو اهيف لخاد لوأ ةرورضلاب اوناك « هللا رمأ لاثتما ىلإ ةعراسملا
 نم نوكي ام ةياغ ىلع اوناك اذهلو ٠ اهتارمثو اهرارسأل قئاذو ؛ اهاضنقمب
 ةورحألا زادلاو هلوسرو كلا ةيسهسو مهسفتأل هدهاتجتلاو انيكذلا ىف ةهزلا

 هللا اهبحي ىتلا قالخألا نم كلذ ريغو ميلستلاو اضرلاو راثيإلاو ربصلاو
 اهنع رْبعملا ىهو « امهبرق ىنإ لصوتو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسرو
 ةلاحلا هذه ىلع مهنع ىلاعت هللا ىضر اوناك امكو ةقيرطلاو فوصنناب
 عابتأ ناك كلذك « اهيف مهنود اوناك نإو ؛ اهيلع اضيأ مهعابتأ ناك ةفيرشلا
 سقانتو « لامعألا ترخآتو عدبلا ترهظ نأ ىلإ ارج ملهو .. عايتألا
 « بوثقلا راونأ كلذب ترخأتف . اهتوم دعب سوفنلا تييحو ايندلا ىف سانلا
 ىف كلذ ءادتبا ناكو ؛ بلقدت قئاقحلا تداكو ٠ نيدلا يف عّقو ام عقوو

 نأ ىلإ ةئس دعب ةنس ديزي كلذ لزي ملو ءةرجهلا نم ىلوألا ةئاملا رخاوأ

 دنع بدتئاف ٠ نيدلا ىلع حلاصلا فلسلا اهنم فوخت ةلاح ىلإ كلذ لصو

 ماقم ظفحب مهنم ةفئاط تماقف ..فيرشلا نيدلا اذه ظفحت ءاملعلا كلذ

 طبضو ناميإلا ماقم ظفحب ىرخأ تماقو ١ هدعارقو هعورف طبضو مالسإلا
 ظفحب ىرخأ تماقو ؛ حلاصلا مهفلس دنع ناك ام ىلع هدعاوقو هلوصأ

 .هلاوحأو هلامعأ طبضو ناسحإلا ماقم



 ك1١5 

 ىلاعت هللا ىضر مهعابتأو ةعبرألا ةمئألا يلوألا ةفئاطلا نم ناكف

 نم ناكو هباحصأو هخايشأو ىرعشألا ةيناثلا ةفئاطلا نم ناكو مهنع
 سسؤملا وه دينجلا نيل اذه ىلعف « هباحصأو هخايشأو دينجلا ةئلاثلا
 ظفحا هيدصتت هيلإ تبسن امنإو « ىهلإ ىحوب اهنأ نم هاتركذ امث ةفيرطلل
 اذهلو ؛ اهنع رخأتلا رهظ امدنع كلذب لمعلل هئاعدو . اهلوصأو اهدعاوق
 عيمجلا نأ عم ةعيرألا ةمئألل هقفلاو , ىرعشألل دئاقعلا تبسن هسفن ببسلا

 ه.ا١٠ ىلاعتو كرابت هللا-نم ىحوب

 زواجتي مل ةقيرطو افوصت نآلا ىمسي ام نأ هنم ملعي غلاب قيقحت وهو

 :ةليمجلا تافضلاو ةلصافلا قالخألا نم نوفباتلاو ةباحصلا هيلع ناك ان

 اهب قلختلا ىلع ملسو هلأو هيلع هللا ىلص هلوسرو ىلاعت هلا ضح ىتلا
 . ثيدحو ةيآ ريغ ىف اهباحضأ حدمو

 لّمكلا خياشملا ةبحص قيرطلا كوئس ىف نأ ؛ سسماخلاهجولا
 : ىلاعت هلوق ىف كلذب هللا رمأ دقو «٠ مهيدهب ءادتهالاو مهب ع ءادتقالاو

 ."* يلإ بانأ نم ليبس عبتار 4

 ال ىلاعت هللا ىلإ ةبانإلاو ىلاعت هللا همحر قورز نب دمحأ مامإلا لاق

 .ةنس الو باتك هضقني ال تباث لاحو حيحص لمعو حضاو ملعب الإ نوكت

 هتمهب ومسيو صخشلا ةريصب روني قيرطلا كولس نأ ؛ سداسلا هجولا
 ريصيف ؛هناحبس هيلع الإ دامتعا هل نوكي الو .٠ هللاب الإ قلعت هل ىقبي ال ىتح
 « قحلاب ءافتكا مهليمأت نع ةمهلا عوفرم ؛قلخلا ىلإ تافتلالا نع رسلا نوصم

 لاعفألاو لاوقألا ىف ةعيرشلاب امسوتم « لاوحألا عيمج ىف ةقيقحلاب اققحتم
 مالسلاو ةالصلا هيفع هلوقب ةراشإلا هيلإو ء نمؤملا نم فل اني ىلعأ اذه
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 تنعتسا اذإو هللا لأساف تلأس اذإ ؛: امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبال

 ؛ ةباحصلا عيابر .. هححصو ىذمرتلاو دمحأ مامإلا هاور ٠ هللاب نعتساف

 كلذو ٠ انيش سانلا اولأسي ال نأ ىلع هبحاص قيدصلاو « هالوم نابوث مهنم
 .. قحلا ىلإ ءاجنلالاب ءافتكالاو ؛ قلخلا نع ةمهلا عقرل

 فراع دشرم خيش ةبحصب قيرطلا كولس ىف نأ ' عسباسلا هسجولا
 لوصولا نم هعنمي ام لك نم ديرملل ةيامحو سفنلا تانوعر نم-اجورخ

 ةملظ ىف ةعقوملا ىوهلا ىعاودو رورغلاو لهجلا عاونأ نم ىلاعت هللا ىلإ
 هللا همحر ىردنكسلا هللا ءاطع نبا خيشلا لاق اذهلو . رونلا ءافطإو بلقلا

 ىوهلا نجس نم كجرخأ ىذلا وه كخيش : ننملا فئاطل ىف ىلاعت
 ىلجت ىتح كبلق ةأرم ولجي لازام ىذلا وه كخيش ؛ ىلوملا ىلع كب لخدو
 تلصو ىتح كب راسو ؛ هيلإ تضهنف هللا ىلإ كب ضهن ٠ كير راونأ هيف
 ةرضحلا رون ىف كب جزف ٠ هيدي نيب كاقلأ ىتح كل ايذاحم لاز ال « هينإ
 ه.ا١٠ كبرو تنأ اه : لاقو

 ام ىلع كعلطأو ؛ هيلع هللا كلد ىلوب ءادتقالا نوكي امنإ : اًضيأ لاقو

 دوجو ىف هتيرشب دوهش كنع ىوطف « هيدل ةيصوصخلا نم هعدوأ

 ةنوعرب كفرعي داشرلا ليبس كب كلسف  دايقلا هيلإ تيفلأف « هتيصوصخ
 , هللا ىوس امع رارفلا كملعير ؛هللا ىلع عمجلا ىلع كلديو ٠ كسفن

 . كسفن ةءاسإ ىلع كفقوي « هللا ىلإ لصت ىتح كقيرط ىف كرياسيو

 مدعو ؛ اهنم برهلا كسفن ةءاسإ ةفرعم كديفيف كيلإ هللا ناسحإب كفرعيو
 ركشلاب مايقلاو هيلع لابقإلا كينإ هللا ناسحإب ملعلا كديفيو ٠ اهيلإ نوكرلا
 نم نيأف : تلق نإف : لاق ٠ هيدي نيب تاعاسلا رمم ىلع ماودلاو « هيلإ



 اقم

 ؟ برغم ءاقنع نم برغأ ىلع ىنتللد دقل ٠ هفصو اذه

 ىف قدصلا نادجو كزوعي امنإو « نيلادلا نادجو كزوعي ال هنأ ملعاق

 ىلاعت هللا باتك نم نيتيآ ىف كلذ دجتو , ادشرما دج اقدص دج ٠ مهبلط

 ولف > ىلاعت لاقو 4 اعد اذإ رطضمْلا بيجُي نْمأ ) : ىلاعت هللا لاق

 لا ىلإ كلصري نم ىلإ تررطضا ولف 4 مهل اريح ناكل هللا اوُقدص
 كيلإ برقأ كلذ تدجول «نمألا ىلإ فئاخلاو ؛ ءاملا ىلإ نآمظلا رارطضا

 هتدقف اذإ اهدلول مألا رارطضا هللا ىلإ تررطضا ولو ؛ كبلط دوجو نم

 ؛ رذعتم ريغ لوصولا تدجولو ٠ ابيجم كلو ابيرق كنم قحلا تدجول
 .ه .ا١ هيلع كلذ ريسيتب ٌقحلا هجوتلو

 ةناعتسالاو هللا ركذ نم راثكإلا قيرطلا كولس ىف نأ ؛ نسماثلا هجولا

 ىلإ وعديو ؛ بولقلا ىفصي ركذلا نأ كش الو « كلذ ىلع خيشلا ةبحصب

 رمأ رمأ لكو < بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ ) : ىلاعت لاق امك اهنانئعطا

 مل ىناعت كا نإف ركذلا الإ ةياهنو اطرشو اذح هل لعج نارقلا ى يف هب دلأ

 اونمآ نيذلا اهيأ اي 3 : ىلاعتأ لاق تي + ةياين' ألو ةطرس لو دمي ةذكقي

 .. © اليصأو ةركب هوحّبسو  اريثك اركذ هللا اوركذا

 وصتلا قيرط كولس ناك اهريغو اهانركذ ىتلا هوجولا هذهلف
 م امزال ارمأ هلهأ كلس ىف طارخنالاو ؛ ابجاو

 ليصحتل املس قيرطلا ارذختا « ءايبشأ ءالهجو « ءايعدأ ءالخد قيرطلا

 ؛ ناطلس نم اهب للا لزنأ ام اًنععدب هيف اوعدتباو ٠ مهتاوهشو .مهضارغأ
 « اوبذكر ةعيرشلا ىف امرحم نوكي ام مهل زوجي « ةقيقحلا لهأ مهنأ اومعزو

 رظن ىف الإ طق ةقيقحلا ةعيرشلا تفلاخ امو ٠ ناوئص ةقيقحلاو ةعيرشلا نإف
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 مهتم رج نب لوا ميرنا ىك ةيف نسل قم 0

 « ةلهجلا ءالؤه لعفب سانلا ضعب ضرتعي نأ نيبلا ملظلا نمو « ةيفوصلا

 باتكلا عابتا الإ فوصتلا امف ؛ ةيفوصلاو فوصتلا ىلع ةجح هلعجيو

 , هللا مهادهق هللا ىف مهسفنأ اودهاج موق الإ ةيفوصلا امو. «٠ ةنلسلاو

 0 (4)1 نينسحملا عم هللا ' | نإ انليس مهنيدهتل انيف اودهاج ن نيذلاو >

 )١( ةلاسر ٠ فوصتلا كولس بوجو ىف فطلنلا نسح ٠ ص نم :١7 .





 رشاعلا لصفلا

 كلاسلل اهترورضو ةبحصلا

 كولسلا ةرورض ىمالسإلا فوصتلا موصخ اهركني ىتلا رومألا نم

 دي ىلع كلسي نأ ملسملل ةجاح ال هنإ : نولوقيو دشرم فراع خيش دي ىلع
 . هدحو امهيلع ريسي مث ةنسلاو باتكلا سردي نأ ةيفكيو دحأ

 ةعيرشلا حيحص نع نوردصي اذه ىف ةيفوصلا نإ : لاقي قحلاو
 ىضتفقي عقاولاو ةسرامملا حيحصو ؛ ةبرجتلا حيحصو ؛ ةعيبطلا حيحصو

 . ىبرملا دشرملا خيشلا ذاختا

 ال مْشنك نإ ركذلا لهأ اولأساف # : لوقي ىلاعت هللاف ةعيرشلا امأ

 هب لئساف مح ولا 3 هتاحيس لوقيامك 4 ريزلاو تانيبلاب * نوملعت

 ىده نيذّلا كئلوأ 3 : لوقيو 4 ريبخ لثم كنئبني الو 7 : لوقيو « اريبخ
 دق ١ : لاقو < ىلإ بانأ نم ليبس عبّتاو ) : لاقو « هدتقا مهادهبف هللا
 . « هعم نيذّلاو ميهاربإ يف ةنسح  ةومأ مكل تناك

 هيلإ اوغتباو هللا اوقّنا اونمآ نيذّلا اهيأ اي ١ : ىلاعتو هناحبس لوقيو

 ..4ن وحلفت مكلعل ) هليبس ىف اودهاجو ةليسولا

 . ('7(لاؤسلا ئىعلا ءافش نإف اوملعي مل ذإ اولأس اله ) : ثيدحلا ىفو
 افخلا فشك عجار ا ىنطقرادلاو ىمرادلاو دمحأ مامإلاو دواد وبأو هجام نيا ةاور )ع(

 0 كانه هجيرحتو هلوطب ثيدحلاف الخال ا حج
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 دقف « ادشَرُم اينو ُهَل دجت نلف للضي نمو 3 : ىلاعت هلوق كلذكو
 ذِإ ء دشرملا ىلولا وه ةيادهلا ىلع ةردقلا ىف ةياغلا , نأ ىلع ةيآلا هذه تلد

 لالضإ هللا دار ,أ اذإ ءهللا دارم قرخي ال هسفن دشرملا ىلول !| نأ نيبت ةيآلا

 دجو اذإ نوكتام لمكأ نوكت ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا نأ ملعن مث نمو ٠ ناسنإ

 دوجأ كلذ نوكي دشرملا ىلولا ديب هدي ناسنإلا عضي امدنعو ءدشرملا ىلولا

 مههنع لسرلا ناك اذإو : هقيرط ىلإو هللا ىلإ ةيادهنا باب ىف نوكي ام
 ءايلوألاف « لجو زع هللا ىلإ نييقيقحلا ةادهلا مه لصألا ىف مالسلا

 . لجو زع هللا ىلإ ةوعدلا باب ىف ءايبنألل نولماكلا ثارولا مه نودشرملا
 حالصل دشرملا ىلولا دوجو ةيمهأ كردن هانركذ ئذلا ىتعملا اذه نمو

 "0 لجو زع هللا ىلإ ةوعدلا

 ىلإ رارفلا لئاسوب ريبخ ء ركذ اذ ١ لوئس ةودق داه نم دبالف ..نذاو

 بلط فيك مالسلا هيلع ىسوم انديس ىلإ رت ملأ ء هيلإ ةرجهلاو ٠ ىلاعت هلا

 انديس بدأ ناك فيكو ٠ فهكلا ةروس ىف ءاج امك . هعبتيل.دشرملا

 هدشرم عم مالسلا هيلع ىسوم

 ماكحأب ريبخلا فقوملا ٌئرقملا نم نارقلا ظفح بلاطل دبال ناك اذلو
 نأ هيلع لاحتسال هستلا ئذاعلا ئراقلا كرت ولون ءاذألا :ةعضو:. ةوذاتلا

 ميهافم هعم تبرطضا امير ىلاتئابو , ءادألا ةحصو ةوالتلا قح لّصحي

 نكون« ةقللار :قيدلا مولع لك نف كلذ: لتم لقر + ماكحألا تناغو: © تايآلا
 وأ تلع امهم ؛ نهملاو فرحلا ىتح « ةيلمع وأ تناك ةيرظن ايندلا مولع
 ءوملل نكي مل اهقا + اهرارسأ فتكيو اهلقلي يسضانستحا نم اهل دبأل تلد

 )١( ص ىوح ديعس خيشلل : ةيحورلا انتبيرت :رظني 185 .



 ل

 . كلهف هاوه ههلإ لعجو هاوهتساو « ناطيشلا هسرتفاو لض :ملعلا ىف خيش

 فاح و اهانطا امل كاع ادبكلا هيك ىف انه وسلا قر مكاو

 . ةايحلا بلطي وهو كله امبرو

 هدنسيو ههجويو هدشري مامإ نم هللا ىلإ كلاسنل دبال ناك انه نمو
 ةيسفتلا تارطخلاو تالماعملاو ثادابعلا ىف ء ناطيشلا ليباحأ هل فشكيو

 !! نم اهبحاص ىلع رطخأ نوكت دق ىتلا تادراولاو « ةيبلقلا تادارإلاو
 .!'!حيرصلا

 ارباك مهخويش رابك نع مهيقلتو مهذخأ ةمألا ةمئأ رايك لجس اذهلو

 ىقلت ىف وأ مولعلا ىف ءاوس « مكحملا تبخلاو ةفيرشلا ةزاجإلاب رباك نع

 . دئسلا لاصتاو ٠ ةيقوصلا ةعيبلا

 ل ف١ دهجاو ملل ةلحر هكراشي فرشم نم ل دب الو الثم (ءاوتكل

 . :١15 دعرلا , « ريصبلاو ئمعألا يوتسي

 ىفحص نم ملعلا ذخأت ال :٠ مهلوف ملعلا لهأ دعاوق نم انيقلت دقو

 ٠ ىفحصم نم نارقلا الو

 نود نم اهدحو فحصلا نم هلوصحم لعج ىذلا وه : ئفحصلاو

 . نقلم فقوم ريغ نم « هدحو نارقلا ارق نم : ىفحصملاو

 )١( ص ميهاربإ ىكز دمحم / خيشلل ىمالسإلا فوصنلا.هيدجبأ 47 44٠ .
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 8 ملعلا لفأ دنع حرجم اذشو

 لوسرلا ىقلت ىفو « ةالصلا ىف مامإلا فقوم ىف ملسملا ىخأ اي لمأت

 3 مالسلاو ةالصلا امهيلع ليربج نع

 هيلع ليربج لوزتو ؛ سانلا ىلإ لسرلا ةفعب ىرخأ ةرم لمأت مث

 . ةيادهلاو هيجوتلاب مالسلا مهيلع نيلسرملاو ءايبنألا ىلع مالسلا

 ةدارإلا ةدحرو هلأ لدابتو ءذاتسألاو بئاطلا حور ءاقتلا نأ سنت الو

 دئسلا 5 نيحو « ثيدحلاو ميدقلاب ملعلا لهأ دنع ررقم ىسفنو يحور

 ٠ دتسلا ةكرب : ةيفوصلا هيمسي ء برجم رس هئارو نم نوكي ؛ الوصوع

 هللا ىلإ ايعادو ٠ : ىلاعت هئوق ىرت الأ « هزسب نولهاجلا نمؤي مل نإو
 . ١1415 : بازحألا 4 هنذإب

 .؟!!لسلست مث ةكربلا أدبت انه نفف لمأت

 اهسفتب تبنت ىتلا ةرجشلا :٠ ىلاعت هللا همحر قاقدلا ىلع وبأ لاق

 نم اهرمث ناك ترمثأو تش نإو ؛ رمثت الو شيعت ال بحاص ريغ نم

 نأ امكو ببسلاو بسنلا نم عاونأ ىلع ةي ٍيراج ىلاعت هللا ةنسو « ةذل ريغ

 كاوتلا كلذكف « ةدلاولاو دئاولا ةطساوب الإ لصحي ال ىقيقحلا دلاوتلاو لسانتلا
 ىلاعت هللا ةداع ترج ام ةمكحل ؛رذعتم دشرم ريغب هلوصح ىونعملا لسنلاو

 :. هن

 :لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةنسلا ىف درو دقو

 52٠ 44 ص قياسلا عجرملا )1
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 نيذلا هللا ىلإ هللا دابع بحأ نإ : مكل نمسقأل متئش نئل هديب ىسفن ىذلاو )
 نضرألا ىلع نوقمير لا ىلإ تادايع:ةوبيحيرتهدادع ىلإ لل ىوديحي
 لل كيما

 ةاعدلاو خياشملا نم ةعيفرلا ةلزنملا هذه نع ريبعتلا ىف قدصأ نمو

 للا دابع نويبحيو ةقيقح هدابع ىلإ هللا نوببحي نيذلا مهف ؟ ىئاعت هللا ىلإ
 نأل « ةيفوصلا قيرط ىف بترلا ىلعأ نم ةخيشملا ةبترو .. ىلاعت هللا ىلإ

 . .ىلاعت ثا ىلإ ةوغدلا ىف ةردنلا ةيآيث ندعم اهيف

 كلسي خيشلا نآلف ؛ هدابع ىلإ ىلاعت هللا بّبحي خيشلا نوك هجو امأف

 عصا نمو ممر هلآو هيلع هلل ىلص هللا لوسرب ءادتقالا قيرط ديرملاب
 هللا توُبحت منك نإ ل لق ١ ىلاعت هللا لاق ٠ ىلاعت هلل هبحأ هعابتاو ةزادتلا

 (6]0 مكيوُنَذ مكل رفغيو هللا مكببحي ينوعبلاف

 قيرط ديرملاب كلسي هنأ ٠ هيلإ ىلاعت هللا دايع ببحي هنوك هجوو
 ةمظعلا راونأ هيف تسكعناو بلقلا ةارم تلجتا سفنلا تكزت اذإو ؛ ةيكزنلا

 ةعلاطم ىلإ ةريصبلا قادحأ تبذجناو ديحوتلا لامج ! اهيف حالو ٠ ةيهلإلا

 كلذو . ةلاحم ال هير دبعلا بحأف ٠ ىلزألا لامكلا ةيؤرو مدقلا لالج او

 اهحالقو . 04 اهامز نم حلفأ دق > ىل !اعت للا لاق امك ةيكزتلا ثاريم

 تحال ع اذإ بلقلا ةآرم نأ كلذ ىلع ديزيو ىلاعت هللا ةفرعمب رفطلاب

 اههنكب اهسئافنو ىرخألا تحالو « اهتيهامو اهتقيقحو اهحبقب ايندلا اهيف
 دبعلا بحيف « نيلزنملا لصاحو نيرادلا ةقيقح ةريصبلا فشكننف « اهتياغو

 )١( نارمع لآ :5١ .
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 ١ ةيبرتلاو ةخيشملا ىودجو ةيكزتلا ةدئاف رهظتف ٠ ىئافلا ىف دهزيو ىقابلا

 .('!!نيبلاطلا هب ىدهيو نيديرملا هب دشري ٠ ىلاعت هللا دونج نم خيشلاف
 الإ حلفأ نم حلفأ ام : : هنع ىلاعت هللا ىضر ىسيع نب دمحم لاق

 ءاقصو « ملعلا : لاصخ تالث بسكت صاوخلا ةطلاخمو ؛ حلفأ نم ةبحصب

 ةفرعملاو رون هللا عم قدصلاو ؛ سكعلاب سكعلاو ردصلا ةمالسو بلقلا
 نع ةلفغلاو ٠ نارفك هقوقح ةعاضإو ٠ ناتهب هريغ ىلإ تافتلالاو ٠ ناهرب
 البو نارسح هركذ

 ممهرايخ بحاصف موق ىف تنك اذإ
 ل7 مدع ماه ا

 ىدرلا عم ىدرتف ىدرالا بحصت الو

 هليرق نع لصو لست ال ءرملا نع
 و 0" 3 5 6

 ةجردلاو ىماسلا ماقملا اذه مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا لان امو

 مهتبحاصمب الإ نيبملا لالضلاو ةيلهاجلا تاملظ ىف اوناك نأ دعب ةعيفرلا
 اذه نوعباتلا زرحأ امو : هل مهتسلاجمو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأب مهعامتجاب الإ ميظعلا فرشلا
 ةماع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ةلاسر نأ اميو « مهنع ذخألاو

 اثاّرو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل نإف ؛ ةعاسلا مايق ىلإ ةدلاخ
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مهيبن نع اوثرو ىلاعت هللاب نيفراعلا ءاملعلا نم

 )١( ص مزاجلا نايبلا 584 ,7580 .
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 ةيادهلا ىف هنع ءافتخ اوتاكف ٠ ىوقتلاو ناميإلاو قلخلاو لمعلاو ملعلا

 قيرط ةيناسنإلل اوئيضيل هرون نم نوسبتقي ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلاو داشرإلاو
 نم هوسبتفا ىذلا مهلاح نم هيلإ ىرس مهسلاج نمف ء داشرلاو قحلا

 لصتا دقف مهلابحب هلبح طبر نمو ؛ نيدلا رصن دقف مهرصن نمو

 مهداشرإو مهتياده نم ىقتسا نمو . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عبن نم.ىقتسا دقف

 ايح : ميكولس ىف الثمم نيدلا سانلل نولقني نيذلا مه ثارولا ءالؤه
 مهانع نيذلا نم مه « مهتانكسو مهتاكرح ىف احضاو : مهلاوحأ ىف

 ىتمأ نم ةفئاط لازن نلو ) : هلوقب ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا رمأ يتأي ىتح مهلذخ وأ مهفلاخ نم مهرضي ال قحلا ىتع نيرهاظ
 ا كلذك مهو

 راطقألا نم رطق مهنم ولخي الو « نامزلا رم ىلع مهرتأ عطقني ال

 مهنع دعبلاو ؛ برجم قايرت مهتيحص نوفداصلا نودشرملا ثارولا ءالؤهو

 ناميإلا خوسرو « ةديقعلا سرغو « قالخألا بيذهتو سوفنلا حالصإل لاعفلا
 لاصخ ىه امنإ ؛ سيراركلا ةعلاطمو ؛ بتكلا ةءارقب لانت ال رومأ هذه نأل

 .ىحورلا رثأتلاو ىبلقلا ءاقتسالاب لانتو ١ ءادتقالاب سبتقت « ةينادجو ةيلمع

 ةيفخ للعو ةيبلق ضارمأ نم ولخي ال ناسنإ لكف ٠ ىرخأ ةيحان نمو
 ةيئانألاو بجعلاو دسحلاو دقحلاو رورغلاو قافنلاو ءايرلاك ١ هسفنب اهكردي ال

 )١( هجام نباو ىذمرتلاو ىراخبلاو هحيحص ىف ملسم هجيرخأ .
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 نم كلذ ريغو ٠ ةدمحملا بحو ؛ةنيغصلاو لخبلاو ربكلاو ةرهشلا بحو

 اذهو « انيد مهموقأو اقلخ سانلا لمكأ هنأ دقتعي دق لب .. ةميمذلا تافصلا

 مكئبتن له لق ٠ ىلاعت هللا لاق نيبملا لالضلاو بكرملا لهجلا وه

 نويسحي مهر ايندلا ةايحْلا يف مهيعس لض نيذلا 4 الامعأ نيرسخألاب

 "١٠١ ٠١8 ١. : فهكلا ,4 اعنص نونسحي مهن

 فشكت « ةيوتسم ةيفاص ةآرمب الإ ههجو بويع ىري ال ءرملا نأ امكف

 ٠ همزالير هيحاصي اناميإ ىوقأو « اقلخ موقأو ناك نع نسشل قداص

 هلاقب امإ ةيبلقلا هضارمأ ايافح نع هل فشكيو « ةيسفنلا هبويع بويع هيريف
 . ةلاعتا وأ

 . 20! (قمؤنلا هآرم نمؤملا ) ملسو ةلآو هنيلغ هللا نص ةلوق رس اذهو

 اهنمو ٠ ةيوتسملا ةيفاصلا اهنمف ؛ لاكشاو عاونا ايارملا نأ ظحالن نا انيلعو

 . رغصت وأ ربكت ىتلا اهنمو ٠ هجولا لامج هوشت ىتلا ءابرجلا
 . اهتقيقح ىلع كسفن كيري ال ىذلا مهنمف ؛ باحصألا اذكهو

 وأ ؛ بجعلاو رورغلا كيلع لخديو ؛لامكلا كسفن ىف .-نظت ىتح ؛ كحدميف
 دشرملا وهف لماكلا نمؤملا امأ , كسفن حالصإ نم طنقتو سأيت ئتح كمذي
 هلبق دشرم نع ثرو « لماك دشرم ةبحصب هتارم تلقص ىذلا قداصلا

 ىتلا ةآرملا وهو ؛ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب لصتي ىتح اذكهو
 ناك دقل ١ : ىلاعت لاق ..ةلضافلا ةيناسنإلل ىلعألا لثملا ىلاعت هللا اهلعج

 « درفملا بدألا ىف ىراخبلا ةاورو هيك ىلاعتاملإ: نسر ةردره نأ نضاهواذ ونا فورت (1)

 , 557/1 ريدقلا ضيف : نسح هدانسإ ؛ ىقارعلا نيزلا لاقو



 تس

 هللا ركذو رخآلا مويلاو ِهّللا وجري ناك نل ةنسح ةومأ هللا لوسر يف مكل

 ..4 5١ بازحألا ؛ * اريك

 وه ةيقلخلا تالامكلاب ىلحتلاو سوفنلا ةيكزتل لصوملا ىلمعلا قيرطلاف

 ىوقتو اناميإ هتبحصب دادزت ىذلا قداصلا دشرملاو ىدمحملا ثراولا ةبحص
 كبويعو ةيبلقلا كضارمأ نم هملاجم روضحو هنمزالمب ىفشتو : اقالخأو
 ةيلاثملا ةيصخشلا نع ةروص ىه ىتلا هتيصخشب كتيصخش رثأتتو « ةيسفنلا
 .ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيصخش

 هضارمأ جلاعي نأ هسفنب عيطتسي هنأ نظي نم أطخ نيبتي انه نمو
 عالطالاو ميركلا نآرقلا ةءارق درجمب ةيسفنلا هللع نم صلختي نأو « ةيبلقلا
 ةنسلاو باتكلا نأب كلذ ٠ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأ ىلع

 نم امهعم دبالف « ةيبلقلاو ةيسفتلا للعلا فلتخمل ةيودألا عاونأ اعمج دق

 . اهجالع ةئع لكلو هماود ٍءاد لكك فصي بيبط

 هباحصأ بولق بّيطي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك دقف

 كلذك هئاعدبو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلاقميو هلاحب مهسوفن ىكزيو

 للا ىصر بعك نب ّىبأ ليلجلا ىباحصلا عم ثدح ام كلذ ىلع ليلدلاو

 ةءارق أرقف ؛ ىلصف لجر لخدف ؛ دجسملا ىف تنك : لاق هنع ىلاعت

 ةالصلا ايضق املف « هبحاص ةءارق ىوس أرقف رخآ لخد مث ؛ هيلع اهتركنأ
 أرق اذه نإ : تلقف .. ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع اعيمج انلخد
 امهرمأف ٠ هبحاص ةءارق ىوس ةءارق أرقف رخآ لخدف ؛ هيلع اهتركنأ ةءارق
 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نسحف ءآرقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 « ةيلهاجلا ىف تنك ذإ الو . بيذكتلا نم ىسفن ىف طقسف « امهنأش ملسو

 (ماثللا فشك ١ مز



 كلل

 ىف برض ىئيشغ دف ام ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر املف

 ىنعي .''!اقرف لجو زع هللا ىلإ رظنأ ىنأكو ءاقرع تضفف ٠ ىردص
 اعد مئسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ل وتشاز نأ ناحيشلا ىور دقو ..اًفوخ

 ىف ههقف مهللا ) : هلوقب امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نب هللا دبع انديسل

 هللا ديعل اعدو نارقلا نامجرتو ربحلاب دعب ىمسف ( ليوأتلا هملعو نيدلا

 هاور امك هيف حير الإ ائيش ىرتشا امف هنيمب ةقفص ىف ةكربلاب رفعج نبا

 نب دادقملل اعدو « افشلا ىف ضايع ىصاقلاو ثيرح نب ورمع نع ىقهيبلا
 ىف ىقهيبلا هاور  قلاوجح ىنعي  لاملا نم رئارغ هل ناكف ةكربلاب دوس آلا

 ىف امك « دعجلا ىبأ نب ةورعل هلثمي اعدو «ريبزلا تنب ةعابض نع لئالدلا
 تنك دقلف : ةورع لاق .. هنيمي ةقفص ىف هل كراب مهللا لاقف ٠ ىبراخيلا

 . الأ نيعيرأ حيرأ ىتح عجرأ امف  ةفوكلا قوس ىنعي  ةسانكلاب موقأ

 . هيف حبر بارتلا ىرتشا ول ناكف : هثيدح ىف ىراخبلا لاق

 نأ ملسو هلآر هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ عطتسي مل اذهلو
 لوسر ىفشتسم اومزال مهنكلو ٠ ميركلا نآرقلا ةءارق درجمب مهسفنأ اوبيطي
 ىلع فرشملاو ؛ مهل ىكزملا وه ناكف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 مهم الوسو نِنمألا يف ثعب يذلأ وه 8 هلوقب ىلاعت هللا هفصر امك مهتيبرت

 ؟ : ةعمجلا د 4 ةمكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكزيو هتايآ مهيلع ولتب

 :ىلاعت هلوق نم دارملا ذإ ءرخأ ءىش نآرقلا ميلعتو ١ ءىش ةيكزتلاف

 ةلاح احو ةيكزتلا ملع نيب ريبك قرفف : ةيكزتلا ةلاح مهيطعي 4 مهيكزير »

 امهنيب عمجلاو ٠ ةحصلا ةلاحو ةحصلا ملع نيب قرفلا وه امك ةيكزتلا

 )١( فرحأ ةعبس ىلع نارقلا نايب ؛ باب هحيحص ىف ملسم هجرخأ .
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 .لامكلا وه

 ىلع نوعلطيو « ميركلا نآرقلا نوأرقي نيريحتم سانأ نع عمسن مكو
 ال كلذ عم مهو ؛ ةيناطيشلا سواسولا نع نوثدحتيو ؛ ةريثكلا مولعلا

 . مهتالص ىف اهنم اوصلختي نأ نوعيطتسي

 هسفن ببطي نأ عيطتسي ال ناسنإلا نأ ثيدحلا بطلا ىف تبت اذإف

 ايافخ فشكي ريبخ بيبط نم هل دبال لب « بطلا بتك أرق ولو « هسفنب
 ةيبلقلا ضارمألا نإف ٠ هضرم قئاقد نم هيلع ىمع ام ىلع علطيو ؛ هللع
 ءافخ دشأو ءارطخ مظعأ اهنأل ٠ ىكزملا بيبطلل اجايتحا دشأ ةيسفنلا للعلاو
 .. ةقد رثكأو

 دي ىلع اهللع نم صلختلاو .سفنلا ةيكزت ايلمع ديفملا نم ناك اذهلو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثرو دق ٠ داشرإلاب نوذأم لماك دشرم
 .(') داشرإلاو هيجوتلاو « ةيكزتلا ةيلهأو « ىوقتلاو ملعلا ملسو

 قحلا قيرط ديري ىذلا فصنملا كلاسلا خألا اهيأ كل درون نحن اهو

 كل تبني ام نيينابرلاو ءاهقفلاو نيثدحملا نم ةعيرشلا ءاملع لاوقأ نم
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيثراولا هللا ىلع نيلادلا ةادهلا ةبحص ةيمهأ

 . ةبيطلا جئاتنلاو ؛ةنسحلا راثألا نم كلذ ىف امو ملسو

 )١( فوصتلا نع قئاقح : رظني 45-147 .
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 اهياداو ةبحصلا ةيمهأ ىف نيثدحملاو ءاهقفلا لاوقأ

 1 : يمتيهلا رجح نيا ةمالعلا

 هللا همحر ىكملا ىمتيهلا رجح نب دمحأ ثدحملا هيقفلا ةمالعلا لرقي

 نق فلافلاو نيلر ألا نإ لفاحلاو : ةينيدصلا يراكفلا 3 :هنانك ىف: تاكن

 عماجلا ةثاطسأ ةباهرمأي امل اميدم.نوكي نأ فراعملا هذه ىلإ كوصولا
 هفراعم يضتقمبف « مظعألا بيبطلاوه هنإف ؛ ةقيقحلاو ةعيرشلا ىقرطل
 : اهتافشب قئاللا وه هاري ام سفنو ندب لك ىطعي « ةينابرلا همكحو ةيقوذلا

 , '' !ايننا دعت خلتعنلاو

 ؛ يزارلا نيدلا رخف رسطملا مامالا

 هريسفت دنع ٠ بيغلا حيتافم ١ هريسفت ىف ئزارلا رخفلا مامإلا لاق
 ةروسلا هذه نم ةطبنتسملا ةيلقعلا رارسألا ىف ثلاقلا بابلا : ةحئتافلا ةروس

 مل : ميقتسملا طارصلا اندها ٠ لاق امل هنإ : مهضعب لاق : ةثلاثلا ةفيطللا
 نأ ىلع لدي اذهو ٠ مهيلع تمعنأ نيذلا طارص ٠ : لاق لب هيلع رصتقي
 ىدتقا اذإ الإ ةفشاكملاو ةيادهلا تاماقم ىلإ لوصولا ىلإ هل ليبس ال ديرملا
 ؛ ليلاضألاو طيلاغألا عقاوم نع هبنجيو : ليبسلا ءاوس ىلإ هيدهي خيشب
 قحلا كاردإب ةيفاو ريغ مهلوقعو . قلخلا رثكأ ىلع بلاغ صقنلا نأل كلذو
 ىتح صقانلا هب ئدتقي لماك نم دبالف ٠١ طلغلا نع باوصلا زييمتو
 جرادم ىلإ لصي ذئنيحف « لماكلا لقع رونب صقانلا كلذ لقع ىوقتي

 )١( ه 5154 ةنس ىقوتملا ىمتيهلا رجح نبا ثدحملل ةيثيدحلا ىواتفلا .



 اكلاو

 . !"/تالامكلا جراعمو تاداعسلا

 : يروجابلا ميهاربإ مالسإلا خيش

 ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا ىروجابلا ميهاربإ مامإلا مالسإلا خيش لاق

 ديحوتلا ةرهوج ٠ بحاص ىئاقللا خيشلا لوق حرش دنع

 قحعلل اعبات ملح فيلح قلخلا رايخ ناك امك نكو

 .قلخلا رايخ اهيلع ناك ىتلا قالخألا لثم قالخأب افصتم نك ىأ ٠

 ىلا اتناك هدرا ل بق يغدر سل كفار فاق

 لجر ىف لجر فلأ ظعو نم عفنأ لجر فلأ ىف لجر لاح : مهلوقل
 هنزي نأب ء ةنسلاو باتكلا ىلع افراع اخيش مزلي نأ صخشلل ىغبنيف
 ء هعم بدأتو « همزال ةنسلاو باتكلا ىلع هدجو نإف « هنع ذخألا لبق

 ىلوتي ىلاعت هللاو ؛ هنطاب ءافص هب نوكي ام هلاح نم بستكي نأ هاسعف
 داده ٠ قل

 : ةرمج يبأ نب هللا ديع ثدحملا مامألا

 نب هللا دبع دمحم وبأ فراعلا عرولا ثدحملا ظفاحلا مامإلا حرش

 ىضر رمع نب هللا دبع نع ٠ ىراخبلا ثيدح ىسلدنألا ىدزألا ةرمج ىبأ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق امهنع ىلاعت هللا

 ( دهاجف امهيفف) : لاق ءمعن لاق ؟كادلاو ّىحأ : لاقف داهجلا ىف هنذأتساف

 111/1 .ىرارلا ركتلل ييفلا: جتا 1
 هرصع ىف رهزألا خيش ىروجابلا خيشلا ناكو ١١؟سص ىروجابلل ةرهوجلا حرش ف

 ه ١750 ماع ىفوت ىعفاشلا مامإلا بهذم ىف نيققحملا نمو مالعالا ءاملعلا نم وهو
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 : رشاعلا هجولا ىف لاقف .. هيف هوجو ةرشع نيب هحرش نأ دعبو

 نأ هيف ةنسلا « تادهاجملاو كولستا ىف لوخدلا نأ ىلع ليلد هيف ٠

 ةبسنلاب ذسألاو ٠ هيف حلصألا وه ام ىلإ دشريف « هب فراع دي ىلع نوكي
 دارأ نأ امل هنع ىلاعت هللا ىضر ىباحصلا اذه نأل ٠ كلاسلا لاح ىلإ

 وه نم راشتسا ىتح كلذ يف هسفن ىأرب دبتسي مل داهجلا ىلإ جورخلا

 داهجلا ىف هب فيكف , رغصألا داهجلا ىف وه ام اذه « فرعأو هنم ملعأ

 .(1) ؟ريكألا

 .ةيميت نبأ خيشلا

 ىدتقي نيذلا خويشلاو : هباثأو ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا خيشلا لاق

 « نولصي ٠ ةالصلا ىف ةمئألا ةلزنمب هيلإ نودشريو هيلع نولدي مهب
 :تينلا' ىلع خلد وهن كاكا ةمذلا نيلدلا ةلزتتير + مهتلك ناقل كطيو
 0 هيلإ نوجحي اعيمج مهو وهو

 بيرالف نيعم خيش ىلإ ةفئاطلا باستنا امأو : رخآ عضوم ىف لوقيو

 ىقلت امك « نآرقلاو ناميإلا هنع نوقلتي نم ىلإ نوجاتحي سانلا نأ
 : نوعبانلا مهنغ ءاقلتو ؛ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىننلا نع كلذ ةباهصلا
 هملعي نم هل ءرملا نأ امكف ؛٠ ناسحإب نيلوألا نيقباسلا عابتا لصحي كلذبو

 . (")نطابلاو رهاظلا نيدلا هملعي نم هل كلذكف « هوحنو نآرقلا

 ج ه 755 ماع ىفونملا ةرمج ىبأ نبال ىراخبلا رصتخم حرش ٠ سوفتلا ةجهب )١(
143/5 . 

 . 457/١١ جة ىواتفلا عومجم (")

 . 5٠١/١١ ِج قباسلا عجرملا (؟)
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 نيفراعلا خويشلا ذاختا ةيمهأ ىف سيفنلا مالكلا اذه ئراقلا ىحأ لمأت

 ىلإ نوبستنملا هلوقي ام نيبو هنيب نراقو“ مهلاقمو مهلاحب هلا ىلع نيلادلا

 :ىيرملا خيشلا مهذاحتا ةيفوصلا ىلع نوعني نيذلا ةيميت نبا خيشلا

 هكولس موقيو ءهدشريو ٠ هيبري خيش ىلإ اجاتحم سيل ملسملا نا نودقتعيو

 عبتي الو . راد ثيح قحلا عم رودي لجرلاو « قيرطلا ةداج نع مهدعبو
 . هللا ليبس نع هلضصيف ؛يى وهلا

 اليلضتلا هّمسف رورغلا نمو وهلا لبق نم داشرإلا ىتأ اذإو

 : ةيميث نبا خيشلا ذيملت ميقلا نبا خيشلا

 ىلاعت هللا همحر ميقلا نباب ريهشلا دمحم هللا دبع وبأ ظفاحلا خيشلا لاق

 نم وأ ركذلا لهأ نم وه له رظنيلف لجرب ىدحقي نأ دبعلا دارأ اذإف ٠
 وه هيلع مكاحلا ناك اذإف ؟ ىحولا وأ ىوهلا هيلع مكاحلا لهو ؛ نيلفاغلا
 ىغينيف : لاق نأ ىلإ ... اطرف هرمأ ناك ةئفغلا لهأ نم وهو ؛ ىوهلا

 , هنم دعبياف كلذك هدجو نإف +« هعوبتمو هتودقو هخيش ىف رظني ( نأ لجرلل

 ريغ هرمأو ء ةئسلا عابتإو ٠ ىلاعت هللا ركذ هيلع بلغ نمم هدجو نإو

 .(1), هزّرغب كسمتسيلف هرمأ ىف مزاح وه لب ٠ هيلع طورفم

 : رشاع ّنِب دحاولا دبع هيقفملا

 ىف هباثأو 0 هللا همحر داع نب كارل دبع كلاملا ه هيقفلا لاق

 )١( ص ميقلا نبا خيشال بيطلا ملكلا نم بيصلا لباولا 87 ,



 5 فا

 ةبحص ةرورض انيبم ١ نيدلا مولع نم ىرورضلا ىلع نيعملا دشرملا مظن :

 : ةبيط راثآ نم هنع جتنت امو ١ دشرملا فراعلا خيشلا

 كلاسملا فراع اخيش بحصي

 هار اذإ هللا رلكدتب

 سافنألا يلع سفنلا بساحي

 لاملا سأر ضورفملا ظفحيو

 هتلووهيحي نكذلا شكيب
 نيملاعلا برت سقنلا دهاجي

 كلاهملا هقيرط ىف هيقي

 هالوم ىلإ دبعلا لصويو

 ساطسقلاب رطاخلا نزيو

 ىلاوي هب هحبر لقنلاو

 هيرب اذ عيمج ىف نوعلاو

 نيقيلا تاماقمب ىلجتيو

 هيلق نم الخ هريغو ارح

 هابتجاو سودقلا ًةءرضحل

 هي اقراع كاذ دنع ريصي

 هانت سيما قالا هتيم

 ىفاكلاب فورعملا فسوي نب دمحم خيشلا : ةموظنملا هذه حراش لاق

 ةبحص جئاتن نم نإ « : ٠ نيعملا دشرملا ىلع نيبملا رونلا «: هباتك ىف

 ىف ايوق اببس نوكي ىأ ء هللا هركذي هنأ نم هديرما لصحي ام كلاسلا خيشلا
 ؛ اهايإ هللا هسبلأ ىتلا ةباهملا نم هيلع امل خيشلا ىأر اذإ هبر ديرملا ركذ

 مكلضفأ ٠ هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نع مكاحلا هاور ام كلذل دهشيو

 .. « مهتيؤرل ىلاعت هللا ركذ ارأر اذإ نيذلا

 لاق لاق امهنع ىلاعت هللا ىصر سابع نبا نع ايندلا ىبأ نبا ىورو
 مكركذ نم ؟مكئاسلج ريخب مكربخأ الأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للا لوسر

 . هلمع ةرخآلا ىف مكبغرو ءهقطنم مكملع ىف مكدازو هتيؤر هللا
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 : لاق ؟ هللا ءايلوأ نم : هللا لوسر اي ليق : لاق ريبج نب ديعس نعو

 : يفاكلا خيشلا لوقي مث ٠ ىناريطلا هاور ...('!( هللا ركذ اوأر اذإ نيذلا )
 بيسب هالوم ىلإ دبعلا لصوي هنأ اضيأ كلاسلا خيشلا اذه ةبحص ةرمث نمو

 هللا ىلإ ىلاعت هللا ريغ نم بورهلاب هحصنو « هسقن بويع نم هيري ام
 ىف قولخمل نكري الو ؛ ارض الو اعفن قولخمل الو هسفنل ىري الف ىلاعت

 تاكرحلا ىف تاقرصتلاو تابالقنالا عيمج ىري لب « عفن بلج وأ رض عفد

 عم خيشلا ةدئاقف .. ىلاعت هللا ىلإ لوصولا ىنعم اذهو ىلاعت هلل تانكسلاو

 « هل اهصخشيف ديرملل ىلاعت ها نع ةعطاقلا بويعلا راهظإ ىه ديرملا

 :« هخيشل هسفن ديلاقم ىقلأ قداص ديرم عم الإ كلذ متي الو اهءاود هيريو

 عفتني الف ادحاو ولو همتك اذإ امأو هجيش نع ام ارظاح متكي الأ هسفن مزلأو

 ٠ (5) ؛ ةتنلأ هخبشب

 ولو - ملاعلل ىغبني ال ؛ :  هارث هللا بيط - ىبيطلا ةمالعلا لاق

 امثإو ؛ هملع امب عنتقي نأ  هنامز لهأ دحرأ راص ىتح ملعلا ىف رحبت

 ىتح « ميقتسملا طارصلا ىلع هولديل ؛قيرطلا لهأب عامتجالا هيلع بجأولا

 صلخيو ؛ مهنطاب ءافص ةدش نم مهرئارس ىف قحلا مهثدحي نمم نوكي

 هش دف رظحو ةىريلا تاردق عملك تناك اع تلفعي تاو 1. نئاتدألا نف

 سابتقإلاو ؛ هبلق ىلع ةيندللا مولعلا ناضيفل دعتسي ىتح ٠ ءوسلاب ةرامألا

 ملاع لماك خيش دي ىلع الإ ةداع كلذ رسيتي الو .. ةوبنلا ةاكشم نم

 ةمكحو « ةيونعملا تاساجنلا نم اهريهطتو ٠ سوفنلا ضارمأ جالعب

 عماجلا ىف ىطويسلاو 1788 مقرب 4١5 سص ١ح لامعلا زنك يف ىددهلا ىقتملا هجرخأ )١(
 .فعضلاب هلراشأو سنأ نع ميكحلل هازعو ١2ص 'ج ريغصلا

 , ذاك ص نيعملا دشرملا ىلع نيبملا رونلا ا
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 واب ةرامألا ةييشن تانوعو نم ةعرشملا افوذر اسمع اهفالسافت

 . ةيفخلا اهسئاسدو

 ىلإ هدشري هل اخيش ناسنإلا ذاختا بوجو ىلع قيرطلا لهأ عمجأ دقف
 حصين « هبلقب هللا ةرضح لوخد نم هعنمت ىتلا تافصلا كلت لاوز

 هب الإ بجاوثا متي "لام ٠ باب نم تادايعلا رئاس ىف ههوسخحو هروصح

 نم لك ىلع بجيف . بجاو نطابلا ضارمأ جالع نأ كش الو ٠ بجاو وهف
 دجي مل نإو ؛٠ ةطرو لك نم هجرخي اخيش بلطي نأ ضارمألا هيلع تبلغ
 .(1), هيلإ رفسلا بجو هميلقإ وأ هدلب ىف

 : ةيحصلا ةدئاف يف فوصتلا ةمئأ نم هللاب نيفراعلا لاوفأ

 موقت ؛ ةصلاخ ةيدبعت ةايح ىلع سانلا صرحأ مه ةيفوصلا ةداسلا نإ

 دشرملا هيجوت وأ ؛ حصانلا ةحيصتل ناعذإلاو ٠ ةعاطلاو عمسلا ىلع اهسسأ

 بيلاسأ مظعأ ىلع تماق ىتلا ةيحورلا سرادملا كلت مهئيب تأشنف ٠ نيمألا

 ..ديرملاو خيشلا نيب حورلا تالص ىوقأو ميوقتلاو ةيبرتلا

 ىلإ لصوملا قحلا قيرط كولس دارأ نم لك نوفراعلا ىصوي مث نمو
 ءالؤهب قيدصتلاو داقتعالا اهحورو 0 ةيحصلاب هاضرو 2 ىلاعت هللا ةفرعم

 :؟"!ةيسدقلا هترضصح ىلإ نيلصوملا: ٠ ىلاعت هللا ىلع نيلادلا نيدشرملا

 )١( ؛5. ؟4 ص ىعفاشلا ىدركلا نيمأ خيشلا ةمالعلل بولقلا ريونت .

 ص فوصتلا نع قئاقح رظني (؟) "© .
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 ؛ ءايحالا بحاص ىلازغلا دماح وبأ مامالا

 : ىلاعت هللا همحر ىلازغلا دماح وبأ خيشلا ةجحلا ةمالعلا لاق

 وأ بيع نم دحأ ولخي ال ذإ . نيع ضرف ةيفوصلا عم لوخدلا ٠
 . 107. مالسلا مهيلع ءايبنألا الإ ضرم

 نيحلاصلا لاوحأل اركنم ىرمأ أدبم ىف تنك ٠ ىلاعت هللا همحر لاقو

 لزي ملف ١٠ جاسنلا فسوي ؛ ىخيش تبحص ىتح « نيفراعلا تاماقمو

 : مانملا يف ىلاعت هللا تيأرف ؛ تادراولاب تيظح ىتح ؛ةدهاجملاب ىناقصي

 ىضرأ ىف مهتلعج اماوقأ بحصاو . كلغاوش عد « دماح ابأ اي «: ىل لاقف

 ىنتقذأ الإ كتزعب : تلق . ىبحب نيرادلا اوعاب نيذلا مهو « ىرظن لحم

 كلغاشت مهنيبو كنيب عطاقلاو « تلعف دق : لاق « مهي نظلا نسح درب

 كيلع تضفأ دقف ١ ارغاص جرخت نأ لبق اراتخم اهنم جرخاف « ايندلا بحب

 . ٠ ىسدق راوج نم اراونأ

 ٠ ةيادبلا ىف انحاولأ هذه دماح ابأ اي : لاقو مسيتف « مانملا هيلع تصصقف

 "0 خلإ .٠ دييأتلا دمثإب كتريصب لحكتس ىنتبحص نإ لب

 هل نوكي نأ قحلا قيرط كلاس قح ىف بجي امم :: اضيأ لاقو
 عضيو « ةمومذملا قالخألا هنع عفريو ٠ قيرطلا ىلع هلديل برمو دشرم
 ىذلا عرازلاك ىبرملا نوكي نأ ةييرتلا ىنعمو ؛ ةدومحملا قالخألا اهناكم
 . اجراخ هحرطو هعلق عرزلاب ارضم اتابن وأ ارجح ىأر املكف ٠ عرزلا ىبري

 5 7/١ ةبيجع نبا خيشلل مكحلا حرش )0

 5 125 نص رورس ىفابلا دبع هطل ةيقوص تايدصخش )5



 تا

 ذإو « هريغ نم نسحأ نوكيل ؛ ىبرتيو ومني نأ ىلإ ارارم عرزلا ىقسيو
 ؛ ةئيلأ دشرم نم كلاسلل دبال هنأ تملع ىبرملل جاتحم عرزلا نأ ثتملع

 اليلد اونوكيل قلخلا ىلإ مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا لسرأ ىلاعت هللا نأل

 هيلع ىفطصملا لاقتنا لبقو ء ميقتسملا قيرطلا ىلإ مهودشريو ٠ مهل

 اولديل ؛ هنع اباون نيدشارلا ءاقلخلا لعج دق ةرخآلا رادلا ىلإ مالسلاو ةالصلا

 : .يلاعت هللا قيرط ىلإ قلخلا
 . ")+ ةعبلأ دشرملا نع ىنغتسي ال كلاسلاف ٠ ةمايقلا موي ىلإ اذكهو

 ةلاحم ال هب ىدتقي ذاتسأو خيش ىلإ ديرملا جاتحي :؛: هلوق نمو

 ةريثك ناطيشلا لبسو ٠ ضماغ هللا ليبس نإف ٠ ليبسلا ءاوس ىلإ هيدهيا
 . ةلاحم ال هقرط ىلإ ناطيشلا هداق « هيدهي خيش هل نكي مل نمف : ةرهاظ

 نوكيو ٠ اهكلهأو هسفنب رطاخ دقف ريفخ ريغب ةكلهملا ىداوبلا كلس نمف
 ناو ٠ برقلا ىلع فجت اهنإق اهسفنب تبنت ىتلا ةرجشلاك هسفنب لقتسملا

 اد فليم ةفحل ةيوفلا“ د مصتعمف ؛:رمثت مل تقروأو ةدم تبقب

 هرصب ًاريخ دبعب دارأ اذإ لجو زع هللا نإ ٠ : رخآ عضوم ىف لرقيو
 فرع اذإف , هيويع هيلع فخت مل ةذفان هتريصب تناك نمف ١ هسفن بويعب

 ىري « مهسفنأ بويعب نولهاج قلخلا رثكأ نكلو « جالعلا هنكمأ بويعلا
 نأ دارأ نمف « هسفن نيع ىف عذجلا ىري الو هيخأ نيع ىف ىذفلا مهدحأ
 ش : قرط ةعبرأ هلف هسفن بويع فرعي

 ىلع علطم سفنلا بويعب ريصب خيش ىدي نيب ساجي نأ ؛ لوألا

 . ١8 ص ىلاّزغلا دماح ىب أ مالسإلا ةجحأ فوصتلا ىف فيئاصتلا ةصالخ )1

 , 52/5 ءايحإلا (؟)
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 ناش اذهو هتادهاجم ىف هتاراشإ عبتيو هسفن ىف همّكحيو ؛ تافألا اياقخ

 هسفن بويع هخيشو هذانتسأ هفرعيف « هذاتسأ عم ذيملتلاو هحيش عم ديرملا

 .('! خلإ ... اهجالع قيرط هفرعيو

 : يردنكسلا هللا ءاطع نب دمحأ خيشلا يرهزألا مامألا

 ىلع مزع نمل ىغبليو هنع ىئاعت هللا ىضر هلا ءاطع نبا خيشلا لاف
 « قيقحتلا لهأ نم خيش نع ثحبي نأ : داشرلا قيرط كوئسو داش ,رتسالا

 هدجو اذإف ٠ هالوم ةمدخ ىف مدقلا خسار « هارهل كرات ٠ قيرطلا كلاس

 . "7: رجزو هنع ىهن امع هتنيلو ٠ رمأ ام لتنمينف

 ا ل نوال ار دج يح د تلج حا را

 هتراشا كيف ترس ىذلا كخيش امنإ ؛ هترابع كتهجاو نم كخيش سيلو

 هيلو كدا مكر ىلا كفي انا دج ايلا ل ائاع + نوافكد فضل
 هناك لب نسيت ىذلا كخيش اهنإ:. ةلاقت كينلاو نم فلكس نييلو «تاجعلا

 كخيش ٠ ىلرملا ىلع كب لخدو « ىوهلا نجس نم كجرخأ ىذلا وه كخيش
 ىلإ كضهنأ ٠ كبر راونأ اهيف تلجت ىتح :؛ كبلق ةآرم ولجي لازام ىذلا وه

 ىتح كل ايذاحم تلازامو « هيلإ تلصو ىتح كب راسو « هيلإ تضهنف هللا

 كلانه ؛ كبرو تنأ اه : لاقو ةرضحلا رون ىف كب جزف ٠ هيدي نيب كاقلأ

 : "انا رم .نفلتلا ةظانشيب + هلا نم دادمالا :نلطاوفو:« هلأ خم ةنالزلا لحم

 ىلع كلدي الو : هلاح كضهني ال نم بحصت ال ؛ : همكح ىف لاقو

 . هم/7 قباسلا عجرملا )١(

 . 3١ ص حالفلا حاتقم (؟)
 , 7١8 ص هللا اطع نيا خيشلل ننملا فئاطل (؟)
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 . هلاقم هللا

 : يلبتحلا يئاليجلا رداقلا دبع يديس مامالا

 : ةينيعلا هتديصق ىف ىناليجلا رداقلا دبع ىديس مامإلا خيشلا لاق

 عراب ةقيقحلا ىف قح خيش ىلإ اضقلا كقاس وأ رودقملا دعاس نإو

 عراست تنك لبق نم ام لك عدو هدارمل عبتاو اصر يف مقف

 عزاتت ضارتعالا نإف هيلع هرما نم تلهج اميف ضرتعت الو

 عفادي ميلكلاو مالش لتقي ةيافك ميركلا رصخلا ةصق ىفف

 عطاق بهايغلل اًماسح ّلسو هس ليل نع حبصلا ءاضأ املف

 (!)هتادب هيف موقلا ملع كلذك هنإو ميلكلا رذعلا هل ماقأ

 : ىلاعت هللا همحر نيدم وبأ خيشلا

 نيبدأتملا نم بادألا ذخأي مل نم ٠ هنع ىلأعت للا يصر : لاق

 ل هعبتي نم دسقأ

 :ىلاعت هللا همحر يعّقتلا يلع وبأ خيشلا

 بحصب اهلك مولعلا عمج الجر نأ ول :٠ ىفقثلا ىلع وبأ خيشلا لاف
 . حصان بدؤم خيش نم ةضايرلاب الإ لاجرلا غلبم غلبي ال سانلا فئاوط

 )١( ةيبيغلا رداربلا ىف ةينيعلا رداونلا ؛ ىمست ةديصف نم ىئاليجلا مامإلل بيغلا حوتف +

 ص ائيب #5 اهتدع غلبت 7١١ .
 )١( ص ىنذدملا ىفطصمت ةيوبتلا ةرصنلا ؟١ .



 ورم

 هسفن تانوعرو « هلامعأ بويع هيري « هانو هل رمآ نع هبدأ ذخأي مل نمو
 .('), تالماعملا حيحصت ىف هب ءادتفالا زوجي ال

 : ىلاعت هللا همحر قورز نب دمحأ خيشلا يرهزألا ملاعلا

 لمعلاو ملعلا ذخأ ؛ : هدعاوق ىف ىكلاملا قورز نب دمحأ خي خيشلا لاق

 وتوأ نيذلا رودص يف تاني كانا وه لب) مهنود هذخأ نم متأ خياشملا نم

 ١5 : نامقت « © يلإ بانأ نم ليبس عبتاو م ١.. 135: ثويكنعلا : + ملعلا

 دقو « مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ندع ةافيفلا اميس ؛ ةخيشملا تمزنف

 نوعباتلا ذحأو : ايبن اديع نوكي نأ ىف هتر ءاشإ عبتاو ٠ ليربج نع وه ذخأ

 بيسملا نباو ؛نيريس نباك :هب نوصتخي عابتأ لكل ناكف « ةباحصلا نع

 .كلذ ريغ ىلإ سابع نبال بهوو دهاجمو سواطو ٠ ةريره ىبأل جرعألاو

 اوركذ امك اوركذ اميف ىلج هذخأف لمعلاو ملغلاامأف

 انتضفن ام « : هلوقب سنأ اهيلإ راشأ دقف لاحلاو ةمهلاب ةدافإلا امأو

 .("), انبولق انركنأ ىتح مالسلاو ةالصلا هيلع هنفد نم انيديأ نع بارتلا

 نم ذإ ؛ مهبولق ىف مهل ةعفان تناك ميركلا هصخش ةيؤر نأ نابأف

 ىهنو نيحلاصلا ةبحصب رمأ كلذلف « اهنم هورضاح لخي مل ةلاحب ققحت

 ا

 امك عبطلا نم قرسي عبطلاو « سناج سلاج نم نأل كلذو

 . "58 ص ىملسلل ةيفوصلا تاقبط )١(
 . بيرغ حيحص نسح : لاقو ىذمرتلاو هجام نباو دمحأ مامإلا هاور (1)
 . 5 ةدعاقلا قورز نب دمحأ خيشلل فوصتلا دعاوق (؟)
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 .ءامكحلا لوقي

 ؛ ىئارعشلا خيش ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع خيشلا

 : هنع ىلاعت هللا ىضر صاوخلا ىلع ىديس لاقو

. . 0 . 5 31 

 !"!اهيواهم ىف ىوهتف ليلد الب اهفرعت تسل اقيرط نكلست ال
 هبنجيو ؛ نامألا لحاس ىلإ كلاسلا لصوي دشرملاو ليلدلا نأل كلذو

 هل قيس دق دشرملا ليلدلا اذه نأل كلذو « قيرطلا رطاخمو مادقألا قلازم

 هلهاجم ىلع علطم ؛ ريسلا اياقخب فراع ليلد دي ىلع قيرطلا كولس

 نذأ مث ء ةدوشنملا ةياغلا ىلإ هلصوأ ىتح هل اقفارم لزي ملف « هنمأمو

 : هتموظنم ىف انبلا نبا خيشلا راشأ اذه ىلإو . هريغ داشرإب

 ليقملاو ريسلاب رصب ىذ ليلد ىلإ هيف اورقتقاف

 انعام وقلبه: وادع دك قيرطتا كلش وت

 ؛ ىلاعت هللا همحر ينارعشلا باهولا دبع خيشلا

 انيلع ذخأ ٠ هذع'ئلافك: للا تشر" نتارعشلا مامألا نتايرلا ملاعلا: لاق
 ىلع بظاون نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا

 . تاما ىئارعشلل ننملا 0(

 فورعملا ىبيجتلا دمحم نب دمحأ خيشال ةيلصألا ثحابمنا حرش ةيهلإلا تاحوتفلا (؟)

 1١؟/ ١ج انبلا نباب
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 اذهب لمعلا ديري نم جاتحيو « ةالصلا ىف انل عرشي مل ءىشب وأ ايندلارومأ
 هللا باطخ نع ةلغشملا رطاوخلا هنع عطقي ىتح ٠ هب كلسي خيش ىلإ دهعلا
 . ىلاعت

 :ىلاعت هللاب كلغشي «٠ حصان خيش دب ىلع ىخأ اي كلساف : لاق مث

 لعفا « اذكل حورأ : كلوقك ٠ ةالصلا ىف سفنلا ثيدح كنع عطقي ىتح

 ةالصلا ىف سفنلا ثيدح كمزال دقف الإو ٠ كلذ وحن وأ ؛ اذك لوقأ . اذك

 كايإو كلذ ملعاف « لفن الو ضرف ال « ةدحاو ةالص هنم كل ملسي داكي الو

 كلذ نإف « ملع ريفب ةفئاط هيلع امك خيش ريغب كلذ ىلإ لوصولا ديرت نأ
 .1') , اديأ حصي ال

 ىسفنت ىتادهاجم روص تناكو : : كلذك ننملا فئاطل ىف لوقيو

 فراوعو ىريشقلا ةلاسرك موقلا بتك عئاطأ تنك ىننأ خيش ريغ نم

 رحنو « ىلازغلل ءايحإلاو ىكملا بلاط ىبأل ثوقلاو ٠ ىدرورهسلل فراعملا
 فالخ ىل ودبي ةدم دعب مث « مهفلا قيرط نم ىل حدقني امب لمعأو ٠ كلذ
 لخدي ىذلاك تنكف .. اذكهو .. ىناثلاب لمعأو لوألا رمألا كرتأف ؛ كلذ

 « عجر الإو « هنم جرخ ادفان هآر نإف ؟ ال وأ ذفني له : ىردي ال ابرد

 هحارأو هرمأ هل نّيِب ناكل هلوخد لبق بردلا رمأ هفّرعي نمب عمتجا هنأ ولو
 راصتخا ىه امنإ خيشلا ةدئاف نإف « هل خيش ال نم لاثم اذهف ؛ بعتلا نم

 ىلإ لصي ملو هرمع عطقو ؛ هات خيش ريغ نم كلس نمو ديرملل قيرطلا
 ىلايللا ىف ةكم ىلإ جاجحلا ليلد لاتم خيشلا لاثم نأل هدوصقم
 20], ةفلطظفلا

 . 57/١ ىنارعشلل ةبدمحملا دوهعلا نايب ىف ةيسدقلا راوئألا حقاول 0(

 (ماثللا فشك د '5+) , 56 ةحرأ ىئارعشلل قداخالاو ننملا فئاطل )5,



 كك

 نم مهفلاب اهيلإ لصوي موقلا قيرط نأ ولو :٠ رخأ عضوم ىف لاقو
 ىلازغلا مامإلا مالسإلا هجح لتم جاتحا امل اهيف بلاطلاب ريسي خيش ريغ
 نالوقي انأك امهنأ عم خيش نع انهدذا د مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلاو

 انيديأب ام ريغ ملعلل اقيرط مث نإ : لاق نم لك : موقلا قيرط لوخد لبق
 دق : نالوقي اناك موقلا قيرط الخ املف .. لجو زع هللا ىلع ىرتفا دقف

 ,2'): اهاحدمو موقلا قيرط ادبثأو ٠ باجحلاو ةلاطبلا ىف انرمع انعيض

 مالسلا هيلع ىسوم ديسلا لوق قيرطلا لهأل افرش ىفكر د: لاق مث
 كك فيهكلا . « ادشر تملع امم نملعت نأ ىلع كعبتأ اه ) : رضخلل

 ةزمح ىبأل هاضرأو هنع ىلاعت هللا ىضر لبنح نب دمحأ مامإلا فارتعاو

 يئاعت هللا همحر جيرس نب دمحأ مامإلا فارتعاو ؛ هيلع لضفلاب ىدادغبلا
 عم قيرطلا ىلع هندي اخيش هل ىلازغلا مامإلا بلطو « دينجلا مساقلا ىبأل

 مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا بلط كلذكو « مالسإلا ةجح ناك هنوك
 ام : لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ناكو .. ءاملعلا ناطلسي بقل هنأ عم اخيش

 ىلذاشلا نسحلا ىبأ خيشلا ىلع ىعامتجا دعب الإ لماكلا مالسإلا تفرع
 ىلإ اجاتحا دق ناخيشلا ناذه ناك اذإف ..هاضرأو هنع ىلاعت هللا ىضر

 .("): ىلوأ باب نم انلاثمأ نم امهريغف ةعيرشلاب امهملع ةعس عم خيشلا

 : هارث ىلاعت هللا بيط يرئازجلا رداقلا دبع ريمألا

 ٠: فقاوملا : هباتك ىف هنع ىلاعت هللا ىضر لاق

 ىسوم لوق ايكاح ىلاعت هللا لاق : نوسمخلاو دحاولاو ةئاملا فقوملا ٠

 )١( قياسلا عجرملا ١/55 .
 قباسلا عجرملا (؟) 5١/١ .
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 « ادشر تملع امم نملعت نأ ىلع كعبنأ له ) مالسلا امهيلع رضخلل

 دافنا اذإ الإ هلاوحأو خيشلا مولعب عفتني ال ديرملا نأ ملعا : ١ 55: فهكلا ٠

 . ةيلمكألاو ةيلضفألا داقتعا عم « هيهنو هرمأ دنع فقوو ء ماتلا دايقنالا هل

 ةياغ خيشلا ىف دقتعي سانلا ضعب لاحك ؛ رخآلا نع امهدحأ ىنغي الو

 ريغ وهو ٠ هبلطم لوصحو «٠ هضرغ لين ىف هيفكي كلذ نا نظيو « لامكلا

 هيلع ىسوم اذهف . هنع هاهني وأ : هب خيشلا هرمأي امل لعاف الو لثتمم

 لأسو مالسلا هيلع رضخلا ءاقل بلط ؛ هرمأ ةماخفو هردق ةلالج عم مالسلا

 انيقل دقل ) : لاق امك هرفس ىف بعاتمو قاشم مشجتو « هّيفل ىلإ ليبسلا

 ا فيهكلا , 4 ابعت اذه انرقس ن نم

 ينلأست الف ) : هلوق وهو ؛ اذحاو ايهن لثتمي دمي مل اسل هلك اذه عمو

 مولعب عفتنا ام ن الغ : فهكلا ء* اركذ هنم كل ثدحأ ئَّثح ءيش نع

 ملعأ رضخلا نأ مزاجلا مالسلا هيلع ىسوم نيفي عم .. مالسلا هيلع رضخلا

 ملعأ ال مالسلا هيلع ىسوم لاق امدنع ىناعت هلوقل ىلاعت هللا ةداهشب هنم

 . ممع لب ملع نود املع صخ امو ارضخ اندبع ىلب 1: ىنم ملعأ ادحأ

 نم ائيش لبقي ال هدادعتسا نأ ملع ام ًالوأ مالسلا هيلع ىسوم ناكو

 ةلهو لوأ كلذ ملع هنإف مالسلا هيلع رضخ امأو مالسلا هيلع رضخ مولع

 .: :٠١" فيكلا «؟ اربص يعم عيطتست نل كتإ > : لاقف

 بدأ ىلإ لقاعلا رظنيلف مالسلا هيلع رضخلا ةيملع دهاوش نم اذهو

 . نيديسلا نيذه

 تملع امم نملعت آعت نأ ئلع كعب هنأ له 7 مالسلا هيلع ىسوم لاق
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 ىفف ؟ كنم ملعتأل كعابتا ىف نذأت له ىأ .. . 15: فهكلا ؛ 4 ادشر

 . قوذلا ميلس لك اهقوذي ام بدألا ةوالح نم تاملكلا هذه

 تكسو «نلأست الف : لاق امو .. : 7١ : فهكلا ,4 اركذ هنم كل ثدحأ
 ارك د لفشل نأ دوو كرو قلع نرجس: ذ ةملا هيلع نول نوب

 . اركذت ىنعمب : اركذ وأ « لعف اميف ةمكحلاب املع ىأ

 نع ىنغن ال هلجأل دوصفقملا هنم بولطملا ملعلا ىف خيشلا ةيلمكأف

 . هيهاونل ابنتجم خيشلا رماوأل الثتمم نكي مل اذإ ٠ ائيش ديرملا

 هلهاب نم سفنلا تناك اذإ مشاه نم لصألا عفني امو

 الإو ء دوصقملا ىلإ ةلصوملا ةلالدلا ثيح نم خيشلا ةيلمكأ عفنت امئإو

 ىفو هيف وطنم هدادعتساو ٠ هدادعتسا هل هاطعأ ام الإ ديرملا ىطعي ال خيشلاف

 اهلمعتسي ملف ةيودأب هل رمأو ضيرملا رضح ذإ رهاملا بيبطلاك ٠ هلامعأ
 ضيرملا لاثتما مدعو ؟بيبطلا ةراهم هنع ينغت نأ ىسع امف ؛ ضيرملا

 أيه ارمأ دارأ اذإ هللا نإف « هتلع نم هءافش دارأ ام ىلاعت هللا نأ ىلع ليلد

 ةيشخ خياشملا نم لضفألا لمكألا بلط ديرملا ىلع بجو امنإو « هيابسأ هل

 انوع كلذ نوكيف « دوصقملا ىلإ لصوملا قيرطلاب لهاج ديب هدايق ىقلي نأ
 "1 هكالف ىلعأ

 )١( فقاوملا  *03/1١ىرئازجلا رداقلا دبع ريمألل .

 هتبوذم لزجأو ىلاعت لا همحر هتمجرتو :
 ةيرقب م 1/417 قفاوملا ه 1؟؟7 ةنس دلو ىذلا ىرئازجلا رداقلا دبع ريمألا وه

 ربكألا خيشلا راوجي نفدو م168١” ققاوملا ه١٠1١ ةنس ىفوتو رئازجلا ىف ةئطيق -



755 

 : هنع ىلاعت هللا يضر ريدردلا دمحأ يديس تاكربلا وبآ مامألا

 هرحبتل : ريغصلا كلامب ٠ بقلي ناك ىذلا ريدردلا دمحأ ىديس لاق

 ىلإ هنامثج لقن مث امهيلع ىلاعت هللا ةمحر ةبقلا لخاد ىبرع نب نيدلا ىيحم -
 0 ىذلا ريبكلا دهاجملا الهو ءم5 قفاوملا ١785 ماع رئنازجلا ددلب

 اماع رشع ةعبس ىسنرفلا رامعتسالا مامأ اعينم اذس فقووا ؛داغطلا نيبسن رفلا

 فوصتب لوقلا عامسألا ىلع بيرغل هنإو فرعي نأ نم رهشأ ١ الضانمو انهاجم
 هلو ؛ كلذب دهشي فقاوملا هياتكو : مهتوفص نم هنا عم ىرئازجلا رداقلا دبع ريهالا

 انرتخا ؛ ىقوصلا ىذانسأ : اهئاودعو ةينازلا هيف ةديصف لوطأ ٠ مجحلا طسوتم ناويد
 : اهتم كل

 رسيلاو ريخلاو دهسلا ءاج دوعسمأ

 ؟ربخم نم له قاخلا لك لئاسأ
 ىدم نم خيشلا ةمه ىنتعد نأ ىلإ

 ىب راطو راطألا ىليذ نع ترمشف

 انباكر حاطبلاي انختأ نأ ىلإ

 هسقنب نيقراعلا ىبرم ىناتأ

 ةجح دادعأ دنم ىنإف لافو

 كير فشلا 7 م يشب تلاد

 انتل مدق نم كاطعأ دق كدجو

 هطاسيو همادقأ نم تلبقف
 ف6. 0
 هرس ريسكإب ىرفص ىلع ىقلاو

 دمحم نم هل ىنياقلا دمحم

 لئاق لام ام هللا ةالص هيلع

 ساحتلا : رفصلا *

 ركذ اهل سيل سحتلا شويج تلوو

 رخذلا كل ىدنعف نداف الأ ديعب
 رسك هل ىقخي سيل قايتشا حانج
 رشبلا اهل مثو ىلحر اهب تطحر
 رمأ هن ىحضأ ناشلاف بجع الو
 ردبلااهيأ اي كايقل رظنتمت

 رطسلاو حوللا همض اقح تقولا اذو
 رخذلا اذبح ايو انيف مكتريخذ

 رمألا ىضق اذب ىرشبلا كل :لاقو

 ربدلا بهذلاره انه هل ليقف
 ُرغلا ميشلاو لاملا هلإلا ىفص
 رسيلاو ريخلاو دعسلا ءاج دوعسمأ



 : هقفلا ملع ىف

 املعلا نيكسانلا ليبس عبتاو 2 املست ىك املسم هل نكف

 ا لل ا

 6 ع ع بل قو لا

 اذهلو ٠ هل ناطيشنا ءارغإل ضرعت دقف ملع وأ ةدابع-نم هدنع امب لغتشاو
 - 2 هخيش ناطيشلاف هل خيش ال نم ١ : ليف

 ىلإ ىقرتلا هئكمي الف فراع خيش دي ىلع كلسي مل نم : ةلمجلابو
 قلخلا نسحو ءاخسلا هتمالعو . نيلققلا ةدابعب ىتأ ولو برقلا لزانم

 ىوعدلا مدعو ٠ ايندلا عمج ىلع هيابكنا مدعو ىلاعت هللا قلخ ىلع ةقفشلاو

 قيض نم ىوكشلا مدعو « كلذ ىضتفا رمأل الإ موقلا حلطصمب ملكتلاب وو

 راسكنالاو لذلا لياخم هيلع ىري نأو ء هنع سانلا ضارعإ وأ ؛ ايئدلا

 نم ذوخام اذهو حااصلاو ةكربلا هباحصأ ىلع ريظت نأو « لومخلا بحو

 كسان عمج ( نيكسانلا ) قيرط ىأ ( ليبس ) كريس ىف ( عبتاو ) اننوق

 ىتلا ةيعرشلا ماكحألاب فراعلا وهو ؛ ملاع عمج ( ءاملعلا ) دباع ىأ

 حلاصلا فلسلا مهب دارملاو ٠ ةيلمع وأ تناك ةيدافتعا ٠ نيدلا ةحص رادم

 ملعلا قبط لمعو ملكو داقتعا ىف رصحنم مهليبسو ؛ ناسحإب مهعبت نمو

 :قرف ثالث ىلع مهعايتا بجي ن يذلا ةمألا ةمئأ نم مهدعب ءاج نم قرتفاو

 ةمنألا مهو ؛ةيلمعلا ةيعرشل لا ماكحألا نايبل اهسفن تبصن ةقرف (أ (

 ىوس ةيضرملا بهاذملا نم رقتسي مل نكل ؛ نيدهتجملا نم مهريغو ةعبرألا



 ني

 . ةعبرألا ةمئثألا بهاذم

 ناك ىتلا دئاقعلا نايبب لاغتشالل اهسفن تبصن ةقرفو (ب )
 . امهعبت نمو ىديرتاملاو ىرعشألا : مهو فلسلا اهيلع

 قيط ىلع تادهاجملاو لمعلاب لافتشالل اهسفن تبصن ةقرفو( ج )
 « هعبت نمو دينجلا مساقلا وبأ مامإلا وهو ٠ ناتمدقتملا ناتقرفلا هيلإ بهذ ام
 عيمج نم مهادع نمو « ةيدمحملا ةمألا صاوخ مه ةثالثلا قرفلا ءالؤهف

 ىجاتلاف ٠ مالسإلاب هل مكحي مهنم ضعبلا ناك نإو . لالض ىلع قرفلا

 ةيلمعلا ماكحألا ىف دلقو « ةنسلا لهأ هنيب ام قيط ىلع هتديقع ىف ناك نم
 كلسم كولس ىف ةاجنلاو ةمعنلا مامت مث ؛ ةيضرملا ةعبرألا ةمئألا نم اًمامإ

 نمم نامدقتملا ناقيرفلا هنيب ام ىلع هنيد مكحأ نأ دعب ؛ هعابتأو دينجلا
 بطقلاو ؛ هعابتأو ىعافرلا دمحأ ىديس مامإلا ىنابرلا بطقلا هكلسم كلس
 ديسلا ىئايرلا بطقلاو هعابتأو ىئاليجلا رداقلا دبع ىديس مامإلا ىنابرلا
 + هغابتأو ىقوسدلا ميهاربإ ديسلا ينابزلا بطقلا + هعابتأو ىودبلا دمحأ
 ىنابرلا بطقلاو . هعابتأو ىلذاشلا نسحلا وبأ ىلع ديسلا ىنابرلا بطقلاو

 ىدنبشقنلا هللا دبع ىديس ىنايرلا بطقلاو هعابتأو ىتولخلا دمحم ىديس
 انعو مهنع ىلاعت هللا ىضر ةيدمحملا ةمألا تاداس مهلك ءالؤهف ؛ هعابتأو

 ىلع كلس دق نوكي نأ بجي .. ىلاعت هللا ىلع لدي ىذلا خيشلاف
 تلازو « تبذهت ىتح هسفن دهاجو بعتو . قيرطلا خياشم نم خيش ةقيرط

 دلق نم سانلا نم اريثك نإف « هبانتجا بجيف الإو ؛ ةيرشبلا تانوعرلا اهنع
 نع غاز هدئاقع ىف هنكلو مهنع ىلاعت هللا ىضر ةعبرألا ةمئألا نم امامإ
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 ىف اولض دق ىتش قرف مهو « ةنسلا لهأ دقتعم دقتعي ملف « مهدافتعا

 نم مامإ ديلقفتب ضري مل نم سانلا نمو ؛ مهريغو ةيردقلاك مهدئافع

 ه ١.27. مهئبق نمم لضأ مهو ةنسلا لهأ داقتعاب الو ةعبرألا ةمئألا

 ىلإ هسفن تفوشت نم ىلعف :٠ هباثأو ىلاعت هللا همحر خيشلا لوقي مث

 ٠ ىوقتلا ةمزالم ديحوتلا راحب ىف قرغتسي ىتح ديرجتلا قيرط كولس

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب هيلإ لسوتلاو ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالاو
 ةيسفنلا تاملظلا نم هجرخيو : هيبري فراع خيش ىلع هعمجي نأ ىف

 كعلطأ كقدص لا ملع اذإف « هيفاصيو ةبحملا رمخ نم هيقسيو ٠ هيفصير

 لقو ؛هيدي نيب تيملاك نكو ؛ هيلع كدي دشف هب تعمتجا اذإف ٠ هيلع
 دجلا ىف ذخ مث هللا اناده نأ الول ىدتهنل انك امو اذهل اناده ىذلا هلل دمحلا

 : لاق امك .. لاملاب ال كسفنب دجوو لاهتبالاو

 ىوهلا اخأ اهيف ىقنلا لثيي سفانف

 لذبلا اذبح اي كنم اهتلبق نإف

 هسفلب ىمعن بح ىف دجي مل نمو

 !"!لخبلا ىهتنا هيلإ ايندلاب داج ولو
 هلا ءاطع نبا خيشلا لاق امك لوقن انأل ؟هفصو اذه نم نيأ :لاقُي الو

 كزوعي امنإو نيلادلا دوجو كزوعي ال ؛ : ٠ ننملا فئاطل ٠ ىف ىردتكسلا

 ..: ادشره دعت افدض دج ٠ ميبلط ىف قدصلا دوجو

 )١( ريدردلا دمحأ خيشنل ةيهبلا ةديرخلا ..
 قباسلا عجرملا (؟) .



 5 ضرس

 بجعلا نم هباحصأ ىف ئير مك بلطلا قدص ىف هللا ّرسا نكا
 كلد ىلوب ءادتقالا نوكي امنإ : : اضيأ ٠ ننملا فئاطل ٠ ىف لاقو

 كنع ىوطف . هيدل ةيصوصخلا نم هعدوأ ام ىلع كعلطأو هيلع هللا
 ليبس كب كلسف « دايقلا هيلإ تيقلأف ء٠ هتيصوصخ دوجو ىف هتيرشب دوهش
 .« خلا ..داشرلا

 : همكح ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ىردنكسلا هللا ءاطع نبا خيشلا لاقو

 ملو ء هيلع ليلدلا ثيح نم الإ هئايلوا ىلع ليلدلا لعجي مل نم ناحبس ٠

 .'), هيلإ هلصوي نأ دارأ نم الإ مهبلإ لصوي
 ىلولا خيشلا طئارش ةفرعم ىلإ تقتشا دق ميركلا ئراقلا اهيأ كارأو

 موقا ىلإ انيدهي هدحو ىلاعت هللاو ؛ ديزملاو نايبلا كيلإف ديشرلا دشرملا
 . ريدق ءىش لك ىلع هنإ قيرط

 )١( ص ىناسملتلا ىمشاهلا دمحم خبشلل نيفراعلا جنرطش حرش ؟١ .



 را

 رشع ىداحلا لصفلا

 هتامالعو هتامصو يبرملا خيشلا طورش

 ىلإ ديرملل دشرملا ىدمحملا ثراولا ةبحص ةيمهأ انل نيبتي قبس امم
 بادألا سورد ىقلتو « دييأتلاو لامكلا جرادم ىف ىقرتلل قيرط موقأ

 كلعلاو ةيناقلا نضازمألاو ةيفخلا ترويعلا فاشتكاو : قيقحتلاو لئاضفلاو

 . ةينطايلا

 ؟ هنفرعم ىلإ لوصولاو ؟ هيلإ ءادتهالا فيك : لئاس لأسي دق نكلو
 : قيفوتلا لابو لوقنف ؟ هفاصوأو هطورش ىه امو

 ؛ بيبطلا ىلإ هتجاحب ضيرملا روعشك هيلإ هتجاحب بلاطلارعشي نيح

 عراض بلقب ىلاعت للا ىلإ هجتيو ةينلا ححصيو « مزعلا قدصي نأ هيلع
 : الئاق هتاولص رابدأو هدوجس ىف هوعديو « ليللا فوج ىف هيداني ؛ رسكنم

 . : كيلإ ىنلصوي نم ىلإ ىتلصوأو ؛ كيلع ىنلدي نم ىلع ىنّلد مهللا '

 ٠ 57 ؛لمتلا « * هاعد اذإ ٌرطضملا بيجُي مَآ 8 ىلاعت هلل لاق

 .1 5١ :دمحم : , « مهل اريخ ناكل هللا اوُقدص ولف 2 :ىلاعتو هناحيس لاقو

 ءاملا ىلإ نامظلا رارطضا هللا ىلإ كلصوي نم ىلإ تررطصا ولف

 ولو ؛كبلط دوجو نم كيلإ برقأ كلذ تدجول نمألا ىلإ فئاخلاو

 كنم قحلا تدجول هتدقف اذإ اهدلول مألا رارطضا هللا ىلإ .تررطضا

 قحلا هجوتلو ؛ كيلع رذعتم ريغ لوصولا تدجولو ؛ ابيجم كلو ءابيرق



 8 فرح

 ١. كيلع كلذ ريسيتب

 نأ للاب فراع خيش ىلع ىلاعت هللا هعمجي نأ دارأ نم لك ىلعف

 هعيشي امل تفثلم ريغ دابتنأو ةقدي لأسيو + شافيو « هدلب ىف هنع ثحبد

 ("!نمزلا اذه ىف ىبرعلا دشرملا دقف نم مهضعب

 هلا همحر  ىنسحلا ةبيجع نبا مامإلا رسفملا ةمالعلا لوقي اذه ىفو

 : ماسقأ ةثالث ىلع اهيفنو ةيصرصخلا تابثإ ىف سانلاو ىلاعت

 .ماوعلا حبقأ مهو ؛ نيرخأتملا نع اهوفنو نيمدقتملل اهوتبثأ مسق ١(

 مهنامز ىف ءايفخأ مهنإ : اولاقو ؛ اثيدحو اميدق اهورقأ مسقو (”
 . مهتكرب هللا مهمرحف

 ةيصوصخب مهرارقإ عم « مهنامز لهأ ىف ةيصوصخلا اورقأ موقو (؟
 نأ هللا دارأ نيذلا ءادعسلا مهو 3 مهرومظعو مهل اورفظو 8 مهوفرعو 03 فلسلا

 لعجي مل نم ناحبس ه مكحلا ىقو ٠ هترضح ىلإ مهيرقيو هيلإ مهلحري

 دارأ نم الإ مهيلإ لصوي ملوع هيلع ليلدلا ثيح نم الإ هنايلوأ ىلع ليلدلا

 نإق عطقنا ةيبرقلا خيش.نأ معز نم نلع دري اذنهيو# هيلإ هلصوي نأ

 ةجحلاب موقي نمم ولخت ال ضرألاو « مئاق هللا كلمو ٠ ةماع ىلاعت هللا ةردق

 اا رمأ ىتأي ىتح

 نأ ىعدي نم ىلع هيف دري (رعش ةمكحلاو ملعلا لهأ ضعب لاق دقو
 : اولق وأ اومدع دق اذه انئامز ىف نيدشرملا

 : ل سا 0
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 اولق وأ انرصع ىف اومدع دق ١ اولص مهانه نع موق لوقي

 لاهجلا نيعأ مهارت نأ نع 22اولج دق امنإ الك : تلقف

 ىرت الأ . ىرخأ ندم ىف هنع ثحبيلف هتنيدم ىف ادحأ دجي مل اذإف

 بيبطلا دجي مل اذإ ةربثك دالب ىلإ لب ٠ ةيئاث ةدلب ىلإ رفاسب ضيرملا
 هئاد صيخشت نع هتئيدم ءابطأ زجعي نيح وأ . صتخملا قذاحلا رهاملا

 ص قذحأو وهما ءايطأ ىلإ جوحأ حاورألاو بولقلا ةاوادمف 3 هئاود ةقرعمو

 ةيفاعلاو وفعلا هللا لأسن ٠ دشأو ىتعأ بولقلا ضارمأ نأل ؛ ماسجألا ءابطأ
 5١ ا

 .!'اهمركو هنمي اهنم

 : ملعلا لهآ دنع خويشلا عاونأ

 نايب ىف ىلاعت هللا همحر ىطيقلشلا هللا بيبح ثدحملا خيشلا لوقي

 : نيدلا ىف ههقفي اريخ هب شا دري نم ٠ ثيدح حرش دنع خويشلا عاونأ
 ةمالعلا ىخيشو ىقيقش ىحأ لاق دقو .. ملسمو ىراخبلا دنع هيلع قفتملا

 ملعاو : بقاعلا دمحم خيشلا ةقيقحلاو ةعيرشلل عماجلا ؛ بقانملا وذ ققحملا

 : ماسقأ ةثالث ىلع قلطي ره ثيح نم فرعلا ىف خيشلا نأ
 جاتحملا نييبتو ءماكحألاب رابخإلا هتفيظور .. ميلعنلا خيش : لوألا

 . اهنم هيلإ

 ىف ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا هتفيظوو  فاقلاب  ةيقرتلا خيش : يئاثلا
 . هب عفتنيف كلذ ىف هتمه هيلع ليحيو ء ديرملا حالصإ

 .ةددشم ةانثم ءاي اهدعب هدحوملا ءابلاب - ةيبرتلا خيش ؛ ثلاثلا

 )١( فوصتلا نع قئافح :رظني 57 .



 5 ةراويس

 هب حلصي امب هتجلاعمو ٠ هقيرط ىف ديرملا جيردت : هتميلظوو

 : ةلثم كلذل اوبرضر .. لاح

 ربكلاك ةفص هسفن ىف دجو ول ديرملا نأ كلذو : ىسويلا نسحلا لاق

 . تاكلهملا تامرحملا نم اهنأب هربخي ميلعتلا خيش نإف ؛.الثم

 ىلاعت هللا ىلإ هجوتيو « بدألاو ةقيرطلا ىلع ههبني .. ةيقرتلا خيشو
 هتمهب هيقريف ؛ ىلاعت هتوقو هلوحب اهنم هرهطي نأ ىف

 ةيئارونلا هتريصبب دجي ام ىلع هتجلاعم ىف هعم ذخُأي ةيبرتلا خيشو
 اهب قشيو ءاهلمحي بطح نم ةمزحب الثم هرمأي نأك « ةينابرلا هنسارفو
 ىلاعت هللا ىضر ةريره وبأ ديسلا ناك امك «قراعملا عماجمو ٠ قاوسألا

 وأ ٠ ةعيرشلا هابأت ال بعص رمأب هرمأي وأ . هسفنل ارابتخا هلعفي هتع
01 2 - 3 3 

 . كلذ ريغ وأ :ءعءاعد هنفلي

 وشو «يقريو ؛ ىبريو ٠ ملعيف ؛ دحاو ىف رومالا هذه عمتجت دقو

 ٠ انئامز ىف ىذلا وهو ؛هتمهب ىقريو مّلعي ؛ اهنم نانثا نوكي دقو ٠ لماكلا

 ؛ نامز ذنم اهيلع حلطصملا ةيبرتلا عاطقنا ىلع قيرطلا خويش صد دقف

 أ ريش عالتمإ عم كاف“ ها همر هطخ نموها اهب كرا ارهركر

 ىلاعت هللا ىضر ىكلاملا قورز نب دمحأ ديسلا ةمالعلا ثدحت دقو

 : لاقف ةثالثلا خويشلا طرورش نع هنع

 ؛ هيف ملكتملا بابلا دقع ليصحت : ةثالث هطورشو ميطت خيش ©

 . لوبقلاو درلا ىف فاصنالاو ؛ ريصقت الب ءافلإلا ىلع ةردقلاو

 ثدحملا ةمالعلا خيشلت ملسمو ىراخبلا هيلع قفتا اعيف ملسملا دز حرشب معنملا تف )١(
 . /577١ هج ىطيقنشلا هللا بيبح
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 ؛ انطابو ؛ ارهاظ ةلماعملا ملع : ةثالث هطورشو ١ ةيبرت خيش 48

 . ةلصاحلا ةيرجتلاو « ةذفانلا ةريصيلاو

 ماتلا رونلاو «٠ ةذفانلا ةريصبلا : ةثالث هطورشو « ةيفرت خيشو ©

 قرر همي نوع هيي رودلاب و دكرمي ةزروعسلاف ب ةيلاعلا فلا
 امك قفحي ةيبرتلابو ءعفري ةريصبلابو « ىبري ملعلاب هلبق ىذلا نأ امك

 .!'/ققحي فاصنالابو «٠ لصوي ةرابعلابو , ديفي ليصحتلاب هلبق ئذلا نأ

 : دشرملا خيشلا يف اهرفاوت بجاولا طورشلا

 نم لك امف ؛ ىقن ىقت لماع ملاع لك ىلع الإ خيشلا ظفل قدصد ال

 : ءامكحلا دحأ لاق دقو ء مامإ سانلا ىلع مدقت وأ خيش داشرالل ردصت

 ٠ لوكبلاك مطاوفلا لك الو ىسوم راتك ناريللا لك امذ ٠

 قح تافصو 5 ةفيقد طورش داشرإلل ردصتملا خيشلل ناك مث نمو

 دنع خيشناب دوصفملا وهف ترفاوت نإف ٠ سانلا داشرإل لهأتي ىتح ةقيقحو

 : ةعيرأ ىهو ايعدم ناك الإو ثيدحلا
 ١( ةيئيعلا ضئارفلاب املاع نوكي نأ ..

 .. هللاب افراع نوكي نأ (؟

 . اهتيبرت لئاسوو سوفنلا ةيكزت قئارطب (ريبخ نوكي نأ ("
 . هخيش نم داشرإلاب انوذأم نوكي نأ (5

 : ةينيعلا ضئارفلاب املاع دشرملا نوكي نأ ىغبنيف :لوألا طرشلا امأ

 تالماعملا ماكحأو ٠ باصنلل اكلام ناك نإ ةاكزلاو مايصلاو ةالسدلا ماكحأك

 ) )1١ىكلاملا قورز نب دمحأ خيشلل فوصتلا دعاوف .
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 . خلإ .. ةراجتلا ىطاعتي نمم ناك نإ عويبلاو

 فرعيف . ديحوتلا ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقعب املاع نوكي نأو

 ىف كلذكو « اليصفنو الامجإ ليحتسي امو زوجي امو ٠ ىلاعت هلل بجيام
 .. مالسإلا ناكرأ رئاس اذكهو « مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا .قح

 ةنسلا لهأ ةديقعب دشرملا ققحتي نأ ىغبنيف : يناثلا طرشلا امأو

 ؛ اهتحص هحورو هبلق ىف دهشيف ؛ ةياردو املع اهفرع نأ دعب اقوذو المع
 « هلاعفأ ىف ذحاو + هتافص ىف دحاو « هتاذ ىف دحاو ىلاعت هللا نأ دهشيو

 ىلإ اهعجريو ٠ ادوهشو اقوذ ىلاعت هللا ءامسأ تارصح ىلع فرعنيبو
 لدي ال تارضحلا ددعت ذإ تارضحلا ددعت هيلع هبتشي الو ؛ ةعماجلا ةرضحلا

 .تاذلا ددعت ىلع

 برم دي ىلع هسفن ىكز دق نوكي نأ دبالف : ثلاتلا طرشلا امأو

 ناطيشلا بيلاسأ فرعو « اهسراسوو اهضارمأو سفنلا بتارم ربخف . دشرمو

 كلذ لك ةجلاعم قئارطو ؛ ريسلا لحارم نم ةلحرم لك تافآاو . هلخادمو

 . هعاضوأو صخش لك ةلاح مئالب امب

 نم زيجأ دق نوكي نأ نم دشرملل دبالف : عبارلا طرشلا امأو

 هيعدي ملعب نويصاصتخالا هل دهشي مل نمف ؛ ريسلا اذهو ةيبرتلا هذهب هخيش
 ةزايحو داشرإلا ةيلهأ ةداهش ىه : ةزاجإلاف . هيف ردصتي نأ هل قحي ال
 ال نمت زوجي ال امكف ٠ تاعماجلاو سرادملا ةركف نألا تسسأ اهيلعو ءهئتافص

 زاجملا ريغل حصي الو ٠ ىضرملا ةاوادمل ةدايع حتفي نأ بطلا ةداهش لمحي
 ةداهش لمحي ال ىذلل زوجي ال امكو « ءانبلل اطلطخم مسري نأ ةسدنهلا ىف

 نأ زوجي ال كلذكف ؛ تاعماجلاو سرادملا ىف سردي وأ ملعي نأ ميلعتلا ةيئهأ
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 . نيلهؤم نينوذأم نيدشرم لبق نم هب هل نوُذأم ريغ داشرإلا ىعدي

 . ملسو هلإو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لسلستلاب مهدنس لصتي

 ىلص هللا لوسر ثيداحأ اولقانت نيذلا ثيدحلا ءاملع رارغ ىلع اذهو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر نع الجر دنسلاب ملسو هلآو هيلع هللا
 تيرحتلاو عاجلا نم ةيرجلا ةقلا اطفعل' اناا دكتلا انردتما رن كتسو هلا
 هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لصتملا دنسلاب ةيئارقلا تاءارقلا ءاملع رارغ ىلعو

 ركذلا نيقلت ىف قيرطلا لهأ كلذكف ٠ خيش نع اخيش اهنوقلي ملسو هلآو هيلع
 .. ديرملا اهب دبعتي ىتلا ىلسحلا ءامسألاو

 الولو نيدلا نم دانسإلا :٠ كرابم نب هللا دبع انديس مامإلا لاق اذهلو

 ٠. ءاشام ءاش نم لاقل دانسإلا

 ال كلذك «٠ بطلاب لهاج دنع ىاودتي نأ لقاعلا نم حصي ال هنأ امكف

 داشرإلاو هيجوتلاب صتخملا نوذأملا دشرملا ريغ ىلإ نكري نأ ءرملل زوجي
 خايشألا نم ةزاجإلا ةميق فرعي ىضاملا ىف ىملعلا عضولا سرد نم لكو
 ءاملعلا نم هملع ذخاي مل نم ىلع اوقلطا مهنإ ىتح ٠ مهدنع ىفلتلا ةيمهأو
 نمو ٠ ةصاخلا ةعلاطملاو فحصلا نم هملع ذخأ هنأل ؛ ىفحنصلا : مسا

 ٠ ىفحصم نم نارقلا الو ىفحص نم ملعلا ذخأت ال ؛ : ةثوروملا مهتالوقم

 « مّلْلا اونوأ نيذلا رودص يف تانّيب تايآوه لب ١ ىلاعت لاف
 0 ش 1 .. 595: تربكنعلا +

 نمع اورظناف نيد ملعلا اذه نإ ٠ : ىلاعت هللا همحر نيريس نبا لاق

 .هحيحص ةمدقم ىف ملسم مامإلا هاور .. ٠ مكنيد نوذخأت
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 هللا ىضر رمع نبا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىصوأ دقو

 كمحل وه امنإ كنيد كنيد رمع نبا اي :١ لاقف كلذب امهنع ىلاعت

 نع ذخأت الو . اوماقتسا نيذلا نع نيدلا ذخ .. ذخأت نمع رظناف كمدو

 .('!, اولام نيذلا

 نوذخأي مع نوماحتتلا ةيدديلف + سنت لتاسم آلا خفمت حو ماعلا
 . نوطعي نمل نوملاعلا هبنتيلو

 : اهتظحالم نكمي رومأ دشرملا تامالع نم نأ ملعا مث

 ملكتي ال ةيحور ةوشنو ء ةيناميإ ةحفنب رعشت هتسلاج اذا كنأ : اهنم
 ديفتست ء ةحيصن وأ ةظعومب الإ ثدحتي الو ءريخب الإ قطني الو « هلل الإ
 امك هظحل نم ديفتست هدعب نم عفتنت امك ١ هبرق نم عفتنتو .همالك نم

 صالخإلاو ناميإلا روص هيديرمو هناوخإ ىف ظحالت نأ .. اهنمو
 قدنصلاو ثحلا نم ايلعلا:لكملا مهطلاكت قنأر,ركذنتو + عضاوتلاو ىرقتلاو
 جئاتنو هراثاب رهاملا بيطلا فرعي اذكهو « ةصلاخلا ةوخآلاو راشيإلاو

 هتحصم نم اوجرختو « هيدي ىلع اوفش نيذلا ىضرملا ىرت ثيح « هدوهج

 . ةيفاع منأو ةوق رفوأب

 اسايقم تسيل مهتلقو ذيمالتلاو نيديرملاو عابتألا ةرثك نأب ملعلا عم
 . هللا نم مهفوخو « مهاوقتو ءنيديرملا ءالؤه حالصب ةربعلا امنإو ؛ اديحو
 . ىلاعت هللا عرش ىلع مهتماقتساو ؛ ضارمألاو بويعلا نم مهصلختو

 )١( ج لامعلا زنك ىف اذك رمع نبا نع ىدع نبا ظفاحلا هجرخأ ؟/*١5
 م١١ - (مادللا فشك
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 ناك امك ةمألا تاقبط فلتخم نولثمي هتذمالت ىرت كنأ : اهئمو

 .. ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ

 ؛ هعم بدأتلاو.('!هسلاجم مازتلاو ؛هديب ذخألل بلاطلا عفدي هب رفظلاف

 ةيرشلا مظن دقو ؛ نيرادلاب زوفلا ليبس ىف هداشرإو هحصنب لمعلاو
 :لاقف حيحصلا خيشلا فاصوأ

 ىرسي ىرهلا ىلايل ىف الإ وه امف هيف نكت من اذإ تايآ خيشللو

 رحبلا ججل هب برضاف نطاب الو رهاظب هيدل ملع نكي مل اذإ

 رمألا لمكأ ىلع اًعمج اهيفصول عماج ريغ هنأ الإ ناك نإو
 ٍرْبَخ ىلع بيبطلا اهنم نكي من اذا ىدرلا ىلإ ليلعلا لاوحأ برقأف

 نأل ةعيرشلا ءاملع ريغ ىلإ باستنالا ةحص مدع نيبت اذه نمف

 . 'ادشرملل حلصي ال صقن هب لهجلا
 خيسلا طورش ىف ىلبنحلا ىناليجلا رداقلا دبع خيشلا لوقي مث نمو

 : كلذك

 لهجلا ىلإ دوقي لاجدق الإو دئاوف سمخ خيشلا ىف نكي مل اذإ

 لصأ نع ةقيقحلا ملع نع ثحبيو (رهاظ ةعيرشلا ماكحأب ميلع

 لعفلاو لوقلاب نيكسملل عضخيو ىرقلإو رشبلاب دارولل رهظيو

 لحلا نم مارحلا ماكحأب ميلع هردق مظعملا خيشلاوه كاذق
 1 اهدعي امو 1١ ص فوصتلا نع قئاقح عجار )ا(

 - رشنلاو بتكلا راد - باهولا دبع مركأ اد 77/7 دانسإلا ةموظنم حرش دادمإلا (”)
 . لصوملا ةعماج



 م

 ("!ىلك مرك وذ لبق نم هبذهف هسفنو قيرطلا بالط بنهي

 : هنع ىلاعت هللا ىضر ىكلاملا هيقفلا قورز نب دمحأ ىديس لوقيو

 الو : لاف مث ٠ ةذفان ةريصبو : ةيضرم ةلاحو « ةيئاع ةمهر» حيرص قوذو

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق ىلع ناك نمل الإ ةئماكلا ةخيشملا حاصت

 نآرقلاب اقلختم ناكو « هلاعفأو هلاوقأ تماقتساو هلاوحأ تلمك نم وهو ملسو

 ميلس لقعو خسار ملع اذ ناكو ؛ىنسحلا هللا ءامسأ ىناعمب ايلحتم ميظعلا

 . ةفرعملا راونأب هبلق رونتو ؛ هردص حرشناو ء هاوه بهذو « ةرهاط سفنو

 « ثراو نم ذخأو هيأر حجرتو هتريصب ترونتو هترطفو هنطاوب تملسف

 ةمرح طاقساو « نيدلاب لهجلا : هتخيشم حصت ال ةسمخ هيف تناك نمو

 ءوسو ؛ ءىش لك ىف ىوهلا عابتاو ؛ ىنعي ال اميف لوخدلاو ؛نيملسملا

 ("لتالابم ريغ نم قلخلا

 : دشرملا خيشلا ذاختا ةدئاف

 ذاختا ةدئاف نيبن نأ خيشلا طورش نم هانركذ ىذلا دعب ناوألا نآ دقو

 هل لخد ال خيشلا نإ :لوفي سانلا نم ًاريثك نأ ذإ ةييرتلاو ملعلا ىف خيشلا
 .ةودقلا ىف الصأ هل لحم الو ةيبرتلا ىف

 : هتدئاف نايب ىف ةمهملأ ةطقنلا هذه حيضوت نم دب الف مث نمو

 نأ نم ًالدبف ؛ قيرطلا كل رصتخي رومألا ىف ريصبلا خيشلا نإ ١(

 نيدلا ميرك خيشنل رمسألا مااسلا ئبع ىديس بقانم ىف راهزألا ةضور حيقنت مل

 +. اييلا- سلب ارط حامتلا ةيدكم نشانلا ء192ض.ىنوموزلا
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 ليصعت قيرط ناك ءاوس  قيرط ىأ  قيرطلا ىف بعتت
 صلخت قيرط وأ « بلقلا حالص ىلع لالدتسا قيرط وأ ؛ ملع

 كولسلا ىف أطخلا وأ ؛ مهقلا ىف أطخلا كبنجي لماكلا خيشلا نإ (؟

 ناسنإلا ريس نع أشنت نأ نكمي ىتلا تاروصتلا ىف أطخلا وأ

 تمس هنم ذخأتو ٠ الاح هنم ذخأت هتبحص لالخ نم خيشلا نإ (*

 . بلقلا ريونتو « ملعلا رونو ؛ مهبدأو ءاملعلا

 اهلهأ نع ةييرتلا وأ ملعلا ذخأي نأ ناسنإلا لوبق درجم نإ (4
 وأ . بجعلا وأ رورغلا ضرمك ٠ ضارمألا نم ريثك نم هزرحي
 , ةيهجنعلا وأ ريكلا

 عيطتسي الو ءىيش ليصحت ناسنإ ىلع ضرتفي ةلاح لكو 6

 ربتعي ةهجلا هذه نع ذخألا نإف ام ةهج نم الإ هليصحت
 .بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال ام : باب نم هقح ىف ةضيرف

 ىف هب عافتنالا نإف ىده ىلإ ايعادو احلاص خيشلا ناك اذإو (5

 . صوصنلا هيلع لدت ةرخآلاو ايندلا

 ىخاأتناو ركذلاو ملعلا تافلح يف ةكراشملاو خيشلا لوح عمجتلاو ٠(

 ايندلا ىف ةريثك حلاصم هيلع بترتت ءاوجألا هذه ىف صاخلا

 (!)درخآلاو

 ,. 155 1١98 ص ىوح ديعس خيشلل ةيحورلا انتيبرن )1



 نك ش3

 مث نمو .. دشرملا ىلولا درجو ىه ةحيحصلا قالطنالا ةطقنف نذإ

 مخ خيشلا ناش ىف ىلاعت هللا همحر ىردنكسلا هللا ءاطع نيا خيشلا لوقي

 ائيسم تنك امير« هلاقم هللا ىلع كلدي الو هلاح كضيهني ال نم بحصت

 . : كنم ًالاح أوسأ وه نمل كتبحص كنم ناسحإلا كارأف

 : خيش نع فوصتلا نخأ ةرورض

 ةايحلا بئاوج لكل الماش الماك اجهنم نيملسمان عضو ىلاعت هللا نإ

 « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةنسلاب ىحوأو ميركلا نآرقلا لزفاف

 ىلتبم ناسنإلا ناك امل نكلو ؛ امهئايض ىف راسيو امهب ىدتقي نيرون اناكف

 نم هيلإ سوسوي ناطيشو ٠ ةهج نم ةيميهب ةوهش تاذ ءوسلاب ةرامأ سفنب

 قيرط ىلإ هي هملع عم داشرلا قيرط نع ملسملا لدعي دقف ٠ ىرخأ ةهج

 ذاختال ناك ٠ جراخلاب رثأتي ىعامتجا هعبطب ناسنإلا نأو « غيزلاو ىوهلا
 مهعمجأ ةيفوصلا ةداسلا دكأ مث نمو ٠ هسفن ىف قيمع رثأ ىبرملا خيشلا

 ..كلذ مكح اونيبو ٠ هنع فوصتلا ذخأو ءدشرملا خيشلا ذاختا ةرورض ىلع

 لكل دبال ٠ هنع ىلاعت هللا يضر ىناليجلا رداقلا دبع خيشلا لوفي

 بابلاو هيلع ءالدألاو ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا مه خياشملاف ٠ خيش نم هلل ديرم

 . 0 هيلإ هنم لخدي

 ال ىتلا ملعلا عورف نقلت هنأ ىرن رداقلا دبع خيشلا ةريس ةعباتم نمو
 ريغ بحصي مل قيرطلا ذخأ امن هنأ الإ « ةعيرشلا ءاملع نم اهل رصح

 لل سابدلا دامح : هخيش

 )١( قحلا قيرط يبلاطل ةينغلا */١773 قشمد  بايثألا راد / ط .
 نانبل ؛ليجلا راد . ناديز فسوي /أ 48 ص رصمب ةيرداقلا عورفو ىفوصلا قيرطلا (؟)



 ا

 ذخأي نيذلا رهاظلا ءاملع نع فلتخي خيشلا نإ ؛: لوقي اذه ىفو

 ةعيرشلا نونفو مولع ىقلت كلاسلل نكمي ثيح «٠ عرشلا مولع مهنم ّئدتبملا

 خيش ةبحصب الإ كلاسلا اهكردي الف ةقيرطلا امأ . ءاملع ةلمج نم

 دحاو 0 .٠

 ةبحصلا قيرط موقلا قيرط ٠ ىبطاشلا يلوصألا ةمالعلا لوقيو

 الإ هيف حصي ال « رظنلاو لاحلاو ةدارإلاو ةمهلاب ةيبرتلاو داشرإلاو ةعيبلاو
 . !")؛ دحاو خيشل ةدهاعملاو ةعيبلاو دارفتالا

 اوصن مهنأ دجي مهب ىدتقملا فوصتلا ةمئأ ةبتكام ىلع علطا نمو
 عبتيو « هدايق هيلإ ىقلي دحاو خيشب ديرملا ديقتي نأ ةيقرتلاو ةيبرتلا نأ ىلع
 ىلع ضارتعالا كرتي نأو ٠ اعيطم ًاعماس ء هل ءىش ىف هفلاخي الو ؛ هرمأ

 . !"ادشرملا ىلولا

 : لوقي ذإ فراع خيش دي ىلع كولسلا بجوي ىريشقلا مامإلا اذهو

 حلفي ال ذاتسأ هل نكي مل نإف « خيش دي ىلع بدأتي نأ ديرملا ىلع بجير»
 همامإف ذاتسأ هل نكي مل نم : لوقي ىماطسبلا ديزي وبأ ناك اذكهو « أدبأ

 اهسفنب تتبن اذإ ةرجشلا : لوقي قاقدلا ىلع ايأ ىذاتسأ تعمسو « ناطيشلا

 نكي مل اذإ ديرملا كلذك ءارمثت ال نكل قروت اهنإف اهسرغي سراغ ريغ نم
 ره ناجع ريف سن قت هقيرلت هنم وخأي ةانننأ هل

 | 4" ص رصمب ةيرداقلا عورفو ىفوصلا قيرطلا )١(
 -زارد هللا دبع خيشلا ت 7؟؟١/؟ ىبطاشلا مامإلك هققلا لوصأ ىف تاقفاوملا (؟)

 . توريب ةفرعملا

 , ؟؟/١ ىئارعشلل يربكلا تاقبطلا (؟)
 . 599 ةيريشقلا ةلاسرلا : عجارب (؛)
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 خيشلا ذاختا بوجو ىلإ بهذ ىلاعت هللا همحر ىنارعشلا مامإلا كلذك
 كلس نمو ٠ ديرملل قيرطلا راصتخا وه امنإ خيشلا ةدئاف ٠ : لوقي ذإ ىبرملا

 خيشلا لاثم نأل هدوصقم ىلإ لصي ملو ء هرمع عطقو دات خيش ريغ نم

 .(0), ةملظملا ىلايللا ىف ةكم ىلإ جاجحلا ليلد لاثم

 غلبم غلبي ال سانلا قئارط بحصو « اهلك مولعلا عمج الجر نا ولو '

 .('7 ئفقثلا ىلع وبأ هلاق .. ٠ حصان بدؤم خيش عم ةضايرلاب الإ لاجرلا

 قيرطل كلأسلا قح ىف بجيو ٠ : ىلازغلا دماح وبأ مامإلا لوقيو
 قالخألا هنع عفريو قيرطلا ىلع هلديل برمو دشرم هل نوكي نأ قحلا
 "ا ةدومحملا قالخألا اهناكم عضيو ةمومذملا

 خيشلا ذاختا بوجو ىف ىعرشلا مكحلا طانم ىلإ مامإلا راشأ دقلو

 ىلإ هيدهيل ةئاحم ال هب ىدتقي خيش ىلإ ديرملا جاتحي ,: هلوقب ىبرملا
 نمف ٠ ةرهاظ ةريثك ناطيشلا ليسو ضماغ نيدلا ليبس نإف ؛ ليبسلا ءاوس
 ىداوبلا ليبس كلس نمف ةلاحم ال هقرط ىلإ ناطيشلا هداق خيش هل نكي مل

 . 14, اهكلهأو هسفنب رطاخ ريفخ ريغ نم ةكلهملا

 سبل ال احيضوت رمألا حضوي ىلاعت هللا همحر ىنارعشلا مامإلا كلذكو

 ذاختا بوجو ىلع قيرطلا لهأ عمجأ كلذكو ١ ؛ لوقيف ضومغ الو هيف
 لوخد نم هعنمت ىتلا تافصلا كلت لاور ىلإ هدشري هل اخيش ناسنإلا

 الو ٠ بجاو وهف هب الإ بجاولا متي الام ؛ باب نم هبلقب ىلاعت هللا ةرضح

 . 45ص دومحم ميلحلا دبع د ت ىردنكسلا للا ءاطع نبال قالخألاو نئملا فئاطل )١(
 . 44 ص ةيريشقلا ةلاسرلا (؟)

 , هذ" نينلا مولع ءايحإ (")
 . 58/7 نيدلا مولع ءايحإ (؟)
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 ءايرلاو بجعلاو ربكلاو ايندلا بح نم ةينطابلا ضارمألا جالع نأ كش

 ثيداحألا هل دهشت امك بجاو هلك اهوحنو قافنلاو لفلاو دقحلاو دسحلاو

 . اهيلع باقعلاب دعوتلاو رومألا هذه ميرحت ىف ةدراولا

 هذه نم جورفخلا ىلإ هدشري اخيش هل ذختي مل نم لك نأ ملعف

 , 17 كينو هلآو هيلع هللا" لص كوسرلاو +: ىناغت 3 ضاع ويك :كافيلا

 « خيش ريغب جالعلا قيرطل ىدتهي ال هنأل :٠ هلوقب كلذ للعي مث

 الو « بطلا ىف اباتك ظفحي نمك وهف ٠ ملعلا ىف باتك فلأ ظفح ولو

 بتكلا ىف سرئتي وشو هحمس نم لكف ؛ ءادلا ىلع ءاودلا لوزن فرعي

 ةيفيكو ءضرملا مسا نع هلأسي نيح هآر نمو ؛ ميظع بيبط هنإ : لوقي
 1: يسحيست لتقاو +اافيش ىحأ اياك ةفماقا# لماع هنأ + ”ناك ةكلانإ

 ركذ مث خيشلا ذاختال ماعلا مكحلا ىف ىنارعشلا مامإلا هركذ ام اذهف

 نم ةمالسلا ىلاعت هللا هقزر نم لك نا ملعاو ٠ ؛ لاقف يناثلا رطشلا

 خيش ىلإ جاتحي الف نيدهتجملا ةمئألاو حئاصلا فلسلاك ةينطابلا ضارمألا

 . ١14 : ةمايقلا ةروس ؛ .(74 ةريصب هسفن ىلع ناسنإلا لب )

 نصح صخش مك :٠ لاقي نأ وهو هل هبنتلا ىغبني رمأ كانه نكلو
 ؟ حلاصلا فلسلاك اذه انئامز ىف اهضارمأ نم هسفن

 خيشلا ذاختا نع نغتسي مل ىلازغلا مامإلاو فيك . تاهيه تاهيه

 مامإلاو ىئارعشلا مامإلا كلذكو ءاملعلا ناطلس مالسلا دبع نب زعلا كلذكو

 . هتمئاو ملعلا نيطاسا نم مهريغو ىكلاملا ريدردلا خيشلا

 )١( صراونألا حقاول 14 .
  0 5ص قباسلا ردصملا ١7
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 نامزو ةرامأ سوفنب انيلتبا دقو انئاحب فيكف مهلاح اذه ناك اذإف

 ؟؟ امهئامز نم بعصأ

 خيش الإ ديرملل نوكي ال اذامل : وهو هسفن ضرفي لاؤس انهه نكلو
 ؟ دحاو

 ىلاعت هللا همحر ميهاربإ ىكز دمحم خيشلا دئارلا مامإلا ةليصف بيجي

 ناسنإ ىأ ىلع ديرملا ددرتي نأ نوعنمي ال ةيفوصلا : لوقيف كلذ ىلع
 لئاسو ةدع نيب ديرملا عمجي نأ نوعدمي مهنكلو « ملعلاو ةفاقثلاب دوزتلل
 الو ؛ دحاولا ضرفلا ىف دحاوب الإ متأي نأ مومأملل زوجي ال هنإف « كولسلل
 ةيبرتلاو ؛ دحاو تقو ىف ءابطألا نم ددع ةيودأ لوانتي نأ ضيرمنل زوجي
 وهف ٠ فلتخت براشم كولسلاو ٠ فلتأت بلاطم متعلاف . ملعلا ريغ ءىش

 ال بألا بحو ؛ دحاو بأ الإ ناسنإلل نوكي نأ نكمي الو ؛ ةيحور ةوبأ
 . مهريقوتو لاوخألاو مامعألا بح منمي

 هب متي نم ذختي نأ ديرملل زاج « ديرملا جوضن لبق خيشلا ىفوت اذإف
 نع ديرملا ثحبي نا نيعت فرحنم وأ ؛ لهاج خيشلا نأ تبث اذإو ١ هتلحر
 5 خايشألا نم ددع نع كربتلا ىقلتي نأ زاج ١ هماقم ديرملل مت اذإف ؛ هاوس

 نم لاحب حتفلا ىف اببس ناك ىذلا لبصألا هقيرط عدي نأ نود نم
 مهتابثأ ؛ ىف لجسم وه امك افلخو افئس لاجرلا رابك نأشك ٠ لاوحألا
 1 مهتازاجإو

 )١( ىمالسإلا فوصتلا ةيدجبأ ص؟؟١ .
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 رشع ىناثلا لصفلا

 ةيليصمتلا اهتل دأب ةيفوصلا لامعأ

 امهماسقأ نايبو ةعيبلاو دهعلا

 ىلع ةعيبلاو دهعلا ذخأ نوضصضرتعملا اهيلع ضرتعي ىتلا رومألا نم

 ةثدحملا عدبلا نم كلذ نإو « مالسإلا ىف كلذت لصأ ال : نولوقيو نيديرملا

 نم امهتيعورشمو ةعيبلاو دهعلا .لصأ نيبن ةهبشلا هذه ىلع ةباجإللو
 : لوقنف .. مهنع ىلاعت هللا ىضر مالعألا ةمئألا مالكو ةئسلاو باتكلا

 ؛ كقللا يف ةعيبلاو دهعلا : ةيلوأ

 ؟اهييطولا» ظافخااو و ةيئلازىترعلا وذم اوك :ناعذلا ةدجغلا

 نم دحاو لك نأك٠ ةدهاعملاو ةدقاعملاو ةعاطلا ىه : ةعيبلاو

 4 ا ةازمأ ةليخدو هسفن ةصلاح هاطعأو هيحاص نم هدنع ام عاب نيعيابتملا

 : حالطصالا يف ةعيبلاو دهعلا ؛ ايئاث

 نأك ؛ ةعاطلا ىلع دهعلا ىه ةعيبلاف : ىعرشلا حالطصالا ىف امأو

 ال نيملسملا رومأو هسفن رمأ ىف رظنلا هل ملسي هنأ ىلع هريمأ دهاعي عيابملا

 طقسا ىلع ناهالا نم فلك ادق مضطر كلذ نم ءىش ىف هعزاني

 طيمحملا سوماقلاو ”1٠ ص ا(دهع )ةدام ١ ىزارتل حاحصلا راتخم رظني ١

 . ىدابازوريفلل
 . 27ص ىرشخمزلل ةغالبلا ساسأ رظنب (؟)
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 من

 « همامإو هناطئس قح نم همزلي امل ملسملا قحب هتفرعم دكأتت هنإف . هركملاو

 ,11) اقبع هلاعفأ نوكت الكل

 نيب طابترا امهو نافدارتم ةعيبلار دهعلا فوصتلا لهأ حالطصا ىفو

 111 لالخ امو ناقل الا ندعو قنا اك فاس كريضتلو ةيديقو

 مهيكزمو نينمؤملا ىبرم وه ملسو هلو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك املو

 هوعيابف . مهايندو مهئيد ةحلصمل نوئمؤملا هب قلعت دقق « مهريمأو مهملعمو
 ررمأ ىف مهريمأ راصف ٠ هب مهبولق تطبتراو ةعاطلا ةعيبو ء ةرامإلا ةعيب

 . مهارخأ ىلإ ريسلل مهيبرمو مهأيند

 بولقلا ةيبرتو سوفنلا ةيكزت تلأو ٠ ءاسؤرلاو ءارمألا ىلإ ةفالخلا تلآ لاحلا

 "١من ةعبلا تراصف نيحلاضلا ىلإ

 ١ ةعيبلا ماسقأ : اثلاث

 ىلع ةفيلخلل ةعيبلا ىهو : ىربكلا ةمامإلا ةعيب : ناعون ةعيبلا
 ىتح : ىبرملا خيشلا ةعيبو..عرشلا ءاملع اهب ىنعي ىتلا ىهو « هترامإ

 . فوصتلا لهأ اهب ىنعي ىتلا ىهو ٠ هيدي ىلع ملسملا ىكزتي

 خويشلاو لسرلا : ةثالث نوعيابملا ٠ : نيكدوس نب ليعامسإ خيشلا لاق
 ىلاعت هللا وه ةقيقحلا ىلع ةئالثلا ءالؤه ىف عيابملاو ٠ نيطالسلاو ٠ ةثرولا

 م ١9184 ةنس ط ديهرتراك م.أ ت 75١5 ص نودلخ نبا ةمدقم رظني )١(

 . توربب  ةقرعملا راد ل4 نم ىدرورهسشلل فراعملا فراوع رظني م 5
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 طورش ةئالثلا ءالؤه ىلعو عابتألا ءالؤه ةعيب ىلع ىلاعت هللا دوهش ءالؤهو

 اهعمجي طورش مهوعياب نيذلا عابتألا ىلعو ىلاعت هللا رمأب مايقلا اهعمجي
 . + هب اورمأ اميف ةعباتملا

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةعيبب تمتخ دق لسرلا ةعيب نأ موثعملا نمو

 الف خويشلاو لسرلا امأف : خيشلا لاق مث ٠ خويشلاو ءاسؤرلا ةعيب تيقبف ملسو

 خويشلاو « اذه نم نوموصعم لسرلا نإف ؛ًالصأ ةيصعمب نورمأي

 ةعيبلاو ٠ ةيصعملاب ال فورعملاب نوعاطيف نيطالسلا امأو ؛ نوظوفحم
 رانا افلا رمل دعب ةنقأل

 اوناك انخويش نإ ٠ : ىلاعت هللا همحر ىوح ديعس خيشلا ةليضف لوقي
 ىوقتلا ىلع ةعيب ىه ةيفوصلا دنع خيشلل ىطعت ىتلا ةعيبلا نأ نوري

 نيذلا نإ ز : ىلاعت هلوق ةءارقو ديلا عضوب اهيف نوفتكي مهنإف كلذلو

 ىلع ثكبي اَمنإَف ثَكن نمف مهيديأ قوف هللا د هللا نوعيابي امْنإ كنوعياب

 0 :حتفلا ٠ «اميظع ارجأ هيتؤيسف هللا هيلع دهاع امب ئفرأ نمو هسفن

 ..رخآ ائيش اوفيضي نأ نود

 نود لوحت الو « ةماعلا ةعيبلا ماكحأ اهل سيل راطإلا اذه ىف ةعيبلا نإ

 نود لوحت ال اهنأ امك دجو نإ دشارلا مهتفيلخو نيملسملا ةعامجب مازتلالا
 رخآ ءىش ىلع وأ ؛ هسفن ريخلا ىلع ىرخأ ةهجل ةعيب ناسنإلا ىطعي نأ
 قيضو « خويشلا دادعت ىلع ءامدقلا ةيفوصلا جرد كلذل ؛ ريخلا نم

 اذه ىف ىهو ةماقتسالا تدجو اذإ عساو رمألاو كلذ ىف مهنم نورخأنملا

 ةعابطلل ركفلا راد ط 5/4 ىوسرريلا ىقح ليعامسإ خيشلل نايبلا حور ريسفت هلل

 . توريب .رشنلاو
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 اهيلع قلطن نأ رشؤن اننإف ثدح ىذلا سابتلالل نكلو « اهيف جرح ال راطإلا
 ةعيبلا هذه نأ ةعيبلا ىطعي نمل حرشن نأ وأ « دعولا وأ دقعلاك رخآ امسا

 ؛ةديدج ماكحأل ءاشنإ تسيلو عراشلا هب انمزنأ اما ديكأت اهنأو ٠ ىوقتلا ةعيب

 للحي وأ ًالالح مرحي نأ نع ًالضف ةضيرف حابملاب اهيف خيشلا رمأ حبصي
 وه اميف ةيدوو ةيبح ةعاط فورعملاب ةلاحلا هذه ىف ةعاطلاو ٠ اًمارح

 .') + حابم

 : حتفلا ةروس ىف ةعيبلا ةيا عم ةّسقو

 قرف هللا دي هللا نوعيابي نإ كنوعياني نيذلا » :ىلاعت هللا لوقي

 هللا هيلع دهاع اب يفوأ ع نمو هسفن ئلع ثكدي امّنإف ثكن نمف مهيديأ

 ٠١ : حتفلا , 4 اميظع ارجأ هيتؤيسف

 0 هذهو ٠ : ىبطرقلا لاق

 ,0), ةيبيدحلاب

 ىه ذإ 4 هللا توغيابي اَمْنِإ 8 :ىلاعت هئوق دنع انهه ةفقو نم دبالو

 امنإو ٠ ىبن وأ خيش وأ ىلو عم سيل دهعلا نأ ؛ ةيقوصلا مالك نم دوصقملا
 . ةعاسلا مايق ىلإ ةعيبلا رمتست اذهبو ىلاعت تا عم ىه

 نيبملا مامإلا ةعيب نإ : ةيآلا هذه ريسفت ىف ىدايصلا خيشلا لاق
 ىه ىه ةيقاب ةيراس لازت ام .. ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نيمألا قداصلاو

 هللا تاملكل ليدبت ال ..ةميركلا فكألا اهيلع دقعتو ٠ ةميلسلا سفنألا اهاقثتت

 )١( ص ةيحورلا انتيبرت 5٠١ .
 ىبطرقلا ريسفت (؟) ١1١3/84 ةئنس نائبل  توريب  ةيملعلا بتكلا رادط ١ه



 و ءاحل

 !”اديسو هلارةيلغا للا ناسا لوسر بارت نوي
 ناك نإو ةيآلا هذهو ؛ : ىكلاملا ىواصلا دمحأ خيشلا ةمالعلا لاقو

 مامإلا ةعيابم لمشيف ؛ ظفللا مومعب ةربعلا نأ الإ ناوضرلا ةعيب اهلوزن ببس

 هلوسرو هللا ةبحم ىلع فراعلا خ خيشلا ةعيابمو ٠ دهعلاب ءافولاو ةعاطلا ىلع

 3 ( هيباداو هطورش مازتلاو

 ىف ىلاعت هللا ىلإ ريسلا ىلع ديرملا دهاعي دشرملا ناك دقف مث نمو
 ناسحإلا نكرب ققحتلاو ةنسحلا تافصلاب ىلحتلاو بويعلا نع ىلختلا قيرط

 . هتاماقم ىف ىقرتلاو

 اهضقن نم ىلاعت هللا رذح ىلاعت هلل عقاولا ىف ةعيبلا تناك اماو

 دعب ناميألا ارضقنت الو مثدهاع اذإ هللا دهعب ! اوفوأو م : لاقف اريثحت

 ١ : لحنلا , « ًاليفك مكيلع هللا متاعج دقو اهديكوت

 ١ مارشإلا 4 الوئسم ناك دهعلا نإ دهعلاب اوفوأو +684

 اهمومعو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ةعيب :

 حدم نم اهيف امو حتفلا ةروس نم ةعيبلا ةيأ ىف هركذ قبس امم

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل مهتعيبو مهدهعب اوفوأ نيذلا نيعيابملل
 لوسر نإف اذل ؛ ىلاعت هللا هجو ديري ملسم لكل ةعيبلا ةيمهأ ىدم انل نيبتي
 .هتقو ىف نيملسملا لكل ةعيبلا حتف دق ملسو هلأو هيلع هللا ىلص هللا

 ىدايصلا ىدهلا ىبأ ةمالعلل رباكألا ةداسلاو ىعافرلا ثوغلا ركذ ىف رهاوجلا ةدالق )١(
 5 نر ل ص

 ه ١١82 ةئس . توريب ركفلا راد / ط 18/4 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح (؟)
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 ناك ام ةعيبلاو دهعلا ذخأ نأ دجي ةريسلاو ةنسلا بتكل عبتتملا رظانلاو

 انهتاو 1 :نيفلنسلا نيم ةحامحت صفشو را: دقلتلا' كف ةدحاو ةرؤنس ةككي

 ءاسنلاو ؛ دارفألاو تاعامجلا نيقلتو لاجرلا ةعيب نيب ًاعماج دهعلا ذحأ ناك

 .'!لافطألاو

 اوناك سانلا نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ضافتساو

 : مالسإلا ناكرأ ةماقإ ىلع ةراتو ٠ ةرجهلاو داهجلا ىلع ةرات هنوعيابي

 ةنسلأب كسمتلا ىلع ةراتو ء رافكلا ةكرعم ىف رارقلاو تابثلا ىلع ةراتو

 هيلع هللا ىلص هنأ حص امك « ثاعاطلا ىلع صرحلاو ةعدبلا نع داعتبالاو

 ىلع ةخايتلا نس - نعدي الا نأ ىلغ راضتألا نع ةرسن عياب ملطو هلآو
 يا

 ءارقف نم اسان عياب مئسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ هجام نبا ىورو
 لزنيف هطوس طقسي مهدحأ ناكف اتيش سانلا اولأسي ال نأ ىلع نيرجاهملا
 . هايإ هلواني نأ ادحأ لأسي الو هذخأيق هسرف نع

 هيلع هلا ىلص هللا لوسر نع تبت اذإ هنأ ةهبش الو هيف كش ال اممو
 ةكرك نعي نوني ال :ةيإف هنا امال ألاز ةدايعلا لكيت ىلظ لس ملطو هلأو
 هضرأ ىف هللا ةفيلح ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ ريغ ٠ نيدلا ىف ةنس

 ةنسلاو باتكلل أملعمو ةمكحلاو نآارقلا نم ىلاعت هللا هلزنأ امب املاعو

 . ةمألل ايكزمو

 ةهج ىلع هلعف امو ؛ ءافلخنل ةنس ناك ةفالخلا ةهج ىلع هلعف امف

 . نينضسارلا ءاملعلل ةئس ناك ةمألل ًايكزمو ةمكحلاو باتكلل أمثعم هنوك

 . 525 ص فوصتلا نع قئاقح رظني اذ



 ا

 ىلع ةروصقم اهنأ موق نظف ٠, ىه مسق ىأ نم ةعيبلا نع ثحبنلف

 ءءىشب سيل نيفوصتملا ةعيابم نم ةيفوصلا هداتعت ىذلا نأو ةفآلخلا هلوبق

 عيابي ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ نم انركذ امل ؛ دساف نظ اذهو

 حيحص اذهو ةنسلاب كسمتلا ىلع ةراتو « مالسإلا ناكرأ ةماقإ ىلع ةرات

 دنع ريرج ىلع طرتشا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ ىلع دهاش ىراخبلا

 نأ طرتشاف راصنألا نم موق عياب هنأو ٠ ملسم لكل حصنلاو : لاقف هتعيابم

 رهاجي مهدحأ ناكف اوناك ثيح قحلاب اولوقيو ٠ مئال ةمرل هللا ىف اوفاخي ال

 ةوسن عياب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأو ؛ راكنإلاو درلاب كولملاو ءارمألا

 لكو ؛ كلذ ريغ ىلإ .. ةحاونلا نع بانتجالا نهيلع طرتشاو راصنألا نم

 . ('"ًاركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو ٠ ةيكزتلا نم كلذ

 :ةعيبلا عاوتأ

 ةعيب اهنمو ؛ ةفالخلا ةعيب اينم : ماسقأ ىلع ةعيبلا نأ قحلاف

 . داهجلا

 هللا ىلوب فورعملا ميحرلا دبع نب دمحأ مامإلا ليلجلا خيشلا لاق

 : ةعيبلا ةقيقح نع ٠ ليمجلا لوقلا : هباتك ىف ىوتهدلا

 : هوجو ىلع ةيفوصلا نيب ةنزاوتملا ةعيبلا نأ ملعا

 . ىصاعملا نم ةبوتلا ةعيب : لوألا

 نإف ثيدحلا دانسإ ةلزنمب نيحلاصلا ةلسلس ىف كربتلا ةعيب : ىئاثلاو

 8 ل ١١5 ص ىواهدناكلل ةقيرطلاو ةعيرشلا 00
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 . ةكري اهيف

 ىهن ام كرتو هللا رمأل درجتلا ىلع ةميزعلا دكأت ةعيب : ثلاثلاو

 نالوألا امأو لصألا وهو ىلاعت للاب بلقتلا قيلعتو « أنطابو ًارهاظ هنع

 كسمتلاو « رئاغصلا ىلع رارصإلا مدعو رئابكلا كرت امهيف ةعيبلاب ءافولاف

 اميف لالخإلاب ثكنلا ؛ بتاورلا نئسلاو تابجاولا نم ةروكذملا تاعاطلاب
 .انركذ

 ىتح ةدهاجملاو ةرجهلا هذه ىلع ءاقيلا : ءافولاف : عبارلا امأو

 دق كلذ دنعف ةلبجو اقلخو هل أنديد كلذ ريصيو ٠ ةئيكسلا روئب اروئتم نوكي
 لوط ىلإ جاتحي ام ضعبب لاغتشالاو تاذللا نم عرشلا هحابأ اميف صخري
 . )كلذ ىف لالخإلاب ثكنلاو . ءاضقلار سيردتلاك دهعتلا

 هباحصأل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةعيب نم ةقرشم جذامن

 : لأجرلا ةعيب : وأ

 هنع ىلاعت هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع هدنسب ىراخبلا ئور

 : هسلجم ىف نحنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل لاق :لاق

 اولتقت الو ٠ اونزت الو ٠ اوقرست الو أئيش هللاب اوكرشت ال نأ ىلع ىنوعيابت ٠
 ىف اوصعت الو « مكلجرأو مكيديأ نيب هنورتفت ناتهبب اوتأت الو « مكدالوأ
 ائيش كلذ نم باصأ نمو ٠ هللا ىلع هرجأف مكتم ىفو نمف ؛ فورعم

عشا ةهرثس مث ائيش كلذ نم باصأ نمو ٠ هل ةرافك وهف ايندلا ىف بقوعف
 

 )١( ص ةقيرطلاو ةعيرشنا ١7١ .
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 ..!!)كلذ ىلع هانعيابف ٠ هبقاع ءاش نإو هنع افع ءاش نإ هللا ىلإ وهف

 دنع انك : لاق هنع ىلاعت هللا ىصر ىعجشألا كنام نب فوع نعو

 الأ : لاقف ةعبس وأ ٠ ةينامث وأ ؛ ةعست ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ؟ هللا لوسر اي كعيابت مالع : انلقو « انيديأ انطسيف ؟ هللا لوسر نوعيابت
 « سمخلا تاولصلا اولصتو ؛ ائيش هب اوكزشت الو هللا اودبعت نأ ىلع : لاق
 تيأر دقلف . ًائيش سانلا اولأست الو : لاق « ةيفخ ةملك رسأو اوعيطتو اوعمستو
 مامإلا هاور : هايإ هلواني ادحأ لأسي امف مهدحأ طوس طقسي رفنلا كلنوأ ضعب

 . ىئاسنلاو دواذ وبأو ملسم

 : مالسإلا لامعأ ىلع ةعيبلا : ايناث

 :مكاحلاو  ميعن وبأو ءطسوألا ىف ىئاربطلاو ٠ نايفس نب نسحلا جرخأ

 :لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةيصاصخلا نب ريشب نع ؛ ركاسع نباو ىقهيبلاو

 اي ىنعيابت مالع : تلفف « هعيابأل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأ

 نأ دهشت :٠ لاقف هدي ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمق ؟ للا لوسر

 ىدستوب# ةلوسرةديع ادعس ار هده فيرش ال دهرا هلا ةلإ آل

 عجحتو ناضصمر مرصتو 3 ةضورفملا ةاكزلا قىدؤتو 2 اهتقول سمخلا تاولصلا

 الف نيتنثا الإ قيطن الك : سلا لوسراي تلق ١.. هللا ليبس ىف دهاجتو تيبلا

 :نلهأ "لبو وسل "ادور تشع الإ ينام اود ةاكرلا هينا

 .ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسمو ناميإلا باتك هحيحص ىف ىراخبلا هجرخأ )١(
 ليقو رشعلا ىنإ ثالثلا نيب ام ليقو عسننا ىلإ ثالثلا نم لبإلا نم عيطقلا : دوزلا (5)

 . برعلا ناسن . روكذلا نود ثانإلا نم الإ نوكي الو ؛ عسنلاو نينشثلا نيب ام
 . اهتوبكريو اهبلع نوعسي ىأ - لسر (؟)
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 ءاب دقف ىلو نم هنأ نومعزيو ؛ نابج لجر ىنإف داهجلا امأو ٠ نهتلومحو
 عوبأق َرفأف ىسفتب عشخأ نأ لاثقلا رضح نإ فقاخأو هلل نم بضخب

 : تلق !؟ ةنجلا لخدت نذإ مبف !! داهج الو . ةقدص ال ؛ ريشب اي ؛ لاق مث

 اذك . نهنك نهيلع هتعيابف هدي طسبف . كعيابأ كدي طسبا . هللا لوسراي

 يمتيهلا لاق امك نوقثوم هلاجرو ؛ دمحأ هجرحأو 17/5 لامعلا زنك ىف

 ..ا7 عبد

 : اكيش ادحأ لأسي ال نأ يلع نابوث ةعيبت اثلاث

 : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةمامأ ىبأ نع ريبكلا ىف ىناربطلا جرخأو

 نايوث لاقف : ؟ عيابي نمو :؛: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 انعياب مكسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم هنع ىلاعت هللا ىضر

 هل امف : نابوث لاقف ٠ ًأئيش اذحأ لأست ال نأ ىلع ٠ : لاق هللا لوسر

 نايوث هعيابف ٠ ةنجلا «: لاق ؟ هللا لوسر اي

 طقسي سانلا نم نوكي ام عمجأ ىف ةكمب هتيأر دقلف : ةمامأ وبأ لاق

 ؛ هلوانيف لجرلا هذخأيف ؛ لجر قتاع ىلع عقو اميرف ؛ بكار وهو هطوس

 نتانيا دعا دمنا ديهرك أو: ةهانف كردي وك نورك نكح هذح ان اسف

 هللا ىضر ركب ىبأ نع بوثلا ةصق ركذو ؛ أرصتخم نايوث نع امهريغو
 /” دلل ١ 15/7 بيهرتلاو بيغرتلا ىف امك هنع ىلاعت

 فسوي نب دمحم ةمالعلا ىنعملا اذه ىف ةريثك ثيداحأ ىور دقو

 ىلإ عجريلف ةدازتسالا دازأ نمف « ةباحصلا ةايح ٠ يف ىرولهدناكلا

 )١( ىولهدناكلل ةباحصلا ةايح ١/155 .
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 ج١94١ 1358 .

 ٠ ةرصنلا ىلع ةعيبلاو ؛ ةرجهلا ىلع ةعيبلا ىف ثيداحأ ىور امك

 .. ١355/١ , 5٠٠١ ج . توملا ىلع ةعيبلاو ؛ داهجلا ىلع ةعيبلاو

 : ةبحملاو ةعاطلاو عمسلا ىلع ةعيبلا : ًاعبار

 تمدق : لاق هنع ىلاعت هللا ىصر عفار نب ديبع نع ىقهيبلا جرخأ

 اهقرفف نه لانش لا يتم تسانبلا نب فانك اهانان هسحد' !انرو

 ةعاطلاو عمسلا ىلع ملسو هلاو هيلع هللا ىلص للا لوسر انعياب انإ : لاقو
 فورعملاب رمألا ىلعو . رسيلاو رسعلا ىف ةقفنلاو ؛ لسكلاو طاشنلا ىف
 « مثال ةمول هيف انذخأت ال ام . هللا ىف لوقن نأ ىلعو ؛ ركنملا نع ىهنلاو

 امم برثي انيلع مدق اذإ ملسو هلإو هيلع هللا ىلص هللا لوشر رصنن نأ ىلعو
 ىلص هللا لوسر ةعيب هذهف « ةئجلا انلو انءانبأو انجاوزأو انسفنأ هنم عئمن
 .هوجرخي ملو ىوق ديج دانسإ اذهو ..اهيلع هاتعياب ىتلا ملسو هلآو هيلع هللا

 ىضر دبع نب ةبتع نع ركاسع نباو ؛ ميعن وبأو ؛ ىوغبلا جرخأو

 :تاعيب عبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعياب : لاق هنع ىلاعت هللا

 . 85/١ لامعلا زنك ىف اذك . ةبحملا ىلع نيتنثاو ةعاطلا ىلع سمخ

 اذإ انك : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا نع ىراخبلا جرخأو
 : انل لوقي ةعاطلاو عمسلا ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انعياب
 .١'!تعطتسا اميف

 . ءاملا اهيف ةدازملا ىهو ةيوار عمج ؛ اياوز لل

 50/١ 5١١ ةياحصلا ةايح (1)



 د1

 : ءاسنلا ةمعيب : ًاسماخ

 ةروس ىف ميركلا نآرقلا ىف ىلاعت هللا اهركذ دقف ءاسنلا ةعيب امأ

 عيابي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك دقو :؛١؟ مقر ةيآ ةنحتمملا

 ىف ملسم ىور دقف نهحفاصي نأ ريغ نم مالسإلا لامعأ ىلع ءاسنلا
 لوسر ذخأ ام هللاو . : تلاق اهنأ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع هحيحص

 تسمم امو ىلاعت هللا رمأ امب الإ طق ءاسنلا ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 اذإ نهل لوقي ناكو طق ةأرما فك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فك

 . « امالك نكتعياب دق : نهيلع ذخأ

 ىمتيهلا لاق امك  ةاقث هلاجرو  يناربطلاو ىلعي وبأو دمحأ جرخأو

 هللا لرسر مدق امل : تلاق ؛ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةيطع مأ نع : 5

 لسرأ مث « تيب ىف راصنألا ءاسن عمج ةنيدملا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 نهيلع ملسف ٠ بابلا ىلع ماقف هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نهيلإ
 نكيلإ ملسو هلآو هيلع للا ىلض.قأ لوصر لوسر انأ + لآقف + مالسأل نددرف
 ىلص هللا لوسر لوسربو ملسو هلآو هيلع لا ىلص هللا لوسرب أبحرم : انلقف

 نقرست الو . أئيش هللاب نكرشت ال نأ ىلع نعيابت :لاقف ملسو هلآو هيلع هللا
 نكيديأ نيب هنيرتفت ناتيبب نيتأت الو ءنكدالوأ نلتفت الو ؛ نينزت الو
 جراخ نم هدي رمع دمف ؛معن :نلق .ففورعم ىف نيصعت الو . نكلجرأو
 5 نأ انرمأو . دهشا مهثلا : لاق مث لخاد نم نهيديأ نددمو : بابلا

 دلع ةعمج الو لئاذجلا عابتا نع ايهيتو ١ ٠ '!قتملا» شيحلا نيديعلا نق
 ةحاينلا ىه :لاق ٠ فورعم ىف كنيصعي الو٠ هلوق نعو نانهبلا نع هتلأسف

 )١( تدلب اذإ تنبلا ىهو قئاع عمج : قتعلا .
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 . 78/5 دئاوزلا عمجم ىف اذك .ريثك راصتخاب دواد وبأ هاوزو

 : تلاق ةقيقر تنب ةميمأ نع نابح نبا هححصو كلام جرخأو

 كعيابن انئقف ٠ هنعيأبي ةوسن ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأ
 لتقن الو ىنزن الو « قرسن الو ٠ ائيش هللاب كرشن ال نأ ىلع « هللا لوسراي
 ىف كيصعن الو « ادلجرأو انيديأ نيب هيرتفن ناتهبب ىتأن الو  اندالوأ
 نتعطتسا اميف : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف .. فورعم

 : هللا لوسر اي كعيابن مله . انسفنأ نم ائب محرأ هلوسرو هللا :انلقف ٠ نتقطأو
 ( ةدحاو ةأرمال ىلوقك ةأرما ةئاما ىلوق امنإ « ءاسنلا حفاصأ ال ىنإ ) : لاق

 . 7420/4 ةباصإلا ىف امك ارصتخم هريغو ىذمرتلا هجرخأو

 : ملتحي مل نم ةعيب : اسدأس

 نب دمحم نع ىناربطلا جرخأ دقف غولبلا نود راغصلا ةعيب امأو

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ .. مهنع ىلاعت هللا ىضر نيسمحلا نب ىلع

 مهو رفعج نب هللا دبعو سابع نب هللا دبعو نيسحلاو نسحلا عياب ملسو
 وهو : ىمشيهلا لاق . انم الإ اريغص عيابي ملو اوغلبي ملو اولقبي ملو راغص
 .. مههوجو ىف مهاحل تبنت مل ىأ - اولقبي مل ىنعمو تاقث هلاجرو لسرم

 رفعج نب هللا دبعو ريبزلا نب هللا دبع نع أضيأ ىناربطلا جرخأو

 امهو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعياب امهنأ مهنع ىلاعت هللا ىضر

 طسبو ٠ مسبت مئسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امهآر املف نيلس عبس انبا
 هيفو ٠ شايع نب ليعامسإ هيفو : ظفاحلا ىمثيهلا لاق .. امهعيابف ٠ هدي
 . 78/6 دلاوزلا عمجم . حيحصلا لاجر هلأجر ةيقبو « فالخ
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 : حتقلا موي فئاوطلا عيمجل ةماع ةعيب : ًاعباس

 مامإلا هاور ام وهو .. هركذ ىضم ام لكل عماج ثيدح درو دف

 نا دوسألا نب دمحم نع كردتسملا ىف مكاحلاو ريبكلا ىف ىناربطلاو دمحا

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص للا لوسر ىأر هنع ىلاعت هللا ىضر دوسألا هابأ

 البج ىنعي  هلبقتسم نرق دنع سلج : لاق « حتفلا موي سانلا عيابي
 ؟ ةداهشلا امو تلق : لاق ٠ ةداهشلاو مالسإلا ىلع سانلا عيابف ٠ اريغص

 ةداهشو هللاب ناميإلا ىلع مهعياب هنا فلخ نب دوسالا نب دمحم ىنربخا لاق

 راغصلاو رابكلا سانلا ءاجف هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ
 000 مالسإلا ىلع مهعيابف ءاسنلاو لاجرلاو

 :ككصالخلا

 ةعين نأ ةنيعلاو يناكعلا نم ةقطورمملا ةثدألا ىذه نين لضاملاو

 نم اهنم مرحي ال « ةلماش ةماع تناك ملسو هلاو هيلع للا ىلص هللا لوسر

 لدتسا ام اذهو ءاسنو الاجر « ًارابكو أراغص . نيملسملا نم اهدارأ

 ةعيبلل ادادتما نيملسملا عيمجل ةعيبلا باب مهحتف ىلع ةيفوصلا ةداسلا هب

 الفن ىولهدناكلا يركز نب دمحم خيشلا ئدنهلا ةمالعلا ركذ دقو
 : لاف هنأ ؛ فشكتلا : هباتك ىف ىلاعت هللا همحر ىوناهتلا ةمالعلا نع

 مازتلالل ةدهاعم اهنأ اهلصاح ةيفوصلا ةداسلا دنع اهب لومعملا ةعيبلا نإ ٠

 مهفرع ىف اهل لاقيو ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألاب مامتهالاو ؛ ماكحألاب
 ىلع ءانب ؛ةعدب اهنإ رهاظلا لهأ ضعب اهنع لوقيو .. ٠ ةقيرطلا ةعيب :

 . 71ر4 ةيادبلا , 558/5 كردنسملا , ١ 58١ ريبكلا مجعملا ء78/4١ دنسملا )١( اال " لاق ا بانا هللا هك ا 8
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 هيلع هللا ىلص هنأ تباثلاف « مثسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع تبثت مل اهنأ

 طقف داهجلا ىلع نيملسملا عيابيو ؛ مالسإلا ىلع رافكلا عيابي ناك ملسو هلآو

 نيبطاخملا نأ ىلع حيرص تابثإ ترم ىتلا ثيداحألا هذه ىق نكلو .

 مالسإلا ةعيب هذه نذإ تسيلف مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا نم اوناك

 تسيل اهنأ ةعيبلا ظافلأ نم رهظيو . لصاحلا ليصحت كلذب مزلي ذإ  أعطق

 . لامعألاب مامتهالاو مازتلالل اهنأ ظافلألا ةلالدب ملع لب ١ طقف داهجلا ةعيبب

 8 دوصقملا كلذب تبنق

 نأ تبثف . ةيفوصلا ةداسلا دنع ةجئارلا ةقيرطلا ةعيب ىه هذهو

 .'! لهج ةعيبلا هذه راكنإ

 جهنم ةيفوصلا ىدشرم نم نويدمحملا ثارولا جهن دقف مث نمو

 .. رصمو رصع لك ىف ةعيبلا ذخأ ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 لاجر « هباتك ىف ىلاعت هللا همحر ىودنلا نسحلا وبأ ةمالعلا ركذ دقف

 هللا همحر ىناليجلا رداقلا دبع خيشلا نأ ؛: ٠ مالسإلا ىف ةوعجدلاو ركفلا

 نم نوملسملا هيف لخدي ١ هيعارصم ىلع ةبوتلاو ةعيبلا باب حتف .. ىلاعت

 هللا عم قاثيملاو دهعلا نودذجي . ىمالسإلا ملاعلا ىحاون نم ةيحان لك

 الو « اوقسفي الو « اورفكي الو ٠ ًاثيش للاب اوكرشي الأ ىلع نودهاعير ىلاعت
 : هللا ضرف ام اوكرتي الو « هللا مرح ام اولحتسي الو « اوملظي الو «.اوعدتبي

 دقو  بابلا اذه ىف لخد دقو « ةرخآلا اوسانتي الو ١ ايندلا ىف اونافتي الو

 هللا الإ مهيصحي ال قلخ  ىناليجلا رداقلا دبع خيشلا دي ىلع هللا هحتف

 مهيبري خيشلا لظر ؛ مهمالسإ نسحو « مهئاوحأ تحاصو ٠ ىلاعت

 )١( ص ةقيرطلاو ةعيرشلا ؟؟1771١ .
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 ذيمالتلا ءالوه حبصأف « مهمدقت ىلعر ؛ مهيلع فرشيو « مهبساحيو

 .('). ناميإلا ديدجتو ةبوتلاو ةعيبلا دعب ةيلوئسملاب نورعشي نويحررلا
 حالصإلاو ةيكزتلا ىف رثألا نم تاعيبلاو تادهاعملا هذهل ناكف

 . بيصن رفوأو نأش ىوقأ ىعامجلاو ىدرفلا

 : كعيبلاو دهعلا مكح

 ةئس ةعيبلا نإ ؛ : ٠ ليمجلا لوقلا ٠ هباتك ىف ىولهدلا مامإلا لاق

 اويرقتو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا اوعياب سانلا نأل ؛: ةبجاوب تسيلو
 نم دحأ ركذي ملو ؛ اهكرات ميثأت ىلع ليلد لدي ملو لجو زع هللا ىلإ اهب

 .(") ةبجاوب تميل اهنأ ىلع عامجإلاك ناكف « اهكرات ىلع ةمئألا
 ال ةينيد ةيرق مازتلا اهيف نأل ؛ مالسإلا ننس نم ةديمح ةنس ةعيبلاف

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلعف نم عرشلا ىف الصأ اهل نأل ؛ اهراكنإ ىغبني

 رم امك أثانإو اروكذ ٠ ارابكو اراغص . تاعامجو ى 500

 لعفو ملسو هلآو هيلع هل هلل ىلص هلعف ىلع ركني نأ ملسمل عوسي فيكف ؛ هركذ

 رذحيلف ) .. مهيلع ىلاعت هلل ناوصر عامل فلسلاو هدعب نم هياحصأ

 ماكاو ميلأ باذع مهبيصي وأ ةنشف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخي نيذلا

 :دهعلاب مارللالا

 حبصي ةعاطلا نم صاخ عونب مازتلالا ىلع خيشلا ديرملا دهاع اذإ

 . 1 غ3 ص مداسإلا ىف ةوهدلاو ركفلا لاجر هلل

 ,١7١ ص ةقيرطلاو ةعيرشلا (؟)
 . 57: رونلا (5)
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 هللا ىضر .كلام نب فوع ثيدح ركذ رم دقو « هب مازتلالاو ءافولاب امزلم

 ىلص هللا لوسر اودهاع نيذلا ةباحصلا ضعب ناك فيك انيأرو هنع ىلاعت

 طوسنا مهدحأ نم طقسي هنإ ىتح كيش سانلا نولأسي ال ملسو هلآو هيلع هللا

 طوسلا ةلوائم ىف ةهارك الو ةمرح ال هنأ عم ؛ هل هلواني نأ اذحأ لأسي الف

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنم مهفي ثيدحلا رهاظ نآب أملع

 لثم ال ؛ ريغلا نم ةداع بلطي امم : ههباش امو لاملا بلط نم مهعنم امنإ

 « هبحاص وأ . هنبا نم ناسنإلا اهيلطي دق ىتلا ء ةريسيلا ةهفاتلا رومألا هذه

 , دهعلا هينعي امب مهنم ةفرعم ؛ نوصخرتي الو  نولوأتي ال موقلا نكلو

 : ءارسإلا , < الوئسم ناك دهعلا ١ نإ دهعلاب اوفوأو > : 007

 : لحنلا « 4 مثدهاع اذإ هللا دهعب ارثوأو + لئاق نم زع لاق امك .

 هللا هيلع دهاع امب ئفوأ همر دارا لج يف ةناحسم نان 5

 دهاع اذإ ديرملا نأ اذه ىلع سسأتيو ٠٠١ ؛ حتفلا « 4 اميظع ارجأ هيتؤيسف

 « الثم موي لك ميركلا نارقلا نم ءزج ةءارق وأ بذكلا مدع ىلع خيشلا

 ثيح نم ال « دهع هنإ ثيح نم ءافولاب دهاعملل ًامزلم دهعتلا اذه حبصب
 لعفلا ىلإ عجري ىعرشلا مكحلا نإف ؛ ةمرحلا وأ بوجولاب ىعرشلا همكح
 بجو بذك نمو « ملسم لك ىلع ةمرحم ةليذر بذكلاف « هتاذ ذح ىف
 هبذك هثدحأ ام حلصيو « لاحلا ىف هيلإ بوتيو ىلاعت هللا رفغتسي نأ هيلع
 نم نيبو ٠ بذكي الأ ىلع هللا دهاعي نم نيب ناتش نكلو : رزض نم
 (8) ةيونلا بجويو مارح بذكلا نأ فرعي

 خسيشال ديشرلا لوصألا لوصأر : اهدعب امو ١77 ص يناعطقلل ةجحلا : عجاري )١(

 , ١١5 ص قيدص ديشرلا دبع



 1ك

 : هتيعورشم ىدمو نيقلتلا

 لصألاو . !ءدبو اًفطن ركذلا ةيفيك ديرملل خيشلا ميلعت وه نيقلتلا نإ

 ىلاعت هللا ىضر هتباحصل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيقلت هيف
 ًادارفأو ةعامج ًاعيمج مهنع

 ؛ ىعامجلا نسفلنلا

 ةدابعر نواه دادش» يبان ىتتذخا لاق نموا ني ةاذش نب نلعب نع

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع انك : لاق هقدصي رضاح تماصلا نبا

 . بابلا قلغي رمأف ء هللا لوسر اي ال : اننقف ؟ بيرغ مكيف له : لاقف ملسو
 الإ هلإ ال : انلقو انيديأ انعفرف « هللا الإ هلإ ال : اولوقو مكيديأ اوعفرا : لاقف

 هذهب ىنتثعب كنإ مهللا ..هلل دمحلا : منسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق مث ؛ لا

 مث « داعيملا فلخت ال كنإو ١ ةنجلا اهيلع ىنتدعوو ء اهب ىنترمأو ؛ ةملكلا
 دارملاو :٠ مكل رفغ دق هللا نإف اورشيأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق
 . باتكلا لهأ نم ناك نم انه بيرغناب

 هلاجر : ىمثيهلا لاقو . دئسملا ىف دمحأ مامإلا هاور ثيدحلا اذهو

 دانسإب رازبلإو ىناربطلا أضيأ هاورو ١9/١ دئاوزلا عمجم ىف امك نوقثوم

 نوفرعي ماركلا ةباحصلا كئلوأ نكي ملأ ىرت نيقلتنل ركنملا اهيأ نآلاو
 ةيمجعأ دالب نم اومدق مهنأ مأ ء اهب قطنلا وأ » هللا الإ هلإ ال ٠ ةملك ىنعم

 .ركذلا ةقيرطو نيقلتلا هنأ مأ مهملعي نما اوجاتحاف اهب قطنلا نوعيطتسي الق

 نع هيبا نع بيعش نب ورمع نع ىئذمرتلاو هنئس ىف دواد وبا ىورو
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 : تاملك عزفلا نم مهملعي ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هدج

 نيطايشلا تازمه نمو « هدابع رشو هبضغ نم ةماتلا هلا تاملكب ذوعأ )
 نسح ثتيدح : ىذمرتلا لاق ( نورضحي نأ

 امهنع ىلاعت هللا ىضر ورصمع نب للا دبع ناكو : ىوونلا مامإلا لاق
 .('7 هيلع هقلعف هبتك لقعي مل نمو ٠ هينب نم لقع نم نهملعي
 : ىدارفإلا نيشلنلا

 : هتلدأ ضعب درون ريثك وهف ىدارفإلا نيقلتلا امأ

 ىلع نع رفعج نب هللا دبع نع ىتسلا نباو يئاسنلا اور ام اهنم
5 ١ 

 ' ىصر

 هللا الإ هلإ الا: لوقا نأ ةذش رأ توك ني لزن نإ ىقزماو« تانلكلا ءالوه

 : نيملاعلا بر هلل دمحلا ميظعلا شرعلا بر هللا كرابت هناحبس ميظعلا ميركلا

 اهملعيو ٠ كوعوملا ىلع اهب ثفنيو اهنقلي رفعج نب هللا دبع ناكر
 . هتائب نم ةبرتغملا

 هباصأ ىذلا وه : ليقو ٠ مومعملا : كوعوملا : ىوونلا مامإلا لاق

 . اهبرافأ ريغ نم جوزت ىتلا ءاسنلا نم ةبرتغملاو ٠ ىمحلا ثغم

 سيمع تنب ءامسأ نع هجام نباو هئئس ىف دواد ويأ هاور ام اهنمو

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاق : تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر

 كرشأ ال ىبر هللا للا ) بركلا ىف وأ بركلا دنع نهلوقت تاملك كملعأ الأ

 ,1") ( انيش هب

 )١( ص ىوونلا مامإلل راكذألا 159 .
  (0ص ئورثئا مامزلل راكذألا ١5١ ١



 ا

 ىلاعت هللا ىضر ىلع نع ةليللاو مويلا لمع ىف ىنسلا نبا ىورو
 كملعا الا ىلع اي : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع

 : لاق « كعءادف هللا ىناعج « ىلب : تلق ؟ اهتلق ةطرو ىف تعقو اذإ تاملك

 الإ ةوق الو لوح الو ؛ ميحرلا نمحرلا هللا مسب : لقف ةطرو ىف تعقو اذإ
 .. ءالبلا عاوتأ نم ءاشي ام اهب فرصي ىلاعت هللا نإف « ميظعلا ىلعلا هللاب

 ..(1) كالهلا ىه ةطرولا : ىوونلا مامإلا لاق

 الو اهيف سبل ال ةحضاو ةئالد لدي ىذلا ميظعلا ثيدحلا اذه اهنمو

 دقف .. ةحيحصلا ةقيرطلاب ركذلا ءادأ ةيفيكو نيقلتلا ةيمهأ ىلع ضومغ

 لا مرك ىلع مامإلا نع ةنسح ديئاسأب ىطويسلاو رازبلاو ىناربطلا ىوز
 ىنلد هللا لوسر اي ٠ : هلوقب ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاس هنأ ههجو
 : ىلاعت هدنع اهلضفأو . هدابع ىلع اهلهسأو هللا ىلإ قرطلا برقأ ىلع

 (اًرهجو اًرس هللا ركذ ةموادمب كيلع) : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف

 لاقف ءىشب ىنصخف نوركاذ سانلا لك هنع ىلاعت للا ىصر :ىلع لاقف

 ال ىلبق نم نويبنلاو انأ هتلق ام لضفأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 « ةفك ىف هللا الإ هلإ الو ء ةفك ىف نيضرألاو تاومسلا نأ ولو « هللا الإ هلإ

 الإ هلإ ال : لوقي نم ضرألا هجو ىلعو ةعاسلا موقت الو ء مهب تحجرل
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ؟ركذأ فيكف : ىلع لاق مث ..هللا

 ؛ اثالث ٠ اهلق مث ؛ تارم ثالث ٠ هللا الإ هلإ ال ١ ىنم عمساو كينبع ضمغ

 . ؛ توصلا عفرب كلذ لعف مث عمسأ انأو

 )١( ص قباسلا عجرملا ١,٠١ .
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 : نذالا لقانت

 ذنم هنأو نيقلتلا ةيعرش ىدم ةيصاملا ثيداحألا هذه نم انل نيبت دف

 نذإلا اذه لقانت اذه انموي ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع

 , ةلجتس الدم اقم ادبلا لصؤف < لاجر نع لاجر ةيغلاو يقفل
 نع دحاو اهاقلتي ١ ةضبقلا ؛ مساب نيفلتلاو نذإلاو ةعيبلا نومسي ةيفوصلاو

 طبتراف ؛ بجوملاب بئاسلا ىقنلا امنأكف ٠ رخآلا دي امهنم لك ضبقي ء دحاو
 . برجملا سوسحملا ىحورلا ريثأتلا ذفنو ١ دنسلا لصتاو رايتلا

 نيذلا نامزألاو روصعلا ىلاوت ىلع نوددجملا.نودشرملا ءالؤه امو
 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رونب اهولصوي ىتح مهب سائلا بولق نوطبري
 دلوملا نع ةديعبلا نكامألا ىف عضوت ىتلا ةيئايرهكلا زكارملاك الإ ملسو
 ؛ اجاهو ًايوق اهلوح نمل هيطعتل ديلوتلا زكرم نم رونلا ذحأتف ىئابرهكلا
 دعيل نكلو ٠ ةلقانو هن ةعزوم اهنكلو رولا ردصم تسيل زكارملا هذهف
 زكارملا هذه ىلإ رمألا جاتحاف ء دلوملاب لصتملا طيرشلا رون فعضي ةفاسملا
 . هتيويحو هتوق رونلا اذهل كيعت ىتلا

 ٠ مهرصع ىف ىئاميإلا طاشنلا نوددجي نيدشرملا نإف . اذكهو
 بفقاعتو نمزلا لواطت دعي هقيربو هئايض ىلإ ىدمحملا روتلا نوديعيو

 ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإو... :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق رس اذهو نورقلا

 . هنع ىلاعت هللا ىصر ءادردلا ىبأ ثيدح نم هريغو ىذمرتلا هاور ..

 دهعلا ذخأ هرمتي ام ىلع ربكألا ليلدلا ىه ةيلمعلا ةبرجتلاو
 حلاصلا فلسلا هب مصتعا اذهلو ؛ ةديمح راثآو ةبيط جئاتل نم

 هللا قفو نمم ةمألا روهمج هيلع راسو «٠ فلخلا وحلاص مهنع هثرور
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 : بئاغلا خيشلاب ديرملا عافتنا يف بئاصلا لوقلا

 خيشلاب ديرملا عفتني فيك : مهلوقب فوصتلا ىلع نوركنملا ضرتعي

 هعم ًادوجوم سيل وهو هركفو هنهذ ىف هليختي فيكو هلع بئاغ وهو

 . كرشلا باب نم كلذ نودعيو

 ركذنلف « هروصت نع عرف ءىشلا ىلع مكحلا : نولوقي ءاملعلا نكلو

 الو هيف سبل ال ًاحضاو قحلا نيبتي ىتح نفلا اذهب ملعلا لهأ هلاق ام

 .. ضومغ

 اوساق نيذئا هكردي أقيطت رس ىنيع نيب خيشلا لايخ راضحتسا ىف نإ
 . لطابلا نع اهعطقو سوفنلا بيذهتو ةدهاجملا

 ىلاعت هللا ةيصعمي مه املك هينيع نيب خيشلا لايخ عضو اذإ ديرملا نإف
 هئايح ةجاذس فرعي ةفرعملا تاماقم ىف ىقرتلا عمو مث ؛ هخيش نم ايحتسا

 .ىلاعتو هناحبس قحلا بقاريف ؛ ىلاعت هللا نم ءايحلا نود هخيش نم

 لوسر لاقف .. ىنظع هللا لوسراي لاق ةثالع نب ةمقلع نأ ىور دقو
 ىذ نم كءايحتسا ىلاعن هللا نم حتسا ) : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 حلاص نم لجر نم ىحتست امك ) ةياور ىفو .. ( كموق نم ةبيهلا

 )١( لا" ص فوصتلا نع قئافح عجاري .
 ةمجرت 5٠ /؟”جةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ىف رجح نيا ظقاحلا هركذ ثيدحلا اذه (؟)
 بدأ باتك ىف ىدرواملا نسحلا وبأ هركذو ؛4557 مفر ةمجرت ”747/7جو 5557 مقر
 . ١5 ص مكحلاو مولعلا عماج ىف بجر نبا طفاحلاو ؛ 8١؟سص نيدلاو ايندلا
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 صرحيو مهلجي نيذلا لاجرلا ةرضح ىف ناسنإلا نأ ثيدحلا ىنعمو
 فرصتيو « ردقب ملكتيف , آمكحم أطبض هكولس طبضي مهئاضرنسا ىلع
 هنأل ؛ (دبأ هللا نع بيغي ال هنأ هنيد ميلاعت نم فرعي ىذلا ملسملاو ؛ رذحب

 : مظعأ هللا لالجل هبيهت نوكي نأ ىغبني ٠ اراهنو اليل هترضح ىف لئام
 0 مكحأ هللا عئارشب هيدأتو

 براقآ نم راصنألا ضعب ناكو ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا خيشلا لاقو

 دنع هب ىزخأ لمع نم كب ذوعأ ىنإ مهللا ؛ لوقي ةحاور نب هللا دبع
 . هللا دبع دهشتسا نأ دعب كلذ لوقي ناك ٠ ةحاور نب هللا دبع

 تاومألا ىلع لامعألا ضرع نع همالك ضرعم ىف خيشلا كلذ ركذ

 .(" مهمالس عامسو مهل ءايحألا ةرايز تاومألا ةفزعمو

 طارتشا ىف هيلإ هجو لاؤس ىلع أدر ميهاربإ ىكز دمحم خيشلا لوقيو
 وه اذه نم ىساسألا دارملا نإ : ركذلا دنع هينيع نيب هخيش ديرملا ليخت

 دادعتسالاو ؛ هجوتلا نسحل بنقلا غيرفتو ؛ لغاوشلا درطو ةمهلا عامتجا
 ام اذإف .. قحلا ةرضح لوخدل زيهجتلل  ةتقؤم - ةليسو وهف « دادمتسالل

 امهو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلاو خيشلا روصت ىف ةقاطلا ترصحنا
 . ركذلا ىف ديرملا ذخأ اذإ مث ؛ لمعلل هئائيهيو ىلاعت هللا ىلإ ديرملا ناعفدي
 .ىقابلا هللا الإ قبي ملف ٠ ىنافلا لايخلا اذه وه ديرملا نع حرطي ام لوأ ناك

 . (!لنعملا اذه ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ىرفعجلا حئاص خيشلا لوقيو

 )١( ص ىلازغلا خيشلل ملسملا قلخ 175 .

 .دعاوقلا ةلاسر ىلع عقانلا ماهلإلا هيف
 ( مادنلا هقْشك ١ ارح) 5



 ل

 ىتف اي كفخيش راتخملا كبابف

 برقلا ةرضح ىفراتخملل لصولا هيب

 ةلعلا ىلإ ىقرت راتخملا ديسلابو

 بجح الب دوجولا بر نم كينديو

 .. مهدلع عوضوملا لصأ وف اذه

 ةيداهتجالا لئاسولا نم اهنكلو « أطرش تسيل خيشلا ةروص ليختو

 ىف قدصلاب ءافتكا ؛ خويشلا نم ريثك اهب لقي مل اذهلو « ةلفانلا ةيبيرجتلاو

 ىتح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيبنو هحيشو ديرملا نيب ةطبارلاو ةبحملا
 ةقيمع ةسيفن ثوحب عوضوملا اذه ىفو ٠ امهنيب هناك

 «دبعتلا ىف ءدبلا ليبق نوكت امنإ  مهدنع  ةلاحلا هذه نأ انفرع اذإو

 مث .. ركاذلا سيساحأ لك قرغتسي ىذلا ركذلا نوكي مث ؛طقف تاظحل ةدملو

 رطخي امب هبشأ ركذلا دنع خيشلاو ملسو هلإو هيلع هللا ىلص ىبنلا ليخت نإ
 رشحملا لاوهأو « نجلاو سنإلاو « رانلاو ةنجلا ةليخأ نم ىلصملا لاب ىلع
 فقوملاف ةينثولاي مهتت الو ؛ ةالصلا لطيت ال روص هذهو ىلاعت هللا ةمظعو

 ٠ ةينثولا ىوعد تفتنا دقف . أدحاو مكحلا نوكي ىلاتلابو « دحاو انهو انه

 .2'!ةفزاجمو ًأروهت لاجملا اذه ىف ؛ مهضعب وأ ةيفوصلا اهب ىمري ىتلا

 ال اذه نأ ةيفوصلا ركذ دقف ديرملا ةيناحورب خيشلا ةيناحور قّلعت امأو

 . هداجيإو هدادمإو ىلاعت هللا رادقإب وه لب ٠ لالقتسالا ةهج ىلع ردصي

 نيلدلا لعجي مل نم ناحبس ٠ : ىردتكسلا هللا ءاطع نبا خيشلا لاق

 ) )1١ص فرصتلا ةيدجبأ 55.055 .
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 دارأ نم الإ مهيلإ لصوي ملو . هيلع ليلدلا ثيح نم الإ هئايلوأ ىلع
 نم امهنيب تدحي هنإف خيشلا حورب ديرملا حور تقاعت ام اذإف هيلإ لوصولا
 11 ىناقلا تنعش لحدت: ال ام ةذوملاو ةنلألا

 امب رعشي مل نإو هبحاصل ثدحي ام ضعبب امهنم لك رعشيف ىرخألاب
 .11فاجش كلذ نم :نئاثلا هاش ةقود اههيني: ةقالملا ب كتل :زيفل كذعي

 ١ نيحلاصلا ءايلوألاو ءايبنألاب كريتلا ةيعورشم نايب

 ىهو .. ةكربلا سامتلا نع جرخي ال هرهوج ىف كربتلا رمأ نإف ء اهل
 ريدقتب هيف تعضو امم وأ « هيف ىلاعت هللا اهلعج نمم . عفنلاو ريخلاةرثك

 .. دارقنالاو دحوتلا ىلع هريثأتو ىلاعت هللا

 مث كربتلا ىنعم نايبب ًأدبنلف هروصت نع عرف ءىشلا ىلع مكحلاو

 . راثآلاو ةنسلاو نآرقلا نم هعضاوم نايبب

 : ةقللا يف كربنلا ينعم

 ىف ءاج ٠١ ةكربلا بلط وهو « أكربت كربتي كربت ردصم : كربتلا

 نمي دقو ٠ ةكربلا : نميلاو هب تنميت ىأ هب تكربت : ةغللا بتك ضعب
 . 7تكربت هب تنميتو « مهيلع ًاكرابم راص اذإ نوميم وهف هموق ىلع نالف

 . 5١ ص حورلا ؟) . ؟ رف ص ةجحلا )0

 : يحمل سرمانلو روطسما ننال تيرعتل نال نطتيو ره وجلال حاجفلا .(؟)
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 هدضو ةكربلا وهو ثيدحلا ىف نميلا ركذ رركت دقو : ريتألا نبا لاقو
500 
 ماوممل

 مجعم باتك ىف ءاج ٠ ماودلاو توبثلا ةيبرعلا ةغللا ىف ةكربلا لصأو

 تايف وهو دحاو لصأ فاكلاو ءارثاو ءابلا ء كرب : : ةغئلا:سيياقم

 ."!ءىشلا

 هنم ربتعاو ؛ هبكر ىقلأ ريعبلا كرب ٠ : ىناهفصألا بغارلا لاقو

 مث ..برحلا عضاوم اومزالو ارتبثا ىأ برحلا ىف !وكرتبا :ليقق موزللا ىنعم
 لهأ نأ ولو + : ىلاعت لاق ءىشلا ىف ىهلإلا ريخلا توبث ةكربلا : ل

 :«نفارعألا م4 نضر ألاو ءامسلا“ :م تاكرب مهيلع انحتفل اوقّناو اونمآ ئرفلا

 ام كرابملاو ه ةكربلا ىف ءاملا توبث هيف ريخلا توبثتل كلذب ىمسو . 2 0 م

 . ةكربلل لوألا ىنعملا وه اذهو .. '")ريخلا كلذ هيق

 . ةدايزلاو ءامنلا ىلع قلطت اهنأ : ةكربلا ىناثلا ىنعملاو

 ىأ هيف شا كراب ال : لاقي ؛ ديرد نبال ةغللا ةرهمج باتك ىف ءاج

 ةذايزلا نم ةكرنا ؛ :ليلكلا' نافو + ةفللا نيام يقم نفون ةاقال

 . مامتلاو

 نيثالثو ةعبرأ ىف اهفيراصتب ميركلا نآرقلا ىف ةظفللا هذه تدرو دقو
  تاكرب  كرابت كروب  انكراب  كراب :: ىه غيص ىلامث ىلع أعضوم

 . نيينعملا نيذه لوح رودت اهلك ىهو :٠ كرابم  ةكرابم  هتاكرب

 . ريثألا نبال رثألاو ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا )١(
 ال نيضس سراف نبال ةغئنا سييافم مجعم ١)

 . ١195 ص ىناهفصألا بغارلل تادرفملا (*)



 لاا

 ىف اهنم فرصت امو ةكربلا ةظفل تدرو دقف فيرشلا ثيدحلا ىف امأ

 : اهنم ةددعتم غيصب ةرم نيئالثو ةئام براقي ام , ةريثك عضاوم

 ٠ كرابمو « كرابير ؛ كرز دو . كراب : اهنمر ؛ةكربلاب اعد ىأ كرب

 . ةكربلاو ؛ تكرابتو ؛ كرابتو ؛ ةكرابمو

 . قبس امك ميركلا نآرقلا ىف نيدراولا نيينعملا لوح رودت اهلك ىهو
 ةصق ريخلا ةرثك : ةكربلاب دصقي هنأ ىلع فيرشلا ثيدحلا دهاوش نمر

 اهنع ىناعن هللا ىضر نينمؤملا مأ قلطصملا نب ثراحلا تنب ةيريوج ةديسلا

 ىلص هللا لوسر جوزت امل قلطصملا ىنب نم مهايابس ةباحصلا قتعأ نيح
 امق ؛ اهنع ىلاعت هللا ىصر ةّشئاع ةديسلا تلاق دقو ءاهب ملسو هلار هيلع هللا

 لهأ ةئام ايببس ىف قتعأ ؛ اهنم اهموق ىلع ةكرب مظعأ تناك ةأرما انيأر

 اا قلطصملا ىنب نم تيب

 : ملسو هلأو هيلع هللا ىلص ىبنلاب كريتلا

 ءايبنألا لضفأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىف ملسم كّشي ال

 هللا ةمحرو نيرخآلاو نيلوألا مركأر .. نيعمجأ مدآ دلو ديسو نيلسرملاو

 . نيمئاعلل

 رشبلا نم هافطصاو هقلخ رئاس نيب نم هراتخا ىلاعت هللا نأب كلذ
 هللا لضف اذهو مالسلاو ةالصلا مهيلع هلسرو هئايبنأ لضفأ نوكيل مهلك

 .. ميظعلا لصفلا وذ هللاو « ءاشي نم هيتؤي ىلاعت

 ا ىروقنراهسل دواد يبا نئس لح ىف دوهجملا لّذب عم دواد ىبا نتس )1

 . ؟؟5//9 دمحأ مامإلا دتسمو
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 اممف ٠ ةعونتملا ةريثكلا هتاكرب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلئاضف نمو

 هراثآو هتاذ يف كرابم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًادمحم انديس نأ هيف كش ال

 اوكربت مهنع ىئاعت هلا ىضرو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتباحص نإف اذهلو
 هيلع هللا ىلص هنع ةلصفنملا ةيسحلا هراثآبو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هئاذب
 ركني ملو كلذ ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مهرقأو مهتايح ىف ملسو هلآو
 ام اذهو : هتافو دعب اهب اوكربتو ةمألا فلس نم نوعباتلا ءاج مث « مهيلع

 ال هنأ ملعي نأ ىغيبنيو ىتوكسلا عامجإلاب كربتلا ةيعورشم ىلع لدي
 حلاصلا فلسلا نم مهدعب نمو ةباحصلا ةهج نم كربتلا اذه بحاصي

 ولغلا باب نم سين اذه نإو ٠ ىلاعت هللا ديحوت ضقاني وأ ضراعي ءىش
 هتباحص ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ ىلع هبنل الاو « مومذملا

 ةوفصل .. العو لج قلاخلا نم فيرشتو ميركت هنأ ىلع اذه ىلإ أذإ رظنيف
 « ةيسحلا هراثآ نم هنع لصفني امو هئدب ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هقلخ

 .('!ةكربلاو هلك ريخلا كلذ ىف ىلاعت هللا عضو ثيح

 ملسو هلآو هيلع هنلا ىلص هتاذب ةباحصلا كربت

 : هتايح يف هراثاو

 كربت نم راثآلاو رابخألا نم ًاحيحص ًلقن انيلإ تلقن جذامن كانه

 هيلع هللا ىلص دمحم انديسب مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا نم ةعامج

 . ةكرابملا هراثأبو ةفيرشلا هتاذب هتايح ءانثأ ملسو هلآو

 لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر كلام نب سنأ نع ملسمو ىراخبلا ىور

 ضايف رهاظ / ذاتسألا فيلأت .. ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ةكربلاو كربتلا : رظني )١(
 .ما١ ١1 ه1 ؟1ةنس م” 5١. ص نانيل  توريب  ةيملعلا بتكلا راد مط 3-7 ٠
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 ةنيدملا مدخ ءاج ةادغلا ىلص اذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك د

 ىف اوءاج اميرف . اهيف هدي سمغ الإ ءانإب ىتؤي امف ؛.ءاملا اهيف مهتيناب
 ..« اهيف هدي سمغيف ةدرابلا ةادغلا

 رخ : لاق هنع ىلاعن هلا ىضر ةفيحج ىبأ نع نيحيحصلا ىفو
 ىلص مث ًأضوتف ءاحطبلا ىلإ ةرجاهلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 نوحسميف هديب نوذخأي سانلا ماق هيفو ٠ نيتعكر رصعلاو ؛ نيتعكر رهظلا
 نم دريأ ىه اذإو ؛ ىهجو ىلع اهتعضوو هديب تذخأف لاق ٠ مههوجو اهب
 .. كسملا نم ةحئار بيطأو جلتلا

 هرعشب ةباحصلا كربت نيبت امهريغو نيحيحصلا ىف راثآ كانهو
 هقيرب كربدلا كلذكو . مهدنع هئانتقا بحو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 هرافظأو ٠ رهاطلا همدو فيرشلا هقرعو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتماخنو
 هديب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هسمل امبو ؛ ةرطعلا هبايثو ٠ ةكرابملا

 هيرش لصفبو ملسو هلاو هيلع ثلا ىلص هيف ىلص ئذلا ن ناكملاو ءةفيرشلا

 دارأ نمو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هئوضو لضفبيو هيناوأو هماعطو
 . كلذ ىف ريثكلا ليصفتلا اهيفف ةنسلا نيواود ىلإ عوجيرلاب هيلعف ةدازتسالا

 .. عبتي نأ قحأ قحلاو

 : هتافو دعب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا راثأب كربتلا

 دعب امأ ٠ طقف هتايح لاح ىف زئاج كربتلا اذه نإ ضرتعملا لوقي دق

 . زوجي الو حصي الف هتافو

 ةباحصلا نأ تبث دفف ؛رينم باتك الو ىده الو ملع ريغب لوق اذهو
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 هتافو دعب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هراثآب اوكربت مهنع ىلاعت هللا ىضر
 عرد نم ركذ ام باب , ناونعب اباب ىراخبلا دقع دقو ..نوعباتلا كلذكو
 امو . همتاخو هحدقو هفيسو هاصعو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 هتينآو هلعنو هرعش نمو ؛ هتمسق ركذي مل امم كلذ نم هدعب ءافلخلا لمعتسا

 ىلاعت هللا همحر ىراخبلا قاس مث هتافو دعب مهريغو هباحصأ هب كربت امم
 اهدعب امو 15 ص عبارلا ءزجلا ىف كلذو.. بابلا اذه ثيداحأ نم ةلمج

 .. كانه اهعجارق

 امهنع ىلاعت هللا ىضر ركب ىيأ تنب ءامسأ نأ ملسم حيحص ىف ءاجو
 ةشئاع دنع ثناك هذه: تناقو ب ءادونم ئأ -ةسايط ةبحت تجرخأ اهنأ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكو ؛ اهتضبق تضبق املف « تضبق ىتح
 اذه ىفكيو :١141/7 ج ٠ اهب ىفشتسي ىضرملل اهلسغن نحنف . اهسيلي

 ةيادبلا «؛ باتك ىف ءاجام كربتلا زاوج ىلع ةحضاولا ةلدألا نمو

 ثيح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةدرب صخي اميف ريثك نبال ٠ ةياهنلاو
 ةدربلا هذه سابعلا ونب ثراوت دقو ؛ ىلاعت هللا همحر ريثك نبا ظفاحلا : لاق

 بيضقلا ذخأيو ؛ هيفتك ىلع ديعلا موي اهسبلي ةفيلخلا ناكو فلس نع أفلخ
 هيلعو جرخيف ٠ هيدي ىدحإ ىف هيلع همالسو هللا تاولص هيلإ بوسنملا
 .11), راصبألا هب رهبيو بولقلا هب عدصي ام راقولاو ةنيكسلا نم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسري ىلعألاو ىمسألا كربتلا نإف لاح ىأ ىلعو

 ىلع ريسلا عم فصر وأ لعف وأ لوق نم هنعرثآ ام عابتا وه ملسو هلآو

 .م 1531739 توريب  فراعملا ةبنكم ط 6/5 : ةياهنلاو ةيادبلا )١(
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 لهأ ناك ٠ ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا خيشلا لوقي أنطابو ارهاظ هجاهنم
 امل هتكرب ىف نوشيعي ملسو هلآو هيلع هّللا ىلص ىبنلا مهيلع مدق امل ةنيدملا

 لك لب ٠ ةرخآلاو ايندلا ةداعس مهل لصح كلذ ةكربيف ٠ هوعاطأو هب اونمآ

 ةكرب نم هل لصح هعاطأو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلاب نمأ نمؤم
 ايندلا ريخ نم هتعاطو هناميإ ببسب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 20+ انت ثا اذلإ تلقب الام ةركألاو

 :راثآلاب كربتلا ةيععورشم نم ميركلا نآرقلا يف درو اه

 - ةلضافلا صاخشألا ىأ  تاوذلل ةكرب ميركلا نآرقلا تبثأ دقو

 اهصخ ىتلا عاقبلاو نكامألل ةكربو « ةميركلا تاوذلل ةعباتلا راثآلل ةكربو

 : ةيريخلا نم ديزمب ىلاعت للا

 هيلع ىيسيع انديس نع ةياكح !اعت هلوق ؛ 0

 : ىلاعت هلوقو . 53: ميزم ؛4 تنك ام نيأ اكرابم ينلعجو > : م

 .ر ال9 : لوهاذ ,ئ ل ل

 نأ هكلم ةيآ نإ مهيبن مهل لاقو 010 ىلاعت هلوق ىناثلا عونلل دهشيو

 نرراه نار يسوم لا كتل هيف مكالر نم يكس هيف تردملا كلاب

 ةيقبلا هذه ىواضيبلا مامإلا رسف دقو.٠ 788 : ةرقبلا « 4 ةكنالملا هلمحت

 ناك ليقو ١ كون راه ةمامعو هبايثو ىسوم اصعو حاو ولالا نسا : اهنأي

 0 ا

 هيلإ نورظني مهو ةكئالملا هب تلزنف ىسوم دعب هللا اهعفر ليف ٠ ةكئالملا

 خيرات نود ىلوأ / ط ١١/1١ ج ىراتفلا عومجم )١(
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 . اهلمحت ةكئالملا لعج ءايشألا هذهل هللا ميظعت ناك فيك رظناف '

 هيلع نوراه ةمامعو ٠ هايصعو « ناتكرابملا مالسلا هيلع ىسوم العن اهيفو

 : ءايشألا هذهب هللا ةيانع مظعأ امق مالسلا

 هيلع دواد نامز ىلإ مالسلا هيلع ىسوم نامز اهل ظفحلاب : الوأ
 . ةليوط ةدم ىهو مالسلا

 . نيحلاصلا نيدبعلا نيذه راثأ نم اهنوكل اهل ةكئالملا لمحب : ايناث

 مهسوبلم ةيقب نم قودنصلا هاوح ام رئاسو لعنلا اذه كربأ امف

 هللا نم فيرشتلا اذه مظعأ امو . ىلاعت هللا رمأب ةكئالملا هلمحت مهلوكأمو

 روجحم هنإف نمؤي ال نم فالخب « نمؤي نما ةيآ هللا اهلعج دقو مهراثأل

 ىنعمو ةدام اهفرشو اهتكرب ةفرعم نع مورحم . ىلاعت هللا تايآ ةيؤر نع

 متنك نإ مكل ةيآل كلذ يف نإ ) ةبآلا مانخ ىف ىلاعت هللا لاق كلذلو

 هديري ام مهفل انبولق لافقأ هللا حتف هتايأ ةفرعمل ناميإلا طرشف .4 نينمؤم

 .انم

 ةصق ىف ىلاعت هلوق ميركلا نآرقلا ىف راثآلاب كريتلل دهشي امك

 يبأ هجو ئلع هوقلَأَف اذه يصيمقب اربهذا) : مالسلا هيلع فسوي انديس

 . 55 ىلإ 37 نم ةصقلا ىف ةروكذملا تايآلا خلإ © اريصب تأي

 كرابملا هرثأ ءاقلإب هتوخإ مالسلا هيلع فسوي انديس رمأ فيك رظناف

 نم هانيع تضيبا ىذلا مالسلا هيلع بوقعي هيبأ هجو ىلع صيمقلا وهو
 فسوي انديس دحأ مري ملو « (ريصب دترا ههجو ىلع هاقلأ املف « نزحلا

 .ًانثو هذاختاو صيمقلا ةدابعب الو كارشإلاب مالسلا امهيلع بوقعي انديسالو



 اا

 : 0 اراضت الو اودشرت هللا باتك اوربدت موق ايف

 ١75 ١. : ةرقبلا :

 « هيف ىلصن ىلصم ميهاربإ ماقم نم ذختن نأ : ىلاعت هللا انرمأ دقف

 عضوملاو ةفيرشلا همدق راثآ ىف ةكربلا سامتلا وه امنإ كلذ ىف ةمكحلاو

 ماق نيحو ٠ ةيعكلا ءانب دنع هيمدق هيلع عضو نيح رجحلا هيف ناك ىذلا

 هححص ده مكير اوبيجأ سانلا اهيأ اي ٠ لوقيو جحلاب سائلا ىف نذؤي هيلع

 سابع نبا نع حيحص دانسإب ىهكافلا ةياور نم ىرابلا حتف ىف ظفاحلا
 امهنع ىلاعت هّنلا ىصر

 : ىلاعت لاقف ت انيبثا هتايأ نم ةلعجو ماقملا اذه ىئلاعت هللا مظع دق كفو

 تاياديف هي ةناعلل دموع ايم ةكِبب يدلل سانلل عضو تيب لْوأ نإ :

 نارمع لآء # انمآ ناك هلَخَد نمو ميهاربإ ماقُم تانيب

 ثا دابع راثا رئاس كلذكو ؛ تانيبلا هتايآ نم حلاصلا دبعلا رثأ لعجف

 ممألا فلاس ىف نامزلا ميدق نم ةمظعم لزت ماف نيحلاصلا

 سيل . ريبك باوثو ةميظع ةكرب اهل مهراثأ ىف ةدابعلاو ةالصلاو

 ىبثلا نم نوبلطي وبلطي مهنع ىلاعت نإ ىصر ةباحصلا ناك كلذلو اهلثم أهريغل

 لحم ىقبيف اهيف مهل ىلصيق مهتويب فرشي نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو . ًادبأ هيف ةكربلا سامتلال اعضوم هتالص

 . هريغو ىراخبلا ىف تيث امك كلذل مهيبجي

 لاق نيذلا فهكلا لهأ ٠ ءايبنألا ريغ نم نيحلاصلا راثآب كربتلا ىفو
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 ا لاق - ايل

 هيف ىلاعت هللا نودبعي ثيح مهراثأب كربتلل كلذو 0 روهمج

 كتلوأ راثا نق نوجألا ةقعاضم نم نوملعي امث مهنم برقلبو :مهدنع

 ؛ ةكربلا نم ولخت ال نيحلاصلا راثأ نأ ىلع ليئد اذه ىفو ؛ نيحلاصلا

 ةنس هيف ٠ هللا ةدابعل مهيلع دجاسملا ةرامعو « ةبرق مهراثآ ىف اهسامتلاو
 . ىلاعت هللا نتس نم

 : هب كربتلاو يوبتلا ربقلا ليبقت زاوجب دمحأ مامإلا ىوتف

 ةفصب لاعتملا حتف : هباتك ىف ىكملا , يرانا ند راح ا

 نب ديعس وبأ ظفاحلا ىنربخأ : لاق هنأ ىقارعلا نيدلا يلو نع ًالقن ٠ لاعنلا

 نبا طخ هيلع ميدق ءزج ىف لبنح نب دمحأ مالك ىف تيأر : لاق ءالعلا

 للا ىلص ىينلا ربق ليبقت نع لنس دمحأ مامإلا نأ ظافحلا نم هريغو رصان

 ءانيرأف : ىقارعلا لاق ١ كلذب سأب ال : لاقف هربنم ليبقتو ملسو هلآو هيلع
 همالك اذه . ليلج ىدنع دمحأ : لوقيو كلذ نم بجعتي راصف ةيميت نبا

 نع فيوز كفو كلك ىف بجع ىأو ىقارعلا ظفاحلا لاق : همالك ىنعم وأ

 ىأ ؛ هب هلسغ ىذلا ءاملا برشو ىعفاشلل اصيمق لسغ هنأ دمحأ مامإلا

 . « اكربت

 .. ىعفاشلا راثاب دمحأ كريت هسفن ةيميت نبا ىور دق لب

 نأ ىسدقملا ءايضلا ظفاحلا ثدحملا مامإلل ةروثنملا تاياكحلا ىفو

 هب حسمف « هجالع هزجعأ لمدب بيصأ ىلبنحلا ىسدقملا ىنغلا دبع ظفاحلا
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 ئربف اكربت لبتح نب دمحأ مامإلا ربق )'(.. 6_١ ا 5 ١

 ربق ةرايزب كربتي ناك ىعفاشلا مامإلا نأ : بيطخلا خيرات ٠ ىفو
 كربتي ناك هنأ هنع حص امك : قارعلاب هتماقإ ةدم ةفينح ىبأ ؛مامإلا

 هءاضعأو ههجو هب حسمي ام اهنم ذخأي ناكف ١ دمحأ مامإلا صيمق ةلاسغب

 . مهريغو تاقبطلا باحصأ هركذ امك

 فيكو ؟ةباحصلا ريداقمي كلاب امف ملعلا لهأل هميظعت اذه ناك اذإو

 . مالسلا مهيلع ءايبنألا راثأب

 ةلاسر ىرامغلا قيدصلا نب هللا دبع خيشلا ثدحملا ةمالعلا فنص دقو

 امأ : اهيف لاق ٠ ليبقتلا زاوجب ليبنلا مالعإ « اهتاونع بابلا اذه ىف ةفيطل
 فكن اهسمب أكربت ةحافت لبق ةيئاعلا ابأ نأ مدقت دقف ءاضعألا ريغ ليبقت

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق ليبقت دمحأ زاجأو « هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ

 . ملسو هلآو

 ٠ نيحلاصلا روبق ليبقت ىربطلا بحملاو فيصلا ىبأ نبا زاجأو
 : ايرادب ٠ لالب لوزن ةصق ءادردلا ىبأ نع ديج دنسب ركاسع نبا جرخأو
 هلآو هيلع هللا ىلص ىبتلا ىأر -الالب نإ مث : لاق ؛ سدقملا تيب حتف دعب
 هبتناف « انروزت نأ كل نأ امأ ؟ لالي اي ةوفجلا هذه ام : لوقي وهو ملسو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق ىتأف ةئيدملا دصقو هتلحار بكرف افئاخ اًنيزح

 كلذ ناكو . ةصقلا خلإ .. ربقلا ىلع ههجو غرميو ىكبي لعجف ملسو هلأو

 دحأ هيلع ركني ملف ةباحصلا روضحب

 ناورم لبقأ الاق كردتسملا ىف مكاحلاو هدنسم ىف دمحأ مامإلا جرخأو

 , ١46 ص ليقصلا فيسلا شماه ىف ىرثوكلا خيشلا هركذ )١(



 ااك

 ليقأف ؟ عنصت ام ىردتأ : لاقف ءربقلا ىلع هتهبج اعضاو الجر دجوف أموي
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنج : لاقف ىراصنألا بويأ وبأ اذإف هيلع

 : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس «٠ ةرجحلا تا ملو ملسو

 ريغ هيلو اذإ نيدلا ىلع اوكبا نكلو ؛ هلهأ هيلو اذإ نيدلا ىلع اوكبت ال :
 .. هلهأ

 ىف هريغر دمحأ مامإلا صيخرتب حرصي ةيميت نبا نأ بيجعلاو
 دمحأ صخر دقف ؛ميقتسملا طارصلا ءاضتقا + ىف لاق ذإ ربنملاب حسمتلا

 هللا ىلص ىبنلا دعقم عضوم ىه ىتلا ةنامرلاو ربنملاب حسمتلا ىف هريغو
 ٠. هديو ملسو هلأو هيلع

 نفدلا ىلع امهنع ىلاعت هللا ىضر رمعو ركب وبأ انديس صرح امو
 هب كربتلل الإ ماسو هلآو هيلع هللا ىلص هراوجب

 قلعت هل امب ىلاعت هللا ىلإ هجوت هيفو ٠ ةكربلا بلط هلك اذه عجرمو
 لازنتسا حص اذإو . هبابحأ رئاسو ملسو هلإو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب
 تاوذو ةفيرشنا هتاذب دعب وأ برف نم هقلعتل تادامجلا نم وه امي ةمحرلا
 هبابحأ رئاس تاوذو ةفيرشلا هتاذب ىلوألاب لسوتلا حصي .. ىلاعت هللا بابحأ

 ب لاعت

 افشلا حرش ىلع هتيشاح ىف ىجافخلا نيدلا باهش ةمالعلا لاق

 نيحلاصلاو ءايبنألاب كربتلا زاوج ىلع لدي اذه نإ : :ىراقلا ىلع المت
 ؛ انرصع ةلهج نم كلذ ركنأ نمب ةربع الو , مهب قلعتي امبو ءمهراثأو
 دهع برقل ناك امنإ ناوضرلا ةعيب اهدنع تعقو ىتلا ةرجشلل رمع عطقو
 ىلاعت هللا ىصر هسفن وه ذإ :؛ كربتلل اعنمال ةيلهاجلاب ذنموي سانلا نم ريثك



 ا

 نأ ءاجر ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راوجب نفدي نأ بلط دق هنع
 . كلذ ةكرب هبيصت

 : ةعيبلا ةرجش عطق بيس

 ل ل ل ا :أ قيقحتلا

 تيفخف ةرجشلا نع اوثحبف ةعيبلا نم لباقلا ماعلا ةباحصلا ضعب ءاج امئإو

 ا و نانا ل : مط ةلعار مودع

 اوناك مهنأ هيبأ نع بيسملا نب ديعس نع ( 5460 , 7555 ) ملسم ثيدح
 ماعلا نم اهوسنف : لاق ةرجشلا ماع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع

 ىئثدح : لاق بيسملا نب ديعس نع ( ؟845) ىراخبلا دنع وهو . لبقملا
 :رجشلا تحت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عياب نميف ناك هنأ ىبأ

 قع ركوب ايفع ردك اه افادت ليفنلا ماعلا نم انجرح عظة لاق
 . ( 5451 ) ملسم دنعو ( 545١٠٠١ 5844 ) ىراخبلا

 ةرجش ساتلا اهدظ ةرجشل وأ « اهنيع ةرجشلل رمع عطق ريدقت ىلعو
 ةرايزلا ةلاسر ىف ىلاعت هللا همحر ميهاربإ ىكز دمحم خيشلا لاق دقف ةعيبلا

 رمع وه سانلا اهب كربتي ناك ىتلا ةعيبلاةرجش عطقب رمأ ىذلا رمعو ٠
 . ىسانلا اهب كربتي لازي الو ناك دقو ( ءاح رئب ) مدري مل ئذلا

 مه انه رمع لعفب نودهشتسي نيذلا ءالؤه نأ بجعلا نم : : لاق مث

 « ةينامث اهنولصيو ةعكر نيرشع حيوارتلا ةالصب رمع لعف نوفلاخي نيذلا

 عطق نإف لاح لك ىلعو . ةفلاخملا ةوهش وه امنإو « ًانيد رمألا سيلف
 ىذلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هراثآب كربنلا بناج سمي ال تبث نإ ةرجشلا
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 . (!)ةيعطقلا ةحيحصلا ةلدألاب تبث دق

 : لييقتلاو كربتلا ةيعورشم يف لصاحلا

 هللا هلحأام ةحابإ امنإو « ىوه الو عادتبا الب مالسإلا ةحامس ىه هذه

 ينفعل لا نر. ىف كملت ناكدسإ ىلا رع ول طلطخطاز رحاام يزكو

 ؟هيف ولغلا ىلإ مالسإلا ةحامس نع ديحن مالسإلا ىنب اي اذاملف ؛٠ ىبهذملا
 . هللا دنع ربكأ هنم هلهأ جارخإو

 ةضور هتديصق ىف هنع ىلاعت هلا ىضر ىرفعجلا حلاص خيشلا لوقي

 : حاورألاو بونقلا

 اييمداهلاك انئيد مدهت) 2ىسغطن مالسإلا ىنب اي انامل

 ابييد موقلا هآر لعف ىلع اراهج اضعب انضعب رفكي

 وهو رسيو ةحامس ىف ىلاعت هللا نيد ىف نييهقفلا تابثألا دحأ لاق دقل

 :هصن ام + نيرادلا ةداعس .؛ هباتك نم بابلا اذه ىف ىئدونمسلا ةمالعلا

 نيحلاصلا روبقب حسمتلا ةحابإب ةمألا ةاده ةمئألا سس دحاو ريغ حرص دقق 0

 كلذ نم عنمو ء كربنلا دصقب اهباتعأ ليبقتو اهيلع دخلا غيرمتو اهليبقتو
 . ريفكتلا نع ًالضف ةمرحلاب ال ةهاركلاب لاق هنكل ء مهضعب

 ال نيذلا ةفوصتملا نم هلاثمأو ىدونمسلا خيشلا نإ ؛ ءامصخلا لوقيس

 ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألا ىلإ ميقلا هباتك ىف مكتحي هنأ عم « مهذنع هب جتحي

 ةحيرصلا .٠

 )١( نص ميهاربإ ىكز دمحم خيشلا ةليضفل ماحفإلاو ماهفإلا عجاري 5١ :"5 .
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 مالسإلا خويش ءاهقفلا نم ديدعلا هررق اميف نولوقت امف : مهل لوقنو

 ىبيرت نمم مهوحنو ىمريجبلا هيقفلاو ىلمرلا ةمالعلاو ىروجيبلا مامإلاك
 ءاملع نم اددع نوصحي ال نمم مهبتك ىلعو ءاملعلا فولأ مهيديأ ىلع

 ,') ؟اهئاهففو ةمألا

 : كربتلل ليبقتلا زاوجب ءاهمعلا ىواتف

 ىلع هتيشاح ىف ىروجيبلا ميهاربإ خيشلا مالسإلا خيش مامإلا لاق دقل
 ىف نآلا ىلإ سردت لازنال ةيشاحلا هذهو « ةيعفاشلا هقف ىف مساق نبا حرش

 هلثمو ؛ همالتساو ربقلا ليبقت هركيو ؛ : هصئام ؟ ةيرهزألا دهاعملا

 .ءايلوألا ةرايزل لوخدلا دنع باتعألا ليبقت اذكو ؛ هقوف لعجي ىذنا توباتلا

 . ٠ هركي الف مهب كربتلا هب دصق نإ الإ

 ىلع بيبحلا ةفحت « هتيشاح ىف ىمريجبلا ناميلس ةمالعلا خيشلا لاقو

 مرحي اممو ٠ : ةالصلا باتك ىف حراشلا لوق ىلع أقيلعت ٠ بيطخلا حرش
 : ةليقلا ىلإ ولو خباشملا ىدي نيب دوجسلا نم ةنهجلا نم ريذك هلعفي ام
 دازام وأ عوكرلا دح ىلإ ءانحنالا نم مهضعبت عقي ام هلثم له :٠ لاق

 امأو ٠ هلثم هنأ دعبي الو ءرظن هيف ؟ ال وأ هزكسلا ىلا برقي ثيحب هيلع

 لكل هب سأبال بحتسمف خياشملا باتعأ ليبقت

 نسح نإف لامعألا و لاوقألا ف ءاطخا نم ماوعلا صضعب نم نوكي ام امأ

 نيبلو 0 ىلاعت لاق ىشخت ةلز لك نم مهمصعي مهناميإ ءافصو مهتاين

 ..: 5 :بازحألا ؛4, مكبرلق تدمعت ام نكلو هب متاطخأ اميف ح انج وكيع

 )١( ؛ 51 ص ديزيلاوبأ ةدوج راد .. ىفوصلا قيرطلا ملاعم ٠١
 ك5 كف ةحفصلا قباسلا عجزملا ايل

 (ماثنلا فشط ٠ )-١3



 كك

 نيل هتاف + ةفسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب :لفاجلا نضكي أ ملاعلا ىلعو

 اطخي مالسالا ةزيطخ. نم املس جدي نأ ان هتأغا ناك ايأأ- نئاك قح نم

 لكلو ٠ ءارآلا نيب بيرقتئاو ةمألا عيمجت ديرن امنإو « داهتجا وأ ةلاهج وأ

 ميركتف : نييروبقلاب : مهضعب دنع ىمسن نأ انيلع الو: اهيلوم وه ةهجو

 وهو ؛ حلصملا نم دسفملا ملي ّللاو .. ديحوتلا ميعص نم روبقلا باحصأ
 .(') ناعتسملاو قفوملا

 : نيحلاصلا ءايلوألاو نيلسرملاو ءايبنألاب لسوتلا مكح

 نأ مهجهن حهنو مهفل فل نمو ةيباهولا نم ةيقوصلا موصخ معزي

 كرشلا نم وه امنإ نيحلاصلاو ءايينألاب | ىلاعت نأ ىلإ عفشتلاو لسوتلا

 مصل ف دايعك كلذ ىفرتقم نأد ؛ ةيهولألا ٍديحوكل ىفأنملا ربكألا

 ا رمزلا 1 4 ئفلز هللا ىلإ انوبرقين لإ مهدعتام ) :اولاق نيذلا

 كلي نم دحا ىلإ نيعناتلا وأ ةباكصلا' نم دحأ هن كاي دل كسوتلا اذه نأو

 . حلاصلا ةمألا

 ءالؤه ىدل ىسيئرلا روحملا دعت ىتلا ةهبشلا هذه نع باوجلأ ىفو

 : لوقن ةعدبلاو كرشلاب نيلسوتملا مهيمرو مهريفكت ىف موصخلا

 : حالطصالاو ةفللا يف لسوتلا ينعم

 ؛ هيلإ لصوتلاو برقتلا - ةغللا ىف - ءىشلا ىلإ لسوتلا ىنعم نإ

 هيلإ لصوت وأ هنم برقت ةليسوب ةبغر نع

 هيلع هفطعت ةرصأ ةمرحب هيلإ برقت اذكب هيلإ لسوت : لاقي

 )١( ص ماحقالاو ماهقإلا ١18 .
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 :هنع ىلاعت هللا ىضر ديبل رعاشلا لاق لجو زع هللا ىلإ بغارلا : لساولاو
 مهرمأ دق ام نوردي ال سانلا ىرأ

 لساو هللا ىلإ نيد ىذ لك ىلب
 : هناحبس لاق ثيح هيلإ لس وكلاب ميركلا , نآرقلا ىف ىلاعت هللا انرمأ دقو

 دليم ىو اراها جر اليسر هل ارد اولا رش اوفا نيدْلا اهيأ اب (

 76 : ٌةدئاملا , 4 توحلقت مكلعل

 ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي ام لمشي ماع ةميركلا ةيألا ىف ةليسولا ظفلف
 نم ةنحلاصلا ةلضانفلا تاوذلا نم كلا ىلإ هب لسوتي نملو + لامعغألا نم

 ءاحلصلا ةماعو ءايلوألاو ءايبنألا

 عم ىلاعت هللا نم بلطلا وه : : هنأب عورشملا لسوتلا فرعي مث نمو

 : بحي نمب وأ بحي امب هيلإ برفتلا

 : عارتلا نطوم ريرحت

 هللا 0 عيفرشمو ةيفوصلا نيب عازنلاو فالخلا دقعم دي

 نوهمَح 5 ةلضافلا تاوذلاب كير نع ةحلاصلا رع

 مومعلاب اهريسفت : كلذ ىف مه ديؤيو 1 ةليسولا مومعب ةيبقوصلا حمهتنمو ةمألا

 ةليسولا مهْبر ئلإ نوغتبي نوعدي نيذّلا كئلوأ 8 ىلاعت هلوق ىف تاوذلل

 .و تال: ءارسإلا « ؟ برقأ مهبأ

 ةمالعلاو  ةنسلا مامإ  ىوغبلا نارسفملا هردق امك ىنعملا نإف
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 قحلا نإ ىأ ٠ هب نولسوتيف ىلاعت هللا ىلإ برقأ مهيأ نورظني ٠ : نزاخلا
 مهنودبعت نيذلا كئلوأ : رافكلا نم ءايبنألاو ةكئالملا دبع نما لوقي ىلاعت
 فيكف اماقم مهنم ىلعأ وه نمم هيلإ برقأ وه نمب ىلاعت هللا ىلإ نولسوتي
 دقو ةحلاصلا تاوذلل ةليسولا مومع ىلع لدي ريسفتلا اذهف ؟ًايابرأ مهنولعجت
 ىلاعت هللا ىضر ةمألا ربح سابع نب هللا دبع اديس ىلإ ىوغبلا مامإلا هبسن

 انما نيا اهبأ.اي :8 + لاحت هلوق ىف لقللا رهاظ نأ نع الضعف اذه

 يعدا نمو ؛ تاوذلاو لاعفألا ىف ماع 4 ةليسولا هيلإ اوغتباو هللا اوقنا
 .. ناهرب الب صنلا ىلع ع انهدعأ ف ىم قتلا

 ىدبا دق هنع ىلاعت هللا ىصر ىدنبشقنلا دواد خيشلا ةمالعلا نإ لب

 : + ناوخإلا حلص « ميقلا هباتك ىف لاقف ةيألا هذه ىنف ًاعئار ًايريسفت اظحلم

 هنأل ؛ تاوذلاب  ةليسولا ظفل ىأ  هصيصخت ةيآلا قايس رهاظ نأ ىلع

 لعف نع ةرابع ىوقتلاو 4 هللا اوقّنا اونمآ نيذلا اهيأ اي ١ : لاق هناحبس

 رمألل ًاديكأت نوكي لامعألاب ةليسولا ءاغتبا انرسف اذإف ٠ ىهنملا كرتو رومأملا
 ريخ وهو ًاسيسأت نوكي تاوذلاب لسوتلا هب ديرأ اذإو , أارركم نوكيف ىوقتلاب

 : ةيميت نبا خيشلا يأر ريرحت

 هنيب امك لسوتلا لولدم ىف ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا خيشلا هجتم امأ

 داري لسونلا نأ ىري هنإف ٠ ةئيسولاو لسوتلا ىف ةليلج ةدعاق : : هباتك ىف
 هب درت مل هدنع لطاب ثلاث .ىنعمو ؛ نيملسملا قافتاب ناحيحص نايدعم هب
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 :امه نالوألاف

 ١( هتعاطر ملسو هلأو هيلع هللا ىلص لوسرلاب ناميإلاب لسوتلا .

 ١( هتعافشو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هئاعدي لسوتلا .

 هيلع هللا ىلص ىبنلاب لسوتلا وهف الطاب هاري ىذلا ثلاثلا ىنعملا امأو

 ىلص هتاذب ىلاعت هلاؤس وأ + هتاذب ىلاعت هللا ىلع ماسقإلا ىنعمب ملسو هلأو

 . نيحلاصلا نم هريغ تاذب وأ ملسو هلاو هيلع للا

 هتعافش بلط نأ امك : هنع ئهتم وه لب . اعورشم سيلا هدنع اذهف

 ادكو 0 هريق دنعو هنوم دعب دهءاعدو . هرافغتساو ملسو هنأو هيلع هلأ ىلص

 : مسهرربف ةننع مييترم هع نيملابقلاو ءاهسنألاو: ةكتالعلا بانك

 لهأ ريغ نم نيكرشملا ىف دوجوملا كرشلا عاونأ مظعأ وه مهبيغم ىفو
 . باتكلا

 دنع لسوتلا ماسقأ نم ثلاثلا مسفلا ىف لثمتت ةيسيئرلا فالخلا ةطقنف

 هب بلجتساو «؛ ءاملعلا روهمج عامجإ هب فلاخ ام وهو « ةيميت نبا خيشلا
 هتفااخمل «٠ نآلا ىلإ هرصع ذنم مهكلسم كلس نمو « نيفسارلا ةمئألا راكنإ

 هللا ناوضر حلاصلا فلسلا لعفو ةنسلاو باتكلا ىف ةحيرصلا صوصنلل

 نم ديدعلا ىف اذه هققوم نع لدعي نأ هرطضا امم .. نيعمجأ مهيلع ىلاعت
 ىضتقمب تابثألا ءاملعلا ضعب دقع ىتح هتافنصم رئاس ىف ةتبملا هلاوقأ

 خيشلا وهو ميقلا نبا خيشلا هذيملتو ةيميت نبا خيشلا عم احلص لردعلا اذه

 نم نيخيشلا ةئربت هيف نيب دقف ٠ ناوخإلا حلص « هباتك ىف ىدنبشقنلا دواد
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 « بنذب ًاملسم رفكت ال ىتلا ةففخملا امهلاوقأب اهتضراعمب ةددشتملا امهئارآ

 اذبح ايف «؛ نآلا امهعابتأ لعفي امك ةهبشب مالسإلا نم هجرخت الو
 عوجرلاق «:ةريصيو ىده ىلع مالسإلا ةحامس ىلإ ةدوعلاو قحلا فارشتسا

 .(') ةليضفلا ىلإ عوجرلاب ىلوأ ةليضفلا باحصأو , ةليضف قحلا ىلا

 يف هيأر نع ةيميت نبا خيشلا عجارت
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلاب لسوتلا

 ىف هيأر نع ةيميت نبا خيشلا عجارت ىلع ليلدلا انهه درون فوس
 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا تاذب لسوتلا وهو , لسوتلا ماسقأ نم ثئاثلا مسقلا

 ةيادبلا : هباتك ىف ةيميت نبا ذيملت وهر ريثك نبا ظفاحلا لقت دقف ملسو
 لاوش ىفو : : لاق هنأ ىلزربلا نع ( ه 7١1 ةنس ثادحأ ىف ) « ةياهنلاو

 - ةيميت نبا ىأ  نيدلا ىقت خيشلا ىلع ةرهاقلاب ةيفوصلا ىكش : اهنم
 ىضاقلا ىلإ كلذ ىف رمألا اودرف + ةلودلا ىلإ هريغو ىبرع نبا ىف هوملكو
 اهنم هيلع تبثي ملف ءايشأب ءاطع نبا هيلع ىعداو اسلجم هل دقعف . ىعفاشلا

 هيلع هللا ىلص ىبتلاب ثاغتسي ال ١ هللاب الإ ثاغتسي ال : لاق هنكل ؛ ءىش

 هللا ىلإ هب عفشتيو هب لسوتي نكلو ٠ ةدابعلا ىنعمب ةثافتسا ملسو هلاو

 ٠ ءىش اذه ىف هيلع سيل : لاق نيرضاحلا ضعيف : ىلاعت

 رظن ةيميت نبا خيشلا مالك ىف ئجافملا لوحتلا اذه ىعرتسا دقل

 نكلو ٠ ةروكذملا ةرابعلا ىلع مهقيلعت ءاجف ٠ ةياهنلاو ةيادبلا : ىققحم

 ىف فررعملا : هصن ام باتكلا شماه ىف هللا ىلإ هب عفشتيو هب لسوتي
 : ررحيلف ..اذه زيجي ال هنأ :٠ ىداهلا دبع نبال هتمجرتو ةيميت نبا بتك

 )١( ص ىدهملا ةدوج روئكدلل ىفوصلا قيرطلا ملاعم : رظني ١١ اهدعب امو .
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 هب ثاختساو 0 لسوت نم ريفكت نع عجارت دف ةيميت نبا نأ امك
 امكف ٠ : هصن ام :؛ ميقتسملا طارصلا ءاضتفا : هباتك ىف لاق ثيح : هاعدو

 نوكي نأ عنمي الو ةيبوبرلا ديحوت ىف حدقي ال أبابسأ تاقولخملا تابثإ نأ
 ءاضانوأ ةذابع ءاعد قزلقملا نعي نأ تجوب دف ءئش لك قلاخ لل

 كرشلا ىنعي - كرش نم ةمرحملا لاعفأل ١' ضعي تابثا كلذك . ةثاغتسا

 هلاوحأ نسحأ نإف « ةيهولألا ديحوت ىف حدقي ال ابابسأ هريغ وأ  رغصألا
 ...: هنع هلا وفعيف ًادلقم وأ ةلأسملا هذه ىف ًادهتجم نوكي نأ

 : لسوتلا نم هيلع قمتملا

 ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا ةيعورشم ىف نيملسملا نم دحأ فلتخي مل
 لسوتي هنإف قدصت وأ نآرقلا أرق وأ ىلصوأ ماص نمف ةحلاصلا لامعألاب
 ىف مظعأو لوبقلا ىف ىجرأ وه لب ؛ هتقدصو هتءارقو هتالصو همايصب
 ةثالثلا ثيدح كلذ ىلع ليلدلاو ٠ نانثا كلذ ىف فلتخي ال بولطملا لين

 لسوتو « هيدلاو ربب ىلاعت هللا ىلإ مهدحأ لسوتف .راغلا مهيلع قيطنا نيذلا

 هتنامأب ثلاثلا لسوتو ٠ اهبابسأ نم هئكمن دعب ةشحافلا نع هداعتباب ىناثلا

 اذهو . هيف مه ام مهلع هللا جرفو . الماك هل هئادأو هريغ لامل هظفحو

 ًاصوصخو هبتك ىف ةيميت نبا خيشلا هتلدأ نيبو هلصف دق لسوتلا نم عونلا

 ٠.. ةليسولاو لسوتلا ىف ةليلج ةدعاق « هتلاسر ىف

 ؛: فالخلا لحم

 ىف أيملع أقيقحت ىكلاملا ىولع نب دمحم روتكدلا ةمالعلا ركذ دقو

 لسوتلا وه لسوتلا ةلأسم ىف فالخلا لحم : لاقف فالخلا عضوم ريرحت
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 : ضادلا لوقي ناب نطاكشسالاو ةحاوخلاب لسوكلاك + لفرتنلا لمه ريش

 كيلإ لسوتأ وأ ماسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم كيبنب كيلإ لسوتأ ىنإ مهللا
 ىلاعت هللا ىضر ىلعب وأ نامثعب وأ باطخلا نب رمعب وأ قيدصلا ركب ىبأب

 . مهضعب دنع عونمملا وه اذهف مهنع

 تاذلاب لسوتلا نأل ٠ ىرهوجب سيلو ىلكش فالخلا نأ ىرن نحنو

 هزاوج ىلع قفتملا وشو ٠ هلمعب ناسنإلا لسوت ىلإ ةقيقحلا ضل عجري

 رمألا هن هن ىلجتال ردصبلا نبعب 0 0

 :. ةضلاو  كوكلاب

 بوسنملا هلمعب لسوتع ةقيقحلا ىف وه هريغب لسونملا نأ فيك نيبأسو
 . هبسك نم وه ىذلاو هيلإ

 لسوت نم نأ ملعا - ىكلاملا ةمالعلل مالكلا لاز امو -لوقأف

 نظلل ًانيسحت هلضفو هتيالوو هحالص دقنعي ذإ هبحي هنأل وهف ام صخشب
 ا ا د وأ دقي

 را 4 هنوبحيو مهبحي ) هناحبس لاق امك هبحي ىل هللا نأ دقتعي هنأل

 . كب يرق صخشلا ى يف 0 هده هداقتعال

 لمع نم داقتعالا كلذو ةبحملا ءذه نأ تدجو رمألا تربدت اذإو

 هنح لوئسمو هيلإ بوسنم وهف هبلق هينع دفعنا ىذلا هداقتعا هنأل سول

 وشهر كليحي هنأ دقتعأو ًانالف كح ىلإ براي : لوقي هنأكو ٠ هيلع باتمو

 ليوتأق .هنع ضار تنأو هبحت كنأ دقتعأو ؛ كلئيبس ىف دهاجيو كل صلخم

 يلسوتملا رثكأ نكلو .. اذكو اذك لعفت نأ هيف ىداقتعابو هل ىتبحمب كيلإ
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 ةيفاخ هيلع ىفخت ال نم ملعب نيفتكم رمألا اذهب حيرصتلا ىف نوحماستي
 . رودصلا ىفخت امو نيعألا ةنئاخ ماعي نمو ءامسلا ىف الو ضرألا ىف

 وه .. كيبنب كيلإ لسوتأ ينإ مهللا : لاك نمف ىفخي امو رهجلا ملعي نمو
 ام لوألا نأل ؛ ءاوس .. كيبنل ىتبحمب كيلإ لسوتأ ىنإ مهللا : لاق نمو

 الولو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيبنب هناميإو هتبحمل الإ اذه ىلع مدقأ

 لاقي اذكهو ٠ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هب لبسوت ام هب ناميإلاو هل ةبحملا

 . ةمأآلا ءايلوأ نم هريغ قح ىف

 اذه ىضتفي ال ؛ ىلكش ةقيقحلا ىف فالخلا نأ رهظ اذهبو

 مالسإلا ةرئاد نع مهجارخإو نيلسوتملا ىلع رفكلاب مكحلاب ءادعلاو قيرفتلا

 .(174 ميظع نانهب اذه كتاحبس >

 : لسوتن اذامب

 ىكز دمحم / ذانسألا ةليضف ريهشلا ثدحملا ةمالعلا خيشلا ررق

 لوح ماهوألاو كوكشلا ليزي , لسوتلا ةيضق ىف ًارصتخم اريرقت ميهاربإ
 : لاقف ةيضقلا هذه

 اقالطإ فالخ ال٠ عورشم  ىمالسإ لصأك  لسوتلا نإ : الوأ

 بجاوب سيل وهو ء هتقيرطو هبولسأ ىلع فالخلا نكلو ؛« هتيعورشم ىلع

 هرذع لكلو ؛ هكرت هب عنتفي مل نمو ٠ هلعف هب عتتقا نمف « دحأ ىلع

 نيذْلا هيأ اي 1 اهرابتعا نم دبال ةيساسأ ةيمالسإ ةدهعاق هذهو « « هليلدو

 .. < ةليسولا هيلإ اوغتباو هّللا اوقّثا اونمآ

 )١( ص ىكلاملا ةمالعلل ححصت نأ بجي ميهافم 44 :48 .
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 نأ ىلع  مهريغو ةيفوصلا نم  قحلا لهأ عامجإ نإ : ايناث
 تاذلاب السوت سيل  أتيم وأ ناك أيح  هقلخ نم دحأب هللا ىلإ لسوتلا
 زيحلاو ٠ لظلاو نوللاو ٠ مرجلاو مجحلاو ٠ ضرعلاو لوطلا تاذ ٠ ةيرشبلا

 ءاعو اهفصوب اهريقوتو اهريدقت تاذلا هذهل ناك نإو ٠ روظنملا نيعملا

 ربقلا ناهتما مدعو ةالصلاو نفدلاب عرشلارمأ اذهلو ؛ ةيلاعلا ىناعملل
 . هبايتغاو هبس مدعو تيملا مارتحاو

 محل نم ةموكب دوبعملا ىلإ ديعلا لسوتي نأ ًالوبقم الو الوقعم سيلف
 نم ةثج مخضأ ةبيدلاو لاغبلاو راقبألاو ةليفلا نإف الإو ء بصعو مظعو
 . ناسنإلا

 راجحألاو ةئيمثلا نداعملا فلئتخمو ٠ ةضقلاو بهذلا ىرصنع نإ مث
 . مظعلاو محللا تاذ نم اردق ىنعأ ةميركلا

 ىلإ بهذل ةسوسحملا تاذلاب لسوتي نأ ىنعي ملسملا لسوتملا ناك ولف
 . ىرماسلا لجعو ىسوم ةرقب هيدي نيبو ٠ ىلغأ وه ام وأ ؛ مخضأ وه ام

 رخآ ءىشب لسوت وه امنإ «٠ تيملاو ىحلا تاذب ملسملا لسوت نوكي نأ نيعتيف
 .ىنوكلا غارفلا نم اريبك وأ ًاريغص ًاردق لغشي ىذلا ٠ زيحتملا تاذلا ريغ

 جورنا عم دلاخلا ىنعملا وه ملسملا هب لسوتي ىذلا رخآلا ءىشلا اذه

 ةبحملاو صالخإلاو ناميإلا : وحن نم هدبع تاذ ىف ىئاعت قحلل بوبحملاو

 عاونأو ٠ ةقرعملابو ةكربلاو ربصلاو ملعلاو داهجلاو ةعاطلاو نيفيلاو ءافصلاو
 رقتسمو هعبنمو هردصمو هءاعو تاذلا هذه نوكت ىذلا حئاصلا لمعلا

 : هرارسأ

 هجوتلا نوكي هبو لسوتلا لحم وه هلل بوبحملا ىحورلا ىنعملا اذهو
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 . تيملاو ىحلا تاذب ال العو لج هيلإ
 هتايحو ايندلا هتايح ىف ناسنإلا ةقيقحل مزالم ؛ دلاخ ىنعملا اذهو

 عم خزربلا ىف ىقبيو هل لجسيو « هيلع ظفحيو ء هب تومي هنأل ٠ ةرخآلا

 ىف تاذلل رابتعا الق هساسأ ىلع رخآلا مويلا ىف ءازجلا نوكيو « هحور

 . ةفيرشلا ىناعملا هذهل ءاعو اهرابتعاب الإ لسوتلا

 مهلسوت ىف ًاعيمج نولمعي هب ىذلا ؛ نيملسملا روهمج موهفم ره اذه
 .. أعم ةيلقنلا مث ةيلقعلا ةلدألا هذه مهديؤت ء تيملا وأ ىحلاب

 افرظ تناك تاذلا هذه نإ ثيح نمف هب لسوتملا تاذل مهميركت امأ

 نوكي هب ىذلا ىنعملا ىأ ؛ هللا ىلإ بيحملا ميركلا ىنعملل اردصمو ؛ ءاعوو

 , ١ اضيعلاو هلا ىف دلاخلا" ىنيملا وهو [دندق امك سرتلا

 : نيلسوتملا ةديفع

 دب ال هيف عزانتملا مسقلا ىف لسوتلا ةيعورشم ةلدأ ليصفت داريإ لبق
 هل نوميفيو هنودقتعي ىدلا لسوتلا ىف نيلسوتملا هجتم ةقيقح 3 حيضون نم

 .. ةيعرشلا ةلدألا

 صرحأ لسوتلل نيزوجملا نم مهريغو ةيفوصلا نأ فصنم لك ملعبل
 مهنم قحأ مه نم نومريو ةرصنلا تاراعش هل نوعفري نمم ديحوتلا ىلع
 . ةعدبلاو كرشلاب هتيار عفرب

 ةرجهلل رشع ثلاثلا نرقلا ىف ىمالسإلا فوصتلا ةمثأ نم دحاو اذهو

 دمحم /' خيشلل مالسإلا ةحامس ءوض ىف روبقلاو ةئيسولا اياضقوأ ماحفإلاو ماهفإلا )١(
 ا ا 5 ص ميهاربإ ىكز
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 همحر ىدنيشقنلا دواد خيشلا وهو ددصلا اذه ىف ةيفوصلا دقتعم نع ثدحتي

 : لوقيف ىلاعت هللا

 زاوجب مهدارم  ةثاغتسالاو لسوتلل ىنعي - نيزوجملا نأ ملعا ٠
 هللا نأ وأ : مهئاعدب لئاسوو بابسأ مهنأ نيحلاصلاو ءايبنألاب ةثاغتسالا

 نإف يلاعت هللا نود نم ًالالقتسا نولعافلا مه مهنأ ال ؛ مهلجأل لعفي ىلاعت

 اذه سيل لب ء متاع نع ًالضف لهاج لايب رطخي الو : قافتالاب رفك اذه
 عطقلاك ةيداعلا بابسألا نم مهريغو ءايحألا نإف ؛ تاومألا عونب ًاصاخ

 اهنأ دحأ دقتعا ول ٠ نيبلل ءفدلاو ٠ ءاملل ىرلاو . لكألل عبشلاو ؛ نيكسلل
 . اعامجإ رفكي هللا ىلإ اهدانتسا ريغ نم اهسفنب كلذ ةلعاف

 - ىدوهمسلاو  ةيندللا بهاوملا ىف - ىنالطسقلاو ىكبسلا مامإلا لاق

 .  مظنملا رهوجلا ىف - ىمتيهلا رجح نياو - ةنيدملا خيرات ىف

 ىلإ لسوتلا ىلعمب : هريغبو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هب ةثاغتسالاو
 ذإ ةايحلا لاح ىف امك وعدي نأ ىنعمب نوكي دقو هتليسوو ههاجب ىلاعت هللا
 ثاغتسملا نم بلطي ثيغتسملاو « هلأس نم لاؤسب هملع عم عنتمم ريغ وه

 بولق ىف اهل سيلو : هنم ىلعأ وه نمم هريغ نم ثوغلا هل لعجي نأ هب
 هاوس مهنم دحأ اهب دصقي الو ٠ كلذ ريغ نيملسملا

 هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلاو ىلاعت هللا وه ةقيقحلا ىف هب ثاغتسملاو

 ثوغلاو ؛ ثاغتسم ىلاعت وهف ؛ ىقيقحلا ثاغتسملا نيبو هنيب ةطساو ملسو

 هنم ثوغلاو ٠ ثاغتسم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلاو . اداجيإو أقلخ هنم

 هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ انديس ربخ كلذ ضراعي الو « ابسكو أببست
 لاقف ٠ قفانملا اذه نم هللا لوسرب ثيغتسن اوموق : : لاق نيح هنع ىلاعت
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 ( هللاب ثاغتسي امنإ ىب ثاغتسي ال هنإ) :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةيف مالكلاو «٠ ةعيهل نبا هدنس يفو . ريبكلا همجعم ىف ىناربطلا هاور

 ذإ تيمر امو + : ىلاعت هلوق دح ىلع وهف هتحص ضرف ىلعو « روهشم

 . ١ 1: لافنألا , < ئمر هللا نكلو تيمر

 هب ةئاغتسالا عنم هب دوصقملا ناكل هرهاظ ىلع ضرتعملا هارجأ ولو
 لعفب ضوقنم اذهو « ظفللا رهاظ وه امك ًاقلطم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ١ هب نوقستسيو نوثيغنسي اوناك ذإ . ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هعم ةباحصلا

 نم دبالف ذئنيحو ؛ رورسو حرفب كلذل بيجتسي وهر ءاعدلا هنم نوبلطيو

 لاق انه نمو «٠ صوصتلا لمش مظتنيل ثيداحألا تامومع بساني امب هليوأت
 ةقيقح تابثإ وه - مدقت ام ىلع ةدايز كلذ هلوقب دارملا نإ ءاملعلا
 وهام ديعلاو ىلاعت هللا وه ةقيقح ثيغملا 1 1

 ىلا | كلذ ىف ةطحاو الا

 عفنلا وأ قلخلاب ريثأتلا دانسإ دقتعي ىفوص دجوي ال هنأ : ملعي مث نمو
 وه اهنإ نيحااصلاو ءاينألا كارذج ليسولا ظاتع ناو كلاخت كلا ندعل وكلأاوأ

 هاج نم ةليسولا ىلاعت هللا هحنم ام ىضتقمب رضلا وأ عفنلا ىف طقف ببستلا
 ةيالولا هل تققحت ىذلا ىقنلا نمؤملا وأ ىبنلا تاذ نم لبقتم ءاعدو لوبقم

 .. دعب اهيلع فقتس ىتلا ةيعرشلا ةلدألا قطنم نمو ىلاعت هللا نم.برقلاو
 ىتولخلا ىفوصلاو ىكلاملا هيقفلا ةمالعلا ريدردلا دمحأ ىديس لاق دقو

 : ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم اهيف عمج ىتلا هتديرح ىف ىرهزألا

 ميهافم ؛ ١١١١5 ص ديزيلاوبأ ةدوج /روتكدلل ىفوصلا قيرطلا ملاعم رظني )١(
 َ ٠١١ ص ححصت نا بجي



 نا 2

 العو لج راتخملا دحاولل الإ سيل ريثأتلا ىف لعفلاو

 كردن مهتقيرط كلس نمو ةيفوصلا دنع لسوتلا ةقيقح ىلع فوقولابو

 ٠ مهموصخ نم ةيئثولاو كرشلاب مهيمر مرج ةعاشب ىدم : نيفيب

 هللا ىلإ انوبرقيل الإ نهد اهلا اولاق نيذلا مانصألا دابعب مههيبشتو

 ىف لزن ام نوئمحي نيذلا جراوخلا ةفص هذهو ... “ : رمزلا 4 ئفلز

 ىراخبلا كلذ ىور امك نيدحوملا نيملسملا ىلع نيكرشملا نأش ىف نآرقلا
 نم نيلسودملا روهمج نإف امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نب هللا دبع نع
 نم بحأ امب الإ هيلإ اويرقتي ملو ىلاعت هللا الإ اودبع ام مهريغو ةيفوصلا
 يطا ادرج ىللاقا نأ بانك كالا يي رمل نم نكلأ نم تفسر, تحال
 دسفملا ملعي هللاو . ةرهطملا ةنسلاو ليزنتلا ىف ءاج امك هدابع عفنو هقلخ

 أاجلم الو للاب الإ ةوق الو لوح الو ليكولا معنو هللا انبسحو ٠ حلصملا نم

 . هيلإ الإ هللا نم اجنم الو

 : ةجاحلا ءاضقو لسوتلا يف ىمعألا ثيدح

 هللا ىلإ لسوتلا نيخسارلا ءاملعلا نم روهمجلا زاجأ مدقت ام لجأ نم
 ةيلقنلا ةلدألل مث تضم ىتلا ةيلقعلا ةلدألل حلاصلا تيملاو ىحلاب ىلاعت

 روحملا هنإ ثيح نم ؛ ىمعألا ثيدحب اهنم انه ىفتكن ىتلا ةدضاعتملا

 . شاقنلا رودي ابلاغ  هلوحو بابلا اذه ىف ربكألا

 نأ هتع ىلاعت هللا ىضصر فيئنح نب نامثع نع هدنسب ىذمرتلا ىور

 نأ هللا عدا : لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىتأ رصبلا ريرض الجر

 ؛ لاق ؛ كل ريخ وهف تربص تئش نإو « توعد تئش نإ : لاق « ينيقاعي
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 مهللا , ءاعدلا اذهب وعديو ءوضولا نسحيف ًاأضوتي نأ هرمأف لاق ؛ هعداف

 ىلإ كب تهجوت ينإ « ةمحرلا ىبن دمحم كيبنب كينإ هجوتأو كلأسأ ىنإ

 .. ؛ يف هعفشف مهللا . ىل ىضقتل هذه ىتجاح ىف ىبر
 : ىبر ىلإ كب تهجون دف ىنإ دمحم اي ؛ هيفو ء هجام نبا هاورو

 ةياور ىفو ٠ أربف لجرلا لعفف ؛ : دتسملا ىف دمحأ مامإلا ةياور ىفو
 ىف مكاحلا ةياور ىفو ؛ هرصب نع هلا فشك دقو « عجرف « : ىتاسنلا

 ىبأ نبا ةياور ىفو : ىسفن ىف ىنعفشو ىف هعفش مهللا « : كردتسملا

 . ١ كلذ لتم لحفاف ةجاح تناك نإو : : ةمثيح

0 

 ..لاب ىذب سيل ظافلألا ىف ريسي فالخ ثيدحلا تاياور ضعب ىفو

 : هيلع مكحلاو ةئسلا بتك نم ثيدحلا جيرخت

 ىف دمحأ مامإلاو ( 553/5 ) هعماج ىف ىذمرتلا هاور ثيدحلا اذه

 ننسلا يف ىئاسنلاو )15١/١( هتنس ىف هجام نباو (١؟8/5) هدنسم

 4١1/١ ١8٠:( ) ةليللاو مويلا لمع ىفو ( :١179 158/5) ئربكلا

 ىف ىراخبلاو هححصو (؟1١/19:706:528١) كردتسملا ىف مكاحلاو

 هركذ امك ؛ هخيرات ىف ةمثيخ ىبأ نباو (؟١١ 75١3/5« ) ريبكلا خيراتلا

 نباو ؛ ٠١5 ص ةئيسولإو لسوتلا ىف ةئيلج ةدعاق ىف ةيميت نبا خيشلا

 ١58( 1557/5)ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلاو (؟52/؟ ) هحيحص ىف ةميزخ

 ريغصلا ىفو ( ١/3 ) ريبكلا ىف ىناربطلاو ٠ رببكلا تاوعدلا ىفو

 مويلا لمع ىف ىئسلا نباو ( 550/١ ) ءاعدلا باتك ىفو ( 07/0)

 هدروأو ٠ بختنملا ١57 ص هدنسم ىف ديمح نب دبعو 5١ ٠ 5ص ةلئيللاو

 هححصو (؟!١/71 ) بيهرتلاو بيغرتلا باتك ىف ىردذشسلا ظفاحلا
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 راكذألا ىف ئوونلا مامإلاو (؟5/7 ) دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا ظفاحلا

 . 554١ ص

 ؛ ثكيدحلا ةيلع لديام

 هلأ تناك سف ع ةجاشلا ةةننش:ةيبوذكم ءايتفلا ذخأ كيذحلا اذه نم

 هجوتو ٠ ةالصلا هذه ىلص « مدآ ىني نم دحأ ىلإ وأ ةجاح ىلاعت هللا ىلإ

 . روثأملا ريغو روثأملا ءاعدلا نم هبساني ام عم ءاعدلا اذهب ىلاعت هللا ىلإ

 . اهبحاص هب رعشي امو هيلإ ةجاحلا سمت امف

 ةجح هموهفمو ؛ ىحلاب لسوتلا ةحص ىف ةجح ثيدحلا قوطنمو
 وأ ىحلاب لسوتلا نم هائمدق ىذلا ساسألا ىلع تيملاب لسوتلا ةحص ىلع

 بيطلا ىنعملاب نكلو ؛ توملاب الو ةايحلاب الو مسجلاب السوت سيل تيملا
 اذه ةنايصن ةبيقح الإ مسجلا امو « توملاو ةايحلا ىف ناسنإلل مزالملا

 اي :٠ هلوق نأ ىلع ٠ تيم وأ ناك أيح هميركت اذهب بجوتساف ٠ ىنعملا
 ىنعملا ىلإ هجوم وهف ٠ تبملاو ىحلا هيف ىوتسي ىذلا بئاغلل ءادن ٠ دمحم

 وأ ىحلاب لسوتلا عضوم وه ىذلاو « حورلل مزالملاو « ىلاعت هللا ىلع ميركلا
 . !١ ءاونب دي ىلع تنيفلا

 : ىتوملاب لسوتلاو ىمعألا ثيدح

 ثثدح ؛ ةحيحص + عرفزملا نع ةفوقوم ثيدحلا ىف ةدايز تءاج دقو
 نأ ىلع لدت هنع ىلاعت هللا يصر نافع نب نامثع نيئمؤملا ريمأ دهع ىلع

 . طقق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هتايحب ًاصاخ سيل ىمعألا ثيدحب لسوتلا

 خدت ص ماحفإلاو ماهقإلا هلل
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 ةمامأ ىبا نع ريبكلا ىفو ء ريغصلا همجعم ىف ىناربطلا جرخأ دقف

 نأ هنع ىلاعت مْنلا ىضر فينح نب نامثع همع نع فينح نب لهس نبا

 ال نامثع ناكف ؛ هل ةجاح ىف نافع نب نامثع ىلإ فلتخي ناك الجر

 كلذ اكشف فينح نب نامثع ىقلف ؛ هتجاح ىف رظني الو « هيلإ تفتلي

 ركب ىبأ ةفالخ دعبو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةاقو دعب ىأ ) هيلإ
 وهو ) فينح نب نامثع هل لاقف ( امهنع ىلاعت هللا ىصر رمعو

 تنا مث « ًأضوتف « ةأضيملا تنأ ( ىلاعت هللا نيدب ملاعلا ثدحملا ىباحصلا

 انيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ىنإ مهللا : : لق مث « نيتعكر هيف لصف دجسملا

 كب هجوتأ ىنإ .. دمحم اي . ةمحرلا ىبن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم

 يتح ىلإ حرو ٠ كتجاح ركذتو : لاق ء ٠ ىتجاح ىل ىضقيف ىبر ىلإ
 مث ( فينح نبا ىأ ) نامثع هل لاق ام عنصف لجرنا قلطتاف كعم حورأ

 ىتح باوبلا ءاجف هنع ىلاعت هللا ىصر ( نافع نب ) نامثع باب ىتأ

 ةسفئطلا ىلع هعم هسلجأف ؛ نافع نب نامثع ىلع هلخدأف . هديب ذخأ

 ام : هل لاق مث هل اهاضقف هتجاح ركذف !؟ كتجاحام : لاقو ( ةداسولا)

 ةجاح نم كل ناك ام : لاقو !! ةعاسلا هذه تناك ىتح كتجاح تركذ

 . انتئاف

 كازج : هل لاقف فينح نب نامثع ىقلف هدنع نم جرخ لجرلا نإ مث

 ىأ ) ىف هتملك ىتح ىلإ تفتلي الو ىتجاح ىف رظني ناك ام « (ريخ هللا
 « هتملكام هللاو : فينح نب نامثع لاقف ( نافع نب نامثع دنع دل طسوت

 هيلإ اكشف ؛ ريرض هاتأو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدهش نكلو
 : لاقف ؟ربصتفأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف ٠ هرصب باهذ

 هللا ىلص ىبنلا هل لاقف ٠ ىلع قش دقو « دئاق ىل سيل هنإ هللا لوسراي
 [ماثللا فشك - 7



 نا

 هذهب عدا مث ؛ نيتعكر لص مث أصوتف ةأضيملا تيإ ) مل سيوملو هيلع

 لخد ىنح ثيدحلا انب لاطو انقرفت ام اوف : فينح نب نامثع لاق
 .(!)طق رض هب نكي مل نأك لجرلا انيلع

 همحر ميهاربإ ىكز دمحم خيشلا ريبكلا ثدحملا ةمالعلا ةليضف لوقي

 ةحص ىف ىنعملا حيرص « ةلالدلا ىعطق يباحص صن اذهو «: ىئاعت هنا

 ةايحب ًاصوصخم سيل ثيدحلا ىف دراولا ءاعدلا نأو ٠ ىتوملاب لسوتلا
 ٠ ىقهيبلا : ةصقلا هذه ححص دقو .. ملسو هلآو هيلع دّللا ىلص ىبنلا

 ."!: ىمثيهتاو + ىرذنملاو

 : هتدايزو ريرضلا ثيدح هحص قيقحت

 ١ حيحص ثتيدحلاو:  هلمجم ام ةدايزلا هتياور بقع  يناربطنا لاق

 مساقلا نب حور نع هب درفت ٠ ةقث وهو ؛ ىكملا ديعس نب بيِبش نا ركذو
 هب درفت دقو . ىمطخلا رفعج ىبأ نع ةبعش نع أضيأ هاور ثيدحلا نأو

 . ةبعش نع سراف نب رمع نب نامثع

 ٠ هملع غلبمب هدرفت ركذ ىئاربطلاو : ( لمأت ) ةيمين نبا خيشل خشلا لاق

 هنا نيبي ٠ حيحص دانسإ كلذو ٠ ةبعش نع ةدابع نب حور ةياور هغلبت متو

 | "لرمع نب نامثع هب درفني مل

 )١! ريغصلا ىف ىن'ربطلا هاور ١/١56" ريبكلا ىفو كار7١ .
 ص ماخقإلا ,ر ماهفإلا (؟) ١١ ١7٠ ,

 )"( ص ةليسولاو لسوتلا ىف ةليلج ةدعاق : رظنا ١١١ ,



 هد

 هدارفناب انملس ولو : ىلاعت سنا همحر ميهاربإ ىكز دمحم خيشلا لاق

 امهف « مساقلا نب حور نع ىكملا ديعس نب بيبش دارفناو ةبعش نع هب
 قريشا ب ةحيحتم ةفركوملا «:درلاه كيدخلا امتع اجا. نانكت
 ثيدحلا بيرغت ىفتني اذهبو « هتاور ىئاربطلا قثو دقو ء حيحص عوفرملا

 امنإ ٠ : ثيدحك : بيرغ هنكلو حيحص ثيدح نم مكو . ىذمرشلا دنع
0 

 . الثم : تاينلاب لامعألا

 ىراخبلا : نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدحلا نأ ًايملع ققحتي اذهبو
 ثيدح فعضي نيعم ضرغ مهرودص ىف نم ضعبف اذه عمو . ملسمو
 فرو ورع ةلجار هد ىف: نإ :ةنفحم ا :قاسرتلا ةياوز نس اذه ىمعألا

 دنع ًامولعم ناك اذإ دحاو دنع لوهجملا نأ ثيدحلا ءاملع دنع ةدعاقلاو

 ملعلا لهأ عيمج دنع ىفاتلا ىلع مدقم تبثملاو ء هب ملاعلل ةجحلاف هريغ

 . ثيدحلا لهأ ًاصوصخ

 حتفب ) ىمطخلا .''ةريغ وهو : لاق .. رفعج ىبأ ثيدح نم هجولا اذه نم
 .. ( ءاخلا

 ىذمرتدلا دنع رفعج ىبأ ةيلوهجم عم ثيدحلا ةاور نأ اذه ىنعمو

 . نيهجولا ىلع ةحصلاو نسحلا ةجردب ةلوبقم

 دئاوف ىف ةجاجزلا حابصم ٠ هبانك ىف ىرامغلا هللا دبع خيشلا ةمالعلا ديسلا لاق )١(

 ضعب نم ةدايز « ريغ :؛ ظفل ةدايز لعل ٠ ىمطخلاريغ وهو ؛ هلوق : ةجاحلا ةالص
 ةعوبطملا خسنلا نم ىدي نيب اميفو : ميهاربإ ىكز دمحم خيشلا لاقو . ه. | خاستلا

 ةملك نوكتف ٠ ىمطخلاوهو ٠ اهيفو : ىذمرتلا نم ( تاقلتخم تاعبط سمخ )
 . ١4 ص ماهفإلا .. ىذمرتلا تست ضعب ىف خاسلا نم ةدايز ٠ ريغ ٠
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 اذه ) رفعج ايأ نأ اوققح ىذمرتلا اوقبس نيذلا ثيدحلا ءاملعو

 ةملس نب دامح هنع ثدح ئذلا « اذه رفعج وبأ : ةمثيخ ىبأ نبا لاق

 ئور مث ؛ ةبعش هنع ىوري ىذلا رفعج وبأ وهو ٠ ديزي نب ريمع همسا

 , رفعج ىبأ نع « ةبعَش نع ؛ رمع نب نامثع قيرط نم ثيدحلا

 نئانسو >2 هين امن تى ذمرتلا تيدحت ىوز نأ دعب ا ةيميت ننا لاقر

 . لمأتف : باوصلا وهو ؛ « ىمطخلا رفعج وبأ وه : اوناَق ءاملعلا

 قودص هنأو « ىمطخلا هنأ : رجح نبا ظفاحلل بيذهتلا بيرقت ىفو

 مث كئذك ىمطخلا هنأ : ربلا دبع نبال ٠ ا ا 3

 ؛ىبهذلا ظفاحلا 0 ذا

 .1'!!؟ امه نم امهو .. ىناكوشلا مامإلا هب دهشتساو

 ررضلا ةالص ٠ باب ىف ٠ نيركاذلا ةفحت « ىف ىناكوشلا لاق

 داقتعا عم ؛ لجو زع هللا ىلإ . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب لسوتلا

 مل امو ناك ءاش ام عناملاو ىطعملا هنأو ىلاعتو هناحبس لا وه لعافلا نأ
 "وكمل اه

 ثيدحلا ةمئأ رابكل نوقورعم دئسلا لاجر عيمج نأ : اده ىنعمو

 وه نم وهو ) رجح نبا ظفاحلاو ( أددشت وه نم وهو ) ىبهذلا ظفاحلاك
 , 125: ١؟ ص ماحفإلاو ماهقإلا )ع

 , ١56 ص نيصحلا نصحلا ةدعب نيركاذل |١١ ةفحت )2
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 ؛ ريلا دبع نبأو ٠ ىناربطلاو ٠ ىقهيبلاو مكاحلاو « ( ًاققحتو أظفحو أطبض

 . ملعلا ىف نيخسارلا ءاملعلا نم مهريغو ةيميت نباو ٠ ىناكوشلاو

 هجام نباو (ريبكلا خيراتلا ) ىف ىراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه نإ مث
 ميعن وبأو ( ةليللاو مويلا لمع ) ىف ىئاسنلاو , هتحص ىلع صنؤو هئنس ىف
 ىف ىرذنملاو ( ةوبنلا لئالد ) ىف ىقهيبلاو «( ةباحصلا ةفرعم ) ىق
 ىف ةميزخ نباو ٠ ( ريبكلا ) ىف يناربطلاو ( بيهرتلاو بيغرتلا)

 نورخآو ( عمجملا ) ىف ىمثيهلا هدروأو ؛ ( هحيحص)

 ؛ ىذمرتلا مهنم 1 رع ةيمشا نعنا نسما قيل وشك لق

 « مكاحلاو ٠ ىناربطلاو ء ةميزح نباو ميعن وبأو ٠ ىئاسنلاو ؛ هجام نباو

 : يمثيهلاو ؛ رجح نيباو . ىبهذلاو ء ىوونلاو ٠ ىرذنملاو ٠ ىقهيبلاو

 . مهريغر ةيميت نباو ىناكوشلا نع الصف ؛ ىطويسلاو ٠ ىسدقملاو

 ىراخبلا : نيحيحصلا طرش ىلع انمدف امك ثيدحلا ءاج اذكهو

 ةحص ىف زمتغمل زمغم وأ ؛ نعاطل نعطم اذه دعب قبي ملف . ملسمو
 ثيدحلا

 ملعلاو لقعلا قيرط نم ًاعيمج تيملاو ىحلاب لسوتلا زاوج ىف ىلاتلابو

 ةنتف الب كرتيف ءاش نمو ٠ لسوتيلف ءاش نمف ؛ ةعس رمألا ىفو ٠ ةفطاعلاو

 )ف قيقحتلا اذه لك دعب قيسفت الو عيدبت الو كيرشت الو ميثأت الو

 . هللا ليبس نع كلضيف ىوهلا عبتت الو
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 .. نهيف نمو ضرألاو تاومسلا تدسفل مهءاوهأ قحلا عبتا ولو

 : سابعلاب ةباحصلا لسوت خوضوم

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مع سابعلاب ةباحصلا لسوت نإ مث
 اذبأ ىفني ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةافو دعب ءاقستسالا ىف ملسو

 نيب ىفانت ال ذإ « هربق ىف ملسو هلأو هيلع هللا ىلص ىبنلاب لسوتلا ةحص
 ىينلا نم هتبارقل سابعلاب لسوتت ةفئاط تناك امئيب هنأ ليلدب : نيرمألا
 ايقستسم ىلاعت للا ىلإ لسوتي مهضعب ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 هربق ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلاب

 حتف ىف امك حيحص دنسب هرادلا كلام ٠ نع ةبيش ىبأ نبا جرخأ دقف
 ىف ىقهيبلاو ٠ ةمثيخ ىبأ نباو . خيراتلا ىف ىراخبلا هجرخأو ٠ ىرابلا
 ىباحصلا ىتزملا ثراحلا نب لالب نأ : حوتفلا ىف فيس هاورو + لئالدلا“

 ىف  طحقلا  ةدامرلا مايأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق ىلإ ىنأ

 دق مهنإف كتمأل قستسا هللا لوسر اي : لاقو هلع ىلاعت هللا ىصر رمع دهع

 . خلإ ... اوكله

 كلذك ٠ 442/1 حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا هححص ربخلا اذهو

 ىف ربثا دبع نبا هاورو ٠١1/19 ٠ ةيادبلا ىف ريثك نبا ظفاحلا هححص

 .. ( 1145/9) باعيتسالا

 مل هنأ امبو ٠ تيملاب لسوتلا ةحص ىف ةباحصلا لعف نم صن وهو
 . عامجإلا ةرق ىلاتلاب ذخأ دقف ؛ دحأ هيلع هركني

 ةباحصلا لسوت ببس ٠ باعيتسالا : ىف ربلا دبع نبا ىور دقو
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 ىلص ىبتلاب لسوتلا عم ادبأ ىفانتي ال وهو هنع ىلاعت هللا ىضر سابعلاب

 . وهوه لب هربق ىف ءملسو هلآو هيلع للا

 ةلع نأل ىلاعت للا همحر ميهاربإ ىكز دمحم ,/ مامإلا خيشلا لاف
 هلاو هيلع نأ ىلص لوسرلا نم هتبارق ىه هنع ىلاعت هللا ىصر هب مهلسوت

 دحاو تقو ىف همعبو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلاب اولسوت مهناكف ملسو
 ىف ظفاحلا مالكو هريغ دوجو عم تاذلاب سايعلا اوراتخا اذاماق الإو

 ربخب دضتعم وهو نيملسملا ءاملع روهمج نأش « بناجلا اذه ديؤي « حتفلا ٠
 ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نذإب ٠ ةفرشملا ةرجحلا فقس ىف ىوكلا حتف

 حرش ىف ىراقلا هيلع قلعو دابعلاب فطللا ىف هللا ىلإ السوت اينع

 اذه لك دعب هنع ىلاعت هللا ىصر سابعلاب لسوتلاف « (ديكأت ٠ ةاكشملا ؛

 ال ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلاب لسوتلا وهو ٠ لصألا عم ىفاندي ال عرف
 . (!)ةلقن الو الفع

 ؛ ىتوملاب لسوتلاو لوصأللا ءاملع

 ركنمل سيلو ؛ لاجملا اذه ىف صاصتخالا لهأ مه لوصألا ءامتعو

 مهتمدقم ىفو ٠ ىتوملا ىحلاصب لسوتلا اوزاجأ دقف « لاقم مهلاقم دعب
 نايبلا مامإو ٠ ةينعلا بلاطملا ٠ ىف ىزارلا نيدلا رخف مامإلا ايندلا ةمالع

 ىنارقلا زاجعإلا مامإو ١ دصاقملا حرش ٠ ىف ىنازاتفتلا نيدلا دعس ةمالعلا

 تاهيجوت كلذ ىف مهلو « ٠ عئاطملا ةيشاح ؛ ىف ىناجرجلا فيرشنا ةمالعلا

 ددملا نم روزملاو رئازلا نيب نوكي ام دكؤت تافسلفو لوقنو ليصافتو

 نيتايحلا ىف امهنم لك ةلزنم ةبسن ىلع ةيحورلا ةلصلاو ةضافإلاو

 )١( ص ماحفإلاو ماهفإلا ١18 ,



 كر

 ٠ ةيحزربلاو * ةيويندلا ١ .

 ةياور هنع ىلاعت هللا ىضر لبنح نب دمحأ مامهلا مامإلا كسنم ىفو

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلاب ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا ىف صن ىزورملا ركب ىبأ
 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هب لسوتلل ةليوط ةغيص كاتهو « هريق ىف ملسو

 ىف ليفع نب افولا وبأ اهركذ ٠ ىلع ةلبانحلا رابك دنع فالخ الف : ةركذتلا

 . كلذ

 ىف روكذم ( تيم وهو ) ةفينح ىبأ مامإلاب ىعفاشلا مامإلا لسوتو
 . ١١7 حيحص دنسب ٠ بيطخلا خيرات «٠ لئاوأ

 : عاوسو دو ةصق

 جاجتحا ٠ عاوسو دو ٠« ةصقب ىتوملاب لسوتلا عنم ىلع جاجتحالاو

 ريغ ءىش ةطلاغملا نال ٠ هيلإ تفتلي الف عازنلا نطاوم نع بيرغ وه امب
 اهنم ققحتي ال . طورشو دعاوق عئارذلا دسنو ؛ حيحصلا ىجهنملا ملعلا

 :. .اذهه هش

 الو ةنس الو باتك الو نيد ال ثيح سانلا امهدبع ٠ عاوسو ذو ١ ف

 تارشع ءايلوألا رابكو ؛ نيعباتلاو ةباحصلا رابك ىلع ىضم دقو . ملع
 ابايرأ دحأ مهذختي ملو ٠ ةذحاو ةعكر دحأ مهل لصي مل نينسلا نم تانملا

 مخض ىعقاو ٠ قرفو « ةنسلاو باتكلاو نيدلاو ملعلا دوجول ء هللا نود نم
 . '!ةدايعئاو لسوتلا نيب

 )١( ىدادغبلا بيطخلا ظفاحلل دادغب خيرات : رظني ١/١77 .

 ص ماحفإلاو ماهفإلا (؟) ؟١ .
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 هيلع هللا ىلص ىبنلاي لسوتلا ىلع لال دتسالا
 : تامملا دعب نيحلاصلا نم هريغو ملسو هلآو

 هتافو دعب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هب عفشتلاو لسوتلا ةلدأ امأو

 اهنإق « هراكتإو هدحج ىف نوعناملا ددشتي ام وهو ىلعألا قيفرلاب هقاحلو
 ىصوصخ ىلع اهيركنم مزتت اهنأ ةجردل ةلالدلا ةعطاق ةرثكلا ةميظع ةلدأ

 ىلإ مهرجي دق ىذلا رئاجلا فسعتلا امإو ؛ اهب ميلستلا امإ : نيرمأ دحأ

 لهأ  فسعتلاو روجلاب  اهيف اروصت ىتلا كرشلا ىراهم ىف ىدرتلا

 ىف ةحيحصلا ةديقعلاب نوئيدي نيذلا ةيفوصلا ةوفصلا مهو نييفيقحلا ديحوتلا

 نم مهيحلاص ىفو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص مهيبن ىفو ىلاعتو كرابت مهبر
 . ىلاعت هللا ءايلوأ

 فالخ ىلع  نوزيجي ذإ هعابتأو ةيميت نبا خيشلا نأ كلذ ريرقتو
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا نوذعيو ٠ ىحلا ءاعدب لسوتلا  مهنيب

 . اكرش  تامملا دعب  نيحلاصلا نم هريغبو

 لسودلا زاوج رقي ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم نإ : مهل لوقن
 اتاومأو ءايحأ ءايبنألا نم هريغب اذكو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هب عفشتناو

 اريثات هقدعن الا ىاةعامجتا و ةديبلا لها ةيساخ هزانتعأر 1 هين بطلا: نويمكو ع

 هيلع هللا ىلص ىبنلاف ؛ هل كيرش ال هدحو هلل الإ عفنلا و ,: نيلا وأ :ةلخلات

 هللا نع لالقتسإلاب مهل ريثأت ال نيحلاصلاو ءايبنألا نم هريغو ملسو هلأو

 ةباجإ ىف ابابسأ مهرابتعاب مهب كربتيو مهب لسوتي امنإو اًرض وأ ًاعفن ىلاعت

 ىأ -رابنعالا اذهب مهو ؛ ىئاعت هللا ءابحأ مهنوكت دصافملا حجنو ٠ ءاعدلا

 ىف مهنوك مهب لسوتلا يف طرتشي ال  ىلالقتسالا ىتاذلا مهريثأت ءافتناب



 د

 ال ىلاعت لا دنع لوبقملا مههاجو مهتمرح نأل « ايندلا ةايحلا هذه

 ءايحألا نيب نوقرطي نيذلا امأ
 : مهب لسوتلا زاوج يف تاومألاو

 حتفب - نومزلم قرفلا كلذب مهنإف  هعبت نمو ةيميت نبا خيشلاك
 ىلاعت هللا ريغ ريثأتت نوئعذم تاومألا نود ءايحألل ريثأتلا داقتعاب  ئازلا

 نود ءايحألا ريثأت اودقتعا مهنوكل مهديحوت ىلإ كارشإلا للستي اذبو

 لك قلاخ هللا + : ىئاعت هلوقب المعو اداقنعا نولسوتملا نيدي امنيب

 : ىلاعت هلوقبو « نولمعت امو مكقلخ هّللاو ١ : ىلاعت هنوقو « ءيش

 .« ادحأ همكح يف كرشي الو ) 0000 )اعف ٠

 نيئسوتملا نم مهريغ نوبسنيو ديحوتلا لهأ مهنأ نوعدي فيك كابف
 .:باجع ءىشل اذه نإ *؟ كارشإلا ىلإ

 ىتوملاب لسوتلا ةلدأ

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلاب عفشتلاو لسوتلا ةلدأ تبثن هلك اذه دعب

 : ىلي اميف مهتافو دعب نيحلاصلاو ءايبنألا نم هريغو ملسو

 ل دا رك ا ووسالا

 اورفغتساف كوءاج مهسفنأ ارملظ ذإ مِهنأ ولو ) ؛ىلاعت هلونب ميزعلا نأ

 .. 15 ءاسنلا ؛ < اميحر اباوت هللا اودجول لوسرلا مسهل ر رفغتساو هّللا



 را

 ىتلاح لمشتف لسوتلا ةيعورشم ىلع ةلالدلا ةماع ةميركلا ةيآلا هذهف

 . انهه دوققم وهو ليلد ىلإ جاتحي امهدحأب اهصيصختو ةافولاو ةايحلا

 قايس ىف ٠ كوءاج :؛ لعفلا عوقو نم دافتسم نيتلاحلل ةلالدلا مومعو
 قايس ىف عقو اذإ لعفلا نأ ؛ هقفلا لوصأ ملع ىف ةررقملا ةدعاقلاو طرشلا
 : (ركنم اردصم هنمضتل : ةركتلا ىنعم ىف لعفلا نأل ؛ اماع ناك طرشلا

 ةرخأتملا ةيفلسلا نكل ٠ اعضو مومعلل نوكت طرشلا قابس ىف ةركنلاو
 نيحلاصلا نم هريغبو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا نوعنمي ةيباهولاو
 بذاك مهو وهو «بولطملا ققحت نود لوحي توملا نأ نيمهوتم ةافولا دعب
 يلاعت هلوقل ٠ ءايلوألا اذكو « مهروبق ىف ءايحأ ءايبنألا نأل ٠ لطاب معزو

 ءايحأ لب اتاوعأ هللا ليبس يف اولتُف ن يذلا ىبسحت الو ) ءادهشلا قح ىف -

 . ١59 :١ نارمع لا 4 نوفَرَري مهر دنع

 ءءادهشلا نم اداهج لضفأو : ةبتر ىلعأ ءابلوألاو ءايبنألا نأ كش الو

 كيلوأَف لوسرلاو هللا عطي نمو 9 : ىلاعت هلوق ىف مهيلع مهركذ مدق اذلو
 « نيخاعلاو ءادهشلاو نيقيدنعلاو نيل نْم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم
 1 2 1 0 ,ى ك5 : ماسننا ؛

 ا اع هنرف نمواهقكلا
 ىلإ هلاقتنا دعب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا ةيعورشم .. ةيالا
 دعب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هب لسرتلا ىف مهنع ترثآو ىلعألا قيفرلا

 ءاملعلا ةنسلأ ىلع اهراهتشاو اهدضاعتب قطنت ةديدع راثاو تاياور هلاقتنا

 ءادتقا هيلإ بدنلاو لب هتيعورشمو لسوتلا اذه ةيفحب مهتافنصمو تابثألا



 كدر اب

 . حلاصلا انفلسب

 نع ثيدملا دنع  ةرايزلاو جحلا باب ىف نوركذي مهارت مث نمو

 بابحتسا  ىوبتلا دجسملا ىف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  هترايز بادأ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فيرشلا هربق هاجت فوقولا دنع ةيآلا هذه ةءارق

 مهنمو نيرسقملاو ظافحلا نم ديدعلا اهلقن ىتلا ةصقلا 5 الالدتسا

 هدتسب ىناعمسلا ديعس ىبأ نع ىبطرقلاو ريثك نباو ىطويسلاو ىنالطسقلا

 اتفد امدعب ( ىبارعأ انيلع مدق ٠ : لاق هنأ 0

 لوسر ربق ىلع هسفنب ىمرف مايأ ةثالثب ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تلق : لاقف هبارت نم هسأر ىلع اثحو ملسو هلآو هينع هللا ىلص هللا

 لزنأ اميف ناكو ٠ كنع انيعوف هللا ٍ,نع تيعوو «كلوف انعمس هللا لوسراي

 ؛ ىسقن تملظ دقو ةيآلا 4 .. مهسفنأ اوملُط ذإ مهْنأ ولو + : هيلع هنا

 كل رفغ دق نأ ربقلا نم ىدونف ىل رفغتست كتكجو

 ىف ىبارعألا نبا نعو ىبتعلاو ىلالهلا نع ىورم رثألا اذه لثمو
 نبا خيراتو ٠ ىزوجلا نبال نكاسلا مارغلا ريثمو ؛ يقهيبلل ناميإلا بعش

 .. مهريغو ركاسع

 1 لسوتلا يف ىبتعلا ةصق

 خيشلا مهنم ةعامج ركذ : ىلاعت هللا همحر ريتك نبا ظفاحلا لاق

 : لاق | ىبتعلا نع ٠ ةروهشملا ةياكحلا ٠ لكاس هباتك 0 د 0

 ل نال الا تيقني لا ل ركرال كال السلا
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 انا هللا اودجرل لومرتا مهل رغم او هللا و 8 هماف كوءاج مهسفل : ةنأ

 دشنأ ماد ضر ىتإ كب اهطتسم ىينذل ازافغتسم قع دقو ه4 اميعر
 : لوفي

 مكألار عاقلا نهبيط نم باطف همظعأ عاقلاب تنفد نم ريخ اي

 مركلاو دوجلا هيفو فافعلا هيف هنكاس تنأ ريقل ءادفلا ىسفن

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيأرف ىئيع ىنئتبلغف ىبارعألا فرصنا مث

 . هل رفغ دق هللا نأ هرشيف ىبارعألا قحلا : لاقف مونلا ىف ملسو

 ىف حاضيإلاب فورعملا هباتك ىف ىوونلا مامإلا اهاور ةصقلا هذهف

 ريهشلا هريسفت ىف ة ريثك نبا طظقاحلا امن اهاورو ,ء ع ص سداسل اسلا بايلا

 . ةيألا 4... مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو 7 : ىلاعت هلوق دنع

 ىنغملا هباتك ىف ىلبنحلا ةمادق نب دمحم وبأ خيشلا اضيأ اهاورو

 ريبكلا حرشلا هباتك ىف ةمدق نبا جرفلاوبأ خيشلا اضيأ اهركذو ةدكر؟

 فورعملا هباتك ىف ىتوهبلا سنوي نب روصنم خيشلا اضيأ اهلقنو 3 /؟

 . 5١/5 ةلبانحلا بتك رهشأ نم وهو ه عانقلا فاشك ٠

 اهولقن نيذلا ءاهقفلاو ظافحلاو ةمئألا ءالؤهو ىبتعلا ةصق هذهف

 دمتعي ىذلا دنسلا ةيحان نم ةفيعض وأ ةحيحص تناكأ ءاوسو .ريثك مهريغو

 ءالؤه لقن له ؛ لوقنو لءاستن انإف ربخ-ىأ ىلع مكحلا ىف نوثدحملا هيلع

 ةدابعو ةينثولا ىلإ وعدي ام اولقن وأ ؟؟؟ لالصلاو رفكلا ةاقثلا ةمئألا

 !!؟؟ نوعطنتملا معزي امك روبقلا

 :مهبتك ىف وأ مهملع ىف وأ مهيف ةفث ىأف كلذك رمألا ناك اذإ



 7ث

 . ميظع ناتهب اذه كناحبس

 هركذ ام هتافو دعب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا لئالد نمو
 ١. ننسلا : هباتك ىف ىمرادلا ظفاحلا مامإلا مهنمو مهبتك ىف ةاقثلا ءاملعلا

 . ٠ هتوم دعب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيبن هب ىلاعت هللا مركأ ام باب ٠

 ٠ ئركبلا كلام نب ورمع انثدح ديز نب ديعس انثدح نامعنلا وبأ انثدح

 ًاديدش اطحق ةنيدملا لهأ طحق : لاق هللا دبع نب سوأ ءازوجلا وبأ انثدح

 اونعجاف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق اورظنا : تلاقف ةشئاع ىلإ اوكشق

 انشا نهر ةهقرب نركتالا قع ءافسدلا ىلا بك فانو ةفاعا وا بدع مك ك4
 ىتح لبإلا تتمسو بشعلا تبن ىتح ارطم ائرطمف « اولعقف : لاق ٠ فقس

 . 55/١ ج ه ١.١|. قتفلا ماع ىمسف « محشلا نم تقتفت

 « اربق هنوك ثيح نم ال ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هربقب لسوت اذهف

 « نيملاعلا بر بيبحو نيقولخملا قرشأ دسج مض هنوك ثيح نم لب

 همحر ىليثحلا ليقع نبا ظفاحلا : لاق امك حجرا نينوكلاب نزو ول ىذلا

 . ةميركلا ةبقنملا كلذب قحتساو ةميظعلا ةرواجملا هذهب فرشتف .. ىلاعت هللا

 ركب وبأو ةداتق نب رصن وبأ انربخأ : ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 ؛ ىلهذلا ىلع نب ميهاربإ انثدح ؛ رطم نب رمع وبأ انثدح : الاق ىسرافلا

 نع حلاص ىبأ نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انثدح ؛ ىيحي نب ىيحي انثدح

 ىلإ لجر ءاجف باطخلا نب رمع نمز ىف طحق سانلا باصأ : لاق كلام

 كتمأل هللا قستسا هللا لوسراي : لاقف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق

 :لاقف مانملا ىف ملسو هلآو هيلع للا ىلص هللا لوسر هاتأف ٠ اوكله دق مهنإف

 كيلع :؛ هل لقو « نوقسم مهنأ مهربخأو مالسلا ىنم هئرفأف رمع تيإ ٠
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 تزجع ام الإ ولأ ام براي : لاقف رمع ريخأف لجرلا ىتأف ٠ سيكلا سيكلاب

 حيحص دائسإ اذهو . هتع

 ا و لا ا لاق اذك

 انسانا ةينش نأ نبا كلذك ربحلا اذه ىورو رشع ةيئامث ماع ثداوح

 رمع نزاخ ناكو - ىرادلا كلام نع نامسلا حلاص ىبأ ةيارر نم :حيحص

 ىف ىأر ىذلا نأ حوتفلا ىف فيس ىور دقو . همامتب ثيدحلا قاسو .. -
 :رجح نبا لاق . ةباحصلا دحأ ىنزملا ثراحلا نب لالب وه روكذملا مانملا

 نيذلا ةمئألا نم دحأ لقي مثلو 513/١ ىرابلا حتف نم . حيحص هدانسإ

 رفك هنإ ةمئألا نم مهفيناصتب رم نمم مهدعب نم الو ثيدملا اوور

 نبا ثيدحلا اذه دروأ دقو . هب ثيدحلا نتم ىف دحأ نعط الو ؛ لالضو

 هلضفو هملع ىف وه نم وهو ؛ مدقت امك هدائسإ ححصو ىنالقسعلا رجح

 0 ليصفتو ناييب ىلإ ج حجائحي ال امم ثيدحلا ظافح نيب هنزوو

 ناك ةماميلا ةعقوم ىف نيملسلا زاعش نأ ريقك نبا ظفاحلا ركذو

 ٠ مهزراج ىتح ديلولا نب دلاح لمحو ؛ : هصن ام لاقف . ٠ هاذمحم ايد

 0 بقرتي لعجو باذكلا ةمليسم لابجل راسو
 نأ ء دوعلا ديلولا نبا انأ : لاقو « زاربلا اعدو « نيفصلا نيب فقوو

 د ذئموي مهراعش ناكو « نيملسملا راعش ىدان مث ديزو رماع

 . 5754/5 ةيادبلا

 : ثامملا دعب لسوتلا ىلع هتل الدو لامعألا ضرع ثيدح

 هتامم دعب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هترضحب لسوتلا ركئي فيك مث

 . ل ححصت نأ بجي ميهاقم لل
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 ١ مكل ريخ يتافوو « مكل ثدحيو نوثدحت مكل ريخ ىتايح ) : لئاقلا وهو

 نم تيأر امو ء هيلع هللا تدمح ريخ نم تيأر امف « مكلامعأ ىلع ضرعت
 .( مكل هللا ترفختسا رش

 هلتكقأا 521ه دوعسم نب هللا دبع نع هذنسم ىف رازيلا هاقر

 تاقبطلا ىف دعس نباو ٠ مخرب ىسثيهلا دئاوزو هدئنسم ىف ثراحلاو

 حرط ىف ىقارعلا لاق ١13730/5:1487/١« سودرفلا ىف ىمئثيدلاو . 5 /*

 يل دئاوزلا عمجم ىف ىمئيهلا ناقو ١ ديج هدانسإ : : 00 بيرثتلا

 صئاصخلا ىف ىطويسلا ةححضصو ؛ ح حيحصلا لاجر هئاجرو واؤجل ١/ هاور

 دائسإب رازبلا اود ١/:5: اطيل ىلع هرش ىف ينال لاقر ,.

 ير رو ل هم 3 دقو ٠ 0 نأ ىلع ( افشل

 قيدصلا دمحم نب هللا دبع خيشلا ريهشلا ثدحملا ةمالعلا اصيفتسم

 , لامعألا ضرع ثيدح ةحصو حرش ىف لامألا ةياهن ٠ اهامسأ ىرامغلا

 . ةرهاقلا ةبتكم تاعوبطم نم ىهو

 اوثدحأ ام ىردت ال كنإف : هيف ءاج ىذلا ضوحلا ثيدح هضراعي الو
 نيَح نه امأ ؛ هيلغ نكرعت ىتلا ئه ةيمالسإلا هنمأ لامعأ نإف.+ كدب

 ؛ نيقفانملا وأ ٠ نيدترملا نم مهف رانلا ةهج ىلإ اوذخأو برشلا نيبو مهنيب
 هيجوت نم رثكأو ليوأت نم رثكأ ثيدحلا اذهلو رئابكلا , ىلع نيرصملا و 1

 نإو ثيدحلا اذه  لامعألا ضرع ثيدح نع  نوللضملا لوقي

 ٠ ةنسلا بتك ميمج هنم تلخ دقف مهراغصو سانلا رابك ةليبلا ىلع: نيتك دس

 ةغمادلا ةلدألا هدرت ناتهيو روزو بذك اذهو
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 هللا دبع نب ركب « ىلع هفقو هاور ىذلا نإف اذه عمو : نولوقيو

 نم دحأ ىباحصلا هيف ركذي مل كلذ عمو ء روهشم ىعبات وهو ٠ ىنزملا
 حلصي ال ٠ عطقنم وهو ٠ اهفيعض ىف الو بتكلا حيحص ىف ال « .ةئسلا ةاور
 .هب جاجتحالل

 قيدصلا هللا دبع خيشلا تبثلا ثدحملا ةمالعلا كلذ ىلع در دقو

 درو دقو « زمغم الو هيف نعطم الو حيحص ثيدح روكذملا ثيدحلا : هلوقب
 هللا دبع نب ركب لسرم نمو « كلام نب سنأو ؛ دوعسم نبا ثيدح نم
 انلامعأ ملعي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىلع لدي وهو ىنزملا

 اذه ىفو « حيبق وأ ئيس نم انلعف ام ىلع انل هللا رفغتسيو ؛ هيلع اهضرعب
 دعب هتمأل عفشي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىلع ةحيرص ةلالد

 امل ىلاعت هللا هدمحيو هيلع ضرعت ىتلا مهبونذ نم مهل هرافغتساب هلاقتنا
 هب لسوتلا زوجي مث نمو ٠ ةيخزربلا هتايح ىف وهو مهلامعأ ريخ نم هاري
 هيلع للا ىلص هنع بجحن مل اننأل ؛ لاقتنالا دعب منسو هلاو هيلع للا ىلص

 . انتماع نع باغ نإو ملسو هلآو

 ىلع صن كلذك هتمأل هتايح ةيريخ ىلع فيرشلا ثيدحلا صن امكو

 هلاقتناب عطقني مل هب عافشتسالاو عافتنالا, ةيريخلا نإف « انل هتافو ةيريخ

 ضرعت انلامعأو قحلا راد ىف وهو هب لسوتلا ركني فيكف ىلعألا قيفرلا ىلإ
 .. ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيلع

 : ةيرفو ةهبش در

 نإف ؛ لهجر بذك اذهف ةنسلا بتك عيمج هنم تلخ ثيدحلا نأ امأ

 ةحفصلاو ءزجلاب هجيرخت قبس امك ةنسلا بتك نم ريثك يف دوجوم ثيدحلا
 (ماقللا فشك- ”1م)



 ا

 أطخ اذهف , ىنزملا هللا دبع نب ركب ىلع هفقو ةياور نع امأ اهنم لك ىف
 هيلع قبطنت نأ نكمي الو « افوقوم ىمسي ال اذه لثم نإف لهج نع ئشان
 : لسرملا ٠ ةقيقح هيلع قبطنت امنإو ٠ لاوحألا نم لاحب فوقوملا ةقيقح
 . ريغ ال

 حيحص ىف ال ١ ةنسلا ةاور نم دحأ ىباحصلا هيف ركذي مل هنإ امأ

 نم دراو ثيدحلا نإف :ءلهجلا ىلع ىنبم بذكف اهفيعض ىف الو بتكلا

 ديعس قيرط نم دروو ٠ امهنع ىلاعت هللا ىضر سنأو دوعسم نبا قيرط

 لوقلا ىفتناف ؛ اقيرط نيرشع ىلإ هقرط تلصو لب . دهاجمو ىماشلا
 ةلاسر عجارف ةدازتسالا تنش نإو هجو لك نم حيحص رهف « هفعضب

 . ىرامغلا هلا دبع خيشلل ٠ لامألا ةياهن ٠

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هب لسوتملل ةمارك

 فيرشلا هربق دنع ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هب لسوتلل ىلمع ليلد اذهو
 (ىفلسلا ) ىزوجلا نبا هيوريو ؛ ثيدحلا ءاملع رباكأ نم ةئالثل ققحتي

 دنتسم ) ىف لاق ذإ ىرقملا ركب ىبأ نع ه عيدبلا لوقلا ىف ؛ ىواخسلا ظفاحلاو
 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةنيدم ىف خيشلا وبأو ىئاربطلاو انأ تنك ( ناهبصأ
 تو ناك املف . موصلا اولصاو ىأ مويلا كلذ انلصاوف تقولا انب قاضق ملسو

 ىل لاقف !! عوجلا عوجلا هللا لوسر اي : تلقو فيرشلا ربقلا ىلإ تيتأ ءاشعلا

 -ىواخسلا ىتعي انأ تمقف توملا وأ قزرلا نوكي نأ امإف سلجا : يناربطلا

 امهيف نيليبنزب نامالغ هعم اذإف هل انحتفف ىولع بايلا رضحف ٠ خيشنلا وبأو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ متوكش موقاي لاقف  ماعطلا نم ىنعي _ريثك ءىش
 !! مكيلإ ءىش لمحب ىنرمأف هتيأر ىنإف ملسو هلآو
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 : اهلاثمأو ةعقاولا هذه ديؤي ةيميت نبا خيشلا

 رثألا اذه لثم هبتك ىف لقن دق ةيميت نبا خيشلا نأ بيجعلا نمو
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ أجتلا نمع موللا عفرو هتحص رقأو
 اذإ كلذو ٠ هؤاعد بيجأو ةمعطألا نم اًنعون فيرشلا هربق مامأ بلطو
 طارصلا ءاضتقا ٠ ىف لاق ذإ ؛ملعلا ىف ارصاق وأ ادلقم وأ ًادهتجم ناك

 ءاج ةنيدملاب نيرواجملا ضعب نأ انل ىكح كلذكو :٠ :هصنام ٠ ميفتسملا

 ٠ ةمعطألا نم اعون هيلع ىهتشاف متسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نإ : لاقف ؛ هيلإ نييمشاهلا ضعب ءاجف
 ال اندنع نوكي نم نإف ؛ اندنع نم جرخا : كل لاقو . اذه كيلإ ثعب

 . اذه لثم مهل لقي ملو ٠ مهجئاوح تيضق نورخآو . اذه لثم ىهتشي

 ال ام لهاجلل رفغي هنإف « ملعلا ىف مهروصق وأ ؛مهديلقت وأ مهداهتجال
 شه ١. هريغل رفغي

 هب لسوتلل ةيميت نبا خيشلا نم ريرقتلاو رارقإلا اذه دعب فيك هللابف
 ةباجإو . فيرشلا هربق ىف وهو هنم بلطلاو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 فيك .. هلهجل ىتح وأ هديثقتل وأ هداهتجال هنع ةمئاللا عفرو لسوتملا
 ننايقلا يف رمل اذ كرخلا)نقكلاب ةضانتا نم لاموخلا اذه نهرب

 ا ١

 , 751 ىفوصلا قيرطلا ملاعم )0(
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 هيلع هللا ىلص ىبنلا ريغب لسوتلا ةيعورشم ليلد
 : نيلقتنمو ءايحآ نيحلاصلاو ءايئوألا نم ملسو داو

 ريغب لسوتلا ىلع ةحارص لدي ام ةيوبنلا ةنسلا حيحص ىف ءاج
 . ةماع نيحلاصلاو هتيب ل' نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبتلا

 نب رمع نأ هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نع هدنسب ىراخبلا ىور دقف

 سابعلاب ىقستسا اوصطحق اذإ ناك هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا

 لسوتن انإو ٠ انيقستف ائيبتب كيلإ لسوتن انك انإ مهللا ٠ لاقق بلطملا دبع نبا

 . نوقسيف : لاق ٠ انقساف انيبن معب كيلإ

 ريبزلا ةياور 437/5 ( ىرابلا حتف ) ىف رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو

 . اذه نم طسبأب ةصقلا هذه هريغ قيرط نم : باسنألا ؛ ىف راكب نبا
 : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر  رمع نب هللا دبع نع  اهصيخلتو

 دامرلا رياطت ةرثكل كلذب ىمس  ةدامرلا ماع باطخلا نب رمع ىقستسا

 لوسر نإ سانلا اهيأ اي : لاقف بلطملا دبع نب سابعلاب -رطملا سابتحال

 اودتقاف ؛ دلاولل دلولا ىري ام سابعلل ىري ناك ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 هوذختاو سابعلا همع ىف .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب سانلا اهيأ

 : هنع ىلاعت هللا ىضر هئاعد نم ناكف ء سابع اي عدا : هللا ىلإ ةليسو

 ىب موقلا هجوت دقو ؛ ةيوتب الإ فشكي ملو بئذب الإ ءالب لزني مل هنإ مهللا

 ةبوتلاب كيلإ انيصاوتو ء بونذلاب كيلإ انيديأ هذهو « .كيبن نم ىناكمل كيلإ
 . همع ىف كيبن مهللا ظفحاو . ثيغلا انقساف

 2 سانلا اعز :نسرألا توسل ىدجح لاوعلا لدم ءامسلا ككراف

 ىقاس اي كل ائينه : نولوقيو ؛ هب نوحسمتي سابعلا ىلع سانلا لبقأو



 نوع

 ةليسولا  هللاو اذه : : كلذ هنع ىلاعت هللا ىضر رمع لاقو « نيمرحلا

 اتايبأ هيخأ نبا ةبتع نب سابع دشنأ كلذ ىفو .. « هنم ناكملاو هللا ىلإ
038 1 

 رمع هتبيشب ىقستسي ةيشع هلهأو زاجحلا هللا ىقس ىمعب

 رمع ءاقستسا ببس ٠ باعيتسالا « هباتك ىف ربلا دبع نبا ىور دقو

 ابادجإ تبدجأ ضرألا نإ: : هيف لوقي ثيح هنع ىلاعت كا ىضر سابعلاب
 : بعك لاقف « ةرشع عبس ةنس كلذو ٠ ةدامرلا نمز ؛ رمع دهع ىلع اديدش

 ةبصعب اوقستسا اذه لثم مهباصأ اذإ اوناك ليئارسإ ىنب نإ نينمؤملا ريمأ اب
 ونصو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مع اذه : رمع لاقف ٠ ءايبنألا

 نأ نآلا نابتسا لهف ٠ .. هينإ اكشو رمع هيلإ ىشمف ؛ مشاه ىنب ديسو هيبأ

 الو « ءادن عمسي ال تيم لوسرلا نأ ةهج نم نكي مل سابعلاب رمع ءاقستسا
 . ىرتفم كف) الإ اذه ام « هلل ىشاح ؟ ىلاعت هللا دنع هل هاج

 ىلع صن ٠ انيبن معب كيلإ لسوتن انإو « :ءاقستسالا ىف رمع لوقو
 هللا ىضر سابعلا صخشب لسوتلا ءاشنإ هيفو ؛ ةباحصلاب ةباحصلا لسوت
 - ةغالبلا لهأ لوقي امك  هربخلا ةدئاف : ةلمجلا هذه ىف سيلو هنع ىلاعت

 ىلاعت هللا نأل هربخلاةدلاف مزال ٠ الو نيلسوتملا لسوت ملعي ىلاعت هللا نأل

 لسوتلا ءاشنإل ةلمجلا تضخمدف .. مهلسوتب نيئسوتملا ملع اًضيأ ملعي

 .صخشلاب

 نأ ىلع .. ىلوألا ةلمجلا ىف ام اضيأ هيف ٠ لسوتن انك « هلوقو
 نوكيف «٠ لوقلا نمز ليفام ىلع بصني ٠ اذك لعفن انك ١ ىباحصلا لوق

 هللا ىلص هب نولسوتي اوناك مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا نأ : ىنعملا



 ا 1

 ةدامرلا ماع ىلإ ىلعألا قيفرلاب هقوحل دعبو هتايح ىف ملسو هلآو هيلع
 ٠ ىوه نع ريصقت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتافو لبق ام ىلع كلذ رصقو
 لسوتلا زاوج راكنإ لواح نمو.. ليلد نودب ليوأتو ثيدحلا صنل فيرحتو

 ؛لاحملا لواح دق ءاقستسالا ىف سابعلا ىلإ رمع لودعب مهتوم دعب ءايبنألاب

 نع الضف لاب ىلع هل رطخي مل ام هنع ىلاعت هللا ىصر رمع ىلإ بسنو
 ةحيرصلا ةحيحصلا ةنسلا لاطبإ ةلواحم الإ اذه نوكي الف ١ هيب قطني نأ

 هيلع هللا ىلص لوسرلا ةبارقب لسوتلا نأ ىلع لدي امنإ رمع لعفو . ىأرلاب
 نيل مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع ىبنلاب هزاوجك زئاج ءايحألا ملسو هلآو
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 - هتلاقم ىف  ىلاعت لل همحر ىرثوكلا دهاز دمحم خيشلا لوقي

 هِيلإ اوغتباو هّللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي : ىلاعت هلوق 56 قبس

 عرش بولطم لامعألاو تاوذلاب لسوتلا نأ ىلع هب اجاجتحا 4 ةليسولا
 ىوغللا مومعلاب الو طقف ىأرلا درجمب ال « كاذو اذهل ةليسولا ءاغتبا لومشل
 ىلاعت هللا ىضر رمع نع باعيتسالا ىف ربلا دبع نبا هاور امب لب  بسحف
 هنع ىلاعت هللا ىصر سابعلاب ىقستسا نأ دعب لاق هنأ - انمدق امك  هنع

 ىلع دزو ٠ هنم ناكملاو لجو زع هللا ىلإ ةليسولا  هللاو اذه :١ اوقسو

 راكب نب ريبزلا باسنا ىف امك اضيأ هنع ىلاعت هللا ىصر رمع لوق كلذ
 « هللا ىلإ ةليسو  سابعلا ىنعي  هوذختاو ٠ : ٠ ىرابلا حتف : ىف ام ىلع
 هنم بلط رمع نال ؛ هنم ءاعدلا اوبلطا ىنعمب اذه نوكي نا روصتي الو

 همدقتو ءاعدلا هنم نينمؤملا ريمأ بلط دعبو . ءاعدلل وه مدقتو ءاعدلا

 تالاقم نمض ىرثوكلا دهاز دمحم ةمالعلا خيشلل لسوتلا ةلاسم ىف لوقتلا قحم )1١(1
 . 58١ ص ىرثوكلا



 لال

 ىلإ هب اولسوت ؛ : ىنعمب الإ اذه رمع لوق نوكي ال رمع بلطل هباجإ ءاعدلل
 ىرابلا حتف ىفو .. مصيو ىمعي ىوهلا نكن ؛ هسفن رمع لعف امك ٠ هللا
 مهنأ ىلع ةلالد ٠ هب نولسوتي اوناك مهنإ رمع لوق ىف سبلو , 5
 هللا نم ايفسلا اوبلط نيلاحلا ىف اونوكي نأ لمتحي ذإ . مهل ىقستسي نأ هولأس
 دارأ: ديشر نبا لاقو٠ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هب نيعفشتسم

 : ىلوألا قيرطب لالدتسالا : ءاقستسالا مامإلا سانلا لاؤس باي : ةمجرتلاب

 ه ١. لاؤسلل هومدقي نأ ىرحأف مهيقسيف هب كنا نولآسي اوناك اذإ مهنأل

 مهي نم مهو ىلع ىصقي نيظفاحلا مالكو ؛ ىرثوكلا خيشلا لاق مث

 نيأو ء هنم ءاعدلا بلط وه ملسو هلإو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا نإ :الئاق
 اذه سيل نكل ؛ لسوتملل هب لسوتملا وعدي دق معن .؟ءاعدلا نم لسوتلا
 .(')لسوتلل ايعرش الو ايوغل الولدم

 نحن ام طابنتساب روكذملا ثيدحلل هحرش رجح نبا ظفاحلا بقع دقلو
 هلآو هيلع للا ىلص ىبنلا ريغب عافشتسالاو لسوتلا زاوج نايب نم هددصب
 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيب لهأ اميس ال نيحلاصلاو ءايلوألا نم ملسو
 لهأب عافشتسالا بابحتسا : سابعلا ةصق نم دافتسيو ٠ : لاق ذإ « ملسو
 هعضاوتل رمع لضفو سابعلا لضف هيفو « ةوبنلا تيب لهأو حالصلاو ريخلا
 . ٠ هقحب هتفرعمو سابعلل

 دعب ءايلوألاو ءايبنألا نم ىبنلا ريغب لسوتلا زاوج ىلع لدي اممو
 ديعس ىبأ نع هننس ىف هجام نبا هجرخأ ام ةيخزربلا ةايحلا ىلإ مهلاقتنا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر : لاق .. لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىصر ئىردخلا

 )١( ص قياسلا عجرملا 54195545 .
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 قحب كلأسأ ىنإ مهللا ٠ : لاقف ةالصلا ىلإ هتيب نم جرخ نم ٠ ملسو هلآو
 الو رطب الو ارشأ جرخأ مل ىنإف اذه ىاشمم قحب كلأسأو « كيلع نيلئاسلا
 ىنذيعت نأ كلأسأف كئاضرم ءاغتباو كطخس ءاقتأ تجرخو ٠ ةعمس الو ءاير

 هيلع هللا لبقأ . تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ ىبونذ ىل رفغت نأو ؛ رانلا نم
 لاق .. هجام نبا ننس نم ١ 731/١ كلم فلأ نوعبس هل رفغتسإو ههجوب
 ةميزخ نبا هاور نكل ؛ : 44/١ ةجاجزلا حابصم ىف ىريصوبلا ظفاحلا
 هآورو ؛ هدنع حيحص وهف ١ قوزرم نب ليضف قيرط نم هحيحص ىف
 نباو ؛ 55/6 فنصملا ىف ةبيش ىبا نباو ؛ ”/5١ دنسملا ىف دمحأ

 , 390/؟ ءاعدلا ىف ىئاربطلا هاور كلذكو ١811 ديحوتلا ىف ةميزخ

 ةليللاو مويلا لمع ىف ىنمسلا نباو ؛ ؛" ص ريبكلا تاوعدلا ىف ىقهيبلاو
 هنسح ثيدحلاو « 555/١ هدنسم يف ىدادغبلا دعجلا نب ىلعو « 1١٠ ص

 هنسحو ؛. 7١4/5 ىرذنملل بيغرتلا ىف امك ىسدقملا نسحلا ويأ ظفاحلا

 ىف رجح نبا ظفاحلاو 731/١ ءايحإلا ثيداحأ جيرخت ىف ىقارعلا ظفاحلا

 دعب ىلاعت هللا همحر ىرثوكلا دهاز دمحم خيشلا لاق 597/١ راكذألا ىلامأ

 ال ىردخلاب حيرصتلا دعبو : ةنسلا بتك فلتخم ىف هتاورو هفرط ركذ

 دنع هقيثوت حجرت قوزرم نباو ةعياتملا عم اميس الو سيلدتلا لامتحا ىقبي

 . هحيحص ىف هنع ىورف ملسم

 اضيأ  هنع ىلاعت هللا ىصر - لالب قيرطب ىورم ثيدحلا نأ ىلع
 رودي لب ١ هب جاجتحالا ةجرد نع تلزن امهم ثيدحلا ةجرد لزنت الف

 :دهاوقلاو كافياتملا هردك :نيملاو ةحضلا ةييرزعأ

 )١( ص ىرثوكلا تالاقم عجاري 59" .55525514 ,
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 هشوو : تاؤسألاو ةابحألا لمشت انه: نيلئاسلا نأ ظحلت' كلعلو

 ملعي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ : فيرشلا ثيدحلا اذهب لالدتسالا

 نيلئاسلا نينمؤملا نم ريخلاو حالصلا لهأ قحب لسوتلا ىف مهبغريو هتمأ
 نيملسملا ةماع مث . نوئسرملاو ءايبنألا مهتمدقم ىفو ٠ مومعلا ليبس ىلع هل
 « مهتومب لطبي ال ريخلا بايرأ قح نأ كش ال ذإ . اتاومأو ءايحأ مهلصاخو

 نيحلاصلا هدابعل هللا ءافو لحم ىه ةرخآلا رادلا نأل ؛ دكأتيو تبثي لب

 ًقح ناكو ذ : ىلاعت لاق امك امركتو هنم الضفت مهل اهمزتلا ىتلا قوقحلاب

 .. « نينمؤملا رصن انيلع

 هللا نم الضف نوعرضتملا نوثئاسلا ءالؤه هقحتسي ام : قحلاب دارملاف
 .هيلع ةماركلاو هدنع ةمرحلا نم مهل هللا لعج ام وه :رخآ ىنعمب وأ ًامركو

 ةفص ال ردصم - ىراقلا ىلع الم خيشلا نع لقن امك  قحلا نأ وأ

 مهنوكب ال ٠ اقح مهنوكب ىأ ٠ ءايبنألاو كيبن ةيقحب ىنعملا نوكيف ١ ههبشم
 ىنعملا نايب ىف سيلو . ظفللا قالطإ ىف مالكلا نإف : لك عمو ٠ نيقحتسم

 . ةديدعلا صصوصنلاب تبث دقو

 نيحلاصلاب لسوتلا ةوبنلا ىده نم نأ فيرشلا ثيدحلا اذه تبثأ دل
 لزانم عيضي ال توملا نأل « ةقرفت ريغ نم نيلفتنمو ءايحأ هللا دابع نم

 ىفطصا نمل قحلا اذه اتبثم - ىلاعت هللا لاق دقو  ىلاعت هللا دنع سانلا

 امم تاجرد لكلو ١ 4 بآم نسحو ئفلزل اندنع هل نإو ) هبابحأ نم

 < ئفطصا نيذلا هدابع ئلع مالسو > « هللا دنع تاجرد مه ) < اولمع

 ١ 1!!؟؟تبهذ وأ هللا دنع مهتلزنمو مهتاجرد ثصقن لهف

 مهتامم دعب ءايلوألاو ءايبنألاب لسوتلا ىركنمل لوقن اننإف مث نمو



 ترو

 ءايحألا نيب لسوتلا ىف هقرفتلاو راكتإلا اذه ىلع مكت لماحلا ام : ةصاخ

 ىلإ عفادلا ناك نإ؟؟ ةرخآلا ةايحلا ىلإ اهنع نيئقتنملاو رادلا هذه ىف

 امهب نكمتي نيذللا ريثأتلاو ةردقلل ( ىفوتملا ) هب لسوتملا داقتفا وهمكراكنإ
 الو سحب ال ءانفو امدع توملاب راص دق هنأل ؛ سوال هيلطي ام ءادأ نم

 ىلع ريثأتلاوةردقلا مكدانسإل ةرم ؛ نيترم متاطخأ دقف . رثؤي الو كردي

 ناك ول نإ  تيملا نيبو هئيب مكتقرفت ليلدب  ىحلا هب لسوتلل لالقتسالا

 ريثأتلا دانسإ نولسونملا دقتعي امنيب ٠ تبملأب الو ىحلاب زاج امل اكرش لسوتلا

 لعفو ريثأت اهب لاذي بابسأ لئاسولاو ؛ هدحر ىلاعت هلل ةيتاذلا ةردقلاو
 0 هتديرخ ىف ريدردلا دمحأ ىديس لاق امك .. العو لج ببسملا

 العو لج راهقلا دحاولل الإ سين ريثأتلا ىف لعفلاو

 مدع هنأ توملا ىف مكداقتعاو ٠ مكرظن روصقل متأطخأ ىرخ ةرمو

 عم . ايئدلا ىف ءايحألا ملاع كاردإ نيبو ٠ تيملا نيب لئاح ءانفو ضحم
 ةايح نم متأر لمكأ - ةنسلاو باتكلا دهاوش قطنت امك  تاومألا ةايح نأ

 نم ردق لمكأو ٠ بيصن ىفوأ مهل ءادهشلاو ءايلوألاو ءايبنألاو ٠ ايندلا لهأ
 ةايحلا كلت

 ىلع ىب ىرسأ ةليث تررم ) : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق ليلدب

 . هحيحص ىف متسم هاور ( هربق دنع ىلصي امئاق ىسوم

 لاوهأ ٠ باتك ىف ىلاعت هللا ةمحر ىلينحلا بجر نبا ظفاحلا لاقو

 خزربلا ىف ةحلاصلا هلامعأب ى لاعت هللا همركي خزربلا لهأ ضعب ١: ١ روبقلا

 امثإ نكل ؛توملاب هلمع عاطقنال لامعألا كلت باوث كلذب هل لصحي مل نإو

 لهأو ةكئالملا كلذب معئنتب امك هتعاطو هللا ركذب معنتيل هيلع هلمع ىقبي



 ةرورنإ

 ه .ا١١ ةنجلا ىف ةنجلا

 مهثاعدو نيفوتملا براقألا ىلع لامعألا ضرع ثيدحب كيهانو
 ىلاعت هللا ىضر سنأ نع هدنسم ىف دمحأ مامإلا كلذ ىور امك . مهيوذل

 ىلع ضرعن مكلامعأ نإ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبتلا نأ هنع
 كلذ ريغ ناك نإو اورشبتسا اريخ ناك نإف تاومألا نم مكرئاشعو مكيراقأ
 ٠. ادتيده امك مهيدهت ىتح مهثمن ال مهللا « : اولاق

 مهئابرقأ لامعأ مهيلع ضرعت تاومألا ةماع ناك اذإ .. للابف

 ريغ نم 0 باحصأل ءاعدلاب نولسوتيو ؛ اهريخل نوحرفيو اهنوفرعيو
 ىلاعت هللا لاق نيذلا نيحلاصلا هللا ءايلوأب فيكف كلذب ايندلا ءايحأ فرقا

 .15؟ :ئروشلا ,"4 :رمزلا ١ < مهر دنع نوءاشي ام مهل 9 : مهئاش ىف

 نع ىور ام ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ريغب لسوتلا ةلدأ نمو
 لضأ اذإ ) : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ىبن نع ناوزغ نب ةبتع

 للا دابع اي : لقيلف سيئأ اهب سيل ضرأب وهو انوع دارأ وأ ائيش مكدحأ
 ٠ ىناربطلا هاور كلذ برج دقو ( مهارن ال نابع هلل نإف ؛ ىنونيعأ
 كردي مل ىلع نب ديزي نأ الإ ء مهضعب ىف فعض ىلع اوقّثو هلاجرو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع ىلاعت هللا ىصر سابع نبا نعو

 نم طقسيام نوبتكي ةظفحلا ىوس ضرألا ىف ةكئالم هلل نإ : لاق ملسو هلآو

 دابع اي ينونيعأ دانيلف ةالف ضرأب ةجرع مكدحأ باصأ اذإف ؛ رجشلا قاروأ

 . ةاقث هلاجرو ىئاريطلا هاور .. هللا

 لاف : لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نعو
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 ةالف ضرأب مكدحأ ةباد تتلقنا اذإ ) : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ضرألا ىف ارضاح هلل نإف اوسبحا هللا دابع اي اوسبحا هللا دابع اي : داديئف

 هيفو « مكيلع هسبحيس هدازو ٠ ىناربطلاو . ىلعي وبأ هاور .. (هسبحيس
 ١؟؟/١٠ ىمثيهلل دئاوزلا عمجم نم ه .| فيعض وهو ناسح نب فورعم

 ا اضيأ مادنلا ةروص ىف لسوت اذهف

 تنب ةمطافل اعد ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سنأ نعو

 : لاقف اهربق دنع ههجو هللا مرك ىلع مامإلا مأ اهنع ىلاعت هللا ىضر دسأ

 : دسأ تنب ةمطاف ىمأل رفغا ٠ تومي ال ىح وهو تيميو ييحي ىذلا هللا )

 ىلبق نم نيذلا ءايبنألاو كيبن قحب اهلخدم اهيلع عسوو ٠ اهنجح اهنّقلو

 ,581/؟4/ ريبكلا ىفو ء 148 ١//539 طسوألا ىف ىناربطلا هاور

 درفت ١ ىروثلا نايفس الإ لوحألا مصاع نع ثيدحلا اذه وري مل ٠ : لاقو

 حون هيفو : افدقملا دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا لاقو خالص نب حول هب

 لاجر هلاجر ةيقبو ؛ فعض هيفو « مكاحلاو نابح نبا هقثو ؛ حالص نبا

 ىزوجلا نبإو « ١7١/5 ءايلوألا ةيلح ىف ميعن وبأ هاور ثيدحلاو ٠ حيحصلا

 . ١/١" ةيهادتملا لثعلا يف

 ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع ربلا دبع نبا ثيدحلا لصأ ىور دقو

 ؛ يمليدلا هجرخأو هنع ىلاعت هللا ىضر رباج نع ةبيش ىبأ نباو امهنع
 . ! ةزقدتو ةوقب اضعب اهضعب دشي ةريثكلا هقرطق 5 3 ما كف كه -«  ىف - أ

 )١( ححصت نأ بجي ميهافم 1158 :

 ( 5ص ماحفإلاو ماهفإلا ١"  0”"؟ ,



 نورت

 مهقحب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لسوت نيذلا ءايبنألا نأ ظحالنو
 هللا ىلإ لسوتلا زاوج تبثف « اوتام دق هريغو ثيدحلا اذه ىف ىلاعت هللا ىلإ

 ةجح نم اذه دعب لهف ؛ نيلقتنمو ءايحأ « قحلا لهأبو ٠ قحلاب ؛ يئاعت

 . كب الإ ةوق ال مهللا !؟لسوتلا ىعنامل

 بابلاو « هوحنو ةكربلاو لضفلاك رخآ ىنعم ىلإ قحلا عجرت نأ كلو
 ةيعفنلاو ةيبصعلاو ىمعألا ديلقتلاو لهجلاب الإ رودصلا تقاض امو عساو

 '!< لإ عن 0 : ١ )١(
 . ليكولا معنو هللا انبسحو .' ”ةيلوصولاو

 :كتوم دعب دمحأ مامالاب ةلبانحلا دحأ لسوت يف ةسدق

 كرش هنودعيو نيحلاصلاب لسوتلا نومرحي نيذلا ءالؤه نم بيرغلاو
 نأ عم هنع ىلاعت هللا ىضر دمحأ مامإلا بهذم ىلع مهنأ نوعدي مث

 لاقف هتوم دعب هب لسوتلا هدنسب ىور دق ىزوجلا نب نمحرلا دبع ظفاحلا

 : لاق ىسيع نب دمحم ركب ىبأ نع  دمحأ مامإلا بقانم ىف امك -

 باو انأ تجرخ :لاق ةنسلا لها نع ىاكو 2 ىضوم قب تا يح قدح

 ىتح لاعت ىنب اي : ىبأ لاقف « ةملظلا تدتشاف : دمحأ روزن ةملظم ةليل ىف

 ذنم ىنإف قيرطلا انل ءىضت ىتح حلاصلا دبعلا اذهب ىلاعت هللا ىلإ لسوتن

 ىلع تنمأو ىبأ اعدف ؛ ىتجاح تيضقو الإ هب تلسوت ام ةنس نيثالث

 حاجنب هانربخأو هيلإ انلصو ىتح ةرمقم ةليل اهنأك ءامسلا تءاضأف :؛ هئاعد

 را ا هلل ادمحف . هب انلسهوت

 هلا بابحأ ةرايزل رفسلا نأ ىزوجلا نبا ظفاحلا هركذ ام ىرت تنأف

 . "9. "؟ ص قياسلا عجرملا 00

 . ىزوجلا نبال دمحأ مامإلا بقانم عجار (؟)
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 ةيميت نبأ خيشلا ىتأي نأ لبق نم فورعمو بودنم رمأ مهب لسوتلاو ىلاعت
 .ةنفحلا هذه بأد نكلو ٠ هب لسوتو كي مامإلا ةرايزل رفاس نمل عقو امك

  ةاوهؤ ةياؤ فاو اه

 ةوق يف ميقلا نبا خيشلل مهم مالك

 :ندبلا نم اهجورخ دعب حورلا

 : ٠ حورلا باتك ٠ ىف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا خيشلا لاق

 ةوقلاو فرصتلا نم هقئاوعو هقئالعو ندبلا رسأ نم ةقلطملا حورالف ٠

 سيل ام ىلاعت هللاب قلعتلاو ىلاعت سلا ىلإ دوعصلا ةعرسو ةمهلاو ذافنلاو

 ىهرو اذه ناك اذإف « هقئاوعو نديلا قئالع ىف ةسوبحملا ةنيهملا حورلل

 ؛ اهاوق اهيف تعمتجاو . هتقرافو تدرجت اذإ فيكف ؛ ا لا برك

 اهل هذهف ؛ ةيلاع ةمه تاذ ةريبك ةيكز ةّيلع احور اهنأث لصأ ىف تناكو
 . رخآ لعفو . رخآ نأش ندبلا ةقرافم دعب

 اهتوم دعب حاورألا لعف ىلع مدآ ىنب فقانصأ ىف ىؤرلا تراوت دقو

 ةريثكلا شويجلا ةميزه نم ٠ ندبلاب اهلاصتا لاح هلثم ىلع ردقت الام

 هللا ىلص ىبنلا ىئر دق مكو ؛ كلذ وحنو ليلقلا ددعلاو نينثإلاو دحاولاب
 دق مونلا ىف امهنع ىلاعت هلا ىضر رمعو ركبوبأ هعمو ملسو هلآو هيلع
 عم .٠ ةروسكم ةبولغم مهشويجب اذإف « ملظلاو رفكلا ركاسع مهحاورأ تمزه

 وهو  هقرورحب ه ..١٠. : مهتلقو نينمؤملا فعضو 50 مهددع ةرذك
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 : ىديس اي ددم : مهلوق ىنعم نم

 نم ددملا بلطي نأامإ: وهف ٠ نالف ىديس اي ددم « : لئاقلا

 . ٠ ايونعم اددم ٠ تيملا نم وأ. ىحلا

 ٠ هتيناحورو ٠ هداشرإو ؛ هئاعد بلط : هانعم ىحلا نم بلطف

 وه امو ٠ ىلاعت هللا عم هرسو « هاوقتو هحالص ةكربو ٠ هتيبرتو ؛ ههيجوتو

 ؛ هللا ىلإ هب لسوتلا بلط : هاتعم تبملا نم ددملا بلطو ٠ ليبسلا اذه نم

 سامتلاو « حئاوجلا عفدو ٠ جئاوحلا ءاضق ىف ىلاعت هيلإ هب عافشتسالاو

 ةرخآللو # هرسو ىلاعت هللا ددم نم دادمتسالاو ىلاعت هللا دنع هماقم ةكرب

 .: 5١ ءارسألا » < ًاليضفتا ربكأو تاجرد ربكأ

 ملاع ىف حورلا نم ءاعدلا بلط ىنعم ىلع ددملا بلط لمحي دقو
 امم - ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا خيشلا هررق ام تملع دقو :رونلاو رهطلا

 احور نإ ىتح ؛ رشبلا اهروصتي ال 00 ةقاطو ةوق حاورألل نأ -
 اذس  بئناجلا اذه ىلإ ليمن ال انك نإو ..لماك شيج ىف رئؤتةميظع ةدحاو

 يعل سك يحل انهه هتبثن اننأ الإ - ةعيرذلل
 (')ءلعلا لهأ دنع ليوأتلا لبقي لعفب مالسإلا

 : يطيقتشلا هللا بيبح ةمالعلل سيفن مالك

 انإو ٠ ملسمو ىراخبلا ثيدح حرش ىف ىلاعت هللا همحر خيشت خيشلا لاك

 قرف داق ) تيملا عادن ىف 0 اعرش رذح الو 0 نونوزحمل تارك اي كقارفب

 هلآو هيلع هيلع هلل ىلص هئادن نيبو « ةلاحلا هذه ىف ريغصلا ميهاربإ ءادن نيب

 )١( ؛ 5 ص ماحفإلاو ماهفإلا  5٠ريسي فرصتب .



 3. سواك

 ىضر ةديرب نع ملسم هاور امك هباحصأل كلذ هميلعتو . روبقلا لهأ ملسو
 اذإ مهملعي ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا

 نيملسملاو نيئمؤملا نم رايدلا لهأ مكيلع مالسلا ؛ : رباقملا ىلإ اوجرخ

 بوصنم ٠ رايدلا لهأ ؛ هلوقف + نوقحالل مكب هللا ءاش نإ انإو ١ تاملسملاو
 . ءادنلا قرح فوذحم لفأ اي ىأ « ءادنلا ىلع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هل باطخو ( تيملل ءادن ) هلك اذهف

 لئاقو ٠ هيلإ ةلصوملا عئارذلا عيمج دسو كرشلا ىفنب ءاج ىذلا ملسو هلآو

 لا نلت نا ير هه 0 ىهو ئوقتلا ةملك ىلع سانلا

 هباحصأ ىفو هيف نآرقلا هيلع لد امك اهلهأو اهب قحأ ناكو ملسو هلآو هيلع

 هلآو هيلع هللا ىلص هدعب ةباحصلا لمع ناك دقو مهيلع ىناعت هللا ناوضر

 بيلقلا لهأل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق نم مهفي امكو كلذ ىلع ملسو

 لعف نمو« اقح هلوسرو هللا مكدعو ام متدجو له ٠ ملسمو ىراخبلا ىف -

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبتلا توم دعب هنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا ركب ىب

 : هللا ىبن اي تنأ ىبأب :٠ لاق تيح ةربح 200 00

 مدلا حيبي ربكأ كرش اهب هءادن نأ ةلهجلا معزي ىتلا تيملل ءادنلا ءايب

 توم دعب « هللا ىبن اي « هلوقب اكرشم راص ركب ابأ نا مهوتي فيكف لاملاو

 راصنألاو نيرجاهملا عيمج قفتي اذه عمو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ةفالخب قحألا هنأو« هتعيب ىلع اضيأ نيعباتلا نم نيملسملا عيمجو لب
 ىف عازن نم لصحام لصح نأ دعب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . مولعم وه امبسح دعاس ىنب ةقيقس

 نمضضتي ناك ام الإ هنم عنمي ال هنإ : ءادنلا اذهل عناملا ( لاق نإف )



 لا

 ةباحصلا لمع هيلع رمتساو زاج اذإ هنأ ( باوجلاف ) ربقلا بحاصب ةثاغتسا

 مهيلع ءايبنألاب ةثاغنسالا نأل « ةثاغتسالل هنمضت هعنمي ال هانيب امبسح

 . فالاخ الب ةزئاج مالسلا

 ظفاحلا هجرخأ ام ةثاغتسالل نمضتملا ءادنلا اذه زاوجن لدي اممهو

 نأ هقيرط نم راكذألا ىف ىوونلا مامإلاو ؛ ةليللاو مويلا لمع ىف ىنسلا نبا

 :لجر هل لاقف سلجف هلجر تردخ امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نب هللا دبع
 ةياور ىف جرخأو ؛ ىشمف ماقف ( هادمحم اي ) لاقف كيلإ سانلا بحأ ركذا

 جرختسملا ىف ميعن وبأ هجرخأ اذكو لاقع نم طشن امنأكو ماقف ملسو كيلع

 . ىنسلا نبا باتك ىلع

 هللا ىضر سابع نب هللا دبع نع كلذ لثم اضيأ ىنسلا نبا ىورو
 بحأ ركذا : سايع نبا لاقف هدنع لجر لجر تردخ هنأ امهنع ىلاعت

 . هردخ بهذف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ( دمحم ) : لاقف كيلإ سانلا

 دنع تنك : لاق دعس نب نمحرلا دبع نع ىرخأ ةياور ىف جرخأو
 عمتجا : لاق ؟كلجرل ام نمحرلا دبع ابأ اي ؛ تلقف هلجر تردخف رمع نبا

 دمحم اي : لاقف ؛ كيلإ سانلا بحأ عدا: تلقف انهه نم اهبصع

 . تطسناف

 . كيلإ سانلا بحأ دان ىأ ٠ عدا : هلوقو

 دصقب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هؤادن اهيف اهلك تاياورلا هذهف

 ةعرسب ةباجإلا لوصح اهيفو ؛ ردخلا نم كرايملا فيرشلا همساب ءافشتسالا

 اذهو امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نباو رمع نبال عقو امك اضيأ هادان نمل
 ئنثللا فشك - 7١م)



 "5 نو

 . ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هب ةثاغتسالا نيع وه

 اًعرش زئاج تاومألا ءادن نأ ةحضاو ةلدأ نم هاتفس امم + ملع دقف ٠

 . عناملا مهوتي امك ًاكرش الو ةدابع ىمسي الو

 اي : لاق نإف : هيف رظنيف مهايإ هئادن دعب مهادان نم ٠ هلوق امأ ؛

 ةالصلا كيلع هللا لوسراي وأ . ماسو كيلع هلا ىلص كيلع مالسلا هللا لومر
 الب زئاج رمأ وهف ىتجاح ءاضق ىف ىبر ىلإ كب لسوتأ ىنإ مالسلاو
 رابكلا ةمئألاو ةياحصلا هلعف دقو « افلحو افلس ةنسلا لهأ دنع فالخ

 ::نايحألا نولماعلا ءامتعلاو

 نيف فدويعم كنا راد نو سا ها لوهراب + فاتك د لاق خأو

 هللا لوسر اي : هئادن دعب لاق ناو ٠ مالسإلا نيد نع دترم ؛ كش الب رفاك

 لوؤي لب ١ كلذب رفكي ال ( نكل ) « ىلاعت هللا نم نابلطي امنإ نارفغلاو
 اًيبس ىل نك ىا « ىنمحراو ىل رفغاب ىنع هنأ ىلع لمحي نأب :هلوق

 ىغبني ال لوقلا اذه نأ ىلع ؛ ىل هتمحر وأ ىل هللا نارفغ ىف كتعافشب

 ءادان نم لوق ىف رظنيف ىبن ريغ تاومآلا نم ىدانملا ( ناك نإو )

 نمم ناك نأب كلذل لهأ وه نمم تيملا ناكو « هب لسوت نإف هئادن دعب
 نيققحملا دنع راتخملاو ؛ فالخ هب لسوتلا ىفف حالصلاو ملعلاب رهتشا

 . هلعاف ريفكتل هجو الو . افلخو افلس ةمألا روهمج لمع هيلعو . هزاوج

 : هب لسوتلل هجو الف  ملعلاو حالصلا لهأ ريغ نم ىدانملا ناك نإو
 . ةرهطملا ةنسلا ةلدآ هل دهشت ملا
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 لامجإ ىف ام مثعي فاصنإلا مازتلاو نايبلاو حاضيإلا عم انه هانققح امبو
 مدعو قيقحتلا مدعو سيبلتلا نم اقلطم تاومألا ءادنل نيعناملا ملعلا لهأ ضعب

 كلذ ىلع عطاق ليلد الب نيملسملا ريفكت ىلإ عرستلاو ٠ قوذلا

 ءادن مكح نع ثدحت نأ دعب ىلاعت هللا همحر ىطيقنشلا .خيشلا لاق مث
 رم دقو  امهريغو ملسمو ىراخبلا اهاور ىتلا ةحيحصلا ثيداحألاب بئاغلا

 ٠ هحرشو ملسملا داز ٠ ىباتك ناك نإو ىنعملا اذه ىف تلطأ امنإو:  اهضعب

 ىل ةماعلا لاؤسب ىولبلا مومعل اهدرو هبشلا هذه لثم عبتت نع لزعمب

 ايوأ ىودباي ىديس اي وأ هللا لوسراي : لاق نمع ملعلا لهأ نم ىريغلو
 هلوق ىلع بترتي اذامو .. زئاج وه وأ كرش اذه له .. بئيز ىتذيس
 متك ةدهع نم اجورخ ىنعملا اذه ىف هب هللا ىنملع ام نايب يلع نيعتف

 تانيبلا نم انلزنأ ام نومدكي نيذلا نإ :ىلاعت هلوقب هنع ىهنملا ملعلا

 مهنعليو هللا مهنعَلي كتلوأ باتكلا يف سالل هاَئيب ام دعب نم ئدسهلار

 : ةرقبلا : .'ةيآلا خلإ . .< اونّيِبو اوحلصأو اوبات نيذّلا الإ ' نونعأللا
 ,رل51 658

 : ريمكتلاب ةفزاجملا ةيضقب لصتي ريدحنو هيبنت

 مكحي ىتلا لئاسملا نم ٠ هب ةئاغتسالاو بئاغلا ءادن ٠ ىأ ةلأسملا هذه

  نوخسارلا ملعلا لهأ هلاق امبو « ةلأسملا قارطأب هدنع ملع ال نم اهيف

 رطخلا مظعأ نم اذهو ٠ نيحلاصلاو ءايلوألا نأش ىف كلذب لاق نم رفكب

 ريفكتب مكحي الو , احوصن ةبوت ىلاعت هللا ىلإ بوتي نأ هيلع بجاولاف
 : نيترم مثآ وهف ةلفآ ةيهاو ججحو ةلطاب تاليوأتب نيملسملا

 , 35: 81,5 ج هحرشو ىطيقنشلا خيشلل ملسملا داز )١(
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 ليلدل هيف دنتسي مل ىذلا دسافلا هيأرب نآرقلا ليوأتب همثإ : ىلوألا
 ىف نارقلا ىف لزن ام نولمحي ىذلا جراوخلاك سفدلا هيلإ نئمطت ىعرش
 انديس مهفصو امك نيدحوملا نيملسملا ىلع نيكرشملاو نيرفاكلا نأش

 هنع ىراخبلا هاور امك امهنع ىلاعت هللا ىصر رمع نب للا دبع

 ىف دحلم فلأ لخدأ نم نأ ةمئألا هيلع صن امك اعرش مولعملا نمو

 برقأ هجو نم رفكلا لمتحيو دحاو هجو نم مالسإلا لمتحي ظفلب مالسإلا

 نم رفكلا لمتحي ظفلب مالسإلا نم ادحاو املسم جرخأ نمم ىلاعت للا ىلإ

 دحأو هجو نم مالسإلا لمتحيو هوجو

 ناك اذإ رفكلا لمتحي ظفلب دادنرالا ىلع ملسلا لمح زوجي الذإ

 خيشلا ةمالعلا كلذ ىلإ راشأ دقو .. هلحم ىف ررقم وه امك مالسإلا لمتحي

 ةمالعلا ىطيقنشلا رطقلاب ملعلا ددجمل ةيكلاملا ىواتف مظن ىف بقاعلا دمحم

 : هلوقب ىطيقنشلا ىولعلا ميهاربإ جاحلا نبا هللا دبع ىديس

 لمحم هاوس ىلع هل ظفل لمحي هيلع ال ددترالاو

 هدحاو سفن جرخم نم برقأ هدحالملا نم افلأ لخدمف

 ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم ملسمو ىراخبلا ىور دقو

 : هيخأل لاق ئرما اميأ :٠ لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ هنع

 وهو « هيلع تعجر الإو « لاق امك ناك نإ ؛ امهدحأ اهب ءاي دقف رفاك اي

 , روبقلا باحصأ ءادنب نيملسملا ريفكت عنم نم انه ءاملعلا هررق ام ديزي

 زوجي حالص لهأ اوناك نإ ىلاعت هللا ىلإ مهب لسوتال وأ ؛ مهيلع مالسلل
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 : حلاصلا ربقلا بحاصل ىدانملا : لاق اذإ امك ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا مهلثمب

 هجوتا ىا ٠ ةيعرشلا ىدصاقم حاجنإ ىف ىلاعن هلل كب لسوتا ىنإ نالف اي
 نأ كرشلا نأل ٠ ءىش ىف كرشلا نم سيل اذهف « كلذ ىف ىلاعت هلل كب

 ىلع ردقيو تيميو ىيحيو قلخيو عفنيو رضي ؛ رخآ اهلإ هللا عم نأ دقتعت
 . نيدحوملا نيملسملا نم دحأ دنع ًادوجوم سيل اذهو ءىش لك

 ةفرع نبا راتخاو « فالخلا هيف .. ءايبنألا ريغب لسوتلا مكحو

 ؛ ءاقستسالا هيضق ىف سايعلاب رمع لاؤسب كلذ ىلع جتحاو هزاوج ىكلاملا
 . مسق ريغ وهو ؛ لسوت هلك اذهو .. همالك لقن دعب ىباطخلا لاق

 ةفرع نبا قفاو دقو ىلاعت هللا همحر ىطيقنشلا هللا بيبح خيشلا لاق

 الإ كلذ ىف فلاخي ملو ٠ ريفغلا مجلا ةعيرألا بهذملا ءاملع ىرخأتم نم

 . ةرهطملا ةنسلا لهأ دنع هلاوقأب دنعي ال نم

 لسوتلا نيب قرف الو « كلذ ىف ًافالخ مهنع مثعأ الف نومدقتملا امأ

 ىلاعت هللا ىلإ حلاص دبعب هجوت نيلاحلا ىف هنأل ٠ تيملاب لسوتلاو ىحلاب
 - تيملل ريثأت ال امك  ىلاعت هللا اعد ولو ؛« ىلاعت هللا عم ىحلل ريثأت الو

 هد انما

 دمحأ دمصلا دبع خيشلا ىلاعت هللاب فراعلا لوقي ىنعملا اذه ىفو

 ىف ةلالجلا ماهس : : اهامسأ ىتلا هتديصق ىف ىلاعت هللا همحر ىنيسحلا

 ؛ ةلالضلا 0 ةدنفأ

 ىف ملسملا داز حرش معنملا حتف نم سماخلا ءزجلا جاريلق ةدازنسالا دارأ نمو )١(

 ملك لا ع شع 5* تاحفصلا
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 برك نم لهأب ثاغتسا اذإ

 دقتعم وهو دبع كرشي افيكو

 هقطنمب ئىمأرفكيالو

 اذإ داقتعالا ميلس ريمضلا ذإ

 رقتغم ريبعتلا ةحص نع زجعلاو

 ترتسم ةلقفلا انيعلف ةنع اننأ عم

 ةيميت نبا كفإ نم كلاذ امنإو

 الهتبم لاف ىلول نمو اذه

 ىذل لوقي ناسحإ بلاط لثمك

 امهنيب قرف ال هنأ عم فيكف

 هي سيل ىحلا لاؤس اولوقي نإو

 ربتعم تيملا لاؤس كاذك انلق

 لمع ىف ريثأت ال تيملاك ىحلاو

 ىري سيل تيملا نأ رمألا ةياغو

 لقف ىلولا وعدي ىذلا لائم اذه

 كيوت ا هبع ىتأ دبعك لق وأ

 انث هيني بوقعي ةباجإ ىفو

 هلا ةيتكاسف وما نولح كلاذو

 للاب تكرشأ:هل لاقي الف

 هللا ىوس ءىش ىف رثؤم ال نأ

 هللاب كرشلا هنم قطنلا مهوأ نإ

 هللا ىوس هيف ىرت ال هتشتف

 لاب ناميإلاعم رضي الو

 للاب كارشإلا مهرت لهاج نم

 لاو هانمي تدوس ام ضعب ىف

 تاب كوجرأ اددم ىديساي

 هلل ىالوم ىنطعأ ةءورم

 هللاب كرشلا ىف اعم ناكرشي ال

 كلاب كارشإلا ىضصتقي الو سأب

 هللا ىوس بير الب الك نأل

 هللا عم لاح نث ريع هلام

 هللا اضر منغن هب لوهجلا مغر

 هلل قلخلا ضعب دنع ةجاح ىف

 هللا نم ناهرب طسوتلا ىلع

 هللا ىدل رفغتسا انل انابأ ايأ
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 انديس ءانبأ نع ةياكح ىلاعت هلوق ؛ ىلإ ةراشإ نيريخألا نيتيبلا ىفو

 لاق ب: نيتطاخ انك ان انبونذ انل ر رفغتسا انابأ اي اولاق ) : مالسلا هيلع بوقعي

 58٠١ ١ 59: فسوبا؛ « ميحّرلا روفغلا وه هَنِإ يبر مكل رفغتسأ فوس

 : ؛ فيرصتلا لهآ , مهلوف ىناعم نم

 نالف + : مهضعب لوق تاومألاو ءايحألاب لسوتلا عوضومب لصتي اممو

 كرشلا باي نم هنأ ىلع لوقلا اذه نولمحي نوركنملاو ؛ فيرصتلا لهأ نم
 ةدارإ قبست ةدارإو ىلاعت هللا نع لقتسم فرضت هل ىلولا نأو ىلاعت للاب

 وأ ةدارإ هعس :كلمي دنحأ نوكلا ىف نوكي نأ ىلاعت' هللا ىشاحو ىلاعت ملا

 الو « همكحل بقعم الو مكحي ىذلا ديري امل لاعفلا وه لب القتسم افرصن

 هلالج الج هرمأ ىلع بلاغلاو ديري امل لاعفلا وهو « اذحأ همكح ىف كرشب

 لهأ نم هنأ ديري امنإ فيرصتلا لهأ نم انالف نأب لئاقلا نأ عم

 ناك ءاوس ءاعدلا ةباجتسا لهأ نم هنأو هيدل لوبقلاو ىلاعت هللا دنع ةهاجولا

 ام دودح ىف ةمهلا هنكو ةدارإلل انكرحت وأ باقلاب ًاهجوت وأ ناسللاب أقطن
 ةريره ىبأ ثيدح نم نيحيحصلا ىف ىورملا ىسدقلا ثيدحلا ىف ءاج

 نئلو « هنيطعأل ىئنلأس نكلو ٠ هرخآ ىف ىذلاو هنع ىلاعت هللا ىضر

 هتيطعأ ىتلأسم نع ىركذو نآرقلا هلغش نم « ثيدحو ٠ هنذيعأل ينذاعتسا

 ىف ىرذئملا ظفاحلا هركذو ىذمردلا هاور ٠ نيلئاسلا ىطعأ ام لضفأ

 .بيغرتلا

 ديفا ذأ ننافلا نع ةنهاوبتت :نيرعط ىذ ودعا كفشأ بردا تيدحو
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 ةداسلا لوق ىنعم وهو « ةيلحلا ىف ميعن وبأو مكاحلا هاور « هربأل هللا ىلع

 ةمجرت ٠ لزن لضفلا اوئزنتسا اذإو دارأ اودارأ اذإ ادابع هلل نإ ؛ : ةيقوصلا

 ١.. مكل بجتسأ ىنوعدا ٠ ىلاعت هلوقل

 هعاقيإب هدبع ىلع ىلاعت هللا لصفت وه : انه فيرصتلاب دارملاف

 امب رهاظلا هدبع دارم ىلع ( ميدقلا هملع ىف قبس امك ) رمألا ىلاعت

 ؛ ةيحورلا هتدارإ كرحت وأ ؛ ىيلقلا ههجوت وأ ؛ ىلوقلا هئاعد ىف ءىجي
 ظوفحملا حوللا ىف ام ىضتقم ىلع تاببسملاو بابسألا بترتل اذيفنت كلذو

 . باتكلا هَ

 صتخي * ميلع عساو هللاو ءاشي نم هيتؤي هّللا ديب لضفلا نإ لق >

 .نال4 ءال“ نارمع لآ , 4 ميظعلا لضفلا وذ هّللاو ءاشي نم هتمحرب

 : انطابو ارهاظ ىلاعت هللا نم فرصتلا

 لضفتي ىلاعت هللا نكلو ىلاعت هللا نود نم ائيش ًافرصم دبعلا سيلف
 طقف (رهاظ هئابحأو هئايلوأ دارم ىلع « هملع ىف ىه امك ءايشألا فرصيف

 ( ىهلإلا لضفلا لهأ ) مهب نونعي فيرصتلا لهأف « هتدارإ قبسل اذيقنت

 ىلاعت هللا درم وهو « رهاظلا مهدارم قيقحتب ىلاعت هللا مهمركي ىذلا

 وأ لوقلاب بلطلا ناك ءاوس : تاينوكلا نم هنوبلطي اميف نطابلا ىقيقحلا
 ةدارإلا كرحت : ةيفوصلا نم ريثك اهب ىنعي ةمهلاو ؛ةمهلا وأ لعفلا

 هتردقب ناوكألا لاعفنا بابسأ نم ًايداع أببس ىلاعت هللا اهلعجي ىنلا ةيحورلا

 قبس ام ىلع ءرمألا رهاظ ىف نيحلاصلا هدابعل بولطملا اهب قفحيت ىلاعت

 )١( لوصألا لوصأ » باتك عجاري ٠ ناونع تحت ميهاربإ ىكز دمحم مامإلا ةليضفل :
 مهلوق ىناعم نم ٠ ؛: فيرصتلا لها .
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 دي ىلع ءاشي امك هيرجي « هرمأ رمألاو هدارم دارملاف ميدقلا ملعلا ىف

 . ءاشي نم

 تاودأ نم ةادأ هسفن حئاصلا هدبع لعجي ىلاعت هللا نأ رخآ ىنعمبو

 ىرشبلا دبعلا دارم ةروص ىف رهظي دق ىذلا ٠ ىلزألا ىهلإلا دارملا ذيفنت

 ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع انديس نأ : كلذ لثمو , سانلا هاري اميف

 امب مهكبتي ناكو ىلاعت هللا نذإب ىتوملا ىيحيو صربألاو همكألا ئربي

 هيلع ىلاعت هللا معنأ ادبع الإ سيل وهو ٠ مهتويب ىف نورخدي امو نولكأي
 . دبع لكك ءىشرمألا نم هل سيلو

 لعجو هملع قايس ىف ايداع اببس دبعلا اذه ةدارإ لعج ىلاعت هللا نكل
 ةيرشبلا دبعلا ةدارإ هب تلعفنا ىذلا ىهلإلا دارملا قباس ذيفنتل ةادأ دبعلا اذه

 .دوهشلا ملاع ىلإ بيغلا ملاع نم هب تضافف ميدقلا ملعلا ىصتقم ىلع

 هةقدنزلاو رفكلا عئارد نمو ٠ ىفارخلا ناتهبلاو 3 ىزخحملا بذكلا نمو

 نوكلا ىف فرصتي هنأش ناك امهم ىلاعت هلل أيلو نإ : لاقي نأ كرشلإو
 نأ وأ « ءاشي ام لعفيل ىنالفلا ىلولا ىلإ رمألا ضوف هللا نأ وأ ءاشي فيك
 . نوءاشي امك هوريديل ءايلوألل هملس نوكلا قلخ نأ دعب هللا

 ملو « فرجنتف فرحنت وأ ىنجتت وأ ٠ لضت وأ ئطخت الثل كلذ مهفاف

 ا فلذ ىف ودعم كسول نكت

 : ةطاسولاو هليسولا نيب ّقرفلا

 نم ءىشلا بلط : ىه ةطاسولاف ؛ ةئيسولاو ةطاسولا نيب قرف كانه

 ىلاعت هللا ىصر ميهازبإ ىكز دمحم / ليلجلا خيشلل ماحفإلاو ماهفإلا باتك عحاري )١(

 . ةثركلاإ ؟# ص هنع
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 ريدق ءىش لك ىلع طيسولا نأب اداقتعا ىلاعت هللا نود نم ةرشابم طيسولا
 قلخلاو قزرلاو ؛« ثتوملاو ةايحلا اهنم اوبلطو ٠ مهناثوأ رافكلا دبع امك كلذر

 أ تلا هاش + ال لفتت ماكنت ام اللا نوذ تره لغفت :اهكاب اناشإو: اجل سقت

 هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدي ام + اولاق كلذلو  يلاعت هللا رفغتسن -أشي مل

 مث ٠ ائاثخم رشبك مهب لسوتن وأ ء مهروزن وأ ء مهبحن ام ؛ ال , 4 فلز

 داعيإلاو بيرقتلا ىلع هللا نود نم ةصاخ ةردق مهل اوتبثأف » انويرفيل ؛ اولاق
 !!١.. لصأتف .. ادج ةقيقد ةظحالم هذهو « .. كارتلاو لعفلاو

 ةرشابم هللا نم بلط  ملع امك  ىهف ؛ طق كلذك ةليسولا تسيلو
 مهدلغ للان دعأ هيو ةكضاختل نأ + تحي ميو هضم قمر هلو عافشتسالا عم

 انيكأت ةاتسر كانه لش أ , ةليطنم ديلا: لديتلا ل16 تايرتسملا لدالج نم
 نوكي الأ ةيشخر ٠ هتيئادحو بناج ىف ريصقتلاو فعضلاب فارتعالا ديزمل

 ةيهولألا : لدلج. نم ةئهرو ؛ هل تاهت الف الوحشم هلمع وأ الوبقم ذنعلا

 ريغ وأ ىلاعت هللا هاضري ابيس هيدي نيب مدقي مل بلطب دبع هيلع محتقي نأ

 فطع ةليسولاب امبرف « ةباجتسالل الهأ هعم دبعلا نكي مل ببس نم كلذ

 نم ببس اهئاذ ىف ىهف « بتذلاو زجعلاب فارتعا اهنإ ثيح نع هيلع قحلا
 . ةعورشملا بابسألا

 ناميإ هذه ٠ ةطاسولا ,كلتو ٠ ةليسولا ؛ هذه نيب ادج ريبك قرفف
 . ةدايزو كرش كلتو « ةدايزو

 كرت ءاش نمو « هيلع ءىش الو لسوت ءاش نم :راطاالا اذه يفو
 ضني تا: نيد نم :ليصأ ءزج ىف كيج نم < ةثيسولاف + هيلع عش الو

 : ةيفرنلا ىف اهيلع فالدكلا انثإ): هقلسلا# فلشلا دعو هنا تانكلا



 نا

 . طق . ةطاسولا ٠ كلذك الو

 وأ أطخأ هنإ : لاقي نأ بجيف هلسوت بولسأ ىف ملسم ئطخي امدنغو
 بهذن مث ؛ كرشأ وأ رفك : لاقي نأ زوجي الو ء حصي الو . فلاخ وأ لهج
 هقفن اميو « ديحوتو ناميإ نم هبلق ىف رقو امب هناسل أطخ وأ هلهج لسغنف
 ىف ادبأ دقتعي ال - ًالهاج وأ املاع  لسوتملا نأ كلذ ٠ نيدلا مولع نم هب

 ان. هكلاذل وفي ع نامت هللا نود نم كلرقلا ن1 سافل دق: كل ركفلا نفقا
 امي اعفشتسم ؛ كلأسأ ىنإ مهللا ٠ هلوقب بلطلاب هدحو ىلاعت هللا ىلإ هجوتي

 . اتيم وأ ناك ايح ء هب لسوتملا ىف هنع ىلاعت هللا ىضر

 ىف مهعم ةيقاب ء ةتباث ةعيفر ناعم ىه هقلخ نم ىلاعت هللا ىضارمو
 لكب اهيناعم عم توملا دعب ةدلاخ حورلا نذإ ٠ ةرخآلاو ىلوألا مهتايح
 ةقالعو هصئاصخلا هذه نم بيصن نيتايحلا ىف مسجلل سيلو اهصئاصخ
 عقاولاو ميدقلاو ثيدحلاو ملعلاو لقعلاو ةنسلاو باتكلاب ةتباث ءايحألاب ىتوملا
 . !!!ءقدي ال ىذلا رركملا

 : فالخلا لحم

 اندنع زئاج ٠ ةميركلا ىناعملا نم هفصوب » حلاصلا لمعلاب لسوتلاو
 ٠ ةميركلا ىئاعملا باحصأ نم هفصوب ٠ حلاصلا ىحلاب لسوتلاو مهدنعو

 تيملاب لسوتلا وه : طيسب مهئيبو انئيب عازنلا لحمف مهدنعو ائدنع زئاج

 نأ ىوعدب نوعنمي مهو ٠ هانمدق ىذلا ببسلاب هزيجن نحنف . حلاصلا

 ةدابع كلذو ٠ لسوتملل هنم ءاعدلا بلط ( لقالا ىلع) هانعم تيملاب لسوتلا

 ؛ ءاعد وه ثيح نم ءاعدلا نإ : لوقت ةيملعلا لوصألاو . نومعزي اميف هل
 )١( 55ص ماحفإلاو ماهقإلا 372 .
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 ٠ تيملا ىف وأ ىحلا ىف ءاوس « ةيبوبر ةفيظو ال « ةيدربع ةفيظو ربتعي
 . هنم بلاط « ىلاعت هللا ىلإ عراض زجاع امهالك

 تيملا ىلإ هانهجو وأ ٠ ىحلا ىلإ هانهجو ءاوس « دحاو ةدابعلا ىمسمو

 نكي مل ىحلا ىلإ هانهجو اذإ انيش مالسإلا ىف ةيملعلا سيياقملا فرعت الو

 عم ) مالسإلاو ملعلا فنأو ٠ ةدابع ناك تيملا ىلإ هانهجو اذإف . ةدابع
 . مغار ( فسألا

 .. كصالخغخلا

 دنع هل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هيف كش ال امم هنإف دعبو

 ٠ نوحلاصلاو ءايلوألا كلذكو . ميظع هاجو « ةعيفر ةبترمو لاع ردق هللا
 لزنأ ىذلا رولا اوعبتاو هورصنو هورزعو هب اونمآ نيذلا ٠ نولماعلا ءاملعلاو
 ىتلا ةلدألا نع الضف « مهب لسوتلا عنمي ىلقع وأ ىعرش عئام ىأف . هعم
 نحنف هايإ الإ نيعاد الو ٠ ىلاعت هللا ريغ نيلئاس كلذ ىف انسلو ؛ هتبخت

 ةراتو « اهبحي هنأل ةحلاصلا انلامعأب هلأسن ةرات « ناك ايأ ء بحأ امب هوعدن

 ثيدح ىف امكو ؛ قباسلا مدأ ثيدح ىف امك ؛ هفلخ نم هبحي نمي هلأسن

 هلأسن ةراتو مدقتملا فينح نب نامثع ثيدح ىف امكو ؛ دسأ تنب ةمطاف

 نم كاضرب ذوعأ ] هلوق ىف امك هلعفب وأ هتافصب وأ ؛ ىنسحلا هئامسأب

 ةقيضلا ةرئادلا كلت ىلع ادوصقم سيلو ! كتبوقع نم كتافاعمبو كطخس

 هللا هبحأ ام لك نأ كلذ رسو  ىلاعت هلأ مهاده  نوتنعتملا اهنظي ىتلا

 حضاو وهو « ىلو وأ ىبن نم هبحأ نم لك اذكو « هب لسوتلا حص ىلاعت
 لقعلا رفاضت لب ٠ لقن الو لقع هنم عنمي الو ؛« ةميلس ةرطف ىذ لكل

 ءهل كيرش ال هدحو هللا هلك كلذ ىف لوؤسملاو ؛ هزاوج ىلع لقنلاو



 ءالؤه لاف هللا دنع ْنَم لك لق 3 تيملا الو ىحلا الو , ىلولا الو ىبنلا ال
 .4 انيدح نوهقفي نوداكي ال موقلا

 « ىلوأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبئلابف لامعألاب لسوتلا زاج اذإ

 مظعأ ىلاعت هللاو ؛ اهنم لامعألاو ؛ قالطإلا ىلع تاقولخملا لضفأ هنأل

 انف رد تن اهون لامع الا حكيما ردوا لإ نايك لايك
 هيلع هللا ىلص ىبنلل نأ نم رثكأ ائيش ديفي ال ظفللاو ؟ كلذ نم عناملا

 ركني نمو ىنعملا اذه ريغ ديري ال لسوتملاو ؟ هللا دنع ًاردق ملسو هلاو

 . ملعلا لهأ لاق امك ىلاعت هللا نيد نع دترم رفاك وهف ىلاعت هللا دنع هردق

 لاؤسلاف « هتبحمو هب لوؤسملا ةمظع ىلع لدت لسوتلا ةلأسمق : نذإ
 : دا طلعت ول 2 ىلادك كا دع هفيظنلا وعاعإ يلا

 اذاملف « هيلع قفتم لامعألاب لسوتلا نأ ىلع ٠ هيف كش ال امم كلذو

 ىلاعت هللا ىلإ لسوتم.وه نيحلاضلاوأ ءايبنألاب لسوتي نم نإ: لوشت ال
 نم نوكيف راغلا باحصأ ثيدح درو دقو « ىلاعت هللا اهبحي ىتلا مهلامعأب
 مهنإ ثيح نم مهب لسوتي امنإ نيحلاصلاب لسوتملا نأ كش الو قافثالا لحم
 اهب لسوتلا زاوج ىلع قفتملا ةحئاصلا لامعألا ىلإ رمألا عجريف . نوحئاص
 امم تاجرد لكلو ) : ىلاعت هللا لاق دقو ..ثحبلا اذه ردص ىف مدقت امك

 .(4)1نوُلمْعي امب ٌريصب هّللاو هللا دنع تاجرد مه ) هناحبس لاقو 4 اولمع

 لسوتملا نإ ثيح « ىلاعت هلل ةيدوبعلا بادآ نم بدأ لسوتلا نإ مث

 عم  هديس نم بلطي نأ نم اهب لجخي ريصفتلا نم ةجرد ىلع هسفن ىري

 5 40/0 597 ص ححصت نأ بجي ميهافم رظني )1
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 هلعلو « هدابع نم نيحلاصلا ىلإ دمعيف ؛ ةرشابم  ىوقتلا نم دازلا ةلق
 ةيالولاو حالصلا لهأب بلقلا فالتئا نم لسوتلاو عافشتسالا ةطبار ىف دجي
 نم عم رشحي ءرملاو ؛ ء مهتيعمب زوفلاو مهكلس ىف طارخنالا ىلإ هبذجي ام
 وع

 ءايلوألا رئاسبو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلاب لسوتلا نإف (ريخأو
 هل تفح نمل حالفلاو زوفلا كلسم وه تامملا دعبو ةايحلا ىف نيحلاصلاو

 مالعأو « نيدهتجملا ةمئألاو « حلاصلا فلسلا كلسم هنإ ٠ ةيلزألا ةيانعلا

 . نيدلا مهف ىف خوسرلاو هقفلاو ىدهلا
 . ةردق ىلاعت هللا همحر ىمشاهلا ىبلطملا يعقاشلا مامإلا انبسحو

 :لوقي ذإ راهطألا رايحألا تيبلا لآب لسوتلا ىف امامإو ةجحو

 ىتيسو هيلإ ومهو ىخهيرذ ىبنلا لآ

 ىتفيحص نيميلا ىديب 2 ادغ ىطعأ مهب وجرأ
 كتيبوبحمو كتبحمب نيزئافلا كتيالوو كتبحم لهأ نم انلعجا مهلا

 هلآو هيلع هللا ىلص دمحم انديس مركألا كيبنو مظعألا كبيبح ةيبوبحمو

 ىلإ مهب نيئسوتملا رايخألا هتثروو هعابتأو هتباحصو هقيب لآو ملسو
 نيدلا موي مهترمز ىف رشحلاو مهتيعمب زوفلاو كتاضرم ماود لينل كترضح

 . نيمئاعلا برأي نيمآ نيمآ . هيلع رداقلاو كلذ ىلو كنإ



 ءايلوألاو ءايبنألل ةرايزلا ةيعورشم لوح

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا دصف نأ ةيفوصلا موصخ معزي

 امم وأ ؛ كرشلا نم اهيلإ لاحرلا دشو مهروبقل ةرايزلاب نيحئاصلا ءايلوألاو
 الاثتماو ؛ ديحوتلا ىلع ةظفاحم كلذ نم عنملا بجي هنأو ٠ هيلإ ىدؤي

 . ةثالثلا دجاسملا ريغ ىلإ لاحرلا دش نع ىهنلا ثيدحل

 كابو لوقن تاهبش ةدع نمصتت ىتلا ةمثآلا ةهبشلا هذه ىلع اباوجو

 نوعلاو حتفلا دمتسن هنمو قيفوتلا

 : ةيوينلا ةرايزلا ةيعورشم

 تررق دق ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا نأ القعو اًعرش مولعملا نم

 هيلع نا ىلص مركألا لوسرلاو مظعألا ىبنلا ةرايز بابحتساو ةيعورشم
 . ىلعألا قيفرلا ىلإ هلأقتنا دعبو ايندلا هتايح ىف ملسو هلو

 هللا ىلإ ارجاهم هتبب نم جرخي نمو > : ىلاعت هلوق ميركلا نآرقلا نمف

 .:١٠١؟ : ءاسنلا « * هللا ىلع هرجأ عفو دقف توملا هكردي مث هلوسرو

 نم نأ ملعلا ىف قوذو لقع نم ةكسم هللا هاتأ نم دنع كش ال اذإ

 جرخ هنأ هيلع قدصي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةرايزل جرخ
 مومعل « هتافو دعب مأ ايندلا هتايح ىف ناك هاوس هلوسرو هللا ىلإ ًارجاهم

 دعب هترايز نأ ملسو هلآو هيلع للا ىلص هرابخإلو . ةميركلا ةيآلا ةلالد

 هتايح ىف هترايزك هتافو

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع امهنع ىلاعت هللا ىصر رمع نبا نع
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 للا دبع هيفو ؛ رازبلا هاور ( ىتعافش هل تبجو ىربق راز نم ) : لاق ملسر

 هنإ : لاقو ةيميت نبا خيشلا هلقنو .٠ فيعض وهو ىرافغلا ميهاربإ نبا
 اذه يف 5١ /707ج ئواتفلا ه .ا هبذك وأ هعضوي مكحي ملو ء فيعضص

 مكحلا ىف ددرتم هنأ هانعمف رخآ عضوم ىف هنع اذه ريغ تبث إف عضوملا
 قثوي الف رخأتملا نم مدقتملا ملعن ملو ٠ هيف هيأر فلتخا هنأ وأ ٠ هيلع
 . ذتنيح نييأرلا نم دحاوب

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا نعو

 ىلع اقح ناك ىترايز الإ ةجاح هل ملعي ال ارئاز ىنءاج نم ) : لاق ملسو
 هيفو « ريبكلاو طسوألا ىف ىناربطلا هاور . ( ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ نأ
 .( ؟/؛ج عمجملا ىف اذك ) فيعض وهو ؛ملاس نب ةملسم

 ىلبنحلا ةمادق نبال ىنغملا ) نكسلا نبا هححص ىقارعلا ظفاحلا لاقو

 .( ؟؟ هاج

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لام لاق هنع ىلاعت هللا ىضر هنعو

 .( ىنايح ىف ىنراز نمك ناك ىتامم ىف ىربف رازف جح نم ) : ملسو

 هقثو « ىراقلا دواد ىبأ نب صفح هيفو طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور

 ةمئألا نع ةعامج ةقعص دمحأ

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر هنعو

 لاق ( ىتايح ىف ىنراز نمك ناك ىتوم دعب ىربق راز نم ) : ملسو

 سنوي تنب ةشئاع هيفو ؛ طسوألاو ريغصلا ىف ىناربطلا هاور ٠ : ىمتيهلا
 .("/4 دئاوزلا عمجم ىف اذك ) اهمجرت نم دجأ ملو

 اهضعب ىوقي ةريثك قرط اهل ةرايزلا ثيداحأ نا : لصاحلاو



 ا

 ١1١0/5 ج ريدقلا ضيف ىف ىبهذلا ظفاحلا نع ىوانملا هلقن امك ء اضعب

 ىكبسلاك اهحيحصت لقن رأ اهححص ءاملعلا ضعب نأإو اصوصخ

 هحراش ىراقلا ىلع الملاو افشلا ىف ضايع ىضاقلاو ىقارعلاو نكسلا نباو
 ثيدحلا ظافح نم مهلكو ٠ 217/5//ج ضايرلا ميسن ىف كلذك ىجافخلاو
 . نيدمتعملا هتمنأو

 لوحف نم مهريغو مهلع ىلاعت هللا ىضر ةعبرألا ةمئألا نأ ىفكيو
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةرايز ةيعورشمب اولاق نيدلا ناكرأو ءاملعلا

 ىف مهنم فاك اذهو ٠ ةدمتعملا مههقف بتك ىف مهباحصأ مهنع هلقن امك

 امك ٠ ىوتفلاو لمعلاب ديأتي ثيدحلا نأل « اهلوبقو ةرايزلا ثيداحأ حيحصت
 . نيثدحملاو نييلوصألا دعاوق نم فورعم وه

 هلآو هيلع هللا ىلص هترايز ىلإ بدنلا ىلع ميركلا نآرقا ةلدأ نمو
 ل ع أو :١ ع هون نو

 تويت راث اخ 0

 . مهل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا رافغتساو مهرافغتساو

 امك هتمحهزو ىلاعت هتبوت داجيإ ىف ذ لوألا نكرلا ىه _ىه ةرايزلا تناكف

 8 هذعو فلخ نع مؤنم”ةتافبس هنأل 3 ةيآلا ىف هناحبس دعو

 قايسو ءيبجملا لعف عوقو نأل ٠ ةيويندلا هتايح ؛ لاحب كلذ صتخي الو

 هلي ىلص هنم رافغتسالاو ؛ ةيورخألاو ةيويندلا نيتايحلل مومعلا دئفي طرشلا

 ( مكل ريخ ىتايح ) ثيدح ليلدب امهنم لك ىف عقاو هتمأل ملسو هلآو هيلع

 (ماثللا فتك 7 ١*م)



1” 

 عجاريلف .. لسوتلاةيضق ىف هب لالدتسالا مدقت دقو

 : نيحلاصلا ءايتوألاو تيبلا لهأ رويق ةرايز ةيعورشم

 ىئاعت هللا ىضر ىدمحملا تيبلا لهأ ةدوم ىلع انذح دق ىلاعت هللا نإ

 يف ةدوملا الإ ارجأ هيلع مكلأسأ أل ل اق > يلام لوك اهيايج هيلع

 , ؟9؟: ىروشلا 8 ىبرق ا

 لهأ اميس الو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر براقأ مه ىيرقلاو
 قيفرلا ىلإ مهلاقتنا دعبو مهتايح ىف مهترايز : مهتدوم نمو راهطألا هتيب
 لجو زع هللا ىلإ مهب عافشتسالاو « مهيلإ ددوتلاو مهروبق ىف مهو « ىلعألا
 مهتحرضأ نوكت الفأ ١ هقلخ نم هللا ةوفصل ىنارونلا دادتمالا مهنأب كلذ

 تامحرلا اهيلع لزنتتو ةكئالملا اهفحت تانجلا ىلاعأ نم سيدارف

 ؟“ تاكربلاو

 مهل +: مهنأش ىف ىلاعت هللا لاق نيذلا نويرقملا ءايلوألا كلذكو

 نارقلا صنئو ١» 54 : سنوي #١ ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف ئرشلا

 .:77 :ىروشلا ,"4 : رمزلا ٠ < مهر دنع نوءاشي ام مهل ١ مهنأ ميركلا

 اهنأل ؛ لجو زع هلا ىلإ تايرقلا مظعأ نم مهيلإ ببحتلاو مهترايز نإ

 نينمؤملا نيب ىلاعت هللا ىديع ةالاومو «٠ لجو زع ابو هللا ىفو هلل ةبحم

 مهضعب تاسسؤملاو نونمؤملاو ) : مهنأش ىف هناحبس لاق ذإ .. نيقداصلا

 هلوبرو.هللا لوني نمو 3: تاك لاقو 003 ؛ ةبوتلا , « ضْعب مايو

 ..د ه5: ةدئاملا « 4 نوبلاغلا مه هللا برح َنِإَف اونمآ نيذّلاو
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 مهنع عطقنن ال نأ نيحلاصلا هللا ءايلوأ ةالاوم قدص سايقمو

 ءمهب كربتلاو ؛ مهيلع مالسلاو مهترايزب كسمتن لب « ايندلا هذه مهتقرافمب

 دنع تاجرد مه ١ :هناحبس ٠ لاق امك ىلاعت هللا دنع تاجردلا باحصأ مهف

 .4 اولمع اًمَم تاجرد لكل )> :هئاحبس لاقو ؟ هللا

 لهأل اجنلا ةئيفس ٠ هباتك ىف نامعنلا هللا دبع وبأ مامإلا خيشلا لوقي

 روبق ةرايز نا رابتعالاو رئاصيلا ىوذل قفحت « : هصن ام ٠ اجتلالا

 ةيراج نيحلاصلا ةكرب نإف ؛ رابتعالا عم كربتلا لجأل ةيوبحم نيحلاصلا
 عفشتلاو نيحلاصلا روبق دنع ءاعدلاو ؛ مهتايح ىف تناك امك مهتامم دعب

 :عرشلا ىف ررفت دقو . نيدلا ةمئأ نم نيققحملا انئاملع دنع هب لومعم مهب

 دره نئانلا "ناز امو وهتك ريفك كلذو:ءافتعالا نم مهن ىلاعت هام دلعو
 مهروبق ةرايزب نوكربتي ايرغمو اقرشم رباك نع رباك رباكألاو ءاملعلا

 نال ىنعمو اسح كلذ نودجيو

 : نيحلاصلا روبق ةكري

 ىف لصف ٠ ىرزجلا نبا لوقي ٠١ نيصحلا نصحلا ٠ باتك ىف ١(

 مهيلع ءايبنألاروبق دنعو ..؛ ٠ ةكرابملا عضاوملا ىهو ٠ ةباجإلا نكامأ
 ملسو هلأو هيلع هللا ىلص انيبن ربق ىوس هنيعب ىبن ربق حصي الو مالسلا

 سدقملا تيب روس روسلا لخاد مالسلا هيلع ميهاربإ ربقو « طقف عامجإلاب

 طورشب نيحلاصلا رويق دنع ءاعدلا ةباجتسا برجو ء نييعت ريغ نم

 ٠ ءايبنألا روبق دنعو ٠ هلوق :حرشلا ىف ىناكوشلا مامإلا لاق ٠ ةفررعم
 ىذلا بيرجتلا نم مدقت اميف الخاد هللا همحر فنصعلا هلعج اذه : لوقأ

 . 554 53 ص ىفوصلا قيرلطلا ملاعم عجار )3
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 ةكرب ىرست اهنأ انتمدق دقو ء ةكربلا لوزنو فرشلا ديزم كلذ هجوو ٠ هركذ
 ىلع هناحبس هللا نيركاذلا نيحلاصلا ةكرب ىرست امك ىعادلا ىلع ناكملا

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق هديفي امك ؛ مهنم سيل نمم مهيف لخد نم
 كلذ نع أشنت ال نأ طرشب كلذ نكلو ؛ مهسيلج مهب ىقشي ال موقلا مه ٠

 مالك ه ١. هداقتعا زوجي ال ام تيملا كلذ ىف دقتعي نأ ىهو ةدسفم

 م1 تاكو

 ىلع المو ىجافخلا باهشلا نيلضافلل ٠ افشلا ؛ يحرش ىفو (”

 باجتسيو رازي روباسينب ٠ كروف نبا :٠ ليلجلا مامإلا ربقو ٠ : لوقي ٠ ىراقلا

 .ءاعدلا هدنع

 ىخركلا فورعم ربق ٠ : لوقي ٠ ةيريشقلا ةلاسرلا + ىفو (؟

 مالعأ ريس ىف ىبهذلا ظفاحلا  اضيأ - لوقلا اذه دروأو ٠ برجم قايرت
 عاقبلا نأل هدنع رطضملا ءاعد ةباجإ ديري «: لاقو ..54/5 ءالبنلا

 ٠ ماعدلا اهدنع باجتسي ةكرابملا

 نع : ىدادغبلا بيطخلا ظفاحلل ٠ دادغب خيرات ٠ باتك ىفو 0

 هللا جرف الإ ( السوتم ىأ ) مومهم هدصق ام « ةنس نيعبس ذنم ىخركلا

 . +: ةهش

 :لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا نأ : : اضيأ هيفو (د

 تضرع اذإف « موي لك يف هربق ىلإ ءيجأو « ةفينح ىبأب كربتأل ىنإ ؛

 ىتح ىنع دعبت امف ؛ هدنع ةجاحلا هللا تلأسو نيتعكر تيلص ةجاح ىل

 )١( ص ىتناكوشلل نيصحلا نصحلا ةدع حرش نيركاذلا ةفحت 7١ 7١١ .



 ؟ممعب

 ةمئأ دحأ ) لالخلا ميهاربإ نب نسحلا نأ :١ اضيأ هيفو ( 51

 الإ هب تلسوتف مظاكلا ىسوم ربف تدصقف رمأ ىنّمهام : لاق ( ةلبانحلا

 1 تخأ اما ىلا يلا شا قيمت

 هللا ىضر قورز دمحأ ىديس لاق ( ديرملا ةدمع ) ىفو (ا

 عطقنت ال هئايلوأل هللا ةماركو ؛ ىحلا ددم نم ىوقأ تيملا ددم ؛ : هنع

 ٠١. مهتومأ

 .'!ءالسإلا ماعم نم ءىش اكربتو رابتعا روبقلا ةرايزف

 سانلا وعدي ٠ سوط ٠ ىف ىلازغلا مامإلا ربق نأ» ىلازغلا مامإلا ٠ ةمجرت

 : مهل باجتسيف 4 : ةهدنع

 نب فسوي : ربق نأ ةيعفاشلا تاقبط ىف اضيأ ىكبسلا ركذو

 . هدنع ماعدلا ةباجتساب افرورعم رهاظ 1: سانود

 : اهياوجو ةهيش

 نيحلاصلا ءايلوألاو ءايبنألا ةرايز ةيعورشم ىف نيلداجملا نإ
 « لسوتلاو ةرايزلا نيب نوطيري اعيمج مهنع ىلاعت هللا ىضر تيبلا لهأو

 ءالؤه نأ نومعزيو « كرشلاب نيدحوملا ماوعو ةيفوصلا ةرهمج مهيمر ىف

 كرديو سحيو عمسي نم اهيف سيل ةيواخ روبق ىلإ نوبهذي نيرئازلا

 ,71؟5. 15١/١ دادغب خيرات )١(
 85٠ 45 ص ماحفإلاو ماهقإلا (؟)



 سخابة؟ 

 : 7١ :رطاف : 4 روبقْلا يف نم عمسمب تنأ امو ) : ىلاعت هلوقب نولثمتيو

 دابعو ٠٠ رفا : ف ثيل لهأو ءايلوألا راوز ىلع نوقلطيو

 اوقراف نيذلا ءالؤهب مهلسوت ىف مانصألا ةدبعب مهثوهبشيو .. ٠ ريصاقملا

 !!! اهيف نمب مهتلص تعطقناو ايندلا

 وه _رمألا ةقيقح ىف  ءالؤه دنع ةرئاجلا ماكحألا هذه أشنمو

 نيب ةلصلابو « ةيحزربلا ةايحلا ةعيبطبو توملا ةقيقحب حضافلا لهجلا

 ىلإ ىضفأ امم ؛ ةدابعلاو ديحوتلا ةقيقحب مث ؛ ةيورخألاو ةيويندلا نيتايحلا

 نم ىده ريغ ىلع عيدبتلاو ريفكتلا ىف ولغلا ىف طارفإلاو لب ؛ نظلا ةءاسإ
 دقو رخآ ءىش كارشإلاو ءىش لسوتلا ةديقع نأ : قبس اميف انحضوأ دقو هللا

 : ىلاعت هلوق رهاظ ةضر راعم لاكشتسا نع ىلبنحلا بجر نبا ظفاحلا باجأ

 « ىتوملا ةايحب ةعط ةعطاقلا ثيداحألل 4 ٍروبَقْلا يف يسم كاامإ و

 كاردإ هب داريو قلطي عامسلا نأب : هيلع بسلا ينس 3 مهعامسو مهكاردإو

 ىف هب دارملاو « هل ةباجتسالاو هب عافتنالا : اضيأ هب داريو ٠ همهفو مالكلا

 ال نيذلا رافكلا باطخ قايس ىف ةيآلا نأل « لوألا نود ىناشلا ةيآلا

 . هيلإ اوعد اذإ ناميإلاو ىدهلل نوبيجتسي

 : تاومألا ةرايزب ءايحألا عامتنا ةيفيك

 مهنم مهلصيو ٠ مهترايزب نيحلاصلاو ءايبنألا راوز عفتني فيك امأ

 كلذ ررق دقف  كرشو رفك ريغ نم  تاكربلا مهب لحتر ىحورلا دادمإلا
 ىف ةديقعلاو ريسفتلا ءاملع نيطاسأ نم « هملع وأ هئيد ىف كشي ال نم

 . قحلا بلاطل غالبو عنقم هغيلبت ىف نوكي نأ ىسعو « ةمألا
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 : ىلاعت هللا همحر يزارلا رخملا ريرقت

 ٠ ةيلاعلا ب بلاطملا ؛ هباتك ىف ىزارل !| نيدلا رخف مامإلا ةمالعلا : لوقي

 « روبقلاو ىتوملا ةرايزب عافتنالا ةيفيك ٠ نايب ىف رشع نماثلا لصفلا
 : تامدقم هيف مالكلل .. رونلاو برقلا لهأ اميسال

 ؛ ىلوألا ةمدقللا

 كلتو نادبألا تره دعب ةيكاب ةيرشيلا سوقنلا ع نأ ىلع انللد دق انآ

 نم نادبألاب ةقلعتملا سوفنلا هذه نم ىوُفأ اهنادبأ تفراق يتلا سوفنلا

 هوجولا ضعب نم كلت نم ىوقأ سرفنلا هذهو «٠ هوجولا ضعب

 : هوحولا صعب نم سوفنلا هذه نم ىوفأ ةقرافملا سوفتلا نأ امأ

 اهل فشكناو ؛ ءاطغلا لاَ دقف اهئادبأ تقراف امث سوفنلا كلت نأ رهف

 ةيناهرب تناك ىتلا مولعلا تراصو ةرخآلا لزانم رارسأو « بيغلا ملاع

 نادبألا ىف سوقنلا نأ نادبألا ةقراقم دعب هب نيس :قاذيألاب قلفتل لا دتع

 تلجتو «٠ سوفنلا كلت تقرشأ ندبلا لاز 0 : 0 ءانع ىف تناك

 .لامكلا نم عون قيرطلا اذهب 0 نع ةقرافملا سوفنلل لصحف 0

 ةطساوب سوفنلا هذهل ةيقاب 07 ١ 520 تالآ نآلف .. رخآ هجو

 هذهو .ًاديدج املع موي لك ديفتست « ةيلاتتملا راظنألاو ؛ ةقحالتملا راكفألا

 . ةقرافملا سوفنلل ةلصاح ريغ ةلاحلا

 : كيئاتلا ةمدقلاو

 ؛ ماتلا بحلاو ءديدشلا قشعلا هبشي قلعت اهنادبأب سوفنلا قلعت نأ



 هك 13

 لصوتتل هبلطت امنإف ايئدلا ىف هئيصحت بلطت ءىش لك ناك : ببسلا اذهلو
 سفنلا تقرافو نأسنإلا تام اذإف ؛ ندبلا اذهل ةحارلاو ريخلا لاصيإ ىلإ هب

 سوفنلا كلت ىقبتو ١ لوزي ال قشعلا كلذو ؛ ىقبي ليملا كلذف ندبلا اذه
 هانرصن ىذلا بهذملا ىلع باذجنالا ةميظع ؛ ندبلا كلذ ىلإ ليملا ةميظع

 دعب كاردإلا اذهب ةفوصوم اهنأو ٠ تايئزجلل ةكردم ةقطانلا سوفنلا نأ نم
 . اهتوم

 ؛ لوقتف كاردالا اذه تفرع اذإ

 . رهوجلا لماك ٠ سفنلا ىوق ناسنإ ربق ىلإ بهذ اذإ ناسنإلا نإ
 دقو « ةبرتلا هذه نم هسفن ترثأتو « ةعاس كانه فقوو « ريثأتلا ديدش

 سقنل لصحي ذئنيحف « اضيأ ةيرتلا كلتب اقلعت تيملا كلذ سفنل نأ تفرع
 كلت ىلع امهعامتجا ببسب ةاقالم تيملا كلذ سفنلو ٠ ىحلا رئازلا اذه

 ثيحب اتعضو نيتلوقصم نيتآرمب نيتهيبش ناسفنلا نائاه تراصف ٠ ةبرتلا
 سفن ىف لصحام لكف ؛ ىرخألا ىلإ امهنم ةدحاو لك نم عاعشلا سكعني
 نم ةلضافلا قالخألاو :ةيبسكلا مولعلاو ةيناهربلا فراعملا نم ىبحلا رئازلا

 ام لكو ؛ تيملا كلذ حور ىلإ رون هيف سكعني هللا ءاضقب اضرلاو عوضخلا

 سكعني هنإف ةلماكلا ةقرشملا مولعلا نم تيملا ناسنإلا كلذ سفن ىف لصح

 . ىحلا رئازلا اذه حور ىلإ رون هيف

 ةجهبلاو ىربكلا ةعفنملا لوصحت اببس ةرايزلا كلت نوكت قيرطلا اذهيو

 ةيعرش ىف ىلصألا ببسلا وه اذهو , روزملا حورلو رئازلا حورن ىمظعلا
 !! ةرايزلا

 : ءاتركذ امم نضشغأو قدا ىرشأ نارشأ اهيف لصحت نأ دعبياألو
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 . ىلاعت هللا دنعالإ سيل ءايشألا قئاقحب ملعلا مامتو

 : ىنازاتمستلا نيدلا دعس ةمالعلا ريرقت

 رادلا هذه ىف ءايحألا عافتنا ةلأسم ىف هولدب ىلدي رخآ مامإ اذهو

 نيدلا ةنعس قكدنلا ىدكملا ةعيلعلا هلا", ارحل[ كما تاهو لوقف ةنادزت

 ؛ ١ دصاقملا حرش ٠ هباتك ىف لوقي ثيح ىنازاتفتلا

 تايئزجلل ةكردم ىقبت ال تالآلا نالطبو سفنلا ةقرافم دنعف . تالآلا

 5 طرشلا ءافتئاب طورشملا عءافتنأ ةرورض

 هنأل امإ « تايئزجلا كاردإ ىف أطرش تالآلا نكت مل امل : اندنعو

 علتمي ال هنأل امإو . سحلا ىف الو سفنلا ىف ال . ةروصلا لوصحب سيل

 نوكي هنأ مالسإلا دعاوق نم رهاظلا لب . سفنلا ىف ىئزجلا ةروص ماسترا
 تايئزج ضعب ىلع عالطاو « ةيئزج تاكاردإ  ةهقرافملا دعب  سفنلل

 . ايندلا ىف فراعت مهنيبو تيملا نيب ناك نيذلا اميسال : ءايحألا لاوحأ

 تاومألا نم رايخألا سوفنب ةناعتسالاو ء روبقلا ةرايزب عفتني اذهلو

 ام أقلعت ةقرافملا دعب سفئلل نإف ؛ تاململا عاقدتساو تاريخلا لازنتسا ىف

 هسفن تهجوتو ةبرتلا كلت ىحلا راز اذإف « اهيف نفد ىتلا ةبرتلابو ندبلاب
 .(')تاضاقإو تاقالم نيسفنلا نيب لصح تيملا سفن ءاقلت

 )١( اهدعب امو 47 ص ىقوصلا قيرطلا ملاعم .



 مو

 ةضافتسال يناجرجلا فيرشلا ريرعت

 رايخألا دقارم ةرايزبراونألا

 فيرشلا ديسلا مامإلا وهو لوقنملاو لوقعملا ملع يف ثلاث ةمالع اذهو
 دنع ٠ عئاطملا ىلع هتيشاح ٠ لئاوأ ىف لوقي ىلاعت هللا همحر ىناجرجلا

 ىف مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع هلآو ىبتلا ىلع ةالصلا هجو حراشلا نايب

 : ةضافتسالا ىف مهب لسوتلا ىلإ ةجاحلا هجوو ؛ بتكلا لئاوأ

 امأو ٠ نادبألاب نيقلعتم اوناك اذإ روصتي امنإ لسوتلا اذه : ليق نإف

 سوفنلا ليمكت ىلإ نيهجونم اهب نيقنعتم اوناك مهنأ هيفكي : انلق
 مهدقارم ةرايز تناك كلذلو ء مهيف قاب كلذ رثأ نإف ؛ ةيلاع ةمهب ةصقانلا

 باحصأ هدهاشي امك نيرئازلا ىلع مهنم ةريثك راونأ ناضيفل ةدعم

 .رئاصبلا

 : ةحرضألا لوح فقاوطلا يوعد در

 راوز نأ ىوعد موقلا ءالؤه دنع ةثوروملا ةيديلقتلا ىواعدلا نمو
 هيف ام اذه ىفو ةبعكلا لوح مهفاوط اهلوح نوفوطي نيحلاصلا ةحرضأ

 ناك امل « اهبابسأ ىلإ اهانعجرأو ُ اهروصب ءايشألا انروص اننأ ولو

 . ناكم الو هجو ىوعدلا هذه لتمل

 اهنم ؛ دعاوقو ًاناكرأو اطورش ةبعكلا لوح ىعرشلا فاوطلل نأ كلذ

 ٠ هيلإ ىهتني مث . رجحلا نم حيحصلا فاوطلا نوكي ثيح «٠ ةيادبلا ديدحت

 ديب هيلإ ةراشإلا وأ طوش لك دنعو « فاوطلا ىف عورشلا لبق هليبقت نسيو
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 طاوشألا ىف لمُرْلا عم روثأملا ءاعدلاو ةءارقلا مث ء ريبكتلا عم اصع وأ

 مالتساو رجحلا نكرو ىناميلا نكرلا نيب نيعملا ءاعدلاو ؛ لوألا ةثالنلا

 صقني الو ديزي ال اعبس فاوطلا راركت مث . ريبكتلا عم ديلاب ىناميلا نكرلا
 مزتلملا دنع نيعارذلا طسب عم ردصلا قاصلإ بابحتسا مث : ددعلا اذه نع

 خلإ ٠ ءاكبلاو عرضتلاو ءاعدلاو دوسألا رجحلاو ةبعكلا باب نيب اهوهو

 اقاوط نكي مل ؛ ءىش كلذ نم دقف اذإف كسائنملا بتك ىف رطسم وه ام

 .. ىعرش مكح هيلع بترتي الماك أيعرش

 نإ !؟ اذه لتم نولعفي تيبلا لهأو نيحلاصلا ةحرضأ راوز لهف
 اوجرخيل باب نم نوئخدي سانلاف قيض ناكم ىف نوكي ةحرضألا ضعب
 . هوحتو ماحزلا نم اصلختو ٠ ةرايزلل اميظنت رخآلا بابلا نم

 ىأب ةدابعلا ىمسم ىف لخدت ال ىتلا : ةحابملا تاداعلا باب نم اذهف

 . لاكشألا نم لكش

 ريغب ءايشألا ةيمست ىف ضوفرملا ولغلا نم عون ًافاوط كلذ ةيمستف
 ملعلا الو ؛ ىلاعت لا ىضري ال ًاليوهت ٠ اهعقارم نع اهتحزحزو اهئامسأ
 ش . فيصحلا لقعلا الو ؛ فيظالا

 لمحلا طيريل هريعب لوح رودي ىذلا حالفلا لجرلل لوقن اذامف الإو
 زوجي الو: ءىش ىف ةدابعلا نم سيلو ةداعلا ليبس ىلع كلذ لعفي ءهيلع

 هبلق نأ عم « ريعبلا لوح فوطت كنأل ٠ مارح اذه : هل لوقي نأ دحأل

 , اهانركذ ىتلا طورشلاب الإ ققحتي ال ىذلا ٠. فاوطلا دصق نم لاخ

 رثأك العف حيرضلا لوح نارود سانلا ضعب نم عقي ناك اذإو

 نكمي الف ٠ هريقوت نع ريبعتلا ةلواحمو « روزملا بحب ىسفقنلا لاعفنالل
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 ةيعرشلا هدعاوقو فاوطلا طورش طوقسل ٠ ًايعرش ًافاوط اذه ىمسي نأ أضيأ
 فاوطلا ةبعكلا ريغب فوطي دحاو ماسم دجوي ال هنألو ؛ اهانيب ىتلا

 هوقصو ىذلا عورشملا

 بوصألا برلسألا مهوملعي نأو « أطخلا مهل اوححصي نأ حيرضلا وأ دجسملا

 .؟'اكلذ ىف اورصق نإ ىلاعت هللا مهبساحي فوسو

 : ريقلا ليبقت ةلاسم

 تسيلو ؛ ربقلا بحاص ةبحم نع ريبعت ىهف ربقلا ليبفت ةلأسم امأو
 ول كنألا ..ساحتلا وأ بشحلا نم ”ةغردصملا تيناوتلا وأ ةزاجحلل ًاسَيَدُقَت

 ءاملعلا نم ريثك زوج انه نمو . دحأ اهلبقي مل هيف ربق ال ناكم ىف اهنعصو
 : كلذ ىلع ةلدألا كاهو هيلع هجولا عضوو ربقلا ليبغت

 ىفطصملا لاوحأب افولا ىف  ىفلسلا - ىزوجلا نيا ظفاحلا ىور دقف

 هنأ هنع ىلاعت هللا يضر ىلع انديس ىلإ هدنسب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ةمطاف تءاج نفدو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تام امل : لاق

 ايينرع لع ةتفشف ندقلا بارت قس ةشيق'تذكأف اينعأ لافت ها: ىضو

 : لوقت تدشنأو ثكبو

 ايلاوغ نامزلا ىدم مشي ال نأ دمحأ ةبرت مش نم ىلع اذام

 ايلايل ندع مايألا ىلع تبص اهنأ ول بئاصم ىلع تبص

 ) )1١ص ماحفإلاو ماهفإلا رظني 84 .50 .



 0ك

 ايرادب لالب لوزن ةصق ءادردلا ىبأ نع ديج دنسب ركاسع نبا جرخأو
 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىأر الالب نإ مث : لاق ٠ سدقملا تيب حتف دعب

 هيتناف ٠ انروزت نأ كل نأ امأ ؟ لالب اي ةوفجلا هذه ام : هل لوقي وهو ملسو

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق ىتأف ةنيدملا دصقو هتلحار بكرف اقئاخ انيزح

 كلذ ناكو ؛ ةصقلا خلإ... ربقلا ىلع ههجو غرميو ىكبي لعجف ملسو

 . دحأ هيلع ركني ملف ةباحصلا روضحب

 نيحيحصلا ىلع هكردتسم ىف مكاحلاو هدنسم ىف دمحأ مامإلا جرخأو

 ىردتأ : لاقف ربقلا ىلع هتهبج أاعضاو الجر دجوف أموي ناورم لبقأ : الاق
 هنع ىلاعت هللا ىضر ىراصنألا بويأ وبأ وه اذإف هيلع لبفأف ؟ عنصتام

 تعمس لا ا ا ل

 هيلو اذإ نيدلا ىلع اوكيت ال ؛ :لوقي ملسو هلاو هيلع هللا ىلص كنا ل

 .. هلهأ ريغ هيلو اذإ نيدلا ىلع اركبا نكلو « هلهأ

 عضي ناك امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نب هللا دبع انديس نأ تبثو

 هيلع هللا ىلص هربنم ةنامر هديب سملي ناك هنأو ء« فيرشلا ربقلا ىلع هدي
 - فيرشلا هجو اهب حسميو ملسو هلآو

 مامإلا صيخرتب حرصي ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا خيشلا نأ بيجعلاو
 طارصلا ءاضتقا ؛ ىف لاق ذإ ء ربتملاب حسمتلا ىف هريغر لبنح نب دمحأ

 ىه ىتلا ةنامرلار ربنملاب حسمتلا ىف هريغو دمحأ صخر دقف ٠ ٠ ميقتسملا

 .. ٠ هديو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا دعقم عضوم

 : فيرشلا يوبثلا ربقلا ليبقت زاوجب دمحأ مامالا ىوتف

 ةفصب لاعتملا حتف ؛ هياتك ىف ىكملا ىرفملا ةمالعلا نع لقن دقل
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 ظفاحلا ىينربخأ : لاق هنأ ىقارعلا نيدلا ىلو ظفاحلا نع القن . لاعتلا

 ىلاعت هللا همحر لبنح نب دمحأ دلو مالك ىف تيأر : لاق ىئالعلا ديعس وبأ

 لئس دمحأ مامإلا نأ ظافحلا نم هريغو رصان نبا طخ هيلع ميدق ءزج ىف

 ساب ال : لاقك هريغ ليبقتو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق ليبقت نع
 ليلج دمحأ ىدنع : لوقيو كلذ نم بجعتي راصف ةيميت نيا هانيرأف كلذب

 ؟ كلذ ىف بجع ىأو : لاق ؟ اذه لوقي

 ىبأ تئأس : لبنح نب دمحأ نب هللا دبعل تالاؤسلاو للعلا باتك ىفو

 . هلبقيو هسمب كربتي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربنم سمي لجرلا نع
 . هب سأب ال : لاق ىلاعت هللا باوث ءاجر ٠ كلذ لثم ربقلاب لعفيو

 قيدصلا دمحم نب هللا دبع خيشلا ثدحملا ةمالعلا فنص دقو

 مالعإ : : اهئاونع بايلا اذه ىف ةفيطل ةلاسر ىلاعت هللا همحر ىرامغلا

 نأ مدقت دقف « ءاضعألا ريغ ليبقت امأو , : اهيف لاق ٠ ليبقتلا زاوجب ليبنلا
 زاجأو هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ فكل اهسمب ًاكربت ةحافت ليق ةيلاعلا ابأ

 ىبأ نبا زاجأو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق ليبقت دمحأ مامإلا

 ىركز نبا ةمالعلا هلقن ؛ نيحلاصلا روبق ليبقت ىربطلا بحملاو فيصلا

 ةيكلاملا ًاصوصخ ءاملعلا نم ريثك نع ىكح نأ دعب هتيزمه حرش ىف

 )١(. ملعأ هللاو .. ربقلا ليبقت ةهارك
 ام « نيرادلا ةداعس , نم بابلا اذه ىف ىدونمسلا ةمالعلا لاّقو

 روبقب حسمتلا ةحابإب ةمألا ةاده ةمئألا نم دحاو ريغ حرص دقف + : هصن

 ٠ كربتلا دصقب اهباتعأ ليبقتو ٠ اهيلع دخلا غيرمتو اهليبقتو نيحلاصلا

 )١( اضيأ هل ليينلا مالعإ ةلاسرو ؟؟؟ ص ىرامغلا هللا دبع خيشلل نيبملا لوقلا عجار .
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 . ريفكتلا نع ًالضف ةمرحلاب ال ةهاركلاب لاق هنكل مهضعب كلذ نم عنمو

 نيذلا ةفوصتملا نم هلاثمأو ىدونمسلا خيشلا نإ : نوضرتعملا لوقيس
 ةيلقنلا ةلدألا ىلإ ميقلا هباتك ىف مكتحي هنأ عم ؛ مهدنع هب جتحي ال

 خويش ءاهقفلا نم ديدعلا هررق اميف لوقت امف هل لوقتو ةحيرصلا ةيلقعلاو

 نمم مهوحنو ىمريجبلا هيققلاو ىلمرلا ةمالعلاو ىروجابلا مامإلاك مالسإلا
 نسا ردع قومي ل نه ميدكك نظر رامطلا نك ريحا نلع يفز
 .. ؟ اهئاهقفو ةمألا ءاملع

 نبا حرش ىلع هتيشاح ىف ىروجابلا ميهاربيإ مالسإلا خيش لاق دقل

 ىف نالل سردت لازت ال ةيشاحلا هذهو : ةيعفاشلا ةداسلا هقف ىف مساف

 اة هس الكش و نكلا لويقت هركررز دين اه ةيرهزألا ةفانفملا

 ءايلوألا ةرايزل لوخدلا دنع باتعألا ليبقت اذكو « هقوف لعجي ىذلا توبانلا

 . ١ هركي الف مهب كربتلا هب دصف نإ الإ

 ىلع بيبحلا ةفحت : هتيشاح ىف ىمريجبلا ناميلس : ةمالعلا لاقو

 ام مرحي اممر ؛ ةالصلا باتك ىف حراشلا لوق ىلع ًاقيلعت ٠ بيطخلا حرش

 : لاق ٠ ةلبقلا ىلإ ولو خياشملا ىدي نيب دوجسلا نم ةلهجلا نم ريثك هلعفي
 هيلع داز ام وأ عوكرلا دح ىلإ ءانحنالا نم مهضعبل عقي ام هلثم له ٠

 ليبقتامأو « هلثم هنأ دعبي الو ء رظن هيف ؟ ال وأ دوجسلا ىلإ برقي ثيحب
 . ٠ هب سأب ال بحتسمف خياشملا باتعأ

 « ةيعفاشلا تاقبط ٠ بحاص ىكبسلا نيدلا ىقت مامإلا اذ وه اهو

 ىف جرخي ناك ه 747 ةنس ةيفرشألا ثيدحلا راد ةعاق ىف نكس امدنع

 هيلع سلجي ناك ىذلا طاسبلا ىلع ههجو غرميو دجهتيف اهناويإ ىلإ ليللا



 مخ

 ىرآو وبصأ اهل طسب ىلع ىنعم فيطل ثيدحلا راد ىفو

 ةمهوم ظافلاب ظفلتلاو ىلاعت هللاربغ نم قزرلا بلط نمريذحتلا

 افقي الا ىذح اهتمي دعتلا تحتي ةنايثألا العلا اويلخ هين نوم كانه

 : لامعألا ساسأ ىه ىتلا ةديقعلا ىف حدقي ىذلا روظحملا ىف

 ىودعلا فولخم نينسح دمحم خيشلا هيقفلأ ةمالعلا هركذام كلذ نم

 0 ا دم

 0 ا ل مرو يف عا حان :ناسنإلا

 وه مهيلإ اهلصويو اهقازرأ قئالخلا ىطعب ئذلا نأل « زوجي ال كلذف (نالف

 قار رلا وه هّللا نإ ) :ىلاعت ( لاق امك دابعلا قازرأب لفكتملا ياسا

 سم امو هك لجو رح لاقو :4-٠ تايراذلا , نيتملا ةوفلا وذ

 نم كلذ ريغ ىلإ « 8: دوه ٠ , « اهقزر هللا ىلع لإ ضرألا يف ةباد
 ىلع اهبلط ىغبني الف ذئديحو ىلاعت هللا ديب قاورألا نأ 0 ةلادلا تايآلا

 1 لجو ع فلم ل ءاهذلا ةجو

 ىرامغلا قيدصلا هللا دبع هيقفلا ثّدحملا ةمالعلا خيشلا هبن كلذكو

 )١( ص نآرقلا ةلمح بانأ ىف نايبلا ةمدقمو ملسم حيحص حرش ةمدقم 1١1٠١ .

 ه4 ص ءايلوألاو ءايبنألاب لسوتلا مكح ىف ةلاسر (؟) .
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 مهتارايزو مهتالسوت ىف سانلا نم ريثك نيب عاش ام ىلع ىلاعت هللا همحر

 عورشملا دحلا نع اوجرخو ٠ ضرم ريغ ًاعسوت كلذ ىف اوعسوت دقف ءايلوألل
 ىركشلا « ىبنلا كيلع تقس ىل عفشا ىديس اي : لثم ةركنم ظافلأب اوهافو
 ىف ىنحجنأ « ىعم كلاب لخ ؛ فرعي ال فراعلا ؛ بيع ةريصبلا لهأل

 ىضتقي اهرهاظ ليبقلا اذه نم ظافلأ ىلإ ؛ ىودع بطعأ ٠ ةيئالفلا ةيضقلا

 لب ٠ هب نوضري ال مهسفنأ ءايلوألاو عورشم ريغ عونمم اذه لكو ... رفكلا
 . هلعاف نم نوأربتيو هلعف نم نوملأتي

 ٠ هتماركو هضرع ظفح ىلع صيرحلا هنيدب حيحشلا ماسملا اهيأ ايف
 . كناوخإو كتريشعو كلهأ اهبنجتو تاركتملا تاقبوملا كلت بئتجت نأ كيلع
 لكو مهوم ظفل لك عدو عورشملا زئاجلا ىلع كلسوتو كترايز ىف رصتقاو

 . !'!عونمملا روظحملا ىلإ كب ىدؤي ميظعت
 هللا هلحأ ام ةحابإ امذإو ٠ ىوه الو عادتبا الب مالسإلا ةحامس ىه هذه

 ىف مكحلل راكتحا وأ ءولغ وأ ططش الب ىلاعت هللا همرح ام ميرحتو . ىلاعت
 ىلإ مالسإلا ةحامس نع ديحن اذاملف ؛ ىبهذملا بصعتلاب ىلاعت هللا نيد

 . هللا دنع ربكأ هتم هلهأ جارخإو ؟؟ هيف ولغلا

 ؟1ا/9 57” نييملا لوقلا باتك ىلع نينملا مكحملا درلا )١(

 (ماثللا فشك  ؟؟م)



 لاحرلا دش ثيداحأ يف لاقملا لصف

 اهماكحأو اهيناعمل يملعلا ديدحتلاو

 روبقلا لكو دجاسملا لك ىلإ لاحرلا دش ةيعورشم

 . لوضفملا الو لضافلا ةيعورشم ىفدي ال لضصقألا ©

 ارولو اهعضاوم نع عدبلا لهأ اهفرح ةفيرشلا ثيداحألا نم ًاريثك نإ
 ىمالسإلا فوصتلا موصخ ميرحت كلذ نمو مهيهذم قفاوب امب اهساكحأ

 .راهطألا تيبلا لهأو ءايلوألاو ءايبثألا ةرايَر ىلإ لاحرلا دشن

 ميهاربإ ىكر دمحم خيشلا ةليضف ةيقفلا ثدحملا ةمالعلا بتك دقو

 باوصلاو قحلا بلط نمل ًايقاش ًايفاو أيفاك اديج أثحب هباثأو ىلاعت هللا همحر
 : ماحفإلاو ماهقإلا ٠ باتك نم هصنب هلقنأ اذنأهو .. ةيضقلا هذه ىف

 : لوقي ثيح

 :ديهمت )١(

 نم ٠ ةيفلسلا ١ ىلإ وأ ٠ فلستلا ؛ ىلإ نوبستني نيذلا انناوخإ ذختي
 دهاشم ةرايزب ةكربلا نوسمتلي نمي ريهشتلل ةليسو 0 لاحرلا كسا: ثيداحأ

 ضعب ىف ةالصلا دصق وأ « ماركلا تيبلا لهأو ىلاعت هللا ءايلوأ ضعب

 نم ةبلاغلا ةيبلغألا ةيمستب ىفتكي الف مهضعب ىلاغتي دقو . ةريهلا دجاسملا

 ىهامك مهيمريل هنإ لب ؛ نييروبقلاب براغملاو قراشملا ىملسم

 مهلاومأو مهءامد لحتسيل هنإو « ةقدنزلاو ةينثولاو ةدرلاو كرشلابةداعلا

 « ةنسلا ءايحإ مساب مث ؛ مولظملا ديحوتلاو « ةئيربلا ةيفلسلا مساب مهضارعأو



 اا

 ةعدبلا ةحافكمر

 روهمج نأ مهفئاوط فالتخا ىلع ناوخإلا ءالؤه ىري اذكهو

 . سجن ىنثو وأ ء عدتبم رفاك وأ ؛ دترم كرشم نيب مهتماعب نيملسملا

 وأ ؛ قمحأ عانتقا نع اذه نوكي دقو « هيلع مهام الإ ناميإ الو مالسإ الف
 + توقعي نيفن ىف ةجاح وأ  تنضعتم قفئاطديلقت نعارا + لهاج موف
 ملعلا عم ميقتسي ال امو ء« فرشلاو ةيناسنإلا هنم أربت ام تاجاحلا نمو

 نيدلاو

 : مهججح عفدو هودلقمو ةيميت نبا (؟)

 دش عنم ىذلا ؛ ةيميت نب دمحأ خيشلا ؛ربكألا مهمامإ اودلق دقل

 نع اذهب ذشو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ربق ةرايزن ىتح لاحرلا
 ىلص هدجسم ىف ةالصلل لاحرلا دشت امنإ : لاقو . ةلبقلا لهأ ءاملع لك

 هللا ىلص هربف ةرايز ةينب لاحرلا دش نرتقا اذإف « طقف ملسو هلآو هيلع هللا

 )١(. ةالصلا هيف رصقت ال « ًامرحم ًارفس كلذ ناك ملسو هلآو هيلع

 هذه ىف ةيميت نبا لاوقأ ةقيقح نايبلو : ىوتسالا نيدلا ىيحم /ذاتسألا ققحملا لاق )١(

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلاربق ةرايز ةلأسم ىف ةيميئ نبال نإ : لوقأ ةلأسملا
 باوجلا ٠ هل أرف نمو .. ليوهتو ميمعتو ضقانتو براضت هيف اريثك امالكر أذاش ًايأر
 ةحفص (44) ىف ارخؤم عبط دقو ؛ ىئانخألا ىلع درلا وأ ؛رباقملا راوز ىف رهابلا
 ىداهلا دبع نباك هنع هذيمالت ضعي هلقن ام وأ ١ هاراتف هل أرقوأ ؛ ريبكلا عطقلا نم
 مالك ىف دوجوملا تتشتلا ىدم فرعي هنك كلذ ارق نم ٠ ىكنملا مراصلا ٠ ىف

 دقو . هيلع اودرو « اهريغو ةلأسملا هذه ىف هرصع ءامتع هيلع ماق دقو .. لجرلا
 ؛ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هترايزل رفسلا ىف رصقت ال ةالصلا ناب ةيمين نبا حرص
 رصفقت ىذلا رفسلا ىف طرتشي هنال ؛ ةالصلا هيف رصفت الف ةيصعم رفس هنا ةلعلاو
 - حدف ىف ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلا لاقو (حابم ًارفس نوكي نأ ةالصلا هيف



 لو

 ثيدحلل ةدام نودجي ال دالبلا لك ىف ةفئاطلا هذه لاجر لازي الو

 ربقلا ةرايزل لاحرلا دش ميرعت الإ ٠ جحلاو ةرمعلا ؛ مسوم ىف ًاصرصخو

 : ةلغوب ادهح لا + تلمح اديلقت كيرلا

 : دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال ) ؛ ثيدح ىه مهتجحو

 نم ملسمو ىراخبلا هجرخأ ( ىصقألا دجسملاو اذه ىدجسمو مارحلا دجسملا
 رهو : ىراخبلا دنع ظفللا اذهب ىردخلا ديعس ىبأو ةريره ىبأ ثيدح

 . ةياحصلا نم ريبك ددع نع ىور رتاوتم ثيدح

 هيلا تلا نخانبم ةئذلو تار للا قت 1 فيدع رق
 000 دكا ءايليا هجبس ىلإو» اذه ىدجسم ىنإو ٠ مارحلا

 ىناسنلاو دنسملا ىف دمحأ مامإلاو ًأطوملا ىف كلام مامإلا هاور .. كلذ وحنو

 ءدلسم ىف : ىديمحلاو

 لب ء« طقف دجاسملا وه سيئ ثيدحلا ىف هنم ىنثتسملا نإ : نولوقيو

 . اريق مأ اذجسم ناكأ ءاوس « ةبرقلاو ةكريلل دصقي ناكم لك وه

 ال ىنثتسملا نأ ىلع لدت  ةيبرعلا ةغللا ىف اهلك دعاوقلا نأ ىلع

 ةرايز ىلإ ؛ لاحرلا دش ميرحنب ةيميت نبا اومزلأ مهنأ ل لصاحلاو ؛ : 95/5 ىرابلا -
 لئاسملا عشبأ نم ىهو ٠ : لاق مث ؛ ملسو هلآر هيلع دللا ىلص نا لوسر انديس ربق
 ١. ةيعيت نيا نع ةلوقنملا

 ظفاحلا لوق ىلع اقيلعت لاق ثيح زاب نبا خيشلا ٠ قلعملا لوقل كلذ دعب بجعأو

 1 خيشلا همزتلا دقو ١ هب سأب ال مزاللا اذه , :اذه

 نبا ظفاحلا لهو !!بجع نم لاق :؛ خلإ ..اهرداصمر اهدراومو ةنسلا فرع نم دنع

 . تايالا ةوق ةلر قودت ل1 ؟اهيرداصمو اهد زا ومو فشلا فريم آل ىتولطنلا نوح



 ةيرك

 ةوعد رشنلو ؛ هللا ليبس ىف وزغللو سانلا نيب حلصلاو ؛ ملعلا بلطل

 . ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو ؛ ضيرملا ةدايعو  مالسإلا

 بولطم وه امم كلذ وحنو ٠ ناوخإلاو لهألا ةرايزو ٠ ىتوملا ةرايزو
 هب دوصقم هنأل « لاحرلا هيلإ دشت نأ اعونمم هلك كلذ ناك : ًاعرش

 ؛! ةبرقلاو ةكربلا

 ىلإ لاحرلا دش مدع ىف (رروصحم مكحلا موهفم نوكي نأ نييعتف
 اذه ؟ىلاعت هللا ىلا برقتلاو كربتلا هب داري ام لك ىلإ ال « اهدحو دجاسملا

 . ثيدحلا موهفم رهاظب ميلستلا دنع ؛ لقعلاو ملعلا قطنم وه
- 

 ىلص لوسرلاربف ةرايز ىلإ لاحرلا دش ةيعدبب لوقلا نأ حضتي اذهبو

 حبق ىلإ عمجت ىتلاع ةعدبلا نيع وه نيحلاصلا روبق وأ ملسو هلآو هيلع هللا
 صضرفو . باوصلاب دازفنالا ىوعدو « ةنسلا مساب ةحاقولا نم أنول ةعدبلا

 . نيملسملا ىلع ةياصولا

 ةرايزل لاحرلا دش هنأ ةباحصلا نم دحأ نع لقني مل هنإ : اولاق مث

 . ربق

 5 ىلاتلابو ٠ ءىشلا ثردح مذع مزلتسي ال لقنلا مدع نإ :اتن

 مده تناك نويشلا ةزايزا ىلإ تدفلا نأ ليلو انيبحو. ١ اكموحت عزادست

 وأ ديقلا مدعل ٠ اهنودبو لاحرلا دش عم عورشم وهف ٠ هيف كش ال ىملع

 نع هترايزل لاحرلا دش لقث دف هئإف الإو « لقنلا مدعب ىوعدلا ةحص ريدقت ىلع اذه (١

 هيلع هللا ىلص لوسرلا نذؤم لالب مهئم . مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةفئاط

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هترايزل رابحألا بعك اعدو « باطخلا نب رمعو مئسو هلآو

 نوئسري فلسلا نم ةفئاطو زيزعلا دبع ني رمع ناكو ؛ مهريغو ؛ رمع نب هللا دبعو
 . جيجحلا عم ديربلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلل مالسلا
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 . اهلك هثيداحأ ىف طارتشالا وأ ء رصحلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلاربق نأ هيف كش ال امم ناك امو
 ؛ ًادحاو ًالوق تارايزلا لضفأ هترايز تناك « ادحاو آلوق روبقلا لضفأ وه

 ًالقع تيأر امك « هيلإ ابودنمو انعورشم ةرايزلا هذه ىلإ لاحرلا دش ناكو
0 

 بدئتف ؛ نيحلاصلا روبق ةيقب ىلع مكحلا اذه قبطني ىلاتلابو

 موهفم رهاظ ىف عونمملا ذإ ؛ نوكت امثيح اهريغب وأ لاحرلا دشب « اهترايز
 كش الو ؛ دهاشملاو روبقلاو ةحرضألل ال « دجاسملل لاحرلا دِش وه ثيدحلا

 . ةحرضألاو روبقلاو دهاشملا ريغ ءىش دجاسملا نأ

 : كئم دبال حيضوت

 ةياغلا تناك اذإف ٠ تاياغلا مكح لئاسولل نأ ًالّقعو اعرش مولعملا نم

 اضرف جحلا ناك اذإف اذه ىلعو ءكلذك لئاسولا تناك ةئونسم ةعورشم

 لاحرلا دش ناك ةنس روبقلا ةرايز تناك اذإو اضرف هيلإ لاحرلا دش ناك

 ىأ نم اهبلج ىلإ لاحرلا دش ناك اًمارح رومخلا ةراجت تناك اذإو ةنس اهيلإ
 نم طبنتست ىتلا ةحيحصلا ةيعرشلا ماكحألا نوكت اًدكهو اًمارح دلب

 . عراشلا اهعضو ىتلا دعاوقلا

 ريغ دجسم ىلإ لاحرلا دشي نأ دحأل زوجي ال : ءاملعلا لاق انه نمو

 هلآو هيلع هللا ىلص عراشلا نع اهيف ةالصلا لضف ىف درو ىتلا دجاسملا
 ىف ةيواستم اهلك دجاسملا نأل ؛ دجسملا كلذ ىف ةالصلا لجأل ملسو

 هل زاج . فيرشلا رهزألا دجسم ىف ةعكر ةثام ىلصي نأ رذن ولف لضفلا.
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 دجسم اهلك ضرألا نأل ءاش دجسم ىأ ىف وأ ءاش ناكم ىأ ىف ًاهيلصي نأ
 ةدرارلا ةقالقلا دج نفاع فسم فا يف ىيلضم: نأ لذه قل نمأ'# نوهظو

 .. رذنلل ءافو اهيف ةالصلل اهيلإ لاحرلا دشي نأ دبالف ثيدحلا ىف

 : ميرحتلل سيل لاحرلا دش نع يهنلا (؟)

 نكلو ؛ ميرحتلل ناك امنإ لاحرلا دش نع ىهنلا نأ انملس ول كلذ لك

 ىأ ؛ ةيلضفألا نايب درجما الإ حجري ال « ىملعلا نازيملا ىف ثيدحلا

 ىلإ الإ لاحرلا دشت الأ وه ىلوألاو لضفألا نأ ىأ  ةثالثلا دجاسملا ةليضف

 . ةثالثلا عضاوملا هذه

 ةعدبب سيلو ؛ زئاج نكامألا هذه ريغ ىلإ لاحرلا دش نأ اذه ىنعمو
 , ةفلكلاو فلسا ويفك "ياو وقلوب ا ةديصعتت ألو

 : ديدش راصتخاب ليل دلا كيلإو

 نم ايلاح ةحيحص ىرخأ قرط ةدع نم ثيدمحلا اذه درو ٠ الوأ
 تعمس : لاق . !'!بشوح نب رهش قيرط نم دمحأ ىور دقف ءانثتسالاو رصحلا
 هللا لوسر لاق : لاقف . روطلا ىف ةالصلا هدنع تركذو ؛ ىردخلا ديعس بأ

 نجد دعست ىلإ ةلاهز هقثخأ ىطملل عديت زل )إب سلورعلاو ةفله نا ىلع

 ..( اذه ىةحتسمز ىضفألا ةجنفلاو مازعلا دجتنتلاريع# السلا "ف

 نعي يق راك كار كييذعلا قد: نوشر +049 /*هدقلا ىف: رجس قيراظفاجلا لاق (1)
 . ةيلاعلا بلاطملا ىف اهضعب ثيدح نم رثكأ ظفاحلا هل نسح دقو ٠ فعضلا
 هتجرخ امئاو هوحنب حيحصلا ىف وه ٠ : 9/1 دئاوزلا عمجم ىف ىمتيهلا لاقو

 ماحشإلا شماه رظتي . نسح هتيدحو ٠ مدلك هيف رهشو دمحا هاورو «٠ هظقل ةبارغل

 ١911١5 ص ححصت نا بجي ميهافمو ١7 ص



 الكا

 « روطلا ىف ةالصلل لاحرلا نودشي اوناك مهنأ ثيدحلا اذه نم ذخؤيو

 ال ظفللا اذهو (.. ىغبني ال ) : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأو

 ىلإ ظفللا اذه فرص زوجي الو ؛ طقف ليضفتلا ديفي هنكلو ٠ ميرحتلا ديفي

 ؛ دهاش الو ةنيرق صنلا اذه ىف دجوي الو ؛ دهاشو ةئيرقب الإ بوجولا مكح
 . هريغ ىف الو

 هنع ىلاعت هللا ىصر رباج ثيدح نم دمحأو ىناربطلا ىور : ايناث

 ام ريخ ) : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق رازبلا هاورو - نسح دانسإب

 . ( ىدجسمو مالسلا هيلع ميهاربإ دجسم لحاورلا هيلإ تبكر
 .دجاسملا فلتخم ىنإ لحاورلا دش باب حتفي ظفللا اذهب ثيدحلا رذهو

 ميهاربإ دجسم نأ قيقحتلاو « ىوينلا دجسملاو ميهاربإ دجسم لّضفي هنكلو

 هب نفد : لياخلا , ىف دجسم هنكلو ٠, ىصقألا دجسملا وه سيل

 ىلإ هليوحتل نولمعي نويلئيئارسإلا لازيالو «٠ هتيرذو هئاسن ضعبو ميهاربإ

 قيرط نع قازرلا دبعو ٠ ةنييع نبا نع دمحأ مامإلا ىور : اًثلاث

 ىضر ةريره ىبأ نع بيسملا نبا قيرط نم ىورو . ديعس ىبأ نب ديعس

 دشت ) : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت لل

 (ىصقألا دجسملاو ؛ ىدجسمو « مارحلا دجسملا .دجاسم ةثالث ىلإ لاحرلا

 اهنكلو ؛ عنملا الو ٠ صيصخنتلا الو ء رصحلا ديفت ال انضيأ ةغيصلا هذهو
 وأ لضافلا ةيعورشم عنمت ال بناج ىف ةيلضفألاو ٠ ةياضفألا ديفت
 اذه نأ ريغ ًاريخ هيف نأ هانعم عنملا مدعو ءرخآ بئاج نم لوضفملا
 . كانه امم لقأ انه ريخلا
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 ةشئاع تيدح نم رازبلا هاور امب أضيأ سانتتسالا نكمي : اعيار
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ؛ : تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر

 ( ىدجسمو مارحلا دجسملا : لحاورلا هيلإ دشتو رازي نأ دجاسملا قحأ)
 ملسمو ؛7؟8/؟ دمحأ مامإلا هاورو , 155 2157/53 قازرلا دبع هاورو

 , (١؟919) مقرب

 ىلإ لحاورلا دش نأ ىلع قبس ام ىلإ ةفاضإلاب  ليلدلا هيفو
 الو مارحب سيل هنأو ء ربلاو ةعاطلا نم ولخي ال ةروكدملا ةنكمألا هذه ريغ
 .ةعدب

 ىضر رمع نع ١؟؟/5 فنصملا ىف قازرلا دبع ىور اسماخ

 هيلإ انبرصل قافألا نم ققأ ىف ءابق دجسم ناك ول :: لاق هنأ هنع ىلاعت هللا

 . :٠ ىطملا دابكأ

 نب دعس نعو « 45/١ ةنيدملا رابخأ ىف ةبش نب رمع هاور كلذكو
 اويرضل ءابق ىفام نوملعي ول « : لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىصر صاقو ىبأ

 . 59/5 حتفلا ىف ظفاحلا هدانسإ ححص ٠ لبإلا دابكأ هيلإ

 نأ ىري ال - ًاطايتحاو املع وه نم وهو  رمع انديس نأ اذه ىنعمو
 نإ لب اعونمم - ةثالثلا دجاسملا نم وه سيلو - ءابق دجسم ىلإ لاحرلا دش
 ىلع لدي لب ؛ هئاسحتساو لمعلا اذه هبابحتسا ىلع لدي ةرابعلا بولسأ

 101 هيد ادع نعت نع انف فاست الار: ار استسنالا م نككأ ضان

 )١( ىراخبلا ىور دقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لمع كلذك وهو 5434/3
 مثسمو ٠١١7/7 هللا ىلص ىينلا ناك : : لاق امهنع ىلاعت هللا ىصر رمع نبأ نع

 نيتعكر هيف ىلصيف اًيشامو ابكار تبس لك ءابق دجسم ىتأي ملسو هلآو هيلع ١..
 ئأ  هنع ىلاعت هللا ىضر هللا دبع ناك ؛: ىراخبلا ةياور ىفو ؛ مثسمل ظفللا 2 -
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 هذه لضفي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر رمع نأ ىلاتلاب ىنعملا نوكيف
 ًاملع ؛ طقف لضفأ وه امنإ اهيلإ ةلحرلا رصق نأ هداهتجاب ىريو ؛ دجاسملا
 رمع ةياور نم وه امنإ صنلا اذهب ٠١ خلإ ... لاحرلا دشت ال ٠ ثيدح نأب
 . ءاور نميف

 هذه ريغ ىلإ ةلحرلا نوكت الف ؛ كانه هدارم هرسفي انه رمع لوقو
 . نومعزي امك ىلاعت هلا مرح امم هدنع دجاسملا

 اراز نيلجر ىلع ريكنلا ددشي قازرلا دبع هاور اميف رمع انيأر دقو
 , اهيلإ لاحرلا دش ىلع ثونحملا ةئالثلا ةنكمألا نم وهو ٠ سدقملا تيب
 نيمرحلا ةرايز نع سانلا لغشني ال ىتح ٠ هنم اداهتجا كلذ ناكو

 ال ىتحو « رفوتت مل نمو تابسانملا هل ترفوت نم ءاوس « امهريغب نيميركلا
 نيذهل هلوق نم كلذو . سدقملا تيب جحو هللا تيب جح نيب سانلا ىوسي

 !!: تيبلا جحك جح ٠ : نيلجرلل

 نفع وهن[ ايابق ١ دحدشلا لف ةالزملا» يف بهو يذلا نضع ندرت اةكفاز
 : ةيبس كح لكل نأ ىدعي كلذو.«:سدقملا تيب ةرايز ىلع نظرتعي قذلا
 رمع نأ  ذخؤي اميف  اهنم ذخؤي امنإو . فقاوملا هذه نيب ضقانت الف
 وا ضراع بولسأل الإ نكامألا هذه ريغ ىلإ لاحرلا دش ميرحت ىري ناكام

 دومحم خيشلا موحرملل ٠ صلاخلا نيدلا ٠ باتك ىف ءاج : اسداس

 ا انك جا فل اهنب لا واكل نط داب نسر نلف هلي حدع دب 2
 اهتيلضفأ نايبل وه امنإ ةثالثلا دجاسملا ىلإ لاحرلا دش ثيدح نأ ىلع لدو ؛ مهضعب
 3 ىلاعت هللأ همحر ىوونلا مامإلا هررق امك
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 ةيعمجلا عجرم وه اذه هباتكو  ةيعرشلا ةيعمجلا سيؤم ىكبنيلا باطخ
 ةئالث ىلإ الإ لاحرلا دشن أل كيدح ©: .هصئاام ::315:835/4 ىف ريكألا

 « ميضعبل ًافالخ اهريغل اهدش نع اًيين سيلف ؛كلذ بلطي ال ىأ ؛ دجاسم

 ه .ا ؛ روبقلا روزيو ايشامو بكار ءابق ىتأي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل
 ىأ  صخرتيو ٠ : هصن ام 21/4: رصقلا ةالص : عوضوم ىف لاَقو
 دصق وأ « ةثالثلا دجاسملا ريغ ولو ادجسم دصق وأ ًادهشم دصق نإ .. رصقلا

 . باتكلا سفن نم ه ٠١. ئلوك هريغ وأ ٠ ىبن ربق

 لازن ال ىتلا ةيعمجلا هذه لاجر ىلإ سابتقالا اذه مدقن نأ اندعسيو

 لقنن امنإف ؛ ةيشاحلا ىف قلعملا هبتك امل اندنع رابتعا الو ؛ ًريخ اهيف ىرن
 . هنع لقنن اميف اهقفو ةقث هب انيسحو ؛ هسفن مامإلا ىأر

 ربق ةرايزل لاحرلا دش نأ اعيمج اذه نم ةيعقاولا ةجيتنلا نوكتو
 لمع كفاك كيك ةيهلادملا روجقو كور املا هفلع ها لص قطبشتلا

 ريغ ) دجاسملا ىفةالصلا ىلإ ةلحرلا نأو « هيلع كرابم ٠ هيلإ بودنم
 القن الو القع ال . عونمم الو عوفرم ريغ عورشم لمع ( ةكرابملا ةثالثلا
 . ةفلاخملا ىف بح وأ ًالهج وأ ٠ ةيعفن وأ ةيبصع الإ

 : روطلا يف ةالصلاو ةريره يبأ عوضوم

 هروطلا ؛ ىف ةريره ىبأ ةداص ةصقب ًاجتحم مهضعب حياصتي فوسلو

 ىملعلا اهقايس « انيناج ىف ةصقلا هذه نأ ىلع ٠ هيلع ةرصب ىبأ ضارتعاو

 : ىرتس امك حيرصلا اهنايبو

 : لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع رازبلا ىور ءالوآ
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 : تلقف ؟ تنج نيأ نم : ىل : اقف تق ودب زب لمس تنقال قرطلا تضأ

 هو رح و ركجشمب دون

 ولف: ةجاتسملا نفاس اًهدق ةالبس فلا نما لضفأ اذه ئدكسم قف ةالطا“

 ..: كل اريح ناك دجسملا اذه ىف تيلص

 لاحرلا دش دق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ابأ ىرن ثيدحلا اذه ىفو

 ...٠ لاحرلا دشت ال ؛ : ثيدح ةاور نم وهو « هيف ةالصلل روطلا ىلا

 ريغ ىلإ لاحرلا دش ةمرح ثيدحلا نم مهف دق ناك ولف ؛ فورعملا هظفلي

 .نوطلا دجسم ىلإ هلاحو دعاس ةكالذلا دجاسفلا

 لقي مل  ليلج ىباحص وهو - ةرصي نب ليمح نأ ىرن ٠ ايناث

 هتكلو ء روطلا دجسم ىلإ لاحرلا دش نم ةريره وبأ لعف ام ميثأت وأ ميرحتب
 نا نحو لير نار يمد نا طع لودر دينس ف ها لس هركذ
 تةزيره أل هقفاعفو اضنأ >  لاكزلا هتف ل: فيدح ءاوو دك ةزدضن

 نم نومهقي اوناك ام مهنأ ىلع ةلالدلل قلطم لدت قييذهلا ةاور لم امه دلكو

 . ليضفتلا نومهفي اوناك مهنكلو « ميرحتلا ثيدحلا

 دقو « ةالصلا ةينب روطلا ىلإ ةنيدملا نم ةريره وبأ جرخ ٠ اًثلاث

 ىبأ ثيدح نم دمحأ دنعف ٠ .. لاحرلا دشت ال ١» ثيدح ةاور نم هنأ تملع

 دجسم ىلإ ريسي وهو ؛ةريره ابأ تيقل : لاق هنع ىلاعت هللا ىصر ةرصب
 تلحترا ام لحئرت نأ لبق كتكردأ ول : هل تلقف : لاق « هيف ىلصيل روطلا

 : تلقف ؟ ملو : لاقف : لاق ( العف اهبكرتو كتلحار زهجت نأ لبق ىنعي )
 ٠ ..لاحرلا دشت ال ٠ : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ( لوسر تعمس ىنإ

 . 7519/١ دنسملا .. ثيدحلا



 لكما

 ىلإ ةدوعلاب ةريره ابأ رمأي مل ةرصب ابأ نأ ىرن ثيدحلا اذه ىفو
 هاور ىذلا ثيدحلا نم مهف ناك ولو ؛ روطلا ىلإ هقيرط ىف وهو ةنيدملا
 هريكذت درجم نم ثدحام لثمب ةريره ىبأ عم لهاست ام كلذ ةمرح

 . قيرطلا ةيادب ىف وهو ؛ لضفألاب

 مل ثيدحلا ةاور نم هنأ تملع دقو « ةريره ابأ نأ ىرت : اعبار
 ناك ولو ءروطلا ىف ىلصف بهذ لب ؛ ةرصب ىبأ مالكب هتميزع .نع عجري
 امثإو - هنع ىلاعت هللا ىضر  ةريره وبأ هلعف ام مثإ ةهبش درجم اذه ىف

 . حصاتلا دقتعي اميف ىلوألا رايتخاب حصانتلا امهنيب ناك
 ال ؛ روطلا ىف ةالصلل جرخ ةريره ابأ نأ ىلع ديكأتلا ةلدأ نمو

 ةقباسلا دونبلا ىف هانررق ام ىلإ ةفاضإلاب « مهضعب لوقي امك ٠« رخآ ءىشل
 نب نمحرلا دبع نب رمع ثيدح نم يسلايطلاو دمحأ ةياور ىف ءاج ام
 نيأ نم : لاقف روطلا نم ءاج دقو ؛ ةريره ابأ ىقل ةرصب ابأ نأ ثراحلا
 ”*١3, ص ىسلايطلاو «//5 دنسملا ؛ هيف تيلص روطلا نم : لاقف ؟ تلبقأ

 8 را

 ىف امك نسح دانسإب  دمحأ دنع : هللا دبع نب دئرم ثيدح ىقو

 ةريره ابأ تيقل : لاك هنع ىلاعت هللا ىضر ةرصب ابأ نأ  دئاوزلا عمجم

 ؛ هباهذ ءانثأ هيقل هنأ اذه ىنعمو هيف ىلصيل روطلا دجسم ىلإ .ريسي وهو
 هيلع ركني ملو .هبايإ ءانثأو

 ؛ كصالاشلا

 ًاقالطإ ةمرح ال هنأ  ًالقنو القع - ًايملع حضو دق لامجإلا اذه لكب



 لاك

 .. ةثالثلا دجاسملا ريغ ىف ةالصلل لاحرلا دش ىف

 روبق ةرايزل لاحرلا دش عنمي ال هقوطنم ىلع ثيدحلا نأ انررق دقو
 . فيرشلا ئوبنلا ربقلا اهتمدقم ىفو .. كلذك نيحلاصلا

 لمع ىلإ هناكم نم دحأ كرحتي نأ عنتمال مهمهفب مهل انملس ولو
 ةلصل الو 2, ءادعألا برحأ الو« ملعلا بلطل لاحرلا دشت الف . حلاص

 . ةبوثمو ةبرق هيف ءىشل الو ٠ هللا ىلإ ةوعدلل الو « ماحرألا

 . ىديلقتلا ليوهتلاو شيوشتلا نم عون اهنأ ىلع ديزت ال ةلأسملاف

 ,. ديل ةيودنو هللا ودستستاو ذهن لوقت

 )١( ص نم ماحفإلاو ماهفإلا ١45 :115 ,



 ا

 ماكحأ نم هب قلعتي امو ركذلا
 ؛:ديهفن

 فراعملا رمثيو « ديحوتلا ىلإ ةظقيلا نم اهلك تاماقملا رمثي ركذلا

 نم.الإ اهياشت ليد ىلا اليس لق نوكلاسلا اهبل نس حلا :قاوخألاو
 اهترمثل مظعأ ناك ٠ اهلصأ خسرو ةرجشلا كلت تمظع املكو « ركذلا ةرجش

 .. اهتدئافو

 ىلع طئاحلا ىنبي امك ٠ اهيلع ىنبي ىتلا هتدعاقو ماقم لك لصأ وهو

  هرادج ىلع فقسلا موقي امكو هساسأ

 :ليق امك هتيالو دوجو ىلع ملع وهو , ىلاعت هللا ىلإ قرطلا برقأ وشو

 ركذلا بلس نمو روشنملا ىطعأ دقف ركذلل قفو نمف ؛ ةيالولا روشنم ركذلا :
 نار عن

 :رسمعاشلا لاق

 ('!اسارح سافنألا هل لعجاف هللا هلخاد تنأ اباي مظعأ ركذلاو
 لزانم عطق هنكمي مل هتلفغ نم ظفيتسي مل نإ دبعلا نأ كلذو

 :ىلاعت لاق . اهلجأل ن ناسنإلا قلخ يتلا ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ ةلضوملا ريسلا

 الو .. ١ ت5 : تايراذلا « « نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو »

 . هتوم وأ بلقلا مون ةلفغلاف ؛ ركذلاب الإ ءرملا ظقيتسي

 لعج هركذ نم راثكإلاب لجو زع مهالوم رمأل ةيفوصلا لائتما نإو
 نع مهلغشت الو ٠ مهبولق ىلع ايندلا رطخت ال . ةكئالملا ةايحك مهتايح

 هاوس ءىسش لك نع اوباغو ؛ مهبرل مهتسلاجمب مهسفنأ اوسن « مهيوبحم

 1” ص ىدنرلا ىزفنلا دابع نبال ةيئاطعلا مكحلا حرش )ع(
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 . اودجو امدنع اودجاوتف

 ىئناسل ركذ ركذلا ىف ام رسيأو ةحمل كديسن ينأ ال كتركذ

 لجو زع هبر ةسلاجمب ىظح هنأل : هنايحأ لك ىف هبر ىفوصلا ركذي
 1 كيدفلا ب ديلا ماها وقت لف

 ؛ ةلئازلا ايندلا عتم نع هبلقب ضرعأو ركذلا ىلع مواد نم فراعلاق

 عرق مزال نمو ء رفظ ربص نمف بجع الو ؛ هتوؤش عيمج ىف للا ءالونف

 : هلأ تفي: نأ كشري بابلا

 : ركذلا ةملك يناعم

 ةملك ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو ةميركلا ةينآرقلا تايآلا تقلطأ

 هلوق ىف امك ميركلا نآرقلا اهب دصق ةراتف : ناعم ةدع ىلع ؛ركذلا :

 ةراثو ..: 5 : رجحلا , < نوظفاحل هل انإو ركذلا انلَرن نحن اَنِإ ١ :ىلاعت

 اوما نيذلا اهيأ اي ٠ : ىلاعت هلوق ىف امك ةبطخلاو ةعمجلا ةالص اهب دصق

 ١3 :ةعمجلا ٠ © هّللا ركذ ىلإ اوعساف ةعمجلا موي نم ةالّصلل يدون اذإ

 ركذلا لهأ اولأساف ) :ىلاعت هلوق ىف امك ملعلا اهب ىنع رخآ نطوم ىفو
 رات مالا سحرح نإ

 . هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور , ىسدف ثيدح نم الا

 رلاساف + ىناعت كا لوقي راثألا ضعب ىف لاق صالخالا ةمنك ىه بجر نبا لاق

 ١6 ص ١٠ج ىواتفلا عومجم ىف ةيمين نبا هدروأو « نوملعت ال موتك نإ ركذلا لهأ

 ,١١ ص "5 ج ةنسلا جاهنم ىف ثيدحلاو 5١19 ص 5 3



 اكرام

 امك غيصلا نم كلذ ىلإ امو ,ملسو هلاو هيلع . هللا | 0: 0 ةااصلاو

 ئلعو ادوعفو امايق هللا اوركذاف ةالّصلا معيضف متيضق اذإف 1 ىلاعت هلوق ىف

 اذإ اوضآ نيذلا اهيأ اي ١ : ىلاعت هلوقو ٠١ ٠ :ءاسنلا « 4 مكبونج

 : ىلاعت هلوقو 7 لافنألا : 0 : 0

0 00 

 تكرحتو ىنركذ وه اذإ ىدبع عم انأ : لوقي لجو زع هللا نإ ) : لاق ملسو
 ,7"1 ( هاتف ىب 5 ١

 عئارش نإ :هللا لوسر اي) : لاق الجر نأ رسب نب هللا دبع نعو
 كناسل لازي ال ) : لاق هب ثبشتأ ءىشب ىنربخأف ىلع ترثك دق مالسإلا

 .1') ( هللا ركذ نم ايطر

 : مارحلاو لالحلاب متعلا وه ركذلاب دارملا نإ « : مهضعب هلوقي ام امأ

 زع هللا ركذو نآرقلاو ةالصلاو ملعلا نيب كرتشم ركذلا ظفل نأ : هباوجف

 ىف هلامعتسل بلغ دق ركذلا فلو« ةيفل 00

 اعت اعت لاق امك ملعلا هب داريو قلطي نأ بلاغلا ريغ نمو « ةقيقح هللا ركذ

 .. لاؤسلا ةنيرقب ملعلا هب دارملاف « ٍركذلا لهأ اولأساف د

 مهل هللا دعأ تاركاذلاو اريثك هللا نيركاذلاو ) : ىلاعت هللا : لاقو

 هدنسم ىف دمحأ مامإلاو هحيحص ىف نابح نياو بدألا باتك ىف هجام نبا ءاور )١(

 . 509/١ ريدقلا ضيف ىف امك مكاحلاو
 )١( نسح ثيدح : لاقو تاوعدلا باتك يف ىذمرتنا هاور .

 (مانللا فشك - ؟تم)



 5 خك

 .د 88: باّرحألا 4 اميظع ارجأو ةرفغم

 ىف هللا نوركذي : دارملا .. امهنع ىلاعت هللا ىضصر سابع نبا لاق

 حار 1 ادغ املكو 3 همون نم ظقيتسا املكو آيشعو أودغر 0 تاولصلارايدأ

 11 اق نا وكوت هورس م

 ركذي ىتح تاركاذلاو ًاريثك هللا نيركاذلا نم نوكي ال ٠ : دهاجم لاق

 .. « اعيطضمو ادعاقو ًمئاق ىلاعت هللا

 حصي هنإف ىناعت هللا ركذ الإ طورش اهتحصل طرتشي تادابعلا عيمجو

 . اهريغو دوعقلاو مايقلا ىف تالاحلا عيمج ىفقو اهريغبو ةراهطب

 بلقلأاب ركذلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ ٠ : ىوونلا مامإلا لاق اذهلو

 رحنو ءاعدلاو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلاو ريبكتلاو

 ("), كلذ

 )٠١( ةيوونلا راكذألا ىلع ةينايرنا تاحوتفلا ١/7١5 ٠١51 ,



 د 37مل

 لامعألا لضفأ ركذلا نأب لاقملا لصف

 اليلد ىفكيو .؛ اهمانس ةورذو اهتياغو ةدابعلا حور وه ىلاعت هللا ركذ

 ىلاعت لاق ٠ هبلإ لصوتل تعرش امنإ نيدلا دامع ىهو ةالصلا نأ كلذ ىلع

 ١114, : هطاد « يركذل ةالصلا مقأو يندبعاف انأ ألإ هلإ ال هللا انأ ين ) :

 ىلإ فاضم ليقو ءاهب كركذأل ىأ ؛لعافلا ىلإ فاضم ردصملا :ليق

 ةالصلا مقأ :ىأ ؛ ليلعتلا مال اذه ىلع ماللاو ٠ اهب ىنوركذتل ىأ : روكذملا

 .ىلاعتو كرايت هللا ركذ ةماقإل تلعجامنإ جحلا لامعأ كلذكو ءىركذ لجأل

 نع اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع ىذمردلاو دواد وبأ ىور دقف

 نيبو تيبلاب فاوطلا لعج امنإ ) : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 . ( ىلاعت هللا ركذ ةماقإل رامجلا ىمرو ةورملاو افصلا

 ماوصلا لضقأف ىلاعت هلل اركذ هيف مهرثكأ لمع لك لهأ لضفأ نإو
 لضفأو ىلاعت هلل ًاركذ مهرثكأ جاجحلا لضفأو ىلاعت هلل أركذ مهرثكأ
 .ىلاعت شب ًاركذ مهرثكأ نيدهاجملا

 هللا ىلص ىبنلا نأ كلذ ىف ًالسرم ًاثيدح ايندلا ىبأ نبا ركذ دقو

 ؛ ىلاعت هن أركذ مهرثكأ لاق ؟ريخ دجسملا لهأ ئأ : لئس متسو هلاو هيلع

 ىأف : ليق ىلاعت هلل اركذ مهرذكأ : لاق ؟ريخ ةزانجلا ىأ : ليق

 ؟ريخ جاجحلا ىأف : ليق ٠ ىلاعت هلل نب (ركذ مهرثكأ :لاق ؟ريخ نيدهاجملا

 هلل ًاركذ مهرثكأ : لاف ؟ريخ دابعلا ىأو : ليق ٠١ ىلاعت هلل اركذ مهرثكأ : لاق

 . هلك ريخلاب نوركاذلا بهذ هنع ىلاعت هللا ىضر ركب وبأ لاق ؛ ىلاعت



 اة خمح

 هلنا ىلص هللا لوسر نع ثذاعم ثيدح نم ىنئاربطلاو دمحأ جرخأو

 :لاق ؟ ًأارجأ مظعأ نيدهاجملا ىأ :لاق هلأس الجر نأ مثسو هلآو هيلع
 :لاق ؟ أرجأ مظعأ نيحلاصلا ىأف : لاق . ًاركذ ىلاعتو كرابت هلل مهرثكأ

 ؛ ةقدصلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلاركذ مث « أركذ ىلاعتو كرابت هلل مهرثكأ

 كرابت هلل مهرثكأ : لوقي ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو كلذ لك
 اي : امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع انديسل ركب وبأ انديس لاق ٠ أركذ ىلاعتو
 هلآو هيلع هللا ىنص هللا لوسر لاقف ٠ ريخلا لكب نوركاذلا بهذ صفح ابأ

 . ( لجأ ) ملسو

 امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم رازبلاو ىناربطلا جرخأو

 ليللا نع مكنم زجع نم) : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق
 رثكياف ؛ هدهاجي نأ ودعلا نع نبجو ٠ هقفني نأ لاملاب لخبو ٠ هدباكي نأ
 . ( للا ركذ نم

 : اهاكزأو لامعألا ريخ ركذلا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ءادردلا ىبأ نع

 اهعفرأو ؛ مككيلم دنع اهاكزأو مكلامعأ ريخب مكئبنأ الأ ) : ملسو هلآو هيلع
 اوقلت نأ نم مكل ريخو : قرولاو بهذلا قافنإ نم مكل ريخو + مكتاجرد ىف
 :لاق ءشلا لوسر اي ىلب : اوناقف ؟ مكقانعأ اوبرضيو مهقانعأ اوبرضتف مكودع

 هجام نباو ىذمرتلاو ايندلا ىبأ نباو نسح دانسإب دمحأ هاور (هللا ركذ

 . ىقهيبلاو هححصو مكاحلاو

 مالك رخآ نإ : مهل لاق لبج نب ذاعم نأ رماخي نب كلام نعو



 رائخق

 بحأ لامعألا ىأ : تلق نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع تقراف

 ايندلا ىبأ نبا هاور . هللا ركذ نم بطر كئاسنو تومن نأ : لاق ؟ هللا ىلإ

 . نابح نباو هل ظفلتاو ىناربطلاو

 ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأ نعو

 ؟ ةمايقلا موي هللا دنع ةجرد لضفأ دابعلا ىأ ؛ لكس ملسو هلآو هيلع هللا

 ىف ىزاغلا نمو هللا لوسر اي : تلق : لاق ٠ اريثك هللا نوركاذلا : لاق

 رسكني ىتح نيكرشملاو رافكلا ىف هفيسب برض ول : لاق ؟ هللا ليبس
 « ىذمرتلا هاور .. ةجرد لضفأ ًارينك هللا نوركاذلا ناكل أمد بضتخيو

 ىقهيبلا هاور ٠ طقف دحاو وار هاور ىأ ء بيرغ نسح ثيدح : لاقو
 . أارصتخم

 لمع ام : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ هعفر رباج نعو

 داهجلا الو : ليق ؛ ىلاعت هللا ركذ نم باذعلا نم هل ىجنأ المع ىمدا

 ىتح هفيسب برضي نأ الإ هللا ليبس ىف داهجلا الو : لاق ؟ هللا ليبس ىف
 . حيحصلا لاجر امهلاجرو طسوألاو ريغصلا ىف ىناربطلا هاور .. عطقني

 ليلد ثيداحألا هذه ىف : ( نيركاذلا ةفحت ) هباتك ىف ىناكوشلا لاق
 ىلإ عمجلا ةفاضإ هيلع لدي امك مومعلا ىلع لامعألا ريخ ركذلا نأ ىلع
 عفرأو يكزأ ةفاضإ كلذكو ( مكلامعأ ريخب مكدبنأ الأ ) : هلوق ىف ريمضلا
 ىادردلا ىبأ ثيدح ىف ( اهعفرأو اهاكزأو ) : هلوق ىف لامعألا ريمض ىلإ

 اهلمعي ىتلا لامعألا عيمج نم ىلاعت هللا دنع لضفأ ركذلا نأ كلذ لك دافأف

 ميظع بيغرت اذه ىفو ؛ ةجرد اهعفرأو ةكربو ًءامن اهرثكأ هنأو ؛ دابعلا
 .. ناك ام انئاك دبعلا هلمعي لمع لك لامعألا تحت لخدي هنإف



756 

 نم كِيلإ يحوأ ام لثا ) : ىلاعتو كرابت قحلا لوق كلذل دهشيو

 هللا رك ذلو مسرحا نع ئهبت ةالصلا نإ ةالصلا مقأر باتكلا

 ىف مكنأ ىنعملا : ليقف ليقف ٠١ 5 : ا

 نم ربكأ مكايإ ىلاعت هللا ركذلو ٠ هركذ نم ركاذ وهو هللا نوركذت ةالصل

 دوعسم نياو ءادردلا ىبأو ناملسو سابع نيا نع ىوري اذهو .دايإ مكركذ

 . ةيآلا ريسفت ىف كلذ ىناربطلا ىور امك مهنع ىلاعت هللا ىضر

 هللا ركذلو ) : ةيطع نع. قوزرم نب لضف نع ايندلا ىبأ نبا ركذو
 مكل يناعت هللا ركذف < مكركذأ ينوركذاف ) : ىلاعت هلوق وه : لاق ؛( ربكأ

 لك نم ربكأ هللا ركذلو هانعم : ةداتقو ديز نبا لاقو ٠ هايإ مكركذ نم ربكأ

 ركذلو ) ؟نآرفلا أرقت امأ ؛ لاقف ؟لضفأ لامعألا ىأ : ناملسل ليقو .ءىش

 .( ربكأ هللا

 نع نسح دانسإب ةليللاو مويلا لمع ىف ىئاسنلاو دمحأ مامإلا ىور
 هيلع هللا ىلص ىبنلا اوتأ ةثالث ةرذع ىنب نم ًارفن نأ :ادق نيالا هش

 ؟ مهيفكي نم ملسو هلآو هيلع هللا ىنص ىبنلا لاقف ..لاق اوملسأف ملسو هلآو

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثعبف ؛ ةحلط دنع اونوكف لاق « انأ : ةحلط لاق

 هيف جرخق أتعب ثعب مث : لاق . دهشتساف مهدحأ هيف جرخف أثعب ملسو
 ءالؤه تيأرق ةحلط لاق ٠ هشارف ىلع ثلاثلا تام مث :لاق دهشتساف رخآ

 مهمامأ ةشارف ىلع تيملا تيأرف «٠ ةنجلا ىف ىدنع اوناك نيذلا ةثالخلا

 :لاق .مهرخآ مهلوأ دهشتسا ىذلا تيأرو ٠ هيني أريخأ دهشتسا ىذلا تيأرو

 هل تركذف ماسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيتأف : لاق ؛« كلذ نم ىنلخدف

 نم تركنأ امو ) : ملسو هلإو هيلع للا ىلص هللا لوسر لاقف : لاق . كلذ



 ١2و55

 هريبكتو هحيبستل مالسإلا ىف رمعي نمؤم نم هللا دنع لضفأ دحأ نيل كلذ
 ةليللاو مويلا لمع بانك ىئاسنلل ىربكلا ننسلاو ١57/١ دنسملا ٠ هليلهتو
 . ٠١5/4 مقر

 : ةافولا هترضح امل هنع ىلاعت هللا ىضر ديلولا نب دلاخ انديس لافو

 وأ ةيرض هيفو الإ ربش عوضوم ىندب ىف امو ءافحز ةنام ترضح دقل

 تمان الف « ريعبلا تومي امك ىشارف ىلع تومأ انأ اهف « ةيمر وأ ةئعط

 انأو ( هللا الإ هلإ ال ) نم ىدنع ىجرأ لمع نم امو « ءانيجلا نيعأ
 . رانلا نم اهب سرتتم

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىردخلا ديعس ىبأ نعو
 ..ىلعلا تاجزانلا ميلكتت ةذيعملا نكرفلا ىلع اهفدتا ىف داوقأ ها نوكتيل

 . هحيحص ىف نابح نبا هاور

 : لوصولا باب وهف ركذلاب ةيانعلا بوجو

 : للا لوسر اي : لاقف ىبارعأ ءاج : لاق رسب نب هللا دبع ثيدح ىفو

 : لاق «٠ ىنفكي عماج رمأب ىنربخأف هعئارشو مالسإلا لالخ ىلع ترثك
 . كيلع لضفيو معن : لاق ؟ هللا لوسراي ىنيفكيو : لاق ( هللا ركذب كيلع )
 حيحص هداتسإو هجام نباو تاوعدلا ىف دانعمب ىذمرتلا هاور

 ىلع هثعبي ءىش ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نيمألا حصانلا هلدف

 هللا ركذ ذختا اذإ هنإف « اهنم راثكتسالاو اهيلع صرحلاو مالسإلا عئارش

 عئارشب برقتلا نم هيلإ بحأ ءىش الف « هبحي ام بحأو هبحأ هراعش ىلاعت

 رهو« هيلع هب لهستو مالسإلا عئارش نم هب نكمتي ام ىلع هلدف « م.السإلا
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 . تائيسلاو

 هنإف : هتعاط ىلع نوعلا ربكأ نم ىلاعت هللا ركذ نإو .. اذه

 هميعنو « اهيف هئيع ةرق لعجيو ؛ اهذذليو هيلع اهلهسيو دبعلا ىلإ اهبيحي

 .. لفاغلا دجي ام لقئلاو ةقشملاو ةفلكلا نم اهل دجي ال ثيحب اهب هرورسو

 كلذب ةدهاش ةبرجتلاو

 وصلا قرطلل ةماع قيرطو ء لوصألا سأر ركذلا ناك مث نمو
 زع هلا ىلع لوخدلا باب هل حنف دقف هيف هل حتف نمف « ةيالولا روشنمو
 دجو نإف ء ديري ام لك هدنع دجي ىلاعت هبر ىلع لخديلو رهطتيلف لجو

 . ءىش لك هتاف ىلاعت هبر هتاف نإو :«ءىس لك دجو ىلاعت هبر

 ىف ىوق نكر ركذلا : هتلاسر ىف ىريشفلا مساقلا وبأ مامإلا لاق

 دحأ لصي الو ٠ قيرطلا اذه ىف ةدمعلا وه لب ىلاعتو هناحبس قحلا قيرط
 بنقلا ركذو ؛ ناسللا ركذ : نايرض ركذلاو ؛ ركذلا ماودب الإ ىلاعت هللا ىلإ

 ٠ بلقلا ركذل ريثأدلاو ٠ بلقلا ركذ ةمادتسا ىلإ دبعلا لصي هب ناسللا ركذف

 ؛ هكولس لاح ىف هفصو ىف لماكلا وهف هبلقو هناسلب اركاذ دبعلا ن اك اذإف

 ركذدلل ٌقفو نمف ء ةيالولا اروشنم ركذلا : لوقي قاقدلا ىلع ابأ داتسألا تعمس

 ه٠ اقره كف قكذلا بلس وتر ووشتملا عوطغأ قل

 هتدابع نسحو هركشو هركذ ىلع اننيعي نأ ىلاعت ننآ كاسنو 1 اذه

 هذ .ةريلاعلا ترش دمعلاو م
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 :رهجلاورسلاركذ ( أ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر بغر دق 3, ًارهجو ارس عورشم هللا ركذ نإ

 ةعيرشلا ءاملع نأ الإ ؛ ىرهجلاو ٠ ىرسلا هيعونب ركذلا ىف ملسو هلآو

 « لصم ءاذي) وأ ٠ ءايرلا نم الخ اذإ ركذلاب رهجلا ةيلضفأ اوررق ةيمالسإلا

 : اهنم : ةقيرشلا ةيوبنلا 00000 مئان وأ؛ ئراق وأ

 نع هجام نباو ىئاسنلاو ىثمرتلاو هحيحص ىف ئراخبلا هجرخأ ام

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىناعت هللا ىضر ةريره ىبا

 نإف ؛ ىنركذ اذإ هعم انأو ىب ىديع نظ دنع انأ : هللا لوقي ) : ملسو

 ألم ىف هنركذ ألم ىف ىنركذ نإوو ىسفن ىف هتركذ هسفن ىف ىنركذ
 . رهج نع الإ نوكي ال الملا ىف ركذلاو .. ( مهنم ريخ

 نبا لاق : لاق هنع ىلاعت للا ىضر ملسأ نب ديز نع ىقهيبلا ىورو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم تقلطتا» : هنع ىلاعت هللا ىضر حردألا

 نأ ىسع : هللا لوسر اي تلق ؛ هتوص عفري دجسملا ىف لجرب رمف ؛ ةليل

 .(37( هاوأ هنكلو . ال ) : لاق ؟ ايئارم اذه نوكي

 امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع هحيحص ىف ىراخبلا ىورو

 ىلع ناك ةبوتكملا نم سانلا فرصني نيح ركذلاب توصلا عفر نإ ١ : لاق

 : نايل ىطويسلا ةماالعلل  ىراتفلل قواحلا )1(

 . نسح امهدائساو ىناربطلاو دمحأ هاور ىمثيهلا لاق
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 اذإ ملعأ تنك :٠ سابع نبا لاق ملسو هلآاو هيلع هللا ىلص ىبنلا دهع

 , + هتعمس اذإ كلذب اوقرصنا

 ظفاحلا لاق امك ركذلا عامسب مهفارصنا ماعأ تنك ؛ ىنعملاو

 , ('!ثيدحلا اذه حرش ىف رجح نبا

 ىلاعت هللا ىصر بئاسنا نع ىذمرتناو دواد وبأو دمحأ مامإلا ىورو

 . "اريبكتلاب مهتاوصأ اوعفري .كباحصأ رم : لاق ليربج ينءاج : لاق هنع

 لالج ظفاحلا ريبكلا ةمالعلا اهنم عمج ةرثكلا دح تغلب ثيداحأ كانهو

 0 ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مااسو ه ىفكو 0 ثمحلا : لاقف .. , ركذناب رهجلا

 :نكذلا قلخ هقعت نع ةفونعلا هتادعا اههس لاق شا كقركأ 0

 هني وأ ءوركم كال5: لهو ٠ كيليقلاب ةيوصل !! مقرو « دجاسملا ىف هب رهجل

 ثيداحأ تدرو دقو ؛ كلذ نم ءىشش ىف ةهارك ال هنإ : باوجلا

 : هي رارسإلا بابحتسا ىصتقت ثيداحأو ؛ ركذلاب رهجلا بابحتسا ىضتقت

 نيبأ انأ اهو ٠ صاخشألاو لاوحألا فالتخاب :فلتخي كلذ نأ امهتيب عمجلاو

 لصق الصف كلذ كل

 ام تلمأت اذإ : لاق مث ؛ اهلماكب كلذ ىنع ةلادلا ثيداحألا ركذ مت

 ريجلا ىف ةتبلأ ةهارك ال هنأ اهعومجم نم تفرع ثيداحألا نم اندروأ

 امك امازتلا امإو , احيرص امإ . هبابحتسا ىلع لدي م هيف لب « ركذلاب

 وهف 0 ىفخلا ركذلا ريخ 200: ثيدحب هتضراعم تارا هيلإ انرشأ

 .؟25/5 ىرابلت حتف )١(
 863/١. ىراحلا (؟)
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 ١ ةقدصلاب رسملاك نارقلاب ٌرسملا ٠ : ثيدحب نارقلاب رهجلا ثيداحأ ةضراعم

 هب ىذأت وأ ؛ ءايرلا فاخ ثيح لضفأ ءافخإلا نأب امهنيب ىووتلا عمج دق

 نألو ؛ رثكأ هيف لمعلا نأل « كلذ ريغ ىف لضفأ رهجلاو ماين وأ نولصم
 ٠ ركفلا ىلإ همه عمجيو : ىراقلا ظقوي هنألو نيعماسلا ىلإ ىدعتت هتدئاف

 . طاشنلا ىف ديزيو مونلا درطيو ؛هيلإ هعمس فرصيو ٠

 ء اهضعبب رارسإلاو ةءارقلا ضعبب رهجلا بحتسي : مهضعي لاق

 . رارسإلاب حيرتسيف لكي دق رهاجلاو « رهجلاب سنأيف لمي دف ٌرسملا نأل

 نيب عمجلا لصحي هبو . ليصفتلا اذه ىلع ركذلا ىف لوقن كلذكو

 . ثيداحألا

 نودو ةفيخو اعرضت كسفن يف كبر ركذاو ٠ : ىلاعت هللا لاق

 . , :٠١5 فارعألا . 4 لوقلا نم رهجلا

 : هجوأ ةثالث نم ةبآلا هذه ىلع باوجلا تلق

 «اهب تفاخت الو كتالصب رهجت الو 7 ءارسإلا ةيآك ةيكم اهنأ : لوألا
 رهجي ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك نيح تلزن دقو ؛ ٠١١ :ءارسإلا ٠

 ادس رهجلا كرتب رمأف « هلزنأ نمو نآرقلا نوبسيف نوكرشملا هعمسيف ٠ نآرقلاب

 اسلوب ىلاعت هلوق ىف كلذل مانصألا بس نع ىهن امك « ةعيرذلا

 ماعنألا , « مّلع ريْغب اودع هّللا اوَبسيف هللا نرد نم نوعدي نيذلا

 . هريسفت ىف ريثك 0 ىنعملا اذه لاز دقو ١..

 ل اي بسلا
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 2 تاوصألا هنع عفرت نأ نارقلن اميظعت ةفصلا هذه ىلع ركذلاب رمأ هنأو

 « اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقْلا عرق اذإو ١ : ىلاعت م

 : ؛ فارعألا 2

 ةلاطبلا ىلإ دالخإلا كثذ نم ىشخ تاصنإلاب رمأ امل 0 تلق

 بلقلاب ركذلا فيلكت نأ الإ ناسللاب توكسلاي ارومأم ناك نإو هنأ ىلع هبنف
 نم نكت الو ) : هلوقب ةيآلا مدخ اذلو ءهّللاركذ نع لفغي ال ىتح» قاب

 ... 5١5 : فارعألا , 4 نيلفاغلا

 ىلص ىبنلاب صاخ ةيالا ىف رمألا نأ ةيفوصلا هركذ ام : ثلاثلا

 سواسولا لحم وه نمم هريغ 'مأو ؛ لمكملا لماكلا .. ملسو هلآو هيلع هلل
 . اهعقد ىف اريثأت دشأ هنأل « ريجلاب رومأمف ةئيدرلا رطاوخناو

 0-0 لبج نب ذاعم نع رازبلا هجرخأ ام تيدحلا نم هديؤيو : تنق
 نم ) : ملسو هلآو هيلع 000 لوسر لاق : لاق هنع يبللاعت هلا

 : 00 عمستو هتالصب ىلصت ةكئالملا نإف هتءارقي رهجيلف ليللاب مكنم

 هنكسم ىف هعم هناريجو « ءاوهلا ىف نونوكي نيذلا نجلا ىنمّؤم نإو
 هراد نع هتءارقب هريجب درطني هنإو ٠ هتءارق نوعمتسيو : هتالصب نولصي

 ( نيطايشلا ةدرمو نجلا قاسف هلوح ىتلا رودلا نعو

 ال ُهْنِإ ةيفخو اعرضت مكبر اوعدا 9 : ىلاعت هللا لاق دقف : تلق نإف
 .ءاعدلا ىف رهجلاب ءادنعالا رسف دقو .: هد :فرعألا , < نيدتعملا 55

 : نيايحو نم هنع باوحلا تلق

 عارتخا وأ 1 دن نوماملا راكم هنأ هريسفت ىف حجارلا نأ : امهدحأ



 ك١ نما نك

 ىف مكاحلاو هجام نبا هجرخأ ام هديؤيو ء عرشلا ىف اهل لصأ ال ةوعد
 نب للا دبع نأ هئع ىلاعت هللا ىضر ةماعن ىبأ نع ء هححصو هكردتسم

 ؛ ةنجلا نيمي نع ضيبألا رصقلا كلأسأ ىنإ مهللا : لوقي هنبا عمس لفغم

 ىف نوكيس ) : لوقي ملسو هلأو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ى نإ لاقف

 . دارملاب ملعأ رهو ىباحص ريسفت اذهف (ءاعدلاب نودتعي موق ةمألا هذه

 ٠ ركذلا ىف ال ءاعدلا ىف ةيألاف ء ميلستلا ريدقت ىلع : ىناثلا

 لاق اذلو « هباجإلا ىلإ برقأ هنأل 5 رارسإلا هيف لضفأل ١ هصوصخب ناعدلاو

 بحتسا مث نمو ١.. ” : ميزم ٠ < ايف ءادت هبر ئدان ذإ م : ىلاعت

 . ءاعد اهنأل ؛ اقافتا ةالصلا ىف ةداعتسالاب رارسإلا

 كا ا ل سو رعب نزين كا د نات

 ىتح نيعدتبم الإ مكارأ ام : لاقف , دجسملا ىف توصلا عفرب نوللهي اموق

 . دجسملا نم مهجرخأ

 هجرخأ نمو « هدنس نايب ىلإ جاتحي دوعسم نبا نع رثألا اذه : تلق
 ثيداحألاب ضراعم وهف هتوبث ريدقت ىلعو . مهبتك ىف ظافحلا ةمئألا نم

 . ضراعتلا دنع هيلع ةمدقم ىهو : ةمدقتملا ةتباثلا ةريثكلا

 . دوعسم نبا نع كلذ راكنإ ىصتقيام تيأر مث

 انثدح دمحم نب نيسح انثدح : دهزلا باتك ىف دمحأ مامإلا لاق

 نأ نومعزي نيذلا ءالؤه : لاق لئاو ىبأ نع قيفش نب رماع نع ىدوعسملا
 .هيف هللا ركذ الإ اسلجم هللا دبع تسلاج ام ء ركذلا نع ىهني ناك هللا دبع

 هللا ركذ لهأ نإ : لاق ىنانبلا تباث نع دهزلا ىف دمحأ جرخأو
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 نرموقيل مهنإو ٠ لابجلا لاثمأ ماثالا نم مهيلع نإو هللا ركذ ىلإ نوسلجيل
 1١ علق اهنم مهيلغ ام ىلاتت هللا ركذ: نه

 هلوق دنع ٠ هريسفت ىف ىسولألا دومحم خ خيشلا ريبكلا ةمالعلا لاقو

 ء 7: هط . 4 ىفَحأو رْسلا ملعي هَنإف لوقلاب رهجت نإو ) : ىلاعت
 يف كبر ركذاو 02 ىلاعت هلوفل ءاعدلاو ركذلاب رهجلا نع ىهن ليقو

 .. ٠8" : فارعألا «4 لرقلا نم رهجلا نودو ةفيخو اعرضت كسفن

 ىغبني ال ٠ هنع ىهلم ءاعدلاو ركذلاب رهجلا نأب لوقلا نأ ملعت تنأو

 هنع ىلاعت هللا ىضر ىووتلا مامإلا هيلع صن ىذلاو هقالطإ ىلع نوكي نأ
 بهذم رهاظ وهو ٠ اعرش روذحم ال ثيح ركذلاب رهجلا نأ :هيواتف ىف
 ىف رجح نبا ظفاحلا لقنب كلام مامإلا نع نيتياورلا ىدحإو : دمحأ مامإلا

 ةيفيك ٠ لئاسم ةمجرن ىف هيواتف ىف ناحيضاقلا لوق وهو ىرابلا حتف

 ١ ركذلاب توصلا عفر هركيو ؛ ٠ تيملا لسغ « باب ىف هلوقو ٠ ركذلا

 . ًافلطم ال ء ةيعفاشلا بهذم وه امك ةزانجلا عم ىشمي نمل هنأ رهاظلاف

 نود : دارملا نأ نيققحملا ضعب راتخاو - انضيأ - ىسولألا لاقو

 رهجلاو « لدتعملا رهجلا نوكيف ٠ ةجاحلا ردق ىلع دئازلا وأ غلابلا رهجلا

 ايدح نيرشع ىلع ديزي ام حص دقف « هب رومأملا ىف ًالخاد ةجاحلا ردقب
 نع حصو ٠ ركذلاب رهجي ناك ام اريثك ا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لوقي ريبزلا نب د هللا دبع عمس هنأريبزلا ىب

 هدحو هللا الإ هلإ ال ىلعألا هتوصب لوقي هتالص نم ملس اذإ ملسو هلآو

 الو كح الو هريدق ءىش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلقلا هل عدل كيرشاأل

 . 35 ١/ يج ىواتفلل ىواحلا هلل



 كا

 دقو ؛ لاق نأ ىلإ ..( لصفلا هلو ةمعنلا هل «هايإ الإ دبعن الو ٠ هللاب الإ ةوق

 ةلأسملا هذه قيقحت ىف ةمحرلا هيلع  ىناروكلا ميهاربإ خيشلا فلأ

 ٠ رهجلاب ركذلا ىف رهزلا رثن :٠ امهالوأ ىمس « نيدليلج نيتلاسر
 ها كذب ريجلا لقي اةارألا 'تلكملا قات ++: نيفين اك

 : رهجل اركذ ةيلضفأ

 « فلتخا : حالفلا ىقارم ىلع هتيشاح ىف يواطحطلا ةمالعنا لاق

 : اهنم هيلع لدت ةريثك ثيداحأل , معن : ليقف ؟ لضفأ ركذلاب رارسإلا له

 ىف غلبأ رارسإلا نألو ٠ ىفكي ام قزرئاريخو ٠ ىفخلا ركذلا ريخ ٠
 : ةريثك تيداحأل لطفا زوكلا +: ليقو:+ ةناحالا ىلإ ترا ضالخألا

 ىلص هللا لوسر ناك امهنع ىلاعت هللا ىضر ريبزلا نبا ءاور ام اهنم

 هللا الإ هلإ ال ) : ىلعألا هتوصب لاق هتالص نم ملس اذإ ملسو هلآو هيلع هلا

 الر يق عيش لك ىلع وهو دسحلا هلو كلملا هلع كوش ال لكك

 نم رمأي ناك دقو ىذمرتلاو ماسم هاور ثيدحلا (.. هللاب الإ ةوق الو لوح

 . نوعمتسي مهو هباحصأ ىلعو هيلع أرقي نم رمأي رمع نبا ناكو
 . نيلفاغلا بولق ظاقيإل دعتم هعفنو « ربدتلا ىف غلبأو ًالمع رثكأ هنأل

 : نيلوقلانبيب عمجلا

 فلتخي كلذ نأب -رارسإلاو رهجلاب  ةدراولا ثيداحألا نيب
 و

 ردممج
5 1 1 

 )١( ةنس ىفوتملا ىسولألا ةمالعلل ىناعملا حور  177١ه ١975:1١58 .



 كك

 ..لضفأ رهجلا ناك ركذ ام دقف ىتمو لضفأ رارسإلا

 ازارتحا ؛ دجاسملا ىف ركذلاب ر رهجلا نم عتمي الد ىراتفلا : ىف لاق

 نأ هللا دجاسم عنم نُمم ِملظَأ نمو :٠ ىلاعت هلوق تحت لوخدلا نع

 . ةيزازبلا ىف اذك ١١4 ٠ : ةرقبلا « * همسا اهيف ركذي

 هظفل ام روكشملا ركاشلاو روكذملل ركاذلا ركذ ىف ىنارعشلا صنو
 ىف ةعامج ىلاعت هللا ركذ بابحتسا ىلع اًفلخو افلس ءاملعلا عمجأو ٠

 وأ مئان ىلع ركذلاب مهرهج شوشي نأ الإ ؛ ريكن ريغ نم اهريغو دجاسملا
 .('7 ؛ هقفلا بتك ىف ررقم وه امك ٠ نأرق ئراق وأ لصم

 ىلع هتيشاح ىف يفنحلا نيدباع نبا ةمالعلا هيلإ بهذ ام اذهو

 . (؟راتحملا در

 حيبستلا ىف توصلا عفر ىف طسوتلا ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ دقو

 نيب غتباو اهب تفاخت الو كتالصب رهجت الو :١ ىلاعت هلوقل هريغو

 ةداتق ىبأ نعف .هلعفي ملسو هلا هيب نا ىلتج ينلا ناكر: + العجب كلذ

 اذإف ةليل جرخت لو هلآوةيلح كل قلص. هلا لوسر نأ .هدع ىتاعت نا قضي
 هللا ىضر رمعب رمو : لاق ٠ هتوص نم ضفخي ىلصي ركب ىبأب وه
 هللا ىلص ىينلا دنع اعمتجا املث : لاق ؛« هتوص اعفار ىلصي وهو هنع ىلاعت

 كتوص ضفخت ىلصت تنأو كب تررم ركب ابأ اي ) : لاق ملسو هلآو هيلع

 :رمعل لاقو ٠ ًاليلق عفراف : لاق ٠ هللا لوسراي تيجان نم تعمسأ دف : لاق
 نانسولا ظقوأ : هللا لوسراي : لاقف ؟ كثوص (عفار ىلصت تنأو كب تررم

 . 7١8 ص حاللقلا ىقارم ىلع ىواطحطلا ةيشاح )1

 . 519/5 نيدباع نبا ةيشاح )١(



5 

 نإف اذه ىلعو .('7 ( كيش كتوص نم ضفخا : لاف « ناطيشلا درطأو

 نوكي دفو هيف ءىش الو : نوعطنتملا : لوقي امك ةعدبب سيل ركذلاب رهجلا
 .مكحأو ملعأ ىلاعت هللاو ء ةعمسلاو ءايرلا ركاذلا بئتجا ام اذإ « بلقلل عمجأ

 : , ركذلا تاقلح : ؛ ةعامج يف ركذلا

 ىلاعت هلا ركذ اهنمو  ةعامجلا عم تادابعلا نأ ًاعرش مولعملا نم

 ىقتلت ةعامجلا ىفف « دارفنالا ةلاح ىف ةدابعلا ىلع لضفلا ىف ديزت
 ملظملاو ٠ ىوقلا نم فيعضلا ىقتسيو ٠ بواجتلاو نواعتلا نوكيو ٠ بولقلا

 . اذكهو . مئاعلا نم لهاجلاو ٠ فيطللا نم فيثكلاو ء رونملا نم

 0 فيرشلا عرشلا ةئدأب هتبأث ةئس هقلح ىف ركذلا ىلع عامتجاللاو

 نيذدلا عم كسقن ربصاو + : ىلاعت لاقف زيزعلا هباتك ىف اهب ئباعت هللا

 اهبأ اي ١ ىلاعت لاقو ..« ههجو نودي ديري يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي

 8 اليصأو ةركب هوحبسو : 2 اريثك اركذ هللا اوركذا اونمآ نيذلا

 سنا نع ٠ :ةلوعدلا + بانك: ىف .ىةسركلا هجوحأ اه ةئسلا نمو
 اذإ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر

 ٠. ركذلا قلح : لاق ؟ةنجلا ضاير امو اولاق ٠ اوعتراف ةنجلا ضايرب متررم

 ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك - هحيحص ىف ملسم مامإلا جرخأو

 هللا ىضر - ةريره ىبأ نع  ركذلا سلاجم لضف باب رافغتسالاو

 ىلاعتو كرابت هلل نإ ) : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع ىلاعت

 ١١/9 طسوألا ىف ىئاربطلاو ٠ ليملدب ةميزخ ناو 519/؟ هننس ىف دواد وبأ هاور 0(

 ٠ ه١ كردتسملا ىف مكاحلاو
 (مانللا فتك  ؟ ثم



 جنا

 ركذد هيف اسلجم اودجو اذإف . نكشلا ناعم دست لس رايس ةكئالم

 نيبو مهنيب ام اوألمي ىتح مهتحنجأب اضعب مهضعب فحو « مهعم اودعق

 زع هللا مهلأسيف لاق ؛ ءامسلا ىلإ اودعصو اوجرع اوقرفت اذإف ٠ ايندلا ماعلا

 ىف كل دابع دنع نم انئج : نلوقيف ؟متئج نيأ نم ؛ مهب ملعأ وهو لجو
 اذامو< لاق. :كنوتأسيو كتودتحتو كنوللهير كتوويكيو كتوحتسي ٠ ضرألا

 ال : اولاق ؟ ىتنج اوأر لهو : لاق ٠ كتتج كنولأسي : اولاق ؟ ىنولأسي

 ممو : لاق كنوريجتسيو : اولاق ؟ ىتنج اوأر ول فيكف : لاق ! بر ىأ
 : اولاق ؟ىرات از لهو لات بنانا كران نم : اولاق ؟ ىنئوريجتسي

 دق : لوقيف لاق .. كنورفغتسيو : اولاق ؟ ىران اوأر وث فيكق : لاق .. ال
 اوراجتسا امم مهترجأو اولأس ام مهتيطعأف مهل ترفغ

 مهعم سلجق رك ا ناللف مييف بر : نولوقيف : ل

 . مهسيلج مهب ىقشي ال موقلا مه ترفغ هلو : لوقيف : لاق

 ىلص هللا لوسر لاق : الاق هنع ىلاعت هللا ىضر ديعس ىبأ نعو هنعو

 مهتفح الإ لجو زع هللا نوركذي موق دعقي ال ) : ملسو هلأو هيلع كا

 نميف هللا مهركذو ةنيكسلا مهيلع تلزنو ٠ ةمحرلا مهتيشغو . ةكئالملا
 . ملسم هإور ( هدنع

 ةقاعس عر هاف نع ىتافقا لا قمر قردحل وس كا شن

 : اولاق ؟ مكسلجأ ام : لاقف دجسملا ىف ةقلح ىلع هنع ىلاعث للا ىضر
 ؛ كاذ الإ انسلجأ ام ؛ اوناق ؟ كاذ الإ مكسلجأ ام هللا : لاق . هللا ركذن انسلج

 هللا لوسر نم ىتلزنمب دحأ ناك امو . مكل ةمهت مكفلحتسأ مل ىنإ امأ : لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ : ىنم اًثيدح هنع لقأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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 ؟ مكسلجأ ام : لاقف هياحصأ نم قاح ىلع جرخ ملسو هلآو

 هب نمو + مالسإلل اناده ام ىلع هدمحتو « هللا ركذن انسلج : اولاق

 : لاق ٠ كاذ الإ انسلجأ ام هللاو : اولاق ؟ كاذ الإ مكسلجأ ام لآ :لاق ..انيلع

 ىهابي هللا نأ ينربخأف ليربج ىناتأ هنكلو « مكل ةمهت مكفلحتسأ مل ىنإ امأ

 لضف باب : نيحلاصلا ضاير : باتك ىف . ملسم هاور : ةكئالملا مكي

 .رذع ريغل اهتقرافم :نع ىهنلاو ء اهتمزالم ىلإ بدنلاو ركذلا قلح

 صاصتخا هبشألا : : لوألا ثيدحلل هحرش ىف حتفلا ىف ظفاحلا لاق

 ةءارق ناك نإو « بسحف ةوالتلاو « امهوحنو ريبكتلاو حيبستلا سلاجمب كلذ
 هللا ركذ ىمسم تحت لخد ام ةلمج نم هيف ةرظانملاو ملعلا ةساردو ثيدحلا

 ىلاعت هللا يضر ةريره ىبأ نع ملسم ثيدح ىناعنصلا دروأ دقو ١.. ىلاعت

 . هركذ قبس ىذلا هنع

 ةليضفو « نيركاذلاو ركذلا سلاجم ةليضف ىلع ثيدحلا لد :٠ لاق مث
 ةكئالم هلل نإ ) : ليوطلا ىراخبلا ثيدح دروأ مث ركذلا ىلع عامتجالا
 نم اذهو : لاق مث ٠ ثيدحلا خلإ .. ركذلا لهأ نوسمتلي قرطلا ىف نوفوطي
 . اهل مهسامتلا دعب ةكئالملا اهرصحت ركذلا سلاجم لئاضف

 ىفو . كلذ وحنو نارقلا ةوالتو ديمحتلاو حيبستلا وه ركذلاب دارملاو
 وهو دابعلا منصي ام : هتكئالم لأسي ىلاعت هنإ ٠ سنأ نع رازبلا ثيدح

 ىلع نولصيو « كباتك نولتيو ١ كءالآ نومظعي : نولوقيف - مهب ملعأ
 .'!( مهايندو مهترخآل كنولأسيو . كيبن

 ىرونلا مامإلل ؛ راكذألا : حراش ىقيدصلا نالع نبا ةمالعلا لاقو
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 : ىنعملاو : « خلإ .. اوعتراف ةنجلا ضايرب متررم اذإ « : ثيدح حرش دنع
 , مهراكذأ اوعمسا رأ ؛ مهل ةقفاوم اوركذاف هللا نوركذي ةعامجب متررم اذإ

 هبر ماقم فاخ نملو 8 : ىلاعت لاق .." الآم وأ ًالاح ةنجلا ضاير ىف مهنإف

 0 "1: نمحرلا 1 ناتنج

 ركذ نع هثيدح سضرعم ىف 0 هتيشاح + ىف نيدباع نبا ةمالعلا لافو

 هدحو ناسنإلا ركذ ىنازغلا مامإلا هبش دقو ::- ةعامجلا عم  ىلاعت كنا

 تاوصأ نأ امكف : لاق ؛ ةعامجلا ناذأو درقنملا ناذأب ةعامجلا ركذو

 كلذك . دحاولا نذؤملا توص نم رثكأ ءاوهلا مرج عطقت ةعامج نينذؤملا

 ركذ نم ةفيثكلا بجحلا عفر ىف (ريثأت رثكأ دحاو بلق ىلع ةعامجلا ركذ
 )س1

 " دحأو صخش

 : هتيشاح يف يواطحطلا لاقو

 هللا ركذ بابحتسا ىلع اًقلخو افلس ءاملعلا عمجأ : ىنارعشلا صنو :

 ركذلاب مهرهج شوشي نأ الإ « ريكن ريغ نم اهريغو دجاسملا ىف ىلاعت
 اذن 1 00000 000 كا

 11 تقفلا سنك نف نوقم: رهام# نار زافاوأ لصع وأ كات ىلع

 : ديقملا ركذلاو قاطملا ركذلا

 اهئايمك ىف راكذألاو داروألا ديدحت نأ فوصتلا موصخ معزي

 باتك اهب دري مل ىتلا عدبلا نم هنأو حصي الو زوجي ال اهتاقراو اهتايفيكو
 ,؛ نيعم ددع الو ةيمكب هددحي ملو ركذلا قلطأ دق عراشلا نأل ء ةنس الو

 )١( ةيوونلا راكذألا ىلع ةينابرلا تاحوتفلا ١/14 .
 ) )7؟5؟5'7 ج نيدباع نبا ةيشاح .
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 . ةلالض ةعدبلاو « عدتبا دقف نيع وأ ددح نمف

 ديقملا : ركذلا نم ناعون عراشلا نع ءاج دقف كلذك سيل رمألا نكل

 : قلطملاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ انبدن ىذلا وهف : ديما ركذلا اما
 لك ءادأ دعب ركذلاك ؛ صاخ ناكمب وأ صاخ نامزب اديقم ملسو هلو
 . برشلا . لكألاو ؛ رفسلا راكذأو ء ريبكتو ديمحتو حيبست نم ٠ ةالص
 دنع لاقي امو ٠ بئاسحملاو تافأآلا عفدو ةدشلا دنع لاقي امو ؛حاكنلا راكذأ

 ةيؤر دنعو . اهتليلو ةعمجلا ةالص دعبو امهب قلعتي امو « توملاو ضرملا
 حايصلا ىف لاقي امو ٠ اهعاونأب جحلا راكذأو ٠ مئاصلا راطفإو  لالهلا
 جورخلا دنعو ٠ لا لبيبس ىف داهجلاو ؛ ماكيتسالاو مونلا دئنعو : ءاسملاو

 دنعو ء رامحلا قيهنو كيدلا حايص دنع لاقي امو ٠ هيف لوخدلاو لزنملا نم

 .. ةديدجلا بايثلا سبل دنعو ٠ هريغ وأ ضرمب ىلتبم ةيؤر

 ىف ةقلؤملا راكذألا بتكب هيئعف ةديقملا راكذألا هذه باعيئسا دارأ نمو
 ديس مالك نم ةبختنملا راكذألا ىف ىوونلا مامإلا هبتك امم نآشلا اذه
 ةئيللاو مويلا لمعو ميقلا نبا خيشلل بيطلا ملكلا نم بيصلا لباولاو ٠ راربألا

 ىلاعت هللا ىضر ءاملعلا نم مهريشو ىئاسنلاو ٠ ىطويسلاو « ىنسلا نبال

 الو تقو الو ؛ ناكمب الر نامزب ديقي مث ام رهف : قلطملا ركذلا امأو

 لاح لك ىف هبر ركذي نأ نمؤملا نم بولطملاف « دوعُق الو مايق الو ١ لاح
 اهنم ةريثك كلذ ىف تايالاو .. ىلاعت هللا ركذب ابطر هتاسل ؛ لازي ال ىتح

 : ىلاعت هلوقو .. ؛ 157 : ةرقبلا 4 مك ركذأ ينوركذاف ) : ىلاعت هلوق
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 ةركب هوحبسو : اريغك اركذ هللا اوركذا اونمآ نيذلا اههّيأ ايف

 ددعت ضرعم ىف ىلاعت هلوقو .. ن5: + ١ : بازحألا : © ًاليصأو

 هللا دعأ تا ركاذلاو اريفك هللا نيركاذلاو ) : ةملسملاو اكل

 ىتلا تايألا نم اهريغو + 58 : بازحألا » « اميظع ارجأو ةرفغم مهل

 امك ؛ ناكم وأ نامزب دييفت ريغ نم اقلطم هللا ركذ نم راثكإلا ىلإ وعدت
 عيمج ىف اقلطم هللا ركذ ىلإ انبدن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 . انتاقوأو انلاوحأ

 نب هللا دبع نع  هنسحو  تاوعدلا باتك ىف ىذمرتلا ىور دقف

 مالسإلا عئارش نإ « هللا لوسر اي : لاق الجر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر رسب

 آبطر كتاسل لازي ال : لاف .. هب ثبشتأ ءىشب ىنربخأف ٠ ىلع ترثك دق
 .هللا ركذ نم

 نع هجام نباو دواد وبأو ىذمرتلاو ةراهطلا باتك ىف ملسم ئورو

 هللا ىلص هللا لوسر ناك : : تلاق اهنأ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ةديسلا

 . ٠ هنايحأ لك ىف هللا ركذي ملسو هلآو هيلع

 ىلإ ةريثك ثيداحأ ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اناعد امك

 ريغ نم ٠ رافغتساو ريبكتو ليلهتو ديمحتو حيبست نم ركذلا غيص نم عاونأ

 . '"اةصاخ ةبسانم وأ اذيعم اتقو اهل ددحي نأ

 ضرفي مل ؛ : امهنع ىلاعت هللا ىصر سابع نب هللا دبع انديس لاق

 ىف اهلهأ رذع مث ؛ امولعم اذح اهل لعج الإ ةضيرف هدابع ىلع ىلاعت هللا

 )١( فوصتلا نع قئاقح :7 15١,؟؟١ .



 الا

 ادحأ رذعي ملو ٠ هيلإ ىهتني ادح هل لعجي مل هنإف ء ركذلا ريغ ؛ رذعلا لاح

 : ل ّةف « اهلك لاوحألا ىف هركذب مهرمأو ؛ هلقع ىلع ًابولغمالإ هكرت ىف

 الا 4 مُكبونج يلعو ادوعقو امايق هللا اوركذاف 1 0
 ١ ١.. اريثك اركذ هللا اوركذا اونمآ نيذلا اهيأ اي 9 : ىئاعت لاقو 4

 : :بازحألا ١ ١.. ؛ رضحلاو رفسلاو ؛ رحبلاو ربلا يفو ؛ راهنلاو ليللاب ىأ

 لاح لك ىلعو ؛ ةينالعلاو رسلاو ؛ مقسلاو ةحصلاو ه رقفلاو ىنغلاو ,)1١.
 مهلاوحأ عيمج ىف نا اوركذف لاونملا اذه ىلع ةيفوصلا جهن دقو

 كئذكف ء كلذ نع قلطم هنمو : نمزي ديقم هنم ركذلا نأ امكو مهراوطأو
 . ددعلا نع قلطم هنمو ددعب ديقم هنم

 ريبكتلاو ديمحتلاو ةالص لك ربد ىف حيبستلاكف ١ ددعلام ديقملا امأ

 هيلع هللا ىلص هلا لوسر نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع ..ليلهتلاو

 اًنالث هلا دمحو ؛ نيثالثو ثالث ةالص لك ربد ىف للا حبس نم) :لاق ملسو هلأو

 ال : ةئاملا مامت لاقو « نوعستو ةعسن كلتف  نيثالثو اثالث هللا ربكو ٠ نيثالثو

 .ريدق ءىش لك ىلع وهو ء دمحلا هلو كلملا هت هل كيرش ال هدحو نا الإ هلإ

 هحيحص ىف ملسم مامإلا ءاور .. ( رحبلا دبز لثم تناك نإو هاياطخ ترفغ

 ىلاعت هللا ىضر صاقو ىبأ نب دعس نعو : ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك

 مكدحأ زجعيأ ) :لاقف : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع انك لاق هنع

 اندجأ بسكر فيك ةئاساع نم لئاس هلاسف © ةكينح كقلأ قون,لك تشكي نأ

 هنع طحي وأ ٠ ةنمح فلأ هل بتكيف ةحيبست ةئام حبسي :: لاف ؟ ةنسح فلآ

 . ءاعدلاو ركذلا باتك : هحيحص ىف ملسم هاور .. ( ةكيطخ فلآ

 . ١49 صرقص دماحل قيقحتلا رون (1)



 ٌةعف

 لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىنزملا راسي نب رغألا نعو
 ىنإف هورفغتساو هللا ىلإ اويوت سانلا اهيأ اي ) : مئسو هلآو هيلع هللا ىلص هلا
 ركذلا باتك ٠ هحيحص ىف ملسم هاور .. ( ةرم ةئام هيلإ مويلا ىف بوتأ

 ... ءاعدلاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 هلو كلملا هل ء هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال لاق نم ) : لاَق ملسو هلآو

 رشع لدع هل :تناك ةرم ةئام موي ىف ءريدق ءىش لك ىلع وهو دمحلا

 نم ازرح هل تناكو ؛ةئيس ةنام هنع تيحمو : ةنسح ةئام هل تبتكو باقر
 دحأ الإ هب ءاج امم لضفأ دحأ تأي ملو .. ىسمي ىتح كلذ هموي ناطيشلا

 تطح ..ةرم ةئام موي ىف هدمحبو هناحيس لاق نمو . كنذ نم رثكأ لمع

 . امهيحيحص ىق ملسمو ىراخيلا هاور ( رحبلا ديز لثم تناك ولو هاياطخ

 : ضايع ىضاقلا لاف :؛ : ثيدحلا اذهل هحرش ىف نالع نبا لوقي

 ةياغ اهنأ ىلع ليلد راكذألا هذهل رصحلا اذهو . ةئاملا نمددعلا اذه ركذ

 دحأ تأي ملو ) : هلوقب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هبن مث روجألا هذهل ّدحو

 دازي نأ زوجي هنأ الإ .. ( كلذ نم رثكأ لمع دحأ الإ هب ءاج امم لضفأ

 م اهنأ نعي لدل . كلذ بسحب لشفلا نم: ةلئاقل نوكيف ؛ددعلا اذه ىلع
 ىلع :دايزلاك «٠ اهيلع ةدايزلل لضف ال هنأو اهئادتعا نع يهن ىتلا دودحلا

 ةراهطلا دادعأو ةدودحملا نذسلا تاعكر ددع

 ددعلا ىلع قوقوم هب دوعوملا باوثلا نإ : اولاقف نورخأ غلابو

 .. روكذملا



 عة

 10 ةفانيعم نفق لا ذا ذا :ىدو و : نعاشلا قاف امك هنأ باردفلا

 ىلإ ىلاعت هللا انهجو ىذلا وهف ٠ ددعلا نع قلطملا ركذلا امأو

 ىف امك صوصخم ددعب هدييقت نود انتاقوأو انلاوحأ عيمج ىف هنم راثكإلا

 : بازحألا ؛ 4 اريثك اركذ هللا اوركذا اونمآ نيرا اهيأ اي ) 0
 رقد نم نقكأ لادن ل" .ةسقم كداذو نموت ةمس كلغ املك

 .. هركذ نم رثكأ ائيش بحأ نم 1

 راكذألا نم ةنيعم دادعأب ديرملا بغريب نأ هجوملا دشرملل سأب الو
 ىتحو ٠ سعاقتلاو لامهإلا هنع عفديو ؛ هتميزع نم دشيو هتمه نم عقريل

 .. ىلاعت هللا ركذ نم نيرثكملا نم نوكي

 نمف ٠ هقالطإب رمأ امك ركذلا دييقتب رمأ عراشلا نأ .. ةصالخلاو

 رخأآلا وهف ديق نمو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةنسل اعبتم ناك قلطأ

 ةنسلل عبتم
 ( لق نإو اهمودأ هللا ىلإ لامعألا بحأ ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ظفل نإف « ةبولطملا ةموادملا منت ال ركذلا دادعأ طيض نودبو .. هيلع قفتم
 ."اددحم فيك وأ مكب مازتلالا ىلع الإ قدصي ال ةموادملا

 ؟ ادئاز اعيرشت دعي عرشلا يف دراولا ريغب ركذلا له

 ىبنلا نع درت مل ظافلأو غيص عضوب ةيفوصلا ىلع نوركنملا ضرتعي
 نم : نولوقيو راكذألا نم اهريغو داروألاك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ١١( ةيوونلا راكذألا ىتع ةيئابرلا تاحوتفلا ١ر؟٠١؟ .
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 لطاب وهف عراشلا نع دري مل ركذ ىأ نإ ةرورضلاب ةعيرشلا ىف مولعملا
 ..دئاز عيرشت هنأل

 سيل رمألا نإ : نوخسارلا ءاملعلا لوقي ةهبشلا هذه ىلع باوجنلو
 ىف دئازلا عيرشتلا وه لطاب هنأب ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا نم نإف كنذك
 موصو ةيضرفلا ةالصلاك دحب عراشلا اهددح ىتلا ماكحألاو لوصألا

 نمف ةموثعملا ةددحملا رومألا نم كلذ ريغو اهدادعأو ةراهطلاو ناضمر

 ؛ نالطبلا همكحو دئاز عيرشنب ىتأ دقف اسمخ وأ الثم نيتعكر رهظلا لعج
 .. نيدلا ماكحأ رئاس هيلع سقو

 نع دري ملف « مكحلا اذه هيلع قدصي ال دناز عيرشتب سيئ ام نكلو
 نع جرخي ال ماد ام ؛ ءاش امب هبر ركذي نأ نم ملسملا عنمي ام عراشلا
 مالسلاو ةالصلاو ؛ديحوتلاو ؛ رافغتسالاو ؛ هحيبستو ٠١ هنيجبتو .. هميظعت

 .- ”ملسو هلاو هيلعاتلا ىلض ىنثلا ىلع

 انك : لاق ىقرزلا عفار نب ةعاقر نع هحيحص ىف ىراخبلا ئور

 ةعكرلا نم هسأر عفر املف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءارو ىلصن اموي
 ادمح دمحلا كلو انبر : هءارو لجر لاق .. هدمح نمل هللا عمس : لاق

 : لاق « انأ : لاق ؟ ملكتملا نم : لاق فرصنا املف « هيف اكرابم اببط اريثك

 . لوأ اهبتكي مهيأ ٠ اهنوردتبي اكلم نيثالثو ةعضب تيأر

 لقي مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نإف لوهجلا ركنملا ظح ءوسلو
 لي « نيدلا ىف تعدتبا كنإ الو « دئاز عيرشتب تيتأ كنإ : ىباحصلا اذهل

 .. عينصلا اذه ىلع عيجشتلاو ىرشبلا هيف در ىلع دزي مل

 ةطبنتسم دئاوفب ثيدحلا اذهل هحرش دعب رجح نبا ظفاحلا بقع دقو
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 اذإ روثأم ريغ ةالصلا ىف ركذ ثادحإ زاوج ىلع هب لدتساو : الئاق هنم

 0 وهلا فتاقس نرخ

 رمألاف « ةالصلا ىف روتأم ريغ ركذ هاشنإ ىف لاحلا اذه ناك نإف

 . ىلوأ باب نم عسوأ ةالصلا جراخ

 هوضولا ءاضعأ ىلع ءاعدلا امأو ىلاعت هللا همحر ىوونلا مامإلا لوقيو

 : ءاهققلا لاق دقو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ءىش هيف ئجي ملق

 .7)15 فلسنا نع تءاج تاوعد هيف بحتسي

 دق اهرايخو ةمألا ءاملع رباكأو نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا نأ ىأ

 حصي مل ذإ « ءوضولا ءاضعأ ىلع لاقت راكذأ مهسفنأ دنع نم اوعضو

 لهف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ عوضوملا اذه ىف ءىش ةبسن
 . باجع ءىشل اذه نإ !!؟ دئاز عيرشتب اوتأ دق ةمئألا ءالؤه

 تسيلو ؛ ةباحصلا رابك نع تحص ىتلا راكذألا نم ريثكلا كانهو
 باطخلا نب رمع انديسل تونقلا ءاعدك ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هظفل نم

 باجأ هب ىعد اذإ ىذلا مظعألا هللا مسا نييعتكو « هنع ىلاعت هللا ىضر

 نم مكاحلاو نابح نباو ةعبرألا ننسلا لهأ ىور دقف ىطعأ هب للس اذإو
 : لوقي الجر عمس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةديرب ثيدح
 ىذلا دمصلا دحألا تنأ الإ هلإ ال هلا تنأ كنأ دهشأ ىنأب كلأسأ ىنإ مهلا :

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لافف + دحأ اوقك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل
 . ( مظعألا همساب هللا تلأس دقل ) ملسو

 5 5١7/5 ىرابلا حتف )1(

 . "' ص ىئووللا مامإلل راكذألا (5)
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 هيف نعطمال هدائساو : ىسدقملا ني نيسحلا وبأ انخيش لاق : ىرذنمل ذنملا لاق

 : رجح نبا ظفاحلا لاق دقو ؛ هنم ادانسإ دوحَأ ثيدح بابلا اذه ىف دري ملو

 دنسلا ثيح نم درو ام حجرأ ثيدحلا اذه نإ

 هيلع هللا ىلص ىبنلا عمس : لاق كلام نب سنأ نع هجام نبا ىورو

 تنأ الإ هلإ ال دمحلا كل نآب كلأسأ ىنإ مهللا ؛ : لوقي الجر ملسو هلآو

 ماركإلاو نأالجلا اذ نضررالاو تا اومسلا عيدب نانملا كل كيرش 5 كدحو

 هب ىعد اذإو ىطعأ هب لئس اذإ ىذلا مظعألا همساب هللا لأس دقل : لاقف

 1 تاغ

 ماعد نم امهو مظعأل الا مسالا ىف ىور ام حجرأ نائيدحلا ناذهو

 - ملسو هلاو هيثع هللا ىلص امهت لقي ملو  مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا

 0 واول ار  معسما

 ىضر ةباحصلا رابك نع تءاج يصر أ وفك م ل

 ةيوبنلا ةئنسلا نيواود ىلع عئتطا نم اهب ملعي ؛ اهب اوصتخا مهنع ىبلاعت 9

 .. مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا مجارتو

 1 درمملا مسالاب ركذدلا

 وأ هللا : درقملا همساب ىلاعت هللا ركذب ةيفوصلا ىلع ركنملا ضرخعي

 اركذ سيل هنإ لوقيو كلذ ريغ وأ ؛ فيطل اي وأ  راهق وأ مويق ىح

 .ًاعورشم

 8 0 ص ىيناكوشلا مامرلل نيصحلا نصحلا ةدعب نيركاذلا ةفحت للا
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 الو ء هيف ءىش الو عورشم درفملا مسالاب ركذلا نإ : ءاملعلا لاق دقو

 : ىلاعت هللا لاف دقف هتيعورشم ىلع ليلدلا ءاج لب هتمرح ىلع ليلد

 : ىلاعت هلوقو . 2 4 اليصأو ةرذكب كبر مسا ركذاو )

 ل ولا سر تدر ا سرد يحب ديبإ انو كلر ماا ىذاوذ
 20 ككل ريع نايا ل نع عضو عدلا

 نباو هحيحص ىف ملسمو دمحأ هجرخا ( هللا هللا ضرالا ىف لاقي ال ىتح

 موقت ال : ىرخأ ةياور ىفو « هفنصم ىف ةبيش ىبأ نباو مكاحلاو نابح
 مث هنع ىلاعت هللا ىصر سنأ نع امهو ( هللا هللا لوقي دحأ ىلع ةعاسلا

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ٌرمف هللا نوركذي ةباصع ىف ناملس ن أك : لاق

 تيار نقإ ف: نافل نكد «:انلق ؟ نولرفت يك امر: ناقف اوفكف و

 ىذلا هلل دمحلا ) : لاق مث .. اهيف مككراشأ نأ تيبحأف مكيلع لزنت ةمحرلا

 دهزلا ىف دمحأ هجرخأ ( مهعم ىسفن ربصأ نأ ترمأ نم ىتمأ ىف لعج

 درفملا همساب ىلاعت هللا ركذ نأ ىلع ةيوبنلا ثيداحألا هذه تلدف

 ىتلا تامالعلا رخآ نم هباهذ نأو ةعاسلا مايق لبق احودمم ادوجوم نوكيس

 . ةعاسلا اهدعب موقت

 : هللا « لثم كلذ ىف اهلثمف ةدرفملا ءامسألا نم هريغو ىح مسا امأو
 اوعدا وأ هللا اوعدا ل اق ١غ ىلاعت لاق ىلاعتو هناحيس هئامسأ نم اهلك ذإ

 ل5: ءارسإلا 8 ئنسحلا ءامسألا هلف اوعدن ام ايأ نمحرلا

 . هنوبذعي نوكرشملاو : دحأ
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 ىنعم هيف سيل درفملا همساب ىلاعت هللاركذ نأ ضارتعالا نوكي دقو

 . ميظعتلا ىنعم ديفي ىتح ةديفم ةلمج مامتإ نم دبالو ٠ ميظعنلا

 اذهو ؛ ميظعتلا ىنعم هيف ادرفم ىلاعت هللا مسا ركذ نأ ؛ باوجلاو

 ةفينح وبأ ةمئألا مامإ اذ وه اهف . ملعلا ىف نوذسارلا ءاملعلا همهفام

 ركذ درجمب ةالصلا ىف عورشلا ثدحي له : ةلأسم يف كلذ ررقي نامعنلا

 ةفينح ىبألو ؛ : هصن ام عئادبلا بحاص ركذ دقف ؟٠ هللا ؛ درفملا هللا مسا

 ه1 كنلاو ذل رشا نت ةلرقلا لصكم هنا ود :نوظمتلا يلعب لولعع نفتلا نأ

 هب لصحي ٠ هللا ؛ درجملا هللا مسا نأ ىري ةفينح وبأ مامإلاف : لمأت

 لصحي ال هنأ معز وأ ء روثأم ريغ هنأ معز اذإ فلاخملا ىلع در اذهف

 .. ميظعتلا ىنعم هنم

 ةيعورشم مدعب - ىلاعت هللا هده ركنملا ىتأ نيأ نم ىردن الف

 اذكه ٠ هللا . : لوقي ىتح ليلد ىلإ جاتحي ال ملسملاو درفملا مسالاب ركذلا

 ركذلا نأ املاطو ؛ ركذلاو سنألاو ميظعتلا ىناعمب رعشي هنأ املاط . ةدرجم

 « مالسإلا ئدايمو « داقتعالا لوصأ عم ضراعتي ال ٠ هلل 3 درجملا مس الاب

 لضفأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع روثأملاب ركذلا نأب رقي هنأ املاطو
 حك دق امم ءاملعلا مهفو ةيلقعو ةيلقن ةلدأ نم انركذ ام نكلو مومعلا هجو ىلع

 . '!مهبولق اودجو امثيح ىلاعت هللا نوركذي نيركاذلا كرتي قلاخملا لعجي

 )١( ىناساكلل عئادصلا عئادب ١م١21١ .

 )١( ةجحلاو 785 582 ص ةعمج ىنع / روتكدلل ناهذألا لغشي امل نايبلا عجاري
 ص ىنئاعطتلل 1,15 ,



 : كهياوجو رخآ ضارتعا

 كن ير ب ع

 : ليلج هللا + انلوق يف ؛ امك ةديفم ةمات ةلمج فلؤي

 الف ٠ اًقولخم ملكي ال درفملا مسالاب ركاذلا نأ : كلذ يلع باوجلاو

 ملاع وه ىذلا هناحبس هللا ركذي هنأل ؛ ًاذيفم امات همالك نوكي نأ طرتشي

 مسالاب ركذلا زاوج ىلع ةاقثلا ءاملعلا صن دقلو .. هبلق ىلع علطم هسفنب

 . ٠ للا « درقملا

 : مهلاوقأ ضعب كيلاو

 ةلمسيبلا حرش دنع ةريهشلا هتيشاح ىف نيدباع نبا ةمالعلا لوقي

 ! هنأ ةفينح يبأ نع دمحم نع ماشه ئور : + هللا « ةظفن نع هثحبو

 ردكأر ءاملقلا قم يكفر" ىراحطلا لاق هحو 6 ملظعألا هللا هما[ هللا ىأ

 ىف امك ٠ هب ركذلا قوف ماقم بحاصل مهدنع ركذ ال هنإ ىتح ؛ نيفراعلا

 ا ا نبال ٠ ريرحتلا حرش ؛

 مسالا وه ٠ هللا ؛ ةلالجلا مسا نأ ملعاو « : ىمداخلا ةمالعلا لاقو
 قار فاكشإ نب ليعامسإو :؛ ىبعشلاو ىئاسكلاو ةفينح ( ىبأ دنع مظعألا

 0 0 تب ٠ و د صفح

 مث هللا 00 0

 ثدحملا ىرانملا ةعالعلا لاقو : ١ :ماعنألا 1 كوع مهضرخ يف مهرذ

 )١( نيدباع نب' ةيشاح ١ر5 .



 ٌةغاطك

 : لوقي ىلاعت هللا نإ ) : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح اًحراش
 نابح نياو دمحأو مكاحلا هاور (هاتفش ىب تكرحتو ىنركذ ام ىدبع عم انأ
 « هبلقب هركذي نم عم وهف ٠ هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم

 ناسللا صخو ؛ متأ ىبلقلاركذلا عم هتيعم نكل « هناسلب هركذي نم عصو
 هبلق ىلع ىلوتسا امل هركذو هتبحم نكل ٠ ىلوألاب ىلعألا لوخد هماهفإل
 .. هسيلجو هعم راص ةحوزو

 ىلاعت هللا ىلإ ةلصوملا ناكرألا نم قيرطلا لهأ دنع ركذلا موزاو
 ركذو « بلقلاب صاوخلا ركذو « ناسللاب ماوعلا ركذ : ماسقأ ةثالث وهو

 ىتح ٠ مهروكذم مهتدهاشم ركذ دنع مهركذ نع مهئانفب صاوخلا صاوخ

 .لاح لك ىف مهل ادرهشم قحلا نوكي

 ركذلا نم عفنأ هكولس ىف ىلاعت هللا ىلإ رفاسملل سيلو +: اولاق
 ركذلا ةقيقح ىف درو دقو ٠ هلا : وهو « رايغألاو ةدكفألا نم عطاقلا درفملا
 7 وذا لدا آلا: همينث 0 انت دقانلخكو

 نع بهاذ ٠ هللا . مسالا اذه ركاذ ىلاعت نا همحر دينجلا مامإلا لاقو

 راونأ تقرحأ دق « هبلقب هيلإ رظان « هقح ءادأب مئاق ؛ هيرب لصتم هسفن
 00 هتيرشب تافص دوهشلا

 مسالاب ركذلا ىلع ضارتعالاب نيعرستملا ضعب أطخ رهظي انه نمو
 صوصنلا نأ عم ٠ ةئسنلاو باتكلا ىف صن هب دري مل هنأ ةجحب درفملا

 .مكحأو ملعأ ىلاعت هلو ةيلج ةرهاظ ءاملعلا لاوقأو ةنسلاو نآرقلا نم ةقباسلا

 (١) "تب ريدقلا ضيق ,

 لص لع قد 5 3 ا  )1ص قيقحتلا رون ١14 ص فرصتلا نع قئاقح 578 ١75 .
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 ؛, وه , رمضملا مسالاب ركذلا

 مسالاب نوركذي ةيفوصلا نأب فوصتلا ىلع نوركنملا ضرتعيو
 كلذ ىف اوأطخأ دقو ٠ لالصو لطاب ركذ هنأ نومعزيو ٠ وه ؛٠ رمضملا
 .. كلذ نع باوجلا نم فرعت هديدع هوجو نم

 مهلاوقأو « ىلاعت هللا ءامسأ نم مسالا اذهب ةيفوصلا ةداسلا ركذي معن

 دقف ؛مهدحو كلذب اوصتخي مل مهنكلو ء رصحلا نع ةجراخ بابلا اذه ىف
 .. مهرايخو ءاملعلا رابك لب ءاملعلا نم ديدعلا مسالا اذهب ركذلا ىف بغر

 ؛ ريبكلا ريسفتلا ىف ىزارلا نيدلا رخف مامإلا هركذ امب انه ىقتكتو
 ىف الماك الصف دقع دفف مولعلا ىف همدقتو هلضفو هملع ىلع ةمألا عامجإل

 زومرلاو تارابعلا نم هيف ءاج ام لك :بعوتساو ةحتافلا ةروس ريسفت

 راونألاو رارسألا عمجم هنأو « ةصاخلا ركذ هنأ ايملع تبثأو ٠ تاراشإلاو

 ةبترملا بحاص وا ؛ هباب هنإف مظعالا مسالا وه نكي مل ام هناو ؛ دادمإلاو

 : لوقي .. ةلاحم ال هيلت ىتلا

 نكمي اهضعبف ٠ لاوحأو ةبيجع رارسأ هيف هوه ٠ ظفل نأ ملعاو
 تبتك ىلاعت هللا قيفوتب انأو ٠ نكمي ال اهضعبو هنايبو هريرقتو هحرش

 باقلا ىف هدجأ امي ةبوتكملا تاملكلا كلت لباقأ املك ىنأ الإ ١ ةفيطل ًارارسأ

 .كلت ىلإ ةبسنلاب بوتكملا دجأ هوه : ةملك ركذ دنع ةداعسلاو ةجهبلا نم

 ىف ابيجع ًاريثأت ةملكلا هذهل نأ تفرع اذه دنعف « اريقح ةدهاشملا لاوحألا

 هركذ نكمي ام بتكتلف هيلإ حرشلا ىهتني الو ٠ هيلإ نايبلا لصي ال بلقلا

 (رباثللا فشك - 707م)



  ةارك د

 : لوقي هنأكف ٠ وه اي : : لاق اذإ لجرلا نأ : لوألا : رارسأ هيف

 برو بارتدلل امو « كل ابطاخم نوكأ ىتح انأ نمو ؛ كفرعأ ىتح انأ نم
 فوصوملا نيبو « مدلاو ةفطنلا نع دلوتملا نيب ةبسانم ىأو ٠ بابرألا

 نع سدقم تنأو ؛ تابسانملا عيمج نم ىلعأ تنأف ؟ مدقلاو ةيلزألاب

 نيبئاغلا باطخب دبعلا هبطاخ ببسلا اذهلق « تالايخلاو لوقعملا قئالع
 .د وهاي :: لاقف

 ركذلا ىف ةدئاف ةرشع ىدحإ ىلاعت هللا همحر ىزارلا رخفلاركذ دقو

 ةروس ريسفت دنع ردصملا عجاريلف عسوتلا دارأ نمف ؛ ميظعلا مسالا اذهب
 ىف فلاخملا ىلع درلا وه دوصقملا نإف ١45١45 :١5.. ص ةحئافلا

 .!'/:وه ظفلب ركذلا ةيعورشم مدعب لطابلا هئاعدا

 بازحألاو داروألاب ركذلا ةيعورشم
 : ءاسمو احابص اهب مازتلالاو ةعمجملا

 ءكلذ وحنو ةءارق نم ةفيظولا : حابصملا ىف امك رسكلاب :درولا
 اهريغ وأ ةروثأملا راكذألا نم ةعومجم نع ةرابع وهو داروأ عمجلاو

 عوطتوهو ٠ ىلاعت هللا ىلإ برقتلا ىف ةبغر « اهينع بظاويو ركاذلا اهمزتني
 : ىراصنألا ايركز خيشلا لاق « هيلع ىلاعت هللا هضرفي مل ملسملا هب عوطتي

 هرايتخاب ناسنإلا هكشني لب هصوصخب لقن هيف دري مل ام وهو ؛« عوطتو ٠'
 . قل داروألا نم

 ىئاعطقلل ةجحلا باتكو 41 : 4١3 ص١ ج يزارلا.رخفلل ريبكلا ريسفتلا عجاري )١(

 , 155151١ ص

 . 800/١" ىئراصنألا ايركز مالسإلا خيشن ةيهيلا ررغنا (؟)
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 نالف انيلع درو ؛ لاقي ؛ مداقلاو قراطلا وه : ةغللا ىف دراولاو

 . مدق ىأ

 تاحفنلا نم هئايلوأ بولق ىلاعت قحلا هفحتي ام : حالطصالا ىفو

 نوكي الو « هسح نع هبيغي وأ ؛ هشهدي امبرو ٠ ةكرحم ةرق هبسكيف ةيهلإلا

 . هبحاص ىلع مودي الو« ةتغب الإ

 ىلاعت هللا ركذي نأ ملسملا نم ةبولطملا ةيعرشلا غيصلا مضي درولاو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو « رافغتسالاو ءاعدلا نم اهب
 كلذ لكو ميركلا نآرقلا ةوالتو ريبكتلاو ليلهتلاو ديمحنلاو حيبستلاو ملسو هلآو
 ءاملسو هلو هيلع هللا ىلص هئوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك ىف هب رومأم

 .. دحأ ىلع ىقخت ال ةلدألاو

 ناسنإلا ةظفاحم : ىلاعت هللا همحر ىمتيهلا رجح نبا ظفاحلا لاق

 راهتلا ىفرط ءاعدلا وأ ركذلا وأ ةءارقلا وأ ا هل داروأ ىلع

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس هذهف ؛ كلذ ريغو ليللا نم افلزو

 و ىلع هلمع نس امق ٠ اثيدحو اميدق هللا دابع نم نيحلاصلاو «

 0 هجو ىلع هيئع ةموادملا نس امو كلذك لعف تايوتكملاك عامتجالا

 انايحأ نوعمتجي مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا ناك امك ؛كلذك لمع

 ىضر باطخلا نب رمع ناكو ؛نوعمسي نوقابلاو أرقي مهدحأ نورمأي

 مهو أرقيف . انير انركذ . ىسوم ابأ اي: لوقي هنع ىلاعت هللا
 را ل ١

 0 هيلع قلكم نها اهنأكو داروألا نع ءاهققلا عاملعلا ثيدح ناكو

 1 نناحلد ىمليهلا رجح نبال ىربكلا ىواتفلا لل
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 فالتخالا وأ اهمكح ىلع هيبنتلا نود نم مهمالك ءانثأ ىف اهتوركذيف

 أرقي نأب سأب ال هنأ ىناولحلا ركذو ٠ : ميجن نبا لوق كلذ نمو .. اهنأشب
 3 قلل داررألا ةتسلاو ةصيرفلا ندب

 ظافحلا ةرورضو ٠ داروألا كتب مازتلالا ةدئاف ىلع ءاملعلا هبن دقتو

 ىف ركذلا نم ةفيظو هل ناك نمثل ىغبني د : ىوونلا مامإلا لوقي اهيلع

 تأ دن انف ل وهلا ني ةلاتتا يه ميقح اذ رايح نأ كلل نم اققو
 ةمزالملا داتعا اذإ هنإف ؛ اهلمهي الو ؛ اهنم نكمت اذإ اهب ىتأيو اهكرادتي
 اهعيبضت هيلع لهست اهئاضق يف لهاست اذإو ٠ تيوفتلل اهضّرعي من اهيلع
 باطخلا نب رمع انديس نع ماسم حيحص ىف تيث دقو .- !انهنقو ىف
 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر

 رجفلا ةالص نيب اميف هأرقف هنم ءىش نع وأ هبزح نع مان نم )
 ننسلا باحصأ هاورو .. ( ليللا نم هأرق امنأك هل بتك رهظلا ةالصرو

 ةعبرألا

 هللا ىضر هباحصأ ملعي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك اذهلو

 باحصأ هاور امك لق نإو اهمودأ هللا ىلإ لامعألا بحأ نأ مهنع ىلاعت

 اولمع اذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم انديس لآ ناكو .. مهعيمج ننسلا

 هحيحص ىف ملسم مامإلا هاور هيلع اومواد ىأ - هوتبثأ المع

 لك نم هل هللا لعج رافغتسالا مزل نم ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 هاور ( بستحي ال ثيح نم هقزرو اجرخم قيض لك نمو اجرف مه

 )١( ميجن نبال قئارلا رحبلا 35/5 .



 2 ا

 .امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع مكاحلاو هجام نباو ىئاسنلاو دواد وبأ

 مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا ناك دقو : ىئاكوشلا مامإلا لاقو

 .ةصوصخم تاقوأ ىف اهنولعقي ىتلا مهراكذأ نم مهتاف ام نوضقي

 ال ؛ تاقرألاب ةقلغتملا لاوحألا : لاوحألاب دارملا : نالع نبا لاقو

 كلذ وحلو ؛ دعرلا عامسو ؛ لالهلا ةيؤر دنع ركذلاك . بابسألاب ةقلعتملا

 هل هركي اهدايتعا دعب داروألا كرت نمو ٠ هببس تاوف دنع هكرادت بدني الف

 . "!كلذ

 نوكت نأ ديرملل ىغبنيو ىلاعت لا همحر : ىكلاملا جاحلا نبا لاقو

 نيف ريصتف داق نارا نا هنتي امش ينم عاقوا لكل و ةلموتشما ل1
 دقو . درو ديرملا لاعقأ لك لب ٠ موصلاو ةالصلا نم قيس ام ىلع درولا

 :امئان نوكيو هناوخإ نم دحأب عامتجالا بلط نمل اباوج نولوقي فلسلا ناك
 . مونلا درو ىف وه

 لجو زع هبر ىلإ اهب برفتي ىتلا داروألا ةلمج نم هلكاش امو مونلاق

 ليللاب هدرو تقو نأ امك ؛ امولعم مونلا تقو نوكيف كلذك كلذ ناك اذإو
 + اًنهولغم نوكي ةئاوخان ةعامتجا كلذكو:: :اهرلظت نركي

 نم درو كلذ لك « امرعم نوكي هتصاخو هلهأ عم ثيدحلا كلذكو
 ىلإ ىتأي الف لجو زع هبر ةعاط ىف هقرغتسم هتاقوأ نأ ذإ داروألا

 ع ا ا را ل نو سل ا

 غارفلاو داهتجالا ةداج ىلع اذهو ىلاعت هللا ىلإ برقتلا ىنعأ ؛ درولا ةقيقح

 ايبس نوكي دري لاح نم وأ ؛ ضراوعلاو ؛ قئاوعلا نم ةمالسلاو ةحصلا نم
 )١( ج ةينيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا 5517/7١ 558٠ ) ركذ (
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 .(١)كلذ نم ءىش كرتل

 ركذ ىف بازحألاو داروألاب مازتلالا نأ نويعرشلا ملعلا لهأ ىري اذلو
 هللا ركذ ىلع ةموادملا ىلع مئسملا نواعت ىتلا ةديحولا ةليسولا وه ىئاعت هللا

 مكح اهل لئاسولاف ؛ ةبحتسم ىهف اذهلو ؛ حلاصلا فاسلا لعف ىهو ؛ يلاعت

 .(') مكحأو ملعأ ىلاعت هللاو ؛ دصاقملا

 :ركذلا يف زازتهالاو ةكرحلا

 تاكرح ركذلا ىف نوئدحي مهنأب ةيفوصلا ىلع راكنإلا لهأ ضرتعي

 .ركذلا سلاجم ىف ثدحي امم كلذ ريغو زفقلاو صقرلاو ليامتلاك ةركنم

 هيف ليامتلاو ركذلا ىف ةكرحلا نإ : ءاملعلا لاق كلذ ىلع باوجللو

 هدعاسيو ركذلا ةدابعل مسجلا طشنت اهنأل ء نسحتسم زئاج هنكلو أطرش سيل

 .. ىلاعت هللا عم بلقلا روضح ىلع

 سدقملا ظفاحلاو هدنسم ىف دمحأ مامإلا هجرخأ ام كلذ ىلع ليلدلاو
 تناك :١ لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ستنأ ثيدح نم حيحصلا لاجرب

 نولوقيو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدي نيب نوصقري ةشبملا
 اذام ) ملسو هلاو هيلع هللا ىلص لاقف حلاص دبع دمحم : مهل هالكب

 كلت ىف مهأر املف ٠ حلاص دبع دمحم : نولوقي مهنإ : ليقف ؟( نولوفي
 . ٠ كلذ ىلع مهرقأو ؛ مهيلع ركني مل ةئاحلا

 ملسو هلآو هيلع هللا يىلص هلوق نم ذخؤت ةيعرشلا ماكحألا نأ مولعملاو

 ..زئاج هنأ نيبت مهيلع ركني ملو مهلعف ىلع مهرقأ املف ٠ هريرقتو هلعفو
 . ارثلعكو انشاد جاحلا نبال لخدملا )1

 . 6*7. 59197 ةعمج ىلع /رونكدلا خيشلل ناهذألا لغشي امل نايبلا (؟)



 لة

 لاح نوليامتي اوناك مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا نأ حص دقو

 ىبنلا باحصأ قصي فيك ههجو هللا مرك ىلع مامإلا ىلإ عمتسنلو ركذلا
 .. ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 هنيمي نع لتفنا املف . رجفلا ةالص ىلع عم تيلص ؛ : ةكارأ وبأ لاق
 حمر ديق دجسملا طئاح ىلع سمشلا تناك اذإ ىتح» ةبآك هيلع نأك ثكم

 ىلص دمحم باحصأ تيأر دقل هللاو : لاقف « هدي بلق مث . نيتعكر ىلص
 ارقص نوحبصي اوناك دقل ء مههبشي اكيش مويلا ىرأ امف ملسو هلاو هيلع هللا
 ؛ امايقو ادجس هلل اوتاب دق « ىزعملا بكر لاثمأك مهيديأ نيب « اربغ اثعش
 هللا ركذف اوحيصأ اذإف « مهمادقأو مههابج نيب نوحوارتي . هللا باقك نولتي

 ىتح مهنيعأ تلمهو ء حيرلا موي ىف.رجشلا ديمي امك ( اوكرحت ىأ ) اودام
 .('), مهبايث - هللاو  لتبت

 ىف حيرص هرجشلا ديمي امك اودام ٠ هنع ىلاعت هللا ىضر هلوقف

 ىف ةكرحلا تبثيو ء ةمرحم ةعدب هنأ ىعدي نم لوق لطبي هبو ؛ زازتهالا
 . اًقلطم ركذلا

 اذهب ىلاعت هللا همحر ىفنحلا ىسلبانلا ىنغلا دبع خيشلا لدنسا دقو

 حيرص اذه : لاقو ء ركذلا ىف زازتهالا بدن ىلع هلئاسر ىدحإ ىف ثيدحلا

 ىف ةديدش ةكرح نوكرحتي اوئاك مهنع ىلاعت هللا ىصر ةباحصلا نأب

 ىأ ىلع كرحتيو دعقيو موقي نيح ذخاؤم ريغ لجرلا نأ ىلع . ركذلا
 ىمسي ال زازتهالا اذهو اهدصقي ملو ةيصعمب تأي مل هنإ ثيح ناك عون
 ءركذلل مسجلا طشني هنأل زئاج وه لب  لوهجلا معزي امك  امرحم اصفر

 )١( ةيلحلا ىف ميعنوبأ هجرخأو 74ج ريتك نبا ظفاحلل ةياهنلاو ةيادبلا ١/77 .
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 . دصقلاو ةينلا تحص اذإ ؛ ىلاعت هللا عم بلقلا روضح ىلع دعاسيو

 . تاينلاب لامعألا امنإو ٠ مهدعاوق ىف ءاهقفلا لوقي امك اهدصاقمب رومألاف

 . حلصملا نم دسفملا ملعي هللاو « ىون ام ئرما لكل امنإو

 مهيلإ مهسفنأ اوبسن - ةيفوصلا ىلع ءالخدلا نم ةعامج كانه نأ الإ

 نم اهيلع اولخدأ امب راكذألا تاقلح لامج اوهوش .. ءارب مهنم مهو ٠ اروز

 وهللا تالآ لامعتساك ٠ ءارغلا ةعيرشلا اهمرحت ةركنم لاعقأو . ةلاض عدب

 + نئحافلا ءاقغلاو ةقلاوحألا عم دوصتملا:عامتتجالاو « ةروطجنلا"يراعلاو

 ةيلستل راص لب ىلاعت هللاب هتلصو « هناردأ نم بلقلا ريهطتل ةليسو دعي ملف
 .. ةليندلا ضارغألا قيقحتو ةلفاغلا سوفنلا

 ملو ركذلا ةقلح ىلع اومجهت دق ملعلا ءايعدأ ضعب نأ هل فسؤي اممو

 نيصلتخملا نيكلاسلا نيركاذلا نيبو نيفرحنملا ءالخدلا ءالؤه نيب اوزيمي

 اومسو «؛ ةلماعملا ىف ةماقتساو « ناميإلا ىف اخوسر هللا ركذ مهديزي نيذلا
 .. بلقلا ىف ًانانكمطاو ؛ قلخلا ىف

 نيرئاسلا نيقداصلا ةيفوصلا نيب اوزيم دق نوفصنم ءاملع كانهو

 ٠ نيعدملا ءالخدلا نيبو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق ىلع
 ةمالعلا مهسأر ىلعو .. هبادآو ركذلا ىف ىلاعت هللا مكح اوحضوأو

 ىلع ءالخدلاب ددن دقف ٠ ليلعلا ءافش ٠ هتلاسر ىف ىفنحلا نيدباع نبا

 نمو مهنم رذحو ركذلا يف مهتاركنمو مهعدب ضرعتسار :؛ ةيفوصلا
 ةيفوصلا انتاداس نم نيقيدصلا عم انل مالك الو ؛: لاق مث . مهب عامتجالا

 نإ : دينجلا انديس نيتفئاطلا مامإ لئس دقف .. ةيدر ةلصخ لك نم نيئربملا

 مهنإف ء نوحرفي ىلاعت هللا عم مهوعد : لاقف -. نوليامتيو نودجاوتي اموف
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 الف اعرذ اوقاضو : مهداؤف بصنلا قزمو « مهدابكأ قيرطلا تعطق موق

 مهترذع مهقاذم تقذ ولو ؛ مهلاحل ةاوادم اوسفنت اذإ مهيلع جرح

 نبا ريرحنلا يرد اب اواو ا ا

 جرح نم تققح نإ دجاوتلا ىف ام

 ساب نم تصلخأ نإ ليامتلا الو

 نمل قحو لجر ىلع ىعست تمقف

 سارلا ىلع ىعسي نأ هالوم هاعد

 نيفراعلل عامسلاو ركذلا دنع «؛ عاضوألا نم ركذ اميف ةصحرلا

 نع مهسفنا طبضل نيكلاملا نيكلاسلا ٠ لامعألا نسحأ ىلإ مهتاقوأ نيفراصلا

 نإ هل الإ نوفاتشي الو . هنإلا نم الإ نوعمتسي ال مهق ٠ لاوحألا حئابق
 هودهش نإو٠ اوحاص هودٍجرو نإو ؛ اوحاب هوركش نإو ؛ اوحان هوركد

 دجولا مهيلع بلغ ْذإ اوحاس هيرق تارضح ىف اوحرس نإو . اوحارتسا

 رخق ةبيهلا قراوط هتقرط نم مهنمف « هتدارإ دراوم نم اوبرشو هتابلغي

 نم مهنمو ٠ باطو كرحتف فطللا قراوب هل تقرب نم مهنمو :« باذو

 ؛باوجلا ىف ىل نع ام اذه باغو ركسف برقلا علطم نم ْبحلا مهيلع علط

 « مهيرشم نم قاذو ؛ مهب ىدتقا نم عم انل مالك الو ؛ :اضيأ لاق مث

 ءالؤه عم انمالك لب ؛ مالعلا كلملا تاذ ىف مايهلاو قوشلا هسفن نم دجوو



 .') مانللا ةقسفلا ماوعلا

 نأو ءركذلا ىف ةكرحلاو دجاوتلا حيبي نيدباع نبا نأ ىرن اذه نم
 هتيشاح ىف اهقاس ىتلا ةعناملا صوصنلا نأر ؛ زاوجلاب هدنع ىوتفلا
 ركذلا قلح ىف تناك اذإ ام ىلع لمحت تئاثخلا ءزجلا ىف ةروهشملا

 درملا عم عامتجالاو ٠ بيضقلاب برضلاو ءانغلاو وهللا تالآ نم « تاركنم
 نم كلذ ىلإ امو « مهب لزغتلاو ؛ مهفاصوا ىلع ىئاعملا لازنإو ٠ ناسحلا
 . تافلاخملا

 الإ ؛ مهيأرب نيدباع نبا مالك ىلإ نودنتسملا نوعناملا كسمتي ملو
 رم امك قرف ثيح . لئاسرلا ةعومجم ىف همالك ىلع مهعالطا مدعل

 نيلصاولا نيفراعلل دجاوتلا اهيف حاباو ؛ نيئداصلاو ءالخدلا نيب

 '!قحلا كل نيبي نيردصملا عجارف ء نيدلقملا نم مهب نيدتقملاو

 لرتسز تاعدحأ هيا أك اد ننبقال رهط عر هيف رمق دج اشو
 ةمركملا ةكمب ةيعفاشلا ىتفم ةمالعلا دروأ دقو ملسو هلآو هيلع ناسا

 قلعي مث مهتالاح ىدحإ نم ادهشم ةيوبنلا ةريسلا ىف 00 هباتك ىف

 يسرد ىبأ نب رفعج ةشبحلا نم مدق ربيخ حتف دعبو :٠ لوقيف هيلع
 ىبنلا ىفلتف دف الجر رشع ةتس مهو نيملسملا نم هعم نمو هنع ىل ااعت هللا

 ماق دقو هل ماقو هقئاعو هتهبج لبقو رفع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 مث امهنع ىلاعت هللا ىضر متاح نب ىدعلو « هيلع مدق امل ةيمأ نب ناوفصل
 هللا ىلص :لاق ٠ ؟ رفعج مودقب مأ ربيخ حتفب حرفأ امهيأب ىردأ ام : لاق

 )١( ص ةعباسلا ةلاسرلا - نيدباع نبا لئاسر ةعومجم ”10,17 ,
 ص فوصتلا نع قئاقح (؟) 155,17١ .
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 ىلاعت هللا ىضر صقرف « ىقلخو ىقلخ تهبشأ ٠ : رفعجل ملسو هلأو هيلع
 , هصقر ملسو هلآو هيئع هللا ىلص هيلع ركني ملق .باطخلا اذه هذل نم هنع

 ىف ديجاوملا ةذئ نم نودجي امدنع ةيفوصلا صقرل الصأ كلذ لعجو
 .('), عامسلاو ركذلا سلاجم

 تيتأ : لاق هنأ ههجو هللا مرك ىلع مامإلا نع ثيدحلا اذه لصأو

 هيلع هللا ىنص ىبنلا لاقف ٠ ديزو رفعجو انأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبللا
 ىقّلَح تهبشأ تنأ ؛ رفعجل لاقو ء لجحف ىالوم تنأ ديزل ملسو هلآو
 ١ اكلبحت ندهركلا + ىللاقو :.: لفعف نقلحو

 جئاتن نم وهو . ىرخألا ىلع ىشمو لجر عفر وه : لجحلاو
 هنا لص ها لس نم ندص اني ءاركلا ةتاحتنتلا الزعم عرك ةيظحت نجاوتلا

 . مهيف ملسو هلإو هيلع

 ٠ دجاوتملا ىف هرثأو دجولا نع : ىمتيهلا رجح نبا ةمالعلا لئس دقو
 بلاط ىبأ نب رفعج نأ ىور دقف ٠ لصأ هل معن : : لاقف .. هتيعورشمو
 ىقلخ تهبشأ : هل لاق امل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىدي نيب صقر

 هلآو هيلع هللا ىلص هيلع ركني ملو ؛ باطخلا ةذل نم كلذو ؛ لجحف ىقلخو
00 
 8 و

 نوركذي نيذّلا ١ : ىلاعت هلوق دنع هريسفت ىف ىسولألا ةمالعلا لاقو
 ملاعب مس لي

 لمحيف هيلعو ؛ .. 15١ ٠ نارمع لآ 4 مهبودج ئلعو ادوعقو امايق هللا

 )١( ؟8؟)؟ ةيبلحلا ةريسلا شماه ىلع نالحد ىئيزل ةيدمحملا راثآلاو ةيوبنلا هريسلا .
 نسح : لاقو دواد ويأو اقيلعت ىراخبلاو هل ظقللاو دمحأ مامإلا هاور (؟) ..

 .ىمتيهلا رجح نبال ةيثيدحلا ىراتفلا (؟)
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 ةعامجو ريبزلا نب ةورعو امهنع ىلاعت هلا ىضر رمع نيا نع ىكح ام

 اولعجف ؛ , ىلصملا ىلإ ديعلا موي اوجرخ مهنأ نم مهنع ىلاعت هللا ىضر

 هللا ةوركاذي ن يذلا > : ىلاعت هللا لاق امأ : مهضعب لاقف ىلاعت هللا .نوركذي

 مهدارم نأ ىلع مهمادقأ ىلع ىلاعت هللا نوركذي اوماقف 4 ادوعقو امايق

 ("): اهلولدم دارفأ نم درف نمض ىف ةيآلل ةقفاوم عونب كربتلا كلذب
 ..ارايتخا ىتؤت ال ديجاوملاو لاوحألا هذه نإ مث

 هذه راهظإب اوحمسي ملو رمألا اذه ىف ةيفوصلا ةداسلا ددشت دقو

 اهئافخإو اهتموافم ةلاحتسأ دلعو + دنودحلا قينتعا نق ؛ الإ اهئادبإ ال هو لاوحألا

 دصقي اهيف صقر نم هنع ىئاعت هللا ىضر رمسألا مالسلا دبع خيشلا لاق

 اهيف قفص نمو ٠ بدألا لئالق نم وهف بذج ريغ نم ةرضحلا وأ عامسلا

 كلا فشك ةلاح ريغب اهيف زنها نمو ؛ ضقن دق اندهعلف ضكر وأ ادمعتم

 7 هلاك

 مرح نمو فرغ ا 00 :.قيرطلا فن 000

 كنه رعشقت ينام اهباشتُم اباتك ثيدحلا ىسحأ لّزَن هللا * .. فقرحتا

 كلذ هللا ركذ لإ مهبولقو مهدولج نيلت مل مهبر نوشخي نيذلا دولج

 4 داه نم هَل اَمَف هللا للضي نمو ءاشي نم هب يدمي هللا ىده

 ٠ رمزلا 5

 )١( ىس ىلألل يناعملا حور 148/4 .

 رمسألا مالسلا دبع خيشلل يربكلا ةيصولا (؟) .
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 : هنع ىلاعت هللا ىضصر نيدم وبأ ىديس لاقو

 هنمأ دجولا نع ىهني ىذلل لقو

 انعد ىوهلا بارش ىنعم قذت مل اذإ

 اقتلا ىلإ اقوش حاورألا تزتها اذإ

 ىنعملا لهاج اي حايشألا صقرت معن

 ىستف اي صفقملا ريطلا رظنت امأ

 ىننغملا ىلإ نح ناطوألا ركذ اذإ

 هدازفب ام ديرفنتلاب جرفي

 ينعملاو سحلا ىف ءاضعألا برطضتف

 ىفقف اي نيبحملا حاورأ كلذك

 يىنسألا ملاعلل قاوشألا اهزه زهت

 ةقوشم ىمهوربصلاب اهمزلنأ

 ىتعملا دهاش نم ربصلا عيطتسي لهو

 امئاق دشاو مق قاشعلا ىداح ايف

 انحؤورو بيبحلا مساب انل مزمزو

 : ةصالخلاو

 ىلإ ةفاضإلاب اذه ء ًاعرش ةحايم ركذلا ىف ةكرحلا نأ قبس امم مهفي



 كك

 وأ امئاق ىلاعت هللا ركذ نمف « لاوحألا عيمج لمشي قاطم ركذلاب رمألا نأ

 رمألا ذفنو بولطملاب ماق دقف ؛ انكاس وأ اكرحتم ء ايشام وأ اسناج وأ ادعاق

 . ذئنيح هيلع جرح الف ىهلإلا

 بلاطملا وه اهتهارك وأ ركذلا ىف ةكرحلل ميرحتلا ىعدي ىذلاف
 صاخ مكحب ضعب نود نم ةقلطملا تالاحلا ضعب صصخي هنأل ٠ ليلدلاب

 ةدابعب همايق راكذألا تاقلح هلوخد ىف ملسملا ةياغ نإف .. لك ىلعو

 كلت ىف طاشنلل ةليسو اهنكلو ٠ هيف اطرش تسيل ةكرحلا نإو ؛ ركذلا

 . ةينلا تحص نإ دجولا لهأب هيشتو ةدابعلا

 ("!حالق ماركلاب هبشتلا نإ مهم اونوكت مل نإ اوهبشنف

 )١( ىناعطقلل ةجحلا ؛ 174, 1؟7/ فوصتلا نع قئاقح ١94 .
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 رشع ثلاثلا لصفلا

 , فوصتلا تارمث نم ٠

 : فشكلاو ةسارشلا

 : هتافيرعت ىف ىلاعت هللا همحر ىئاجرجلا ديسلا لاف : امهئيرعت

 ىه : ةقيقحلا لهأ حالطصا ىفو : رظنلاو تيبتتلا : ةغللا ىف ةسارفلا '

 .!'!بيغلا ةنياعمو نيقيلا ةفشاكم

 : ظفللا ىف : فشكلا فيرعت ىف ديسلا لوقيو : فشكلا فيرعت

 نم باجحلا ءارر ام ىلع عالطالا وه : حالطصالا ىفوع باجحلا عفر

 .('! (ئوهشو اذوجو ةيقيفحلا رومألاو «ةيبيغلا ىناعملا
 ىه ةسارفلا ؛ :ىلاعت للا همحر ىئسحلا ةبيجع نيا للاب فراعلا لاقو

 افص اذإ ابلاغ ئطخي ال « هيف ىلجتي دراو وأ ء بلقلا ىلع مجهي رطاخ
 هاور ؛ هللا رونب رظني هئإف نمؤملا ةسارق اوقتا ٠ ثيدحلا ىفو ... بلقلا

 . ريسفتلا باتك ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأ نع ىذمرتلا

 تنكمتو ؛ برقلا ىو املكف « ةقرعملاو برقلا ةوق بسح ىلع ىبهو

 ىلجتي ال قحلا ةرضح نم تيرق اذإ حورلا نأل ؛ ةسارفلا تقدص ةفرعملا

 2 قحلا الإ ابناغ اهيف

 . 771 ص قباسلا عجرملا )1

 , 18ص فقوشتلا اهل
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 مهل فشكي ىلاعت هللا ىلإ مهريس ىف نيكلاسلل لصحي رون فشكلاو

 نم مهسفنأ هب نوذخأي امل ةجيتن ةداملا بابسأ مهنود ليزيو سحلا باجح

 . ركذو ةولخو ةدهاجم

 مهمامأ ىحمنتف « هللا روذب نورظنيف مهرئاصب ىف مهراصبا سكعنتف

 . ناكملاو نامزلا سيياقم

 نع: هسفن قنمأو مراعملا نه هرب نضع قم + ئئامركلا ناش لؤقي

 لكأ هسفن دّوعو « ةنسلا عابتاب هرهاظو ةبقارملا ماودب هنطاب رمعو تاهبشلا
 .('!ةسارف هل ئطخت مل لالحلا

 ىلإ رهاظلا سحلا نع فرصنا اذإ دبعلا نأ ىلإ فشكلا اذه عجريو

 . ماهلإلا تادراو ىقلتيو فشكلا ذئنيح هل لصحيف ةفاشك ةفيطل

 ىلاعت هللا ىضر هباحصأ اهثرو ؛ ةقداص ةيدمحم ةثارو فشكلا اذهو

 + مهتريرس ءافصو مهقيدصتو مهقدص ببسب مهنع

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع فشكلا

 هللا نم هل ةزجعم ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع فشكلاو

 ةمارك لكو 1 ةمارك هدعب نم نيحلاصلاو ءايلوألاو ةباحصلل ةبسنلابو ىلاعت

 عباتلل لصحي هنأ ىنعمب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلل ةزجعم نوكت ىلول
 . هئيقيو هصالخإو عباتلا قدص ىلع ةلالدلل عوبتملل لصحي ناك ام

 باتك ىف ملسمو ةعامجلا باوبأ باتك ىف هحيحص ىف ىراخبلا ىور

 . 7 ىبطاشلل ماصنعالا (1)
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 اتيلع ليقأف ةالصلا تميقأ : لاق هنع ىلاعت هللا ىصر سنأ نع ةالصلا

 ارصارتو مكفوفص اوميقأ ) : لاقف ههجوب ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا 0

 « سحلا ملاع نع اديعب فشكلا ناك املو ( ىرهظ ءارو نم مكارأ ىن

 هلآو هيلع هلا ىلص ناك كلذل ؛ ىئاكملاو ىنامزلا سايقملا همامأ ىحمنيو

 دعبلاو برقلا ةيؤرلا ىف هدنع ىوتسي ملسو

 ستأ نع بقانملاو زئانجلا باتك ىف هحيحص ىف ىراخبلا ىور دقف
 ٠ اديز ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر

 مهاعتف ٠ اعيمج اوبيصأف ؛ ديز ىلإ ةيارلا عفدو ؛ ةحاور نباو (رفعجو
 : لاقف ربخلا ءيجي نأ لبق سانلا ىلإ مئسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نب هللا دبع اهذخأ مث بيصأف رفعج اهذخأ مث ؛ بيصأف ديز ةيارلا ذهأ )

 « نافرذت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنيع نإو ٠ بيصأف ةحاور

 هيلع هللا ىلص هلاق .. ( هل حتف ٠ ةرمإ ريغ نم ديلولا نب دلاخ اهذخأ مث
0 0-7 
 1 وده ور موي ملسو هلاو

 ةدراولا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم عئاقولا هذه رثكأ امو

 نيلاثملا نيدهب انيفتكا انكلو .٠ ةنسلا حيحص ىف

 : ميركلا نآرقلا يف فشكلا

 يرن كلذكو + مالسلا هيلع ميهاربإ انديس قح ىف ىلاعت هللا لاق

 ؛5 :ماعنألا , < نينقوملا نم نوكيلو ضرألاو تاومّسلا توكلم'ميهاربإ

 نيح مالسلا هيلع رصخلا انديس نع لجو زع هللا ربخأ ام كلذكو

 )١( فوصتلا نع قئاقح 37705191١ ,
 (هثنلا فشك  ؟ ثم
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 : ثالخلا لئاسملا ىف مالسلا هيلع يسوم انديس بحص

 را م ا جك و

 تاك ةنيسفّسلا 0 ١ : فورعملاب فورعملل ةأفاكم ا كلذ
 لحد كلم عمار ناكو اهبيعأ نأ تدرأف رحبلا ىف نول ءب نكاسل

 ..: ال9 : فهكلا ١ 4 ابصغ ةئيف َّك

 هريك ىف هيوبأ لتقيسف يح ىقب نإ ؛ مالغلا نع هل فشك : كيناثلا

 هللا ةدارإل ةباجتساو : نينمؤملا هيوبأب ةمحر هلتقف ؛ رفكلا ىف امهعقويو

 نينمؤم هاوبأ ناكف مالغلا ام امأو * : ةمحرو ةاكز هنم ريخب هلادبإب ىلاعت

 نم اريخ امهبر امهلديي نأ اندراف * ارفكر انايغط امهقهري نأ انيشخف

 ..بثاع مع : فهكلا ٠ 4 امحر برقاو ةاكر

 نيميتي نيمالغل ناكو : رادجنا تحن ىئذلا زنكلا هلافنك : ةثلاثلا

 امهيبأل ةبحمو , نيمالغلل ةمحرو ؛ زنكلل اظفح رادجلا ماقأف ء حلاص بأ نم

 ناكف رادجلا ناو ايش فرو سم نافل نك دان حلاصلا

 ئاص'امهوبأ تاكو امهل ربك هتحت ناك ةنيالملا ىف نيميتي نيمالغل

 امو كبر نم ةمحر امهزنك اجرختسيو امهدشأ اغلي نأ كبر دارأف
 .» 87 :فهكلا , 4 اربص هيلع عطست مل ام ليوأت كلذ يرمأ نع هتلعف

 ؛ ؟ةرجحلا ٠ 4 نيمسوتملل تايآل كلذ يف نإ > ىلاعت هللا لاق دقو

 .. نيسرفتملل ىا اميهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا لاق
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 :اعيمج مهتع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا دنع شكلا

 وهو .. هنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا ركي ىبأ انديس دلع فشكلا

 قدصملاب ءاج يذّلاو ١ : هلوقب ةيقيدصلاب هل ىلاعت هللا دهش ىذلا

 ملمسو هلآ هيلع هللا لص هللا لوسر وه قدصلاب ءاج ىذلاف 4 هب قدصو
 ةعقاو ركذن فوسو .. هنع ىلاعت هللا ىضر قيس وك فدع ىذلاو

 ىصحي نأ ناسنإل نيأ نمو « كلذ نع ءاطغلا انا فشكت ريثك نم ةدحاو

 .. هنع ىلاعت هللا ىصر هرثام

 هللا ىضر ةشئاع نع امهنع ىلاعت هلا ىضر هيبأ نع ةورع نع
 ىلهأ ىف سيل هنإ : لاقف اهاعد ةافولا هترضح امن ركب ابأ نأ اهنع ىئاعت

 تنك ىنإو ٠ كنم (رقف ىلع زعأ الو , .كنم ىتغ ىلإ بحأ دحأ ىدعب
 - لخنلا رمث عطق ىا  دادج ةيلاعلاب ضرأ نم  كتيطعا . كتلحن

 مويلا وه امنإو ؛ كل زاحنا ادحاو ًاماع رمت هتددج تنك ولف ؛ اقسو نيرشع
 : لاقف . ءامسأ ىه امنإ : تلقف ؛ كاتخأو كاوخأ امه امنإو « ثراولا لام

 اهب ىصوأف : ةيراج اهنأ ىعور ىف ىقلأ دق ٠ ةجراخ ةنبا نطب تاذو
 ةيصو ركذ  تاقبطلا ىف دعس نبا هجرخأ : موثلك مأ تدلوف « ًاريخ
 ىضر ركب ىبأل ناتمارك هيفو : ىكبسلا جاتلا لاق .. 115/7 ج ركب ىبأ

 . هنع ىلاعت هللا

 وه امنإو : لاق ثيح ضرملا كلذ ىف تومي هنأ هرابخإ : امهادحأ

 .ثراو لام مويلا

 ىف رسلاو ٠ (تنب) ةيراج وهو هل دلوي دولومب هرابخإ : ةيناثلاو

 اهل هبهو ام عاجرتسا ىف اهنع هللا ىضر ةشئاع بلق ةباطتسا كلذ راهظإ
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 ها ل ا

 0 !رطخ نيتخأو نيوخأ اهعم نأو ؛ ثراو لام

 قيدصلل ىلاعت 50000
 .. هنع ىلاعت هللا ىضر

 :هدئع ىلاعت هنلا ىضر باطخلا نب رمع انديس دنع فشكلا

 . نيمهلملا نم هنأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل دهش دقو

 ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع امهيحيحص ىق ملسمو .ىراخبلا ىور دقف
 مكلبق نميف ناك دقل ) : ماسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع

 ..( رمع هنإف دحأ ىتمأ ىف كي نإف « قوت دحيم سيات عملا قي

 اهيف مهدوجوق اهريغ ىف اودجو مهنأ تبث اذإو ءممألا لضفأ هتمأ نإف
 « نالفق قيدص ىل ناك نإ : لتاقلا لوقك ديكأتلا دروم دروأ امنإو ء ىلوأ

 : هريغ نع اهيفت ال ةقادصلا لامك صاصتخا ديرب

 نم ءىش هبلق ىف عقوأ نم وهو ؛ نظلا قداصلا مهلملا : ثدحملاو

 . هريغ هثدح ئىذلاك نوكيف ١ ىلعألا الملا ليق

 دق هنعا لات كلا يضر رمع ناك ٠ : ىلاعت هللا همحر ىكبسلا جاتلا لاق

 ىلع هزهجو « نيملسملا شويج نم شيج ىلع ىجلخلا مينز نب ةيراس رمأ

 . اهرصاحي وهو ؛ دنواهن باب ىلع لاحلا هركسع ىلع دتشاف ٠ سراف دالب

 هنع ىلاعت هللا ىضر رمعو . نومزهني نوملسملا داكو ؛ءادعألا عومج ترثكو

 : هتوص ىلعأب هتبطخ ءانثأ ىف ثاغتسا مث بطخو ؛رينملا دعصف 5 « ةنيدملاب

 )١( ىناهبدلا خيشلل نيملاعلا ىتع هللا ةجح 25١ .
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 هللا عمسأف ٠ ملظ دقق منغلا بئذلا ىعرتسا نم « لبجلا لبجلا : ةيراساي ٠

 ىلإ اوأجلف ءرمع توص دنواهن باب ىلع مهو نيعمجأ هشيجو هثراح ىلاعت
 11 ويصتلا,اوجتفا نيتمؤملا ريمأ ترص اذه اجلا و ؛ليجلا

 رمع ربخأ : لاق ىصمحلا ةبده ىبأ نع لئالدلا ىف ىقهيبلا جرخأو
 ؛ هتالص ىف اهسف ىلصف« نابضغ جرخف ٠ مهريمأ اوبصح قارعلا لهأ نأب
 مالغلاب مهيلع لجعو : مهيلع سبلاف ىلع اوسْبل دق مهنإ مهثلا : لاق ملس املف
 نع زواجتي الو مهنسحم نم لبقي ال « ةيلهاجلا مكحب مهيف مكحي ىفقست

 جاجحلا دلو امو : ةعيهل نبا لاق .. جاجحلا ىلإ هب راشأ : تلق
 اا 5
1 . 

 : هتع ىلاعت هللا ىضر نامثع انديس دنع فشكلا

 نامثع ىلع لخد هنأ ؛: هريغو تاقبطلا ىف ىكبسلا جاتلا ركذ

 لاقف + اهيلمأتف قيرطلا ىف ةأرما ىقل دق ناك : لجر هنه ىلاعت للا ىضر

 ؟ هينيع ىف انْزلا ناو مك دحأ لكافم ا هنع ىلاعت هللا يضر نامثع هل

 ال : لاق ؟ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب ىحوأ : لجرلا لاقف

 .. ٠ نمؤملا ةسارف اهنكلو

 : 1 "اهلك نش وع هل ارحزو ليزلل ايدات اذه قانقع ريظأ امن

 )١( نسح : رجح نب ظفاحلا لاق امك هدائسإو : ىنولجعلا لاق 7) *74.

 ىطويسلل ءافلخلا خيرات فق ١١17 158

 )*( ىتاهبنلل نيملاعلا ىلع هللا ةجح 357.
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 : دنع ىلاعت هللا ىضر يلع انديس دنع فشكلا

 املو ؛:هرجح ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاير ىذلا وهو

 ( ىخأ تنأ ) : هل لاق هباحصأ نيب ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىخأ

 ىضرت الأ ) : اضيأ هل لاقو .. رمع نبا نع بقانملا ىف ىذمرتلا هجرخأ

 نع ىزاغملا ىف ىراخبلا هاور ( ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىنم نوكت نأ

 اتههو مهلاحر عضوم انههو ٠ مهياكر خانم انهه « ؛ يلع لاقق نيسحلا

 هذهب نولتقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم لآ نم ةيتف « مهئامد قارهم

 ضايرلا ىف ىربطلا بحملا هاور ١ ضرألاو ءامسلا مهيلع ىكبت ةصرعلا

 . 585/5 ةرضنلا

 تيب لهأ مكب لزنيس :٠ ةفوكلا لهأل هنع ىلاعت هللا يضر لاقو

 مهنم ناكف ٠ اوثاغي نلف مكب نوتيغتسيف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . ١/47١ج ريدقلا ضيف ىف ئوانملا هركذ ٠ ناك ام نيسحلا نأش ىف

 : نيحلاصلا هللاب نيقراعلا فشك

 ناكو ؛ : تافشاكملا دييأت ىف ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا خيشلا لاق

 ىلجنت مهنإف نولوقي ام مهنم اوعمساو نيعيطملا هاوفأ نم اوبرتقا : لوقي رمع
 اهنأ باطخلا نب رمع اهب ربخأ ىتلا ةقداصلا رومألا هذشو ةقداص رومأ مهل

 نأ تبث دقف مهل لجو زع هللا اهفشكي ىتلا رومألا ىه نيعيطملل ىلجنت
 . 7١4/١١ ىربكلا ىواتفلا ه ١ ١. تافشاكمو تابطاخم ءايلوألل
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 ىعفاشلا مامإلا نأ حورلا باتك ىف ميقلا نباو ىبطرقلا ركذ دقو

 سرفتأ :دمحم لاقف لجر لخدف مارحلا دجسملا ىف اسلح نسحلا نب دمحمو

 انأو ادادح تنك : لاقف هالأسف « دادح هنأ سرفتأ : ىعفاشلا لاقف راجن هنأ

 هيلع ريقف لخدف مارحلا دجسملا تلخد : زارخلا ديعس وبأ لاقو

 لق نطق نا ىلع لك نه كم ين ف تق اش لأمي نارح

 :لاق -: عه : ةرقبلا , «ةورذحاف مكسفنأ يف ام ملعي هللا نأ اوملعاو )

 م لبقي يذلا وهو : لاقو ىناداتف ؛ ىرس ىف هللا ترفغتساف

 ىف ىلازغلا مركذ .. هرأ ملف ىنع باغ مث .. ؟ ىروشلا ٠ 4« هدايع

 , 1 /؟ ءايحإلا

 « سانلا ىلع عماجلا ىف ملكتي وهو ٠ ديتجلا باب ىلع ىنارصن فقوو

 روئب رظني هنإف نمؤملا ةسارف اوقتا ) : ثيدح ىتعمام : خيشلا اهيأ : لاقف

 ناح دقف ملسأ : لاقو هسأر عفر مث دينجلا قرطأف . ىذمرتلا هاور .. ( هللا

 ىواتفلا يف ىمتيهلا رجح نبا ظفاحلا هركذ .. مالغلا ملسأف كمالسإ تقو

 . 5١5 ص ةثيدحلا

 ىف نالوف هل ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ مظعألا مامإلا نأ مولعمو

 داوس ىري ناك امدنع هتساجنب لوقي ًالوأ ناكف ؛ ءوضولا ىف لمعتسملا ءاعلا

 ال هنأو ء ةلاحلا هذه هنع ليزي نأ هناحبس هللا اعدف « بونئذلا هلسغل ءاملا

 كاذ هنع عفرو هءاعد هللا لبقتف سانلا بويع ىلع عالطالا ىف بغري

 . هتراهطب لوقلا ىلإ هتساجنب لوقلا نم عجرف فشكلا لازو لاحلا

 هل رطخيف باقلا ىف ىلاعت هللا هفذقي رون ىهو ةسارفلا نأش اذهف



 ظ200-03

 دقو .. هريشغ هاري ال ام ىريف نيعلا ىلإ ذفديف ٠ هل رطخ امك نوكيف ءىشلا

 . اذه نم رثكأ عوضوملا اذه حورلا هباتك ىف ميقلا نبا خيشلا طسب

 وهو قحلا لوقي هللاو ىلاعت هللا ءاش نإ عفانلا لمجملا انركذ امنإو

 . '!ليبسلا ىدهي

 , ١93118 ىولهدناكلا ايركز خيشات ةقيرطلاو ةعيرشلا )0(
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 هةهمارححلا

 ىف ةتباث ىه له ء تاماركلا نع نامزلا اذه ىف سانلا لؤاست رثك

 ىلع اهئارجإ نم ةمكحلا ىه امو ؟ةنسلاو باتكلا نم لبلد اهل لهو ؟عرشلا

 تارايتو ةيداملاو داحلإلا تاجوم نأ امبو ٠ خلإ ..؟نيقتملاو ءايلوألا دي

 نم ريثكلا لوقع ىف ترثأف ؛ تقولا اذه ىف ترثك دق ليلضتلاو كيكشتلا
 نم فوقولا ىلع مهتلمحو « انيفقتم نم ديدعلا تلضأو ء رصعلا اذه لهأ

 برغتسملا وأ ددرتملا كاشلا وأ ؛ دحاجلا ركنملا دئاعملا فقوم تاماركلا

 مهقيدصت ةلقو ؛ هتردقو ىلاعت هللاب مهناميإ فعضل ةجيتن « بجعقملا

 . هبابحأو هئايلوأب

 ةعيرشلل ةرصنو ؛ قحلل ًراهظإ عوضوملا اذه جئاعن نأ الإ انعسي الف

 . ةنيب نع ىح نم ايحيو ةنيب نع كله نم كلهيل « ةديقعلاو

 :احالطصاو غل اهعيرعت

 هتمركو ملاعلا تمركأ : لوفت ؛ ميركتلاو ماركإلا نم مسا ةماركلا

 مسالاو « همارتحاو هميظعت ىلع لدي ام هعم تلعف اذإ اميركتو اماركإ

 نو ةنامجو دينعت ليي ةلاكوو ًاليكوت هلكو : لاقي امك ٠ ةماركلا

 . ةغللا بتك نم فرعت ىرخأ رئاظن

 ةداعلل قراخ رمأ ىه : اهب نيلئاقلا ةنسلا لهأ دنع : اًحالطصاو

 ىوعدب نورقم ريغ حالصلا رهاظ نمؤم دي ىلع ىلاعت هللا هرهظي
 5 تلا

 هويثل
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 : قراوشلا ماسقأ

 ماسُقأ ةدع صاخشألا ضعب نم رهظت ىتلا قراوخلا اومسق دق

 وهف هبلط قفو ةوبنلا ىعدم دي ىلع رهظ نإ ةداعلل قراخلا :اولاقف
 . ةزجعملا

 ةمليسم نأ ىوري ام لثم « ةناهإلا وهف هبلط فالخ ىلع ناك نإو

 . عرقف ميتي سأر هديب حسمر ؛ ىمعف هنيع حتفي نأب روعأل اعد باذكلا

 دعب بذعو اهؤام رثكف ركب ىف لقت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هغلبو
 ..اًجاجأ احلم راصف اهؤام بذعين رثب ىف وه لفتف كلذك نكي مل نأ

 دي ىلع وأ ؛ ةماركلا وهف حلاص نمؤم دب ىلع قراخلا رهظ نإو
 هل اصيلخت نيملسملا ماوع ضعبل قراخلا عقي دقو « جاردتسالا وهف قساف

 . ةنوعم ىصسيو ؛ 1 وا نسم

 : ةماركلا يف ةئسلا لهأ بهذم

 هةنكمع نوه اهنأل «٠ قخ اهنأ ءايلوألا تامارك ىق ةئسلا لهأ بهذمو

 .. ىتأيس امك ةنسلاو باتكلا اهعوقو ىلع لد

 تالاقم «٠ هباتك ىف :ىلاعت هللا همحر ىرعشألا نسحلا وبأ مامإلا لاق
 ةنسلا لهأو ثيدحلا لهأ هيلع ام ةلمج ٠ : + نيلضملا فالتخاو نييمالسإلا

 تاقثلا هاور امو ؛هللا دنع نم ءاج امو « هبتكو هلسرو هتكئالمو هللاب رارقإلا

 ؛ اثيش كلذ نم نودري ال. ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 ىلاعت هللا مهصخي نأ زوجي دق نيحلاصلا نأو : لاق نأ ىلإ ةديقعلاركذو
 هب نورمأي ام ةلمج هذهف : ةديقعلا رخآ ىف لاقو « مهيلع رهظت تايآب



 تق

 ه ..٠. بهذن هيلإو ٠ لوقن مهلوق نم انركذ ام لكبو هتوريو هنولمعتسيو

 لهأ بهذم نأ ملعا ٠ ٠ نيفراعلا ناتسب + ىف : ىوونلا مامإلا لاقو

 ء راصعألا ىف ةرمتسم ةدوجوم ةعقاو اهنأو « ءايلوألا تامارك تايثإ قحلا

 نكمي رمأ ىهف لوفعلا لئالد امأ ؛ لوقتلا حئارصو لوفعلا لئالد اهيلع لديو

 فصر بجيف ؛ نيدلا لوصأ نم لصأ عفر ىلإ هعوفو ىدؤي الو هثودح
 . عوقولا زئاج ناك أرودقم ناك امو « هيلع ةردقلاب ىلاعت هللا

 . ةضيفتسم ثيداحأو ٠ ميظعلا نآرقلا ىف تايآف لوقنلا امأو

 : ةرهوجلا ىف ىناقللا مامإلا لاق

 همالك نذيناف اهاقث نمو ءهماركلا ءايلوألل نتبثأو

 : زيرعلا باتكلا نم ةماركلا ىلع ليلدلا

 :كلذ نم ةماركلا عوقو زاوج ىلع لدت ميركلا نارقلا ىف ةلدأ كانه

 تاقالا نم نيملاس ءايحأ م ونلا ىف مهئاقبو فيكلا تاحتصأ كصقااا

 سمشلا رح نم مهظفحي ناك هناحبس هنأو « نينس عستو ةئامئالث ةدذم

 تبرغ اذاو و نيملا تاذ مهفهك نع روارُت تعلط اذإ سمشلا ىرتو)

 دههي نم هللا تابآ نم كلذ هنم ةوجف يف مهر لامشلا تاذ مهضِرْفُ

 مهبسحتو (50 ادشرم ايلو م هل دجت نلف للي , نمو دتهملا وهف هللا

 طساب مهيلكو لامشلا تاذو نيميلا تاذ مهبلقلو دوقر مهو اظاقيأ

 يف اوثبلو + : لاق نأ ىلإ + 1819 فهكلا . ©« ديصرلاب هيعارذ



 ه2

 ١. 55: فهكلا + + اعست اودادزاو نينس ةنام ثالث مهفهك

 ىنجلا بطرلا هنم طقاستر رضخاف سيايلا ةلخنلا عذج ميرم زه -_

 طقاست ةلخنلا عذجب كبلإ يزهو ٠ : ىلاعت هللا لاق امك . هناوأ ريغ ىف

 .د 785 : ميرم ٠ « اينج اطر كييلع

 ايركز انديس اهيلع لخدي ناك امدنع ميرم ةديسلا دنع قزرلا دوجو -"

 ال ناكو . فيصلا ىف ءاتشلا ةهكافو ءاتشلا ىف فيصنا ةهكاف دجيف ةولخلا

 نم وه : لوقت تناكف ؟ اذه كل ىثأ ميرم اي : اهلاسيف هريغ دحأ اهيلع لخدي

 <: اهيلع لحد املك ايرك .: اهلفك و ) : هئاحبس قحلا لوقي كلذ ىفو نا دنع

 0 ل ار لل ل م

 ..0 9: نارمع لآ : ©« باسح ريغب ءاشي نم قزري هللا

 ام ىلع مالسلا هيلع نامينس انديس عم ايخرب نب فصأ ةصق - ؛

 ديا كرات دادترا لبق | يقلي شوعب تأ ثييع# نيرسفملا روهمج هلاك

 نم ملع هدنع يدلا لاق ١ + نلاعت هللا لاك .. مانثلا ىلإ نميلا نم ةفانشملا

 يف ةنسلا حيحص نم اهيلع ليلدلا
 ١ ةقياسلا ممألا نم نيحلاصلا نأش

 نم : هلأس نيح دهملا ىف لفطلا هملك ئذلا دباعلا جيرج ةصق ١(

 ةصقلاو ٠ انزلا ةمهت نم دباعلا تأرب ةمارك ىهر . ىعارلا : لاق كوبأ

 ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبا ثيدح نم ملسمو ىراخبلا ىف ةيورم ةروهشم
 . هلع
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 ةميظع ةرخصب مهيلع دسناف راغلا اولحد نيذلا ةثالتلا ةصق (؟

 نيب هيلع قفتم ثيدح وهو ةرخصلا مهنع تجرفناف ىلاعت هللا اوعدقف

 . امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نب هللا دبع ثيدح نم ملسمو ىراخبلا

 ىراخبلا ىف ثيدح وهو اهبحاص عم تملكت ىتلا ةرقبلا ةصق هب

 8 ملسمو

 . نيحيحصلا

 , ةباحصلا نم تاماركلا عوقو

 ىف لصتنملا دنسلاب ىورملا ريثكلا ءىشلا تاماركلا نم مهنع لقن دقو

 : كلذ نمو ةدمتعملا ةنسلا بتك

 ريثكت ىف هفايضأ عم هنع ىلاعن هللا ىضر ركب ىبأ انديس ةصق ١(

 حيحص ىف ةيورم ىهر . ناك امم رثكأ لكألا دعب راص ىتح ماعطلا

 .ىراخبلا

 « ىتوملأ رن نا سطل يو مالا

 اةينف قادت نضر يح 31م و نو ابك يمن )

 هللا ىلص هللا لوسر دنع نم اجرخ امدنع امهدحأ اصع امهل تءاضأ نيذللا

 .ىراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح وهو ٠ ةملظم ةليل ىف ملسو هلاو هيلع
 ءءء

 هذي ىف دجو ىدلا بنعلا فطق ىف « ىدع ني بيبخ ةصق 6

 ىف حيحص ثيدح وهو . ةكمب (ريسأ ذئنيح ناكو هناوأ ريغ ىف هلكأي



 قاع

 .. عيجرلا ةوزغ باب ىف ىراخبلا

 امك هل بيجتساف ؛ هيلع بذك نم ىلع اعد امهنم الك نإ ثيح امهنع

 . ملسمو ىراخبلا هجرخأ

 رحبلا هنع ىلاعت هللا ىضر ىمرضحلا نب ءالعلا روبع ةصق ١(

 ثيدح نم تاقبطلا ىف دعس نبا هجرخأ « هئاعدب ءاملا عبنو هسرف ىلع

 . 5/4١" ةريره ىبأ

 مسلا هبرش ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ديلولا نب دلاخ انديس ةصق (

 حيحص دانسإب دعس نباو ىناربطلاو ميعن وبأو ىقهيبلا هجرخأ امك هرضي ملق
 . 175/9 بيذهنلا بيذهت ىف رجح نباو

 ةليل ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ىملسألا ةزمح عباصأ ةءاضإ 0

 رجح نيا هركذو . ىملسألا ةزمح نع خيراتلا يف ىراخبلا هجرخأ . ةملظم

 .5"*١/؟ بيذهتلا بيذهت ىف

 ولد اهيلع لزنف اهترجه قيرط ىف تسطع فيكو نميأ مأ ةصق (9
 . 70/5 ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاور . تبرشف ءامسلا نم

 ءابخ برض نأ دعب ريق نم كنملا ةروس ةباحصلا ضعب عامس ٠(

 هللا ىضر سابع نبا نع ىذمرتلا هاور .. ريق هنأ بسحي ال وهو هقوف
 . امهتع ىلاعت

 ءادردلا وبأو ىسرافلا ناملس انديس اهنم لكأ ىتلا ةعصقلا حيبست ١(

 .سيق نع ىقهيبلاو ميعن وبأ هاور .حيبستلا امهعامسو امهنع ىلاعت هللا ىضر



 ا

 هيلع هلا ىلص ىبنلا ىلوم هنع ىلاعت هللا ىصر ةنيفس ةصق ('؟

 ةباحصلا ةقرعم باتك ىف كردتسملا ىف مكاحلا هجررخأ دسألا عم ملسو هلآو

 . ةيلحلا ىف ميعن وبأو 0/5

 تامارك نع درو امم ريثك نم ليلفو . ضيف نم ضيغ اذه
 دي ىلع ةريثكلا تاماركلا دورو ىلاوت مث . مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا

 هدع بعصي امم اذه انموي ىلإ نيعباتلا ىعباتو نيعباتلا دهع ىف ءايلوألا

 رباكأ فتصو ٠ ةريثك تادلجم كلذ ىف ءاملعلا فلأ دقو . هرصخ قيضيو

 ىزارلا نيدلا رخق مهنم . ءايلوألل ةماركلا تايثإ ىف تافنصم مهنم ةمئألا

 جاتو ىفسنلاو ىواضيبلاو ىلازغلاو كروف نباو نيمرحلا مامإو ىنالفابلاو

 مهريغو « ىناهبنلاو ىعفايلاو ىوونلاو ئريشقلاو ىرعشألاو ىكبسلا نيدلا
 اينيقي ايوق املع كلذ راصو « مهددع ىصحي ال نيذلا نيققحملا ءاملعلا نم

 . ماهوألا وأ كوكشلا هيلإ قرطتت ال اتباث

 لقأ اهترثك ىلع ةباحصلا تامارك تناك اذامل .. مهضعب لءاستي دقو

 !؟ ةباحصلا رصع دعب اوءاج نيذلا ءايلوألا تافارك نم

 : باوجلا « : هلوقب تاقيطلا ىف ىكيسلا نيدلا جات كلذ ىلع بيجيو

 لتس نيح هنع ىلاعت هللا ىضر لبنح نب دمحأ ليلجلا مامإلا هب باجأ ام

 ءىش ةدايز ىلإ اوجاتحا امف « ًايوق مهناميإ ناك كئلوأ : لاقف كلذ نع

 راهظإب اووقف كنلوأ ناميإ اوغلبي مل . ًافيعض مهناميإ ناك مهريغو هب نووقي
 .!'!دهل تاماركلا

 )١( ىناهبتلا خيشلل ءايلوألا تامارك عماج 7١/١.





 عقة5-

 رشع عيارلا لصفلا

 , همكحو ةموهعم حطشلا ٠

 ١ حطشلا موهمم

 رارسأ ةكرح وهف « ةكرحلا وه برعلا ةغل ىف حطشلا : جارسلا لوقي

 ٠ اهعماس برغتسي ةرابعب كلذ مهدجو نع اوربعف مهدجو ىوق اذإ نيدجاولا

 :لاقيف ؟هيتفاح نم ضيفي قيض رهن ىف ىرج اذإ ريثكلا ءاملا نأ ىرت الأ
 هئاسل طسبي نأ دحأل سبلف .دجاولا ديرملا كلذكف ؛ رهنلا ىف ءاملا حطش

 لكشي امو ؛ مهظافلأ نم عمسي ام هيأرو همهفب سيقيو هئايلوأ ىف ةعيقولاب

 لضفب هلضفو هفرش ناب نمل الإ كلذ حصي الو ؛ مهمالك نم همهف ىلع

 كلسي مل نمو ؛ مهتباصإو مهللع ىف ملكتي نأ هلف هتفرعم ةعسو هملع
 راكتإلا عفر ىف هل ةمالسلاق مهدصاقم دصقي ملو « مهوحن حني ملو ءمهلبس

 . ("!ىلاعت هللا ىلإ مهرومأ لكي نأو . مهنع
 ال تاملك مهيلع لاحلا ةبلغ ءانثأ لاحلا باحصأ ضعب نم ردصت

 ةرهاظلا ةيعرشلا دعاوفلل ًافلاخم نوكي مالكب هوفتلاو ةعيرشلا ىلع قبطنت
 مثإ ال صخشلا اذهو ؛ ًاحطش نوكي دراولا ةبلغ ببسب وحصلا مدع لاح ىف
  ةتبلا هديلقت زوجي الو هيلع

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ٠ : فيرشلا ثيدحلا ىف درو دقو

 ىلع ناك مكدحأ نم هيلإ بوتي نيح هدبع ةبوتب احرف دشأ هلل ) ملسو

 )١( ص ىسوطلا جارسلل عمللا 4957 .
 1م) ١ (ماثللا فشك
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 ىئأف اهنم سيأف « هبارشو هماعط اهيلعو هنم تتلقناق ٠ ةالق ضرأب هتلحار
 وه ذإ كلذك وه امنيبف هتلحار نم سيأ دقو ء اهلظ ىف عجطضاف .' ةرجش

 تنأ مهللا : حرفلا ةدش نم لاق مث ؛ اهماطخب ذخأف ٠ هدنع ةمئاق اهب

 . ملسم هاور .. ( حرفلا ةدش نم أطخأ كبر انأو ىدبع

 دوعسم نيا نع ملسمو ىراخبلا حيحص ىف ةياورلا هذه تدرو دقو

 ىف ىوناهنلا فراعلا لوقي ةفلتخم ظافلأب امهنع ىلاعت هللا يصر سنأو

 وفعم بولغملا أطخ > نأ ثيدحلا اذه نم نيبتو ٠ هليذب ١٠١8 ص . فقرشلا

 دعب صخشلا أطخ ىلع ركنب مل مئسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأل .هنع
 نذإ ٠ ايندلا نع ةئشان ةلاح ىهر « حرفلا ةدش ببسب ناك هنأ عم هلقن

 هتاحيس هيلإ قوشلاو : لجو رغ لل ةيحس ايولغم نوكي ئذلاب كلاب ام

 ه ١. نيدلا نع ةئشانلا تايفيكلا نم ىهف

 مث تمهتا امنيح اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ةديسلا ةصق ىف مث

 ىلإ موقت نأ اهتدلاو اهترمأف لجو زع هللا دنع نم نارقلا ىف اهتءارب تلزن
 تلاقف - سمحت ةلأح ىف تناكو - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دمحأ ال ىنإف ٠ هيلإ موقأ ال لاو امهريغو ملسمو ىراخبلا حيحص ىف درو

 . ثيدحلا . هللا الإ

 ضعب نع لقن دقل : ىلاعت هللا همحر ىوناهتلا فراعلا ل

 تناك اذإف . بدألا ةءاسإ ىلإ اهرهاظ مهوي تاملك ارثن وأ أمظن نيحلاصلا

 ةقيدصلا لوقو ٠ لالدإلا ؛ وأ : حطشلا ؛ اهل لاقيف لاحلا ةبنغ ةلاح ىف هذه

 وهو « صاخ ببسل مهلا ةدش ؤشنمو ؛ ليبقلا اذه نم اهنع ىلاعت هللا ىضر
 ناك بيغلل هملع مدعو ء هتيرشب ءاضتقاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ



 5١ة

 ددرتلا اذه ىلع تعلطا دق « ةقيدصلا تناكو .٠ اهرمأ ىف اددرتمو اشوشم

 هبتشا دق ءملسو هلاو هيلع هللا ىلص . لوسرلا نأ لجأ نم ةنيزحو قلق تناكف

 . باوجلا اذه اهنم ردصو تسمحت اهتءاربب ىحولا لوزت دنعف . اهرمأ ىف

 نوك ثيدحلا نم تبثف « اهيلع ركني مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ امبو
 ةقيدصلا ةشئاع ةديسلا نع ًاضيأ دروو . نيروذعم لالدإلاو حطشلا لهأ

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاق نأب اهنع ىلاعت هللا ىضر
 : نيلوقت كنإف ىبطغ ىلع تنك اذإو ةيضار ىنع تنك اذإ ملعأل ىنإ )

 : تلق : تلاق .. ميهاربإ برو ال : تلق ىبصغ تتنك اذإو دمحم برو ال

 .( كمسا الإ رجهأ ام هللاو لجأ

 لوسرلاف ٠ دادولاو ةبحملا لهأ اهملعي لالدلاو بحلا صصق هذه

 اًضيأ كلذ نأ اميو . اهمسق بولسأب رعشو سحأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 !"!اييلع ركي دل اذل اهنع لاعت للا ىضر ةييبحلا لالد نم ناك

 هقفلاك مولعلا نم ملع وأ نونفلا نم نف لكل نإف , ىرخأ ةيحان نمو
 الدهن ةضاخ تاك لطسا ةقستلاو ريجلاو ةتمككيلاو: ودلاو قظنفلا : كيدعلاو

 مهفي وأ سدنهملا حالطصا بيبطلا مهفي لهف « ملعلا كلذ بابرأ الإ اهملعي

 نمو ؟ هنف تايمسمو هتالآ مهنم لك ربعي نيح بيبطلا حالطصا ن «دنهملا

 زومر ىلع علطي وأ ؛هتاحالطصا فرعي نأ نود مولعلا نم ملع بتك أرق

 0 ددصقي امل ةرياغم ىتش تاليوأت مالكلا لوؤي هئإف ء هتاراشإو

 . لضيو هيتيف نويتاكلا هديرب امل ةصقانمو

 )١( ص ىولهدناكلا ايركر نب دمحم خيشلل ةقيرطلاو ةعيرشلا ١8١١15١ ,



 ق7

 ديري نمل دبالف . كلذ نع ةغللا تزجع نيح مهديجاومو مهتاكردم ريوصت

 مهتاراشإ ىلع فرعتيو « مهتارابع هل حضتت ىتح مهتبحص نم مهنع مهفلا
 اوفرحني مثو ؛ ةنسلاو باتكلا نع اوجرخي مل مهنا هل نيبتسيف مهتاحلطصمو

 اهنقيقح ىلع نوفقاولا ؛ اهحورت نومهافلا مه مهنأو ٠ ءارغلا ةعيرشلا نع
 . '!اهئارتل نوسراحلا

 رارسألاو فراعملا نود نم نإ ٠ : ىلاعت هللا همحر افو ىلع ديسلا لاق

 هاهنت اهلهأب وه سيل نمم اهيف علاطي نم ىأر ول لب ١ روهمجلل اهنودي مل
 101: كلذ نع

 نورذحي ةيفوصلا نإ :ءاملعلا ةداسلا لاق عوضوملا اذهل احيضوتو

 سيلر ١ بتكلا هذه ةءارق نم مهتاحلطصم فرعي الو مهمالك مهفي ال نم

 نأ نم افوخ نكلو  هدنع ملعال نم مهفي دق ام  ملعلا متك ليبق نم اذه
 ىلع مهمالك اولوؤي نأ ةيشخو ؛ نودصقي ام ريغ مهبتك نم سانلا مهفي

 نم امنع لهجي نم نأش ٠ ضارتعالاو راكنإلا ىف اوعقيف ١ هتقيقح ريغ

 ؛ مالكلا نم مهبساني امب سانلا بطاخي نأ ملسملا نم بولطملا نأل : مولعلا
 .. دادعتسالاو مهفلاو ملعلا ىف مهاوتسم عم قفتي امو

 مجرت ٠ ملعلا ٠ باتك ىف اًباب هحيحص ىف ىراخبلا مامإلا درفأ اذهلو
 ..: اومهفي ال نأ ةيهارك مرق نود اموق ملعلاب صخ نم : باب ٠ هلوقب هل

 ؛ نوفرعي امي سانلا اوثدح ٠ هنع ىلاعت هللا ىصر ىلع مامإلا لاقو

 3 أ , هلوسزو 5 بذكي نأ نوبحتأ

 , 7؟/١ ىئارعشلل رهاوجلاو تيقاويلا (؟)
 .٠ ملعلا باتك ؛ ىراخبلا خيحص اذ



 87 روش

 اقلعم ىراخبلا حراش ىلاعت هللا همحر ينيعلا نيدلا ردب ةمالعلا لاف

 :يعيف وسلا لكلا نسيصختلا نزع نئادلا ضيا كرت «كيدحلا 4 نلغ
 نع سايإ نب مدآل ملعلا باتك ىفو . مهلوقع ردق ىلع مهوملك دارملاو

 هبتشي ام ىأ ١ نوركني ام اوعدو : هرخآ ىف فورعم نع دواد نب هللا دبع

 .() ةماعلا دنع ركذي نأ ىغبني ال هباشتملا نأ ىلع ليلد هيفر

 لك ىف : : هدعاوق ىف ىلاعت هلا همحر قورز نب دمحأ خيشلا لاقو

 همومع ىف هريغ نم ىنوأب فوصتلا سيلف معي امو صخي ام ملع
 « امومع لك نم تالماعملاب ةقلعنملا هللا ماكحأ لذب مزلي لب هصوصخرو

 . 1" !يئاق يذق الا لاق بش لف كلذ ءازونافر

 ةعلاطم مكح ام : ىلاعت هللا همحر ىمتيهلا رجح نبا ةمالعلا لئس دقو

 ةزئاج اهنأ اهمكح : : هلوقب باجأف ؟ضرافلا نباو ىبرع نبا بتك

 دجوت ال ةدئاف ىلع بتكلا كلت تثمتشا مكف ةيحتسم لب . اميبتك ةعلاطم

 رارسألا بئاجع نم ةبيجعو « اهريخ لطاوه عطقنت ال ةدئاعو ؛ اهريغ ىف

 نع زجع ماقم نع تمجرت مكو ؛ اهريخ ددم ىهتني ال ىنلا ةيهلإلا

 موحي الو ؛ نوفزاعلا الإ اهمهفي ال زومرب تزمرو اهاوس نم هنع ةمجرتلا

 . ءارغلا ةعيرشلا نطاوم نيب مه نيذلآ ؛ نوينابرلا الإ اهامح ةمرح لوح
 0 اهيفلؤم لضفب اوناك كلذلو « نوعماج ىغبني ام لمكأ ىلع اهرهاوظ ماكحأو
0001 

 . 5٠5:57 4" ىنيعلل ىراقلا ةدمع )١(

 . 7ص قورز خيشلل فوصتلا دعاوق (؟)
 0 ىسمتيهلا رجح نبا مامرلل ةيتيدحلا ىواتفلا 2
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 رفك اهيف الاوقأ كانه نأ فوصتلا بتك ىف ْئراق ملسم لك ملعيلو
 دشأ نم ةمنأ مهنأل ؛ امتح مهيلع ةسوسدم اهنأو نيدلا نم قورمو غيزو

 .. ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةئسيو ىلاعت هللا باتكب اكسمت سانلا

 ام امأ ؛ لاوحألا نم لاح ىأب ليوأتلا لبقت ال ىتلا لاوقألل ةبسنلاب اذه

 لهأ ةديقع نم حيحص هجو ىلع هلمحو هليوأت نكميف ديكأتلاب مهنع تبث
 ىتلا مهتديقع ىه اهنأل , اهيلع هليوأت بجي لب ٠ ةعامجلاو ةئسلا لهأ قحلا
 ىف مهنذس ىه امك ؛مهبتك تامدقم ىف اهنوتبثيو « اهب نوحرصيو اهنودقتعي

 ةيميت نبا خيشل خيشلا اهققح ىتلا ةيريشقلا ةلاسرلا ةمدقم أرقاف تلش نإو . مهتافلؤم

 فوصتلا لهأ بهذمل فرعتلاو ؛ ةيكملا تاحوتفلاو ءهسفنب ىلاعت هللا همحر

 . بتكلا نم اهريغو ؛ ىلازغلا مامإلل نيدلا مولع ءايحإو ؛ ىذاب الكلل

 نأ لقاع لك ىلع مرحي ٠ ىلاعت هللا همحر ىوونلا مامإلا لاق اذهلو

 لوؤي نأ هيلع بجيو ٠ لجو زع ىلاعت هللا ءايلوأ نم دحأب نظلا ءيسي
 ليلق الإ كلذ نع زجعي الو ٠ مهتجردب قحلي مل مادام مهلاعفاو مهلارقا

 .(!)ةيفوتلا

 : ةيفوصلا دنع حطشلا نم ةيميت نبا خيشلا فقوم

 ىلع اقلعم 15 /؟ج ةماقتسالا باتك يف ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق

 نيسحلا ىبأو ىلبشلاركب ىبأ نع ىريشقلا مساقلا وبأ مامإلا اهركذ تاياكح

 ركذت نأ حلصت ال تاياكحلاو تاملكلا هذه لثمو ٠ تاحطش اهيف ىرونلا

 هلوسرو ىلاعت شا رمأ ةفلاخم نم اهيف امل ةقيرطو ليبس كولس وأ ءادتقالل

 ناك نإ دومالا هذه لاتمأ هنع ردصي ىذلاو ملسو هلأو هيلع هللا ىلص

 )١( ج رهاوجلاو تيقاويلا 1١/١.



 - - عهد

 عم روذعمب هعبتا نم سيلف هلقع ىف ةبيغ وأ هداهتجا ىف روصقب اروذعم
 نسح نم اهي نرتقا امل ةروفغم هتئيس تناك نإو ١ ليبسلاو قحلا حوضو

 قحلل أسبل نوكي الكل مومذملاو دومحملا نايب بجيف ٠ حلاص لمعو دصق
 اناك ىلاعت هلا امهمحر ىلبشلا ركب وبأو ىرونلا نيسحلا وبأو ؛ لطابلاب
 عبني نأ حلصي ال هلاح هذه نمو ؛ تاقوألا ضعب ىف لقعلا ريغتب نيفورعم
 اهبحاص نإو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا رمأ ققاوي ال لاح ىف
 تاماقملاو قدصلاو حالصلاو ناميإلا نم هن ناك نإو « هل روفغم وأ روذعم

 ه ./ رومألا مظعأ نم وه ام دهدومحملا

 جورخلاو ةقدنزلاو رفكلاب مهيلع مكحيو ةيفوصلا رفكي نمم اذه نيأف
 برغتسي ال هندعم نم ءىشلاو « هملعو همهف روصفو هزجعل مالسإلا نم
 : رعاشلا لوق هيف لتمتنو

 ءايشأ كنع تياغو ائيش تفرع  ةفرعم ملعلا ىف ىعدي نمل لق





 رشع سماخلا لصفلا

 ل داصحتالاو لولحلا نم ةيفوصلا ةءاري 0

 : داحتالاو لولحلاب لوفي نم مكح

 مهماهتا فوصتلا لهأ ىلع نوضورغملا هب لماحتي ام مهأ نم

 ىف لح دق ىلاعت هللا نأ ىنعمب داحتالاو لولحلاب نولوقي مهنأب اروزو الهج
 ناسنإلاو راجشألاو روهصلاو لابجلاو راحبلا ىف ٠ نوكلا ءازجأ عيمج
 تادوجوملا لكف ؛ قلاخلا نيع قولخملا نأ ىنعمب وأ ؛ خلإ .. ناويحلاو

 نع هللا ىلاعت . هئيعو هللا تاذ ىه نوكلا اذه ىف ةدهاشملاو ةسوسحملا

 .. اريبك اولع كلذ

 امو ةيمالسإلا ةمألا دئاقع فلاخي حيرص رفك لوفلا اذه نأ كشالف

 ىلإ اوقلزني نأ ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلاب نوققحتملا مهو ةيفوصلل ناك
 نإ كتم ماما كيس امر نيرعلا"ن ةسلاونققلا نش: لقسألا كلارذلا اذه

 مهفي نأ ريغ نمو ؛ تبذت وأ صيحمت نود افازج رفكلا اذهب مهيمري
 ىف ةحضاو ةحيرص اهوركذ ىتلا ةفحلا مهدئاقع ىلع علطيو ؛مهدارم

 ةلاسرلاو نيدلا مولع ءايحإو ةيكملا تاحوتفلاك ةدمتعملا مهبتك تاهمأ

 . اهريغو ةيريشقلا

 اذه نإ : نولوقي ةيفوصلا ىلع نيلماحتملا نيضرغملا ضعب لعلو
 ؛ عقاولا نم برهت وه امنإ داحتالاو لوئحلا ةركف نم ةيفوصلا ةئربتب لوقلا

 ليلدب نوتأت الهف .. ىوهلاو بصعتلا عفادب ةيفوصلا نع ضرغم عافد وأ



 خمةغ 

 8 ةمهتلا هذه مهنع ىفئيو مهتحاس ربي مهم الك نم

 : ةمهتلا هذه ىْمن يف ةيفوصلا صوصن

 نم , سانا مهريذحتو ٠ داحتالاو لولحلاي لوقلا نم هب اومهتا امم مهتءارب
 لاوقأ نم مهيلإ بست ام نأ حوضوب رهظتو ٠ ةفئازلا ةديفعلا هذه ىف عحوقولا

 لصفلا ىف رم امك  ةلوؤم وأ مهيلع ةسوسدم امإ داحتالا وأ لولحلا ديفت
 ةنسلا لهأ ةديقعل ةقفاوملا ةيلاتلا ةحيرصلا صوصتلا هذه مئالي امب  قباسلا

 . ('!ةعامجلاو .١

 اذإ ىرمعلو ؛ : ىلاعت هللا همحر ىنارعشلا باهولا دبع خيشلا لوقي

 : اولاق لب . هللا نيع مهتهلأ اولعجي نأ ىلع اوأرجتي مث ناثوألا دابع ناك

 مهنأ ىلاعت للا ءايلوأب نظي فيكف < ئفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام )

 ىف لاحملاك اذه ؟ ةفيعضلا لوقعلا هلقعتت ام دح ىلع قحلاي داحتالا نوعدي

 للا ةقيقح نأ ملعي وهو الإ ىلو نم ام ذإ مهنع ىلاعت هللا ىضر مهقح

 « قئالخلا تامولعم عيمج نع ةجراخ اهنإو قئاقحلا رئاسل ةفلاخم « ىلاعت

 راك طسما وش لك تان

 ىتح سنجب سيل ىلاعت هللأو ٠ سانجألاب الإ نوكي ال داحتالاو لولحلاو

 نإ ؟ قولخملا ىف قلاخلاو ؛ ثداحلا ىف ميدقلا لحي فيكو ٠ سانجألاب لحي

 لولح ناك نإو ؛ اضرع سيل ىلاعت لاف رهوج ىف ضرع لولح ناك
 نيب داحتالاو لولحلا نأ امبو .ارهوج ىلاعت هللا سيلف ء رهوج ىف رهوج

 )١( ص فوصتلا نع قئاقح رظني 744 .
 رهارجلاو تيقاويلا (؟) ١/27 .
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 ىف امهئيابتل ادحاو الجر نالجر ريصي نأ نكمي ال اذإ ٠ لاحم تاقولخملا
 نيبو « ةعنصلاو عئاصلا نيبو قولخملاو قلاخلا نيب نيابتلاف ٠ تاذلا

 . !'!نيتقيقحلا نيابتل ىلوأو مظعأ ثداحلا نكمملاو دوجولا بجاولا
 داهتألاو لولحلا ةركف نالطب ىف فوصتنلا ةمئأ مالك لقنن انلز امو

 +: اهل الل نه نيذحتلاو اهداشف نايبو

 . ؛ اهلحي وأ ثداوحلا هلحت نأ قحلا ىلاعت ٠ : ىرغصلا

 ماقمو عامجإلاب دحاو ىلاعت هللا نأ ملعا :٠ ىطسولا هتديقع ىف لاقو
 . 7: ءىش ىف دحتي وأ ءىش ىف وه لحي وأ ءىش هيف لحب نأ ىلاعتي دحاولا

 اهنم لقن ةركفلا هذه لاطبإ ىف ربكألا خيشلا نع ةريثك لوقن انهو

 , رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا ٠ هباتك ىف ىنارعشلا خيشلا

 .. ةعجارملاب هيلعف ةدازتسالا دارأ نمف 86١ 2١١ ص /١ج

 : هلوقك : داحتالاو لولحلا ىفني ام اضيأ هرعش ىف ءاج كلذكو

 ادحعتا دحاولا هلإلاب هنأ, مهملاع لاق موق ةلاقم عدو

 ادرش هلقع نع هب لوهج الإ هب لوقي ال لاحم داحتالا

 ادحأ هب كرشت ال كهلا دبعاف هتعيرش نعو هتقيقح نعو

 لولحلاو ةدحولا لهأ ىلع درلا ىف داشرلا جهن ؛ باتك بحاص لاقو

 خيشلاب تعمتجا : لاف ىغارملا نيدلا لامك خيشلا ىنثدح : ٠ داعتالاو

 . 8١١86١ رهارجلاو تيقاويلا نع الفن ةيكملا تاحرتفلا (؟)



 دا 1

 ىف هتضوافو ىلذاشلا نسحلا ىبأ ريبكلا خيشلا ذيملت « ىسرملا سابعلا ىبأ
 : لاقو « مهفيرط نع ىهنلاو ء مهيلع راكنإلا ديدش هتدجوف ةيداحتالا ءالؤه

 .'!: عناصلا نيع ىه ةعنصلا نوكتأ

 نيققحملا ضعي ةرابع يف عقو هنأ ملعاو ؛ : ىطويسلا ةمالعلا لوقيو

 ةغلابملا وه مهدنع داحتالا نإف . ديحوتلا ةقيقح ىلإ مهنم ةراشإ داحتالا ظفل

 مهفي ال نم ىلع كلذ هبتشاف .. دحألا دحاولا ةفرعم ديحوتلاو ؛ ديحوتلا ىف

 :لاق نأ ىلإ .. كلذب اوكلهو اوطلغف ..هلمحم ريغ ىلع هولمحف « مهتاراشإ

 ءايبنألا عامجإب اقرعو القعو اعرش دودرم لاحم لطاي داحتالا لصأ نإف

 اذه ىيلو ١ نيملسملاو ءاملعلا رتاسو « ةيفوصلا خياشمو مالسلا مهيلع

 نا نم ميظح ءوسورميمتع ةلكن ةالغ ةفئاط هلاق امناو» ةيقوصلا يهدم

 دحتا مالسنا هيلع ىسيع ىف اولاق نيذلا ىراصنلا لوقلا اذهب اوهباشف ىلاعت

 هتوهالب هتوسان

 الولح الو اداحتا اودقتعي مل مهنإف «٠ ةيانعلاب ىلاعت هللا هظفح نم امأو

 قحلا تابثإو مهسفنأ وحم هب نوديري امنإف داحتالا ظفل مهنم عقو نإو
 : ينافتو هئاكس

 انفو تاقفاوملا ءاقبو ٠ تاقولخملا ءانف ىنعمب داحتالا ركذي دقو : لاق

 فاصوألا ءانفو ؛ ةرخآلا ىف ةبغرلا ءاقبو ؛ ايندلا نم سفنلا ظوظح
 ةلفغلا ءاتفو ٠ نيقيلا ءاقبو كشلا ءانفو ٠ ةديمحلا فاصرألا ءاقبو ةميمذلا

 . ركذلا ءاقبو

 ام ىئاحبس 1 ىلاعت هلا همحر ىماطسبلا ديزي ىبأ لوق امأو : لاق

 . 541 ىطويسلا خبشلل ئواتفلل ىرواحلا 1(



 11١هعٌ 

 : لاق نم لوق كلذكو ىلاعت هللا نع ةياكحلا ضرعم ىف وهف ١ ىئاش مظعأ

 . ةياكحلا ىلع لومحم ا ّقحلا انأ 1

 نوئنظم ريغ كلذ نأل 0 داحتالاو : لولحتا نيفراعلا ءالؤهب د نظي الو

 .. تادهاشملاو نيقيلاو تاقشاكملا صوصخب نيزيمتملا نع الصق ء لقاعب

 لمعلاو حجارلا ملعلاب مهنامز لهأ ىلع نيزيمتملا ءالقعلاب نظي الو

 طلغ امك ؛ داحتالاو لولحلاب طلغلا عرشلا دودح ظفحو ٠ ةدهاجملاو حلاصلا

 مهاشاحف نوققحملا نوفراعلا ءاملعلا امأو ةفوصتملا ةلهج تاعقاو نم مالسإلا

 5 كلذ نم

 ىلعملا ىلع قلطيف ؛ كرتشم داحتالا ظفل نأ لصاحلاو : لاق نأ ىلإ

 : ءانفلا ماقم ىلع قلطيو ء رفك وهو ؛ لولحلا وحأ وه ىلا مومذملا

 ال ذإ . حالطصالا ىف ةحاشم الو « ةيفوصلا هيلع حلطسا . احالطصا

 ولو « اعرش هيف روذحم ال ٠ حيحص ىنعم ىف ظفل لامعتسا نم دحأ عنمي

 ينيب : لوقت تنأو ءداحتالا ظفلب هوفتي نأ دحأل زجي مل اعونمم كلذ ناك
 . داحتا دن در ىبحاص نيبو

 ناعم وك داحتالا طظفل مهريغو ةاحنلاو ءاهقفلاو نوئدحملا لمعتس كسا مكو

 لوقو ؛ ثيدحلا جرخم دحتا : نيثدحملا لوقك ٠١ ةيوحنو ةيهقفو ةيثيدح

 . ىنعمو اظفل لماعلا دحتا : ةاحنلا لوقكو ٠ ةيشاملا عون دحتا : ءاهقفلا

 ينعم هب نوديري امئإف ء« ةيفوصلا ىقفحم نم داحتالا عقو ثيحو

 ىنعملا كلذ ال ء هناحبس هلل هلك رمألا تابثإو « سفنلا وحم ره ى ذلا ٠ ءانفلا
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 : هل ةديصق نم لاقق ٠ افو نب ىلع ىديس كلذ ىلإ راشأ دقو

 ىلاخ ديحوتلا ىوس نم ىبلقو اذامتاو الولح ىب اونظي

 .. لولحلا ىنعمب داحتالا نم أربتف

 : رخآ تيب ىف لاقو

 داحتاب ىمسملا ىنعملاوه 2-يىرمأ رمألا لك نأ كملعو

 هلك رمألا ميلست وه هوقلطأ اذإ داحتالاب هنوديري ىذلا ىنعملا نأ ركذف

 ريغ نم هرادقأ عقاوم ىلع ىرجلاو ٠ رايتخالاو هعم ةدارإلا كرتو ىلاعت هلل
 0 لاا يشب ةيس هارت وا نساوتعأ

 : هلوق ىلاعت هللا امهمحر افو نب ىلع ىديس نع ىنارعشلا لقنو

 امك ىلاعت قحلا دارم ىف دبعلا ءانف موقلا مالك يف ءاج ثيح داحتالاب دارملا

 : دشنأ مث .. هبحاص دارمب امهنم لك لمع اذإ ءداحتا نالف نيبو ىنيب لافي

 داحتاب ىمسملا ىنعملا وه ىرمأ رمألا لك نأ كملعو

 : ميشلا نبا خيشلا دنع ءانطلا وه داحتالا

 تاجرد نم ةثلاثلا ةجردلا : ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا لاقو

 , ىوسلا ةدارإ نع ءانفلا رهو ٠ نيبرقملا ةمئأو ءايلوألا صاوخ ءانف : ءانفلا

 هبحي ام ىلع عمجلا ليبس اكلاس هاوس ام ةدارإ نع ءانفلا قرب امئاش

 نع الضف« هبوبدم نم وه هدارم نع هنم هبوبحم دارمب ايئاف « هاضريو
 ال .ىرمأالا ىنيدلا دارملا ىينعا ٠ هبوبحم دارمب هدارم دحتا دق ؛ هريغ هدارإ

 .٠ ليف ىيطويسلل ئواتفلا ىف ىواحلا )ع
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 لقعلا يف سيلو : لاق مث ٠ ادحاو نادارملا راصف .؛ ىردقلا ىنوكلا دارملا

 نامولعملاو نادارملا نوكيف ٠ ربخلاو ملعلا ىف داحتالاو ؛ اذه الإ حيحص داحتا

 ةبحملا ةياغف ء نيربخلاو نيملعلاو نيتدارإلا نيابت عم أدحاو ناروكذملاو
 ٠ بوبحملا دارم ىف بحملا ةدارإ ءانقفو ٠« بوبحملا دارمب بحعلا دارم داحتا

 ةدابعب اونف دق « مهؤانفر نيبحملا صاوخ داحتا وه ءانفلاو داحتالا اذهف

 ٠ هيلع لكوتلاو هئاجرو هفوخو هبحبو هاوس ام ةدابع نع مهبوبحم
 ال -ءاقفلا اذنين قفحت نمو :.فاؤس انه ايه له هم :بتلظلاو »ب ةناحتشالاو

 الإ ىداعي الو ؛ هيف الإ ىلاوي الو ؛ هيف الإ ضغبي الو « لا ىف الإ بحي
 الإ نيعتسي الو ؛ هايإ الإ وجري الو . هللالإ عنمي الو ؛ هلل الإ ىطعي الو ؛هيف
 هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا نوكيو لل انطابو ًارهاظ هلك هنيد نوكيف . هب

 ناك ولو هلوسرو هللا داح نم داوي الف ؛ امهاوس امم هيلإ بحأ مكسو هلآو

 : لب هيلإ قلخلا برقأ

 مهلك سانلا نم ىداع ىذلا ىداعي

 ايفاصملا بيبحلا ناك ولو أعيمج

 ىلاعت هير ىضارمب اهظوظحو هسفن ىوه نع هؤائثف كلذ ةقيقحو

 ةفرعمو املع هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش قيقحت هلك اذهل عماجلاو ؛ هقوقحو
 هذه هتنمصصت ىذلا تابثإلاو ىفنلا اذه ةقيقحو . ادصقو الاحو المعو

 ادبعتو ارارقإو املع هاوسام هلأت نع ىنفيف ٠ ءاقبلاو ءانفلا وه ةداهشلا

 ىذلا ديحوتلا ةقيقح وه ءاقبلا اذهو : ءانفلا اذهق ٠ هدحو ههلأتب ىقبيو
 هلجأل تقلخو . بتكلا هب تنزنأو مهيلع هللا تاواص نولسرملا هيلع قفتا
 قلخلا هيلع سسأو ٠ ةنجلا قوس هيلع تماقو عئارشلا هل تعرشو ء ةقيلخلا



 هقاقم

 باحصأ نم ريثك هيف طلغ امم عضوملا اذهو : لاق نأ ىلإ ..رمألاو

 . ةمصعلاو قيفوتلاو ناعتسملا هللابو « هللا همصع نم موصعملاو ةدارإلا

 عانقلا وهو « ىلاعلا ءاتفلل ارمشم ناك نإذ ؛ : رخآ عضوم ىف لاقو

 ىعرشلا ىنيدلا هدارم محازي دارم هبلق ىف قبي مل « ىوسلا ةدارإ نع

 نيع وه ىلاعت برلا دارم نيع ريصيف نادارملا دحتي لب ؛ ىئارقلا ىوبنلا

 . ؟!)ةدارإلا ىف الو ديرملا ىف ال دارملا ىف داحتالا وهو

 نولمعيو ٠ موقلا هيلإ ريشي ىذلا ءانفلاو ؛ رخآ عضوم ىف لوقيو
 امك مدعلا قفأ ىف بيغتو ؛ دبعلا دويش ىف تاثدحملا بهذت نأ هيلع

 ةروص بيغت مث لزي مل امك ىلاعت قحلا ىقبيو ؛ دجوت نأ لبق تناك
 هدوهش بيغي مث مسر الو ةروص هل ىقبت الف « اضيأ همسرو دهاشملا

 امك ؛ هسقنب هسفن دهاشي ىذلا وه قحلا ريصيو ؛ دوهش هل ىقبي الف اضيأ

 مل نم ىقبيو نكي مل نم ىنفي نأ هتقيقحو تانوكملا داجيإ لبق رمألا ناك
 ."!لزي

 : داحت الاب لوقلا نم ةيمين نبا خيشلا فقوم

 نم ةيفوصلا ةحاس ئربي هارن ةيميت نبا خيشلا ىواتف ىف أرقن نيح
 ةئربت امأ « اميلس احيحص اليوأت مهمالك لوؤيو « داحتالاب لوقلا ةمهت

 هللاب ةفرعملا لهأ نم دحأ سيل ؛ ؛ هيواتف نم عضوم ىف لوقيف مهتحاس

 نإو ؛ هي هداحتا الو ؛ تاقولخملا نم هريغب وأ هب ىلاعت برلا لولح دقتعي

 : ميقلا نبا خيشلل 5٠.1١ / ١١ج نيرئاسلا لزانم حرش نيكلاسلا جرادم )1

 . 65١/١ قياسلا عجرعملا )١(
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 مهقحلاو ناطيشلا مهلصأ نيذلا ٠ ةيحابملا هيداحتالا نم نوكافألا هقلتخا

 . ("!ةيئارصنلا ةقئاطلاب

 ام ىلع نوقفتم نيدلا ىف مهب ىدتقي نيذلا خياشملا لك : :اضيأ لاقو
 ء تاقولدملل نيابم هناحبس قلاخلا نأ نم اهتمئأو ةمألا فلس هيلع قفتا

 هنأو « هتاقولخم نم ءىش هئاذ ىف الو « هتاذ نم ءىش هتاقولخم ىف سيلو

 ىف اذهو ٠ قولخملا نع قلاخلا زييمتو ؛ ثداحلا نع ميدقلا دارفإ بجي

 .'لءركذ نكمي نأ نم رثكأ مهمالك

 : هلئاسر عومجم ىف لاق دقف مهمالكل هليوأت امأو

 : هرعش ىف رعاشلا لوق امأو

 * انأ ىوهأ نمو ىوهأ نم انأ *

 نيبحملا دحأ داحتاك « ىونعملا داحتالا رعاشلا هب دارأ امنإ اذهف

 لوقيو ٠ هضغبي ام ضغبيو ٠ رخآلا بحي ام امهدحأ بحي ىذلا رخآلاب

 هسفن ةيؤر نع هب ينف ىتح هبوبحم ىف قرغتسا دف ناك اذإ « نيعلاب
 :رخألا لرقك

 ىنأ كنأ تننلظف ىنع كب تبغ

 5 اله 24/1١ كولسلا ملع مسق ةيميت نبا ىواتف عومجم )غ1

 (ماتنلا فشك - *0م) 1١/ جا قباسلا عجرملا (5) .؟؟؟١٠١/9 ج قباسلا اك (5؟
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 . !'/ةئاسلا داحتالا ىه ةقفاوملا هذهف

 ةنس نيرشع ذنم انأ هنع ىلاعت هشلا ىضر ىرونلا نيسحلا وبأ لاق

 تدقف ىبلق تدجو اذإو ىبلف تدقف ىبر تدجو اذإ ؛ دقفلاو دجولا نيب
 ا

 تح :سافنألا ةاعارمو ئرقلا ظيضي هللا ىف لماك .قارفتسا رمألاف

 دوصقملاو هقارغتسا دّقف هناحيس هريش ركذ اذإف ؛ ساسحإللا هسفنب دقفي

 . هاوسو ىلاعت هنيب عمجي نأ قات الف ء ىوسلا ركذ بلقلا داجيإب

 اذهل احراش ىلاعت هللا همحر جالحلا روصنم ويأ ديهشلا لوقي

 مل ؟ ديرت نيأو نيأ نم تلق ولف . هللا ىوس امو هسفن ىسنف . قارغتسالا
 . "7, هللا : لوق ريغ باوج هل نكي

 ىف ناكمو نامز نم تافاسملا عيمج ىط ىلإ ريشي ىلاعت هللا همحر هناف

 0 :21١١2 ةرقيلا ١ * هللا هجو منف اوُلوت امنيأف + : ةقيتح

 ىف دوهشلا بيغي نأ قارغتسالا اذه ءارج نم ثدحيو ٠ ةقيقحلل لماك نيقيب

 . بيصن قوذلا نم هل ناك نم الإ همهفي ال امب قطنيف دوهشلا

 ؟ ملو : ليق ؛ ال :لاق ؟ىليل بحتأ : رماع ىنب نوتجمل ليق ٠

 انأو انأ ىليلف « ةعيرذلا تطقس دقو ٠ ةلصولا ةعيرذ ةبحملا نأل : لاق
 ,(4) ؛ ىنيل

 لعف ؛ ىريند ظح وأ ةعفنمل نوكي دق ٠ قولخمل قولخم بح اذه

 . 15 ىسوطلل عمللا (؟)
 . ١١5 ص دمحم نب ظفاحلا دبع  راونألا عماول (4)
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 ؛ دودولا ميركلا بحأ نمب كلاب امف ١ هبوبحم هنإ لاق ىتح لعف ام بحملاب

 مكنم دتري نم اونمآ نيذأا اهيأ اي ٠ .. اهيق بغرو هتبحمب رمأ ئذلا

 ةرعأ نيبمؤملا ىلع ةّلذأ هرج مهيحي مرقب هّللا ينأي فوسف هنيد نع

 ه4 : ةدئاملا «١ * نيرفاكلا ىلع

 اهب لح وأ ىليلب دحتا اسيق نظيف لفاغتي وأ لفغي نمل ابجع ايو
 .("!هنيع ىه وأ اهنيع وه حبصأف

 ترذأف حيرلا تفصعف ؛ يسابعلا حافسلا ثداحي ىلذهلا ركب وبأ ناكو

 رضح نم عزجف « سلجملا ىلإ عطسلا ىلعأ نم رجآلا نم اعطقو ابارت
 مل حافسلا وحن هرصبب صخاش ىلذهلاو « هل عاتراو كلذ عوقول ؛ سلجملا

 : هلوقب باجأف ؟هتابث رس نع ابرغتسم حافسلا هلأسف ٠ هريغ ريغت امك ريغتي

 لعج امنإو ؛ هفوج ىف نيبلق نم لجرل هللا لعج ام « نينمؤملا ريمأ اي
 هيف نكي مل نينمؤملا ريمأ ةدئافب رورسلا هرمغ املف ؛ دحاو بلق لجرلل

 مك ناي فدا

 قولخم اذه .. لاجرلا فيرشو لاوحألا فيرش ىلع ضرتعملا اهبأ ايف
 قرخ ىتح هنم ةبهر وأ هتدئافب (رورس ايندلا كولم نم كلم ىف ىنف
 هبلق نع طقسف « كولملا كلم ىف ىنف نم ىلع ضارتعالا مالعف ٠ ةداعلا

 كاش اهلك

 )١( ص ىناعطقلل ةجحلا 5454 .545 .

 نب دمحم اهاورو 75١١ ٠ /” بهذلا جورم ىف ىدوعسملا اهاورو ظحاجلا اهركذ (؟)
 . ؟١؟ص(_" ج كلمنا منئابط ىف كلسلا عئادب هباتك ىف ىسلدنالا قرزألا

 .545 ص ىئاعطقلل ةجحلا (©)



 ل ةكحش

 هاوسب ال ىلاعت هللا رونب بلقلا ءالتما وه هنع متكتن ىذلا ءانفلا نإ

 ةنياعمو روعش قدصو ؛ سح ةفاهرو ؛ قئاش ساسحإو « قثار قاذم

 .. هللا ققو نم ىلع الإ ازيزع هلعجي امم داؤفلا نيعب توكلملل

 : هلع ىلاعت هللا ىضر ىردنكسلا هللا ءاطع نبا خيشلا لاق

 ةرهج قطني نوكلا ناسل اذهو

 عطاوق تانئاكلا عيمج نأب

 ئرما ىوس ليبسلا هجو ىريال نأو

 عماطملا هعدتخت مل ىوسلاب ىمر

 اهلبق قحلاو ءايشألا رصبأ نمو

 .!!!هئاص وه نمب اعونصم بيغ

 )١( ص ريبدتلا طاقسإ ىف ريوننلا ١8 .
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 رشع سداسلا لصفلا

 بئوصت نأ بجي تاطولغأ

 دوجولا ةدحو لوح

 نامز ذتع تريثأ ىتلا اياضقلا رطخأ نم د دوجولا ةدحو ٠ ةيصق نإ

 ديرنو . ىلاعت للا محر نم الإ ناهذألا نم ريثك ىلع اهمهف قلغتساو ديعب
 اهتقيقح ىلع اهومهف نيذلا ملعلا لهأ ءارآب رينتسن نأ ةمدقملا هذه ىف

 نازيملا ىف اهوعضوو ديقعت الو هيف ضومغ ال افشاك احيضوت اهوحضوو
 وأ ةديقعلاب ةقلعتملا رومألا لك هب نزوت نأ بجي ىذلا حيحصلا ىملعلا

 نع يح نم ايحيو ةنيب نع كله نم كلهيل ةعيرطلا وأ ةقيقحلا وأ ةعيرشلا

 ..ليبسلا ءاوس ىلإ ىداهلاو قفوملا هللاو ..ةئيب

 : ىهلالا بحلاو يبرع نب نيدلا ىيحم مامهلا ماماالا

 ىنعم ىلع جرعن نأ ىغبني ١ دوجولا ةدحو ؛ نع ثدحتن نأ لبق
 ىلع نيدلا ىيحم خيشلا دنعو مومعلا هجو ىلع ةيفوصلا دنع ىهلإلا بحلا
 : ..عوضوملا اذه ىف ربكألا مهمامإ وه نإ صوصخلا هجو

 لاحلاو ٠ هراثدو هراعش وهو ؛ فوصتلا حور وه بحلا نأب كلذ
 . ةياهنلا ةياهن هنأ امك « ةيادبلا ةيادب وه ؛ اعيمج ةفوصتملا نيب كرتشملا
 .راونألاو رارسألا لك اهيف نمكت مهيدل ةبحملا سأكو

 حرش الو « هفيرعت الو هديدحت نكمي ال ؛ ةفوصتملا دنع بحلاو
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 لوقي امك وأ ء حالطصالاو فرعلاب فرعيو ء طقف ظفللاب دحي امنإو هقئاقح

 ؛هقرع ام ابرش هقذي مل نمو ءهفرعام :بحلا دح نم : :نيدلا ييحم خيشلا

 . ؛ ىر الب برش بحلاف « هفرع ام هنم تيور : لاق نمو

 لاقف . ادبأ اهدعب أمظأ ملف ةيرش تيرش : نيبوحملا ضعب لاق

 .شطعلا نم هردص ىلع جراخ هئاسلو ؛ راحبلا وسحي نم لجرلا :ديزيلا وبأ

 دح ال مئاد أمظو ءارمتسم قوشو ؛ ددجتم نينح ٠ بحلا وه اذكهو
 قحلا رمأ نأل ٠ هل ةياهن ال قوشلاف ٠ سافنألا عم ددجتم هنأل ةياغ الو هل

 متأ وه ام كلذ ءارو نأ ملعيو الإ بحملا اهغلبب لاح نم امف هل ةياهن ال
 ١ ئقوأو

 ٠ ىهام فرعت ةلاحلا غلبت نإ : : ىئازغلا دماح وبأ مامإلا لوقي

 ىلاعت هللا همحر ىلبشلا لاق  هتمه ردق ىلع هاوه نم بحم لكلو
 انم لك كلسف . وه ركسو توحصف ةدحاو سأك نم جالحلاو انأ تيرش

 ..اقيرط

 نارقلاف ٠ ميركلا نآرقلا رون نم بحلا اذه لوصأ ةيفوصلا دمتسا دقلو
 لك لذي ىلإ ةحيرص ةوعدو ٠ ةيهلإلا ةبحملاب راح فاته هربدتي نما ميركلا

 . ىلاعت هللا ةبحمب زوفلا ليبس ىف ةايحلا تابيط

 بحلا هلأسي هبرل هتاجانم ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناك دقلو
 ىلإ ىنبرقي لمع بحو كبحب نم بحو كبح كلأسأ ىنإ مهللا ) : لوقيف
 هللا نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ربخأ امك  هريغو دمحأ مامإلا هاور ( كبح

 .. ةبحملاو لوصولا بتارم ىمسأ ىهو ٠ ةالصلا ىف هئيع ةرق لعج ىلاعت



 "كل

 هءايشألا فوخأ كتيشخو « ىلإ ءايشألا بحأ كبح لعجا مهللا )

 نيع تررقأ اذإو ؛ كئاقل ىلإ قوشلاب ايندلا تاجاح ىلع عطقاو ؛ ىدنع

 .. ( كتدابع ىف يديع رقأف مهايند نم ايندلا لهأ

 ىف هبر ىلإ بحملا ولخي « ىهلإلا بحلا ةيترم ىلإ ومست ةبترم ىأو
 ليمجب هراهن عطقيو « هيجو رونب هليل ءىضيو « هتعاطب ومسي . هبيراحم

 . اضرلاو سئألاب ىربكلا ةوشنلا ىتأت مث هركش

 اهالعأو سناجملا فرشأ ؛: ىلاعت نا همحر دينجلا مامالا لاق

 رحب نم ةبحملا سأكب برشلاو ٠ ةفرعملا ميسنب مسنتلاو ٠ ةولخلا يف سولجلا
 ىبوط ٠ هذلا ام بارش نمو « اهلجأ ام سئاجم نماهل اين لاق مث ٠ ٠ دادولا
 . هقزر نمل

 اهيف ملكتف مسوملا مايأ ةكمب ةبحملا ةلأسم ترج ٠ ربكألا خيشلا لوقي
 ؛ يقارع اي كدنعام تاه : اولاقف ٠ انس مهرغصأ دينجلا ناكو خويشلا

 ركذب لصتم هسفن نع بهاذ دبع : لاق مث « هانيع تعمدو هسأرب قرطأف

 ىفصو « هتبيه راونأ هبلق قرحأ « هبلقب هيلإ رظان هقوقح ءادأب مئاق ءهبر
 نإو للابف ملكت نإف هبيغ راتسأ نم رابجلا هل فشكناو « هدو سأك نم هبرش
 هللو للاب وهف . هللا عمق نكس نإو « هللا رمأبف كرحت نإو « هللا نمف قطن
 مث امو © .ناسحإلاو + هلل هالع ىف وهو لامملا :: نابيس بعلو + للا عمو
 هنإف « هللا الإ ةقيقحلا ىف تببحأ امف ناسحإلل تببحأ نإف « هنم الإ ناسحإ
 رون ليمجلا نإف . سا الإ تببحأ امف ء لامجلل تيبحأ نإر « نسحملا

 . ض رألاو تاومسلا



 ضر

 : ربكألا خيشلا دنع بحلا

 ناسللا اهظفلي ىوعد سيل بحلا نأ نيدلا ىيحم خيشلا ىري

 نأ بحملا ىلإ بلطيف ٠ طورشو دوهشو تايآ بحلل لب « لايخلا اهروصتيو
 روظنم لك نع هرصب ضخيو ٠ هبوبحم مالكل الإ عمتسي الف ؛ هعمس كسمي

 ىمريو ؛ هيوبحم ركذ نع الإ مالك لك نع هناسل سرخيو . هبويحم ىوس

 رصبيو عمسي هبف ؛ هيوبحم ةروص ىوس ليختي الف هلايخ ةنارح ىلع

 ةريره ىبأ نع ملسمو ىراخبلا هيوري ىذلا ىسدقلا ثيدحلا ىفو .. ملكتيو
 لوقي : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر

 يلإ برفت امو ؛ برحلاب هنذآ دقف ايلو ىل ىداع نم 1: لجو زع للا
 برقتب ىدبع لازي الو ؛ هيلع ثضرتفا ام ءادأ نم ىلإ بحأ ءىشب ىدبع
 ىذلا هرصيو هب عمسي ئذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف هبحأ ىتح لفاونلاب ىلإ
 . ثيدحلا ! ... اهب ىشمي ىتلا هلجرو اهب شطبي ىتلا هديو هب رصبي

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ اضيأ ملسمو ىراخبلا ىفو
 هبحيق هبحأف انالف بحأ ىنإ ليربج اي ىدان اديع بحأ اذإ هللا نإ : : لاق

 « هوبحأف انالف بحأ دق للا نإ ءامسلا لهأ ىف ليربج ىدادي مث ليربج

 . ٠ ضرألا ىف لوبقلا هل عضوي مث ءامسلا لهأ هبحيف

 .. رهاوظلا هتركنأ نإو نطاوبلا هلبفتف

 دادزا ةدهاشملا تدادزا املك هنأ ملعاو « نيدلا ىيحم خيشلا لوقي مث

 ريثكلا لقتسي هنأ بحملا تامالع نمو ٠ ءاقللاب جيهي قايتشالا. نأل بحلا

 « ريثك هليلقف ىنغ بوبحملا نأل « هبوبحم نم ليلقلا رثكتسيو هسفن نم
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 اطرفم اًقشع دجت نأ وهو ٠ هتدجو ام بحلا ىف ام فطلأو : لوقي مث

 مث؛ ماعطب ةذل مدعو مون عانتماو « الوحنو امارغو « اقلقم اقوشو ىوهو

 .. افصوت ال ةذلو صيفو لجن مث « ءانفو باهذو لوهذ

 : دوجولا ةدحوو نيدلا ييحم خيشلا

 هلع ىيلألا ابكحلا ةنلقن لاا لأ نانغ نم نيخلاستل بكل 'نخأ حنغا
 ءانف هيوبحم ىف بحملا ءانف « ءاتفلا لاح ىه فوصتلا ةمئأ نم نيفراعلا

 تايونعملل سيلو ؟ةروصب سيئ ام روصتن فيكو « هروصت نكمي ال ايونعم

 : ربكألا خيشلا لوقي امك نيفراعلا بح وه اذهو « ةسومتم ةسوسحم ةروص

 .. داحتالا باحصأ ماوعلا نع نوزاتمي نيذلا

 اينذلا ىناوهشلا ىضرألا بحلا باحصأ ءابدألاو ءارعشلا الم دقلو

 اكلم بحلا اولعجو ؛ بحلا ىه ةايحلا اولعجف  مهمارغ روصو مهيح ناحلأب
 . ءانفو اقارغتساو اداحتا مارغلا اولعجو « ايرو اهنإ لب ءامسلا ةكئالم نم

 هقافأ ىف اوقلطأو « ةيسحلاو ةيونعملا روصلا تيتشب هوروصو

 مهل اوماقأو ٠ ارابكإ مهل اوققصف ؛ ةلوهم تاهيبشتو « ةغلابملا تاراعتسا

 . ةيناوهشلا مهييراحم ىف اولتبتو اودجسو « اباجعإ ليثامتلا

 ءاوهلاو ءامسلاو ءاملا ىف هاري . ميس لك كثي نولتيو 6 يش لك ئف هيوبحم

 ةقارشإو رجفلا ةمسب ىفو « هماعط ناولأ ىف هدهاشيو . هبارش سأك :ئىف هاري

 .اهيلإ ههجو ىلوي ةهج لك ىف هاري لب ١ ردبلا عاعشو ؛ سمشلا

 « الالجإر اباجعإ ايندلا مهل قفصتف ؛ اذه : سنجلاب نومنرتملا لوقي
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 3 افافشإو ءاثر نويعلا عمدتو 0 انانحو ةمحر بولقلا مهل قفختو

 قراغلا دجاسلا دهازلا ىفوصلا نمؤملا « رهطتملا رهاطلا دباعلا امأ

 هبح ىف ىفوصلا قرغتسا اذإ ٠ بوبحملا ردق ىلع ةبحملاو ؛ ميظعلا هبح ىف

 بيبحلا الإ ري ملو « هسفن ىسنو . دوهشلا نع باغو ٠ دوجولا يسنف

 وهف بوبحملا قلاخلا الإ ةينوكلا روصلاو ناوثألا ىف دهاشي ملو مظعألا
 !؟ دوجولا ةدحو ىلإ عادو !! لولحلاب فتاه وهو !! فسلفتم وهو قيدنز

 .. بوبحملاو بحملا الإ كانه امق .. اذه نم نوهأو رسيأ رمألاو

 , هب مهراصبأ تقلعتف « ىنسألا ىهلإلا رونلا مهرمغ موقل مهنإ

 اوأر امف ٠ ةدهاشملاو ىلجتلا نم مهلوقع تلهذو « هلوح مهحاورأ تفرفرو
 .. ىلاعتو كرابت .. هاوس دوجولا ىف

 وه :؛ ءىش لك ىف ىلاعت هللا نوريل مهقوشو مهبح نيعب مهنإ

 .. نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا

 دحاولا هنأ ىلع لدد ةيآ هل ىش لك ىفو

 دهاش كبلأ ْش ةنيكستو ةكيرحت لك ىقو

 ةيداحلإ ةركف اهنإف داحتالاو لولحلا ةركفو دوجولا ةدحو لصأ امأ
 : اهتصالخو « ةيذوبلاو ةيدنهلا تادابعلا ىف ةقيرع ةميدق

 ىريو ءاحور - ىلاعت هللا ىري قيرف : نيقيرف اومسقنا اهباحصأ نأ
 اذإ ناسنإلا نأو -ًاريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت  حورلا كلذل مسج ملاعلا

 قاذف اهيف ىنفف هللا ىه ىتلا حورلاب قصتلاف عقتراو امس رهطتو افص
 - مهمعز ىلع  ىربكلا ةداعسلا



 دة 16

 دوجو ريغ اهدوجول ةقيقح ال تادوجوملا عيمج نأ ىري رخآ قيرفو
 ايلجت ىلجتي هناحبس هللا نأ ىأ ؛ ءىش لك وه هللاو « هللا ره ءىش لكف ؛ هللا

 عمو « دحاولا دوجولا الإ دوجوم الق « هتاذب نوكلا ىف ءىش لك ىف ايقيقح
 كلذ نكلو ءرمألا سفن ىف ايعقاو اًيقيقح ًادادعت روصلا ددعتب ددعتي كلذ
 ال ناسنإلا دارفأ دادعت نأ امك ٠ دوجولا تاذ ىف ادادعت بجري ال ددعتلا

 . ناسنإلا ةقيقح دادعت بجوي

 بهذت ةطسفس ُ ءاعرش الو لفع الو قطنم 4 اهلبقي ال ..ةطسفس ىهو

 لطبتو هئاحبس دلل بجاولا لامكلاو لالجلا نم لانتو .. نايدألاو عئارشلاب

 قلاشلا ندب ذردفلا طبق ةيووهألا ةانكلاو:, .نانلاو: ةدحلاو ةتاقشلاو ءاّرِغلا

 . ادحاو اكيش قلخلاو قئاخلا لعجتف ٠ قولخملاو

 ىتلا ء داحتالاو لولحلا ةيصقو دوجولا ةدحو ةركف ةصالخ ىه كلت

 نم نيذختم « ىهلإلا بحلا لاجر ةفوصتملا موصخ نم ىمادقلا اهب فذق

 حيرجتب مارغلا ربكأ اومرغأ نيذلا قارشتسالا لاجر ضعب ءاج مث

 : اهئاملع ىف نعطلاو اهلاجر حيرجتب ٠ ةيدمحملا ةركفلاو ةيمالسإلا ةفاقثلا

 عافدلاو مالسإلاب ملعلا بوث اوسبلو ؛ ةفوصتملا بارحم ىف مهمالقأ اوسمخف

 دلوج ء وه مهنم هربك ىلوت ىذلاو ٠ نيبملا كفإلا اذهب ةفوصتملا اومرف هنع

 نأ مهلأف ردقو ركف مث ءركفو ركف ىذلا , ركقملا ىدوهيلا اذه : رهيست
 ةمامحلا ةصق نم مهتركفو مهتفسلف اودمتسا ؛ مهملع خماشب افصلا ناروخإ

 اهيبش !! ميظعلا فاشتكالا اذهل دجن الو : ةنمدو ةليلك ٠ باتك ىف ةقوطملا

 ةصق نم مهتركف اودمقسا دم ةيرذلا ةلبنقلا ءاملع نإ : الثم لوقن نأ الإ



 . ةقيلخ ىتانزلا وأ ملاس ريزلا

 نيذلا مه قارشتسالا لاجر ةرقابع نم . هلاثمأو اذه ٠ رهيست دلوج ٠

 ىهلإلا بحلاو ىمالسإلا فوصتلا لاجر ىلع « دوجولا ةدحو رابغ !وراثأ
 شيعت نيذلا انيثحابو انباتك نم نيملاعتملا ضعب مهباقعأ ىف ىرجو

 ماهتالاو مومسملا مثكلاب اومرف « ةيبروألا دئاوملا تاتف ىلع مهراكفأ

 فوصتلل نإ ؛ نولوقيف نوملاعتملا مهعمو . نوقرشتسملا فسلفتيو . نئاشلا

 ةفوصتم دنع دوجولا ةدحو نإو 3 دنهلا ةيدوبب ةقيثو ةقالع ىمدلسإل 0

 ةيئارشإلا ةسردملا ةيفوص نم تاحملو « ةيذوبلا ةيفوصلا نم مالسإلا

 : ةيرفلا هذه ىلع عتقملا درلا

 هللا باتك ىلع ماق ىمالسإلا فوصتلا نأ نوملاعتملا ءالؤه ىسن دقل

 ىفوصل هل نأو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم انديس هيبن ىدهو لجو زع

 وهو ءيش هلثمك 00200 ىلاعت هلوق هناحبس هبر باتك ىف أرقي ملسملا

 لول اكزهزلا تال جي, ىلا لم مالح ارهفأ ريا يلد
 ةفسلف لك بلاغلا رونلاو نيبملا غالبلا اذه تحت ىوطيو ؛ لحنلاو للملا رئاس

 . تافصلاو تاذلأ ثحبب قدشتت

 ىف رهاوجلاو تيقاويلا ١ هياتك ىف ىنارعشلا باهولا دبع خيشلا لوقي

 اولعجي نأ اوأرجتي مل ناثوألا دابع نأ ىرمعلو ٠ : ٠ رباكألا دناقع نآايب

 فيكق ٠ ىفلز هللا ىلإ انويرقيل الإ مهدبعت ام ؛ : اوناق لب هللا نيع مهتهلا
 لاحس) اذه ىلاقتو تامين . ىحتاب ذاكألا وعدي نأ :يلاعت هللا ةاتل وأب نظن

 « مهيلع ىلاعت هللا نإوضر  مهقح ىف
 )١( ةيهلإلا تاذلاب قلعتي ام نوملعتي نيذلا : توهاللا بالطب دارملا .



 دلال

 ىمر ىذلا رغألا مهفوسليفو رهشألا ةيفوصلا خيش وهو : ربكألا خيشلاو
 دهشيو هراثأ دهشتو : هبتك دهشت « كفإلا اذهب ةفوصتملا نم ىمر 0
 نع نيعفاد دملا ربكأ هلأب ؛ ىلاعت هلل هبح قطنيو « هاوقت دهشتو هئامي

 فته وأ ئدانف .٠ ةفاطنت ندي قرش رس ىلع وسقف ناكلا كشاو# ع

 ىيحم خيشلا لب ..داحتاو لولح نم دوجولا ةدحو ىلإ امو ٠ دوجولا ةدحوب
 لمتحي ىتلا ظافلألا ىتح اولوقي نأ نيبحملاو نيحطاشلل حيبي ال نيدلا
 . دصقلاو هاجتالا نم بحملاو حطاشلا ةءارب عم ؛ كشنا وأ ليوأتلا

 , عامجإب دحاو يلاعت هللا نأ ملعا ٠ : ىطسولا هتديقع ىف خيشلا لوقي
 دحتي وأ . ءىش ىف وه لحي وأ ٠ ءىش هيف لحي نأ ىلاعني دحاولا مايقو

0-0 
 ' عا ىبمل

 نم دحأ ىف ىيل هنأ ملعا « : ت احوتفلا نم ثلاثلا بابلا ىف لوقيو

 7 هوجوما نم هجوب هيلع كلذ زوجي الو :عىش هللا

 غلب ولو ٠ هللا انأ : لوقي نأ فراعل زوجي ال : : رارسألا باب ىف لاقر
 هاما اذه قم كراعلا اساحو + كرقلا تاجر: نشف

 الحم طق نوكي ال ميدقلا « : ةنامو نيعستلاو عساتلا بابلا يك لاقو

 طوبرم ميدقلاو ثداحلا دوجولا امناو ؛ ثداحلا ىق الاح نوكي الو ثداوحلل

 برلا نإف « نيعب نيع دوجر طير ال ؛ مكحو ةفاضإ طبر ؛ ضعبب هضعب

 ١. اديأ ةدحاو ةبترم ىف هدبع عم عمتجي ال

 لكو « برو دبع دوهش « نافرعلا لامك نم ٠ : راونألا حقاول ىف لاقو
 كلذ ىف وه امنإو ؛« فراعب سيلف ؛ ام تقو ىف دبعلا دوهش ىفن فراع
 5 ١ هدنع قيقحت ال ناركس لأحلا بحاصو ؛ لاح بحاص تقولا



 -خاة 

 برقت امو ؛ روهشملا ىسدقلا ثيدحلا نيدلا ىيحم خيشلا انث حرشيو

 ىدبع لازي الو هيلع تضرتفا ام ءادأ نم ىلإ بحأ ءىشب ىدبع ىلإ

 هب عمسي ىذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف ؛ هبحأ ىتح لفاوتلاب ىلإ برقتي
 ئراخبلا هاور .. ثيدحلا ٠ .. اهب شطبي ىتلا هديو هب رصبي ىذلا هرصبو
 . مليسمو

 ةدحولا ديفي ام رارغألا ضعب هيف مهوت ئذلا ثيدحلا اذه حرشي

 « ةفرعملا راونأ هيلع ضافأ ١ هبحأف هبر ىلإ برقت نم نإ ىأ :٠ لوقيف
 لولح ال : لوقي مث ةفرعملا هذه رونب ءىش لك ىأرف . قئاقحلا هل تفشكناف

 دقف هئيبو كنيب لصف نمو لوزي ال ضرم لولحلاب لوقلا نإف ؛ داحتا الو

 ٠٠ هب عمسي ىذلا هعمس تنك :٠ هلوق ىلإ ىرت الأ ؛ هنيعو كنيع تبثا
 لهأ الإ داحتالاب لاق امو ء كيلع كلديل كيلإ ريمضلا ةداعإب .كتبثأف

 . ٠ لوضفلاو لهجلا لهأ نم لولحلاب لئاقلا نأ امك « داحلإلا

 لاق ام « حضاولا نيبلا مالكلا اذه ىلإ فاصنإلا نيعب ىخأ رظناف

 ىمريأ : لوضفلاو ليجلا لها الإ لولحلاب لاق امو داحلإلا لها الإ داحتالاب
 ميظع ناتهب اذه يبر كناحبس !!؟لولحلاو داحتالاب لوقلا اذه بحاص

 . رودصلا ىف ىتلا بولقلا ىمعت نكلو راصيألا ىمعت ال اهنإف
 لوقت نأ كايإف .. وه وهو . تنأ تنأ :٠ رارسألا باب ىف لوقيو

 نيعلا دري نأ اذه ردق لهف ؛ انأ .هوهأ نمو ىوهأ نم انأ : قشاعلا لاق امك

 ٠ اقح لقعتي ال لهجلاو لهج هنإف عاطتسا ام هللاو ال ١ ةدحاو

 وه تنك ول كنإف . طلاغتو ١ وه انا : لوقت نأ كايإ ؛ : اضيأ لاقو

 . ٠ هسفنب ىلاعت طاحأ امك هي تطحأل
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 اذإ قشاعلا نأ ملعا ٠ : هتركف حيضوت ىف تايآلا نم وه ام لوقي مث
 ال ةبحملاو قشعلا ناسلب مالك كلذ ناك « انأ ىوهأ نمو ىوهأ نم انأ : لاق

 نم احص اذإ لوقلا اذه نع مهدحأ عجرب كلذلو ؛ قيقحتلاو ملعلا ناسلب
1 

 تايونعملا ناسل ؛ ةقيقحلا ال ؛ لايخلا ناسلو بحلا ناسل اذه نأ ىنعي

 . هلاحب روهقم هنأل ؛ روذعم ناسل ةبحمللو « اهل روص ال ىتلا

 ىلع ةلدألا مظعأ نم : : نيتئامو نيعستلاو يناثلا بابلا ىف لوقيو

 هيف سيل رمقلا نأ القع ملعت نأ  مهضعب همهوتي ىذلا داحتالاو لولحلا ىفن
 رمقلا ناك امنإو اهتاذب هيلإ تلقتنا ام سعشلا نإو «٠ ءىش سمشلا رون نم

 لح الو ؛ ءىش هقلاح نم هيف سيئ دبعلا كلذكف « اهب اقرشمو اهل الحم

 لح الو ؛ قحلا نيع وه ام ملاعلا نأ ىلع كلدي اذهو ؛ : لوقي مث
 الو اميدق ىلاعت ناك امن ٠ هيف لح وأ ٠ قحلا نيع ناك ول اذإ « قحلا هيف
 .: اعيدب

 ةيلعلا تاذلا ىف ءانفلاو ىقرتلاب اودانت نيذلا ءالؤه ىلع خيشلا دري مث
 دحتيو هتيكلم نع كلملاو . هتيناسنإ نع ناسنإلا ىقري نأ حص ول ٠ : لوقيف
 قحلا راصو « اهلإ هنوك نع هلإلا جرخو قئاقحلا بالقنا حصل ىلاعت هقلاخب
 ليبس الف « ابجاو لاحملا راصو « ملعب دحأ قثو امو « اقح قلخلاو « اقلخ
 . « اذبأ قئاقحلا بلق ىلإ

 نوكي نأ حصي ال :٠ تاحوتفلا نم نيعبرألاو نماثلا بابلا ىف لوقيو
 ىف لولعملا نوكي نأ حصي ال امك « ادبأ ىلاعت قحلا ةبترم ىف قلخلا



 عمك

 فيلاكتلا كرت نمو . فيلاكتلا بهذت نذإ نيأو : لوقي مث « ةلعلا ةبتر
 للاب لاغتشالا قحلا ءامسأب قلختلا لامك نمف « ادحاج وأ ًادئاعم ناك

 . ١ قلخلابو

 هتدهاشم تاجرد تعفترا ولو دحأ ردقي ال ٠ : راونألا حقاول ىف لوقيو

 هيلإ انأموأ ام مهف نمو ؛ نبأ هب دحتا وأ قحلا نيع ملاعلا نإ : لقيا نأ

 هعادتباب ثدحُي ملف 4 يي رْمُأ نم حورلا لق 8 : ىلاعت هلوق ىنعم مهف

 ١. ًاريبك اولع كلذ نعي للا لاككاتو ثداح هتاذ ىف ملاعلا

 ةلمجلابو ٠ : لوقيف ةيصقلا هذه ىف لصفلا ةملكب خيشلا ىتأي مث
 هولصفي نأ نوفراعلا ديري « ةرئاح هيف لوقعلاو ٠ ةمئاه ىلاعت هب بولقلاف
 هونعجي نأ نوديريو ٠ نوردقي الف هيزنتلا ةدش نم ملاعلا نع ةيلكلاب ىلاعت
 « نوريحتم ماودلا ىلع مهف « مهل ققحتي الف برقلا ةدش نم ملاعلا نيع

 هتمظع ترهظ كلذبو ؟ وه ام وه نولوقي ةراتو ؟ وهام : نولوقي ةراتف
 !اعت

 ديري نمل رونو ىده وهو , لماكلا نمؤملا ميكحلا فراعلا مالك اذهو
 . رونلاو ىدهلا

 ىلاعت هللا ةمظع ترهظ كلذبو « ةمئاه لوقعلاو ةرئاح بولقلاف

 كردي وهو راصبألا الو لوقعلا هكردت ال ىذلاو ٠ ءىش ةلثمك سيل ىذلا

 امع ةّزعلا بر كبر ناحبس ) و .. ريبخلا فيطللا وهو . راصيألاو لوقعلا

 ,(94 نوفصي

 هط ذاتسألل : ىبرع نب نيدلا ىيحم ٠ باتك نم ذوخأم هلك مالكلا اذه لل

 . ةيرصملا واجنألا ةيتكم ط  رورس ىقايلا دبع



 .ٌةملا

 مسا ده وها

 : هتفرعم نم دبال يخيرات قيقحت

 نم فنعأ الو دشأ ؛ اراوحو الدج ىمالسإلا ركفلا خيرات دهشي مل

 ربكألا خيشلا نأ كلذو «نيدلا ىيحم خيشلا لوح ريثأ ىذلا راوحلاو لدجلا

 عيمج نم مهموصخو ةفوصتملا نيب كراعملا اهلوح تراد ىتلا ةيارلا وه
 . اذه انموي ىلإ ىرجهلا عباسلا نرقلا ذنم بهاذملاو فئاوطلاو قرفلا

 هثارت لرح اوفاطو « امارغو ابح هراثآب اوماهو موق هب نتف دق خيشلاف

 ىمالسإلا ركفلا راثآ مظعأ ىه ةيكملا تاحوتفلا نأب اودانتو ٠ ارابكإو الالجإ
 ةفوصتملاو فوصتلا جهن ىف ةيهلإلا حنملاو « ةيندللا اياطعلا ىرذ ىلعأو
 . ربكألا خيشلاو مامإلاو بطقلا هنأو

 ٠ هنم لينلاو ء هحيرجت ىف اوتنفتو هب اوراثو موق هيلع بصغو

 :ةئاراو هيتك ىف ءوننلا نه زككأو لب + ءوسلا اونظو لاق اه لكي اوذخلاو

 . خيشلا مهفي مل قيرف : نينول ىلع ريكألا خيشلا موصخ نأ ةقيقحلاو
 نع هدعاوسو همادقا تزجعو ؛ هقافا ىف قيلحتلا نع هتحنجا ترصقو

 عنقتلاو ماهبإلاو ضومغلاب هامرو ؛ دحجو ركنأف ؛ هجاومأو هبابع عف ىرجلا
 . ضارغأو برامن

 ىف اوأرو ؛ ةفاك ةفوصتملا دحجو ةلمج فوصتلا ركنأ : رخآ قيرفو
 توسل ىفاشلا درمملا هرصلاو ندكألا قسحلا نيدلا نيمم خيقلا

 هيلع لواطتلاو ؛ هل ديكلاب مهتفس اورجأو « هيلإ مهحير اوهجوف .. ةفوصتملاو

 لطبلا نم هتحاس ولختو « رماسلا ضفنيو « هساسأ نم حرصلا ضقتني ىتح
 نم ةرماؤما لب ةنحم لك نم دشأ ةنحمل خيشلا ضرعت دقل لب « ميعزلاو
 ءاملعلاب تدوأ املاط ىتلاو ؛ تامئظلا ةحنجأ تحت ربدت ىتلا تازماؤملا كلت

 (ماثللا فشك - 51م)
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 ىف تأدب ةرماؤم « ىدهلاو ركفلا ةمثأ تحرج املاطو ٠ ناميإلا لاجرو
 . انموي ىلإ هتقحالو هباقعأ ىف ترج مث هتايح

 : ريكألا خيشلا دض ةرماؤملا فشكي ىنارعشلا خيشلا

 تيقاويلا ؛ هباتك ةمدقم ىف ىنارعشلا باهولا دبع خيشلا لوقي

 حضاو ريغ نميلا لهأ نم اقاقأ نإ ؛رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو
 رئاسب ءاملعلا ىلإ اهلسرأو جرد ىف لئاسم بتك طايخلا نبا همسا ٠ ةدبقعلا

 اهيف ركذو ٠ نيدلا ىبحم خيشلا دئاقع هذه ٠ : لاقو ىمالسإلا ملاعلا ءاحتأ

 ريثك عقوو ٠ ءاملعلا ءدخو ء نيملسملا عامجإل ةقراخ لئاسم ء ةفئاز دئاقع

 ريغ نم كلذ دقتعي نم ىلع اوعنسو لاؤسلا بسحب اوبتكف كرشلا ىف مهنم

 . ٠ لزعمب كلذ نع خيشلاو تبتت

 دجوأ ىردأ الف ؛ : الئاق طايخلا نبا ةثداح ىلع ىدابازوريفلا بقعيو
 نم وه اهمهف مأ خيشلا ىلع سوسدم بانك ىف لئاسملا كلت طايخلا نبا
 .: ؟ هسفن دنع نم اهركتبا مأ « هدارم فالخ ىلع « خيشلا مالك

 ينام تدك عمت اناض: دعي: رييثتملاىاولأ يهيعأ قم قوقل هلأ
 ممألا اهقلطت ىتلا ةرصاعملا ةروجأملا مالقألا نم هانفلأ امو ةثيدحلا ةياعدلا

 هيومتلاو عارتخالاو قيفلتلاب مهبهاذمو ٠٠ مهراكفأ نمو ؛ اهموصخ نم لانتل
 . لطابلاب

 نم لاؤسلا مهيلإ هجو نيذلا ءاملعلا نم ريذكلا انيأر ذإ بجع الو

 دقف « ءاهدو ةراهمب مهل بصن ىذلا .. كرّشلا ىف اوعقو دقو طايخلا نبا

 عامجإلاب ىأرلا هيلع دقعنا امو نيدلا سمت ةريطخ لئاسم مهيديأ نيب اوأر



 #كثرة 

 ةحنجأ هلمحت مهريهشتُر مهحايص لازي الو ؛ اريهشتو احايص ايندلا اوألمف
 . ناهذألا ىلإ هب فذقتو خيراتلا

 : تافلاخم نم هيلإ بسن امم خيشلا ةءارب

 فيلأت ىف ذخأ امدنع هنإ ٠ : لوقيف اضيأ ىنارعشلا خيشلا انثدحيو

 ةنسلا لهأ هيلع ام عم قفتت ال ء ريثك ءايشأ اهيف ىأر . تاحوتفلل رصتخم

 نأ نظأ كلذك لزأ مل « : لوقي مث ء اهيف فقوتو ؛ اهفذحف ةعامجلاو

 اتيلع مدق ىتح « نيدلا ىيحم خيشلا نع ةتباث ريغ اهتفذح ىتلا عضاوملا

 ىندملا بيطلا ىبأ ديسلا نب دمحم نيدلا سمش خيشلا فيرشلا ملاعلا خألا

 تاحوتفلا نم ةخسن ىل جرخأف ٠ كلذ ىف هتركاذف ه435 ةنس ىفوتملا

 ؛ ةينوقب : هسفن نيدلا ىبحم خيشلا طخ اهيلع ىتلا ةخسنلا ىلع اهلباق ىتلا

 رصم ىف ىتلا خسنلا نأ تملعف « هتفذحو هيلع تفقوت امم ائيش اهيف رأ ملف
 دئاقع فلاخي ام اهيف خيشلا ىلع اوسد ىتلا ةخسنلا نع تبنك اهلك نآلا

 . هريغو ٠ صوصفلا «باتك ىف كلذ هل عقو امك ءةعامجلاو ةئسلا لهأ

 نم وهو : نيدلا ىيحم خيشلا ةذمالت صلخأ نم ىنارعشلا خيشلاو
 نأ لدجلا لبقت ال ةحارص ىف انه ررقي . هل اومجرتو هنع اوبتك نم ربكأ
 ىلع سد. دف: ةمافجأاو ةدنلا لهأ دئاقعت اقئاخم هاج تاحوتنلا نفاس لك
 قيفلتلا اهيف موصخلا حالس « ةئيند ةرماؤمل ةيحض هنأو . ربكألا خيشلا

 . للاب الإ ةوق الو لوح الف .. فييزتلاو

 نأب عانتقالا لك عنتقي مل هنإ ٠ : لوقيف هثحب ىنارعشلا خيشلا عباتيو
 ٠ هلقي مل امب هوقطناو « ةريبك تادايز هتافلؤم ىلإ اوفاضا خيشلا موصخ

 ٠ « هب نظلا نسح نع روهمجلا اوقرصيل



-585 

 عمتجت نأ بجي خيراتلا ثادحأ نم ريطخ ثداح مامأ كش الو نحنو

 ثارتلا اذه نوصو . هثحبو هتساردل ناميإلاو ةردقلا ىلوأ نم ةبصع هل
 .. دمعتملا ريطخلا فئازلا هيوشتلا نم ميظعلا ىمالسإلا

 ىباتك ىف فئازلا نأ ىأرلا لهأو خيراتلا لاجر نم ريثك ىريو
 نم هموصخ هلوتي مل خيشلا بتك نم امهريغو ٠ صوصفلاو تاحوتفلا ٠

 قيذلا ةيفطابلا اجر: ىطعب ةنفئأ ةالوت امنإر. ”ةكسلا لهأ نه الو ةقفلا لاجز

 نأب مهناميإل « ربكألا خيشلا ىلإ اهوفاضأف مهئارآب رهجلا نع اوزجع
 اهميعدت وأ « ءارآلا كلت ةيامحب ةليفك اهتلالجو اهتناكمب ةرابجلا هتيصخش
 . اهتيوقتو

 ىلع تاءارتفالاو تاموصخلا نم ناولأي تاحفصلا لفاح .خيراتلاو

 كلذكو 9 :ىلاعت هللا لوقي . ءايبنألاو لسرلا ىلعو لب ٠ ةمئألاو لاجرلا

 .. ءايبنألا ةثرو ءاملعلاو 4 نيمرجملا نم اودع يبن لكل انلعج

 رصع ىف ريبك ناك ام ٠ هنع ىلاعت هللا ىضر ىطويسلا ظفاحلا لوقي
 . ٠ فارطألاب ىلتبت لزت مل فارشألا ذإ ؛ ةلفسلا نم ودع هل ناك الإ طق
 اولتبا نيذلا مالسلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا نم لاخمألا برصي مث

 ىذلا صاقو ىبأ نب دعسك « ةباحصلا رابكب مث « تاءارتفالاو تاموصخلاب

 نم وهو ٠ ةالصلا الو ءوضولا نسحي ال هنأ ةفوكلا لهأ ضعب هيلإ بسن
 « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هتبحصو هناميإو هلامك ىف وه

 قلخ ٠ ةئتف ىف هدسج قزم ىتح برض ىذلا لبنح نب دمنحأ مامإلاو
 نم ربكألا بيصدلاب ةفوصتملا صتخا دقلو : لوقي مث ... اذكهو » نآرقلا

 . ٠ ءالتبالا اذه



 عمق

 ىقري ال ىتلا خيراتلا قئاقح نم ةقيقح ررقي انه ىطويسلا مامإلاو

 احيرجت كفإلاو ءوسلا ةبصع هب تطاحأو الإ ىفوص نم امف ؛ كشلا اهيلإ
 رفكلا ةمهتب هدلب نم تارم عبس ىماطسبلا اوفن دقل «٠ ءارتفاو اسدو اريهشتو
 دينجلا مامإلا ىلع اودهشو ؛ ىرصملا نونلا ىذ مد اولحأو ٠ ةقدنزلاو
 مامإلا ىلع اوسدو ؛ جالحلا روصتم ىبأ ىلع كلذكو « داحلإلاو رفكلاب

 اهيلإ دشرأف ضايع ىضاقلا اهل هبنت لئاسم ةدع ءايحإلا هباتك يف ىلازغلا
 ..نولطبملا كلانه رسخو هدابع ىف تلخ دق ىتلا لا ةتس ..اهقارحإب رمأو

 ريهشتلاو « هبتك ىف هيلع سدلاب ربكألا خيشلا ممصخ فتكي ملو
 اوذخأ دقق : ىكنأو دشأ ىرخأ ةميرج مهتميرج ىلإ اوفاضأ لب « هب مهتنسلأب
 ىلإ ةهجوملا ةحراجلا ةيساقلا تامنكلا مالسإلا خويش ةنسلأ ىلع نوفلؤي
 نم ريثك عقوو « الاعتشا رانلا اوديزيلو ميترماؤم ميعدت ىف اوديزيل خيشلا

 هذه لاثمأ نوددري اوذخأف .. ديدجلا نوللا اذهل ةلهس ةسيرف خيرأتلا لاجر

 ريسفتلا بتكف اذه ىف بجع الو ؛ مالعألا ءالؤه ىلإ اهنوبسنيو تاءارتفالا

 نب هللا دبع انديس ةمألا ربح ىلإ املظ بسنت ىتلا تايليئارسإلاب جومت الثم
 . رهطملا ءىريلا اهنم وهو امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع

 : ييرع نبا يف مالسلا دبع نب زعلا هيفملا ةديقع

 لاق هنأ مالسلا دبع نب زعلا مالسإلا خيش ىلإ اوبسن اميف اوبسن دقلو
 ىرن مث ٠ خرؤم نم رثكأ هنع اهاورو !! قيدنز هنإ : ىبرع نبا خيشلا نع
 ىلوألا ةياورلا نع نوكت ام دعبأ ةثداح انيلع صقت حاحصلا خيراتلا بتك
 ىف انك ؛ :لوقي مالسلا دبع نب زعلا خيشلا ةذمالث نم ديرم ناسل ىلع
 ١ ةدرلا باب : ىف ءاجف « مالسلا دبع نبا خيشلا ىدي نيب سردلا سلجم



 4ك

 ضعب لاقف ؟ ةيمجعأ وأ ةيبرع ىه له مهضعب لاقف ٠ قيدنز ؛ ةظفل
 نيد ىلع ىأ - نيد نز  اهلصأ ةبرعم ةيسراف ىه امنإ :ءالضفلا
 لاقف ؟ نم لثم مهضعب لاقف ؛ ناميإلا رهظيو رفكلا رمضي ىذلا وهو ةأرملا
 دري ملو خيشلا قطني ملف « قشمدب ىبرع نبا لثم : خيشلا بناج ىلإ رخآ
 .مويلا كلذ امئاص تنكو :ديرملا لاقف سلجملا ىف نم اهل مجوو ؛ هيلع

 « افطلو الابقإ هنم تدجوو ٠ ترضحف هعم راطفإلل ىناعد خيشلا نأ قفتاف

 : لاقف ؟اننامز ىف درفلا ثوغلا بطقلا فرعت له ىديس اي: هل تلقف

 لاقف « ءاجرلا ىف هيلع تححلأو « هتوجرف ٠ هفرعي هنأ تفرعف ؟اذهلو كلام
 هامر نأ مويلا ثدح دقل : ىديس اي : تلقو تبجعف ىيرع نبا وه : ىل

 ةجدجللا : لاقو خيشلا مسبتف « هيلع درت ملو ةقدنزلاب كساجم يف مهصعب

 باب ديري ٠ دوقح جوجل ةملكلا كلت لئاقو ٠ اررض الإ جتنت ال تنعتملا عم
 1 هفوج ىفام غرقي ىتح ددللا

 خيشال مالسلا دبع نب زعلا ءاملعلا ناطلسو مالسإلا خيش ةداهش هذهف

 هيمري نا دحال لحي لهف هئامز ىف درفلا ثوغلا بطقلا هناي نيدلا ىيحم
 . باجع ءىشل اذه نإ ؟ داحلإلا وأ رفكلا وأ هقدنزلاب كلذ دعب

 : ىلاعت هللا همحر ةيميث نبا خيشلا دنع ىفوصلا ءانغلا

 ةيميث نبا خيشلا دنع دوجولا ةدحوو ىفوصلا ءانفلا نع مالكلا اذه

 لواح امهم قح قحلاو « مويلا هعابتا مهنا نومعزي نم ىلع در غلبا وهو

 موصخ لكو « لطابلاب هقاحلإب ههيوشت اولواح وأ ٠ همسا ريغب هتيمست سانلا

 نم رورس ىقابلا دبع هط / ذاتسألل ىيرع نب نيدلا ىيحم خيشلا : عجار )١(

 , ١5) 0 1ا/١ ص



 لأذع 

 1 ا ا ا حمو

 قلاخلا وه قلخلا نأ : ىنعت ىتلا ةيرفكلا ةدحولا داقتعاب مهماهتال ةعيرذ

 امو ةبيغلاو ىلجتلاو ؛ قارشإلا رابتعا ىلإ رظن ريغ نم ؛ قلخلا وه قلاخلاو

 اهريغ هل رفوتي مل ةمهوم ظافلأ نم ناسللا ىلع ءانثألا هذه ىف ىرجي

 هنأل ةيحاص' ةنع لاس ال امي تقعلأ امير ليا هقاوذأر ءدجاوم نع روعتلل

 فراعلا مهرعاش لوقي امك رهف ةلاحلا هذه ىف هسفن ىلع هئ ناطلس ال

 : كلاب

 رزو ال كلعفو لهج ال كملعف اشت امفيك نك هللا ىق انفلأ دعبو

 ل و ا ا و د ا

 عبط ىذلا ١ ةيطساولا ةديقعلا : هباتك حراش هلقن ىفوصلا ءانفلا نع اثدحتم

 : لوقيف ًأريخأ رصمي

 ٠ ماسقأ ةتداث : ءانفلاو :

 ١( ىوسلا دوجو نع ءانف .

 ١( دوهش نع ءانفو السوى 

 . ىرسلا ةدابع نع ءانفو ("'

 دوجرلا لعجي نابوضو ٠ ةدحاللملا ةدحولا لهأ ءانف وه ؛لوألاف

 . ١ دحاو قلاخلاو قلخلا نأ ىأ ٠ ادحاو ادوجو

 ىذلا وه اذهف ؛ ىوسلا دوهش نع ءانفلا وهر : ىتئاثلا امأ

 ماقم وهو : هلاثمأو ديزي ىبأ نع ىكحي امك « نيكلاسلا نم ريثكل ضرعي
 0 هتدابع نع هدوبعمبو ١ هدوجو نغ هدوجومب بيعي نأ وشو: مالطصالا 1



 ءةراخ-

 نم ىقبيو نكي مل نم ىنفيف ء هركذ نع هروكذمبو هتداهش نع ةدوهشمبو

 هسفن بويجحملا ىقلأف ء رخآ بحي ناك الجر نأ ىكحي امك اذهو « لزي مل
 ؟ تنأ تعقو ملف ٠ تعقو انأ : لاقف هفلخ هسفن بحملا ىفلأف ٠ ءاملأ ىف

 تاقولخملا زجع نم لاح اذهف ٠ ىنأ كنأ تننظف « ىنع كب تبغ , : لاقف

 اذهو .. نيكلاسلا نم ةفئاطل ضرعي رمأ وهو قلاخلا دوجو هبلق دهش اذإ
 . « دوهشلا ةدحو ؛ ىمسي

 ةياغ هلعجي نم مهنمو ؛ كولسلا نم اءزج اذه لعجي نم سانتا نمو

 نيب نوقرفي الف « ةيبوبرلا ديحوت ىف ءانفلا وه ةياغلا اولعجي ىتح كولسلا

 هيف اوطلغ ميظع طلغ اذهو . هوركملاو بوبحملاو ء روظحملاو رومأملا
 هللا ةدابعو ٠ ىهنلاو رمألاو عرشلا دوهش نع ةيبوبرلا ماكحأو ردقلا دوهشب
 ادومحم نكي مل رابتعالا اذهب هتيّثإ عفر بط نمف ٠ هلوسر ةعاطو هدحو
 . أروذعم نوكي دق نكلو « اذه ىلع

 نييبنلا لاح اذهف ٠ ىوسلا ةدايع نع ءانفلا وهو : ثلاثلا عونلا امأو

 ام بح نع هبحبو « هاوس ام ةدابع نع هللا ةدابعي ىنفي نأ وهو مهعابتأو

 لكوتلايو هاوس ام ةعاط نع هتعاطيو « هاوس ام ةيشخ نع هتيشخبو . هاوس

 ء هل كيرش ال هدحو هلا ديحوت قيقحت اذهف ٠ هاوس ام ىلع لكوتلا نع هيلع
 عابتا نع ىنفي نأ اذه ىف لخدبو مالسلا هيلع ميهاربإ ةلم ةيفينحلا وهو
 « هلل الإ ىطعي الو « هلل الإ ضغبي الو « هلل الإ بحي الف ؛ هللا ةعاطب هاوه

 ؛ هلسر هب هللا ثعب ىذلا عرشلاو ىنيدلا ءانفلا وه اذهف « هلل الإ عنمي الو

 نأ نديم: تيبلا نم ئكينإ كفحب عقراف 2: ناق نمردوةبقك هب لرتأو
 : هتوقو هلوحو هسفن ىلع لكوتي الو ١ هاوه عبتي الف هسفن نع هاوه عفري
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 هللا لاق امك هتوقو هلوحب ال هتوقو هللاب هلمعو ؛ هاوسل ال هلل هملع نوكي لب

 حرش نم ٠ ه .ا دومحم قح اذهف ؟ نيعتسن كايإو دبعت كاي م ىلاعت
 .: ةيطساولا ةديقعلا

 وه ةيميت نبا خيشلا هنع ثدحت ىذلا ءانفلا نم ثلاثلا مسقلا اذهو

 ال ةقيقحلا بلاطو « هنع ثدحت نأ قبس ىئذلا ىناثلا مسقلل ممتم ليصأ ءزج

 هيءزج دحأل دبال دحاو ءىش امهف « ةافانم وأ ضقانت ىأ نيمسقلا نيب ىري
 دعاوقلا هذه قيبطت لواحو ةيبصعلا نم ءرملا درجت ولو ءرخآلا نم
 . "اريخلا لك ناكل نوللا اذهب نيفورعملا ةيرثكأ ىلع فاصنإب

 :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا خيشلا دتع يفوصلا ءانملا

 هخيش ثدحت امك ءانفلا نع ثدحتي ةيمين نبا خيشلا ذيملت وه اذهو

 داحتالاو « ءانفلا ٠ ىنعمب داحتالا نيب اريبك اقرف كانه نأ انيبم لبق نم

 هباتك يف كلذو ١ برلاب دبعلا جازتما وه ىذلا مومذملا لولحلا ىنعمب
 هتافص ىلبنحلا ىورهلا مامإلا مالك هيف حرشي ىذلا نيكلاسلا جرادم

 هقرعيل تافصلا هذه هدبع حنم هناحبس هللاف ءىقيفحب سيل ىذلا اهدوجوو

 ةفرعملا قيرط هيلع لطع اهلعفي مل نإف ؛ هيلع اهب لدتسيو ء اهب
 هللا نع لفاغلا فصوي اذهلو ؛ مدعلا ةلزنمي تراصف « اهب لالدتسالاو

 1 . لقعلا مدعو توملاو ىمعلاو مكبلاو ممصلاب

 الزأ دوجولاب ىلاعت قحلا درفت دوهش وهو « تاذلا وحم : ثلاشلا

 ؛ءىش هدعب سيل ىذلا رخآلاو ٠ ءىش هلبق سيل ئذلا لوألا هنأو ادبأو

 ها8١4١ ةئس ٌرِدعَقلا ىذ ددع او 58ه ص ٠ ةيدمحملاةريشعتا : ملسملا ةلجم اهلل



 ا

 بجاولا دوحولا وه هدوجول ٠ هعدبضا نذأَو ٠ هب مئأَق هاوس ام لك دوجوو

 . كلذب درفتملا هنأو « ادبأو الزأ هسفنل تباثلا قحلا

 : نيرابتعاب حصي «وحملا ١ اذهو

 اذهب هوحص تابثإ ىف بير الو ىتاذلا دوجولا رابتعا : امهدحأ

 هداجيإب دوجومف هاوس ام لكو ؛ هاوس هتاذب دوجوم هللا عم سيل ذإ رابتعالا

 هناحبس

 قحلا ريغ العاق ديشي الف . ديشملا ىف وحملا : يناثلا رابتعالا

 هدوهش لامكب هتبيغل ع داوس ادوجوم هلو هتاقفص ريغ تافص الو هتاحبس

 . هريغ دوهش نع

 ىلاعت هلل ىلو لكو  ىورهلا مامإلا ىثعي  لزانملا بحاصو ؛ ةيداحتالا

 ىلاعت لا همحر ميقلا نبأ خيشلا مالك ه1 1"!ةديفغو الاخ مهدم ةءعقب
 5 هباثأو

 : ؛ دوجوملا ةدحو /و, دوجولا ةدحو , نيب ةسمخ قفورف

 ىركفم رابك دحأو ةمالعلا ملاعلا ىسرونلا نامزلا عيدب خيشلا لوقي

 تنهو نمو نييداملا ةفسالفلا ىدل ام نإ : نيرشعلا نرقلا ىف مالسإلا

 هنم ءايلوألا ىدل امو : دوجولا ةدحو : بهذم نم نيركفملا نم مهتديقع

 قورف كانهف : ناضيقنو ناداضتم امهنإ لب « ةريثك قورفو عساش نوب
 : امهتيب ةسمح

 )١( ر/2ج ميقلا نبا خيشلل داعملا داز 25,4 ,



 كا

 بجاو ٠ ىف مهرظن اورصح دق ةيفوصلا ءاملع نأ : لوألا قرفلا

 :؛ تانئاكلا دوجو اوركنأ ىتح . مهارق لكب هيف لمأتلا ىف اوقرغتساو ٠ دوجولا

 .. وه الإ دوجولا ىف نوري اودوعي ملو

 لك اوفرص دقف ٠ ناميإلا ءافعضو نويداملا ةفسالفلا ٠ نورخآلا امأ

 . ةيهولألا كاردإ نع اودعتبا ىتح ةداملا ىف مهرظنو مهريكفت

 ل سولا نق نرزيال ريكس صح م: ةميظعا ةدمعأ ةئامل اذلرأ كَ
 اونغتسا لب « ةداملا ىف ةيهولألا اوجزم ثيحب ةلالضلا ىف اودامت لب ةداملا

 . تانئاكلا ىف رظنلا مهرصح ةدشل اهنع

 نمضتن 0 دوجولا ةمدذحرو ل سس ةيفوصلا ىذل انه نإ 0 ىناخلا قرفلا

 م1 دوجوملا ةدحو 0 نمضنت نيرخآلا ىدل ام نيك ىف 0 دوهشلا ةدحو:

 نيرخآلا كلسم امنيب « ىقوذ كلسم ءايلوألا كلسم نإ : ثلاخلا قرفلا

 نورظني مث ىلاعت قحلا ىف مهرظن ءايلوألا رصحي : عبارلا قرفلا
 الوأ مهرظن نورصحي نورخألا امنيب ٠ تاقولخملا ىلإ ايوناث ايعبت ارظن

 تاقولخملا ىف تاذلابو

 نودبعي ةفسالفلا امنيب ٠ هوبحمو هللا دابع ءايلوألا نأ : سماخلا قرفلا

 ةملظلا نم عطاسلا ءايضلا نيأو « ايرثلا نم ىرثلا نيأف ٠ مهاوهو مهسفنأ

 يي" اةيسأقلا

 .ما115. ةئس سرام ه18١14١ ةنس ةدعقلا ىذ نم ١١ ددع 44 ص ملسملا ةلجم )١(
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 : نيينعملا نم ةصالخلا

 : امهل ثلاث ال نايتعم اهل دوجولا ةدحوف ٠ نذإ
 هئاحبس ٠ بجاولا ؛ هيف دسجتي ىذلا ىنعملا وهو : لوألا ىنعملا

 نم اقولخم وأ اناسنإ وأ اناويح وأ انوك ريصيف ( ميظعلا هللا رفغتست ) ىلاعتو
 مهو « عرشلاو لقعلا هدري هفسو « حضاو رفكو نيبم كفإ ىه تاقولخملا

 ؛مهرلاو لايخلا باب نم وهق عرشلا وأ لقعلا هدري فشك لكو فشكلا ساسأ

 كلذ دقتعا نمو « ةقيقحلا الو ةعيرشلا فرع امف « ةقيقحلا ىلإ هبسن نمو
 , مهيلع ليخد وهو ؛ ءىش ىف ةيفوصلا نم سيلف « ةيفوصلا ىف سدناو
 مهف فوصتلا ءايعدأ ءالؤهف ؛ ةعيرشلا ىف امرحم حابتسا ام' كلذكو

 نازيم ىمر نم لكو ؛ املاع هاوعدب ريصي ال ملاعتملا لهاجلاو ٠ نوبذاكلا

 ىبرع نب نيدلا ىيحم مامإلا لوقي امك . كله ةظحل هدي نم ةعيرشلا
 .. ىلاعت هللا همحر

 ىتاذلنا دوجولا هل نم نأ ىنعمب دوجولا ةدحو نأ وه : ىناثل ىنعمللو

 ةحنم هدوجو دوجوم لكو ٠ هاوس ال قحلا وهف هدحو هللا وه .. بجاولا

 زم لمرات وسف مدنفلاب انودنم ناك دقو هاهم ام
 الإ هاوس ءىش موقي الو «٠ ءىش لك مويقو ءىش لك ئراب هدنحو ىلزألا
 دوجولاف . اهلك تاقولخملا فاصوأ نع هناحبس هتسادق عم لجو زع هب
 :ىبرع نب نيدلا ىيحم مامإلا لوقي ىنعملا اذه ىفو ٠ هدحو هدوجو ىتاذلا

 وأ ءىش هيف لحي الأ ىلاعت دحاولا ماقمو : عامجإب دحاو هللا نأ ملعا ٠

 .. ٠ ءىش ىفوه لحب

 ىهو « نمؤم لك ةديقع ىه ةيزنلا ىنعملا اذهب دوجولا ةدحو نإ
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 .نوثدحملاو ءاهقفلا اهيلعو ٠ نولسرملاو ءايبنألا اهب ءاج ىتلا ةديقعلا
 .!!)ةمايقلا موي ىلإ ةمألا هذه نم زاهطألا ةرربلاو ةيفوصلار

 .. كطعيو

 نوكتل ةمئألاو ءاملعلا مالك نم اهتعمج ىنلا ةصالخلا ىه هذهف

 , دوجولا ةدحو ٠ ةيضق مهفي نأ ديري ىذلا ئراقلا هب ءىضدسي اساربن
 مالك اولمحو هوجولا أوسأ ىلع اهولوأو اهمهف فوصتلا موصخ ءاسأ ىتلا

 مد نم بئذلا ةءارب كلذ نم ءآرب مهو ..تاليوأتلا حبقأ ىلع اهيف ةيفوصلا

 .. مالسلا هيلع فسوي انديس

 . 55 ص قباسلا عجرملا )1





 قه

 رشع عباسلا لصفلا

 لاديألاو باطقألا نأش يف ءاج ام

 نم مهتنسلأ ىلع درت ىتلا ظافلألا هذه ةيفوصلا ىلع نوركنملا ركني
 وأ ثاوغألا وأ داتوألا وأ لادبألا نم نالف وأ باطقألا نم نالف مهلوق
 . ءابجنلا وأ ءابقنلا

 اءزج بابلا اذه ىف ىطويسلا نيدلا لالج ثدحملا ظفاحلا بتك دقو

 . : لادبألاو ءابجنلاو داتوألاو بطقلا دوجو ىلع لادلا ربخلا ٠ :دامس

 ناسح و حاحص ثيداحأ نم بابلا اذه ىف ءاجام رثكأ عمجف

 هل امب روبجم فيعضلا ثيدحلا نأ رابتعا ىلع ةلوبقم ليسارمو فاعضو
 ةبترم ىلإ عفتراف ؛ ةددعتم قرط نم ءاج هنأيو «٠ تاعباتمو دهاوش نم

 ىضر دمحأ مامإلا ناك امك ماكحألا ىف ىتح هب ذخؤيف ١ هريغل نسحلا ٠

 : لوفيو .. ةرهشلاب اروبجم ناك اذإ فيعضلا ثيدحلاب ذخأي هنع ىلاعت ل

 .لاجرلا ءارآ نم ىلإ بحأ فيعضلا ثيدحلا نإ

 باب ىف انه وهف اهربجي ام فاعضلا ثيداحألا هذه نكي مل ول ىتحو
 زاوج ىلع نوثدحملا عمجأ دق ىتلا لئاضفلا ىف ىأ ؛بقانملاو خيراوتلا

 نم ولخي ال هنأ ٠ فيعضلا ؛ ىنعم نإ ذإ فيعصلا ثيدحلاب اهيف ذخألا

 ضعب هيف تققحت امنيب ةحصلا طورش لك هيف لمتكت مل هنأ ريغ ؛ ةحصلا
 .. طورشلا هذه



 توا

 ١ ثيداحألا هذه ةاور مه نم

 ثيداحألا ىف كلت مهبتارم ىلع هللا لاجر توبث رابخأ تدرو دقو

 : مهنمو « نوديزي وا ايوار رشع ةسمخ نع ةفوقوملاو ةعوفرملا
 باطخلا نب رمع ١(

 بلاط ىبأ نب ىلع (؟

 ناميلا نب ةفينح (#
 تماصلا نب ةدايع (5

 سابع نب هللا دبع (1
 رمع نب هللا دبع (

 دوعسم ني هللا دبع م

 لبج نبذاعم (5
 عقسألا نب ةلثاو ٠(

 ىردخلا ديعس وبأ ١(
 ةريرهوبأا 1١'(

 مايردلاو بأ *٠(

 ةملس مأ (14
 . نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا ىضر

 . اهنومضم ديكأتو تاياورلا هذه لك لصحم ةحص ىف كش قبي ملف
 بيرختلاو «٠ ىمعالا بصعتلاو ةطلاغملا نم اعون اهيف كيكشتلا حبصيو
 , 01: كانت هللا ههتو نيغل :ىدلتلا

 : لدبلاو بطقلا ظملب دوصقلملا

 لاقو ىحرلا بطق هئمو « ءىشلا رادم هيلع ام ةغللا لهأ دنع بطقلا

 .(")ءوقلا ديس بطقلا : ىدايازوريقلا

 لكو هرصع ىف اناميإ سانلا لمكأ وه بطقلا نأ لمكألا فيرعتلاو
 نم برقلاو دعبلا ىف نوتوافتي سائلا ةفصلا هذهل ةعبات ىرخألا تافصلا

 )١( ه44 داعسإلا وبأ ديعس مد , مزاجلا نايبلا , 545.
 طيحملا سرماقلا (؟) ١/118.



 عة

 فرطلا ىف مهبرقأ كانهف :مهدعبأو مهاصعأ كانه نأ امكف هئاحبس هللا

 . لباقملا

 لدن يذلا وهوا« لكي هناكم هلا ندب تايم انإ نمت ل ةنملاو
 . مهل ةثرولا ىنعي ءايبنألا لادبأ مه وأ ء هقلخ نم تائيسلا

 : تايمسم لا هذه نم ةيميت نبا خيشلا فقوم

 لوق امو ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا خيشلا لكس : ىربكلا ىواتفلا ىف
 نيدلا ىلإ نيبوسنملا نم ماوقأ اهب ىمست ىتلا ءامسألا هذه ىف ءاملعلا ةداسلا

 بطقلا اذهو « ملاعلا بطق اذهو ؛ باطقألا بطق اذه : نولوقيو «٠ ةليضفلاو

 . ءابجنلاو داتوألا ىنعم كلذكو ءايلوألا متاح اذهو 0 ريبكلا

 نالف : لوقي هنأ ضعبلا مالك ىف دجوي دقف داترألا امأو : باجاف

 نم بولق ىف ناميإلا هب تبشي ىلاعت هللا نأ كلذب ىنعي ٠ داتوألا نم
 ىنعملا اذهو  لابجلا ىنعي  اهداتوأب ضرألا تبثي امك . هب هللا مهبدهي

 ملعلا تيبثت هب لصح نم لكف ؛ ءاملعلا نم ةفصلا هذهي ناك نم لكل تبث

 ٠ ةريبكلا لابجلاو ةميظعلا داتوألا ةلزنمب ناك سانلا روهمج ىف ناميإلاو

 .رثكأ الو لقأ الو ةعبرأ ىف اروصحم كلذ سيلو ؛ هبسحب هئودب ناك نمو

 نالف : وأ ء ؛ باطقألا نم نالف + : مهمالك ىف دجويف بطقلا امأو

 وهف ًارهاظ وأ انطاب ايندلا وأ نيدلا رومأ نم رمأ هيلع راد نم لكف ٠ بطق
 وأ هيرد وأ هراد رمأ هيلع رئادلا ناك ءاوس 0 هرادمو رمألا كلذ بطق

 اذهل صاصتخا الو ًارهاظو أنطابو اهايند وأ اهئيد رمأ ؛ هتنيدم وأ هتيرق
 .. رثكأ الو لقأ الو ةعبسب ىنعملا

 (ماثللا فثك - 27م



 قف

 نود نيدلاو ايندلا حالصل ًارادم ناك نم كلذ نم حودمملا نكل

 صعب ىف قفتي دقق «٠ مهفرع ىف بطقلا وه اذهف ٠ ايندلا حالص درجم

 نأ رخآ رصع ىف قفتي دقو ؛ هرصع لهأ لضفأ صخش نوكي نأ راصعألا
 لك ىف نوكي نأ بجي الو ٠ ءاوس هللا دنع لضفلا ىف ةثالث وأ نانثا أفاكتي

 لدبلا مساب اوملكت نيذلاو افلطم هللا دنع قاخلا لضفأ وه دحإو صخش نامز
 لدبأ لجر مهنم تام املك هنأ هتمو ءايبنألا لادبأ مهنأ اهنم : ناعمب هورسف

 مهلامعأو مهقالخأ نم تائيسلا اولدب مهنأ اهنمو ؛ الجر هئاكم ىلاعت هللا

 الو لقأب الو نيعبرأب صتخت ال اهلك تافصلا هذهو ؛ تانسحب مهدئاقعو
 ىف ىنعملا رهظي ريرحتلا اذهبو ؛ ضرألا نم ةعقب لهأب رصحت الو رثكأب
 11 ءابجتلا ٠ مسا

 : نأشلا اذه يف تيداحألا نم ءاج ام ضعب

 تثماصلا نب ةدابع نع ثعشألا ىبأ نع ةبالق ىبأ نع ةداتق نع

 ال ) : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر

 ( نورصنت مهبو نورطمت مهبو ضرألا موقت مهب ىتمأ ىف لادبألا لازي
 "ينم ىرصبلا نسحلا نوكي نأ وجرأ ىنإ : ةداتق لاق

 ماشلا لهأ اوبست ال ٠ : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع مامإلا نعو

 .1'), مهتملظ اوبسو لادبألا مهيف نإف

 5 47/١١ يربكلا ىواتفلا )غ1

 ةرايع ريغ نم ىناربطلا هعفرو ىبهذلا هرقاو دائسإلا حيحص لاقو مكاحلا هجرخأ 39

 . ىرخأ تاعباتمب ركاسع نبا هاوقو ٠ مهتملظ اويسو د
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 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىذمرتلا ميكحلاو ميعن وبأ ىورو
 . ( نوقباس ىتمأ نم نرق لك ىف ) : لاق ملسو

 ىلاعت هللا ىضر رمع نع هدنسب قشمد خيرات ىف ركاسع نبا جرخأو
 مهب ترم له « لادبالا ىلع ىرعش تيل اي : لاق ماشلا ركذ اذإ ناك هنع

 ؟ باكرلا

 : لاق ههجو هللا مرك ىلع مامإلا نع هدنسم ىف دمحأ مامالا جرخأو

 مهو ماشلاب لادبألا ) : لوقي ؛ملسو هلأو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 هيغل مهن قس الجر هتاكم تأ لدا لجر تامااملك لجو نركمرا
 رة رهف رس ريص»» يدنا لامن هناجر“( ءاكعألا للك روك رمكسو

 : لاقو كردتسملا ىف مكاحلا كلذك هجرخأ ماشلاب لادبألا دوجوو
 .. مهريغ هجرخأو رصتخملا ىف ىبهذلا هرقأو حيحص

 هب دارم انه ددعلاو , مهتيرثكأ دوجو ئىأ : ماشلاب مهدوجو ىنعمو
 . ىباسحلا ديدحتلا ال ةرثكلا

 لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نع طسوألا ىف ىناربطلا جرخأو
 لياخ لثم الجر نيعبرأ نم ضرألاولخت نئ ) : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص
 .نسح هدانسإ :دئاوزلا عمجم ىف لاق ء.( نورصني مهبو نوقسي مهبف نمحرلا

 لادبألا نإ ؛ ههجو هللا مرك ىلع مامإلا نع هدنسب ركاسع نبا جرخأو
 .ةفوكلا نم داتوألاو ءاقفرلاو ءابجنلاو ( بئاصعلا ىأ ) بصعلاو ؛ ماشلا نم

 . ةددعتم قرط نم كلذ ىور دقو



 نميلاب بئاصعلاو رصمب ءابجنلاو ماشلاب لادبألا ٠ : لوقي ناميلس ابأ
 . قارعلاب رايخألاو

 الإ ةدلب الو ةيرق نم ام ؛ : لاق ىعفنلا ميهاربإ نع لالخلا جرخأر
 . ٠ مهنع هب عفدي نم اهيف نركي

 دوجو ىلع لادلا ربخلا ؛ هتلاسر ةمدقم ىف ىطويسلا ةمالعلا لاق دقو

 . لادبألاو ءابجنلاو داتوألاو بطقلا

 نع رهتشا ام راكنإ هدنع ملع ال نم ضعب نع ىنغلب دقف دعبو
 تدرو دقو ٠ ًاياطقأو اداتوأو ءابجنو ءابقنو ًالادبأ مهنم نأ نم ءايئوألا ةداسلا

 لوعي الو ؛ دافتستا ءزجلا اذه ىف اهتعمجف « كلذ تابثإب راثآلاو ثيداحألا

 :رثأ الو ثيدح كلذ ىف دري مل هنأ ضرف ولو « دانعلا لهأ راكنإ ىلع

 ةفئاط لك نأل « هراكنإ حص امث ةيفوصلا هيلع أطاوت حالطصا درجم ناكو

 ىناعملا لهاو ةقطانملاو ةأحتلاو نييلوصاالاو ءاهقفلاك ءاملعلا فئاوط نم

 ىف اهونودو مهنيب اميف اهب نومهافتي ةصاخ ناعم اهل ظافلأ ىلع اوحئطصا
 امف ؛ كلذ ىف دحأ مهيلع ضرتعي ملو ؛مهمولع نم اءزج تراصو ٠ مهيتك

 ه .ا| ؟ ضارتعالاب ةيفوصلا صيصخت هجو

 نم ةعامج هب فصوو فلسلا دهع ىف رهتشا لادبألا ظفل نأ ىلع

 ضعب ىلع ملكت نأ دعب ةنسحلا دصاقملا ىف ىواخسلا ظفاحلا لاق ٠ ةمئألا

 نيب هراشتنا ىلع لديو ثيدحلا هب ىوققي اممو : لادبألا ثيدح قرط
 لوقو ٠ لادبألا نم هدعن انك  مهضعب ىف  ىعفاشلا انمامإ لوق ةمئألا

 مهريغ فصو اذكو ؛ لادبألا نم هنأ نوكشي ال اوناك : هريغ ىف ىراخبلا

 ديزي نع لقنو « لادبألا نم هنأب دحاو ريغ ةمئألاو ظافحلاو داقنلا نم



 ١ءثهة

 ماصإلا نعو « ملعلا لهأ مه لاديألا ؛ لاق  ظافحلا دحأ  نوراه نبا

 نم هنأب :فقصو ٌنَعمَو ؟ نه نعف ثيدحلا تاحصأ اونوكي مل'نإ : دمحأ

 نس كلامو نائس و نس ناسحو عساو نب دمحمو ىبعفاشلا مامإلاو لينح

 ىف مهمجارت دجت ريثك مهريغو نادعم نب دلاخو ١ حارجلا نب عيكوو رانيد
 + ظافحلا تاقيلظو لاجرلا ثنك

 دجو رجح نبال بيذهتلا بيذهنو ىبهذلل ظافحلا ةركذت عجار نمو
 .ااه ا ةيلدبلاب اوفصو ظافحلا نم اريثك اهيف

 ؟ اهب فصولا اوقحتساو ةيترلا هذه لاديبألا لان مب

 اهشنيب ىتلا اهطورشب الا لانت ال ةزيزعلا بترلا نم ةيلدبلا ةيتر

 ٠ كلذ هيف ىعذا وأ ؛ لادبألا نم هنأ صخش ىعدا اذإف : راثآلاو ثيداحألا

 ةلمجا قم هنأ اكقرغو ةلطاب كرعف نأ اذملع طوول كلتا نم اراك ناكر
 طرورش نمف « ماثا نم اوفرتقا امب هلهأو فوصتلا اوهوش نيذلا ءالخدلا

 نم ىلإ نوئسحيو مهملظ نمع نوفعي مهئأب مهفصو ىف درو ام لادبألا
 وميلس ءاحمس ءايخسا مهو ؛ ىلاعت هللا مهاتا اميف نوساوتيو .. مهيلإ ءاسأ

 : ةوبسي الون رتعتب ال :٠ ناسللا ءافعأ + اهع الو اةقح ولعدم آل 6 رودضلا

 ؛ نيملسملا نومحري . ةايحلا يف نويباجيإ اذه بئاج ىلإ مهو

 لزني مهتاهجوتو مهتاكرببو ؛ مهيلإ ريخلا لاصيإ يف نوعسيو مهنوحصنيو

 ناك نا مرج ال « ءادعالا ىلع رصنلا لصحيو : بركلا فشكيو ثيغلا

 ئرامغلا هللا دبع ظفاحلل ٠ مالسإلا ةعيرش نم فوصنلا نأب مالعإلا , رظني )١(
 .47- ؛9ص



 همك.

 ىف ءاج امك ايئدلا ءاهتنإو ريخلا ضارقناب اناذيإ نامزلا رخآ ىف مهضارقنا
 موقت كلذ دنعف مهلك اوضبق رمألا ءاج اذإف ٠ اعوفرم سنأ نع ثيدح

 ١'!فريغو ىدع نبأو نيهاش نياو ميكحلا ىذمرتلا هاور .. ٠ ةعاسلا

 دمحم ةمالعلا مامإلا نأشلا اذه ىف ىطويسلا مامإلا ريغ فلأ دقو اذه

 اهامسأ ةلاسر ه37١١ ةنس ىفوتملا ىفنحلا -نيدباع نباب فورعملا نيمأ

 داجأف .ثوغلاو داثوألاو لادبألاو ءابجنلاو ءابقنلا لاح نايبي ثوغلا ةباجإ ٠

 .ناميلس فسوي ىلع اهيحاص  ةرهاقلا ةبتكم ىف ةعوبطم ىهو داقأو

 ىفوتملا ىفنحلا ىمورلا ىفطصم نب جون هيقفلا ثدحملا فلأ كلذكو
 : لادبألا دوجوو رضخلا ةايح ىلع لادلا لوقلا ٠ اهامسأ ةلاسر ه٠

 .. ملكلا عماوج راد رشن

 عوضرملا اذه ىف ةدازتسالا دارأ نمف .. ةديج ةميق ةلاسر ىهو

 ىلاعت هللاو . رمألا نم ةنيب ىلع نوكي ىتح ثالذلا لئاسرلا هذه عجاريلف

 .. ليكولا معتو هللا انبسحو ليبسلا ىدهي وهو قحلا لوقي

 ةحمل لك ىف ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 ,. للا ملع هعسو ام ددع سفئنو

 ىدامج نم رشع عباسلا تبسلا موي ىف باتكلا اذه ضييبت نم تيهتنا
 .م١١5 ةتسويام نم موي لوأ قفاوملا ةرجهلا نم ١51١ ةنس ىلوألا

 .ريقعلا دبعلا دادعإ

 ميحرلا ديع ناطلس ديس دمحم
 حجيحصلا فوصتلاو فيرشتا ملعلا مداخ

 فيرشلا رهزألا عماجلاو رهزألا ةعماجب سردملاو
 نيمآ .. هل هللا رشغ

 )١( مالسإلا ةعيرش نم فوصقلا نأب مالعإلا :رظني ٠ ؟ص ىرامغلا هللا دبع ظفاحلل 1 - 55



 رداصملاو عجارملا سرهف

 ١( ميركلا نارقلا .

 .ىسيع رداقلا دبع خيشلا - فوصتلا قئاقح ١)

 .بيطخلا ميركلا دبع / ذاتسألل فوصتلا ةأشن ('

 .ىراخبلا حيحص (ت

 .دمحأ مامإلا دنسم (1

 .ىمرادلا دنسم هي

 ىدهملا ةدوج / ذاتسألل ةيفوصلا مالعأ (5

 . ىبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس (5

 .ىمويب حلصم /روتكدلل ىرصبلا نسحلا باتك ٠(
 ١( ىبهذلل ظافحلا ةركذت .

 .دامعلا نيال بهذلا تارذش (

 . نودلخ نبا ةمدقع (1

 ١4( ءايلوألاةيلح .

 ©١( ةداسلا مجارت ىف ةيردلا بكاوكلا الصوفية 

 .ىزوجلا نبال ةوفصلا ةفص (75

 .نادمح حلاص ديمحلا دبع /د ت ىوانملل ةيردلا بكاوكلا ( ١

 . فوصتلا لهأ بهذمل فرعتلا



 . بولقلا توق (5
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 .ىدرورهسلل فراعملا فراوع

 . ىنويسب ميهاربإ /د ىمالسإلا فوصتلا ةأشن

 .ىواطلملا لماك نسح خيشلل ةنسلاو نآرقلا ىحوو نم فوصتلا
 . ( فرصتلا ظفل ) ةلاسرلا

 /روتكدلا مامإلل لالضلا نم ذقنملا حرش فوصتلا ةيضق

 .دومحم ميلحلا دبع

 .ديحوتلا ةرهوج ىلع ريمألا ةيشاح
 هلا دبع ظقاحلل مالسإلا ةعيرش نم فوصنلا نأب مالعإلا
 ىرامغلا

 . ىناجرجلل تافيرعتلا
 .ىواصنا خيشلل اهتيشاحو ريدردلا دمحأ ىديسل ةيهبلا ةديرخلا

 . ةيريشقلا ةناسرلا

 رشاع نبا ةموظنمل ةرايم حرش ىلع جاحلا نبا ةيشاح
 .ريغصلا حرشلا

 :وصتلا ىلإ ؛ باتك بحاص ىلع درلا ىف ةاتؤملا ةجحلا
 . ىناعطقلا دمحأ خيشلل ٠ هللا دابع اي

 .دواد ىبأ نتس

 . ىلاسنلا ندس

 باتك ليذب هعوبطم ةيميت نبا خيشال ءارقفلاو ةيقوصلا ةلاسر
 . ميهاربإ ىكز دمحم خيشال لوصألا لوصأ



 نيدلادامع / خيشلل بوبحملا ىلإ لوصولا ةيفيك ىف بولقلا ةايح (
 : يوهألا

 . ىتفح معنملا دبع /د ىفوصلا مجعملا (6

 لوأ ريسفتو نابعش نم فصنلا ةليل لئاضف ىف ناسحلا تاملكلا 5
 . ىكلاملا فولخم ىلع دمحم نينسح / خيشلل ناخدلا ةروس

 . مالسإلا لهأ مالعإ (
 . ىبلحلا - فاشكلا (

 . توريب  ركفلا راد  ىزارلا رخفلل بيغلا حيئافم (؛؟

 .ىيرعلا باتكلا راد  ىريشقلا مامإلل تاراشإلا فئاطل (

 . ىسولألل ىتاعملا حور (

 مث ىدنقرمسلا ىلع نيدلا ءالع/ خيشلل ريسفتلا ىف مولعلا رحب (
 . ىئامرقلا

 . ةفيلخ ىجاحل نونظلا فشك (15

 . توريب - ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد  نايبلا حور (41

 . ىعافرلا دمحأ / خيشلل ديؤملا ناهربلا (8

 مالسلا امهيلع رضخلاو ىسوم انديس ةصق ىف ةيفوصلا ملاعملا (؟5

 . ىدهملا ةدوج / روتكدلل

 . ةيعيت نبا ىواتف عومجم 5٠(

 .ةيميت نبأ / خيشلل ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا 5١(
 . ىفح ليعامسإ خيشلل نايبلا حور ريسفت (©؟

 . ناتبلب ركفلاراد  ىزارلل ريبكلا ريسفتلا (8*
 .ملسو هلآو هيلعششا ىلص بيبحلا صئاصخ ىف بيبللا جذومنأ (4
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 . ىقهيبلل ىعفاشلا بقانم

 . نطابلاو رهاظلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص همكح ىف رهابلا
 . ىربكلا ننسلا

 . ريبكلا مجعملا

 . ىلعي ىبأ دنسم

 . ىباطخلل نتسلا ملاعم
 . ىنالقسعلل هيلاعلا بلاطملا

 .ىنالقسعلل رازبلا دئاوز رصتخم
 . ىدقاولل ىزاغملا

 . رجح نبال هباصإلا

 . ىبطرقلا ريسفت
 . ىنالقسعلا رجح نبال ىرابلا حنف

 .رجح نبال رضخلا آبن ىف رضنلا رهزلا
 نيلربب طوطخم  رضحلا ةوبن حيجرت ىف رضنلا هجولا
 . ىرلهدناكلا ايركز نب دمحم ةمالعلا خيشلل ةقيرطلاو ةعيرشلا
 . ميقلا نبال نيمئاعلا بر نع نيعفوملا مالعأ

 . مزح نبال برعلا باسنأ ةرهمج
 . ىمالسإلا سوماقلا

 . ىركبلل مجعتسا ام مجعم

 . روشاع نوراه ديعس / ذاتسألل ةباحصلا تامارك

 .رازبلا دنسم

 . ىقهيبلل بعشلا
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 . ىربطلل مجعملا
  ىطريسلا ةمالعلل ةيلعلا ةقيقحلا دييأت

 . ىسيع رداقلا دبع / خيشلا فوصتلا نع قئاقح

 . ةيدومحملا  كلأسملا بذعأ رصتخم

 . قورز دمحأ خيشلل فوصتلا دعاوق

 ةدوج /د.أ ميظعلا نآرقلا ريسفت ةمئأ دنع ىفوصلا هاجتالا

 ::ىدهملا

 . هةجام نبا نئس

 . ىذمرتلا ميكحلل لوصألا رداو
 . رجح نبال ىفاشلا ىفاكلا

 . ىقارعلا ظفاحلل ءايحإلا ثيداحأ جيرخت

 .ىفطصم لامج /د . ت ىفسنلا صفح ىبأل ريسيتلا

 ىلإ صصقلا ةروس نم قيقحتو ةسارد ىفسنلل لوطألا لمكألا

 . ريتسجام ةلاسر  تباث هيمس / ةثحابلل فرخزلا

 ةبتكم رشن  تافصلاو ىلاعت هللا ءامسأ حرش ىف تاتيبلا عماول

 . ةرهاقلاب هيرهزألا تايلكلا -

 . ىذمرتلا ننس

 . توريب  افراعملا راد  روثنملا ردلا

 . ميظعلا نآرقلا ريسفت ةمئأ دنع ىفوصلا هاجتالا

 . باهشلا ةيشاحب ىواضيبلاريسفت

 . ىضاقلا ةيانع



 تا

 ىعاقبلل رردلا مظن 07

 ةنس ه ١59/3 ةنس نابعش ١١؟ ددع مالسإلا ءاول ةلجمه (17

 . مالسإلا ءاول ةودن م

 ىقابلا دبع هط / خيشلل ىمالسإلا فوصتلا (

 دومحم ميلحلا دبع خيشلا ربكالا مامإلا حرش لالضلا نم ذقنملا (5

 ٠ ىملسلل ةيفوصلا تاقبط .

 . نيدباع نبا ةيشاح هيلعو راتخملا ردلا "5

 . نيدباع نبا ةيشاح (١٠؟
 ىلع ثيداحألا نم رهتشا امع سايلإلا ليزمو افخلا فشك ٠(

 . سانلا ةئسلأ

 ٠5 ىدركلا نيمأ دمحم / خيشلل بولقلا ريونت .

 ىلبتحلا ىنيرافسلل بابلألا ءاذغ ١

 رادط . ةيفوصلاو فوصنلا نم ةيفلسلا ةكرحلا ةمثأ فقوم 57

 اعلا

 .مزاجلا نايبلا ( ٠٠
 قالخألاو ننملا فئاطل نع ًالقن فوصتلا نع قئاقح (4

 . ىنارعشلل

 . ةرهاقلا ةبتكم ةعبط تاماركو ءايلوأ باتك 3

 ىقابلا دبع هط/ ذاتسالل ىنارعشلا مامإلاو ىمالسإلا فوصتلا ٠(

 . رورس

 ١( ىكملا ىمتيهلا رجح نبال ةيثيدحلا ىواتفلا .

 ىبهذلل لادتعالا ناريه (



 3م

 . ىنارعشلل قالخألاو ننملا فئاطل

 دامعلا نبال بهذ نم رابخأ ىف بهذلا تارذش

 قيقحت ىنارعشلا خيشلل ( ىربكلا تاقبطلا ) بانك ةمدقم

 . دومحم نسح نمحرلادبع خيشلا
 . رباكألا دئاقع ىف رهاوجلاو تيقاويلا

 نيدباع نبا ةيشاح
 . ىفكصحلا نيدلا ءالع دمحم / خيشلل راتخملا ردلا

 : رفخألا تيربكلا

 . ىسنوتلا ىفاكلا فسوي نب دمحم / خيشلل ةيفاكلا لئاسملا

 ه7134١ ةنس مرحملا ددع ملسملا  هيدمحملا ةريشعلا ةلجم

 ةيميت نبال لئاسملاو لتاسرلا ةعومجم
 . ؛ فوصتلا كولس بوجو ىف فطلتلا نسح « ةئاسر

 . ىوح ديعس خيشلل ةيحورلا انتيبرت

 ميهاريإ ىكز دمحم / خيشلل ىمالسإلا فوصتلا ةيدجبأ

 :ةنيش يبا قنا ةفلسم

 .ناديز نب نمحرلا دبع ىالوم خيشلل سانلا نالعإ فاحتإ

 . ىروجابلل ةرهوجلا حرش

 ٠. ةرمج ىبأ نبال ىراخبلا رصتخم حرش : سوفنلا ةجهب

 . ميقلا نبا خيشلا بيطلا ملكلا نم بيصلا لباولا

 . نيعملا دشرملا ىلع نيبملا رونلا

 . ىعفاشلا ىدركلا نيمأ خيشلا ةمالعلل بولقلا ريونت

 . ةبيجع نبا خيشلل مكحلا حرش
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 .رورس ىقابلادبع هطل ةيفوص تايصخش
 دماح ىبأ مالسإلا ةجحل فوصتلا ىف فيئاصتلا ةصالخ

 . ىلازغلا

 .ىلازغلل نيدلا مولع ءايحإ
 .هللا ءاطع نبا خيشلل نئملا فئاطل
 ةينيعلارداونلا ؛« ىمست ةديصق نم ىناليجلا مامإلل بيغلا حونف

 ٠١ ةيبيغلا رداوبلا ىف

 . ىئدملا ىفطصمل ةيوبنلا ةرصنلا

 نب دمحأ خيشلل ةياصألا ثحابملا حرش ةيهلإلا تاحوتفلا

 انبلا نباب فورعملا دمحم

 . ىنارعشلل ةيدمحملا دوهعلا نايب ىف ةيسدقلا راونألا حقاول
 . ىرئازجلا رداقلا دبع ريمالل فقاوملا

 . ىناسملتلا ىمشاهلا دمحم خيشلل نيفراعلا جنرطش حرش

 ةبيجع نبا خيشلل ديجملا نارقلاريسفت ىف ديدملا رحبلا
 ملسمو ىراخبلا هيلع قفتا اميف ماسملا داز حرشب معنملا حتف 5

55 
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 . لامعلا زتك

 راد . باهولا دبع مركأ /د ذاتسالا ةموظنم حرش دادمإلا

 . لصوملا ةعماج  رشنلاو بتكلا

 رمسألا مالسلا دبع ىديس بقانم ىف راهزألا ةضور حيقنت

  سلبارط - حاجنلا ةبتكم  ىنومربلا نيدلا ميرك / خيشلل
 حت . ايببل
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 . قشمد / بابلألا راد / قحلا قيرط بلاطل ةينغلا (

 ناديز فسوي /اد . أ .رصمب ةيرداقلا عورفو ىفوصلا قيرطلا
 . ناتبل - ليجلاراد

 هللا دبع خيشلا / ت ىبطاشلا مامإلل هقفلا لوصأ ىف تاقفاوملا

 . توريب ةفرعملا  زارد

 . ىنارعشلل ىربكلا تاقبطلا
 . ىزارلل حاحصلا راتخم

 . ىدابأزوريفلل طيحملا سوماقلا
 . ىرشخمزلل ةغالبلا ساسأ

 ةمالعلل رباكألا ةداسلاو ىعافرلا ثوغلا ركذ ىف رهاوجلاةدالق

 . ىدايصلا ىدهلا ىبأ
 . توريب  ركفلا راد / نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح
 .ىواهدناكلل ةباحصلا ةايح

 . كردتسملا
 . ةيادبلا

 . مالسإلا ىف ةوعدلاو ركفلا لاجر

 ىوونلا مامإلت راكذألا
 . ىدرواملا نسحلاوبأ نيدلاو ايندلا بدأ

 . ىلازغلل ملسملا قلخ

 . ىرفعجلا حلاص ىديسل دعاوقلا ةلاسر ىثع عفانلا ماهلإلا
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 ١67( ىرهوجلا حاحصلا .
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 . روظنم نبال برعلا ناسل

 . ريثألا نبال رثألاو ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا
 سراف نبال ةغللا سيياقم مجعم

 ىناهفصالا بغارلل تادرفملا

 دواد ىسبأ لح ىف دوهجملا لشي عم دواد ىبأ نئس

 .ىروفنراهسلل

 ضايف رهاظ / ذاتسالل ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ةكربلاو كربتلا

 . نانبل - توريب  ةيملعلا بتكلاراد /ط ؛ مساج

 ىرئثوكلا خيشلا ليقصلا فيسلا

 . ميهاربإ ىكز دمحم / خيشلل ماحفإلاو ماهغإلا
 . ديزيلا وبأ ةدوج راد ىفوصلا قيرطلا ملاعم

 . ىكلاملا ةمالعلل ححصت نأ بجي ميهافم

 شا دبع خيشلل ةجاحلا ةالص دئاوف ىف ةجاجزلا حابصم

 .ىرامغلا

 . نيصحلا نصحلا ةهدعب نيركاذلا ةفحت

 .ىدادغبلا بيطخلا ظفاحلل دادغب خيرات

 «ىرثوكلا دهاز دمحم / خيشلل لسوتلا ةلأسم ىف لوقتلا قحم
 . ىرثوكلا تالاقه نمض

 . ىزوجلا نبال دمحأ مامإلا بقانم

 . ىطيقنشلا خيشلل ملسملا داز

 . يناكوشلا نيصحلا نصحلا ةدع حرش نيركاذلا هفحت
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 .نآرقلا ةلمح بادآ ىف نايبلا ةمدقمو ملسم حيحص حرش ةمدقم

 .ءايلوألاو ءايبنألاب لسوتلا مكح ىف ةلاسر

 . نيبملا لوقلا باتك ىلع نيتملا مكحملا درلا

 .ينالقسعلا رجح نبال ىرابلا حتف

 .ىمتيهلارجح نبال دئاوزلا عمجم
 ىدنرلا ىزقنلا دابع نبال ةيئاطعلا مكحلا حرش

 . ةيوونلا راكذألا ىلع ةينابرلا تاحوتفلا

 . ىطويسلا مامإلل ئواتفلل ىواحلا

 . حالفلا ىقارم ىلع ىواحطلا ةيشاح
 . مكاحلا كردتسم

 :!ىناعسلل ءةاسلا لوف

 رفص دماحل قيقحتلا رون

 ىناساكلل عئانصلا عئادب

 ةفمح قله اذ اه ذألا لفشل نادل

 . ىراصنألا ايركز مالسإلا خيش  ةيهبلا ررغلا
 . يعتيهلا رجح نبال ىربكلا ىواتفلا
 ميجن نبال قئارلا رحبلا

 ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسومل
 . جاحلا نبال لخدملا

 , ريثك نبا ظفاحلل ةياهنلاو ةيادبلا

 (ماثللا فشك  ؟7م)
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 . نيدباع نبا لئاسر ةعومجم

 شماه ىلع نالحد ىنيزل ةيدمحملا راثألاو ةيوبنلا ةريسلا

 . ةيبلحلا هريسلا

 . ىمثيهلا رجح نبال ةيثيدحلا ىواتفلا

 . رمسألا مالسلا دبع خيشلل ىريكلا ةيصولا
 . ىبطاشال ماصتعالا

 . ىناهبنلا خيشلل نيمئاعلا ىلع هللا ةجح

 . ىطويسلل ءافلخلا خيرات

 . ىناهبنلل ءايلوألا تامارك عماج

 . ىسوطلا جارسلل عمللا

 نوط هثيفل] ”خعوأقلا دمع



 .مالمإلا ى ىف فوصنتلا لصأ

 ا : فوصخلا خيرات

 هتيصاخو 0 نب هفيذح انديس |

 هتيفوصو ىرصيلا نسحلا : نيعباتلا نم هذيملت
 ىرصبيلا نسحلا انديس ةمجرت

 ىرصبلا نسحلا مامإلا ةيفوص تابثإ
 ٠. ايفوص ىرصبلا نسحلا مامإلا ناك له
 « ىفوص ٠ ظفل لامعتسا هنع رثأ نم لوأ وه
 فوصتلا ىف هتسردم نسحلا اهيلع سأ ىتلا سسألا
 .. الاحو اقيرطو اظفل : فوصتلا فيرعت : لوألا لصفلا

 . قيدصلا ىلإ ىقوصلا ىلعم عاجرإ
 . مهعاونأو نيقيدصلا تاجرد



 ١6ت

 ةثالثلا ةيفوصلا فانصأ

 ةئسلاو باتكلا ىف ربقفلا ىنعم
 ركاشلا ىنغلاو رباصلا ريقفلا

 7-0 دهزلا

 .ىفوصلا مأ لضفأ ريقفلا

 ةيفوصلا دنع رقفلا ىنعم

 ءارقفلا تاقيط

 رقفلا فرخ نم ريذحتلا
 مهرقف ىف ءارقفلا ةزع

 نطابلا ملعو رهاظلا ملع : ىناثلا لصفلا

 نورورغملا الإ اهركتي ال قئاقحلا مونع
 نطابو رهاظ نارفلل
 نطايلاو رهاظلا ملع هدنع هتنع ىلاعت هللا ىضر ىلع مامإلا

 نطايلا ملعو رهاظلا ملعب عطاق ليد مالسلا هيلح رصخلا ةصخ

 نطابنا ملع نم ةيميت نبا خيّشلا ففوم ريرحت

 هياوجو لاكشإ

 ةبوهوملا تاييغملاب ملعلا
 كلذب هصيصختو نطابلاو رهاظلاب مكحي ملسو هلأو هينع هلا ىلص ىبنلا
 كلذ ىلع لدي ىذلا لوألا ثيدحلا

 ىناثلا ثيدحلا

 ثلاثلا ثيدحلا

 عيارلا ثيدحلا

 سماخلا ثيدحلا

 سداسلا ثيدحلا

 عباسلا ثيدحلا

 ثيدحتلا وأ ماهلإلا ةيضق :؛ ثلاثلا لصفلا

 ةسارفلا وأ ةفشاكملا



 هاا

 ةقداصلا ةسارفلا نم عئافو

 ةقيقحلا ةقيرطلا ةعيرشلا : عبارلا لصفلا
 هنم دبال حيصون

 ميسقتلا اذه نم ةيمين نبا خيشلا فقوم

 ةقيقحلاو ةعيرشلا نم مالعألا ةمئألا فقوم

 . فوصتلاو هنع ىلاعت هللا ىصر كلام مامإلا

 ةقيقحلاو ةقيرطلاو ةعيرشلا نيب مزالتلا نم ريسفتلا ةمئنأ فقوم

 ىفسنلا مامإلا فقوه

 7 ىجافخلا باهشلاو ىواضيبلا ىضأقلا فقوم : ذلك

 فوصتلاو ةباحصلا : سماخلا لصفلا

 ر بانكلت ىلمعلا قيبطتلا وه :فوصتلا : سداسلا لصفلا

 ةيفوصلا نمةعيرألا ةمئألا فقوم : عباسلا لصقلا

 فوصتلا اصوصخ مالسإلا مولع ىلع سدلا : نماثلا لصفلا

 .٠ ريسقتلا بتك ىف سدلا

 ثيدحلا بتك ىف سدلا
 ٠ خيراتلا بتك ىف سدلا
 فرصتلا بتك ىف سدلا

 -.. ةيفوصلاو ءاملعلا يلع ءارتقالاو سدلا نم جذاعن

 .. ينارعشلا خيشلا ىلع بذكلاو ىربكلا تاقبطلا باتك
 حاضيإلا نم ديزم

 . يىبرع نب نيدلا ىيحم ربكألا خ عيشلا ىلع سدلا

 هللا لهأ ىلع - تاسوسدم

 ؛؟ بجاو رمأ فوصتلا كول ولس له : عساتلا لصفلا

 كلاسلل اهترورضو ةبحصلا : رشاعلا لصفلا
 اهبادآو ةيحصلاةيمهأ ىف نيئدحملاو ءاهققلا لاوقأ
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 ا ........ ىمتيهلا رجح نبأ ةمالعلا
 ا ا و ا دع دس سرس زارلا نشفلا ماطألا

 ىروجابلا مامإلا
 ةرمج ىبا نب هللا دبع ثدحملا

 ةيميت نبا خيشلا

 ميقلا نبا خيشلا

 رشاع نب دحاولا دبع هيقفلا

 ةبحصلا ىف فوصنلا ةمئآ لاوقأ

 ............. ىلازقلا مامإلا
 ىردنكسلا هللا ءاطع نبا مامإلا

 ىتاليجلا مامإلا
 نيدم وبأ خيشلا

 ىفقثلا ىلع وبا خيشلا

 1]1111011زؤزؤزؤ] ]1 ]1]ز]| ]151511 .. صاوخلا ىلع خيشلا

 ا فارما وحلا
 ىرئازجلا رداقلا دبع ريمألا

 ىكلاملا ريدردلا دمحأ مامإلا
 هتامالعو هتافصو ىبرملا خيشلا طورش : رشع ىداحلا لصفلا

 ............. .. ملعلا لهأ دنع خويشلا عاونأ
 دشرملا خيشلا ىف اهرفاوت بجاولا طورشلا |

 دشرملا خيشلا ذاختا ةدئاف

 ةيليصفتلا اهتلدأب ةيفوصلا لامعأ : رشع ىناثلا لصفلا

 امهماسقأ نايبو ةعيبلاو دهعلا
 ةغللا ىف ةعيبلاو دهعلا



 حالطصالا ىف ةعيبلاو دهعلا
 ةعيبلا ماسفأ

 حتفلا ةروس يف ةعيبلا ةيآ عم ةفقو

 اهمومعو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص .ىبنلا ةعيب
 1 و ولو ادا : ةعيبلا عاونأ

 550 دل هيت لل واصلا عيل نم ةقرتما ع جذامن

 لاجرلا ةعيب
 1 مالسإلا لامعأ ىلع ةعيبلا
 ايش ادحأ لأسي ال نأ ىلع نابوث ةعبب
 ةبحملاو ةعاطلاو عمسلا ىلع ةعيبلا

 ءاسنلا ةعيي

 ملتحي مل نم ةعبي

 حتفلا موي فئاوطلا عيمجل ةماع ةعيب

 ةصالخلا

 ةعيبلاو دهعلا مكح
 دهعلاب مازتلالا

 امجلا نيئلتلا

 ىدارفإلا نيفلتلا

 نذإلا لف . ذاتك

 بئاغلا خبشلاب ديرملا عافتنا ىف بئاصلا لرقلا

 نيحلاصلا ءايلوألاو ءايبنألاب كربتلا ةيعورشم نايب
 ةقللا ىف كربتلا ىنعم
 6-2 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلاب كربتلا

 0 ا ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هتاذب ةياحصلا كريت

 ةاقولا دعب راثآلاب كربتلا
 راثآلاب كربنلا نم ميركلا نآرقلا ىف درو ام
 هب كربتلاو ىوبتلا ربقلا ليبقت زاوجب دمحأ مامإلا ىوتق
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 ةعيبلا ةرجش عطق ببس

 ليبقتلاو كربتلا ةيعورشم ىف لصاحلا
 كربتلل ليبقتلا زاوجب ءاهقفلا ىواتف

 ءايلوألاو ءايبنألاب لسوتلا مكح
 حالطصالاو ةغللا ىف لسوتلا ينعم
 عازنلا نطوم ريرحت

 ةيميت نبا خيشلا ىأر ريرحت

 ملسو هلاو هيلع هنا ىلص ىينلاب لسوتلا ىف هيأر نع ةيمين نبا خيشلا عجارت
 هيلع قفتملا

 .- فالخلا لحم

 قوت ذاك
 ١ تيلسوتملاةدبقع
 ةجاحلا ءانصقو لسوتلا ىق ىمعألا ثيدح

 هيلع مكحلاو ةنسلا بتك نم ثيدحلا جيرخت

 ثيدحلا هينع لدي ام

 ىنوملاب لسوتلاو ىمعألا ثيدح
 هتدايزو ريرصلا ثيدح ةحص قيقحت

 سايعلاب ةباحصلا لسوت عوضوم
 .. ىترملاب لسوتلاو لوصألا ءاملع

 ا دو ةصق

 امملا دعب هريغر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىينلاب لسونلا ىلع لالدئسالا

 ىتوملاب لسوتلا ةلدأ
 ٠ لسوتلا ىف ىبتعلا ةصق
 تامملا دعب لسوتلا ىلع هتلالدو لامعألا ضرع ثيدح

 . ةيرفو ةهبش در
 ملسو هلثو هيلع للا نسيه: لمزتملل ةمارك

 اهلاثمأو ةعقاولا هذه ديؤي ةيميت نبا خيشلا
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 :يحلاصلاو ءايلوألا نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ريغب لسوتلا ليلد
 1 "ل ... نيلقتنمو ءايحأ

 . هتوم دعب دمحأ مامإلاب ةلبانحلا دحأ لسوت ىف ةصق

 ندبلا نم اهجورخ دعب حورلا ةوق ىف ةيمين نبا خيشلل مهم مالك
 الالماس هلا اعل « ىديس اي ددم ٠ مهلوق ىنعم نم

 ىطيقنشلا هللا بيبح خيشلل سيفن مالك

 ريفكتلاب ةفزاجملا ةيضقب لصتي هيبنتو ريذحت
 فيرصنلا لهأ مهلوق ىئاعم نم
 ............. انطايو ارهاظ ىلاعت هللا نم فرصنلا

 ةطاسولاو ةليسولا نيب قرفلا
 فالخلا لحم

 ءايلوألاو ءايبنألل ةرايزلا ةيعورشم لوح
 ةيوبتلا ةرايزلا ةيعورشم
 ا ءايلوألاو تيبلا لهأ روبق ةرايز ةيعورشم

 نيحلاصلا روبق ةكرب

 . تاومألا ةرايزب ءايحألا حافتنا ةيفيك

 ىزارلا رخفلا ريرفت

 ىنازاتفنلا نيدلا دعس ةمالعلا ريرقت

 روبقلا لوح فاوطلا ىوعد در
 ربقلا ليبقت ةلأسم

 ىوبنلا ربقلا ليبقت زاوجب دمحأ مامإلا ىوتق
 ةمهوم ظافلأب ظقلتلاو ىلاعت هللا ريغ نم قزرلا بلط نم ريذحتلا

 لاحرلا دش ثيداحأ ىف لاقملا لصف 5



 ............. مهججح عقدو هردلقمو ةيميت نبا
 هنم دبال حيضوت

 00 ميرحتلل سيل لاحرلا دش نع ىهنلا

 .. روطلا ىف ةالصلاو ةريره ىبأ عوضوم
 0 ةص دخلا

 ماكحأ نم هب قلعتي امو ركذلا
 يسوم 000000 ركذلا ةملك يناعم
 00 1 دز زبي لامعألا لصفأ ركذلا نأب لاقملا لصف

 اهاكزأو لامعألا ريخ ركذلا

 0 وس ركذلاب ةيانعلا بوجو
 ا ركذلا ماسقأ

 .::.......:.::--- رهجلا ركذو رسلا ركذ
 ا رهجلا ركذ ةيلضفأ

 50 ا فلاوكلا رشف عمجلا

 5220 يملا ٠ نقذلا تافلح ب ةعافج- نق ركذلا

 ها رو ا ا حم ديقملاركذلاو قلطملا ركذلا
 ا ادئاز اعيرشت دعي دراولا ريغب ركذلا له

 ا ...... درفملا مسالاب ركذلا

 ٠ هباوجو ضارتعا
 00 ا ....... ( وه ) رمضملا مسالاب ركذلا

 ءاسمو احابص اهب مازتلالاو ةعمجملا بازحالاو داروالاو ركذلا ةيعورشم
 000ا ا ركذلا ىف زازتهالاو ةكرحلا
 فوصتلا تارمث نم : رشع ثلاثلا لصفلا
 ا فشكلاو ةسارفلا

 ........... ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع فشكلا

 505 ا ميركلا نآرقلا ىف فشكلا

 لضم

 نيت

 اضيع

 ضخ

 نيك

 نذر

 نا

 نذل

 انك

 5١

 نول

 ع5

 ناحل

 عا



 تفرك

 ىئاعت هللاب نيفراعلا فشك

 اح الطصاو ةغل اهفيرعت

 قراوخلا ماسقأ

 - ةماركلا ىف ةئسلا لهأ بهذم

 .. زيزعلا باتكلا نم اهيلع ليلدلا |
 ةقباسلا ممألا نأش ىف ةنسلا حيحص نم اهيلع ليلدلا

 ةباحصلا نم تاماركلا عوقو
 حطشلا : رشع عبارلا لصفلا

 جطشلا موهفم
 ةيفوصلا دنع حطشلا نم ةيميت نبا خيشلا فقوم
 :رشع سماخلا لصفلا

 , داحتالاو لولحلا نم ةيقوصلا ةءارب

 داحتالاو لولحلاب لوقي نم مكح

 ةمهتلا هذه ىفن ىف ةيفرصلا صوصن
 .. ميقلا نبا خيشلا دنع ءانفلا وه داحنالا

 داحتالاب لوقلا نم ةيميت نبا خيشلا فقرم

 .. دوجرلا ةدحو لوح بوصت نأ بجي تاطولغأ : رشع سداسلا لصفلا
 . ىهلإلا بحلاو ىيرع نبا ماعإلا
 ........ ..... ريكأالا خيشلا دنع بحلا

 دوجولا ةدحوو خيشلا
 . ةيرفلا هذه ىلع عنقملا درلا

 - هتفرعم نم دبال ىخيرات قيقحت



 625غ

 ربكألا خيشلا دض ةرماؤملا فشكي ىنا 2 ١ خيشلا

 تافلاخم نم هيلإ بسن امم خيشلا ةءارب

 ىبرع نبا ىف مالسلا دبع ني زعلا هيقفلا ةديفع

 ةيميت نبا خيشلا دنع ىفوصلا ءانفل دل

 ميقلا نبا خيشلا دنع ىفوصلا ءانقلا

 . دوجوملا ةدحوو دوجولا ةدحو نيب ةسمخ قورف
 1 نيينعملا نم ةصالخلا

 ا باطقألا 1 نأش ىف هاج ام: رشع عباسلا لصخغلا

 لدبلاو بطقلا ظفلب دوصقملا
 ٠ تايمسملا هذه نم ةيميت نبا خيشلا فقوم
 نأشلا اذه ىق ثيداحألا نم ءاجام ضعب

 -: اهب قصولا اوقحتساو ةبترملا هذه لادبألا لان مب
 0 رداصملاو عجارملا سرهفلا

 تاعوضوملا سرهف |


