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 « يشلاب ةَراَمْأَل سْفَنلا َّنِإ# ميركلا هباتك يف لئاقلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نم َباَح َدَكَو © اَهّكَي نم َمَفَأ ْدَق دقوك: لئاقلا ىلاعت هلل دمحلاو [52 ةيآلا «فسويل

 .[10 -9 ناتيآلا :سمشلا] «اًهْنَّسَد

 .«قالخألا مراكم ممتأل تثعب امنإ» : لئاقلا دمحم انديس ىلع ّمهللا لصو

 داهجلاامو :اولاق «ربكألا داهجلا ىلإ رغصألاداهجلا نم انعجر» :لئاقلاو

 : لَم لئاقلاو . «سفنلا ةدهاجم» :ةياور يفو «هاوه دبعلا ةدهاجم» :لاق ؟ربكألا

 . ةنجلا لخد اهب قّلخت نم يأ «ةنجلا لخد اهاصحأ نم ًامسا نيعستو ةعست هلل نإ

 بلاطم: نابثإلا نأ اميز: ءوسلاب ةرامأ ةيرشبلا سقنلا نأ اعبف ةدعبو
 ةيلخت نيب حوارتت ايندلا يف هبر ىلإ هتريسمو هتايحف «ىلاعت هللا ءامسأب قلختلاب

 اهتيلحتو «ةميمذلا فاصوألاو لئاذرلا نم اهتيلختو هسفنل بيذهتو «ةيلحتو

 انابرب اناسإ ةوكل «ىسيحلا "هللا :ءانس او, ةينالخألا مراكمب اهتلكنو لئاضفلاب

 ؛ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا ثالثلا نيدلا تاماقمل ًاعماج ًالماك ًاملسمو

 مولع ءايحإ» هباتك يف يلازغلا مامإلا لاق دقو .ةقيقحلاو ةقيرطلاو ةعيرشلا

 بيع نم سفن ولخت ال ذإ «فلكم لك ىلع نيع ضرف سفنلا ةيكزت نإ :«نيدلا
 «سولا وب ءايالا نوفل ةلإ

 نم سفنلا ريهطت ةيفيك حرشي يمالسإلا فوصتلا يف ًاباتك ماركلا ءاّرقلل مّدقن

 يلصألا اهملاع ىلإ حورلا جورعو بلقلا روضح ةيفيكو لئاضفلاب اهتيلحتو لئاذرلا
 رظانلا ةهزن» ةامسملا «فوصتلا يف ىربكلا لئاسرلا» باتك وه «ىلاعت قحلا ملاع

 يرجهلا نماثلا نرقلا يف فوصتلا مالعأ نم ملعل «لجعتسملا رئاسلا ديقو لمأتملا
 ققحملا ىلاعت هللاب فراعلا ىصقألا برغملاب ةيلذاشلا ةيفوصلا ةسردملا خيش
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 ميدقن 4

 . ةيرجه 2 ىنس ىفوتملا يسافلا يدنرلا يزفنلا دابع نب دمحم خيشلا

 قرشملا رادب ةعبط هلو ةيبرغملا ةكلمملاب ةميدق ةيرجح ةعبط عبط باتكلاو

 مزح نبا رادب ةعبط هلو ,ءبمك رينوه ثنك قيقحتب «ةيداليم 2005 ةنس توريبب
 انرودب نحنو .زوزع نب دمحم روتكدلا ذاتسألا قيقحتب ةيدالبم 2011 ةنس توريبب

 . ثالثلا تاعبطلا هذه ىلع ًادامتعا باتكلا عبطب انمق ةدئافلل ًامامتإو

 دعاست يمالسإلا فوصتلا بتك نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال ماتخلا يفو

 هللا ىلإ كلاسلا اهب رمي يتلا ,تاماقملاو لاوحألا ىلع عالطالا ىلع ديرُملا

 ققحتلا ةيفيك اهنم مهلتسي يتلا ةيفوصلا دعاوقلاو مكحلا ىلع علطي امك «ىلاعت
 ىلإ الوصو .ناسحإلا ماقم رارسأو «ناميإلا ماقم راونأو مالسإلا ماقم ماكحأب

 كلذ لك .[99 ةيآلا :رجحلا] 4ٌتيقبْلا َكَيَأَي يح َكّيَر ٌدبَعاَو# :ىلاعت هلوق

 ةيودألابو ؛بولقلاو سوفنلا ضارمأب ملاعلا هخيش ةيبرتو ةياعرو فارشإب

 تاماقم رارسأو مولع ِةلَك يبنلا نع ثرو هنأل .ضارمألا هذه نم هل ةيفاشلا

 ؛ةقيقحلاو ةقيرطلاو ةعيرشلا ؛ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا :ثالثلا نيدلا

 هءايبنألا ةقرو ءاجتدلا»» ولك هلو ان هيمن تورك امض وكلملا و كالقلا

 . (مكنيد نوذخأت نّمع اورظناف نيد ملعلا اذه نإ» :ِةْكَت هلوقو

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

 لل هّيبن ناسل ىلع هب هللا اندّبعت اننا ربت نمو «نيقيلاو قدصلاو صاللخإلاو

 هللا وجرت ناك نمل م را لوُسر يف ْمُكَل نك َدَمْلل :ىلاعت هلوقل اناديضي

 نع ُقِطنِي اَموأ# :ىلاعت هلوقو .[21 ةيآلا :بازحألا] اريك هلل 5و رخآلا مول

 عي نم ّو# :ىلاعت هلوقو «[3-4 تايآلا :مجنلا] بي عَ لإ َوْم نإ © يول
 َنيِحِلَصلاَو دلو َنيِقِيَدِصلَاَو نبيل َنْم مهدَلَع أ معن نذل عم َكِتكْوَأَ لوسرلاو هللا

 ةقرعمي ةلتمسلا ةفيقسلا ةواعسلا نانل 65 كل هاسقلا] 4 يق كنزا

 : ىلاعت هلوقل ًاقادصم ةرخآلا يف ميركلا ههجو ىلإ رظنلاو ءايندلا يف ىلاعت هللا

 .[23 - 22 ناتيآلا :ةمايقلا] 42 ٌهَرِظا' ابن َلِ رض ليم

 روتكدلا خيشلا هبتك

 يواقردلا يلذاشلا ينيسحلا يلايكلا ميهاربإ مصاع



 يزُفُنلا دابع نبا !*!ةمهرت
 (ةيرجه 792 - 733)

 نرقلا يف فوصتلا مالعأ نمو رابكلا ةّنسلا ءاملع دحأ يزَْنلا دابع نبا

 ىصاسألا .طنملاو يلعفلا ريثالا نيسرادلا نين ردت رفعي. فرجتلا نماثلا

 . ىصقألا برغملاب ةيلذاشلا ةيفوصلا ةسردملل

 كلام نب دمحم نب ميهاربإ نب كلام نب هللا دبع نب ميهاربإ نب دمحم وه

 هللا دبع وبأ «يلذاشلا يدنرلا يريمحلا يزفنلا دابع نب ىيحي نب ميهاربإ نب

 نيب لّقنت . سلدنألاب (ةدنر) لهأ نم «ءثحاب فوصتم :دابع نباب فورعملا

 يفوتو «ساهفب نييورقلل ًابيطخ رقتساو «ةجنطو السو شكارمو ناسملتو ساف

 .اهب

 ىف اندنأ نيب ئذلا حاككلا اذه نشر: (ىربتكلا لكتاضرلا) انهت كنك هل

 1 .تايآلا ةباشعمو فويضتلاو ديحوتلا

 ىلع يرفنلا حرشب فرعيو (ةيئاطعلا مكحلا حرشب ةيلعلا بهاوملا ثيغ)و
 . يردنكسلا نتم

 .(جاتحملا ةيافك)و

 .(ىرغصلا لئاسرلا)و

 . (ةفرطلا حتف )و

 . (ىنسحلا هللا ءامسأ حرش)و

 .ةيئاطعلا مكحلا هب مظن (ديرملا ةيغب)و

 .(تنرتنألا - ةرحلا ةعوسوملا - ايديبيكيو) ()
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 يزْفّنلا دابع نبا ةمجرت 6

 ةنس - ةيرجه 733 ةنس اينابسأ بونج يف ةبطرق برق ةدنز ةنيدم يف دلو
 ةياهن ليبق ىنح نيملسملا يديأ يف تيقب اذهلو «ةنيصح ةدنر ةنيدمو .م 1
 نأ دعب «ةيداليم 1485 ةنس الإ ملستست ملف ءاينابسأ يف يمالسإلا مكحلا

 .نورق ةينامث لاوط مالسإلا ءاولب تلظتسا

 هاجلا ةلالج نيب تعمج ةنيدملا يف ةليبن ةرسأ نم دابع نبا ناكو

 ناك «ميهاربإ قحسإ وبأ .هوبأف .نيدلا يف هقفلاو ىوقتلا نيبو يعامتجالا

 ذخأ ءاذه هيبأ نعو .ةدنر دجسم يف سانلا ظعي .ًاهوفم ًاينيد ًابيطخو ًايضاق

 هللا دبع يضاقلا هيقفلا خيشلا هلاخ نعو .ةيبرعلا ئدابمو نارقلا دابع نبا

 يبأ نب يلع نسحلا يبأ بيطخلا هيقفلا خيشلا نعو «ةيبرعلا ذخأ يسيرفلا

 . تاءارقلا ملع يدنرلا نسحلا

 : اهمهأ نم ةريثك دالب يف ملعلا ىقلتو برغملا دالب ىلإ يبصلا لحترا مث

 رارسألا ىلع ةثحابملاو ةيفوصلا قيرط يف ذخأو .ةجنطو السو ناسملتو ساف

 «تافآلاو للعلاو تاماقملاو لاوحألا ملع يف علكتو:ءةيلإ ريشأ ىتخ ةيهلإلا

 دقو ء(ه 1302 ةنس ةرهاقلا «175 ص 3 ج «بيطلا حفن) يرقملا لاق امك

 نب دمحم نب رمع نب دمحأ عرولا حلاصلا خيشلا ىلع ًاصوصخ فوصتلا ذخأ

 ةمالسلا نادجول «ةديدع نينس الس ةنيدم يف هباحصأ عمو هعم ماقأو ءرشاع

 يف يقل امك «(176 - 3 ج .بيطلا حفن :يرقملا) هريبعت دح ىلع .مهعم

 باتك ًاصوصخ أرقو .ًاريثك همزالو كلملا دبع ناورم ابأ يفوصلا خيشلا ةجنط
 «نيدلا مولع ءايحإ» بناج ىلإ وهو ءيكملا بلاط يبأل «بولقلا توق»
 . يمالسإلا فوصتلا بتك مظعأ يلازغلل

 هذاتسأ ةافو دعب ساف ةنيدم ىلإ لقتنا ةديدع نينس الس يف ماقأ نأ دعبو

 اذه يف يقبو .«ساف ةنيدم يف نييورقلا عماجب ابيطخ نيعو ءرشاع نب دمحأ

 ةنس بجر عبار ساف يف هللا هافوت نأ ىلإ «ًابيطخ ةنس ةرشع سمخ بصنملا

 .(م 1389 ةنس) ةئامعبسو نيعستو نيتنثا

 ج «يرقملا) «هدحو ةمأ» :هل اومجرت نيذلا هنع لاق امك ءدابع نبا ناكو

 بلاغلا ناكو «ءايحلاو راقولا ريثك ءتمصلا ليوط تمسلا نسح (178 ص ]3



 3 يزْفّنلا دابع نبا ةمجرت

 لقأ ةل فم ةسقن ليز: فتمتع عذب نبل دعلاو: ىلاعت هبا نس كايحلا هيلع

 لالجلا ةبيه نم هيلع بلغ امل قولخم ىلع ةيزم هسفنل ىري ال «تارشحلا
 ةمحرلا نيعب ىلاعت هللا دابع عيمج ىلإ ًاراظن «ةنملا دوهشو كلملا ةمظعو

 دودحلا عم فوقولاو اهقح بتارملا ةيفوت عم «ةماعلا ةحيصنلاو ةقفشلاو

 .(187 ص 3 ج) ةيعرشلا

 دبع نب دمحم نب دمحأل «مكحلا» باتك نتمل هحرش وه هتافلؤم رهشأو
 نمضتي باتك وهو «ةيرجه 709 ةنس ىفوتملا يردنكسلا هللا ءاطع نب ميركلا

 نبا ناكو .ايقطنم ابيترت ابترم نكي مل نإو .فوصتلا ةصالخ اهيف ةريصق المج

 وبأ هذيملت مث يلذاشلا نسحلا وبأ اهسسأ يتلا ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ نم دابع

 ىلع رصتقي ال «ةيئاطعلا مكحلا» ىلع هحرش يف هنكل ءيسرملا سابعلا
 . ءانثتسا نود فوصتلا مالعأ لاوقأ دروي لب «ةيلذاشلا





 لوألا ةلاسرلا

 ةيعدألاو متاخلا ةلأسم اهضعب يف متركذو .,بتك مكنم انتغلب دقف ءدعبو
 .ةزئاجلا رومألا نم كلذف ءروكذملا ضرغلا ىلإ كلذب ًالّسوت اهيف متذخأ يتلا

 .ملعأ هللاو

 لخدأو ءرمعلا لوط ةبحم ىلع هباتك يف هللا همحر يراخبلا مجرت دقو

 فورحلاو ءامسألا صاوخ ركنأ تسلو .محرلا ةلص هيف روكذملا ثيدحلا

 هب لمعلا لعجي نَم لاح حبقتسأ امنإو .هريغو بلطملا كلذ يف اهتعفنمو

 يف ٌنبغ كلذو .هريغ ىلإ ةليسو هئامسأو ىلاعت هللا ركذ لعجيو «هيلع دكؤملاك
 ةحداقلا بابسألا يف لغوتلا نم كلذ ضعب نوكي دقو ءظحلا يف سكوو يأرلا

 .ملعأ ىلاعت هللاو «ةلأسملا يف يدنع ام اذه .هريغو ءاقرتسالاك لكوتلا ماقم يف

 جاتحم ريغ اهيف ام رثكأف «ةءاربلا لئاسم ىلع مالكلا نم هومتبلط ام امأو

 يذخأ مدع نأ يب ّنظ نّمو :هبتاك لوق نم ريخألا لصفلا الإ هيلع ملكتلا ىلإ

 .ىنعملا اذه رخآ ىلإ ءاهيلع يدنع اهريغ ناحجرل يه امنإ فوصتلا قيرط يف
 هترمثو فوصتلا ىنعم ملعُي مل ام ةلأسملا يف نيبتسي ال قحلا نأ ملعاو

 ةلمجو ًالوقعم هنوك نع عرف ًالوبقو اًدر ءيشلا ىلع مكحلا نأل .هتدئافو

 ىلع كلذو «هل هتبحمو هنع هالوم ىضر قفاوت ةلاح ىلع دبعلا نوك فوصتلا
 . لمعو ملع :نيمسف
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 .نيفلكملا دصاقمو نيدلا لهأ دئاقع حيحصت هب دافتسي ملعلاف

 ققحتتل نيملاعلا بر يدي نيب بدألا نسحب دبعلا مايق هب دافتسي لمعلاو
 . نيح لك ىفو لاح لك يف هل هتيدوبع

 طارصلاو ميوقلا نيدلا نم قي دمحم انيبن انيلإ هب ءاج ام ةقيقح وه اذهو
 نم يضتري الو هاوس ىلاعت هللا لبقي ال يذلا مالسإلا نيد وهو ميقتسملا

 دايقنالاو ,ماكحألا لزاونل مالستسالاو عوضخلا هانعمو .هاشاح نايدألا

 يف جرح ريغ نم ةينالعو ًاًرسو ًانطابو ًارهاظ ناميإلا رماوأ تايضتقمل ناعذإلاو
 فوصتلا ىنعم اذه ناك اذإف .سفنلا يف وُكَلَت الو بلقلا يف قيض الو ردصلا
 ّنمف ؟هريغب لغتشي وأ هلمهي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي دحأ نم روصتي مل

 .هب هتفرعم مدعل نوكي امنإ كلذف هريغب هنع لغاشت وأ هيف رظنلا لمهأ

 اذإ مهنأل ءنورورغم نوعودخم ملعلا ةبلط رثكأ نأ ملعت اذه نمو

 ىلإ رهاظلا يف مولعلا برقأ وه يذلا هيلع حلطصملا هقفلا نفب ًالثم اولغتشا

 اوناك فوصتلا قيرطب مهدصاقمو مهتاين حيحصتب كلذ لبق اونعي ملو .دوصقملا

 ال يذلا بعللاو وهللا وه كلذو ؛ مهئارآل نيداقنم مهئاوهأل نيعبّتم كلذب

 ٌةريَحْلا ْمُهنَرَعَو اوهَلَو ابل مهتيد اوذحنأ تريلا ٍرَدَو# بلقنملا يف هل ىودج

 :هل ليق «ةحيحص كلذ يف هتين نأ مهدحأ ىعّدا نإف [70 ةيآلا : ماعنألا] 4 ايدل

 ليبس ال ذإ «ةلاحم ال عطقني انه اهف ؟هقيرط كلست مل تنأو اذه كل نيأ نم

 هل رهظت قيرطلا كلذ يف نإف .موقلا قيرط يف مهسب برض اذإ الإ كلذ ىلإ

 هيلجو كرشلا ئفخ هل ىءارتي هيفو «عبطلاو ىوهلا ةعباتم ايافخو .سفنلا عدخ

 بوشم ريغ ينيد ثعابب هيف هذخأ كاذ ذإ نوكيف ءاهلئالجو تافآلا قئاقدو

 َّنأل هريغ ىلإ فوصتلا قيرط نم ًاجراخ نوكي ال كلذ دنعو «يئاوه ضرغب
 نأ انمدق دقو .هانعمب قيقحتلا يف هنم ةبولطملا هلامعأ ةلمج نم كلذ بسحن

 امل فوصتلا ةظفل لومش نم هانركذ ام قادصمو «هلولدم ىّمسق دحأ لمعلا

 نم ةداسلا ركذي نيح هللا همحر ميعن وبأ خيشلا لوقي ام يناعملا نم هانركذ

 هنإف ءهتفصب هفصيو هتيلحب دحاو لك ىّلحُيو نيملسملا ةمئأو نيعباتلاو ةباحصلا

 مهنأب هنم ًاراعشإ ءاذك فوصتلا نإ ليق دقو ءاذك فوصتلا نإ ليق دقو :لوقي
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 يف اوكرتشا دق «مهبتارمو مهبلاطم تنيابتو ءمهبهاذمو مهقرط تفلتخا نإو
 ريغ الأ اذه نم لصاحلاو .مهس رفوأب هاضتقم يف اوبرضو مسالا اذه لولدم

 . لطاب هادع امو قح هنأل هعم ربتعم

 .فوصتلا قيرط يهو ةدحاو قيرط يف رمألا مترصح مكنإ :تلق نإف
 ةقرف لك تهّجوت ىتح سانلا نيب فالتخالا عقو نيأ نمف «قرطلا ددعت متلطبأو

 عدبلا تثدح امل :لوقأف ؟اهتبحاص بهذم فالخ ًابهذم تضتراو اهتهج ىلإ

 باتكلا يف ىنعملا اذه رظناو .ءارآلا تبعشتو فالتخالا رثك ءءاوهألاو

 خيرأ نأ بحأ ينإف «مكدنع يتلا بتكلا ةلمج نم ديلقتلاو ةعدبلا هيف روكذملا
 . رهاظ لك نم رهظأ هنأ عم «هيف ةدئاف ال يذلا ليوطتلا نم يسفن

 0 ل ىلإ رايعلا حافتا ىنم يح ناهذألا يف حصي سيلو

 نم عقوو نيعباتلاو ةباحصلا نامز يف فوصتلا نف رهتشا اله :تلق نإف

 ؟نيرخأتملا ءالؤه اميس ال مهتمئأ نيب عقو ام هيف قيقدتلاو قيقحتلا

 هللا ىلإ مهتوعد نم هتارمث دوجو هيلع لديو «مهدنع هلامكب هانعم :لوقأف
 نم مهعنم يذلا وه اذهب مهلغشو .هب كرشأو هّداح نم ةدهاجمو هتملك ءالعإو

 نع نونغتسم مهنأ عم «هل ةياغ الو ءهتياغ ىلإ هيف رظنلا ءاهنإو هملع يف رخبتلا

 هب ىضق امب ىلاعت هللا ىضق املف ءديحوتلا راحب نم هيف ىقرغ مه امب هلك اذه
 اجاوفأ نيدلا نم سانلا جرخو «نيقيلاو ناميإلا راونأ وّبُحو «نيدلا باهذ نم

 هل غرفتي مل امل اوغرفتف «مهريغب لغاشتلاب اولتبي مل ذإ ءاجاوفأ هيف اولخد امك
 ىلإ ءديرجتلاو ءانفلا لهأ قئاقحب ققحتلاو ديحوتلا مولع يف نّدفتلا نم نولوألا
 كلذل اوفداصو «بيترتو عمجو بيوبتو فينصتو بيذهتو ةيبرت نم كلذ ريغ

 نم مهاوس هب يلتباو ةريغلا راتسأ مهريغ ىلع لبسأ امل ةولخ نم اهل اي ةولخ

 مهتيؤر ْةِْكَك هللا لوسر ىّنمت نيذلا مه مههابشأو ءالؤهو .ةرغلاو لهجلا ءاليتسا

 . صيخلتلا دهاوش

 لعيلو ىلإ ناييشلا مافحا ىعنس ايد تراكم ينام كين
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 : كَ هلوقب نوينعملا مهو حيحصلا ثيدحلا يف هناوخإ مهاّمسو مهيلإ قاتشاو

 خيشلا لاق ()(ءادهشلاو ءايبنألا مهطبغي ءادهش الو ءايبنأب اوسيل ًادابع هّلل نإ»

 ؟لحملا يف مهقوف مهو ءايبنألا مهطبغي فيك «ءادهشلاو ءايبنألا مهطبغي» : كَ

 مل كئلوأو «قئالخلا ةدهاشمو غالبإلا ضئارفب اولِغش ءايبنألا نأل :لاقف

 ناك نإو «ءايبنألا مهطبغي كلذلف ءءيش هللا نع مهلغشي ملف .كلذ اوفّلكي

 .«ننملا فئاطل» باتك لوأ يف ىنعملا اذه نم ًائيش رظناو .ٌّمتأو ىلعأ ءايبنألا

 ناوأ وه اذهو .ناسنإ مهنم ىرُُي داكي ال ىتح نامز لك يف نولقي مهنإ مث
 .ةمتاخلا ليمجو ةبقاعلا نسح ىلاعت هللا لأسنف «كلذ

 بحاص هركذ ام ىلإ تعجرو فوصتلا ىنعم ىف هانركذ ام تمهف اذإف

 نإف .كدي اهيلع ٌدشت ةقيقح همالك نم كل لصحتي ال هنأ هنم تملع «ةءاربلا

 اهريغ ناحجرل وه امنإ فوصتلا قيرط يف يذخأ مدع ْنأ يف ّنِظ نّمو :هلوق

 ءرخآلا نم رصقأ امهدحأ نأو «نيلصوم نيقيرط كانه نأ ىضتقي ءاهيلع يدنع

 .دحاو يدمحملا نيدلا نأ امك طقف دحاو قيرطلا نأ انمّدق دقو

 ركذ ىلإ هب دصق «هتبقر كاكف يف يعسلا نم هعنم لجر يىنكل :هلوقو

 اذه ىضتقم فرع نّمو .ةلمجلا ىلع فوصتلا قيرط يف ذخألا نم هل عناوملا

 امك هيلع هلمحي ناميإلا نأل ءهانمدق امك هنم عنام هقح يف روصتي مل قيرطلا

 ذخأ اذإو .هنم يملعلا مسقلا يف اميس ال همعزب هريغ قيرط كولس ىلع هلمح

 هب ققحتيو هلزانيل يلمعلا مسقلا ىلإ ةلاحُم ال هاعد داهتجالاو مّلعتلاب كلذ يف

 . ركذ ام هنم هعنمي ملو

 ىلإ ةيادعت + عقلا اذه خا ىلإ ةةيقت تاووش هل نأ لعمر قنا ةهلوقو

 /7318(]4) مقر ثيدح ةلصلاو ربلا باتك .«نيحيحصلا ىلع كردتسملا يف مكاحلا هاور )010

 نزح دنع ةمايقلا ىف هللا ىف نيباحتملا فصو ركذ .حيحصلا يف نابح نباهاورو 8

 . اههرزق ةاوووب [0598]2/:352) قو ةةييدخ عم باقلا
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 .هءانعو هبصن هيف ىلحتساو هءاود سمتلا هءاد ملع اذإ دبعلا نآل «قيقحتلا ىلع

 نم هيف املف هناسحتسا هجو امأ ءهجو نم هيف ءاسأو ٍهجو نم هيف نسحأ دقو

 هتلفغ ةهج نمف هحابقتسا هجو امأو «تقملاو مذلاب اهيلع ءاحنإلاو سفنلا ةمهت

 معنلا ةلمج نم لعلو ءاهيلع تبرأو اهلك ءىواسملا هذه ترمغ يتلا معنلا نم

 علخ اديس نأ ولو ءرابكتسالاو ةدناعملا مدعو رارقإلاو فارتعالل هقيفوت هيلع

 ملو كلذب لفحي مل هنإ مث «هبويعو هحباقم هيلع رتست ةميظع ةعلخ هدبع ىلع
 ءوس هنم كلذ َّدُعل ؛هالوم هيلع هرتس ام سانلل يدبُي ذخأ لب ءاسأر هب عفري

 ءاعدا ةلاح يف كلذ هنم نسحتسي امنإو .اهل هراقتحاو ةعلخلاب هتناهتسال بدأ

 ةّيِحَّيْرَأ دوجو هسفن نم ىشخي ثيحب هيلإ اهتفاضإو هل ةدايسلا توعن نم ءيش

 نم يدبيو هديسل بضغي كلذ دنعف ءام ةكراشم دوجو كلذب مهوتي زازتهاو

 . هتفاو هصقنو هتيدوبعب قيلي ام هسفن

 اهيلع نذأتسا امل ءاهبذأت دشأو اهفرعأ ناك ام اهنع هللا يضر ةشئاع رد هللو

 ينحدمي هب عنصأ ام :تلاق ءاهدوعي وأ اهروزي نأ يف هنع هللا يضر سابع نبا

 : اهل لاقو كلذ هنم عقو ءاهيلع لخدو هل تنذأ املف .تلاق امك وأ «ّيلع ينثيو

 وه كلذو ايسنم ايسن تنك ينتيل اي :تلاقف . تيذو ٍتيذل كنإو ٍتيكو ٍتيكل ِكنإ
 . تاليوأتلا دحأ ىلع ''"«بارتلا نيحاّدملا هوجو يف اوثحا» :ِِْكَي هلوقب دارملا

 ًاضيأ نكي ملو ًالحم فداصي مل ةءاربلا بحاص نم مالكلا اذهو

 . الهأ ةمدقتملا هاوعد ىلع هب لالدتسالل

 صلاخو راقتفالا نسحو ءاجللا قدص ا ملو :كلذ دعب هلوقو

 كلتب هققحت نم مظعأ رارطضاو راقتفاو ءاجتلا يأ يرعش تيلف .رارطضالا

 .هتقافو هزجع ةدهاشم عم ركذ يتلا لاوحألا

 مهوت ىلع ينبم كلذف «كلذك ىلإ لئام ينأ يلاح نم رهظي امو :هلوقو
 . هنالطب ىلإ انرشأ دقو نيتقيرط دوجو

 .[5 /6] (23875) مقر ثيدح ءدوسأ نب دادقملا ثيدح نم «دنسملا يف دمحأ هاور (1)

 . امهريغ هاورو [239 /20] (565) مقر ثيدح ءريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاورو
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 عم ماقملا يف ةينلا تصلخ نيقباسلا عم نكأ مل نيح ينأ تددوو :هلوقو

 . اضيأ كلذك مهنود نَم

 يف هقاس مالك ءالؤه نم الو ءالؤه نم ال ًابذبذم تيقب ينكل :هلوقو

 نم نكي مل اذإ هنأل ءاهل حدملا نيع ةقيقحلا يف وهو هلاحل مذلا ضرعم

 نيتفئاطلا ىدحإ عم ةنتفلا نأل «ىوعدلاو ةنتفلا نم ملاس هرظن يف نيتفئاطلا

 . ىرخألا عم ىوعدلاو

 ىلع ٌتسكنو يحانج ّصق بحأ نم عم ضوهنلا تدرأ املك ينأل :هلوقو

 مل لب ءههجو نم هدصقف الو هباب نم رمألا ٍتأي مل نم لاح وه اذه :ىيسأر

 هل ميقيو «هالوم همحري هسالفإو هتبيخ ىلإ هرظن دنع هلعلو .ةفرعملا قح هفرعي

 .ةوق الو هنم لوح ريغ نم هساسأ ىلع هلاح ءانب

 قيرطلا ىلإ ةّمهلا تفّوشت يناثلا ماقملا ىلإ سفنلا تلام نإو :هلوقو

 ذإ هب هفطلو هل ىلاعت هللا دييأت نم اذهف .هيلإ تلام امع اهمزع رتفف «ىرخألا
 . هيلع لصح ول هب رضتسي امبر امع هفرص

 يذلا وه اذه .سالفإلا ةياغ يف اهنم اَنَأَق ىرخألا قيرطلا امأو :هلوقو

 ساللفإلا ةيؤر هل هللا ققح .لاح لك ىلع هاوس هعسي الو «لاقملا يف هل يغبني

 ميركلا هباب دصق نم لكو وه  ساوسولاو ةلفغلا ءاليتسا هبلق نع احمو

 يف ام ىلع مالكلا نم هركذ اندرأ ام اذهف . ميقتسم طارص ىلإ هتياده هنم بلطو

 .ةرازغلاو لوضفلا نم نامز ذنم هانكرت انك ام ىلإ عوجرلا انفنأتسا دقو .ةءاربلا

 نالف ضرغل ةقفاوم كلذ لك .ةراختساو ريثك نأت دعب انم كلذ عقو نكلو

 هنز اديه ةهبلل ىلع هع اننا ةلاكماو اذه دع تقي ىلاعت للاؤب ةذارجل اغانتأو

 .ريدق ءيش لك ىلع هنإف «هتيامحو هرصن نم هل هلحتنيو
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 يذلا عينشلا رمألا نع هيف ينومتربخأ يذلا مكباتك انغلب دقف :دعب امأ
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 ضعب نمو انم غلبو «ًاريثك انيلع كلذ َّرع دقو ,«ةلهجلا ةماعلا عم مكباصأ

 :هوجو نم هب عافتنالا هللا دمحب مكل لصح دقو «غلبم لك انباحصأ

 ةفئاطلا هذه ليبس مكب ىلاعت هللا كولسو ةيلبلا كلتب مكتباصإ :اهدحأ

 وأ ءرمألا اذه يف ءالب هبصي مل ًادحأ طبغأ ال :مهضعب لاق دقو «ةيضرملا

 ءالبلا ملأ ففخيل» :لاق ثيح ءاطع نبا مالك ىلإ رظناو .هانعم اذه ًامالك
 . اهدعب يتلا ةلأسملاو '''«كيلع

 كلذ نأل «ةليزج ةدئاف ًاضيأ هذهو .هلهأو نامزلاب مكتفرعم :اهيناثو

 هنم نوظحتو مكبرب مكّمه درفنيف «مهيلإ نوكرلا مدعو مهنم رذحلا ىلإ مكيدؤي
 ىرجأ امنإ» :هللا همحر ءاطع نبا لوق دنع ىنعملا اذه رظناو .ءمكبرق دوجوب

 هلك هللا لوسر هنع ىلاعت هللا يضر رذ وبأ لأس دقو .هرخآ ىلإ ””«مهيلع ىذألا

 نأ لقاعلا ىلعو» :اهيف لاق نأ ىلإ ءايشأ هل ركذف «ميهاربإ فحص يف ناك امع

 اذه لثم يف ءاملعلا مالكو ””(هناسلل ًاظفاح هنأش ىلع ًالبقُم هنامزب ًافراع نوكي
 . ىصحي نأ نم رثكأ

 الا رتل« نياحلاب نعي هيروال نما وع ا ةرعوو مرح رمح ايثلانو
 مكلجيو مكمظعي نمم هنم ىأرمب كلت مكلاح ناك نم ةلزانلا كلت يف نومدعت

 دنع ىنعملا اذه رظناو .ةميظعلا دئاوفلا نم اضيأ هذه .هدنع مكنم كلذ طحيف

 يف همالكو .هرخآ ىلإ '”«لومخلا ضرأ يف كدوجو نفدا» :ءاطع نبا لوق

 . باتكلا رخآ نم ًابيرق '””عضاوتلا

 نسح كدوع يذلا وه رادقألا هنم كتهجاو يذلاف .(كل ىلبملا ىلاعت وه هنأ كملع) (1)

 1 اعلا
 نأ دارأ مهيلإ ًانكاس نوكت الثل مهيديأ ىلع ىذألا ىرجأ امنإ :يه ةلماك ةمكحلاو (2)

 . ءيش هنع كلغشي ال ىتح ءيش لك نع كجعزي

 .[99 /1] ةلزعلا باتك ىف ىتسبلا ناميلس وبأ هدروأ (3)

 هات مني آلا نذذت يل احكم انقل ومكلا نقرأ ىف كدرعو نقذا )04

 سيل ذإ ءاقح ربكتملا وهف اعضاوت هسفنل تبثأ نم» :يردنكسلا هللا ءاطع نبا خيشلا لوقي (5)

 سيل» :ًاضيأ لوقيو .«ًاقح ربكتملا تنأف ةعفر كسفنل تبثأ ىتمف «ةعفر نع الإ عضاوتلا
 _ ىأر عضاوت اذإ يذلا عضاوتملا نكلو «عنص ام قوف هنأ ىأر عضاوت اذإ يذلا عضاوتملا
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 نيرومأم مكنوك راعشتسا نم مكبلق ةحار كلذب مكتدافتسا :اهعبارو

 كرت دنع مكفوخو «ركنملا نع مهيهنو فورعملاب مهرمأو هللا دابعل ةحيصنلاب
 هذه دعب نوفكت ةلاحم ال مكنأل هنم رجألا تاوفو هيلع ةبوقعلا لوصح كلذ

 ءوضولا كلذ دعب نولصت الو اهلثم ىلإ يدؤي نأ نكمي اميف ذخألا نع ةعقاولا

 غلبأ ةينلاو «ةينلاب كلذ يف نوفتكت لب «مكب لح يذلا عينشلا رمألا اذه نم ًايدافت

 ىلع اونوكت مل نإو «نيصلخم نيقداص متلعفو متلق اميف متنك نإ اذه . لمعلا نم

 ةعباتمو ةّليجلا ىضتقم ىلع لاسرتسالا ليبس ىلع مكنم كلذ ناك لب «ةفصلا هذه

 نع نولبقتست اميف فافكنالاو هلعف يف سفنلا ةمهت كلذ مكديفيف «ةوهشلاو ىوهلا

 . هتمأ نم ءايقتألاو ِةَِك هللا لوسر هنم أّربت يذلا فلكتلا نم اذه نأل ءهلثم

 اولماعتو «مهلزانم سانلا اولزنتل .مكودع نم مكقيدص ةفرعم :اهسماخو
 ملظلا نم «نيتفئاطلا الك عم نوملستف «ةلماعملا نم هب قيلي امب مهنم فنص لك

 ةلزانلا هذه يف مكنأ كش الو .طارفإلاب ةوادعلا عمو .«طيرفتلاب قيدصلا عم

 فطلتلاو ةناهتسالا نم كلذ بسح ىلع نولمعتف ءفّرعت ّمتأ كلذ نوفرعتت

 .فلاتلاو ةرفانملاو

 امل هنأل .مكباتك ىلع ينم باوجلا لوصح هب مكتدافتسا :اهسداسو

 لصحيل هباوج مكل بتكأ نأ الإ ينعسي ملف كلذب يل متبتك مكباصأ ام مكباصأ

 نآلا مكاَيإ يمالعإ ةدئافبو ءاهانركذ يتلا دئاوفلا هذهب فيرعتلا كلذب مكل

 .دئاوفلا مظعأ نم هأطخ ناسنإلا ةفرعمو «متلعف اميف متأطخأ مكنأب

 :هوجو نم كلذ يف مكأطخو

 هيلع متمدقأ اميف مكيأر ماهتا مدعو مكينعي ال اميف مكذخأ :اهدحأ

 مكملع يفو ''”(هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسإ نسح نمف» ؛مالكلا كلذ نم

 هتمظع دوهش نع ًائشان ناك ام وه يقيقحلا عضاوتلا» :ًاضيأ لوقيو .«عنص ام نود هنأ

 . «هتفص ىلجتو

 /229(1]1) مقر ثيدح «نينمؤملا تافص يف ءاج ام باب ,.حيحصلا يف نابح ا هاور (1)

 /2881(]3) مقر ثيدح ءميهاربإ همسا نم باب .«طسوألا يف يناربطلا هاورو [6

 .امهريغ هاورو [[8
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 ال امم كلذ ناك امنإو .ِةِلَك هللا لوسر نع ثيدحلا اذه ىور يباحص نم مك

 اذه يف هيلع بجي ال ام لمع نّمو «مكيلع بجي ال امم كلذ نأل .مكينعي

 الإ مالكلا حصي ال :هنع هللا يضر صفح وبأ لاق .تافآلا نم ملْسي ال نامزلا

 ضن نم ىلع كلذ تحي 'امنإو «ةتوكس ىلع ةروقعلا فاش تكس اذإ لجون

 مهتضبق يف رمألا ةالو نأل ,ماكحألا غيلبتل رّدصتو «ماوعلا داشرإل هسفن

 ىلؤأ اذه لثم يطاعتبو ردقأ كلذ ىلع مهف «مهتوعدل نوبيجتسيو مهل نوعمسي

 نم مهطاقسإو «مهتنتفو دابعلا رثكأ ةنحم دارأ امل ىلاعت هللا نكلو ءردجأو

 باصأ اذإف ءمهبولق ىلع عبطو مهعامسأ ٌمصأو ءالؤه راصبأ ىمعأ «هنيع
 اكّسمتم مهيف نودجي ال «مهيلإ كلذ يف اوؤجلو ةيهادب اولتبا وأ ةلضعم سانلا

 نأ :نامزلا رخآ نتف يف درو دقو .ًاكلسم قحلا قيرط ىلإ مهب نودتهي الو
 اوخِسم دق مهنودجيف مهئاملع ىلإ كلذ يف نوؤجليف ةنتف هيف مهبيصي سانلا

 . ةنطابلا رومألاب رابتعالا امنإو هب ةربع ال ةرهاظلا روصلا خسمو ءريزانخو ةدرق
 هيلإ اّنإو هلل اًنإف ءقودصملا قداصلا هب ربخأ ام كلذ بسح ىلع عقو دقو

 نوح او

 الو اذه يردأ ال :لاق ثيح ناميلس يديسب رمألا اذه يف متيدتقا ولو

 لثم نع هلفاغتو هتوكس يف أطخ نم لخي مل هنأ ىلع ءنسحأ ناكل .هيف لخدأ

 . أطخلا كلذ نايب يف يل ضرغ ال نكلو ءاذه

 يذلا رمألا اذه يف مهنع هللا يضر انتمئأ قيرط اوكلست مل مكنأ :اهيناثو

 .فوصتلا قيرطب ضيرعتلا نم ةلزانلا هذه يف نولخت ال مكنأ وهو مكل هركذأ

 .موسرلا باحصأ مومعلا نم ةلهجلا يدي نيب هب ةداشإلاو «هيلإ ءاعدلا ةلواحمو

 ىلع نوردقت الف هلهأ يف حدقلاو راكنإلا هنم نومهفي يذلا وه مهعوبتم نأل

 نمو «مكقالخأ قيضتو نوجعزنت نيح مكنم هفرعأ امبسح مهيلع درلا نع ربصلا
 لاغبلل اهيقلي نأب هسفن حمست نأ يغبني ال ةريطخ ةّرد وأ ةسيفن ةرهوج هديب

 .ريزانخلاو بالكلا قانعأ يف اهقّلعي نأ وأ «ريمحلاو

 نم ًائيش لعف حلاصلا مهنامز يف مهب ىدتقملا ةمئألا نم ًادحأ رن ملو

 دجي مل ًاجرح كلذ متك ىف دقتعا مهنم ًادحأ ينلث ملو «هب هاف الو .كلذ
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 هللا قلخ اولّرن لب «ةبقاعم وأ ةبتاعم يضتقت ةبلاطم هببسب فاخ الو ًاجرخم هنم

 ةنمزألا مكلت يف اذه ناك اذإف «مهعم هتلماعم ىلإ نيرظان اوناكو «مهلزنأ ثيح

 اذه يف لاحلا نوكي فيكف «ةنكمتم ةقرشم سانلا بولق يف راونألا ثيح

 «ناطيشلا دونج بولقلا ىلع تذوحتساو «نامرحلا دوجو هيف مع يذلا نامزلا
 تيأر دقلو ؟نامتكلاو ءافخإلا ىوس هيف انعسي له .ناميإلا راونأ هيف تبخو

 مهمامإو ةفئاطلا هذه ديس هنع هللا يضر هللا دبع نب لهس نع قيلاعتلا ضعب يف

 .هرهظُي الو هنفديلف انمالك نم ءيش هدنع ناك نم :لاقف هتوم دنع ىصوأ هنأ

 مهتدابعو .ءمهمالك سانلا دهز ريصي اهقوف ام ىلإ ةثامثالث ةنس دعب هنإف

 يبأ خيشللو .مهلامعأب ىلاعت هللا ًابعي ال ء.مهنوطب مهدوبعمو ءمهسابل

 هركذأ ال ملعلا باتك يف ىنعملا اذه نم ءيش هنع هللا يضر يكملا بلاط

 .كلذ نم ءيش هنم تلفتف .دحلل زواجتو ٌدجو مهدحأ بلغ نإف ءذآلا

 يف مهمد نأل «رشبلا يديأ ىلع يرجي يذلا ءاذيإلاب اوضرو ردقلل اوملستسا

 .رده مهتدهاشم

 ٌتفاصو# متعزج كلذ مكباصأ امل مكنأ يف مهتريسل مكتفلاخم : اهثلاثو

 هنأل كلذ مكل قحي هنأ ديب «[25 ةيآلا :ةبوتلا] تبحر اَمِي ميرا مكحِْيَم

 نَم ةناعإ مدعو مكتبرغ لاح ىلع هنم ملسي وأ هيف تبثي نم لق ءبعص فقوم
 دصرمب مكنم مكودعو «ةعاّمس ناذآلاو ةراظن نيعألاو «مكتدعاسم ىلإ ردابي

 ربصلا ىلع نورثكألا زجعي يذلا ميظعلا ءالبلا نم اذهو .حرفيف كلذ ىري

 ال ماودلا ىلع انبولق ىلع كلذ انرطخأو رمألا رهاظ عم انفقو اذإ نكلو هيلع

 | يهيج ابعت انيقعأو ايش كلذ انالاز اميو. ا هقاولش الود ةعاردت" ال ةوكذ

 انعسي الف ءرابكلا انايالب انيلع نّوهيو ءرانلا كلت رح دربي ام وه امنإ انبولطمو
 جسنلاو «مهلاثم ىلع وذحلاو .مهنع هللا يضر ةمئآلا ءالؤه ليبس كولس الإ

 اوبسني مل .مهبولطم هبرق نم اولانو مهبوبحم اودهاش امل مهنإف .مهلاونم ىلع

 ادرب ماقتنا وأ ماركإب مهايإ مهتلماعم يف اودجي ملو ارض الو ًاعفن قلخلا ىلإ

 هه تاعم فيلا اذه اودع او ةودحو, نلاعتا هنا: عفا اديها ةنيدوا حالو

 :هدقع مهلوق قفاويل
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 0 كل ا 2 نإو دماح كل ةقععو ًاداؤف نإو

 ءاثبأب لزتعنو انيمفناب نفق نأب كلذ ًاديثَو ءانارخأو انايند نيغ ةركذي وهلنو

 ل عمو «ليلقو ريثك نم ىلاعت هللا انقزر امب عنتقنو ءانسنج

 ةيصولا لمعتسنو .دعقو ماق نمب ١ يلابن الو .دعرو قرب نمي لفحن الو «ليلق هل

 نيلع ذفن وأ ةبيصم انب تّلح ْنإف ءاذه لبق يذلا باتكلا يف مكيلإ اهب تبتك ىتلا

 عدنو هللا ىوس اهجيرفتل وجرب الو هللا ريغ نم ةرصنلا باطن آل ةّيلبب ردقلا

 وم ور او ساو

 انتاف ام ىلع نزحلا هاناسنأ ا لا تؤوَف ىلع نزح انم عقو نإف

 ءادتبا يف مكل هولاق وأ مهل هومتلق امم ائيش يل اوركذت مل مكنإ :اهعبارو

 : اني كلذ قف ارلعتم ولو «كلذ نم اكيط ىلا ورخفقت علو «هناهقناو نمألا

 قيقد لك نوفوتست ذئنيح اونوكت ملأ «مالكلاب ينومتهفاش مكنأ بسحأو

 ال وأ هيلإ جاتحي امم اكيش نوغدت الو: نيمسو تنخ لك نووكدتو + لبلخو

 دنع دبعلا ىلع مول الو ؟ةّيلكلا ةحارلا ىلع لوصحلا ««ةيئزجلا رومألا ىلع

 ينغُي مالقألا فيرصتو .هالوم ةلماعمب كلذ َلْخْي مل اذا .هايند يف ةحارلا هبلط

 يف مكرذع تلبق دقو !ماسجألاو صاخشألا يئانت دنع مالكلاب ةهفاشملا نع

 لاب امف .هيف لاجعتسالا نم متركذ ام لجأل .هباوج اذه ىذلا ىباتك راصتخا

 ل اداؤف نو د هب نيرا هل

 نليعافم نلوعف هتليعفتو ليوطلا رحبلا نم أتيب نيعبرأو انيرأ تقلي ةديضت فاني فكنا 'وغو

 :(ىظاويأ «يفاقثلا عمجملا .ةيرعشلا ةعوسوملا) نلعافم نلوعف
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 راغصلا رومألا نم مكنم هفّرعت ديرأ ام اهيف نوفوتست ال نوبتكت يتلا بتكلا رئاس

 الإ مكنم ردان اذه نكلو ءرامضملا نع ةجراخ ءايشأ اهيف نوركذتو .رابكلاو

 ام ةقشملا نم كلذ يف اوفلكتتف ىلإ ليصوتلا يف هب نوقثت نم نودجت ال متنك نإ

 بعتي نأ دحأل يغبني ال ذإ ,لوبقم كلذ يف مكرذعف «ّيدل ةدئاف هب لصحي ال

 .لوصحم االو هل لئاط ال اميف هسفن

 ينم قحأ تنأو «مازلإلا كرتشم اذه يخأ اي :مالكلا اذه يف يل َتلق ولو

 عقي ملو ءهريغصو ريبك نيب ًاباتك نيرشعلا وحن مكل تبتك ينإف .مالملاو باتعلاب

 ءًاميقتسم مكلوق ناكل ءريزغ بلطو ريثك حاحلإ دعب ةثالث وأ ناباتك الإ مكنم انل

 الف ءودبو ءافج ضرأو ةبرغ دالب يف انأ .مكنيبو ينيب قرفلا نع متلفغ نكلو

 يف متنأو «هب رابخإلا بلطو هفّرعت ىلإ سوفنلا فّوشتت ىنعم اندنع دجوي داكي
 لك اهيلإ بلجي نأ رادلاو ةرضحلا كلت نأشو ءةنطلسلا رادو ةكلمملا ةرضح

 رهاظملاو يلاجملا نم هتنمضت ام ضعبو «بيرغ ىنعم لكب دصقتو بيجع ءيش
 عالطالا ىلإ فّوشتي راونأو رارسأ ىلع لمتشم كلذ عيمجو ءاهريغ يف دجوت ال

 دق رصتخملا ظفللاو «نايعلا نع ينغي دق ربخلاو .راصبألاو رئاصبلا بابرأ اهيلع

 .ةدلبلا مكلت ىنكس ىلإ لّْيَم يدنع .ههبشأ امو اذه لجألو .ناويد ماقم موقي

 يف نذأيو «لاقعلا ىلاعت هللا قلطي نأ ىلإ .ةدعق الو ةموق يسفنل كلمأ ال نكلو

 انناذآ تناك ام انراصبأب دهاشنو ءعذصت ام انلمش نم عمتجيف «لاقتنالاو لاحترالا

 ماظعلا بئاصملا نم مكل عقو ام بسح ىلع مالكلا اذه يف مكلو .عمست لبق

 هنم ليلقلاب .ءعرقملاو تيسلا نم الذب ديتشلاو دبزلا هل مدق نمو .عّمقمو ةيافك

 هقح هيف رظنلا ٌفوو .عمجأ انه اه هانبتك ام لمأتف .عبشي هنم ةمقللابو يفتكي

 يف ىشخت الف بح نمل بط نم لمع هيف كل تلمع دقف «عفنتو هب عفتنتل
 دسأ لك ةلئاغ عفدنت هب يذلا قورافلا قايرتلا وهف «عزفت الو ًاكرد هلامعتسا

 كنذأب غصاو ءرظنت يكل كرصب قدحف ةيونعم رومأ هذهو .عسلي دوسأو سرتفي

 .عقلب ءالخ اهمسري وأ اهملعي نمم ضرألاف «ةَذِبُنلا هذه ردق ردقاو ءعمست نأل

 مهيلعو انيبن ىلع ماركلا بوقعي ونب هلاق ام لوقأو مالكلا اذه كردتسأو



 21 ةيناثلا ةلاسرلا

 4َنيِظْفَح ِبْيَمْلِ انك اَمَو اَنَمِلَع اَمي اّلِإ آَمْدِهَس اَمول :مالسلاو ةالصلا لضفأ

 اه باتكلا متخأو مالكلا عطقأو انه اه فقأ ينأ ننظت الو 8 يذلا كوتا

 لمتشملا لزجلا مالكلا نم كديزأ ينكلو «مالسلا داعمو ةكربلاو ةمحرلاب انه

 نم مكب َتَقِلَع يتلا مومهلا اياقب مكنع هب يلجنت ام «لزهلاو ّدجلا ىلع
 لاحو هئالب نم هب مهباصأ امم هللا مكافاع ءمومعلا ةلهجلاو موسرلا باحصأ

 متنأو «نيمآ ءاعدلا اذه ىلع اولوقو «هئامسو هضرأ نيب لاح امك مهنيبو مكنيب

 نق مهل عمو: «توتاذلا نم اوملتم نيذلا نيملسملا'ةالوأ نه وكن ليت نكن

 اذه بيجتسي هلعل .بويغلا مالع ةمحر مهفيلكت مدعب مهتلمشو .بويعلا
 ءانعلا مكنع لاز كلذ ناك اذإ هنإف ءءافص يذ ريغ نم ردص نإو .ءاعدلا

 ةياغ هنوقحتست ال امل مكلين يف متيضقو «برألاو ءانهلا مكل لصحو بعتلاو

 ةجو ام جاجوعالا لهأ دهاش ولف .بجع نم ىلاعت هللا رمأ يف سيلو «ءبجعلا

 ةتوقايلا بحاص قرغ ول اودوو مغلاو مهلا نم اوتامل جاّرسلا دمحأ نب ىيحي هب

 .معنأ هب ام ىلع ىلاعت هللا ركشاف ءملس هتمحرو هلضفب هللا نكلو .ميلا يف

 يذلا ىنعملا مامت ىلع مالكلا ىلإ كبلق عمسب غصاو ء؛مّهفتو زمرلا اذه لمأتو

 . مدقت

 كلت هيلع تلمتشا ام نورت متنأف :- لومأملا ىلاعت هللا وفعو  لوقأ ينإف

 ةلّصحم «مكل ةققحم اهومتيأر متئش اذإ يتلا ةنطابلا ةضماغلا مَعِنَلا نم ةنئاكلا

 اذإف «ليلجلا كلملا راد يف ليزجلا باوثلا نم مكل ىجرُي امع ًالضف ءمكدنع

 نق اوكشت ىلا« نييقف وهلا هللا الو أ ليتم كلوا يقدر أو. نيتي جناغ كلل: فيلم

 نزحلا نم مكب ىلْوأ حرفلاو راشبتسالا نأو ءربصلا نم مكيلع ىحأ ركشلا نأ

 اومدعت مل ءركذلاب ىلاعت هللا ءالا متبحصو ركشلا بجاوب متمق اذإف .حرتلاو

 . حاجنلاو قيفوتلاو حالفلاو ديزملا ىلاعت هللا نم

 رع لاقو «[7 ةيآلا :ميهاربإ] 4 ُكَتَريِر ٌرتركَس نيل# :لجو زع هللا لاق
 - 7 هيا | مصب

 .[69 ةيآلا :فاّرعألا] 49 نوح لعل هلأ كلَ اورخدأَو» : لئاق نم

 نَم هنع دصيل نيعللا ودعلا هيلع دعق يذلا ميقتسملا طارصلا وه ركشلاو
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 ره“

 #قَنَسْمْل َكَطرص مل َنَدَععَأل ام :هنع ًاربخم لجو زع هللا لاق .نيلاضلا نم هعبت

 [17 ةيآلا :فاّرعألا] #تيركش ْصَركَأ دج الو# :- هلوق ىلإ 16[  ةيآلا :فاّرعألا]

 الو نيلكوتم الو نيدباع الو نيتبخم الو نيدهاز الو نيتناق الو نيرباص لقي مل
 رئاس هيف مظتنت ركشلا ماقم نأب هملعل «نيبّرقملاو راربألا تاماقم نم كلذ ريغ

 اذه ىلاعت هللا فّرع فيك رظناف .تاماركلاو لاوحألا هيف جردنتو «تاماقملا

 هللا ىحوأ دقو .هقيفوتو هتياده همرح نكلو ءهقيرطو قحلا جهنم نيعللا ودعلا

 اي» :لاقف «يقلخ ىلإ ينبّجح» :مالسلا مهيلعو انيبن ىلع هئايبنأ ضعب ىلإ ىلاعت

 نوفرعي ال مهنإف يئامعنو يئالآ مهرّكذ» :لاق «؟كقلخ ىلإ كبّبحأ فيك بر

 . لجو َّع انّبر لاق امك وأ '”«ليمجلا الإ

 سفنلا بويع نم هنع هللا يضر يملسلا نمحرلا دبع وبأ خيشلا لعج دقو

 يقرتلاب رومأم هنأل ربصلا ماقم يف هنأ نظي وهو ركشلا لحم يف دبعلا نوكي نأ

 ِمَعِن دبعلا ةيؤر كلذ ءاود لعجو .تالاحلا نسحأ ىلع نوكلاو تاماقملا يف

 دبع نب ديعس تعمس ينإف :كلذ بقعب لاق مث .لاوحألا عيمج يف ىلاعت هللا

 يف هللا عم مهلك قلخلا :لوقي نامثع ابأ تعمس :لوقي يّمع تعمس :لوقي هللا
 .ربصلا ماقم يف هعم مهنأ نونظي مهو ركشلا ماقم

 مكل ضرعتلا ىلع هعايشأو هعابتأو انبحاص لمح يذلا ام يرعش تيلو

 توكسلا ىلع نوردقي ال مكعضوم ةبلط نأ مولعملا نمو ؟مكريغ نود ةياذإلاب

 نأ امإف .مكنم رقحأ ةدلبلا كلت يف اودجي مل مهنأكو كلذ نم لقأ وه ام ىلع

 يذلا ةعنصلا بحاص نأ امإو «ءضيقنلا باكترا يف مكيديأ ىلع متدز اونوكت

 ةلابق سلجم مكل ناكل ريخلا نم ءيش ايندلا يف ناك ولو «ضيغب ودع هتعنص

 .هيلإ ةراظن نيعأ هل امك مكيلإ ةراظن نّيعأو «هيسركل رظانُم يسركو ءهسلجم
 رخآ باتك ةءارقب تنأ َتلغتشا «,ثيدحلا بتك نم باتك ةءارقب لغتشا نإف

 يف هدروأو [400 /5] ماشلا لهأ يعبات نم ةقبط ركذ .ءايلوألا ةيلح يف ميعن وبأ هدروأ (1)

 ٌكإ# (7) ةنيبلا ةروس «ريبكلا ريسفتلا يف يزارلا هدروأو [32 /6] رابحألا بعك ةمجرت

 .[48 /32] «(ٍِتَحِلَصلأ أوُنِمعَو ْأوْنَمأَ َندَل
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 ءاملعلا مالكب تنأ هترّسف ءهسفن ءاقلت نم ثيدحلا حرش يف ذخأ نإو ءهلثم

 ىتأ نإو «ثيداحأ ةرشع كنا تدكشأ ( نيثيدح وأ انوع دعا نإو «نيفراعلاو

 نم ةعِدتبملا بَسب لغتشا نإو «ةريثك قرط نم هب متثدح ءدحاو قيرط نم هب

 مكيلع رصتنا نإو «مهتعدب نييعت عم كلذ لثم تنأ َتلعف «مهتعدب نييعت ريغ
 هيلع متنعتسا «ءايندلا لهأب مكيلع ناعتسا نإو «ةصاخلاب هيلع مترصتنا «ةماعلاب

 مهيف كسفن ََدُعف ءريخ اهلهأ يف الو ايندلا يف ّقبي مل نكلو .ةرخآلا لهأب
 نع ىنفت كلعل ريسلا يف دجلاب لغتشاو «ريطلاك مهنم كرذح يف نكو ء«ريعلاك

 كل تفشكناو بولطملا ىلإ تغلب اذإف .ريضو برك لك ىفكُتف ريغو نوك لك
 تلجنا «بورغ الو لوفأ اهل سيل يتلا بولقلا سمش تلجتو «بويغلا رارسأ
 ملاع قاثو نم َتقلطناو «موسرلا باحصأ ةدباكم نم ٌتحرتساو .«مومهلا كنع

 نم ءاشت امب اهيف ىظحتو «ةرضحلا هذهب لحت نيح  لوقتو .موسجلاو بلاوقلا

 ٌروكَش دوُفَمل اير تنإ نَزَلَ اّنَع بَهَذَأ ىلا ني ُدْمَْلاا :- ةرضنلا لامج
 4( ٌبوُكَل اَبف اسمي الع ٌتَصَن اًبف اَنْسَمَي ال وِلْضَم نم ٍةَماَقَمْلا راد الأ ةمَِّل
 انع بجحو «ةيغبلا هذه انلانأو ءةينملا هذه انل هللا قّقح [35 34 ناتيآلا :رِطاف]

 . رابكتسا يذ رابج لك نيبو اننيب لاحو ءراض ّيح لك

 .نيعلاو ديلا لكو هائّلُث ليللا نم ىضقنا دقف ءهانركذ ام ىلع رصتقنلو
 نع عجرن ال نأ ىسع «نيتهجلا دغاكلا اذه نم جّمدملا طخلاب ثرّمعو

 ىلع صرحلاو ؛مكلاؤس قح ةيدأت وه امنإ اندوصقمو ءَنْيَنُح ْيَمُخِب اندوصقم
 . هللاب الإ ةوق الو ءهللا ديب رمألاو ءمكلاح حالصإ

 ةثلاثلا ةلاسرلا

 هالف «ةكلهلا نم ةأجتلاو ةمالتسسلا نم هكرمأ هيلإ لآ ام. ىنّرس.كقفا :دعتو

 دقو. ءاودشرت قيقباسلا نيباتكلا ىف مكيلإ هيبترشأ اماومرتلاق ءاريثك دمخلا

 تنك أرومأ اهنم تفّرعت ينأل ءءافلاو واولاب ةلأسملا كلت قايس يف متنسحأ

 هتركذ نم رمأ لاكشإ مكباصأ يذلا مهلا دعب ّيلع ناك ام مهأو ءاهيف ًاريحتم
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 مكنأل رذعلا ضعب يدنع هل دّهمتو كلذ يل ناب ةيفيكلا متفصو اًملف .مكل

 ناك نإو .تقولا داسف ةهج نم ىَْنِع يف اهنع متنك ءايشأ يف مكسفنأ متلخدأ

 اهب لمعلا كرتو اهنع توكسلا مكعسي ناك نكل رمألا سفن يف اقح اهضعب

 . ًارصان الو ًانيعُم كلذ نم هنومورت ام ىلع نودجت ال مكنأ عم هانركذ ام لجأل

 .مكيلع لؤقتلا باب دسو مكنع عفدلا ًالوأ دمتعي لب ءاهركاذ انأ يتلا دسافملا
 .فلعف» لاق اذا ةماغلاو

 قبي مل هنإف . هللا دابعل ةحيصنلاو هللا ءايلوأ ةيامحو هللا نيد ةرصن ”اناثو

 مهدقع ةمالسو مهنظ نسخ الإ ماعلا كالهلا نم هب نوظفحتي امو ماوقلا نم مهل

 الإ كي هلوسر الو ىلاعت هلل ميظعت مهنم عقي ال نم ميظعت ىلإ عجري اميف
 وه كلذ يف أطخلا لعلو .ءصاخشألا داحآ يف نوؤطخُي مهعدو .مهميظعتب

 هب زيمتي ام ةريصبلا لامكو كاردإلا ذوفن نم مهل سيل ذإ ءمهنم دوصقملا رمألا

 عادخنالا يف مهيلع مول الف . لطبملا نم قحملاو بذاكلا نم قداصلا مهدنع

 نإف .هللا ىلإ عداخملا رمأو .مهنم بولطملا وه كلذ لب ءهللا مهعدخ نَم ىلإ

 ءاليوحت الو اليدبت هرودقم الو هدارمل اودجي مل هتيانع هتكردأو هتمحر هتلمش

 انك هديك دشاو اساب ديغأ هللاف هةوتش:ةيدأفطاتحاو هعيلك ةياغ عقحانإو

 نأ كلذ لعلف هللا ةمرُحب نومّرحتيو هللا رتس يف نوشيعي مهوعّديلف مهلو ءالؤهل

 َمِلَف .هللا دنع باستنالا نم ردقلا اذه مهل عيضي ال ذإ ؛هللا نم مهظح نوكي

 هنورقوي الو هنومظعي الف مهنسحم ةرافخ يف نوكي نأ نم مهئيسم نوعنمي

 لهو ؟هنورقحيو هب نونيهتسيف مهئيسم ةقرم يف يشمي نأ مهنسحم نوعديو

 لاقم نم هنوطاعتي امب لاحلاو ماقملا ءافخإو سيبلتلا ىلع ينبم الإ مهرمأ
 هللا أبخ دقو .مهيلإ يدهت ةحئال ةرامأ الو مهيلع لدت ةحضاو ةلالد الف ؟لاعفو

 دحأل يغبني الف . هتيصعم يف هطخسو هتعاط يف هاضر أبخ امك هدابع يف هتيالو

 هنأ نيدلا ءاملع نم رخأت نَم الو مدقت نَّمع انغلبي ملو ءاذه نم ًائيش رقتحي نأ

 َدُكَو كلذ اولعج الو ء«مولعملا هعزنم نم لجرلا كلذ هل ضرعت امل ضّرعت
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 هللا دابعل حصنأو نيدلا ىلع رّيغأ مهو ء«مهرمع ةدم هيف اونفأ الو مهرمأ

 دئاقع ةمالس ىلع مهنم اصرح توكسلا مهرمأ ىراصق لب «هنم نيملسملا

 قرف ال نيذلا ماوعلا مهو «توبكنعلا طيخ نم نهوأ يه يتلا تويبلا زئاجع

 ةتلفف اوملكت نإو .مالكلا ةحاصفو بايثلا سبل يف الإ ماعنألا مئاهب نيبو مهنيب

 ىلاعت هللا ءايلوأ بناج ىلع ًةريغ كلذ لك «لئاس دِشرتسمل ةباجإ وأ «لفاغ نم
 مساقلا يبأ مامإلا رد هللو .ماهسلا مهيلإ قّوَمَت نأو .مالكلل ةضرُع لعجت نأ

 هذه ىلإ نيبستنملا بياعم ركذ يف ذخألا زجتسي مل هنإف هنع هللا يضر يريشقلا

 نأ فاخ نأ دعب الإ «ةقيقحلا ىلع ةريغ سانلا مظعأ نم ناك نإو .«ةقيرطلا

 ءالؤه ام يه امنإ نيلوألا قئارط نأو ءاهيلإ اهب قيلي ال ام ةبسن ةحص دقتعي
 ىلع ىذتحُيل ةيفاعلا ةسرادلا مهراثآو ةيضاملا مهننس نيبي نأ دارأو .اهيلع

 . ًاقيقحت هلهأ نم وه ذإ ًاقيلخ هب كلذ ناكو . اهلاونم ىلع جسنيو ءاهلاثم

 نيب مهبياعم ركذيو ليجلا اذه ةرضحب مهّمذب يماع لغتشي نأ امأو

 ىلإ ةليسو هلي هللا لوسر ثيدح نم هيف ذخأ وه ام لعجيو ليدنملاو ةفحصلا

 ةماعلا ىلع كلذ جوريو ىلثملا هتّئس مداصي ام ىلإ ةعيرذو ىربكلا ةماطلا هذه

 ربكأ نم كلذف .مهالوم طخاسم يف نورعشي ال ثيح نم مهعقويو مهامعل

 .رخاوألاو لئاوألا يف دّهعت مل يتلا عدبلاو رئابكلا

 نم هب تصتخا امل مالك ةدلبلا كلت يف يل ضهني ال هنأ دقتعأ تنك دقو

 داقتعالا اذه نالطب يل نابف «مالسإلا نيد ىلع ةريغلا يلوأو ماهفألا بابرأ

 موي ىلإ يزخو مهيلع راع الإ وه امو داو لك يف دعس ىنب نأ» تققحتو

 لع قينعح ةيفاولا نسل نلد لا تنفق تورط قير نه وعيعا تيببلو: قاتلا

 هنأك هبهذم مهارأو «هتلاقم مهيف ثبو هتلاح هلهأل رهظأف .بيبح الو ةقيقحلا

 نتفلا ران ةراثإ ىلإ هتقيرط نع بذلاو هترصن قح يف مهرمأ لآ ىتح ةّبهذم ةقرو

 عمج عضوم يف رجاز الو هان ريغ نم ةمرحملا سفنلا لتقل يدصتلاو ةمرضملا

 .رداقلاو زجاعلاو رمآلاو رومأملا
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 ةملكب ناسنإلا اذه نأش يف ملكتي مل ثيح «نيطالسلاو ةماعلا دنع ردقو هاج

 نم هنّمضت ام ملعي وهو «عقوم هل نوكي ًافّرصت رمألا اذه يف فّرصت الو عمست

 هدصق امل مالكلل ًالصفم دجو هنأ عم دعاقو مئاق لك اهررض معي يتلا دسافملا

 لاحلا هذه يف هيلع بجي ام ىندأو ؛ماكحلا نم مكيلع مهل نوكيل ماوعلا كئلوأ

 ةرصن نم هودقتعا اميف مهلاح مهل حّبقُيو لاقملا يف ظالغإلاو فنعلاب مهلباقي نأ

 .لادج وأ ءارم يف هلخدي امبر امم كلذ ءارو امل ضرعي الو .لاحملاو لطابلا

 كلذو .نيملسمللو ىلاعت هلل ةحيصنلاو نيدلا ةرصن يف هيلع بجي ام لقأ اذهف

 .نيملاعلا بر ىلإ مهقح يف هب بّرقتي ام عيمج نم هيلع ذكآ

 ملاعلا َمّتكف ءعدبلا يتمأ يف ترهظ اذإ» :لاق هنأ ِةْلَك يبنلا نع يور دقو

 نب قاحسإ ميهاربإ وبأ هيقفلا هركذ ثيدحلا اذهو ."''(هللا ةنعل هيلعف ءهملع

 .هل «حئاصنلا باتك» ةمدقم يف هللا همحر يكلاملا يبطرقلا ّيبيجتلا ميهاربإ

 لجرلا كلذ امم مظعأ ةعدب يأو .هلّصفو هيف هنّيب ام لك يف هتدمع هلعجو

 هتيمعتو «نيملسملا ماوع لالضإو .«نيدلا دعاوق نم ةدعاق لاطبإ نم هددصب

 ا «نيبملا حضاولا قحلا مهيلع

 عاونأو «نتفلا بورض نم ةنمزألا هذه يف انب عقو ام برغتسمب سيلو

 هنم مظعأ وه امب انئالتبا ىلع وه لب «ليلق انقح يف كلذ لب «نحملاو ايازرلا

 ,ماوعلا ةلهج اهب حسمتي ليدانم قحلا لهأ ضارعأ تراص نيح «ليلدو ناونع

 يف اكلع هيدل مهتلزنم فيرشو هدنع مهرادقأ ةلالج ىلع ىلاعت هللا ءايلوأ راصو

 ةفّرشملا ىلاعت هللا تويب ترمعو ؛مايألاو يلايللا رمم ىلع نيغضاملا هاوفأ

 كلذ عاشو «ربانملا سوؤر ىلعو لفاحملا يف اهرمأ َرِهْشو «ريكانملا هذه لثمب

 كلذب هتيصعمب ىلاعت قحلا رهوجو ءراصمألاو ىرقلاو راطقألاو يحاونلا يف

 لكل ةلصوملاو ءانيلع ىلاعت هللا نم ةدراولا تابوقعلا مظعأو 5

 . عجارمو رداصم نم يدل اميف هدجأ مل رثآلا اذه 010

 :ةانكلا ثكعَو .لوزهم : ةثوثغلا نّبب ثيثغو ْتْع محلو يش لك نم ءيدرلا : ٌتغلا )20

 . (برعلا ناسل) . ءيىدر تع لوو : ةْنَع يهف «تلزه
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 لوصح يف يفكي لب «يناعملا هذه نع اهزازئمشاو انبولق ُرُبن انيلإ راعو ةحيضف
 ةوسق دوجو تارامأ هلك كلذو ءاهيلإ انممه فرص مدعو .اهب انرثأت مدع كلذ

 هتبوقع انع هللا فرص .ٌبرلا ةرضح نم اندعُبو اندرط ىلإ اهرمأ لآم يتلا بلقلا
 ىلوتي وه ىلاعت هللا ءايلوأ نأ ىلع «همركو هّنمب هتبقارُم انتاقوأ لك يف انقزرو

 . مهرصن مهريغ ىلإ لكي الو مهرمأ

 ناهأ نَم» : لجو َّرع هبر نع هيوري امم ِةْكَي هللا لوسر نع ثيدحلا يفو
 وأ «مهل رئاثلا انأو» :تاياورلا ضعب يفو «"'”(ةبراحملاب ينزراب دقف ًايلو يل
 نم هنم عقو ام نايب يف مالكلا نم هركذأ نأ ٌُثدرأ ام اذهف .هانعم اذه ًامالك

 هلّمحت نع قاض رودصم ثفن وهو ءاهتلئاغ ةميظعلا ةلزانلا هذه يف أطخلا

 .هدمكو هنزُح هنع هربص زجعأو ؛هدلج

 "ةمجيالهنإفهيلعالإ اهلك نطاوملا يف لمجي ربصلاو

 .لئاسرلا يف هعاذيإب سفنلا حمست مل هالولو لئاسلا لاؤس هل ريثملا ناكو

 .نيدلا يف ىلاعت هلل نيحصانلا «نيملسملا انناوخإ نم هيلع فقي نمم انوجرو
 هللا :ءايلو ال نصتتبقا. ةندمحملا ةمآلا' ىلع ةقشقلا ىلع ةيئاميآلا ةريغلا"ةليجت نأ

 ةدام مسحنتف «مهباقر ىلع همدقب ءىطوو «مهبابسأ نم هببس عطق نمم ىلاعت

 .ةبيخلاو نامرحلاب ىلاعت هللا ءادعأ بلقنيو «ةبعصلا ةلعلا كلت

 نإ مهيلإ لصاو وهف «مطللاو برضلاب يدي مهنع رّصق ناك نإف انأ امأو

 رثكملا كاسمإو ءركشيو نسحتسي لِقملا دهّجو «مسرلاو بتكلاب ىلاعت هللا ءاش
 ءارو نم رظني نمل نكل «ةرابعلا نع ىنغت ةراشإلاو ءرفغُي نأ داكي ال بنذ

 ةعبرأ كانه ناك ولو ءهيف ةطبغ كلذ يندازو نالف مالك ينبجعأ دقو .ةراتسلا

 هاورو [192 /609(1]1) مقر ثيدح «ميهاربإ همسا نم باب ءطسوألا يف يناربطلا هاور (1)

 هاورو [326 /1455(]2) مقر ثيدح «. . .يركذ هلغش نم .ءدنسملا يف باهشلا

 .امهريغ

 هازعو [169 /1] ميملا فرح .«لاجرلا مجارت «ءايلوألا تاقبط يف نقلملا نبا هدروأ (2)

 يعرزلا دعس نب بويأ نب ركب يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ يزارلا ذاعم نب ىيحي ىلإ ًاضيأ
 151/21 نصضلا باتك :نقتمدلا
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 .عسولا ةياغ مهنم دحاو لك لذب اذإ عدرلاو عمقلا نم دوصقملا لصحل هلثم

 هللاو .ةكرح الو قطن ىلع اوردقي مل ىتح ةكربلا مهنم بلس ىلاعت هللا نكلو

 .هاضريو هبحي ام ىلإ مكلو انل قيفوتلا يلو ىلاعت

 بالجتسا يف راكذألا فرشأ نم وه ايؤرلا كلت هتنمضت يذلا ركذلاو

 فئاطللا نوئفو فراعملا باوبأ نم هكولس يف هل حتفنا نم ركذ وهو «راونألا

 نع فوقولاو كولسلا ىف ةرتفلا ىلع هيف هلقع راهبناو هماظعتسا هلمحي امبر ام

 ركذلا اذهب لغاشتو كلذ كلاسلا رعشتسا اذإف «كولملا كلم ةرضح ىلإ ريسلا

 هريس ةدم لزي مل «ةقيرطلا هذه خياشم هل همسر يذلا هجولا ىلع صوصخملا

 لاحلا هذه ىلع متنك نإف .مئاد برشو مزال شطظعت هل ناكو ءلاحرتو لج يف

 املقو هيف لمعلا ةيفيكو هقيرط ىلإ مكدشري اخيش متدجو نإ هب اولغاشتف
 . هنودجت

 «ةياورلا يف ذخألا ىلإ متعجر مكنأ ةفلاسلا مكبتك نم ٌتفّرعت تنك دقو

 ثدحف .اهيف رظنلاو اهتعلاطمو فوصتلا بتك مترجه مكنأو ءاهب متفغش مكنأو

 فوصتلا قيرط ىلإ نيلئام مكتدهع ينإ لجأ نم ُثبركناو ينطاب يف رّيغت يدنع
 املف .ركنم راكنإو نعاط نعط نم هنع نيّباذو هيلع نيماحم .هلهأل نيلاوم

 يف خسري مل ةيفوصتلا ةقيرطلا هذه نأش نوكي ْنأ تفخ مكنم كلذ ٌتيأر

 ال ةيراعلا بوثو .راعملا بوثلاك مكدنع نوكي نأو .خوسرلا لك مكبولق
 مل ًاخسار مكيف كلذ ناك ول ذإ .ةنيز وأ ةعتُم هب لصحت نأ نع ًالضف 1

 راونألا دقق ببسب مكردص قاض ىتح هنع رومألا بلقتو لاوحألا رّيغت مكتفلي

 ال ام تافآلا نوئفو تالاهجلا بورضو سواسولا نم مكدنع لصحو .هنم

 ءاليتسا ىلإ لاحلا مكب ىهتنا ىتح هنع لاصفنالاو يّضفتلا نع مكسفنأب نوردقت

 مكل لصحي نأ متددو «ًالاوهأ مونلا ملاع يف اهببسب نورت مترصف ءادوسلا ةّرُملا

 مكرمأ بلقت يدنع دّكأ ناكو .مدقتملا مكباتك يف هومتركذ امبسح ءادفلا اهنم

 فا ىحلف وكنا مكن ةنيغأ ىلا ىنآل «بجعلا ةياغ هنم ٌتيضق ام مكلاح رّيغتو

 - سلدنألا نم اهب ثِعُب يتلا ةساركلا نونعت  ةساركلا ينتغلب دقو : مكبتك ضعب

 ُثبتك اميف عقو له اهيف مترظن له مكنأ نم ًادحاو ًافرح اذه ىلع اوديزت ملو
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 ءاهيف مكرظن دعبو ؟ال مأ هتنّمضت ىتلا تالاكشإلا كلت ىلع تاهيبنتلا نم اهيف

 مأ «ةداج مكل تحضتا وأ ةهبش هببسب مكنع تلاز ًاعقوم مكنم كلذ عقو له

 عم حيرصت الو حيولتب هيلع اوجّرعُت ملو ءًاحفص كلذ عيمج نع متبرضأ لب ؟ال

 ام مكبتك ضعب يف متلق مكنأل مكعفن تدمتعاو مكدصق ثدصق كلذ يف ينأ

 لجأل ينظ ءاسف «مكلاح ريغتيو مكبلق ملظي ةساّركلا كلت مترظن اذإ مكنأ هانعم

 هللا نأ مكباتك نم نآلا ٌتفّرعت املف .علوم نظلا ءوسب قيفشلاو .مكب كلذ

 نم مكل هحالأ امب هقيرط يف ركفتلا نمو هيف متنك امم ذاقنإلاب مكيلع َّنَم ىلاعت
 كلذ ينع لاز «فالخب اهنع نيديلا كفبو «نايبتلا ميظعو ناهربلا حضاو

 هنم اونثتست ملو ةيلكلاب هيف ذخألا متكرت مكيلع كلذب َّنَم نيح مكتيلو .بركلا

 نأ ةسوسولا تبأ نكلو .ةيلايخلا ةهبشلا نم مكل ّضَرَع ام لجأل ةيقب
 ةيارل الماح نوكت نأ الإ ةيافكلا ضورف نم كيلع َقبي مل هنأكو ءمكقرافت
 كايند يف ردقلا ةعفر نم كلذب لصتل «ةياوغلاو ةهافسلا لهأ نيب ةياورلا

 حابصلا حال دقف «كتريح نم شعتناو كتيشغ نم قِفأف .ةياغلا ىلإ كارخأو

 ىلاعت هللاو «حارب الو كاكفنا هنم كل سيل ام ىلاعت هللا ججح نم كل نابو

 وهف ءرورغلاو تالاهجلا كلاسم نع انيمحيو رومألا دشرأ ىلع مكايإو انلمحي

 .ريدق ءيش لك ىلع وهو ريدج لضفلاب

 «تاماقملا» بحاص اهركذ يتلا ةلأسملا نع ريخألا مكباتك يف متلأسو

 امهيلع ىسوم عم رضخلا لاح ىلإ ةراشإ ةلأسملا كلتو ءهنع يضرو هللا همحر

 ارومأ َّمُث نأ هريرقت نم هليبسب وه ام ىلع ليلدلاك هللا همحر اهقاس «مالسلا

 توعنلا تقرافو «تاماقملاو لاوحألا تزواج دق صاوخلا اهب درفنا

 ةقيقحو ««هتعنو دبعلا فصو» هباب يف هررق امك قْلُحلا نأ كلذو .تامالعلاو

 دبعلا تعن نم وه ام لكو .قيرطلا اذه لهأ نم عامجإب هيلإ ةعجار فّوصتلا

 عامج نأ كلانه ركذو .لاق امك اهنم لادبألا فْنأ كلذلو «للعلاب بوحصم

 ام رثكأو .ىذألا تفكو فورعملا لذب وهو دحاو بطق ىلع رودي هيف مالكلا

 يف هنم سيل قلخلا ةقيقح يف هلاق ام ىضتقم نع جراخ ةصقلا كلت يف ىرج

 هل لاق يحن ماللتتلا هلع ىسوم وشو تيكر عيسلاو ادقملا ىلع ىنادلا سويف
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 ىلع رساعتلا نمو انش رتسم املدعم ةعبتا امنإ وهو [70 ةيآلا :فهكلا] 52

 َكَنِإ :مالسلا هيلع رضخلا هل لاق نيح مالسلا هيلع ىسوم وهو لئاسلاو عبّتملا

 4 كيو نب فارق اذه :هلوق ىبللإ [67 ةيآلا : تيوتا 12 َىعَم ميِطَنْس نل

 تنأف .غلابلا ريغ مالغلا لتفو .نيكاسملا ةنيفس قرخ نمو .[78 ةيآلا :فهكلا]

 ىتح فوصتلا رمأ لصاح وه يذلا قلُخلا ماقم تزواج فيك لئاسملا هذه ىرت

 رهظي مل نإو اهحبقتسي الو اهركنتسي نأ دحأل ليبس الو ءيش يف هنم تسيل هنأ

 .اههجو هل

 لاوحألا تزواج رومأب صاوخلا درفني نأ دعبتسي مل اذه رّرقت اذإف

 مل امنإو «هررقي نأ هللا همحر دارأ ام وهو قّلخلا اهتلمج نم ىتلا تاماقملاو

 دقو .ءاصانيلا اذه: قف: نسل دإ رادجلا ةماقإ مالسلا هيلع رضخلا لئاسم نم ركذي

 ةصاخل وهو قالخألا ةزواجمب قّلختلا يف ةثلاثلا ةجردلا يف قلخلا باب يف ركذ

 انه اه: ةبلإ ناتكأ اه ونهو ةضاخلا

 مل نمل قاشلا واعمال ا سوو دعا |: كفن نس ناقل [ ناك اينو

 هسفن نع عطتقا اذإف «هسفن نع عطتقي مل ام هلاح دبعلا تعنب ينعنو «دبعلا تعن

 لهأو .ةضبقلا لهأ نم ذئنيح ريصيف ءمسر الو مسا هل نكي ملو تعنلا هنع لاز

 ايكاح ٍةِكَيذ قودصملا قداصلا لوقب مهيلإ راشملا ,ةصاخلا ةصاخ مه ةضبقلا

 ءاذكو اذكو ''”هرصبو هعمس تنك هتببحأ اذإف» :هلوق نم لجو ّرع هّبر نع

 ضحم قح اهنطابو ملعلا رهاظ يف ةركنتسم ءايشأ مهيديأ ىلع يرجت مهدجتف

 دعب مالسلا هيلع رضخلا لئاسمك هتقيقحو هتحصب فرتعا ههجو رهظ اذإ

 .مهموسر تايضتقم نع نوذوخأم «مهسوفن نع نولوزعم مهنأل ءاهريسفت
 ال مهيلإ بَسني مل ام لكو «مهيلإ ةبوسنم ريغ مهيلع ةيراجلا تافرصتلا تناكف

 ليمجو ويلستلا الإ نسيلف:داقتتاو نضارتعا لاوس ةنهلأسي نأ الخآل ليبس

 لادبألا ددع نايب يف ءلوسرلا ثيداحأ يف لوصألا رداون يف يذمرتلا مكاحلا هاور (1)

 .[5 /1] مهتافصو
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 ُلَعْفَي اَنَع ُلَسي ال 16[0 ةبآلا :رفاغ] «ٍراَهَقْلا ِرِدوْلا لِي مرا ُكْلمْلا ِنَمِلا دايقنالا 0 2 0 رام
 اذه ىلع مالسلا هيلع رضخلا هّبن دقو [23 ةيآلا :ءاّيبنألا] *9 رولكس مهو

 : رادجلا ةماقإ يف هلوقو [82 ةيآلا :فهكلا] رم ْنَع ُمُنلَعُف اَموإ# :هلوقب ىنعملا

 يّتلأسم يف هسفن ىلإ ةدارإلا دنسأ امنإو [82 ةيآلا :فهكلا] * . . .َكِيَر دارأق#

 .ةعانشلا نم امهرهاظ يف امل ًابذأت ىرخألا ةلأسملا نود «مالغلاو ةنيفسلا

 ىلإ بسني ام لك ةلأسملا هذه ىنعم يف هانركذ يذلا بولسألا اذه ىلع لمحاو

 نم كلذب مّلسَتل ليبقلا اذه نم كلذ نوكي نأ زّوجو ةعينش لاوحأ نم رباكألا

 ٍهلِلَع يبنلا لوقك ءرثاع ةرثع كلذ يف لاقت ال يذلا رباكألاب نظلا ءوسو ةمهتلا

 امو 2'''هللا نويع نم نيع كتباصأ» : سانلا ضعبل - يدنع كشلا  هريغ وأ

 ىلع اهنع متلأس ىتلا ةلأسملا هذه ىلع مالكلا نم يل رهظ ام اذهف .اذه هبشأ

 .ةروكذملا ةلأسملا ريسفت ىهتنا انهو .مهب هللا انعفن موقلا ةقيرط

 نم هركذ امل أدبم وه متلق ام رخآ ىلإ صيصختلا لهأ ةدارإ نكل :هلوقو

 الو ءلاكشإ وأ نايب نم هيلع وه ام ىلع اهيقابب هوقحلأف صاوخلا لاوحأ
 تنأ لغتشاو «هبابرأل هعد ؟هلك اذهلو كل امف ءيخأ اي هيلع مالكلا ينفلكت

 اذه يف مهتبتز لانتل ثيدحلا بابرأ ةقيرط ىلع كتلِسلِسو كتنعنعو كتياورب
 ىلإ ةيلهاجلا ةرتفلا يف ةيدمحملا ةعيرشلل اغلبم نوكتلو «ثيبخلا دسافلا نامزلا

 مهرومأ نونبيو «ةدسافلا مهلاوحأ كلذب حلصنتل ةيلكلاب هرهظ فلخ اهذبن نم

 .«؟رهدلا هدسفأ ام راظعلا حلصي لهو» ةدعاق حصأ ىلع مهنيد يف

 مِلعل .ءفاصنإو لقع نم ظح هل ناكو ةريصبلا نيعب هلاح ناسنإلا لّمأت ولو

 حابم نع ًالضف ةبرقو ةعاط نم هيلإ هسفن ليمت امم هيف فرصتي ام عيمج نأ

 مهوتي وأ هلاني يويند ظح ىلإ هب لصوتيل ىوهلا ىوس هيلع هل ثعاب ال ةيصعمو
 ال هيف جاتحي لمعلاو فرصتلا كلذو .ةرخآلا يف هنم هل ظح الو «هلاني ال مث هلْيَ

 اتوب ةعابقلا خرم: ايش :كنعلا ىلاخت' هللا قو اذاق ست ةاساقمو «بعت ىلإ ةلاخيم

 ةقيقحو ءايلوألا ةفص يف «لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا رداون يف يذمرتلا ميكحلا هدروأ (1)

 :[2/:236] .ةيالولا
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 الضف ةوكو ةقرخو ةمقل ةنوؤم ريبك ىلإ هيف جاتحي الو ملع همذي ال هجو نم هل

 عنقيو كلذ ىلع رصتقي نأ هل يغبني «لاملا ةرثكو لاحلا عاستا نم كلذ ءارو امع

 رش هلك كلذف ءبلق لغشو بعت دوجو يضتقي فرصتب ةريعل فوشتي تب الو هب

 نم كلذ بالجتسال هين عسي انملق ءارض ةبقاعلا ىف هدنشأو اد همظعأو رغاظ

 لك نم مظعأو «هلاح حبقب هفارتعا عم «لمعلاو ملعلا لهأ نم نيدلا ىلإ بستني

 ءًاميقتسم ًاطارصو ًاميوق ًانيد هّدع لب ءكلذب فرتعي مل اذإ ّرش لك نم ّرشأو ميظع

 .انع هللا افع ءانلاح وه اذهو

 دنع هل لصح «هايند يف ًاحلاص أتقو هب عطقو «هانركذ ام دبعلا مزتلا اذإف

 ةيبلقلا ةحارلا ىلع هلوصح كلذ ىندأو ءهلَّمَُأ ام ىهنأ ةيويندلا هظوظح نم كلذ

 يلا زورغلا ةتاطيبقلل ةكحتش:هتوكو:ووزخلا يح نم هجورخو ةيندبلاو

 هذه لّبقاف [86 ةيآلا :دوُم] 09# ظيِفَحي كك ْأَنأ مو نيمو مسك نإ هي

 يسع انف ثييلعاذإ كادوضتع ىلزأ تنال حيضت اية لقو

 تقولا بدأ مازتلاو تمصلا الإ انعسي ال رخآ ثيدح ىلإ انعجر اذإ نكلو

 :ةهركوهنمي هتقمو :هطخس. نم هللا انذاغأ «تقملا لولخ ةيكخ

 هل بتكأ مل ينإف ينع هل اورذتعتو نالف عم اوعمتجت نأ مكنم دارملاو

 هل تبتك اذه لبق تنكو غةيصؤأو ةيلإ بثكأ نأ هيف. ىتم لأس ناكو ةباتك :تاوج

 قير ىف و. قم: ةق ولام[ :ةقيرطلا| لع نق نيت ن6 نع هيللك اهلل قلل ذا اقيم اناتك

 .هل ةسبالم يه مَعِنلا نم ًاهوجو هل ُتنَّيبو ءدصقألا قيرطلا وه ذإ ءركشلا

 بعت ريغ نم هبولطمو هبوغرم ىلإ كلذب لصيل اهيلع ركشلا ةيفيك ىلإ هل ترشأو
 حبقو هسفن لاح عم فقو هنأل كلذب عنقي مل باتكلا هيلإ لصو املف .ةنوؤم الو

 يريبيلألا يبيجتلا دوعسم نب ميهاربإ قاحسإ يبأل ةديصق تايبأ دحأ وه تيبلا اذه (1)

 :هصنو .٠ ل ا اا يي وهو 1 ىلا

 . (يبظ وبأ وا (ةيرهشلا ةعويموملا)
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 هتحدم ىنأ مهوتو «يسفنب فّرغأ انأ :يل لاقو كلذ ّىلإ اكشو اهفرصت

 .هعم هلعف الإ نسحتسأ ملو ىلاعت هللا الإ ًادحأ حدمأ مل انأو هلاح تنسحتساو

 ةياغ يف الجر ٌتيأر ول هريغ عمو هعم يلاح وه اذهو .ناك ام نوكي وه هعدو
 امهب هللا دارم عم تيقبو امهلاح نع امهتبلسل داسفلا ةياغ يف رخآو حالصلا

 ال امب ادحأ بطاخأ نأ ينم ميقتسي فيكف يلاح اذه ناك اذإف ءامهعم هلعفو

 فيوختلا نم مهظعاومو مهاياصو يف سانلا هداتعا امم اعفن هيلع يدجي

 بدألا ءوس نم هيلع وه امع لفاغتلا عم ريمشتلاو دجلا يف ةغلابملاو ريذحتلاو

 ال ةلاعللا هذه بحامو ؟قوعدلا ةيلقوت ىسنفلا) ةيؤرب يعن ىلاعت هللا د نع

 نم مل ام اروذ د 2 هنأ لمص 2 نيإ# غلبم لك داهتجالاو دنجلا يف غلب ولو ادبأ حلفي

 الو هكالف هيف نهيق لإ يعش ال اذنأ لهاجلاو ه0 ةيآلا :روُنلا] 4) رو

 نآلا هيلع انأ ام لاح ىلع - أعراف انر كنور نأ قع عوري هيكل » «كلذب رعشي

 نسحو يدنع مكتلزنم الولو ءيرصب يف يتلا ةلعلا لجأ نم تكلا اك نم

 نكلو «ىيناعملا هذه نم ًائيش ركذأ ملو هلك لزانتلا اذه لزانتأ مل ينع مكمهف

 ءاذه ىلع هنوفقت مكاسعف .هبتك ةنؤم ينع فمخو هيلع ينلمح يذلا وه كلذ

 مكدنع نم كلذ ىلإ نوفيضتو ءةحيصنلا هجو ىلع اذه ليبق مكل هتركذ ام ىلعو

 ىلاعت هللاو .هريغ نم هللا ءاش نمو وه كلذب عفتني هلعل هدنع هعقوم نسحي ام

 . هلضفو هّنمب ريخلل انقفويو ءدشرلا قيرط ىلإ عيمجلا يدهي
 هلم دلي هثم

 تم يو

 ةعبارلا ةلاسرلا

 «ةعينشلا ةلزانلا كلت يف مكتلاح هنم تفرعتو مكباتك ينلصو دقف :دعبو

 ىلاعت هللا اودمحاف .مظعأ ىلاعت هللا عفد امو ءريخ ىلإ اهرمأ لآم ناك دقو

 . ةماركلا ليزج هنم اوبقتراو ةمالسلا ىلع

 الف باتكلا كلذ دّقَف ببسب مكباصأ ناك يذلا بركلا نم متركذ ام امأو

 ءاج دقو «نوملعت ال ثيح نم اريخ كلذ يف لعلف .مكلاب نم كلذ اولعجت

 هيلإ انجتحا ام هرمأ نم تكرادت ينأل كلذب تررسو ءرطاخلا ىضتقم ىلع كلذ



 ٌيَزْفَّنلا مامإلل «لجعتسملا رئاسلا ديقو لّمأتملا رظانلا ةهزن» ةاّمسملا ىربكلا لئاسرلا 4

 . ةيمسسب ررض عوفو لأ يدوي وأ هيلإ جاتحي ال ام تافو « هلعب يذلا باتكلا يف

 متفلحو «يل كلذ ةيلهأ مّثبثأ مكنأو ,ةخوخيشلا رمأ نم هيف متركذ امو

 يفن ىلع نيميلا كلذ لثمب اضيأ فلحأ انأف «يلعلا ىلاعت هللا مساب كلذ ىلع

 هنأل ءّراب هنيمي يف  ىلاعت هللا ءاش نإ  انالكو «هومتمربأ ام ضقنو هومتبثأ ام

 مكسفنأ ةمهت نم مكيلع بجي امب متمق متنأو .فرع ام ىضتقم ىلع فلح

 كل ام :مكل تلق نيح متركذ يذلا يلاعلا طّمَتلل مكقاقحتسا مدع ةيؤرو

 مث «مكلاحب ةفشاكم ينم كلذ نأ متيعّداو ءهرخآ ىلإ . . .هبابرأل هعد ؟اذهلو

 ةباعدلا نم برض عم هاوس يمالكب دصقأ ملو هومتركذ امب رظنلا اذه مكل لّدبت
 . حانج امهيف يلع سيل نيذللا حازملاو

 نوكرلا ىلإ يل ىبي ملو «ةيلكلاب ةياورلا ىلإ ليَملا ينع لازف :مكلوقو

 (ًأاظوملا» نم مكل يقب ام ةلباقم اونثتست ملو هيلع متفقو ول حيحص هةّيقب اهيلإ
 مدهنت باتكلا كلذ ةلباقم متكرت اذإ مكنأكو ؟كلذ اياقب نم الإ ةلباقملا لهو

 اهيلع ىلوتسا يتلا دالبلاو مالسإلا دالب يفو فيك .نييورقلا عماج يف ةيراس

 ةدوجو ةحصلا ةياغ يف اهضعبو أطوملا خسن نم فالآلا فالآ مانصألا ةدّبع

 امو «تويبلا اياوز هب تلطعتو «توبكنعلا هيلع جسن دق كلذ ةماعو «ةلباقملا

 . مارحلل ةديصمو ماطحلل ةكبش راص هرثكأ هنم سانلا هب لغاشت

 دوجو الول ةلباقملاب همامتإب مّمهتلا يف اذه عم مكل ىقبت ةحيحص َّين يأف
 لب .مكّمه نم كلذ اولعجت مل متنك نإ الإ ؟اهب مكيلإ ثرشأ يتلا ةسوسولا

 . هيف رظنُي ذئنيحف ءاهنم مكل دب ال يتلا ةلاطبلا نم اضوع كلذ متلعج

 لوق وهو اهيلع مالكلا عقو يتلا ةلأسملا نم يقب ام نايب نم متبلط امو

 مهف نّمف ءاهرخآ ىلإ . . صيصختلا لهأ ةدارإ نكل :«تاماقملا» باتك بحاص

 ءيش هيلع لكشُي مل ةلأسملا كلت مدقت يذلا مالكلا ىلع هانمسر يذلا مالكلا

 .مهتافص نع نولوزعم ,«مهسفنأ نع نوعظتقُم صاوخلا نإ هيف انلق انأل ءاهنم

 اهتاقلعتمو «ةددعتم اهاندجو دبعلا ىلإ ةبوسنم ةدارإلا ةفص ىلإ انرظن اذإ

 هب ام داجيإ وهو هل دارم وأ هل ةعفنم لاصيإ وهو هيف ٌدارم امإ «ةددعتم
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 رظنلاب دبعلا نع ةبولسم اهيلإ انرظن اذإف «ةدارم هتاذ نوكت وأ .- ةعفنملا

 ذئنيحو ءدّرجتلا نم هركذ ام ىنعم وهو «ءيش اهنم هل ّقبي مل ,ءيعمجلا دوهشلاو
 الو دذعت ال ثيح نم اينادرف اذحاو ادارم هتادارم نم اددعتم ناك ام دهاشي

 نم ولخت ال ثرّرَخ نإو يهو .لاجملا ةقيض ىنعملا اذه يف تارابعلاو .رياغت

 ةجاح ال كلذ نإف ءاهنع ًاسفنأ اوبيطو اهنم ينوليقأف ءلاحمو لطاب وه ام ماهيإ
 نب لهس مالك نم مكل تمّدق دقو .نامزألا هذهب هركذ قيلي الو نآلا هيلإ مكب

 . ىنعملا اذه لثم نع ريذحتلا هنع هللا يضر هللا دبع

 نإف ءًادرو هوذختتو هيلع اومودتل هومكدّقلأ نأ ينم متبلط يذلا ركذلا امأو
 مدع ىلع ينم مدقت دقو .نيّبرملا خويشلا نأش نم وه «ينأش نم سيل كلذ

 ام «راكذألا عاونأ نم هيلع مكلدأ يذلا نكلو .نيميلاو فلحلا كلذل يتيلهأ

 تانوعرلا ءاد نم يضتقيو ًءانثو ادمح نمضتي ام ءاعدلا نمو ءءاعد اهنم ناك

 هب تءاج يذلا رافغتسالا ديس ىلع ةبظاوملا يف الإ كلذ دجأ ملو .ءافش

 كلملا ةيبوبرب رارقإلاو روضحلاو ةاجانملا نم هنمضت امل ءرابخألا حاحص

 راهظإ مث .ةيدوبعلا ةلذو ةّقّلِخلا ةقافب فارتعالاو ةينادحولا صالخإ مث ءروفغلا

 امم ىلاعت هللاب ةذاعتسالاو «نيعملاو يوقلا ىلإ ةمدخلا فيلاكت يف ةجاحلا

 بنذلا لّمحتو معنلاب ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا مث «نيعللا هودع هب سوسوي
 بر ىلع نسحلا ءانثلاب ماتتخالاو باتملاو نارفغلا لاؤس مث .مرتجملا

 ريخلا كلذب مكل لصح مكتاقوأ رثكأ يف مكاريججه كلذ متلعج اذإف .بابرألا

 نم ةّيفيك اوذختاو .ريدقلا كلملا يّدي نيب بدألا نسحب مايقلا عم ريثكلا

 اومزتلاو ءدصاقملا فرشأ ىلإ لئاسولا برقأ نم كلذف هك يبنلا ىلع ةالصلا

 دنع هنم مكتاف امم ًاضَرِع هولعجاو .تاقوألاو تالاحلا نم هل نّيُع اميف كلذ

 . تاقثلا ريغو تاقثلا نع اهنوورت يتلا ثيداحألاب مكلغاشت

 كلذ نإف «سانلا رهظأ نيب سافدلل مكسبل نم هيف ينومترشتسا ام امأو

 تارضملا عوقوو مهمتشو ةماعلا نعطل كلذب مكضرعت عم هيف مكل ةدئاف ال امم

 . مهلبق نم

 كلذ مكرضي الو «ةيقتو مكلاح ىلع ةارادم ةينبم اهوعدف توناحلا امأو



 ٌيزفّنلا مامإلل «لجعتسملا رئاّسلا ديقو لّمأتملا رظانلا ةهزن» ةاّمسملا ىربكلا لئاسرلا 6

 عيمج نتفلا تلمشو «داسفلا يف ةياغلا غلب دق نامزلا نإف .ةينلا هيف تقدص اذإ

 طلستو رارشألا رش نم مكذيعي ىلاعت هللاو ءمهنم ىلاعت هللا مصع نَم الإ دابعلا

 :ناكلا

 كلذب مهلمحو يمالك سانلا عيمست نم ًاضيأ هيف ينومترشتسا ام امأو
 الف مالكلا ىلع مكلمحي لاح مكيلع بلغ نإف «يمارمو يدصقم عابتا ىلع
 الإو ءمكنم ًادارم لاحلا كلت يف نوكي هلعل ذإ «مالم الو مكيلع باتي
 .هلحمو هلهأ اودجت نأ الإ ةلمج كلذ كرت يف ةمالسلاف

 ثدروأ امنإو «ةقيقحلا ىلع زمرب كلذ سيلف زمرلا نم هومتركذ ام امأو
 يذلا ىنعملا يل متركذ ولف . حيحص امهنم دحاو لك «نيينعمل ًالمتحم ًاظفل
 هلك كلذب تدصق امنإو .كلذ ثئش نإ رخآلا ىنعملا مكل تركذ هنم متمهف

 لك ٌبكرأ باتكلا كلذ يف ٌترِصف .بركلا نم مكباصأ ناك امع مكل ةيلستلا

 جهلتو عامسألا اهيلحتست يتلا تاراشإلاو تارابعلا يف نئفتأو «لولذو بعص

 .لوصحمو لئاط اهتحتو الإ ةملك الو اهنم فرح نم امو .لوقعلا اهيناعمب
 مكيلإ هب بتكن ام رئاس يف كلذكو .لوضف الو ةدايز كلذ نم ءيش يف سيل

 امل ينكلو «هنم ليلقلاب متيفتكال كلذب مترعش ول ذإ ءهب نورعشت ال مكنكلو
 ميصانلاو: «بنقنلا مضار! 'ءانيلا غضاو يتكلا اذه ترص كلا وكس تيلع
 «نايبلا نم ائيش عدي ال نأ هل يغبني نادلّبلا ىلإ اهب ثوعبملا لئاسرلا ٍبْنَك يف

 رثكأ كلت تناك امبر لب «نايعلاو ةهفاشملا ةبطاخم نيبو اهنيب ةقرفت ىري الو
 ءدحاو باتك نم دوصقملا لصحيل كلذ لك .ًاحاصفإو ًاحيرصت غلبأو ًاحاضيإ

 اميس ال ءدراو ىلإ فّوشت الو راظتنا لوط بجوت ةعجارم ىلإ هعم جاتحُي الو
 :سقو ىول نم تينت واظن الاو ةواطقألا نيم. ىتاضو.:راوذلا نمد دايت انهبن

 .:يسشنا هيلإ ن.نلإ يسعني نم ةفيحص يف كلذ :نوكيو «بنككر علا نم عيشلاو
 تلعف نإف .«بِلط حيولت وأ حيرصتب كنم ام لك نع بجأو ةراشإلا مهفاف

 ىلع نم باتع حلصي ال نكل ءٍبجَي ام تأطخأ هلعفت مل نإو ءبِصُت كلذ

 . (برعلا ناسل) نارطقلا : ءانهلاو ءردصملا ٌُءْنَهلاو ءمسالا ءانهلاو «يلظ :ءينه :ءانهلا (1)
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 بذك ام ذئنيح لقو «بجحو بيغ دق هنع هيف رمألا ضعب نأل ةةقع كلذ

 .بِدَحو هدهج لذبو برطو برش لب بِسح الو مِهَو الو ءبِذك الو انبحاص
 اذه يف كيلع سيلو «بّرججو ربخ اميف لاقملا ناسل نم حصفأ لاحلا ناسلو

 .مالسلاو .بلقني بلقنم يأ ملظ نم لك ملعيسو .بستحم الو ضرتعم رمألا

 دام داو داو
 تيل ”ي> ”ن»

 ةسماخلا ةلاسرلا

 نالف هفلأ فيلأت مكيديأب لصح هنأ هيف متركذو مكباتك ينلصو دقف : دعبو

 نأل «هب متثعبو هومتخسن ول سأب الو .ةحيحصلا ثيداحألاب هتقيرط ةرصن يف
 عقو ام نايب اضيأ هيف متبلطو . اهليوأت فرع نمل دئاوفلا ةّئظم ةيوبنلا ثيداحألا

 هيف متركذو اذه لبق باتك يف انم هومتبلط امك ةعّبسملا تارابعلا نم انّيَباتك يف

 ؟ال مأ اهيف دصق ام مكمهف قفاو له :متلأسو اهيف هومتمهف ام

 يف ضرغلا متفداصو متقفاو دقف :لوألا باتكلا يف مهتمهف ام امأن

 مكيلإ هتبتك باتك يف اذه ىلع مكتهّبن تنكو .متبراق اهنم ضعب يفو ءاهرثكأ
 ؟ ا مأ مكلصوأ يردأ الو ءاذه لبق

 ًاديعب ىّمرم كلذ يف متيمر دقف :يناثلا باتكلا يف هومتمهف ام امأو

 يلاعلا طمنلا نم ءايشأ اهليوأت يف متركذو «ًاليقث المح مالكلا ضعب متلّمحو

 نم هب متربع امم كلذ ريغو ةقرفتلاو عمجلاو ةقيقحلاو ديحوتلا لئاسم نم
 اذكو اذكو ءهسفن ىلإ رظنلا عم فقاو يلثم وه نم :متلق نأ ىلإ «:تازايعلا

 ؟حيولت وأ ةراشإب هنوركذي ام فيكف حيرصتب هللا ءايلوأ هب رّبعي ام مهفي ال اذكو

 نم نّوْذأ يه دصاقم يف ةرابعلا يف ُتنّنفت نإو ةراشإلا بيرقت الإ دصقأ مل انأو

 مل ىتح مكل كلذ بجوأ يذلاو .هيلع مدقتملا مالكلاب قيلي ام بسحب كلذ

 كلذ ءانثأ يف للخت ام  ملعأ ىلاعت هللاو  ةلهو لوأب دوصقملا ىلع اورثعت

 ءاقب ريدقت يف ضعبب هضعب طبترا امنإ مالكلاو ,فذحلاو وحملا نم عجسلا

 نمو .ماهيإلاو لاكشإلا لصحو مالكلا عطقت كلذ عقو املف ءاتباث وحملا كلذ

 يذلا باتكلا هب تدصق امنإ ةعجسملا تاملكلا رخآ ىلإ وحمملا مالكلا لوأ



 ٌيَزَفّنلا مامإلل «لجعتسملا رئاّسلا ديقو لّمأتملا رظانلا ةهزن» ةاّمسملا ىربكلا لئاسرلا 8

 نيانلل ةرمآ ننيظي»نا كلذ تدرأو, «مكدتع ناك قذلا: لجرلا نآبش ىف: هقبتك

 ءةمات ةحيرق هيف كاذ ذإ يل ناكو ءهيلإ دصق يذلا ضرغلا لطبّيو هيلع ركنُيل

 أطخلا نايب ينم نالف بلط كلذ نع تلفاغت تنك نأ دعب ينم كلذ جاهأو

 .هريغ هعم طلخأ مل هسفنب ًالقتسم ًاباتك هتبتكو كلذ تمنتغاف ةلزانلا كلت يف

 - ةيلاخ ضرأ يف نذؤي نم ةلزنمب هيف ينأو - ائيش يدجُي ال كلذ نأ تيأر املف
 نأ بحأ ال انأو «هيف هب تضّرع ينأل ءكلذل نالف ةيهارك تعقوت ينأ عم

 بجوأ يذلا وه اذهف .مكل نذآ ىتح هاوس ًادحأ هيلع علطت ال :كل تلقو

 . ةدئاف هنم لصحت مل ىتح مالكلا كلذ عاطقنا

 نَم ىلإ أرس هّثبو «بتكو هّيط جردأ ام رّئقاو . .. :هنم ىحمنا ام صنو

 اذهف ورح ىلإ .يمعمدك الوب انسانم عبدك اه نكي اولوقو ء«بغر ريخلا ىف

 . عجسلا اذهب هتدصق ام

 همدقت امم ةموهفم ضارغأ ةمتت نم وهف هلبق نم هب لصتمل | عجسلا امأو

 لصحي يأ ءدحاو باتك نم دوصقملا لصحيل كلذ لك :يلوقف «مالكلا نم

 هيف مكنم بلطأ رخآ باتكب ةعجارم ىلإ جاتحأ الو «مكيلإ هب بتكأ دحاو باتك
 راظتنا لوط ىلإ كلذ يف جاتحنف دعي الو ىصحي ال امم اذكو اذكو اذك

 مل نم بيِشُي كلذل يراظتنا نأل ءرايدلا نم دعابت اميف اميس ال .فّوشتو

 ريتك افون ىل نآل ع ىتلقي اهلا هتالذل دجأ ىأ بكم ول جت ديننا يبقف

 ضوافتي نأ حلصي امم ءايشأب هيف ينوربخت باتك نم مكتهج نم َّىلع دري ام ىلإ

 .هيلإ تّرج امو اهيف ليق امو «مكريغب وأ مكب ةعقاو رومأ نم ناسلاجتملا هيف

 ًالاح دحأ نم دجأ ال ةبرغ لاحب انه اه ينأل «سنأ ضعب كلذب يل لصحيل

 نم ملأتأو كلذل شحوتسأ يندجتف «يبهذم قباطي ابهذم الو يلاح بسانت

 نم كلذ ينبجعأ ءريثك مالك هيف .مرجلا ريثك .مكنم باتك ّيلع درو اذإف .هلبق

 ىضرغب فوم ريغ هتدجو هتأرق اذإف ءءافش هيف لعل :تلقو .هأرقأ نأ لبق

 ّنظ دقف بيغلا نوملعت ال متنك نإو اذهو .كلذ فالخ ىلع ناك ول دوأف
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 .دصاقملاو ضارغألاب ةفرعملاو تاحيولتلاو تاراشإلاب ةنطف مكدنع نأ

 اذه .بستنا هيلإ نم ىلإ . . .بستني نم ةفيحص يف كلذ نوكيو :يلوقو
 ال مكنأ متيعدا مكنكل «مكل هتركذ امك ًاليقث المح هومتلّمح يذلا وه مالكلا

 مكباتكل راظتنالا يف هدجأ يذلا ملألا نأ كلذب ٌثدصق امنإو «هليوأت نوفرعت

 تريغ امنإو «مكتفيحص يف ًابوتكم هنودجت يضرغب ًايفوم نوكي نأ عمطأ يذلا
 يذلا بسنلا :باستنالاب ينعنو .ةيفاقلا هبشي ام وأ ةيفاقلا لجأل ةرابعلا

 - حازملا نم ًاعون مالكلا اذهب تدصقو «يل هومتركذ متنك امبسح هيف انكرتشا

 الضف يلبق نم ةعابت دحأ ةفيحص يف نوكي نأ بحأ ال ينأل  ةقيقح هنأ ال

 يذلا نيسفتلاو. .رهاظلا ىف اههبنفق اهتزو. «ةغابك تيببلا اضيأ هذهو « مكدع
 نَمل يه ىتلا نَمِب هيف ترّبع ينأل ءظفللا رهاظ هلمتحي ال مالكلا اذه هب مترّسف

 منا «يستلا هيلا اهلا تلقت :يكركد اه: ثورأ ولو .«تيحنا هيلا نمل :كلقف لمعي

 نأ ردقأ ال انأو «موقلا قيرط ىلإ باستنالا ىوعد نم عون هيف متركذ ام نإ

 يف يلوقب اذه ىلع ضرتعُي الو .هيلع رساجتأ الو كلذ ىلإ باستنالا يعّدأ
 مهبهاذم ىلإ ءامتنالاب انيلع َّنم ذإ :ءاطع نبا مالك ىلع «هيبنتلا» ةمدقم

 فاضمب سيل كلانه باستنالاو ءامتنالا نأل ء.مهبسانم ميرك ىلإ باستنالاو

 لجو َّرع هللا ىلإ كلذ تدنسأ امنإو ,ءىوعد كلذ نوكيف ةضحم ةفاضإ ىلإ

 كلت داقتعا نم يريغ ىلعو َّىلع هرهظأ ام ىلع دانسإلا اذه يف تدمتعاو

 نأيب اقتحش نقوكرينأ نيظأ اه كلذ. قم نوظأ اعل قات هللا نم :ةوخرو «ةنيسلا

 نوكيو - هيدي يف ام ءيش هيلع عدا اذإ ميركلاف .هدنع كلذك رمألا عقي

 «هاودجو هج ملا سو ءارعد حا فدعت» هيلإ ًارقتفم هل يِعّْذا نّم يللا

 ب قاوجحلاو: رسلاب اهلاع ةاكاورم قوعاللا كلت: ةيقلت هقم والص ةودتل ظكاوق

 . ىلوملا معن هناحبس
 مدقت يذلا ضرغلاب ءافولا مكنم عقيل .ءبجأو ةراشإلا مهفاف :يلوقو

 .هل انركذ

 . يدنع دوصقملا ىلع عقت يأ .ءبصُت كلذ تلعف نإف :يلوقو

 ولو «مكيلع يحارتقا قح نم بجي ام تأطخأ هلعفت مل نإو :يلوقو
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 ينع ذشي ال ثيحب ًايلف هيِلْفأو مكباتك ذخآ ينأ كلذو ءمتبصأل لعفأ امك متلعف

 ًادّمعت هكرتأ امنإف ًائيش هنم تكرت نإف ءمكل ًاباوج ينم يضتقي امم ءيش هنم

 ةيزمل ينم كلذ ميقتسيو «ةدئاف الو ةحلصم هيف مكل ىرأ ال ينأل ءضرغل

 ىلع مكتقفاو دقو .هرذقو ىلاعت هللا ءاش امكو يل اهومتيعّدا يتلا ةخوخيشلا

 .نايذهلا اذه هب متخأو ءنآلا هب لّيذأ نأ تدرأ امل كلذ يل مكاوعد

 .هضارغأو هظوظح نم ءيشب هذيملت بلاطي ال نأ خيشلا نأش :تلق نإف

 هيلع دّوعت اميف ىعسي امنإو «هشيع هيلع رذكي الو هبعتي الو هنم كلذ منغتي الو

 تنأو .اهبيذهتو هسفن بيدأت نم غرف دق خيشلا نآل «ةيويندلاو ةينيدلا حلاصملاب

 امم اهب لغاشتلا اهلك بلاطملا هذه نأل «كلذ نم ًائيش لعفت مل ملكتملا اهيأ اي

 اليصحت هيلع ينضّرحتو كلذ ىلإ ينوعدت تنأو «بلقلا قّرفيو مهلا تّنْشْي
 هذيملت خيشلا هب دصقي امم ةرّبتعم ةحلصم هنم ىلع دوعي ال يذلا كضرغل

 . هيلع ّىشو هاذآ امبر لب «هديرمو

 ام عيمجو .ةخوخيشلا ماقم يل مكاوعد لطبُي امم هلك اذه :لوقأف

 حلطصن ةخوخيشب متيضر نإف .قاس ىلع موقي ال طقاس كلذ ىلع هب متللدتسا

 ال امم متركذ ام اهيف عقي ثيحب ءيش يف ةيقيقحلا ةخوخيشلا نم تسيل اهيلع

 ءيش ىظحي ال يذلا ضارغألاو ظوظحلا بلط نم ةيقيقحلا ةخوخيشلا يف عقي

 .لاؤس اهيلع عقي ال تاحالطصاللاو ,كلذ يف مكيلع رجح الف «ديرملا اهنم

 يفو .نيع درفب رظني نينيعب رظنلا ىلإ هل ليبس ال نّمو «نيّدلا ضرق نم ةنّيبلاو

 ليدبت دعب نكل ءاهيضاقو ةنمزألا ضعب دوهش يف ليق يذلا تيبلا قّدصي يقح
 : يل لاقيف «مهئامسأ نم اهيف ام

 ""”بيرق يف بيرق نم بيرق خيش تنأو نامزلاو كديرم

 مل نإو .خيش نم ًالدب ضاقو دير نو اضوع كدوهتت ثلا ىف ناكو

 ءاعنقم اباوج مكناسل ىلع مكانمزلأ يذلا مازلإلا اذه يف متجتحا كلذب اوضرت

 .هودّيقف هومتدجو نإف .هودجت نلو

 .تيبلا اذه لئاق مسا ىلع فقأ مل (1)
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 فداصت مل نإ يأ ءبِتُع كلذ ىلع نم باتع حلصي ال نكل :يىلوقو

 مكل يفيلكت نأل «ميقتسي ال مكايإ هباتع نإف «بتاعم كلذ ىلع مكبتاعو يضرغ
 عقي ططش فيلكت اهبسح ىلع مكنم ةباجإلاو تاحيولتلاو تاراشإلا كلت مُهَف
 رمألا نأل :هليلعت يف تلق كلذلو «باتعلا هيف ميقتسي الف ءطلغلا هيف ةلاحم ال

 . بجحو رتس لق هنع هيف

 وحمملا ىلع ِبّنرُم اذه ءِبِذُك الو انبحاص بدك ام ذئتيح اولوقو :يلوقو
 حصفأ لاحلا ناسلو :هدعب تلق كلذلو «يلاقمب سيلو يلاح انه اه لوقلاو «هلبق

 كلذ مكتعلاطم دنع اونوكت نأ كلذب ينعنو ءبّرجو ربخ اميف لاقملا ناسل نم

 لاح ىلع ؛بغر ريخلا يف نّم ىلإ ًارس هّنُبو :يلوق يف مكل هّنركذ نم باتكلا
 وأ راكنإ ضعب هيلع هنوؤرقت نم ضعب نم متيأر نإف . مالكلا كلذ ىنعم قباطت

 مكنم عقي الثل «مالكلا كلذ مكسفنأ يف متلق ءراصتنالا نم هيف هتبلاط امع ٍؤكلَ

 هاعدا اميف يأ ءانبحاص بّذك ام ىنعمو .ماجحإو ريصقت مكل هتركذ نمل هّنب يف

 ملعلا هبشي ينيقي ملع كلذب هل لصاحلا ملعلا نأ يأ ءبِذُك ام ىنعمو «هيف

 «نابسح الو مهو هيرتعي ال ثيحب ةوقلاو ةناتملا يف كلملا ماهلإ نم ىّقلتملا

 يضر رذ ناب ةرابعلا كلت يف تيدتقاو «بِيسح الو مهو الو :هدعب تلق كلذلو

 :همهل ةزاشي مرمأ اولوع يذلا شلل روهشسلا هتاف ةنصق فلق: نيعت ةيعالا
 يع ا و وو

 لَك لاق امك وأ '''(نيملسملا نم ةباصع كدهشتو ضرألا نم ةالفب

 يف ضرغلا 9 «بدحو هدهج لذبو برطو برش لب :يلوقو
 كلذ هنّمضت ام يه يدهج اهيف ٌتلذب ينأ متركذ يتلا ةحصانملا نأ الإ ءهمهف

 . طقف ساتكلا

 مقر ثيدح .هنع هللا يضر رذ يبأ ةنحم :نيحيحصلا ىلع كردتسملا ىفءوكاحلا هاور. (1)

 رفنل لوقي ِكَك هللا لوسر تعمس ينإو» :وه داهشتسالا عضوم صنلاو [388 /5470(31)

 نم سيلو نينمؤملا نم ةباصع هدهشت ضرألا نم ةالفب مكنم لجر نتوميل :مهيف انأ
 تبذك الو تبذك ام هللاو لجرلا كلذ انأف ةعامجو ةيرق يف تامو الإ دحأ رفنلا كئلوأ

 . خلإ 2. . .قيرطلا يرصبأف
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 كيلع سيل يأ .ءبيستحم الو ضرتعم رمألا اذه يف كيلع سيلو :يلوقو

 قفاوم هنأل ,.عرش نم بستحم الو لقع نم ضرتعم مالكلا اذهب ملكتلا يف

 .هنع فرحنم ريغ قحلل

 صوصخ هب ٌثدصق .بلقني بلقنُم يأ ءملظ نم لك ملعيسو :يلوقو
 ريغ يف ءايشألا عضوو رومالا يلقي متطا نع ملعيس ىأ :«ةلزاكلا كلت

 اهيلع نوؤطي ابانذأ هتصاخو ىلاعت هللا ءايلوأ مه نيذلا سوؤرلا ٌدرف ءاهعضاوم

 ىلاعت هللا ءايلوأ ىلع تحبنو مهبايث مهيلع تلمتشا نيذلا بانذألاو .مادقألاب

 000 مهو .ماكحألا مهنم ردصتو مالكلا مهنم عمسي اسوقو .مهب الك

 هب قاحو ءافخلا حربو ءاطغلا فشكنا اذإ ,بِلقنت بلقنم ّيأ «ماعنألا مئاهب نم

 نم فقيو مدن نِم ّنسلا عرقي كلانه ءءاجرلا لبح هدي نم عطقناو ءاقشلا

 تدألا ءوو 0 ا موروم امل ّدويو ءمدق ىلع فّسأتلاو رّسحتلا

 م منع َلَصَو ْمُهَشنأ ارح تاهيه تاهيه «مدعلا ىلإ دري نأ ّبرلا يدي نيب

 تولطْبملا ُرَسْخم ِذِيمْوَي ٌةَعاَتلَأ ْمُمَت َموَنَو## .[21 ةيآلا :دومم] 409 َنْورَفَي اواك

 الو كّرادت هل سيل يذلا نارسخلا نم هللاب ذوعنف [27 ةيآلا :ةّيئاجلا] *09

 ىلاعت هللا ءايلوأل ريقوتلاو ميظعتلاو بدألا نسخ نم انقزري نأ هلأسنو «ناربج

 اوري ملو ءآليمأت هاوس نمل اوهّجوي ملو ًاليفك هب اوضرو ًاليكو هوذختا نيذلا

 الو ًاليدبت هل ةيدوبعلا مدق ىلع فوقولا نم اوغتبا الو «ًاليوعت هريغ ىلع مهل

 لوهملا مويلا يف مهتعافش انل ققحيو لوبقلا مهنم انل بجوي ام ءاليوحت

 .مهيَّبليو مهتوعد بيجي نمم انلعجيو «مهيبحم كلس يف انمظنيو

 قرف نكرم مكاسب ننيذال اديب نإ[ هحلإلا ةايعاج

 يلعلا هلل يبن اوهشنلاو هومحراو مكلضفب هولبقاف

 هنمض ىف مكانهّبنو مكيلع لكشأ ام نايب يف مكل هركذأ نأ تدرأ ام اذهف

 يضرغ يف نكي ملو «متئش نإ اهبسح ىلع اولمعتل اهنع نيلفاغ متنك ءايشأ ىلع

 ,ةيلكلاب ةياورلا متكرت مكنأ مكباتك يف متركذو .اهل ينومتكرح ىتح اهركذ
 الو .ءكلذ ريغب مكسفنأ متثدحو ءأطوملا باتك متعب ىتح كلذ يف متولغو
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 لك مكتّمه نم كلذ اولعجت ال نأ مكنم دارملا لب ءاذه لك ىلإ نوجاتحت

 ال .لضفلاو ةّنملاب انلماعيو لعفلاو لوقلا انم حلصُي هناحبس ىلاعت هللاو ءلعجلا

 ةسداسلا ةلاسرلا 2

 ىلاعت هللاف ءجاحلا يديس ةافو هيف نوركذت متنأو مكباتك ىنغلب دقف :دعبو

 هامان اضرغ ةهلعب انيقبو اهنّتفو ايندلا بعاتم نم وه حارتسا دقلو «بيبحلاو

 يالا تاو ويس اهنا هكننح حارتساف تام نم سيل

 ىلإ لوؤي اهيف رمألا نآل «نيدلا ةنتف اهتدباكم ىلإ انعفد يتلا نتفلا مظعأو

 .لاكشإلاو ضومغلا ةياغ يف اهنم انتاجن ليبسو «هللاب ذايعلاو ةمتاخلا ءوس

 نم انيولق ترمغ يتلا ةوسلا الولو .لاحب دجوت ال برغم ءاقتعك اهيلع نوُادلاو
 تاوبآ انيلع كدي ىتلا :يتاملا نمي اعيمأ امل اديك اننمت هلك اذه نا

 .نوعجار هيلإ اًنِإو هلل اًنِإف .ةمصعلا ٌداوم انع تعطقو .ةمحرلا

 يف ةحداقلا نتفلا نم نوفاخي مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا ناك دقو

 لزني نأ لبق ءاكزلاو ءافصلا نم هيلع مه ام ىلع اوتام ول نأ نوُدويف مهنايدأ

 مهناميإ ةحص هرمثأ ام يه ؟مهلاح ءيش ّيأو «مهلاح نع هب نولوحي ام مهب

 راثيإو ايندلل مهضفر نم مهيلع تضاف يتلا ةءوبنلا راونأ ببسب مهنيقي ءافصو

 . فيرشلا بلطملا اذه ىلإ مهيدؤي اميف داهتجالاو ّدجلا مهلذبو اهيلع ةرخآلا

 رعشف «ريبك كلُم ىلإ هب لّصوتي ريسكإب رفظ نم ةلزنمب رمألا اذه يف اوناكو

 .فيفخلا رحبلا نم وهو «يناسغلا ءالعرلا نب يدع :ءالعرلا نبال تايبأ ةتس دحأ (1)

 : هتليعفت هدو

 . (يبظ وبأ «يفاقثلا عمجملا «ةيرعشلا ةعوسوملا)
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 زّرحتلا ىف هلاح نوكي ىرث فيكف «هيلع هبلاغيو هيف هعزاني دحأ دوجوب
 كا تراسل اه : لاق هنأ هنع هللا يضر ةفيحج يبأ ثيدح ىفو مخ دعا

 لكل ةفحت مويلا توملاف ءردكلا يقبو ايندلا وفص بهذ» :لاقف نوللا رّيغتم هك

 هباحصأ نم دحأ هلاق وأ هلاق هنأ ِةِيِكَي هللا لوسر نع اذه مص نإف ' «ملسم

 لثم نكلو ؟نحن انلوق نوكي نأ ىسع اذامف حلاصلا مهنامز يف مهنع هللا يضر

 ملاع «ناصقنلاو ةدايزلل نظفتم ناميإلاب يح بلق نم ردصي امنإ لوقلا اذه
 بولقلا انم تتام دقف نحن امأو .ناب امو امهنم ىقب امو .ءردكلاو ءافصلاب

 ءرخآلا مويلاو هللاب انناميإ كلذ ببسب فعضف «بونذلا نار اهيلع ىلوتساو

 اهيف يتلا رادلا هذه ىلإ انكرف ءرخاس ءىزهتسم ثيدحك كلذب انثيدح راصو

 اهب انْرَرقو «شيرلا فارطأ ىلع الإ اهنم لصحن مل اّنأ عم ءشيعنو يدتغن
 ةدحاو ةعاس ولو اهيف ءاقبلا َدُعن انأ ثيحب ءَانْيَمو ًاروُر اهلصاح ناك نإو .ًانيع

 رمأ انب لزن اذإ ىتح ءايازرلا بورضو ايالبلا عاونأ نم اهيف ىقلن ام عم ةمينغ
 ىلع انب ايندلا تبلقناو «ةمايقلا انيلع تماق «توملا هنمض ىف نوكي نأ مهوتن

 ؟ةنباانل نمو. توملا هيف ىمث ناهز قم نحت جياف كلذ انراعتكتسال اهشورغ

 تييظعو,:فولقلا ةيف تقام نافز ىلا انرحأ انكلو + نيزئافلا خم انكل ةاكردأ ول

 دونج نم اهيلع ىلوتساو ناميإلا راونأ نم اهنم بلس امِل ءبوطخلا هيف
 لاح ىلع نوكن نأ انارحأ امو ءءامدلاب عومدلا دعب ءاكبلاب انقحأ امف «ناطيشلا

 تمس: احاظت لو نفوأ انلنتاأل

 اتيولق شعنيو اذه. لثم ىلع انهجني ًادحأ دجت ال انأ انيلع بئاضملا'وظعأو

 «لالضلا يف اخوسرو لطابلا يف الغوت هب دادزن نم دجن امنإو «هلاقم وأ هلاحب

 ع 5507 انل حصانلا مهنم انيلع فاخ نيذلا نوباذكلا ةلجاجدلا مهو

 ندجيل بيرق نع رهظ نئل يرمعلو «لاججدلا حيسملا نم انيلع هفاخ امم رثكأ
 ريبك ىلإ جاتحي نأ ريغ نم «هتوعدل اوباجتساو «هتعاطب اوناد دق سانلا ءالؤه

 ىلإ نمؤملا اعد اذإ رفاكلاو .ةيافك ّمَتَأ كلذ هؤفك هءايلوأ نآل .بعت الو ةنوؤم

 /1340(]1) مقر ثيدح «ةمجعملا لاذلا فرح .ءافخلا فشك يف ينولجعلا هدروأ (1)

3. 
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 هيلع لاتحاو كلذ يف فظلت اذإف ءهل بجتسي ملو هنم لبقَي مل ًاراهج رفكلا

 هقرتسيو ءايفخ اجاردتسا كلذب هجردتسي نمؤملا لاح بسانت رومأب سيبلتلاب

 نتفلا ثيدح يفو .عمجأ هدارم ىلع لصحي ذئنيحف «هب رعشي ال اقارتسا
 نَم «منهج باوبأ ىلع ةاعد» :مهيف ِدِكَ هللا لوسر لاق ثيح اهلهأب فيرعتلاو

 نع هلأس نيح هنع هللا يضر ةفيذح هب باجأ امو .'"'"اهيف هوفذق مهباجأ

 ةبسانملا ىلإ ةراشإ «انتنسلأاب نوملكتي انتدلج نم موق مه» : هدي لاقف «مهتفص
 . ملعأ هللاو . اهانركذ يتلا ةبراقملاو

 ًادجسم ىنب ىتح ليئارسإ ينب نم دباعلا كلذ ءاوغإ ىلع ردقي مل سيلبإو
 دق لالضلاو ؛هنم نكمت ٍذئنيحو «هدّبعتو هداهتجا يف هيلع دازو ءهدجسم ةلابق
 ةيانعلا هللا نم هل تقبس نم الإ هلاني ال قيفوتلاو «ةيادهلا هب عقت ام نيعب لصحي
 .[26 ةيآلا :ةرقبلا] «ايِثَك دوور نكح دوو ]ننال

 نيف نومأب ,نامغإلا نيت كن تانك ىلإ لاصو ايفاقكلا اذوب تك دعو
 يف هيلع لاكشإلا نأل «متركذ يذلا فيرشلا هنع لأس يذلا لاؤسلا اهتلمج

 . ةقشملاب ةبوحصم اهجورخ دعب تدر اذإ حورلا نأ نم مّهوت ام هراثآ امنإ كلذ
 الو اًدر كلذ يف ةقشم الف مونلا يف دوهعملا ىلع هساق نإف ؟اذه هل نيأ نمو

 امنإو «ةقشملا هيف دهاشت كلانه در الف توملا لاح ىلع هساق نإو ءاجورخ

 ىلع خزربلا نم اهجورخ سايقو .توملا دنع هجورخ لاح ةقشملا دهاشت

 مدعل كلانه يفنم ملألا دوجو بجوم نأل «ميقتسي ال توملا دنع اهجورخ

 ةعبات اهركذ يتلا ةقشملاو .ةيويندلا تاذللاو ملألاب رعشت يتلا ةيرشبلا دوجو

 يف لوقلا قيقحتو .هيلع ةدايزلاو لاكشإلا ةلازإ يف فاك ردقلا اذهو «كلذل

 اذه يفخ فيك يردأ الو .لاقي نأ تقولا عسي ال .لوضف رمألا اذه ةيفيك

 ام مهدنع دجي ملف مهلأس لئاسلا نأ متركذ نيذلا نيحلاصلاو ءاهقفلا ىلع

 روهظ دنع نيملسملا ةعامج ةمزالم ابوح و تان .هحيحص ىف ملسم هاورو | 5 /6]

 . امهريغ هاورو [1475 /1847(31) مقر ثيدح «...نتفلا
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 ابأ َْنأ» امإو «هلحم اوررحت مل لاكشإلا متركذ نيح اونوكت نأ امإف .هيفشي

 . «هلجر دمي نأ هل نآ ةفينح

 ءيجملا متدرأ مكنأ نم هلبق يذلا باتكلاو باتكلا اذه يف متركذ امو

 مكل له متلأسو «هنمضت ام ضعب حيحصتو حرشلا ةلباقمو ةرايزلا مسرب انه ىلإ

 اذه يف رفسلا نأ - باوصلل قفوملا هللاو  باوجلاف ؟ال مأ ةدئاف كلذ يف

 يفت ال ةليلق هيف ةدئافلا نأ الإ ءهّرقو هّرح يف لدتعم هنأل ,حلاص نامزلا

 رطاغبلا قلغتو  مسوملا اذه ىف لهألا قارقو لاحتلا ثكشتو رفسلا ثنعاتح

 الو ٌفشت اهلثم يف لصحي ال ةريسي ةدملا نأ عم «كلذ ريغو ديسملاو دالوألاب

 .مالك الو ةطلاخم ىلإ ةحارتسا

 نانو يلع هميلسم ناك انهما ملف الوح انقرتفا

 ءرادهم راثكم ناسل ماقم موقت ديلاو :ناريعال اني دا رحال ا :نوازك نأ عم

 حيحصتو راثآلا ةياور نم مكتبحص يتلا ةسوسولا ىضتقم يه حرشلا ةلباقمو

 فوقولا مدعو رانزلا عطقو راذعلا علخ دعب نكلو ءرادبلا هجو ىلع ال «هيناعم
 .راطوألاو لامآلا غولب كلانه ءران وأ ةنج عم

 'مهس الو بيصن اهيف هل سيلو هرمع تاف نَم ِكبيلف هسفن ىلع
 نأل «يل رهظي اميف ميقتسي ال سْمّنلاب فيرشلا كلذ ةلأسم نالف ليثمتو

 ال هنأ مولعم عبطلا مئال ام لكو ءهجارخإو هلاخدإ يف عبطلل مئالم سّمَنلا

 سيل بيرغ رمأف دسجلا نم اهجورخو حورلا لوخد امأو .ةّقشم الو هيف ملأ

 انتدهاشم الولو .دعبتسمب سيل كلذ يف ملألا نادجوف «ةبسانم الو لكاشت هيف

 نادقف نم كلذ يف اهجورخو حورلا لوخد يف هدجن امو ةظقيلاو مونلا لاح

 .تيبلا اذه لئاق مسا ىلع فقأ مل (1)

 بقلملا ةافولاو رادلاو دلوملا يرصملا لصألا يومحلا يلع نب رمع خيشلل وه تيبلا اذه (2)

 دحاولا تيبلا وهو ه632 ةنس ىفوتملا نيقشاعلا ناطلسبو ضرافلا نبا نيدلا فرش

 : اهعلطم ةديصق نم نيعبرألاو

 مركلا قلخي نأ لبق نم اهب انركس ةمادم بيبحلا ركذ ىلع انبرش
 .[يبظ وبأ «يفاقثلا عمجملا «ةيرعشلا ةعوسوملا]
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 .مامح قوط فيرشلا كلذ ىلع لكشأ ام انمزالل «ةرفانملا مدعو ملألا

 ةلأسم يف متهّمفت دقو .مالسلاو ةالصلا لضفأ هللا لوسر ىلعف :لدعبو

 كلذ ىف فاللخلاو «سفنلا ظح مدعو سفنلا ظح ىف مالكلا متددرو ةخوخيشلا

 سفن ظح لوقأ انأو ء.دومحم سفن ظح نولوقت متنأ ,ةداهش يف فالخ اننيب

 لغشأ ًالاؤس مكيلع دروأ انأ اهف ءاهيف متيطعأو متذخأو ةلأسملا كلت يف متهّقفت

 حرفلا يل عقيل مكلان ام رادقم يفوصتلا ظحلا نم هباوجب فّرعتأو «مكلاب هب

 َري ملف موق ىلإ ًارئاز ءاج رقفلا ةقيرط ىلإ بستني نمم ًالجر نأ وهو

 ءالخو ءرقفلا ةقيرط روثد ىلع يكبي لعجو «هنيع نم اوطقسف .هيلع الابقإ مهنم

 تعمس املف .هيلع مهدهع ام ةلاحتساو ءمهنم فلأ ام لّدبتو ءاهلهأ نم ايندلا

 ىلع رفوي ناكو دحأ ةرايزب لغتشي ملو هلزنم يف لجرلا اذه يقب ول :تلق كلذ

 تقولا قيض عم كلذ مسرب ةديعبلا ةفاسملا هعطق يف بعتلاو ءانعلا هسفن

 . هبلقنم يف هل ملسأو هب ىلْوَأ ناك «ةغضملا ةلقو قيرطلا فوخو هشوشتو

 اذه ىح ناك امو ؟هيف مكل رهظي يذلا امو اذه ببس يأل ىنوربخأف

 فايق هنا رجب اذه هع يومححا نإون ؟ةراورلا زفت ىف هيلغب نوكيا نا نكازلا

 تلق امئإو .هوجولا لك نم عضي مل مكعم ييعس نأ تملعو «كلذب ينومتررس

 ّيلإ عجري ام ةهج نم كلذو ءاهنم ةهج نم عاض دق هضعب نأل هوجولا لك نم

 ىنبنا امو . لجو ّرع هللا ءاش امك كلذ يف انأف ءدقع صالخإو َةّين نيسحت نم

 نم عنمي ال هلك اذه نكل .ريطي هيلع خفنأ .ءبهاذ لجمضم اذه لثم ىلع

 هللا نإ» : ِدْلَع ىبنلا لوق ةحصل لجو زع هللا ءاش نمل هدي ىلع ةدئافلا لوصح

 نأ دحأ هيدي ىلع حّلص دحأل ميقتسي الف ''”رجافلا لجرلاب نيدلا اذه ديؤي

 (8883) مقر ثيدح .برحلا يف راجفلاب ةنافشسالا .ىربكلا نئسلا يف يئاسنلا هاور )010

 ثثيدح ءرجافلا لجرلاب نيدلا اذنه ديؤي هللا نإ تان « نئسلا ىف ىمرادلا هاورو [278 /5]

 .[2517(]314/2) مقر
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 يف عفديو هيلع دري ثيدحلا اذه نأل .هّبر نيبو هنيب اميف هلاح ةحص يعدي

 قئاقحلا نم ةقيقح هل تحال نم نأ  ملعأ هللاو - يدنع اذه يف رسلاو .هردص

 دّدهو ريشانملاب رِشُن ولو اهركذي نأ الإ هعسي مل «هيف اهئاقلإل ًالباق ًالحم دجوو
 هللا ججح نآل ءحصت ال وأ حصت كلذ يف هتين عدو «باذعلا ميلأب كلذ ىلع

 نم لجو ّرع هللا ءاش نم اهتماقإل هللا ضّيقي نأ نم دب الو «لطبت ال ىلاعت

 يضر مهدأ نب ميهاربإ هب عمتجا يذلا بهارلا ةصقب ىنعملا اذه ربتعاو
 هباتعو «نمثلا نم ٍلاغب هتذمالت نم هعابو ءهتوق نم هاطعأو هتعموص يف هنع هللا

 يف هرمأ مظعو «مهيلع هتزع هل هراهظإو «كلذ فاعضأب مهنم هعيب مدع ىلع هل

 ديحوتلا صولخ ىلإ هايإ هئاعدو «هيدي نيب رفكلاب هسفن ىلع هفارتعا عم ؛مهبولق

 هسفن ىلع فاخي ام كلذ يف ربتعي ملو .لجو ّرع هللا ىوس دوبعم لك لاطبإو
 لّدبتي ىتح عابتألا كئلوأل هرمأ نييبتو هرتس كته نم مهدأ نب ميهاربإ نم

 ًاكاكفنا دجي مل «كلذ ىلع ًاروهقم ناك هنكلو ءههجو يف نوقصبيو «هيف مهرظن

 هدوهش عم مهدأ نب ميهاربإل يقيقحلا مالكلا كلذب ملكتي ال نأ ىلإ ًاليبس الو

 تملعت :ةصقلا كلت ءادتبا يف مهدأ نب ميهاربإ لاق كلذلو «كلذ ةيلهأ هيف

 ةتتكسمو: هده عارةنآل .هجولا اذه ومالا هنياينلعت ذو .«بهار نم ةفرعملا

 ةنايخلاو رفكلا نم هيلع وه ام هيلإ هاّذأ اميف هب رضتسي هاسع اميف هكلامت مدعو

 هبشي ام وأ هتيبوبر نودقتعيو هتعمؤوَص نونّيِرُي نيذلا عابتألا كئلوأل ركملاو

 ام نوكي عدو «هناسل ىلع هتجح ماقأ ىلاعت هللا نأل الإ كلذ امو «ةيبوبرلا

 باثم الو روكشم الو كلذ يف دومحم ريغ «راج يلاح عزنملا اذه ىلعو .ناك

 .نيملاعلا بر هلل ركشلاو دمحلاو .روجأم الو

 نأ َتملعو تلق ىتح ءيش هنم يرطاخ يف نكي مل انه اه هانركذ ام رظناو

 نورت امب ملقلا ىرجو مالكلا لسلست مث ؛هوجولا لك نم عئاض ريغ مكعم ييعس

 ام نوردت متنأف ,فاش باوجب كلذ ىلع ينوبيجت مل نإو «هدابع قوف رهاقلا وهو
 غولبو لوبقلا هنم انقزريو «لويشفلا ني هلم ىلاعتلاوب لوقا نأ كيرا
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 .همركو هّنمب لوقيو لعفي اميف ىوهلا نم ئّربملا لوسرلا ليبس عابتاو «لومأملا

 ةعباسلا ةلاسرلا 2

 انم متبلطو .اهيف عزانتملا لئاسملا ىلع لمتشملا مكباتك انغلب دقف :دعبو

 . اهيف يل رهظ ام نايب هيف

 يغبني الف زاوجلا امأ ,ةماركلا هجو ىلع ةكئالملل ءايلوألا ةيؤر ةلأسم امأ

 ايندلا يف ةزئاج ةماركلا هجو ىلع ىلاعت هللا ةيؤر تناك اذإو .«هركني نأ دحأل

 امأو .ىلؤأ ةكئالملا قح يف اهزاوجف نسحلا يبأ انيخيش ْئَلوق دحأ ىلع

 ىلع ال نكل مهوأر مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامج نأ لقن دقف .عوقولا

 هيف ركذ يذلا حيحصلا ثيدحلا كلذ يف يفكيو ءاهيلع مه يتلا مهروص

 ليربج اذه» :- لَك يبنلا ينعي  لاقف هرخآ يفو «ءناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا

 ثيداحألا ضعب يفف ءاهنع هللا يضر ةشئاع امأو ''”مهنيد سانلا مّلعي ءاج

 ءهرت مل اهضعب يفو .يبلكلا ةيحد ةروص يف مالسلا هيلع ليربج تأر اهنأ
 هيلعو» :ةشئاع تلاقف *”«مالسلا كئرقي ليربج اذه» : كي يبنلا اهل لاق امنإو

 .ةَ هللا لوسر ديرت '””«ىرن ال ام ىرت «هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا

 امنإو .مهل هتيؤرب يل ملع الف هنع هللا يضر نيصخخلا نب نارمع امأو

 قرط ضعب يف درو لب .؛هيلع جاتو هروزت تناك ةكئالملا نأ هنع لوقنملا

 ىلع هثيدحب جاجتحاالاف ءمهاري ال ثيح نم هيلع ملست ةكئالملا تناكو : هثيدح

 . ملعأ ىلاعت هللاو .حصي ال ةكئالملا ةيؤر

 مالسإلاو ناميإلا نع ِةَيْفَو يبنلا ليربج لاؤس باب .هحيحص يف يراخبلاهاور (1)
 .[50(]27/1) مقر ثيدح . ...ناسحإلاو

 هاورو [!3045(]177/3) مقر ثيدح ,ةكئالملا ركذ باب ء.هحيحص ىف يراخبلا هاور (2)

 /4] (2447) مقر ثيدح ءاهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع لضف يف باب ؛هحيحص يف ملسم

 .امهريغ هاورو [[ 4
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 نإ لاق نم لوقو .يل رهظي اميف مهريغو ةباحصلا نيب كلذ يف قرف الو

 هعابتأ لب «ةباحصلاب صتخت ال هتكرب نأ الإ ,حيحص ِةِِكَي هللا لوسر ةكربب كلذ

 ةكئالملا ةيؤر ىعذا نمف لَك هل ةزجعم مهتامارك رئاسو «هتكرب مهلمشت مهلك

 . هيلع راكنإلا غبني مل هجولا اذه ىلع نيفراعلا ىلاعت هللا ءايلوأ نم

 مهوأر نيذلا نوكب مهنع هللا يضر ةباحصلل ملعلا لصح امنإ :ليق نإف

 .قودصملا قداصلا وهو «كلذب مهايإ لَك يبنلا رابخإ ةهج نم ةكئالملا مه
 نأ لجو َّنع هللا رودقم يف ليحتسي ال :انلق ؟مهدعب نم كلذ ملعي نيأ نمف

 .هرابخإو ٍةَنكَي يبنلا ةيؤر مهتتاف اذإ كلذب ايرورض املع مهل ىلاعت هللا قلخي

 .ركني ال بوهوملا ملعلاو

 «يلازغلا دماح وبأ خيشلا هعبتو هنع هللا يضر بلاط وبأ خيشلا ركذ دقو

 ائيش هيلع يلمأ نأ ينلأسف كلملا يل رهظ :لاق نيفراعلا ضعب نع هل صنلاو

 باتكلا يف رونلا دبع يديس لقن دقو .اهرخآ ىلإ ةياكحلاو ,يفخلا يركذ نم

 نم ةلمجو هنع هللا يضر يلذاشلا نسحلا يبأ يديس تامارك نم هفلأ يذلا

 يريدزقلا هللا دبع يبأ نع يماجلا سابعلا يبأ خيشلا نع ًايكاح همالكو همولع
 نسحلا يبأ يديس باحصأ رابك نم ناكو  يبيبحلا هللا دبع يديس تلأس :لاق

 نسحلا أ يديس لاوحأ نم تيأر امم ءيشب ينريخا يديس اي :هل تلقو -

 انأو بكار وهو ناوغز لبج نم أتقو هعم تلزن :يل لاقف «هنع ىلاعت هللا يضر

 ثيح ريست ةبادلا كرتاف لاح ّيلع درو اذإ هللا دبع اي :يل لاقف هفلخ ريسأ
 هيف بيغ لاح هاسك دق هب اذإو ريسن نحن امنيبف .ءيش يف اهضرتعت الو تهجوت
 هدم عمو اننا ذ از ةنولظا كنتو :نفرالاو ةامسلا نيو اه قدس يطا ةناعاساذإو

 لعجو هتحنجأب خيشلل ميظعلا ريطلا كلذ فنتكاف «ريبك ريط اهمدقي ضيبلا ريطلا

 عجرو ريطلا بهذو كلذ عفتراو «ةدم كلذك رمألا يقبو «خيشلا مف يف هراقنم

 معن :هل ٌتلقف ؟ًائيش تيأر .هللا دبع اي :لاقو ءَىلإ رظنف ءهّسح ىلإ خيشلا

 حاورأ يهف ريطلا ةباحس اها: ىل :لامف كلل تركز اه هل تركو ءادك كفار

 كلملا وهف ضيبلا رويطلا مدقي يذلا ريبكلا ريطلا امأو «ىلاعت هلل يلو لك

 ةئطخت ىلإ ليبس الو .هب صتخي ملع يف ينلأس ءرمقلا كلف بحاص سودبع
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 اذه يف لقنلا نم نآلا ينرضح ام اذهف .هريفكت الو ةمئألا ءالؤه نم دحأ

 نم دحأ نع لقني ملف ءاهيلع مه يتلا روصلا ىلع ةكئالملا ةيؤر امأو

 مهيلع ءايبنألا صاوخ نم كلذ نأ رهظي يذلاو .ءكلذك مهآر هنأ ءايلوألا

 ءاعّدا يف وه امنإ كلذ يف ضايع يضاقلل عقو ام لعلو .مالسلاو ةالصلا

 ىعّدا نمو .عامجإلا دوجو حصي دق هجولا اذه يف ذإ .هجولا اذه ىلع مهتيؤر
 عسي ملو هيلع فقأ مل ضايع مالكو «كلذب رفكي دقف عامجإلا فلاخي ام

 نأ ىلع ملعأ ىلاعت هللاو يل رهظ ام اذهف ء«هيف وه يذلا باتكلا ةراعتسا تقولا

 . لمع هب قلعتي ال ءيش وه ذإ ءلوضف اذه لثمب لغاشتأ

 يذلاف .بذجلاو كولسلا يف نالف نيبو مكنيب ترج يتلا ةلأسملا امأو

 هل نوكي نأ همزلي ال بذجلاو .همدقتي بذج نم هل دب ال كولسلا نأ يل رهظي

 ىنع نإف .ًايناث كولسلا يف ذخأي مث ءادتبا بذجلا نوكي لب ؛همدقتي كولس

 امأو .حيحصف لاح يناث يف يذلا كولسلا كولس نم بذجلا يف ّدب ال :هلوقب

 ررط ضعب يف ىنعملا اذه تركذ دقو .لسلستلا موزلل حصي الف ءادتبالا يف

 تسال كللت

 ىلع مكنيب فالتخا الف «نالف عم اهيف متعزانت يتلا ةلأسملا امأو

 عرشلا هغّوسي ليوأت هل نكل رهاظلا يف ًاركنم ًالعف لعف اذإ يلولا نأل «ةقيقحلا

 ال ام امأو «كلذ ركني الو ًاعرش اهلعف زاوج مهفي لقعلا نإف ءهرضخلا لئاسمك

 ىلع الإ يلولا نم عقي الو هزّوجي ال عرشلا نإف عرشلا هغّوسي ليوأت هيف نكمي
 زابتعا نموه هذا امف:ءاضيرأ اذه ىلع :دعاتس لقعلاو ؛ةؤفهلاو ةتلفلا لبيس

 نم متنأ هومتذخأ امو .تايئزجلا داحآ يف أطخأ امنإو .حيحص لقعلا رظن

 لوزعم هنأ مكئاعداو لقعلا رظن ءاقلإ يف متأطخأ امنإو «حيحص ليوأتلا رابتعا

 ماكحألا نإف «لقعلا رظن اهيف لزعني يتلا عضاوملا نم اذه سيلو «كلذ نع

 «نيفلكملا تافرصتل ةعوضوم نيناوق اهنأل لقعلا رظن اهيلع قفاوي ةيعرشلا
 ءطقف تاداقتعالا لئاسم يف ًالوزعم لقعلا نوكي امنإو «مزال رمأ كلذ لقعتو

 . فييكت الو لعجب اهيف فرصتي ال هنأ ىنعمب
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 ىلع امهدحأ مدقتو كلاسلا بوذجملاو بوذجملا كلاسلا ةلأسم امأو

 - يدرورهسلا هلاق ام ةحص يل رهظي يذلاف ؛ةنوخيشلا قاقحتسا يف رخآلا

 .«بوذجملا كلاسلا نم ةيبرت حجنأ كلاسلا بوذجملا نأل  ىلاعت هللا همحر

 .ةدهاشم مدقت دعبو ةنّيب ىلع ناك هكولس نأل «ةدم برقأ يف ديرملا هب لصيف

 ةوالح هدجويو هكولس ةرارم هب ءىرمتسي ام هنم هل ىءارتي هيدي ىلع كلاسلاف

 لاحو خيشلا لاح نيب طابترالاو «ةريتولا هذه ىلع ناك هخيش كولس نأل «هيف

 .رخآلا ىلع هانركذ نم ةخوخيشلل حّجرتي رظنلا اذهبف .ققحتم رمأ ذيملتلا

 هيلع علخو كلملا هذخأ نم ةلزنمب بوذجملا نوك نم هب متحّجر ام امأو
 اذك عضوم ىلإ رس هل ليق نم ةلزنمب كلاسلاو .هل ةبحمو هب ةيانع ةعلخ

 امو .هانركذ امب ممتي ىتح صقان وهو هومتيعّدا امل بسانمب سيلف اذك كيطعأو
 عجري اميف ةبسانملا ديعب وهف بوذجملا كلاسلا ميدقت يف مكل رظانملا هب جتحا

 ىلع بوذحملا كلاسلل بتزت'ىذلا رحألا نآل «ةذيلتلاو:ةعوشيعلا ىلإ

 يذلا رمألا يف رخآلا لاح ىلع هلاح حيجرت يف هل رثأ ال هتادباكمو هتادهاجم

 ةقيرط ىلإ بيغني نك لك هين ولكتي نا غبي ال ليقت ايه اه رخآلا زكذو...ةانركذ

 ابنذ هيلإ مهرظن نودعي لب «هيلع اولمعي ملو هوظحالي مل موقلا نأل ,فوصتلا
 ىلع مهقيرط يف نولمعي امنإ مهو ءسفنلا ظح ىلإ عجار كلذ نأل بونذلا نم
 برقلا لهأ لاح وه اذهو «مهتيدوبع كلذب ققحتت ىتح مهل ظح لك ةلازإ
 رزاربألا ناش وهف حالا ىلإ تافعلالا امأو «ةبلقلاب نلاغت هللا ىلإ نيرئاسلا

 لخدم الو ءتاسوسحملا حراوجلا ىلع ةفظوملا تاعاطلا رهاوظب نيلماعلا

 .رمألا اذه يف ءالؤهل

 هتادهاجم ىلإ رظنلا فّوصتملا نأش نم سيل :هيلع در يف مكلوقو

 الول اذه مكل نيأ نمو .حيلم حيحص ءاهيلع هل حصي امل الو هتادباكمو

 .مكالوأ ام ىلع هوركشاو .مكاده يذلا ىلاعت هللا اودمحاف «حيرلا ةدعاسم

 نم هللا مكاتا امب اونهتو ءاهراونأ ةءاضإو ضراعملا دايدزال كلذب اوؤّيهتو
 اهواك ف كت ةفيتلا وغدر هنهالشف

 نم مسومو قمنولاسمل ا ةايعا هه دبع ةنا نل رهظي عقدلاف :دلوملا امأو
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 دلوملا كلذب رورسلاو حرفلا دوجو هيضتقي امم هيف لعفي ام لكو ء.مهمساوم

 بوكرو بايثلا رخاف سبلب نييزتلاو عمسلاو رصبلا عاتمإو عمشلا داقيإ نم كرابملا
 . حرفلا تاقوأ نم هريغ ىلع ًاسايق دحأ ىلع ركني ال حابم رمأ «باودلا هراف

 .دوجولا رس هيف رهظ يذلا تقولا اذه يف ةعدب ءايشألا هذه نوكب مكحلاو

 اذه نأ ءاعّداو .دوحجلاو رفكلا مالظ هببسب عشقناو ,دوهشلا ملَع هيف عفتراو

 زورينلاب كلذ ةنراقمو «ناميإلا لهأل ةعورشملا مساوملا نم سيل نامزلا

 . ةميقتسملا ءارآلا هعفدتو ةميلسلا بولقلا هنم ٌرئمشت لقثتسم رمأ ناجرهملاو

 رحبلا لحاس ىلإ دلوم موي يف تجرخ نامزلا نم الخ اميف انه تنك دقلو

 هباحصأ نم ةعامجو هللا همحر رشاع نبا جاحلا يديس كلانه تدجو نأ قفتاف

 ينم اودارأ كلذل هومّدق املف .كلانه هولكأيل ًالفتحم ًاماعط مهضعب جرخأ دقو

 ّىلإ رظنف ءمئاص ينإ :مهل تلقف ءامئاص كاذ ذإ تنكو «ءلكألا يف مهتكراشم

 رورسو حرف موي مويلا اذه نإ :هانعم ام يل لاقو .ةركنم ةرظن جاحلا ىديس

 تنك ينأكو ًاقح هتدجوف همالك تلمأتف .ديعلا موي ةلزنمب مايصلا هلثم يف حبقتسي

 .ءاسنلاو لاجرلا عامتجا نم ةداعلا يف تفلأ يتلا ركانملا نكل .ينظقيأف امئان

 لبقو ءراعشألاو راكذألاب نادلولا لغاشت دنع ةروظنملاو ةعومسملا ةروظحملا

 نّيدتملل بجوتو «ةيضرملا ةلاحلا هذه ءافص ردكت يتلا يه ءراهنلا ءوض راهتشا

 .ةيلكلاب هسفن ىلع بابلا اذه دّسي نأو «ةيلبلا هذه يف عقوي امب لغاشتي ال نأ

 ةعدب هنوك لجأل ال داسفلا نم هيلإ لوؤي ام لجأل كلذب لمعلا متكرت اذإف
 مكرضي الو .ةحيحص هيف مكتين تناك ؛لاوحألا نم لاح لك يف هكرتب رّمؤي
 ريدقتب سانلا مذ ىلإ مكب ةجاح الو .كلذ ببسب حالصلا مكيف سانلا مّسوت

 نأ عم هل هجو ال تقولا كلذ يف ديسملل مكدسو «ىلوألا ةلاحلا ىلإ مكعوجر

 الو ءبتاكملا مويلا كلذ مهلاخدإب ةداعلا ترج نيذلا دالوألا ةعفنم مكتوفي كلذ

 اهبصني مل نإ ةكبشلاو ءبرطلا عاونأو لبطلاو قوبلاب نوقاسي نيذلا كدالوأ اميس

 .لئاطب هنم رفظي مل اهيف هعوقو ةنظم يف ديصلل اهبحاص
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 هريغ نيبو هنيب ةقرفت كرابملا مويلا كلذ ديسملا يف ءايض ةدايزب سأب الو
 .ةرشع وأ ةعبس وأ ةتس وأ ةسمخ وأ حيباصم ةعبرأ هيف نولعجتو .مايألا نم

 .مهبازحأو مهحاولأب كاذ ذإ دالوألا لغاشتيو ءنسحأ وهف ًاعمش كلذ ناك نإو

 كلذ يف اوكلساو مكدالوأ اوقلطأف ءراهنلا ىلعتسا اذإف .كلذ ريغ ءيش ال

 ذإ «نيملسملا دايعأ يف مكاطعي ام مكح هيف مكاطعي ام مكحو ءدايعألا كلسم

 ةفيظوف هب ءاضقلاو كلذب مكحلا امأو .نيدلا يف دساف ضرغ كلذب دصقُي مل

 اذإف .زوجي ال امو كلذ نم زوجي اميف رظنلا مهيلعو «نيطالسلاو ءارمألا

 نم ةنوعر مكسفنأ يف اودجت ملو .هل مكرودص تحرشناو «هلك اذه متمزتلا

 امم ىصقألا فرطلا ىلع مهتقفاوم كرت وأ .هوداتعا اميف سانلا ةفلاخم كرت

 نم مكتوفيو ءرورغلا عاتم نم مكريغل لّصحتي هاسع امع ًاسفن متبطو .ىودارأ

 «ةحيحص مكلاح تناك .روبت ال يتلا ةراجتلا نم هيلع متلمع ام ببسب كلذ

 هنم نوفرعتتو «مكلاح هب نونحتمت قداص رايعم وهو .ةلع الو مقس اهيف سيل

 متلأس مكنأ اهتلمج نم ءايشأ هيف نوركذت متنأو مكباتك انلصو دقو :دعبو

 اهنع متلفغ فيك يردأ الو ,ةصاخلا قيرط ىلع ةلأسملا كلت يف ةلعلا نع

 ىنعملا ناك املو .ءاطع نبا لئاسم نم ةلأسم لوأ ىلع يمالك يف ةنيبم يهو

 .مهب كلذ ّرضأ امبر لب «سانلا رثكأل هيف ةدئاف الو دحأ لك همهفي ال كلذ يف

 اهنمو .ةراشإلاو ءاميإلاب كلذ يف تيفتكاو ؛هيلع مالكلا طسبأ ملو هركذأ مل
 .مكيلع اهتيقلأ يتلا ةلأسملا كلت ىلع باوجلا متلواح مكنأ متركذ مكنأ

 نأو «نالف باوج هيف يذلا باتكلا هنمضت ام ىلإ عجار اهباوج ْنأ ىلإ مترشأو

 . بولطملا وه ةلزانلا نيع ىلع اهليزنت نكلو ؛هيلإ ةراشإلا هيف

 ئدي نين بدألل ينودسرتو رجل متنأف ةلمجلابو :مكلوق نم متركذ امو

 لك ةلزانلا كلت سامي ال هضعبو .دحأ لك همهفي ال ًالمجم مالك .هرخآ ىلإ ...هللا
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 الو .ليوطتلا ىلإ هيف جاتحي يذلا ليزنتلا نم هتركذ ام وه امنإ يبولطمو «ةّسامملا

 ينأل ءيسفن نم سايقلاب ذخآ ينأل ءهيف تقولا عطقو ءاذه لثمب لغاشتلاب سأب

 ال اهنأ دقتعأ ءايشأب لغاشتأ يندجتف قيضو طنق ينبيصي لغش الب تيقب اذإ

 عيمج نأ بسحأف كلذ ينرض امبر لب «لآم الو لاح يف ةعفنملا لك ينعفنت

 نم ءىيسلا لاحلا اذه لثمب مترعش نإف ءيل فطلي ىلاعت هللاو ءيلثم سانلا

 اولفاغتف «متيطعأ ام مكل ًائينهف هودجت مل نإو هب نولغاشتت امو مكنود مكسفنأ

 .هريغ نعو هنع هللا مكانغأ دقف كلذ عيمج نع

 دق لب .أطوملا ةلود روضح متدرأ مكنأ رخآلا باتكلا يف متركذو

 وأ روضحلا ىلع نورمتست له .نولعفت امب مكل ةراشإلا ينم متدرأو مكترضح

 روضحو .مكيلع هب ريشأ ام يل رهظي ملو «روفن روذح لازتعا كلذ نولزتعت

 ولف «ةققحم ةحلاص ةين هيف هل تناك نمل الإ لصحتت ال نكل ةكرب ملعلا سلاجم

 ينوربخت مل نيحو ءاهيف مكعم رظنأ تنكل اهنم مكيلع حتف يذلاب ينومتربخأ
 يذلا باتكلا باوج مكيلإ تثعب تنك دقو «مكل لوقأ ام ردأ مل كلذ نم ءيشب

 هيف هلو هب قوثوم صخش هل لماحلا نأل مكيلإ هلوصو تققحتو اذه لبق انغلب

 بتك يف تلجعتسا تنكو «لئاسملا كلت يف هتمهف ام مكل تركذ دقو .ةعفنم

 . اهيلع مكهّبنأ انأ اه رومأ كلذ ببسب ّيلع يقبو «باتكلا كلذ

 كلذ يف ركذأ ملو اهيف هتمهف ام مكل تركذف :ةكئالملا ةيؤر ةلأسم امأ

 اهيلع ّصن دق ةلأسملاو «كاذ ذإ يرطاخب رطخي ملو ءانتمثأ نم دحأل ًاصن

 اوحن ركذو «بلقلا بئاجع» باتك يف هنع هللا يضر يلازغلا دماح وبأ مامإلا

 .ردقلا ميظع دماح وبأ مامإلاو «كانه هرظناف هنم غلبأ وأ هانلق امم

 "'ماذح تلاق ام لوقلا نإف اهوقّدصق ماذح تلاق اذإ

 .ه 283 ةنس ىفوتملا يمورلا جيرج نب سابعلا نب يلع :يمورلا نبال ةديصق تايبأ دحأ (1)

 . سابعلا ينب يلاوم نم هدج ناك لصألا يمور «يبنتملاو راشب ةقبط نم ريبك رعاش

 : هتليعفتو «رفاولا رحبلا نم ةديصقلاو

 .[يبظ وبأ «يفاقثلا عمجملا «ةيرعشلا ةعوسوملا]
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 اوفقت مل امك هيلع فقأ مل كلذ فلاخي امم ضايع يضاقلا نع لقن اممو

 . ملعأ ىلاعت هللاو .هيف مهو هيلإ كلذ بسن نَم لعلو .هيلع متنأ

 هبجوأ كاردتسا كلاسلا بوذجملاو بوذجملا كلاسلا ىلع مالكلا يفو

 متمّدق نم ميدقت ىلع متللدتسا امل مكنأ كلذو .هب متبتك امل ينم لمأتلا مدع

 بسانم ريغ مالكلا كلذ نإ :مكل تلق «مالكلا نم متركذ امب رخالا ىلع

 امب ممتي ىتح صقان هنأ مكل تلقو .ةخيشملل هميدقت متركذ نم ميدقت مكاوعدل

 عمو .ةخوخيشلل هميدقت ينعأ «كلذ ىلإ رظنلاب حيحص هلك كلذو .مكل هانركذ

 رهظي امبر امهسفنأ يف رخآلا ىلع امهدحأ ةيلضفأ ءاعّداو كلذ نع رظنلا عطق

 كلاسلا ىلع كلاسلا بوذجملا ميدقت نم مكل رهظ ام يأرلا ءىدابب

 ًاعيمج اكرتشا امهنأل ةقيقحلا ةهج نم امهنيب قرف يل رهظي سيلو .بوذجملا
 لصاحو ؛.هسفنل أظح هل بلاط الو هلمع ىلإ رظان ريغ امهنم دحاو لك نوك يف
 ةفرعملا ىلإ يدؤي فّرعت وهو .ءفطللاب ةجوو كلاسلا بوذجملا نأ امهرمأ

 لوؤي فّرعت ًاضيأ وهو «فنعلاب لبوق رخآلاو ,؛كولسلا نم هب كرادتي امب ةماتلا
 امهيلع عل دق نابوبحم امهالكو بذجلا نم هب كرادتي امب ةمات ةفرعم ىلإ
 قيقحت دعب رخآلا نود امهدحأ تمزل يتلا ةدباكملاو «ةبحملاو ةيانعلا ةعلخ

 ال هلوصو قيقحت دعب رخآلا نأش نم يه يتلا ةحارلا نأ امك ءهصقنت ال هلوصو

 ؟رخآلا ىلع امهدحأ ليضفت عقي نيأ نمف .هلمكت

 يف ضرغلاب فوم ريغ نيصخشلا لاح هب متلثم ام نأ رهظ اذه ررقت اذإف
 هركذأ مل يدرورهسلا مالكو .ءبوذجملا كلاسلا ىلع كلاسلا بوذجملا ميدقت

 صلخي ىلاعت هللاو .ءلوضف ينم هلك اذهو .هباتك يديب عقي ملو ؛هيلع فقأ ملو

 الو أجلم هنم دبعلل سيل يذلا ردقلا الول صالخ يف هنم انك دقو ءهنم

 20م هعرو ج6

 ةعساتلا ةلاسرلا

 يتلا لئاسملا باوج ىلع متفقو مكنأ هيف متركذو مكباتك انغلب دقو
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 اهيف هتركذ ام نأب متمكحو «كرابملا دلوملا ةلأسم اهتلمج نمو ءاهنع ينوتلأس

 ةءارق عم عمشلا دقو عامتجا نم تزأمشا مكسفنأ نأ الإ نسحلا ةياغ يف

 هنم تفرعت ينأل مكنم مالكلا اذه ينبجعي ملو .اهيلع كلذ لقثو «حاولألا

 كلذ ىَدأ نإو ةيلكلاب مويلا كلذ هنولعفي اميف سانلا كلسم كولس متدرأ ام مكنأ

 نأ متدرأ نكل ءروهمجلا نيب ْاَمَّلَع نوكت ىتح ةيلكلاب مهتفلاخم وأ روظحم ىلإ
 رجز هلعفي نم لبق هجوتي الو عرش هركني ال هجو ىلع نيهجولا نيذه دحأ نوكي
 .لوألا هجولا ًايطويصللو ءعدر الو

 مكرودص تحرشناو هلمعب مكسوفن تباط هنم مكعنمي ام اودجت مل اذإف

 ةلزانلا هذه يف مكبرل مكتلماعم يف متكلس يذلا كلسملا اذهو .هلوأو هرخآ يف

 نأل «قيقحتلاو ةفرعملا راونأب اوؤاضتسا نيذلا قيفوتلا بابرأ دنع يضرمب سيل

 يف هبدأو هيلع هالوم هقفاوي نأ ٌدويو هيعاري ضرغ هل نوكي ال نأ هنأش نم دبعلا

 هضرغ نوكي نأب كلذو .هضرغ ءاضمإو هل هالوم ةقفاوم عوقو نم هل ريخ اذه

 ةيزلا# وه كالو فوط هيقالا نوف اه حفر ووواذ اف وكل وم ةنج رم ايان اعيان

 قيرط نع مُتْدِح ةلزانلا هذه يف متنأو .هب ةربع ال ىَّغلم هضرغ ناك الإو «دهشلاب

 انل رفغي ىلاعت هللاو .بجو مكيلع امب مايقلا ىلع نيمزاع متنك نإو .؛بدألا
 .مكلو

 .هيلإ عجرأ انأف .هضقاني ام يل متركذ نأ الإ مكلوق نم هلك اذه تمهفو

 دق لاحلاو هضقاني ام مكل ركذأ فيكو «هيلع متصصن ام كلذ ىلإ مكفوشت الولف

 عمشلا ٍدْقَو نيب انعمج نإ اّنأل ءهنع ًاصيحم دجن مل ىتح مكل هتركذ ام ىلإ انتأجلأ
 نَم ءاش فولأملا ركنملا عوقو نم نطوملا كلذ ّلخي مل فورعملا لاقملا كلذو

 ةاضرمل اعاتا:ةلعفي نأ لقاح ةهقم كيك اذه ىلإ ىدؤي امونوىبأ نم ناو هءاق

 دالوألا لغتشاو رّسيت ام حيباصملا نم متدقوأ اذإف .ةرجأ الو رجأ ريغ نم سانلا

 تلصحو ءركنُي وأ رذحي امم ءيش كلانه عقي مل ءرّركتو ديتعا موي لك مهنم امب

 فحتلاب مهلايثناو مكيلإ نايبصلا ءيجم نم مويلا كلذ ةفولأملا ةدئافلا مكل

 ىلإ دجوي ال ىتح ليدنق فلأ مكيلع اودقوأ مكل لقأ ملو .مكيلع فرطلاو
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 ام ىلإو «ليلقتلاو رثكتلا نيب أطسو ًاقيرط انكلس نكلو «ليبس ركنملا نم صلختلا
 دئافلا مانتغاو دلوملا قحب مايقلا انل عمتجيل كلذ لك «ليمأ ليلقتلا براقي

 اوعدت نأ الإ ,ديّؤملاو قفوملا ىلاعت هللاو «ديازتملا ركنملا نم ةمالسلاو .ددجتملا

 وه امب رشلا نوعفديو ءرهقلاو برضلاب ركنملا كلذ نوليزيف رمألا يلوتم لاجر
 .اهيف لخدأ ال ةيناطلسلا ماكحألاو ءملعأ متنأف ءرشأ هنم

 .اهل ريرحت مكنم عقي ملف :نالف نيبو مكنيب تعقو يتلا ةلأسملا امأ

 الو ًادبأ هركني نأ لقعلا نأش نم ءيش يف يلولا عقي له :اذكه ضرفنت امنإو
 ؟ال مأ هلبقي

 ةتلفلا ليبس ىلع الإ هنم ردصي الو كلذ عقيل :هباوجو لاؤس اذهف

 . اهباوجو ةلأسملا ضرف يف اذه فالخ مهفي نأ يغبني الو .ةوفهلاو

 هتحص لقعلل رهظ هل نّيِب اذإف . لطاب لمعلا همهفي ال ام :لئاقلا لوقو

 ًادبأ لطاب لطابلا نأل ءملعأ ىلاعت هللاو ءلمتحم مالك ءًاحيحص ناكف

 هنأ ينعأ ءمكحلا كاردإ هل امنإو ءمكح هل سيل لقعلاو ءادبأ حيحص حيحصلاو

 مكحي ال لقعلاو «هرظن يف ًاحيبق وأ عرشلا رظن يف ًانسح اذك لعف نوك كردي

 ارارسأو ةرهاظ ًارومأ هيف نأ ملعو عرشلا لقاعلا حفصت اذإف .ءهحبق الو هنسحب

 يذ لقع كردُي دق ًالعف «ريخلا هيف مسوتي دحأ ىلع ركني نأ رساجتي مل ةنطاب

 زع هللا ىلإ كلذ يف رمألا لّكْؤو ؛ًانطابو ًارهاظ عرشلل هتقفاوم ام ًاموي لقع
 قحلا نم لطابلا هل حولي ذئنيحف نيقيلا رونب اديؤم هلقع نوكي نأ الإ .ءلجو

 حصي ال ءمكحي الو كردي لقعلا نوك نم هانركذ يذلا ىنعملا اذهبو .نيبتسيو

 ىلع مازلإلا حصي دقو .رمألا سفن يف ام ىلإ ًارظن هومتمزلأ يذلا مازلإلا

 :.ةرومكيلا ىذلا ,نتعملا

 ةرشاعلا ةلاسرلا

 يذلا باتكلا مكلصو هنأ اهنم ءًارومأ هيف متركذو مكباتك ينغلب دقو
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 كلت نم مكيلع لكشأ ام ىنعم مكل حال هنأ متركذو نالف عم مكيلإ تهجو

 اذه متلعف متنك مكتيلو ءاهيف رظنلا متدواع امل نالف باتك اهنمضت يتلا ةلأسملا

 كلت باوج ىف متبتك ام امأو .ةعجارم الو لاؤس ىلإ اوجاتحت ملف ةرم لوأ

 ىلع مترثعو ضرغلا متفداص دقو «ناقتالا ةياهنو نسُحلا ةياغ يف وهف ةلأسملا

 كلذل مكقفو يذلا هلل دمحلاف .اهيف مكمالك ىلع ديزم الو دمتعملا دوصقملا

 رثكأ - اهنم ءيشب لب اهب ظحي مل رومأ نم رفاو ظحب يظح نمم مكلعجو
 لكب مهقّلعتو بلطلا يف مهّدج عم ةحئار اهنم اودجي ملو «تقولا اذه ءارقف

 . ءاشي نم هلضف ىتؤي هللاو ببس

 عم بهارلا ةصق اهيف تركذ ىتلا ةلأسملا نايب نم انم متبلط ام امأو

 ءاهنم ةهج نم عاض هضعب نأل :يلوق نم هنع ىلاعت هللا يضر مهدأ نبا ميهاربإ

 دعب هنم ةبيرقلا هقحاولو هقباوس نم ءيشب رعشأ ملو .ظفللا اذه ركذتأ مل ينإف

 ءيشل نطفتأ مل ًايلمُج ًارمأ كلذ نم تحّملت امنإو .ةيلكلاب هيلإ يركف هيجوت
 ناك نإو «ةقباطملا لك هيف تركذ ام قباطي مل هنم متمهف ام نظأو ءهليصافت نم

 باتك يف هيف متركذ يذلا ىنعملا نم ءيش ىلع تهّبن دقو .ًاقح هيف مكمالك

 .نالف

 الو هتحت لئاط ال .لوضف اهيف ذخألا ىتلا لئاسملا نمف نالف ةلأسم امأو

 اهنم عفترا ناك دقو . لسع اهنم ىنتجي الو لمع اهب قلعتي ال هنأل .ءلوصحم

 دوصقملا وه كلذو .سفتلاب وأ حورلاب ليثمتلاب امإ هارتعا يذلا لاكشإلا

 ليثمتلا ترتخا اذاملو «نيرمألا نيب قرفلا يف لاكشإلا مكيلع يقبو «سملتملا

 رمأ سفنلا نأل سفنلا نود حورلاب ليثمتلا ترتخا امنإو ؟رخآلا نود امهدحأب

 رومألاو «ةيتاذ هيف ةمءالملاف .هب الإ دوجو موقتي ال هنأ ىنعمب «عبطلا هيضتقي

 لدتعملا ندبلل بارشلاو ماعطلا ةمءالمك «لاحب اهتقرافم روصتت ال ةيتاذلا

 ىلع هيف ةمءالملا رصتقت ال كلذلو «ءجاجوعالاو فارحنالا نم ملاسلا «جازملا

 هلوخدو حورلا جورخ انلّثم نإف «ةذللا دوجول ةيضتقم نوكت دق لب .ملألا يفن
 نكيلف الإو .ليثمتلا اذه مقتسي مل هلوخدو سفنلا جورخب هدعبو توملا دنع
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 سفنلا لوخد ةبسن نأل «ملألا مدع يف سفنلا جورخك توملا دنع حورلا جورخ

 .اذه فالخ لالحلا نم فورعملاو «ةدحاو ةبسن هجورخو

 يه لب «هانركذ يذلا ىنعملاب عبطلل ةاضتقم تسيلف حورلا ةمءالم امأو

 نيب ةبسانم يأف الإو «ةيلباقلاو ؤيهتلا نم كلانه لعج ام ةطساوب ةيضرع ةمئالم
 اذإف .مزاللا ءاضتقالا رخآلا امهدحأ يضتقي ىتح يلفسلا رمألاو يولعلا رمآلا

 مونلا دنع هلوخدو حورلا جورخب هدعبو توملا دنع هلوخدو حورلا جورخ انلثم
 نم توملا دنع حورلا جورخ يف انمزلي ملو «ليثمتلا اذه ماقتسا ظاقيتسالاو

 . سفنلاب ليثمتلا يف كلذ انمزل امك مونلاب هجورخ دنع هنم قفتا ام ملألا مدع

 ملألا نادقف اهدوجو ببسب انبجوأ ىتح سفنلا يف اهتركذ يتلا ةمئالملاف

 يتلا ةمءالملا قلطم ال ءاهتركذ يتلا ةيتاذلا ةمئالملا اهب ٌتْيَنَع امنإ ةقشملاو

 نم عجري طلغلاو» اهقالطإ يف تطلغ لب اهدرأ ملو اهببسب يلع ضرتعا

 .«سيلبإ عابتأ نم وهف أطخلاو طلغلا نم ةمصعلا انم هسفن نم ّنظ نّمو «سيلتلا

 ىلع «هتمحرب زواجتلا يلو هللاو اذكه هيف انطلغ نوكي هيلع انملكت ام لك تيلو

 رومألا يف نيرمألا ءاوتسا يعّديو هملسي الو هلك اذه عنمي دق ضرتعملا نأ

 .هاونو دصق يذلا ضرغلا ىلع هقفاونلو هاعّدا ام هل ملسنف «ةيضرعلاو ةيتاذلا

 لصحو ضرغلا غلب دقو ءدحاو ليلد نم ىوقأ ةدحاو ةلأسم ىلع ناليلدو

 .دئازلاب دصقملا

 كلاسلا ةلأسم ىلع هللا همحر يدرورهسلا مالك نم هومتركذ ام امأو

 ءبرُقو َيِنَدَأ مث ءبّرجو قاذ نَم مالك وهف كلاسلا بوذجملاو بوذجملا
 «نحن هب انربع امك نابسحو نيمخت نع ال .«نايعو ةدهاشم نع هترابع تناكف

 تحاال نيذلا دوجولاب نوققحتملا دوهشلا بابرأ هركذ ام ىلع وه امنإ لّوعملاو

 موسوم «لهجلاو ةلفغلا راحب يف قيرغ وه نم امأو .دوجلاو مركلا راونأ مهيلع

 ةربع الف «ءلحملا اذه يف مكل ملكتملا لاحك «لعفلاو لوقلا يف ىوعدلاب

 يقلتلا نسحو مهنع مهفلاب انيظخ انتيلو .هماربإو هضقن ىلع لّوعم الو همالكب
 ارساحت «مهملا لع مهغاح عاستاو: هرارتأ لامك و هدا دقم ولعل اذكل ع ينن
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 .نومسري يتلا مهتلثمأ ىلع وذَحلاو نوذخأي اهيف يتلا يناعملا يف ذخألا ىلع

 ماعطلا بياطأ مهدنع لكأي «ماركإلاو ربلاب لّباقم ماركلا دنع لوبقم يليفطلاو
 مث «مادخلاو نوفرصتملا كانه هرماوأ لثتمتو «مادملا سوؤك مهنيب ىطاعتيو

 ال موقلا مه» مالسلاو ةيحتلاب ًاعّيشم مامكألا رومعم ماملإلا روكشم مهنع بلقني
 .!:ههسيلج مهب ىقشي

 نيدصاق «بونذو بويع نم هيلع متنأ امو مكلاح نم متركذ ام امأو
 كلذ ناك ول نأ مكيئمتو مكيلإ ءىيسلا لاحلا نم ىنع هومتيفن ام ةبسن كلذب

 ينم نودقتعت متنأو فيك .ضرغلا كلذ نم ءيش يف اوفداصت ملف مكلاح

 ال يذلا هللابو . مكنم يسفنب ملعأ ينإو .مكب ةفرعملا لامكو مكيلع فارشإلا

 ثيح نم بويعلاو بونذلا نم مكسفنأ يف متركذ ام عيمج ام وه الإ هلإ

 رقحتسم الإ يدنع ام بنج يف هتبوقعو ىلاعت هللا طخس ىلإ اهب مكضرعت
 سفنلا نم اّضغ الو بدأت اذه لوقأ الو :روكذملا ضّرعتلا ثيح نم ىشالتم

 مكمل وا لاق نيفع هنظاةلا ىيضو ركل نما نع لزب اهكو د ةداعلا ىف تنلا انك

 نم :تبلأ امص باجحلا: نكن[ ول قبح ةنقس كلف اهنإو ""”(كريخي :ثشلو
 . جابقب ””جابِق جاهنملا اذهل ًاقفاوم ناكل باتكلا مأ يف كلذ

 كلذ نم فرعتلل الإ مهدأ نب ميهاربإ عم بهارلا لاح مكل تركذ امو

 مكنم ريخ انأف لجو ّرع هللا دنع يعفان ملعلا اذه ناك نإف ء.مكلاح عم يلاح

 اذه ينعفني مل نإو .مهدأ نب ميهاربإ نم ًاريخ بهارلا هب نوكي يذلا هجولاب

 مهدأ نب ميهاربإ اهب نوكي يتلا ةبسنلاب ينم ًاريخ متنكو لجو َّرع هللا دنع ملعلا
 امو ةبوتلاو ءاعدلاب ىلوأ نم نآلاف .عفني ال هنأ رهاظلاو ءبهارلا نم ًاريخ

 [2069 /2689(]4) مقر ثيدح .ركذلا سلاجم لضف باب «هحيحص ىف ملسم هاور (1)

 هاورو [7418(]251/21) مقر ثيدح «ةريره يبأ دنسم ءدنسملا يف دمحأ هاورو

 .امهريغ

 /20702(]11) مقر ثيدح «ةيصعم يف ةعاط ال باب ,فنصملا يف قازرلا دبع هاور )020

 .[304 /30] نيعلا فرح «قشمد ةنيدم خيرات يف ركاسع نبا هاورو 6

 .(سورعلا جات) ناوركلا اضيأ وهو لَجَحلا :جبقلا (3)
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 ةحبض ركأ مل, ىلأ عملك اذه نأ نأ ان ةقيربتلا ونلاطملا نم اعد مكركد

 اناويد هنم نوألمت امم هفاعضأ فاعضأو هفاعضأو .مكسفنأل ةومكسل اه عيب

 :ىلوأ ناكل :كلذ نعربتكس.ولو . هيف مكبذكأ الو هنم مكيّربأ الو .نيواود لب

 ككتلا نيف علت ال كلوب هيلع نا ايو مك املع كلذع ىنوديم االاذإ

 مكنم نسح متركذ يذلا ءىيسلا لاحلا يف مترمغ هلجأ نم يذلا ببسلا ىلع

 لهجلا نع أشني يذلا نيقيلا فعض الإ كلذ ببس ملعأ الو .كلذب رابخإلا

 :تكرملا ليجلا هيك ااه وأ :تكرحلا

 نم يدنع متسل مكنأ لبق نم بكرملا هبشي ام وأ بكرم هنإ انلق امنإو
 دئاوفلا نم تاعاطلاو تادابعلا هنمضتت ام نولهجي نيذلا ماوعلا ةلمج

 متنأ لب «هيلع دوعوملا باوثلا اومنتغاو هيلإ اورداب كلذب اوملع اذإف .ةيورخألا

 مكنأ كلذو .بكرملا هبشي ام وأ ًابكرم مكلهج راصف ءالؤه لاح متزواج يدنع

 ةعراسملا نم انركذ اميف مهلثم متنك هوملعي نأ ماوعلا نأش ام متملع امل

 مكلاح اوظفحت ملو ةدحاو ريغ ءايشأ ىلع متعلطاو متهقفت املف .ةردابملاو

 لوألا ملعلا كلذ راص هومتفرعو هومتملع اميف سفنلا ماهتا ماقم يف ققحتلاب

 . لهجلاك وأ ًالهج مكدنع

 نع لسكلا هيبسب مكدنع ثدح لهجلا نم عونلا اذه مكدنع لصح املف

 هتاوادم لهجلا نم عونلا اذهو «نيقيلا فعض نم هنع أشن ام ةطساوب لمعلا

 يف هدوجو دقتعي ال هب فصتملا نأل «مالآلاو هراكملاب ةفوفحم مارملا ةبعص

 نم ءيش دوجول هتلازإ ىلإ فّوشتيو هدقتعي نأ رّوصت نإو «ملعتلاب هليزيف هسفن
 لهجلا بحاص نأل .«بكرملا هبشي ام وأ :انلق كلذلو .مكلاحك هسفنل ةمهتلا

 ضوهنلا لك كلذ يف ضهني مل «ةتبلأ هسفنل هل ةمهت ال  هللاب ذايعلاو - بكرملا

 ديرأ يذلا ملعلا اذه بلقني ًالهج لوألا يملع بلقنا يذلا هجولاب : لوقي هنأل

 بعتلاو ءانعلا الإ يلع ديزي امف ًالهج ًاضيأ لوألا ملعلا هب ححصأل همّلعتأ نأ

 ىلإ هوعديف سفنلا ةمهتو رّيحتلا نم هيف وه ام هيلع روثي مث .بصنلاو ةقشملاو

 نم غلبي وأ لمع هل ميقتسي فيك تابذاجملاو تاددرتلا هذه ءانثأ يفو مّلعتلا

 ؟هيقتسي ال لاحم الإ اذه لهو ؟لمأ تاعاطلا يف داهتجالا
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 ىمهفب هتمهف ام ىلع ىنعملا اذه ىلإ ىلاعتو كرابت قحلا راشأ دقو

 وأ زكوُمُجَري ْيْبَلع أاورهظي نإ ْمُهَِإ# :فهكلا باحصأ ةصق يف هلوق يف رصاقلا
 موقلا ءالؤه َّنِإف [20 ةيآلا :فهكلا] 43 ادكبأ اَذإ اَوُحِيُْت نو ْمِهَلِم يف كود

 هب شعتنت ببس ىلإ اوجاتحاو ءمهفهك يف اوثبل ام اوثبلو مهنيدب اوبره امل

 ببسب «رايغألا ىلإ عوجرلا نم دب مهل نكي ملو «ةبيغلا كلت لوط دعب مهتّيرشب
 ًايسح ًالتق مهولتقي نأ امإف .مهيلع مهعالطا نم مهيلإ مهعوجر دنع اورذح كلذ

 عقي ال مث «ملظلاو رفكلا نم هيلع اوناك ام ىلإ عوجرلاب مهئاعدب ًايونعم وأ مجرلاب
 يف طارخنالا ىلإو «حالصلا دعب داسفلا ىلإ اوعجر مهنأل «حالف اهدعب مهنم

 لوبقلا يلاوت نم هيف اوناك ام دعب لالضلا ءادعألا ةعواطمو لاّهجلا كلس

 .نارفغلا هل ىجري كلذ .برقلا يف بنذلاك سيل دعبلا يف بنذلاو «لابقإلاو

 .نارسخلاو نامرحلا هبحاص ىلع هب قحي اذهو

 هذ دق تاع نع دق يعل اذا ليصل قاف ءاةيملال ا ةريخلا يهتنم نعد اذعو

 اننعيةاونن | ىف دنل تطلب الوب ال ويصر ةءازو: ىلومللا تعال :يدالا روج هقلا نأ دعب

 هل قسختو «ةيسفتلا اهزاعتلا ىقلا تلا هل ىلحي لب ءالوفقو اعوجر: هل ابجوت

 .هسمر ىف هلولح ناوأ ىلإ هتلالض

 "هيف هباقع بنذ كاذف هتبيغ كنع باغ نمل ضرا

 كحل اغا 0 هك هيارقت تسل ًاعارذ برقتي هناحبس ىلوملا ناك اذإو

 ميلس ينانبللا رعاشلل يبظ وبأ «يفاقثلا عمجملا «ةيرعشلا ةعوسوملا يف تيبلا اذه بسن (1)

 .ةيداليم 1895 - 1869 ةيرجه 1313 - 1286 نيب ام شاع «ءيدج بوقعي هللا رصن

 يف تيبلا ءاجو «ءارعش نم همدقت نمم اهسبتقا هلعلو فلؤملا رصع نع رخأتم ًاعبط وهو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ةعوسوملا

 بيكي ببلان انرثش وكوب. .ةقيبق كم باش نيج سا
 هديت ةنانمتحمع عيحتذ ةكاثتت“ اذحا ةحتاستكع لزاحهت و

 : هتليعفتو حرسنملا رحبلا نم ناتيبلا ناذهو

 نلعتفم تالعفم نلعفتسم |(لثملابرضي هيف حرسنم

 .[يبظ وبأ «يفاقثلا عمجملا «ةيرعشلا ةعوسوملا]
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 دعابت نم عم لعمي كلذ دضف 0 ةقان نمل ةلوره ىتأيو عار هنم تبرعت

 :ماعنألا] 409 ٌةيِلَع ا 1 ُمُهَنَصَو ْمهيِرْجَبَسا# هنم الدب راتخاو هنع

 .هانركذ اميف رسلا وه د لا هدابع نم هللا محري امنإو» [139 ةيآلا

 لسكلا باحصأ نإ :لوقي هنع هللا يضر قاقدلا يلع وبأ ذاتسألا ناكو

 دعبلا مهل راتخاف «نالذخلا ةلقثم مهمادقأب قحلا طبر نيذلا مه هتدابع نع

 الع املك ناسنإلا نأ كل نيبتي اذهبو ءاورخأت كلذلو برقلا لحم نع مهرَخأف

 هلقع عم هفوقو مدعو .هسفنل هماهتاب هظفحي ملو لمع وأ ملع يف هماقم

 يف هاواس ول هتيلو .اماقم سانلا ىندأ لاح نم وه ام ىلإ الإ طحني ال .هسدحو

 اذهلو '*”صيصربو '””ماعلب ةصقب ىنعملا اذه ربتعاو .هتخبأو هدعسأ امف كلذ

 .قحلا نم برقأو «حاحقألا ةئرقتملاو ةهقفتملا نم ريخ ماوعلا ناك ىنعملا

 نيذلا حاحقألاب ينعنو . قحلا نم دعبأو مهنم ارش حاحقألا ةئرقتملاو ةهقفتملاو

 دق .ريشبلا "ىنلا ولو: اهنف مش نع نأل ةفئاطلا هذه غولع نم اديبش ومشي:

 اهنم ظحي مل نم امأو .هسكنو هضرم نم هتحص ىلإ دوعيف هسفن ةاوادم هنكمت

 برقت اذإ : لجو زع هللا لاق» :لاق ٍةِكَي يبنلا نع ةريره يبأ نع يسدقلا ثيدحلا ىلإ ريشي (1)
 با لا را ع لاا تبول
 ....ءاعدلاو ركذلا لضف باب ةحيحس نل ملة اورت و ةلورك كنا ىدمي لانا

 .[2067 /4] (2675) مقر ثيدح

 هلهأ ءاكب ضعبب تيملا بذعي :ِةِلي يبنلا لوق باب .هحيحص ىف يراخبلا هاور (2)

 نع ءاكملا تايد جحيش ىف نااتيم اورو [401111101224) قوي قيالح نو ىاولع
 .[635 /2] (923) مقر ثيدح «تيملا

 /101] نوعاطلا يف ركذي ام باب هلوق «ينالقسعلا رجح نبال يرابلا حتف يف هتصق رظنا (3)

 ضرألا ديري ليئارسإ ينب يف لبقأ ىسوم نإو ةوعدلا باجم ناك ماعلب نأ اهنمو 3

 .ةوعدلا باجتسم ناكو «مهيلع هللا عدأ : اولاقف هموق هاتأف ماعلب اهيف يتلا

 عدوتسا هنإف «ٌرفَكآ ننال َلاَ د ِنّطِيَّشلا ٍلَمَك# :ىلاعت هلوق هب لزن دباعلا صيصرب (4)
 املف ءاهلتق ناطيشلا هل نيزف ةحيضفلا فاخف تلمحف اهيلع عوقولا ناطيشلا هل نيزف ةأرما

 هكرتف هل دجسف «كيجنأ يل دجسا : 0 ت ةلوتقم تدجو

 هديل ا رو ل كنم ءيرب ينإ :هل لاقو ناطيشلا

 1١10[. /4] « ٌرثَكأ نكنإلل َلاَق ْدِإ ٍنَطِيََشلا ٍلَبَص 9 (16) رشحلا
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 امو هتراجت خبغأ امو ءدفرو ةنوعم نم هسلفأ امو «هدذعسب ةةروسأ امف ءىشب

 امنإو ءالامج الو الام اهيف رسخي مل .ةراسخ ّيأو ةراسخ .هتراسخ مظعأ
 ريجسا نكن سس ل

 ام مُهْنَع َّلَضَو أ اوريَح# ًالادبإ الو ًاضيوعت اهنم وجري ال يتلا هسفن رسخ

 .[53 ةيآلا :فارعألا] +ترورئشي ًاوواَخ

 عونلا اذه ةيببس نّيبنلو ءاهتركذ يتلا لاوحألا ىلإ عجرنلف اذه ررقت اذإف

 عتمتلاو تادابعلاو تاعاطلا امأ :لوقنو «ىلاعت هللاب نينيعتسم ءاهل لهجلا نم

 كرظن يف بجوت دق رومأ كل حال قيرطلا اذه يف تهقفت امل كنإف تاوهشلاب

 ةبوحصم اهارت وأ ءكدنع عقو كرهاظب ةقلعتملا تادابعلا نم ءيشل نوكي الأ

 نإو ءاهتافآ نم زّرحتلاب كسفن حمست الو ءالامتحاو ًاعوقو تافآلاو للعلاب

 لساكتتف كرظن يف ةدئافلا اهنع يفتنتف زرحتلا يف اهب قثت مل امبر كلذب تحمس

 ملو ةدابعب لغاشتي مل نمم نيريثك اسانأ كلذ يف دلقت دقو .كلذ لجأل اهنع

 لهأ ماكحأ نم كلذ نأ ىرتو .ةيانع نانع كلذ ىلإ فرصي ملو ةوهش يف دهزي

 عرولا يف هباتك يف يرابنألا هلاق ام كتوهشب عتمتلا يف كبلقب قلعي وأ ةيادبلا

 وأ هل بجي ام فالخ ىلع هلوانتتو .عرو الو اهيف دهز ال تاحابملا نأ نم

 نأ ىرتو .ءباحصألاو ناوخإلاو دلولاو لهألا ةقفاوم كلذ ىلع كلمحي

 اهب عتمتلل تقلخ امنإ معنلا نأ ىرت وأ «ءبرقلا هوجو نم كلذ يف مهتقفاوم
 هللا تركش يهشلا اهمعطم تقّوذتو اهتذل تدجو اذإف ءاهنم رطولا ءاضقو

 ركنيو ءاملا دربي ناك يذلا لجرلا كلذ لعف امك كبلق ةيلكب كلذ ىلع ىلاعت

 مَّرَح ْنَم لق :ىلاعت هللا لوق كلذ يف لوانتو .راحلا ءاملا برش راتخا نم ىلع
 .نآلا ينرضحي مل امم اذه ريغ وأ «ةيآلا [32 ةيآلا :فاّرعألا] * . . . أ َةَسيِز

 لدقتعتو كلذ يف هقفتت كنإف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرت امأو

 نم برضب ركنم ريغ ركنم وه ام نابسح ىلإ كلذ كيدؤي ثيحب ملعلا يف ةعس

 رذعتف عرو هديؤي الو عرش هبحصي ال ديحوت دوهش كيلع بلغي وأ «ليوأتلا

 ىلإ ًارظن هب أبعت الو هيلابت الف ركنملا كلذ لثم ردصي دقو ءهل بكترملا كلذب

 وأ ةهوشب ةلف كملا زي ةنزعس كتم اريخا ةارت وم كللذ: ىف كلقت:ذكو .هانركذ ام

 .هوجولا نم اذه ريغ
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 .قحلا لهأ ناسل نع مومذم وه يذلا قزرلا بلط يف قارغتسالا امأو

 ٌتكرت ولو «ببسلا هيفاني ال لكوتلاو «بلطلاب رومأم انأ :لوقتو هقفتت كنإف
 عطقنأ دق نآلاف ,قلخلا يف يعمط ٌدتشال داهتجالا لك هيف دهتجأ مل وأ ببسلا

 تلساكت نإف ليعم صخش انأ ًاضيأو «قزرلا رمأ نم هب لغاشتم انأ امب مهنع

 دسافلا نامزلا اذه يف اميس ال يلع مهل بجاولاب مقأ ملو يلايع عاض كلذ نع

 نارين تلعتشاو راعسألا تلغو سانلا ىلع لخبلاو حشلا هيف ىلوتسا يذلا

 هل اميه كلذ ريغبوأ: هنيدلا ىلا ةقزرملا ىلاغ مارت نك كلذ ىف دلقنا وأ «نتفلا

 كنأل .ةيلبو ةنحم لك يف اهبحاص عقوت يتلا ةيهقفلا هوجولا نم نآلا ينرضحي

 لق ةيصرخو تاغ اعل او.تاذازعلا نع كتلك اهلك ضن ةعو اهبل فدك اذ
 قزرلا بلط يف تقرغتساو «تاركنملا رييغتل ضرعتلا تكرتو تاوهشلاب عتمتلا

 .تاقوألا عيمج يف لوضفلاو

 نيم هنركد اهبايبلع رازيكسال "هك بقعأ ىومأل هذه ىلع ترومتا ادإف

 5 كلذ نم ةانم بناظ اني اع اند و [ ةعور أو ظنش قدي فلظتف اذإت ءةوسقلا

 ىلع كتردق كدعاست مل ةضايرو ةدهاجمب لاغتشالا تيون وأ ةدابع ىلإ تمق

 لمعلا قاش نم تساق ام ةاساقم دعب لسكلا لاح تلحتسا اذإ سفنلا نأل كلذ

 نأ موري نم ةلزنمب كلذ يف اهلاح نوكيو لّمَأ ام ىلإ اهبحاص قفوي نأ لق
 هس هدي قلطا رداع اهلكن يمض ءام نو اخوتك انو نيتي نأ اهراف ان هففوب

 هاسع امع جرخت وأ بنسلا ىف قارعتسالا كرت نأ تدرا نإو. نيكو ىلإ عجر

 ىلع ردقت مل .ءيش كلذ نم كدي يف ام هنأ عم بسن وأ لام نم كدي يف نوكي

 ضارغألا ىلإ لاملاب لصوتلاو راطوألا ءاضق تفلأ دق سفنلا نأل .كلذ

 دقع وأ دجو نإ كلمل كرت وأ ناك نإ لضفلا لذب ىف ةين تدجو اذإف .رابكلا

 الو ةميزع ءاضمإ ىلع ردقت ملو ةيلباق دجت مل «هيف دهزي ام عقو نإ دهز ىلع

 قفني نأ دارأ املك يذلا عردلا بحاص ةلزنمب كلذ ةلواحم يف كلاح ناكو ءَهّين

 هدسج نم اهناكم ةقلح لك تمزلو عطتسي مل اهلسرأ اذإف ء«تصلقت قدصتي وأ

 تيح:ةنه هللا ىضر قيدنصلا: ركب وبا :قدص دقلو .:نيشلا اذه عمت: هزو امك
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 نأ نم هل ريخ دح ريغ يف هقنع برضتف مكدحأ مدقي نأل» :هتيصو ىف لاق

 ايي ندخ يتلا ةئيسلا ةلاحلا هذه نم هللاب ذوعنف قدا تارمغ يف ضوخي

 بحصأ ناك نمم اهب ىلب نملو انل هفطلي نأ هلأسنو «هنع هللا ىضر قيدصلا

 اهراختي ىف ادق غو. فويل حارمأ اني خيعل صحتنا كك سزيا وان نيالا
 . ىنغ يف اهنع انكو نتفلل انضرعتو ايندلا

 ال هنأ نم تركذ ام ىلإ هيف كلاح يهتني دقف :ركنملا رييغت مدع امأو

 دجت الو هعقوم كبلق نع طقسي لب «كريغ ىلع الو كيلع ال «كبلق هركني
 هانركذ ام عيمجب ربتعاو «يهاونلاو رماوألاب نيهتستو «ةيهارك الو ةرارم كلذل

 ول كنأ تيعدا يتلا كبويعو كبونذ نم هركذ نع تبرضأ املك انه اه كل

 نم كل هانمدق ام عم رابتعالا هجو كيلع ىفخي الو .ًاناويد اهنم تألمل اهتركذ

 تدرأ مث كب توملا لوزن هب عفوتت ببس كباصأ نإف .راصبتسالا هوجو

 لك هيلع مدت مل .ءكلذ يف تذخأو ةعاطلاو ىوقتلاب هل دادعتسالاب لاغتشالا

 ال فراشلا درقلا»و .ءصقنلاو للخلا نم كرمع لوط يف تدرعت امل ماودلا

 رمألا ءادتبا يف سفنلا ةحماسم الإ هلك اذه ببس امو ”صقرلا ملعتي

 ةوسقلا ىلإ كلذ لآ ىتح رهجلاو رسلا يف تلّوأتو تهقفت ام ىلع اهتدعاسمو
 دبعلا بلق اهب فيكتي ةلاح ةوسقلاو .ةوق الو ةكرح ريخلل اهعم ىقبي ال يتلا
 تاليوأتلاو تاهقفتلا نم هفلأ ام اهيلإ هّرج يتلا لامعألا كلتل هيطاعت دنع

 كلذ ىلع هتموادمو تابستكملاو فراعملاو مولعلا نم هيف ًاذخآ ناك ام ببسي

 كلذب ينعنو «هيفرطب لبحلا ذخأي نأ ديريف هاوهو هضرغ باحصتسا عم هاوسو

 . تاهيه تاهيهو .ىوهلل هتبحاصم عم ىلعألا ماقملا هل لصحي نأ ديري هنأ

 ةراشإلا اهلك يناعملا هذه ىلإو هاوه هبحصي رفاسم هأطي نأ قحلا طاسب لج

 * . . . سا ركزإ مهبول َمَسْح نأ اَوْنَماَ َنِدَلِل ني ملأ ©#97 :ىلاعتو كرابت هلوقب

 يف يربطلا هاورو [88 //12(]1) مقر ثيدح «ةراتخملا ثيداحألا يف يسدقملا هاور (1)

 .[353 /2] « . . .هلامعو هباتكو هتاضق ءامسأ ركذ خيراتلا
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 هرماوأ مازتلاو ناميإلاب مهل مكح #«ًاوُنَماَد## :هلوقف [16 ةيآلا :ديدحلا]

 تهب مكسيما 1 لف :ىلاعت هلوق ليلدب رمأي ناميالاو ءهتايضتقمو

 لَ اَمَو هللا ركن ميمو عم َمَسْحَم نأ :ىلاعت لاق مث «[93 ةيآلا :ةّرَقَبلا] # ْحُكَثْنَمِِإ

 تايضتقم ىلإ دايقنالا ىلإ هيثأتو هتيل بلقلا عوشخو [16 ةيآلا :ديدححلا] © َنَلأ َنِم

 لزن امو ركذلل بلقلا عوشخو «ةبالصلا يه يتلا ةواسقلا دض وهو «ةيدوبعلا

 هالوم دبعلا لماعيف ىوعدلا نم ةءاربلاو ىوهلا طوقسب نوكي امنإ قحلا نم
 بكاوشلا قع ةيفاض ةضلاخ ةحيحض ةلماغم ةليزثتو ةركذ هاضتقا: امي لكيت

 ْمبَلَع َكاَلَع ُلَبَم نم بتكلا أبو نذل أاوبوكَب الو :ىلاعت لاق مث .تارودكلاو

 ةوسق ببس نأ ةميركلا ةيآلا هذه يف نّيب [6 هناا ؟ديدكلا] 4 فرت نتماةكلا

 .دشرلاو ىدهلا نّمضت يذلا باتكلا مهئاتيإ دعب دمألا لوط وه امنإ مهبولق
 ريغ نم هاضتقمب لمعلا ىلإ ةردابملا مهنم ىضتقا باتكلا مهاتآ امل مهنأ كلذو

 امو ناميإلا نم مهاتأ ام ةيدمحملا ةمآلا هذه نم هاضتقا امك ليوأت الو هقفت

 اوضفري مل املف .ةلمج ىوهلا ضفرب الإ كلذ ىتأتي الو «نآرقلا نم مهيلع لزن

 اذه مهبقعأف لاجآلا يخارت اورعشتساو لامعألاب اوفّوس هعم اوقبو مهاوه

 ليلضتلاو لالضلا نم هيلع اونّرمت ام ببسب مهبولق تسق نأ مهنم دسافلا يئارلا

 كلذ (ولستاف ليو انلاو :هققتلا نم هدوفلا "انه تيب لوركا :يهيرمع» هناا اوت ىذلا

 هلاق امك ءنيقساف مهرثكأ ناك كلذلو «نيجعلا نم ةرعشلا لالسنا نيدلا نم

 .ةيالا هذه يف نيلئاقلا قدصأ

 الإو رانلاك نكف يرمأ كاتأ اذإ يدبع» :هناحبس هللا نع تاراشإلا ىفو

 ريغ نم لاثتمالا ىلإ ةردابملا ءملعأ ىلاعت هللاو .كلذب ينعي ' رانلا كتلخدأ

 هرسأو هسفن هتكلم ءيش ىندأ ولو ىخارت اذإ هنأل .«خارت الو ؤكلت الو ّورت

 كلذ لاحب ىنعملا اذه ربتعاو .ةلوهسب امهيديأ نم تالفنالا هل ىّنأو ءءاوه
 ةصلاخ ةنّيب هللا نود نم دّبعُت تناك يتلا ةرجشلا عطق ىلإ دصق يذلا لجرلا

 ملو هنم عمسي مل كلذ نع هدصي نأ دارأو سيلبإ هل لثمت املف «ةمزاج ةديقعو

 . عجارمو رداصم نم يدل اميف هدجأ مل رثألا اذه )010
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 ةلطابلا هينامأ ىلإ نكر املف . لجرلا هعرص ناطيشلا هعراص املف «هب أبعي

 .هّلخي ملو ردقي ملف ًايناث ةرجشلا عطق مار كلذ يف هفلخأو ةبذاكلا هدعاومو

 انين تم دقق الاعم ةرهنقل ليعو «ناطيشلا غريم لجرلا هغراض ايل كَلذو

 اهيتاضاو اهتاوهشو سفنلا ىوه هنع هللا يضر يلازغلا دماح وبأ مامإلا

 الو ءاهعلقو اهعطق سانلا ضعب نم ديرأ ةرجش ةلزنمب كلذ لعجو ءاهضارغأو

 كاذ ذإ هنأل رادبلاو دجلاب كلذ يف ذخأ امهم كلذل نوكت ام لهسأ نأ كش

 ًاخوسرو ةوق تدادزا ًاريسي أائيش ولو كلذ نع ىخارت نإف «ةفيعض يهو يوق

 كلذ ره اطاش اهلك ةيبقلا هذه ىلعو .ًانهوو ًافعض هدسج يف وه دادزاو

 اهيعاري نأ يغبني يتلا يه رومألا لئاوأف .حيحص هانعمو حيلم لاثم اذهو

 .دييأتلاو قيفوتلا يلو هللاو .ديرملا

 عم ميظعلا ررضلا اذه مكل ةراض تااليوأتلاو تاهقفتلا تناك اذإف ءهّيإ

 لاح نوكي ىرت فيكف «ةيفوصتلا يحانملاو ةيقيقحلا مولعلاب نولغاشتم مكنأ

 نم هب اولُب امع اولأست الف .اولّوأتو اوهقفت اذإ موسرلا باحصأ نم مكريغ
 ملعت اذإ مهنم دحاولا ىرتف .بئاودلاو يصاونلل اهركذ بيشملا بئاصملا

 هسفن يف مظعيو هشير خفتنيو هسفن شعتنت ةيهقف لئاسم وأ نيتلأسم وأ ةلأسم

 لاح نسحتسيو .رخأتي الو هاوس يدي نيب يأرلاو لوقلا يف مدقتيو ءربكتيو

 تا دتسلا لرفض نإونجمادع م ىلإ رظحو «نايحتيالا ةراغ ةسفن

 هللا انذاعأ .هظعي نم ظعو ىلإ هعمسب يغصي وأ هظقوي نمل هبتني امّلقو .ناّبدلاو

 ءاد وه يذلا بكرملا ةلهج نم انافاعو لاوحألا ءىيس نم هب يلب امم مكايإو

 . لالضو ملظ لك أشنمو لاضع

 هسفن نم لهاجلا غلبيام لهاج نم ءادعألا غلبي ال

 .ءاوسب ءاوس هقفتملاو ملعتملا يف مالكلاك دهزتملاو دبعتملا يف مالكلاو

 بلقلا نأب رِعشُم هرخآ ىلإ هلوأ نم انه اه هومتركذ ام عيمج :تلق نإف

 فيكف هيلاوح ميقأو هب طيحأ قدارّشب قيفوتلا نيبو هنيب برضو هيلع عبط دق

 نم الإ كلذ روصت لهو ؟لوألا هلاح نم دومحملا ىلإ عوجرلا هنم ىتأتي

 ؟لقعي ال يذلا لاحملا
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 فوض نيهقوذو نلايجلاٌرلف اهّتودو ٍداعُس ىلإ لوصولا فيك

 ©”فوخم ٌقيرطلاو ٌرفص ٌفكلاو ٌبكرم يل امو ٌةيفاح ٌلجرلا
 ؟هلاغتشا نوكي اذامبو ءهلاح اذه نم ثّبشتي ءيش يأبف

 نم تاف ام ىلع فّسأتلاو هسفن نم نزحلا دجي دبعلا ماد ام :لوقأف

 حابرألا َيِنَس ىلإ هب لصوتي نأ نكمي لام سأر هديب نأل ءّوجرم هرمأف .هسنأ

 ملو مهبولق تتام نيذلا موسرلا باحصأ ىلع فاخي امنإو .ءلاح يناث يف

 أجللا دبعلا اذه لغش نكيلف «مهبونذو مهيصاعم نازحألاو مومهلا مهنم رثتست

 ناك ام لكو ءرمألا اذهب هقحأ امو ءرارطضالا لاح يف ققحتلاو راقتفالاو

 هلذخ دق هلوحو هتوقو هلقعو هملع نم هرمأ فلاس يف هيلإ ًانكارو هيلع ًادمتعم

 هئادعأل ًانيعم كلذ عيمج ناك لب ءهمّميو هدصق اميف ًائيش هنع نغي ملو هملسأو

 : سلدنألا ةماع لاثمأ نمو .هيلإ يزاخملاو حئاضفلل اة او هلع

 (ينعزفو هنويع قرب  ينعجشي هتحصا

 ماوع صاخشأ وأ ناعم نوكلا رّمع نم لك لاح يخأ ايوه اذهو

 طحو «ةاذقلا ذبن مهذيناو «ةاونلا ضفر كلذ عيمج ضفراف «صاوخ ا

 هدانو «ىمسألا طاسبلا يف كبلط بئاكر خْنأو «ىلعألا ماقملاب كتمه لحر

 محرا نيثيغتسملا ثيغم ايو «نيمحارلا محرأ اي :لقو «كلاقمو كلاح ناسلب

 كالو كل حتن اذإف:«نيفلاتعلا عيمتع نم قيدص آلو:بيبح هل قينامل نم

 تيتأو ميعنلا تانج يف تللحو ميظعلا فرشلا ىلع تلصح ميركلا بابلا اذه

 .ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ميلع ميكح ناسلب ذئنيح تلقو ءميلس بلقب هللا

 نمحرلا نيملاعلا بر هلل دمحلا «ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 . ميحرلا

 لمعلاو «مالكلا رئاس نيب نم هيلإ دعصي يذلا بيطلا مالكلا وه اذهو

 هللا دبع يبأ يبلطملا يشرقلا يمشاهلا سيردإ نب دمحم يعفاشلا مامإلل امه ناتيبلا ناذه (1)

 ةبسن هيلإو ةّنسلا لهأ دنع ةعبرألا ةمئألا دحأ ه 204 ةنس ىفوتملاو ه 150 ةنس دولوملا

 .[يبظ وبأ «يفاقثلا عمجملا «ةيرعشلا ةعوسوملا] .ةفاك ةيعفاشلا
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 ىلع هجوتي نأ ريغ نم هيلإ هعفري ركذلا اذه ىضتقم ىلع يراجلا حلاصلا

 كلذب ينعي :ليق .تابيطلل نوبيطلاو نيبيطلل تابيطلا «مالم وأ باتع هبحاص

 مه اوباط امنإو ءديحوتلا دوهشب مهلامعأ تباط امنإف «ءلاّمعلاو لامعألا

 تحت نوعمتجيو نيبيط ةكئالملا مهافوتت مرج الف .ديمحلا زيزعلا ىلإ راقتفالاب
 : رمُزلا] َنيِدِلَخ اَهوُلْحَدَأَه رسب َمُكحِيَع ٌمَلَس# :مهل لاقيو «نيمآ ىبوط ةرجش

 امم ءهتمحرب مهنم هللا انلعج [73 ةيآلا

 عمطأ ينأ مث «ءىيسلا لاحلا اذه ىلع ينأ يدنع رمألا دشأو :مكلوقو

 يتلا لامكلا تاجرد يردأ الف .هرخآ ىلإ . . .لامكلا لهأ تاجرد لانأ نأ

 هللا ةيدروبخ يف :بلقتاالا لامككلا لاعأ تاجرد, لهو. ىف دوش ىأ اهيرهعلتخت
 اه:تلعجو اذه يع افق اهتم: فلدشت نإف لاجل ا فاي توازن ام مشبك ىلاعف

 كسفنب كلذ عفرت ىتح كبر نيبو كنيب اباجح حئابقلا نم كسفن نم هتدهاش
 عرق ام .هيلإ كاَذأ يذلا لهجلا مظعأ امف «هيلإ يضقت ذئنيحو ءكدهجو كّدِجو

 نم كيلع دشأ وهل يرمعلو ؟قيقحتلا لهأ مولع نم ةنس اذكو اذك ذنم كعمس

 دشأ وه انج نييلعم كلذ أل هتاوفر لكيح انيغ قف دو ةفرعمو ذل انك هقيفوت ان ضنا وق

 . ةنم

 ماذجلا دعب ام :لاق .ءكدي لسغا :موذجملل ليق» :ةماعلا لاثمأ نمو

 . (ةلع

 ىصقأ كرصبب مراو .كتلقم ةم نم شمعلا حسماو «كتمون نم يخأ اي هبتناف

 ظنت راند رادلا ىف هاش ال ذئنيح كنإف هققحو هقذحو .كرظن هيلإ ىهتنا ام

 ديفتستو «٠ ضراعم د 1 رمت كلملا ىلإ

 كلف شتو قكليردقتو كلقتو كفرصت عيمج نأ فرعت نأ رظنلاو ةدهاشملا هذه نم

 لاحلا نأو ءاهيف موي لك وه يتلا كلملا نوؤش نم نأش كتبحمو كتيهاركو

 ال ءكاله يف طروتو لاخن يف راشق دوهشلاو رظنلا اذه لبق اهيلع تنك يتلا
 ءيش هل حال نم كحض كسفن نم كحضت ذئنيحو «لاخ الو ّمَع هنم كيجنُي

 لجأل ذخأ دقو ءاهلتقو اهبرض ةلواحم يف ذخآ وه امنيبف «هغدلت ًابرقع همهوت
 : اهلحم نم هلعن كلذ
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 0 نا اانولا نهحلا تتاكو . اهل اندنع برتقعللا تدان

 ةكلمم اهنم لاني ةميظع ةرد هدجوو هربخ هدنع حصو هرظن هيف لدبت ذإ

 ءيش هيدي نيب هل حال نم كحض وأ .ةميق الو ردق اهل ىردي ال .ةميسج

 اهعفري وأ همف يف اهلعجيف اهذخأيل اهيلإ هدي دام وه امنيبف «ةسيفن ةرد همهوتي
 هتهرك ام هنازو لوألا لاثملاف .ةدقع نورشع اهبنذ يف برقع اهب اذإف هدنع

 كيلع دوعي هيف كل قحلا ةماقإ تدهاش اذإف ؛كسفنل كتدهاشم عم هتضغبأو

 اذإف ٠ «كسفنل كتدهاشم عم هتببحأو هترثآ ام هنازو يناثلا لاثملاو . اي

 هذه لثمبو . اهاركرو افظل هنيدقللا دعت ةعع كايإ قفعلا كريض تدهان#

 - فورعملاب ىلؤأ نوبرقألا  اهبلاطأو يسفن بطاخأ تابلاطملاو تابطاخملا

 .ةراج اي يعمساو ينعأ ِكايِإ

 ىلإ مالكلا ٌرجنا متبلط اميف ببسلا نايب يف مكل هركذن نأ اندرأ ام اذهف

 تعقوو ضرغلا هيف تفداص له ء.رذهلا اذه يف رظنلا اذه دعب كيلإو «ىرت ام
 دوصقملا نغ تّدخ وأ «:نضرتنملا .بجاولاب تمقو:«نضرملا ةقيقح قلع

 رهظي يذلا ام ينوربخأو ؟دوعوملا رمألاب فوأ ملو دوهجملا لذب يف ترصقو
 ءاهلمجو اهليصفت يف رظنلاو اهلّمأتو فرحألا هذه ةءارق دنع مكلاح نم مكل

 عقي يذلا ديصلاب حرفأ نأ امإف .ًابيرغ ًاقاسم اهتقسو ًابيجع ًامظن اهتمظن ينإف
 هتلاق ام ذئنيح لوقنو «يلايتحاو يفطلت نم عاض امل نزحأ نأ امإو «يلابح يف

 ىلاعت هللا لضف نم وجرملاو .«دعسلا الإ كعم هتلمع ءيش لك» :اهتنبال ةأرملا

 .[392(1]281/1) مقر لاثمألا ةرهمج] برقع نم رجتأ :يبرعلا لثملا حرش يف ليق (1)

 ةراجت مهقفنأو الام اهلهأ رثكأ نم ةنيدملاب ناك رجات برقع يبأ نب برقع وه برقعو

 . لطملا يف لثملا هب ًابورضم ًالوطم ناكو

 : لئاقلا وهو
 ةندشجلا خفه اهةشاىئىجكلو .نتوريبكل :بوفعلا عك وت

 هبال نه نط وت نو ةنطو#ب ايس نييتنتم نونمع لك
 هرضاح انهل لعتتلا تناقكو اهل انتدع برقعلا تداع نإ

 هرئاض الو يىيشخمريغف هتسأ يف هديك ودع لك

 .[34 /1] ءاتلا عم ةزمهلا .برعلا لاثمأ يف ىصقتسملا]
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 الو .متركذ يتلا ةعفانلا ةملكلا نيح ناح نوكي نأو متبلط اميف يبعس عيضي الأ

 دجت ةديناف اهيف كتمقلأ ينأل تاقرتفمو تاعمتجم تاملك لب ةدحاو ةملك لوقأ

 اهئازجأ ةفرعمو اهبيكرت نع زجعي ةبرش كتيقسو «رهدلا دبأ كيف يف اهتوالح

 تملعتو تفرعتو «لاكشإ كلاح نم كيلع ىقبي ال ذئنيحو ءرصعلا اذه ءابطأ

 لصح دقف تومت وأ شيعت اذه دعب كعدو .لاح لك يف كالوم لماعت فيك

 قل 15 او فويكدملا ويقسم قلدعلا كده نم لاذو توقايلاو ريسكإلا كل

 .[43 ةيآلا :فاّرعألا] دو امَدَه نأ اَلْو

 نأ نم هنع هللا يضر يسرملا سابعلا يبأ يديس نع هومتيكح ام امأو

 اهتزاَجّوب ذإ ,.نسحلا يأرلا نم اذهو . حيحص وهف مامت يف ةزجوم تناك هتالص

 ىلإ اهب برقتلا ةيلهأ اهيف نوكي اهمامتبو ءرطاوخلا ةبذاجمو تافآلا نم ملست
 ىلع ؟ال مأ هانركذ امل وه له يردأ ال ةفيفخ لادبألا ةالص نوكو .رداقلا برلا

 نإو اهنم لقثأ وه ام ىلإ ةبسنلاب ةفيفخ ةالص َبرف .ةيبسن رومأ ةفخلاو لقثلا نأ
 بولطم ةالصلا فيفخت نأ اوعمس اذإف .اذه يف نوطلغي سانلاو لوط اهيف ناك

 ةاعارم الو اهدوجس الو اهعوكر مامتإب اونعي ملو كيدلا رقن اهورقن عرشلاب
 . عرشلا يف تبث ام ىلإ لقثلاو ةفخلا ريدقت يف عجري نأ ىلْؤألاف . اهدودح

 ةروسب برغملا ةالص هرمع رخاوأ يف ىّلص هلي هللا لوسر نأ درو دقو

 نم برغملا ةالص نأ عم .حيحصلا يف ثيدحلا اذه نظأو ءروطلا

 اهيلصن يتلا ةالصلا تناك ةبسنلا هذه ىلع انلمع اذإف «ةءارق تاولصلا رصقأ

 هللا همحر ميعن وبأ ظفاحلا دنسأ دقو .ًادج ةفيفخ ءاهريغو برغملا «مويلا

 ةاليصلا كرت دف ب كيزوش اذنك يقوم ا ناك :لاق يميتلا ميهاربإ نع

 نيأف :تلق .ءنوففخت مكنإ :لاق ا ل د ا ا حلل ناحل

 :لاق ''!'ةجاحلا اذو فيعضلاو ريبكلا مكيف نإف» : ع هللا لوسر لوق

 (90) مقر ثيدح ....ميلعتلاو ةظعوملا يف بضغلا باب .هحيحص ىف يراخبلا هاور 010

 مقر ثيدح «مامت يف ةالصلا فيفختب ةمئألا رمأ باب .هحيحص ىف ملسم هاورو [46 /1]

 . امهريغ هاورو [340 /466(]1)



 ٌيِزْفَّنلا مامإلل «لجعتسملا رئاّسلا ديقو لّمأتملا رظانلا ةهزن» ةاّمسملا ىربكلا لئاسرلا 4

 مدقتملا نمزلا يف فلسلا لاوحأ نم حّملتي نأ نكميو ءاذه يف اورظناف

 عيمست ىلإ مهتالص يف نوجاتحي ال اوناك مهنأ كلذو .انه اه هانركذ ام

 .هعيمستب يلصملاو عمسملا ةالص نالطب ءاملعلا ضعب ىأر دقو فيك «عّمسم

 ىلع ًادتئاز هتوص عفر فلكتي نأ الو ًاتّيص نوكي نأ مامإلا يف دحأ طرتشي ملو

 امو .اهيف لالتخا ال ةمات ةحيحص هلك اذه عم مهتالص تناك دقو .ةيرهجلا

 مامإلا ناكف ءاننامز لهأ ةداع هب ترج امم لوطأ تناك مهتالص نآل الإ كاذ

 مث هنولي نيذلا كلذ يف هب ىدتقا ةالصلا لامعأ نم لمع يف لخد اذإ كاذ ذإ

 ىلإ اذكه «هنولي نم ءالؤه نولي نيذلا عبتا مث موقلا كئلوأ مهنولي نيذلا عبتا

 مامت ىلإ اذكه ءرخآ لمع ىلإ لقتني مث لمعلا كلذ نم نوعمجأ اوغرفي نأ
 نإ هنأل ام ليوطت ىلإ جاتحي ةلاحم ال اذهو .عوشخو نوكسو توكسب ةالصلا

 لاعفأ عيمج يف مامإلاب ءادتقالا ليبس نيمومأملا ىلع ٌدسنا كلذ نكي مل

 ال رخآ نكر يف مومأملاو نكر يف مامإلا نوكي نأ كلذ نم مزلو «ةالصلا

 ةعامجلا ترثك نإ اميس ال ءدهشتل سولج وأ ةءارقل مايق يف الإ هعم اوقالتي
 فيلا وهس,مانإلا نم مقو نوم اللا ىف كلج ذه كو. «ةنالعر ةراضملا
 تراصو نيدلا قر نأ دعب الإ عيمستلا ثدح امف .ةالص الب اوجرخو مهيديأ

 مهباقر نع هحرط الإ مهمه سيل يذلا ليقثلا لمحلا ةلزنمب سانلا ىلع ةالصلا

 عيمج يف مهمامإب نومومأملا يدتقي نأ ىلإ عيمستلاب اولصوتف .هنم مهتحارتساو
 هيف هب يدتقي هيلي نَم هيف هب يدتقي يذلا نمزلا يفف .ةدحاو ةعفدب ةالصلا لاعفأ

 ددعتي وأ ًاتّيص عمسملا ناك نإ اميس ال «ريبكلا دجسملا تايرخأ يف ىَلص نَم

 دنع رخاو ةريبكلا ايرثلا دنع رخاو مامإلا يلي ادحاو نوكي ثيحب نوعمسملا

 دجسملا جتريو اهب كل تلثمل ًاآلس تيأر تنك ولو .ةصخلا دنع رخآو ةعموصلا

 وأ حيبستلاب امإ ذئنيح هيفالت هنكمي ال وهس مامإلل ثدح نإف ءتاوصألاب

 :هتوص ىلعأب لوقيو هفلخ مومأملا موقي «نيتنثا نم مايقلا وحنك قيفصتلاب
 كلذكو ءعوشخ الو روضح ريغ نم [238 ةيآلا :ةّرَقَبلا] 4َنيِتْنَق هلْ أوُموُقَو#

 مهضرغ مهل لصحيل كلذ لك .موقلا ةالص تدسفل كلذ الولو ءرخآلاو رخآلا
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 اهوداتعا يتلا لاحلا عم ناكرألا يف صقنلا نم ةالصلا ةمالس عم فيفختلا نم

 برقيل الإ جرفلا دسب سانلا رمأ امو «ريثكلا دعابتلا فوفصلا نيب دعابتلا نم

 قيفوتلا هللابو «ةنتفلاو ءالبلا مهيلع طلسف ةئسلا نع اوداحف مامإلا نم سانلا

 :ةييقعلاو

 ىلإ هرظن يف لدتعا نَم :لئاقلا لوق وهو مالكلا نم هومتركذ ام امأو

 ادنتسم دبعلا رظن نوكي نأ وهف رظنلا يف لادتعالا امأ .ىنعملا حيحصف .هرخآ

 اه الا ضرما .هاوهو هلقع ىلع امكاح عرشلا لعجي نأب كلذو عرشلا ىلإ

 الو هيف لّيَم ال يذلا ميقتسملا طارصلا ىلع هتديقع كلذب يرجتف ىارأ

 . لوصولا ةلواحم يف لوصألا دحأ اذهو .فارحنا

 ةياغ يف اهاريف هسفن ىلإ دبعلا عجري نأ وهف ربخلا ةلمج نع دّرجتلا امأو

 ربخت نأ الو ءايشألا نم ءيش قاقحتسا ةيلهأ اهيف ىري ال ثيحب ةراقحلاو ةلذلا

 ذخأي نأ وهف لوبقلل ؤيهتلا امأو .يناثلا لصألا وه اذهو ءاهنع ربخُي نأ الو

 تادهاجملاو تاعاطلاو لامعألاب ههوصقم ىلإ ريسلاو رفسلا يف دبعلا

 يف هانركذ امب ققحتيو هل ةزعلا ةرضح لوبقل كلذب حلصي ىتح تادباكملاو

 اذهو .ةثداحملاو ةسلاجملاو ةدهاشملاو ةفرعملاب ذئنيح ىظحيف ىناثلا لصألا

 .لوصألا ةثالثلا ةرمث لئاقلا كلذ هلعج يذلا لوصولا قئاقحب رفظلا وه

 ملع يناثلاو «ىلاعت هللاب قلعتي ملع لوألاف .ءطقف نايملع نالوألا نالصآلاف

 . برلل دبعلا ةلماعم ةيفيك وهو .طقف ىلمع ثلاثلا لصألاو ءدبعلا تاذب قلعتي

 . تاملكلا هذه يف نآلا هتمهف ام اذه

 ام متعمس نإو .هولبقاف موقلا مولع نم كيلا امل ةقفاوم هيف نوكي ام اهيف

 دشأو .هولبقت الو هودرت الو هوملسف اوردقت مل نإو «متردق نإ هولوأتف هفلاخي

 مولعلا رهاوظو موسرلا لهأ عابط ةقراسم كلذ ىلع متمد نإ مكيلع فاخأ ام

 مهلاوحأ ىلإ باتكلا اذه يف انرشأ دقو ءموؤشملا تقولا اذه يف نيهقفتملا

 .هيلإ تلا امو

 دل َّنإَف َرْكَدَو# :ىلاعت هللا لوق هباوج وه يذلا مكباتك يف مكتركذو
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 هبش اذهو «مكسفنأ ىلإ كلذب مترشأو [55 ةيآلا :تاّيراّذلا] 42 َنيْؤَمْلا عفن

 نإو كلذل نيعّدملا ىلع ىلاعت هللا ّدر دقو فيرش ماقم ناميإلا نآل .ىوعدلا

 "لو [ 14 هيآلا"تارجكلا] 4 اس ُباَأْلا ِتَلاَأ# : ىلاعت هلوق يف «نيقفانم اوناك

 كلذلو .رخآ رمأ لاقملا يف بدألا نكلو .«نونمؤم مكنأ اودقتعت ال مكل لوقأ

 اودوعت الف هللا ءاش نإ نمؤم انأ :لئاقلا لوق يف هيف ًانسحتسم ءانثتسالا ناك

 . ءايشألا نم ءيش يف ىلاعت هللاب يفيلحت ىلإ ًاضيأ اودوعت ال كلذكو «هلثم ىلإ

 مكباتك يف ّقبي ملو .ميظع ىلاعت هللاب فيلحتلاو «مكباتك يف اذه لثم متلق دقف

 .هتمحرب قيفوتلا يلو هللاو .اذه ريغ هيلع مكهبنأ ام

 ةرشع ةيداحلا ةلاسرلا

 ل ماا ارحل ب تاو ار اورو

 هن اغاشتا ىف :أ ينم هل رهظو .«كلذ ركذ اننيب عقو ناك دقو .هيف مكضرغ ناك

 كلذ ادنر انما ىف يصرخ نك علو ىراكبلا تاك ىل يهمنا هسركيطااكل

 هيف ةدئاف الو ءيش هنم ضني ال امب مكرطاخ قلعتيف كلذب مكل بتكي هتنئظ الو

 نم ليلد ةماقإ ىلإ دنتسي ال ةداعلا ىرجم يف ةيفوصلا قيرط ةحصب ملعلا نأل
 نم رارسأ يف ىلاعت قحلا هحيلي ام هبجوي امنإو «ةيلقعلا الو ةيعمسلا ةلدألا

 ال ثيحب هب فارتعالا ىلع مهلمحيو كلذ يريد يحي داع م مفحا

 الو كتف الو ةييينل هيف غاب ال قاتلا نيقتلا) لع رسوب هدبف: كاكا يهعم

 الو ىنملاب كّردي ال اذه لثمو .هفلاخت دق صوصنلا رهاوظ تناك نإو «بايترا

 امب نيقيلا كلذ دقف نم قح يف ًاديفم نوكي نأ دحأل عمطم الف ءانيوهلاب لانُي

 «ليوأتلا لمتحي ال عطاق صنل الإ داقني ال هنأل ةروكذملا ةلدألا نم هيلإ هيقلي

 لهأ ينعأ  نيتفئاطلا نيب عقي مل ًادوجوم ناك ولو «ةتبلا دوجوم ريغ اذهو

 ىلع دحأ ردقي ال يذلا فالتخالا نم عقو ام  نطابلا ملع لهأو رهاظلا ملع

 ,هةعفر

 هل عقي مل هب هجوو نمو ءضرألا ىلإ ءامسلا قيم“لزن ءيش ٌدعأ نيقيلاو
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 نمف .ةقيرط حضوأ ىلع هرمأ نم راصو ةقيقحلاو ةعيرشلا هرظن يف تدحتاو

 ائيش دجي مل رهاوظلا هيضتقت امب قيرطلا اذه ةرصن مارو رمألا اذه سكع

 . عزانم ةبلغ الو دناعم عمق هل بجوي ءيشب تأي ملو تابلاطملا نم هصلخي

 ءوس ىلع اهيف لخادلا لمحو داقتنالل ةقيرطلا ضيرعت ىلإ كلذ يدؤي امبرو

 هللا نبلإ ءاعدلا نم متركذ ام وه امنإ كلذب مورملا ضرغلا نإ مث «داقتعالا

 ةمه ولع هيف نم قح يف عفني امنإ كلذو .نسحأ يه ىيتلاب ةلداجملاو ىلاعت

 ءاملع ةقيرط ىلع ليلد ريرحت ىلإ جاتحي ال ةفصلا هذهب ناك نمو .ةرطف ءاكزو

 نأ دل كبلا ءىجي يذلا وهو .ةراشإلاو زمرلا نم ءىش ىندأ هيفكي لب رهاظلا

 (”(دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ىنِعَأ» : ريخلا ىف ءاج امك «.هيلإ ءىجت

 ةقيرطلا هذه نيبو هنيب برض دقف ةتدر ةرطفو ةئند ةمه اذ ناك نَم امأو

 مدعف :ةريدرفلا يذ دسك دس ههجو ىف لعجو «نيعلا ةرظن هذفني ال باجحب

 تفيسل ات هداهجو هلل ةعاط هيدي نيب ركذت ال نأو ةقيرطلا هذه ىف هعم ذخألا

 نيد نع لاضن كلذ ءارو امل ضّرعت ريغ نم طقف ةعيرشلا رهاوظ ةماقإ ىلع

 باتكلا ثلاث وه يذلا ديدحلا ىلاعت هللا لزنأ نايغطلا لهأ نم هلثملو .هللا

 مهعم لخدي ال نيصوصخمل ةصوصخم ةقيرطلا هذه تناك اذهلو :نارتلاو

 .يلوضف مهلوح موحي الو يليفط

 انتمثأ نم ًادحأ دجن مل اّنأ عم كلذ نع لفاغتلا انل بجوأ يذلا وه اذهف
 نَم هسأر لخدي نأ ىلؤألاو «عادتبالا نم ريخ عابتالاو ءكلاسملا كلت كلس

 ىلع اليلد مكل ركذأ انأ اهف هانركذ ام ةحص يف متبترا نإو «عابلا ريصق يلثم وه

 . كيسرك ىلع كسولج نم برقأ هيف مهحدق ناكو «هولبقي

 ةمذرشلا هذه روهظ لبق كلذ ىلع ةمألا عامجإ كلذ ىلع لدي يذلاو

 [365 /851(]20) مقر ثيدح .يملسألا بعصم ثيدح نم هريبكلا يف يناربطلا هاور (1)

 .هريغ هاورو [418 /736(]1) مقر ثيدح «نييماشلا دنسم يف يناربطلا هاورو
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 تقكس ةقرفو «ةتيضرو تقفاو ةقرق :ناتقرف مهيف ةمألا نا: ركدملا

 ةنهادمو ةيقت مهتوكس نأ مهب نظي نأ دحأل ليبس ال مهنم نوتكاسلاو :تملسو

 توكسلا ىلع كلذ مهلمحي نأ نم نيملسملل حّصنأو نيدلا ىلع رّيغأ مهنأل

 لثتممو عاطم مهرمأو «مئاق راصعألا كولم دنع مههاجو اميس ال «لطاب ىلع

 عامجإلا يف طرتشي الو «هريغ قطنك مهنم تكس نم توكس راصف .ملاوعلا يف
 لب «ليحتسم وأ رذعتم كلذ نإف «درف درف لك نع هب لوقلا لقني نأ ءيشلا ىلع

 . مهملعو نيقابلا توكس عم مهرثكأ نع لقني نأ كلذ يف يفكي

 ملو رابخألاو رّيسلا ىلع رّقنو بتكلا سرام نم دنع مولعم هلك اذهو

 ,«هنايب» يف دشر نباو ««هترصبت» يف يمخللا هركذ ام ىلع ثحبلا ىلع رصتقي

 .هقيرط هادهو هقيفوت هللا دارأ نّمل نّيب هلك اذهو .«هتاهيبنت" يف ضايع يضاقلاو

 فيك :لاقو هيف حدقو هانركذ ام ىلع ضرتعا اذهل ىلاعت هللا هقفوي مل نّمو

 اذه ضيقن ىلع عامجإلا يعديو هسكعي دقو ؟هلقن نمو عامجإلا اذه حصي

 امأف .ةلمجلا ىلع ةيفوصلا قيرط ىلع عامجإلاب لدتسا اذإ هلك اذه .بلطملا

 نيتروكذملا نيتفئاطلا نيب فالخلا نأل هيف عامجإلا ىوعد نكمي الف ليصفتلا

 عون هيف نوكي رخآ رظنب انئجو انفطلت اذإ انكلو .ديدش مهنيب مهسأبو ءديتع
 ريرقتو .هب ءاج نم هجو هب برضو «لبقُي مل مهبناج يف قحلا نأ ىلع لالدتسا

 دحأ ودعي هدجن مل لئاسملا نم ناقيرفلا هيف فلتخا ام انلمأت اذإ انأ رظنلا كلذ

 يهو دابعلا فيلاكت ىلإ عجري ءيش امإو «داقتعالا ىلإ عجري ءيش امإ «نيرمأ
 .ةيهقفلا لئاسملا

 اهيف اوأر اميف مهعزاني نأ ًادحأ نكمي الف داقتعالا ىلإ عجري ام امأ

 «نايعلاب مهدنع كّردم هنولحتني ام لكف .لقعلا روط ءارو ًارمأ نومعّدي مهنأل

 ليبس الو ؟رخآلا نم امهدحأ نيأو .مهلوقع ةعاضبب نورظني امنإ مهموصخو

 يعّدم ىلع ركني نأ دحأل ليبس ال امك لاحلا هذه ىوعد مهيلع ركني نأ دحأل

 هللا مكح يف ًازئاج ًارمأ ىعدا هنأل كلذ هيف حصي نامز يف اهاوعد ةوبنلا

 بيذكت مدع ىلإ عجري اميف نيرمألا نيب قرف الو «هللا ةردق قلعت يف ابجاوو

 نم دب الف «هبهذم ىلإ قلخلا ءاعدب رومأم يبنلا نكل «نيقيرفلا نم دحاو لك
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 .ةزجعملا وه كلذو ةداعلل قراخ هرمأ نم دي ىلع هاوعد يف هقدصي ام نايرج

 . يبنلا قح يف مزل ام هقح يف مزلي الف كلذب رومأم ريغ رخآلاو

 ىلإ انعجر اذإ نيرخآلا نم اهيف ةباصإلاب قحأ مهف ةيهقفلا لئاسملا امأو
 مهيلع رورغلا بابو دوقفم مهنم ىوهلا نإف .ءفاستعالا انبنجتو فاصنإلا
 باب ىلع بلقلاب فوكعلاو ىوقتلا ماكحإ مهتيادب لوأ نم ماوقأ مهو ءدودسم

 ىلع روثعلا ىلإ قيفوتلاو ةيقيقحلا مولعلا دوجول ةيضتقم لاوحألا هذهو .ىلوملا

 نابيش نأش يف يعفاشلا هلاق ام رظناو .اذه عيمج يف مهريغ فالخب اهرارسأ

 امب لمعلل قفو اذه نإ :لاق هل هلاؤس يف بتوع امل امهنع هللا يضر يعارلا

 ىلع ةنيدملا لهأ داهتجا حيجرت ىلع مهضعب ّجتحا رظنلا اذه لثمبو .انملع

 هك هللا لوسر ةرواجم ةكربب قيفوتلا نم مهلان ام لبق نم مهريغ داهتجا
 اذه نم هللا همحر كلام زاح دقو .لجو َّرع هللا ىلإ عاقبلا بَحأ يف مهتماقإو

 يف رهاظلا لهأ ةمئأ لزت ملو .ةعقبلاو ةرواجملا ةكرب ينعأ ء«رفوألا ظحلا

 مهنم نوطقتليو مهنوُلجيو مهنومّظعيو مهتقو ةيفوصب نوكربتي ةيلاخلا راصعألا
 . مانألا عيمج ىلع مهلضف نودقتعيو مالكلا سيفن

 ناكر ىغاولا نابيش ىدي نس سلي نلافتلا ةيحو ىعفاشلا ناك

 لا ك0 ايه ىضيبتلا "ا اهلا لاري ةنوالعل احا ىكانز بقرب نطق .ىورخلا انف

 . ايندلا بحت كنأ الول «تنأ لجرلا مُعِن :هل لوقتف «ةمكحلا فئارط نم

 جكس ينإ» :هل لوقتف اهل اهيضقي جئاوح يف اهلأسي ديز نب داّمح ناكو

 لبنح نب دمحأ لاقو .«اهكلمي ال نمم فيكف اهكلمي نمم ايندلا لأسأ نأ هللا نم

 اكّربت «ينارادلا ناميلس يبأ كخيش نع ةياكحب ينثدح» :يراوحلا يبأ نبا دمحأل

 فّئص املو .هيبنتلا لوأ يف اهانركذ يتلا ةياكحلا هل ركذف «هل ًاديفتسمو كلذب هنم

 هعامس ٌبحأو هبجعأف هنع هللا يضر هللا دبع نب لهس هآر نئسلا باتك دواد وبأ

 ىّنعتت يذلاب تنك ام :هل لاقو هيلع هأرقو هيلإ ًاعرسم ردابف دواد ابأ كلذ غلبف هنم

 ةيؤر وأ ءالؤه نم دحأ مالك عامس هل قفتا اذإ ناك مهضعب نإ ىتح ؛ئلإ تنأ

 ناك نَم ةلزنمب هنأ هآر نَم لك هب ّنظي ام كلذ راثآ نم هيلع ودبي مهلاوحأ نم لاح

 .شهدو رّيحت كلذ ببسب هيرتعيو ظقيتسا مث ًامئان
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 وبأ مامإلا مهنع هركذ ام ىلإ رظناو .دئاوف ديزم مهمولع يف مهل لصحيو

 «ةلاسرلا رخآ يف نيديرملا ةيصو باب لوأ يف هنع هللا يضر يريشقلا مساقلا

 رهاظلا لهأ متهي نممو ةّنسلا لهأ ءاملع نم ميظع يريشقلا مساقلا وبأ مامإلاو

 انعفنو هنع هللا يضر قيرطلا اذه ةمئأ نم وهو .مهتافنصم يف همالك لقنب

 مل ءاثيدحو اميدق «مهنيدو مهبأد اذهو .لثامألا الإ لاثمألا فرعي ال نكلو هب

 هيلإ انإو هلل اًنإف .لوذرملا تقولا اذه ءاج ىتح كلذ فالخ عمسن ملو َرن

 :نوعحار

 نم هلقع نيبو هنيب لاحي ءالؤه نم دحأ يقل مهضعبل قفتا اذإ اوناك دقلو
 رودصلا ةمالسو فاصنإلا راثيإ نم هيلع اوناك امل الإ كلذ امو .حرفلاو رورسلا

 .ةديمحلا قالخألا نم اذه ريغ ىلإ ربكلا نم ةءاربلاو سفنلا راقتحاو

 ذإ هنع هللا يضر ينرقلا سيوأ هيف روكذملا ثيدحلا يف لّمأتملا لمأتيلو

 اوسمتلي نأ هوقل اذإ هباحصأ رايخ ىلع راشأو هرمأ نّببو ِةَكَي هللا لوسر هيلع لد
 رك زل كايضوصخلا هدي ىصتقلا تلقا ربل ةلادقا» امورافهتم الا ورو اغلا نم

 .ررقملا هجولا اذه نم ال نكل ءرثآو مركأ ىلاعت هللا دنع اهمدع نم نوكي دقف

 مالسلا امهيلع ىسوم عم رضخلا ثيدح قرط ضعب يف يور ام ىلإ ىرت ال نأ
 ىسومو اذه ''”«هملعت نأ كل يغبني ال هللا هينمّلع ملع ىلع انأ» :هل لاق امل

 هلامتحاو هايإ هعابتاو هل هبلط ىلإ رظناو .هّيجنو هميلكو هّيفصو هللا بيبح
 حيحصتب تءاجو نارقلا اهيلع صن يتلا رضخلا ةصقو .هيلع ةرسعتو ةيظلغ

 هميلستو هلوبق نكل .قيرطلا اذه تابثإ ىلع هب ٌجتحي امم رابخألا حاحص اهلاح

 فلسلا جرد هانركذ ام ىلعف .قيفوتلاب ىلاعت هللا هديأ نمم الإ روصتي ال

 كلذ فالخ كلاسلاو عزنملا كلذ نع نألا جراخلاف مهنع هللا يضر نوحلاصلا

 .نيقتملا ةمئأ هيلع ناك امب ًاملع ّطحي ملو «نيقيلا رونب هردص جلثي مل كلسملا

 ملعلا لكيف ملعأ سانلا يأ لئس اذإ ملاعلل بحتسي ام باب ءهحيحص ىف يراخبلا هاور (1)

 تنأو «تنأ هملعت ال هينملع هللا ملع نم ملع ىلع ينإ ىسوم اي :هحصنو [57 /1] هللا ىلإ

 .ثيدحلا «هملعأ ال هللا هكملع هللا ملع نم ملع ىلع
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 لهجلا يف كبترا نم ضارتعا نم ملسي ال نكل رظنلا اذه ريرقت وه اذهف
 .رمغلاو

 يدع نأ :يبعشلا هاور ام «لاثمألا الإ لاثمألا فرعي ال» :يلوق ينركذأو

 ام :هل لاقف امهنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلع مدق امل يئاطلا متاح نبا

 هللا يضر رمع هل لاقف ءائيش هيلع هنم مهوت  ملعأ هللاو - ناكو .ينفرعت كنظأ

 «ييط ةقدص ِةِكَك هللا لوسر هجو تضِّيب ةقدص لوأو كفرعأ ال فيكو :هنع

 ىلع بجاولاف .اوردغ ذإ تيفوو ءاوربدأ ذإ تلبقأو ءاورفك ذإ تنمآ كفرعأ
 ركذي الو مهيلإ تفتلي الو مهنع ضرعي نأ نيركنملا ءالؤه لاثمأب َيِلَتِبا نَم

 ءردوا)ا ةداسلا نم راكنإلا نم مهيلع فاخي امل هيلع مهلدي الو مهل ءالؤه ثيدح

 الإ مهيف دقتعي نأ يغبني الو .«حلاصملا بلج نم ءالقعلا دنع مهأ دسافملا

 «ميركلا هباب نع نودورطم «مهبر دنع نوتوقمم .«مهبولق ىلع عوبطم مهنأ
 .هبر نم ةمعن هكرادت نم الإ ء.ميقتسملا طارصلا نع مههجو فورصم

 ال لاحم سامتلاو .«ميلأ باذعو ءميظع نارسخ ءالؤه لاثمأ داشرإب لاغتشالاف

 . ميقعلا داليتساو ميمرلا عامسأك «ميقتسي

 نوكي نأ دارملا امنإو «ماحزلا ةقيرطلا هذه يف رثكي نأ دارملا سيلو

 .مامغلا ههجوب ىقستسيو «مالظلا هب يلجنيو «ماوقلا هب لصحي مانألا نم دحاو

 نم نامز هنم ولخي ال صخشلا اذه لثمو .مالعلا كلملا رظنل ًالحم نوكيو

 ءهفرعن ال انك نإو نحنو .لجو ّرع هللا لضفب ةرخأتملا الو ةمدقتملا ةنمزألا

 قيدصتلا نم انيف ىلاعت هللا لعج امل انيلع ةماع هراونأو انيلإ ةلصاو هتكرب نإف

 ةبآلا :فاّرعألا] 4دَضأ اَنَدَه ْنَأ ةَْزَل َىِدَتْيل اك ابو ةقروفو ةييرحع 8ألاوقو هقيرظن

3]. 

 نم مكل ضرعي هاسع ام هب اوعفدتل مكل هركذأ نأ تدرأ ام اذهف

 دايق يف حبصأ نّم ةياده ىلإ ًأدصق انم هومتبلط امع هب اوفتكتو «ساوسولا
 حرت الو «مهيلإ تفتلت الو .مهب أبعت ال نأ كرمأن نحنو .سلابألاو نيطايشلا

 كلذ ةرامإو . ًاحاحش ءالخب مهبر نع مهسفنأب اوماد ام ًاحالف الو ًاحالص مهنم

 هركتسمب درلاب هولباق ليبس هيلإ مهل حضوأ اذإف «ليلدلا بلط يف مهداهتجا
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 ٌرلو اَنِْدَو نع 0 ضرع ليئاكيمو ليربج كلذب مهيلع لزن ولو ,ليوأتلا
 »+ »م ريحان

 . 130:29 ناتيآلا :مْجَنلا] 4 يللا نب رْهْتلَبم َكِلَد 69 ايدل َةزَيحْلا الإ در

 8 خلا خب

 ةرشع ةيناثلا ةلاسرلا 2

 امل كلذو تقولاب ةقئال ةبركم ءايشأ هيف نوركذت متنأو مكباتك انغلب دقو

 نوكلاو كلاهملا نم ةاجنلا ىلاعت هللا لأسن «تقملاو طخسلا نم هيلع لمتشا

 .كلاملا دحاولا ةءالك يف

 هومتيسلا متتك نإف::«هتوفرحت تنك: امر ارمأ كل: ركذأ نأ ةيرأ ىخأ انو
 كلذب مكمالعإ مكدزي مل هوسنت مل نإو .بوتكملا اذه ىلع متعلطا اذإ هومتركذ
 مل مكنأ نم هل مكقفو يذلا رمألا يف مكيلع هللا ةمعن اوركذت نأ وهو .ًاريخ الإ

 يقلت ىلع هللا مكردقأ ثيحب مكريغ لعف امك مكنم رهظي موقلا قيرط اولعجت
 رثق ١ ىف كلذ يكشعي امبر ىتح ردصلا عقار مولا بحرب نامزلا دئادش

 ةليحب هبالجتسا ىلإ متعفد وأ هبلط متفلك ول .ًاميظع ًاديزم نيياحألاو تاقوألا

 ديزملا اذه لوصحو .كلذ نم ةرذ ىلع اوردقت مل مكسفنأ لبق نم اهب نوؤدتبت

 هوملعت مل نإو ءنسحف مكل ادوجوم هومتملع نإف هيف كش ال ققحتم رمأ

 نيب مترّيخ ول متنأف «هب مكملع نم مكل نسحأ كلذ نوكي دقف مكل ًادوجوم
 ام عم مكل ىقبت وأ قارعلا كلم اهنع ًاضوع مكاطعيو مكدنع ةلاحلا هذه بلس

 نولدعت مكنظأ ام مكل تركذ ام ىلإ اهابقع نوكي يتلا تاءالتبالا نم اهمزلي

 هل ىنأو كلذب نالفل نيأ نمو ءمكنم قاقحتسا ريغ نم هلك اذهو .ًائيش اهئاقبب
 ةالاومو هيلإ بابلا هل هحتفو «هب هتيانعو هتمحرو هيلع ىلاعت هللا لضف الول هب

 ركشلا اهتفرعمب مكل لصحيل ةميظعلا ةمعنلا هذه اوركذتساف «هيدل هاياطعو هحنم

 . اهنم ديزملا كلذ مكبقعيف اهيلع

 الف هنيبو مكنيب طئاسولا ىلاعت قحلا عفري نأ وه اهنم ديزملا ءيش يأو

 تلصح ىلا ةكلمملا كلب اوزوحتز. ًالغخ لو الغف نايغألا نم دحأ نم اور

 هللا ءاطعدبا لوق ىلع هيبنتلا ءانثأ يف هرمأ تركد.ىذلا لحزلا كلذل
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 نك 5 .'”(لعفي اذام يف رظن حبصأ اذإ لفاغلا» : هللا همحر [يردنكسلا]

 اهردق مظعأ ام ةكلمم اهل اهيف هيلع ىلاعت هللا ةمحر  يلقصلا باتك نع كلذ

 نكي مل شرفلا ىلع شرعلاو ضرألا ىلع ءامسلا تلقتنا ول ءاهرطخ لجأو
 يذلا نّمو «كلاملا ةضبق يف افرصم هسفن ىري هنأل كلذ نم ريخ اهبحاص دنع

 نولهاجلا الإ هلؤطو همعن نم كلذ نم ءيش ولخ دقتعي وأ هلعف يف هيلع ضرتعي
 .نولوزعم ربخلل عمسلاو ربعلا يف رظنلا نع مه نيذلا نولفاغلا

 سانلا ضعب يدي ىلع مكباصأ اميف مكل ةيزعتلا نمضتي مالك هلك اذهو

 ؛هلثم نم مكافاعو كلذب ىلاعت هللا مهالتبا دقو .ةيونعملاو ةّيسحلا ةياذإلا نم

 مكلاعفأ تناكو مهناكم متنك ولف «ةيفاعلا هللا اولأساو ءالبلا لهأ اومحراف

 فيرصت ىف مهو متنأو .«.دحاو مهبرو مكبرو ؟!نوعنصت متنك ءيش 5 مهلاعفأ

 اهلل اذ نولوع اتسلا ناك دقو هااوس عرش ةعيسنلا ءفشاو ةردتقلا

 دك نيمولظم انلعجو نيملاظ انلعجي مل ذإ انيلع هللا ةمعن : ةملظمب

 نم ًادبع فحتُي نأ هللا دارأ اذإ» :تاضخألا وأ واثألا صضعب يفو .ةمالظلا نم

 (2)(هملظي نَم هيلع طّلس هدابع

 ىلإ ةعجار رومأ نم كلذ ببسب مكارتعا امو دِلوملا يف متلعف ام امأو
 ناكل ءاّمصلا نذألا مهل متيطعأ متنك ولف .هعوقو مولعم هلك كلذف سانلا لاوقأ

 يف اوحصني مل دالوألا نوكو «كلذ متلعف مكنظأو ءمهل عدرلا مظعأ كلذ يف

 يف مكنكمأ ولو ءمكنمو مهنم بولطملا وه كلذ نع متلفاغتو مهحاولأ ةءارق
 هيف مكيلع سيل بعل وأ حابم وهلب لاغتشالا يف مهل اونذأت نأ تقولا كلذ

 وأ ةديقع يف داسف كلذب مهريغ دنع وأ مهدنع ثدحي نأ نم مكنمأ عم حانج

 كلذ ىلإ مكل ليبس ال نكلو ًاليمج انسح مكنم كلذ ناكل لاح يناث يف برض

 لغاشت دنع سانلا نم اوملست مل مكنأ ىرت الأ ءههابشأو تقولا اذه يف

 لعفي اذام رظني لقاعلاو «لعفي اذام يف رظن حبصأ اذإ لفاغلا» :وه ًالماك ةمكحلا صنو (1)

 . (هب هللا

 .هريغ هاورو [104 /8] ضايع نب ليضفلا مالك نم ءايلوألا ةيلح يف ميعن وبأ هاور 02(
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 ةالصلا يف مهل هنذإ نم هعنم ءيش يأ :اولاقو ىلاعت هللا باتك ةءارقب دالوألا

 . !لك هللا لوسر ىلع

 ًادنتسم ةّنسلا يف هل نإف مكل تركذ يذلا مالكلا اذه نم اوبجعتت الو

 نم هلوفق دنع ِةكَك هللا لوسر ىلإ تءاج ةأرما نأ وهو هيلإ حورتسي نأ نكمي
 برضأ نأ ًاملاس ىلاعت هللا كّدر نإ ترذن تنك ينإ :هل تلاقف هتاوزغ ضعب

 اذه ًامالك وأ "'”(كرذنب يفْوَأ» : لع هللا لوسر اهل لاقف «فدلاب كسأر ىلع

 تباث مهدنع وهو ثيدحلا ةمئأ نم هجّرخ نَم ركذأ ال نآلا ثيدحلاو .هانعم

 ءافولاب اهرمأ ِةَي يبنلاو ءوهللا عاونأ نم فدلاب برضلا نأ كش الو .روهشم

 ملو ءاهب حرفلا اهيلع بجي ىتلا هتمالسب اهحرف كلذ ببس ناك امل هل اهرذنب

 نم كلذكف «هب ءافولا موزل مدع يف ةيصعم وأ ًاحابم رذن نّم ةلزنمب كلذ لعجي

 ءيش ّيأ ءرذن الو مازتلا ريغ نم ِخَي هتدالو نامزب هحرف دنع احابم ًاوهل ثدحأ

 عدبلا مظعأ نم اهدامتعاو اهعم فوقولا يتلا ةكرابملا تاهقفتلا الول هنم هعنمي

 يف خسار ناميإلا ثيح لوألا ردصلا يف نكي مل رمألا اذه نوكو .نيدلا يف

 بونجلاو عالضإلا اهيلإ دايقنالاو اهميظعت ىلع ةيوطم مالسإلا عئارشو بولقلا

 نم الو «مسرلا الإ ناميإلا نم قبي مل ثيح ههجو يف ربغم الو هل عفادب سيل

 همسا سانلا ءالؤه يديأ نم بهذي نأ بيرقو ءمسرلا الإ مالسإلا عئارش
 نيدلا رمأ نم سانلا يديأب مويلا َقبي ملف ءهملعو هتفرعم مهنع بلسيو همسرو

 هيلع ةالصلاب قلطنتو مهتدئفأ هل برطت لَك يبنلا ركذب اوعمس اذإ مهنأ الإ

 ,قيزمت يأ هتعيرش نوقزميو قيدصتلاو ميظعتلاب هل نونيدي مهف .مهتنسلأ
 نم ميظعت نم مهئاوهأل ًاقفاوم نوكي امم هوثدحأ ام ىلإ رظني ال مويلا لقاعلاف

 حارا نم هوثدحأ ام ىلإ رظني امنإو ءاميظعت هنوري هجو يأب هتمرح هللا مّظع

 زاج اذإو ءًاميلأ ًاباذع هيلع نوقحتسي يذلا هرجاوزو هيهاونب ةناهتسالاو هرماوأ

 ثيدح «. . .هرذن رذانلا ءاضق ةحابإ ىلع لادلا ربخلا ركذ . هحيحص ىف نابح نبا هاور )010

 .رذنلاب ءافولا نم هب رمؤي ام باب ءةدسلا نقف هوادوا هاورو [ 1 /4386(]10) مقر

 .امهريغ هاورو [3311(]237/3) مقر ثيدح
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 دق موسر ىلع اوُرَقُي نأ زاج روجفلا نم اوثدحأ ام ردقب ةيضقأ سانلل ثدحي نأ

 ىقبي ءيش يأ مهنم تعزن اذإف .روثدلاو سوردلا اهقئاقح ىلع ىلوتسا

 قلخي الئل الإ ةضفلاو بهذلاب فحاصملا ةيلحت زاوج ببس ناك امو ؟مهيديأب

 امنإ ةفّرشملا ةبعكلا ىلع جابيدلاو ريرحلا باوثأ قيلعتو .نيلهاجلا يديأ يف

 ةجاح يأف الإو .نيدسفملا بولق نم اهتبيهو اهميظعت بهذي الثل نسحتسا
 ؟روكذملا ضرغلا اذه الول روتسلاو بجحلا قيلعت ىلإ روخصلاو ةراجحلل

 نأش يف هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع ىلإ تيبلا ةبجح بتك املو
 «تيبلا نم ىلْوأ ٍةعئاج ٍدابكأ يف كلذ لعجأ نأ تيأر ينإ) :مهيلإ بتك ءهتوسك

 سبحي مل ول تقولا اذه لثم يف ةهقفتملا لب .هنع هللا يضر لاق امك وأ

 مل سوبلملا يف ةنسحتسم ةئيه مزتليو سوبعلاو ضابقنالاب ىلحتيو سومانلا

 نسنأ نب كلاه علع: قف ناك نإوب #قروغد هل لبق الوب «قوقف' هنن ادحأ عسي
 تانغومسملاو ثازوظتملا تاسوسحملاب ةلا ةوسنأي ال ماوعلاو بالخن

 لهجلا ىلوتسا املو ءاهنع لزعمب مهف تايناحورلا رومألا امأو .تاسوململاو

 هيلإ اوفرصيو مهّبر نوكي نأ لجعلا ىلع اوزّوج ثيحب ليئارسإ ينب ىلع ةلفغلاو

 اهيلإ اورظن اذإ يكل هتيدرأ يف ًاقرز اطويخ اوذختي نأ اورمأ .مهبحو مهميظعت

 ةمظع اوركذت ءامسلا ىلإ اورظن اذإف ءاهيلإ اورظنيف ءامسلا ةقرز كلذب اوركذت

 ريغ يف عمط دقف عزنملا اذه ريغب ةماعلا حالصإ ةلواحم يف عمط نّمف .اهقلاخ

 .عمطم
 نم اهب هل ىجري رمألا كلذ يف ةحلاص ةين هل تناك هللا همحر يفزعلاو

 زورينلا رمأ لاطبإ يف هضرغ ةيلك غلبي مل ناك نإو وهو ءرجألا ليزج هالوم
 يف فلأ ام رابتعاب ناميإلا لهأ رودص هل حرشنت ًادصقم ًادمتعم ناجرهملاو

 نيلمجتم مويلا كلذ يف نوحبصي سانلا نأل «ناودعلاو نايغطلا نم ةداعلا

 مهبيبحو مهيبن مسا ركذ نم عراق مهعمس عرقي نأ ىلإ نيقوشتم نيلفتحم
 كلذب نونميتيو ءاروبحو اذاذلتسا هب اوجهتبيو ارورسو احرف كلذب اوجهليف
 نم كلذ ريغو مهلافطأ ةناتخو مهلاغشأ تاّمهمل ًاداعيم هنولعجيف مويلا

 دعبتسم ريغو .مهلامو مهعجرم يف مهبر دنع مهل عيضي ال اذه لثمو .مهلامعأ
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 ال ءلمع ءىيس نم هبحص امل ًارفكم ةينلا هذه ىلع مهلمع نوكي نأ ملعأ هللاو

 .دمع الو مهنم دصق ريغ نع كلذ ناك اذإ اميس

 اهلك يف ةنس يتئام ىلاعت هللا ىصع ًالجر نأ تايليئارسإلا يف يور دقو

 .ةلبزم ىلع هوقلأو هلجرب ليئارسإ ونب ذخأ تام املف «هيلع ءىرتجيو دّرمتي
 عيمج يف هيلع لصو هنفكو هلسغا نأ مالسلا هيلع ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف

 نكي مل هنأ هوربخأو كلذ نم ليئارسإ ونب بجعف «هب رمأ ام لعفف «ليئارسإ ينب
 هللا نكلو تملع دق :لاقف .«يصاعم رثكأ الو هنم هللا ىلع ىتعأ ليئارسإ ينب يف

 َتملع دق بر اي :لاقف هبر ىسوم لأسف «كبر انل لأساف :اولاق . كلذب ينرمأ

 نم أموي هنأ الإ ةنس يتئام يناصع دق هنأ اوقدص دق نأ هيلإ هللا ىحوأف . اولاق ام

 تركشف هينيع ىلع هعضوو هلّبقف ًابوتكم دمحم مسا ىلإ رظنف ةاروتلا حتف : مايألا

 . ةنس يتئام بونذ هل ترفغف كلذ هل

 امب هنع هللا ربخأو تام امل بهل ابأ نأ هنع هللا يضر سابعلا نع يورو

 .مانملا يف هايإ هيرُي نأ ًالوح ىلاعت هللا لأسف .هرمأ هّمهأو هيلع نزح ربخأ

 باذعلا يف رانلا ىلإ ترص :لاقف هلاح نع هتلأسف ىظل يف بهتلي هتيأرف» :لاق

 ينع عفري هنإف مايألاو يلايللا لك يف نينثالا ةليل الإ حّورُي الو ينع ففخي ال
 هللا لوسر دمحم ةليللا كلت يف دلو :لاق ؟كلذ فيكو :تلق .باذعلا

 احرف يل ةديلو تقتعأو هتدالوب تحرفف هايإ ةنمآ ةدالوب ينرشبت ةميمأ ينتءاجف

 اذإف «كلذل نينثالا ةليل لك يف باذعلا ينع عفر نأ كلذب هللا ينباثأف هب ينم

 هتدالوب هحرف ببسب هتياذإو هتوادع يف هرمع عطق ارفاك ىلاعت هللا ةمحر تكردأ

 هتمأ نم ىلاعت هللا انلعج ؟هتوعد يف هاّبلو هتلاقم يف هقدص نمؤمب كنظ امف

 . ةيمح رب

 جّرفي نأ ايالبلا نم هب اوبيصأ اميف نيملسملل ءاعدلا نم ينم متبلط امو

 قلخلا .مكل لوقأ ام يردأ الف مهّبر نع مهضارعإ كلذ دشأو مهب لزن ام مهنع

 .ءاعد الو ةبغر ىلإ مهدحأ ردص حرشني الف «ءالبلا اذه يف نوكرتشم مهلك

 دقو .ءازرألا نونف نم هب انيهد امم ءازعلا مظعأ كلذ يف هل ناكل حرشنا ولو

 هذهو ؛ ةباجتالا مرا نأ نمي ىنم قوخلا ءاقولا مرتع نأ نيفانأ :مهضعب لاق
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 . ءاضقلا يف فطللا ىلاعت هللا لأسن .ًالجآ امإو ًالجاع امإ عشقنتس ةباحس

 ام فالخ هيف يل رهظ يذلاف رداقلا دبع يديس مالك نم متركذ ام امأو

 يأ «بستكملا ربكلا نم لهسأ يعيبطلا ربكلا» :هلوق ىنعمو .مهلو مكل رهظ

 ىنعم ىلإ وحني دق يعيبطلا ربكلا نأل ءرخآلا نم ارش فخأو ًاررض لقأ وه
 هتهجو فرص اذإ هبحاص نأل «مالكلا ءادتبا يف هيلإ راشأ يذلا دومحملا ززعتلا

 هللا يضر ةباحصلا هب ىلاعت هللا فصو امك نوكيف هيلع ردقو هنم نكمت كلذ ىلإ

 مل نإو [29 ةيآلا :حْمّلا] * ٌمُيَنِنَي حر ٍراَككْلا َلَع ُهاَدْيَأ# :ىلاعت هلوق يف مهنع

 رصتقاو .رخآلا هرثؤي ام ىلإ ةبسنلاب اريثك اداسف رثؤي مل هيلإ هتهجو فرصي
 .هاّدعتي الو هزواجتي ال دح ىلع هيف رمأآلا

 لبق هبحاص نأل رشلا يف ًاروغ دعبأو ررضلا يف غلبأ بستكملا ربكلاو
 مل هب ربكتي امم اًئيش دجو اذإف «هلقأو هلذأو ءيش رقحأ ربكلا بابسأ هيطاعت
 الف «ءاملا يف تسإو ءامسلا يف فنأ» ليق امك هسأر ىلإ قحلي نأ دحأ ردقي

 ءانح | :لاشربنلل»: يتعاو ا هر د سس تحي ئذلا داشفلا .ةنع:لأست

 نيربربتملا نم ماكحألا نم ًامكح اودّلقت وأ ةيالو اولوت اذإ مهلاذرأو سانلا

 نم سانلا ءاعفر لاوحأ فالخب مهتيالو يف مهلاوحأ دجت كنإف نيرضحتملاو

 كئلوأو راعلا نم نوشخي ءالؤه «نيرم ينب نم ءاربكلاو نيطالسلا باسنأ يوذ

 اذإ ءّيندلاو عضاوت كّسنت اذإ فيرشلا :اولاق دقو ءران الو راع نم نوفاخي ال

 نيب دجت اونغتسا اذإ ءمهءارقفو سانلا ءاينغأ لاحب ًاضيأ ربتعاو ارّبكت كّسنت

 مث عبش نم دي نم ايندلا ذخ» :اولاق دقو «ءاريثك انيابتو اميظع افالتخا نيقيرفلا
 .«عبش مث عاج نَم دي نم اهذخأت الو عاج

 رباصلا ريقفلاو ركاشلا َينغلا ةلأسم يف فالخلا عافترا نم هب مترشأ امو

 نيب مكتيوستو «متركذ يذلا يديحوتلا رظنلاب رخآلا ىلع امهدحأ ليضفت مدعو

 لك نوك يف ءاخرلاو ةدشلاو ءاطعلاو عنملا نم امهعم متركذ امب ىنغلاو رقفلا

 هيف مكتباصأ مكنم أطخ اهيف ميقأ نم لك اهيلحتسي نأ يغبني ًالاح امهنم دحاو

 رخآلا ىلع امهدحأ ةيلضفأ يف فالخلا عقو نيذللا ىنغلاو رقفلا نأل «ةلفغ

 ال ام بسح ىلع امهدحأ رايتخا يف دبعلا فّرصتو امهباستكا نكمي نارمأ
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 يفاني ال عمجلاو ديحوتلا رحب يف ًاقيرغ دبعلا نوكو .ةقيرطلاو ةعيرشلا هيضتقت
 عنملا فالخب رظنلا اذه عم هيف فالخلا ءاقب ميقتسيف روكذملا فرصتلا اذه

 قيرط الو «كلذ نم ءيش يف هل لخدم ال دبعلا نإف ءءاخرلاو ةدشلاو .ءاطعلاو

 الوب انوانت اهيف رثوب الو «لاؤحألا هذتغ قوق كانهف «هناستكا ةلواهم ىلإ: هل

 الف الإو ءنسحف مكل تلق يذلا اذه مهل رهظ موقلا كئلوأ ناك نإف .ًانيابت

 .اولدتسا اذامي الو اولاق ام يردأ

 هللاف متركذ نيذللا نيحلاصلا نيلجرلا ايؤرو مكيلإ يشملا نم متركذ امو

 لاح ىلإ لاح نم لقنتلا نأل «ةنطابلاو ةرهاظلا هبابسأ رسييو كلذ قدصي ىلاعت

 نيبو ينيب ليح نكلو «سنألاو حارشنالا هببسب دجتو سفنلا هيلإ حيرتست امم

 . تاريتعم ريغ لوقت هجو نمو «تاربتعم لوقت هجو نم تاقلعتو تادييقتب كلذ

 ىلع تقولاو «ندبلاو بلقلا يف فعضلا ىلع ىلوتسا دق صخش انأف ةلمجلابو

 ةققحم ريغ ناسنإلا اهموري يتلا دصاقملاو .نتفلاو تاملظلا نم هملعت ام

 يقب رمألا اذه يف ناسنإلا ركفت اذإف ءاهيف ةيويندلا وأ ةينيدلا دئاوفلا لوصح

 الو .لاحلا يف اهدجي ةحار الف «لعفي اذام الو هّجوتي نيأ يردي ال ًاتوهبم

 هلجأ باتكلا غلبي ىتح عّدصم هلمشو علقم هبلقف «لاقتنالا يف اهردقي ةحار

 ثيدحلاف ليصفتلا امأو ؛ةلمجلا يف يلاح اذه .هل رّدق ام اّنم دحاو لك ىريو

 . ليوط هيف

 ليبق مكيلإ هب تثعب يذلا ليوطلا باتكلا يف هتركذ تنك دقف نالف امأو

 «ةمالسلاو ةحارلاب ابوحصم نطولا ىلإ دؤَعلاو ةحارلا مامتب هيف هل توعدو اذه

 تدجو امل كلذو ءهرسعو هتدش يف هاناعو هرمأب ماق نمل ًاضيأ هيف توعدو

 ال هيف مكل تلقو .ةبرغلا دالب يف ضرملا نم هباصأ ام ىلع ةقفشلا نم هيلع

 ابلجو هيلع ةقفش كلذ لكو َّىلإ ءيجملا نم هسفن هب هّتثدح اميف هل ملسأ

 امل كلذ نع تلفاغتو ينبجعي مل ءيش هلاح نم َّيلع يقب هنأ الإ «هيلإ ةحلصملل

 يف متلق امبسح هلاح نع لأسأ نأ ىلإ فّوشت هنم عقو املف «يلاح نم ملعت

 نم مدقت اميف يل متركذ متنك هل هيبنتلل الصفم تدجوو هنم اذه تمنتغا مكباتك

 تتشي ىتح اذك وأ اذكب لعفي ءيش يأو ءاذك مسرب مكلانه ىلإ ءاج هنأ مكتبتك
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 هعضوم يف دعق ولو «راطخألا محتقيو راحبلا بكريو هنطوو هلهأ قرافيو هلاح

 هندب ةحصو هيدي بسكب مهيلع ىعسيو هب قلعت نم ىلإ رظنلاو هسفنب لغاشتو

 يف كلذ نم هسفن عقويو صرحلاو بلطلاب مهل ردصتي ملو سانلل ضرعتي ملو

 ال يذلا نيكسملا تقولا اذه يف اميس ال ءاهنم ةيافكو اهنع ىْنَغ يف وه ايالب
 يف غلبأو هب لمجأ ناكل نيديلا رفص الإ هلمأي امم بلقني الو نيع هيف دحأل رقت

 .«ذفني ال لام ةعانقلاف» هيلطم ىلإ لوصولا

 ملسم جّرخو ''”«كاوسلا صوشب ولو سانلا نع اونغتسا» :ثيدحلا يفو

 دقلف ءائيش سانلا اولأست الو َةَّيِفَح ةملك ّرَسُأ» : اليوط اثيدح ركذو ؛«ةعامج

 دقو هايإ هلواني ًادحأ لأسي الف ,مهدحأ طوس طقسي رفنلا كعلوأ ضعب تيأر

 ملاس نأ ىوري 7«لبقي الف ىطعيو لأسي الف لأسي نأ هنم لأسي مهضعب ناك
 هل لاقف .كلملا دبع نب ماشه هيف فداصف مارحلا تيبلا لخد هللا دبع نب

 يفو «هللا ريغ هللا تيب يف لأسأ نأ هركأ ينإ» :لاقف «كتجاح لس» :ماشه

 ىلع ىقبأ ءاش نمف .ههجو لجرلا اهب حدكي حودك لئاسملا» دواد يبأ باتك

 دقلو «أَّدب هنم دجي ال رمأ ىف ناطلس اذ لجرلا لأسي نأ الإ كرت ءاش نمو ههجو

 :لوقسىذلا فدي

 50 :ىلا لان ولو ًاضوع ءهلاؤسب ههجو لذاب ضاتعا ام

 :لاقف ل «دربلا نم دعتري وهو راق موي يف مهضعب يئرو

 ٍيَّلَملاو مهلا قاور تحت ُموّنلاو قلخ يف مايألا عم يلايللا ٌعطق

 يف باهشلا هاورو [444 /12257(111) مقرب سابع نبا نع ءريبكلا يف يناربطلا هاور (1)

 . امهريغ هاورو [399 /687(]1) مقر ثيدح .«٠ . . سانلا نع اونغتسا باب «دنسملا

 ركاسع نبا هاورو [2867(957/21) مقر ثيدح «ةعيبلا باب « «ننسلا يف هجام نباهاور (2)

 .[48 /47] فوع همسا نم ركذ .قىشمد خيرات يف

 «قاحسإ وبأ يزنعلا ينيعلا ديوس نب مساقلا نب ليعامسإ ةيهاتعلا وبأ وه تيبلا اذه لئاق (3)

 ةعوسوملا] .هه 211 ةنس دادغب يف يفوت «ساون يبأو راشب ةقبط نم رثكم رعاش

 .[يبظ وبأ «يفاقثلا عمجملا «ةيرعشلا
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 قادم فك نم. نتفلا تبدل فرت -1دكغ لافيانأ نيم ئب ندجاو:ىلؤأ

 قرّولاو ٍلاومألا ًةرثك ىنغلا سيل ىّنغ عونقلا تلق اذب ٌتعنق اولاق

 "”قرطلا حضاو الإ كلسأ تسلف يرسي يفو يرسع يف هللاب تيضر

 دمختلاف ايصم كلذ ىف تنك نإف" هل: هركذأ و هيلع هنأ نأ ترآ انعاذيف

 ةويمكس اهيسقللاب, يكرس اهتلولو يلا رفكعسا اناف هيف طقس تكا و

 ةبعلو يضمي تقو دوصقملا شيإو .ائيش هلك كلذ نم هل ركذأ مل هنع ّىلإ

 لوؤسملا ىلاعت هللاو .فساّقعلاو باوثلاو باسحلاو ثعبلا اهئارو نمو ضقند

 . همركو هّنمب انسفنأ دشر انمهلي نأو ءانرئاصب رّونُيو انلاوحأ حلصُي نأ

 يع ا ديلا ج داع خام خم

 ةرشع ةثلاثلا ةلاسرلا

 ىلع هيلع مالكلا نم دب ال ًارومأ هنم تفّرعتو مكباتك ينغلب دقف :كعياعأ

 مالكلا كلذ لبق ضبقلا نم مكباصأ ناك امع متلق مكنأ :اهنم «ةداعلا بسح

 كلذ ٌتملع تنك دقف «ببسلاب ينوربختل مكل هتركذف مكلوقب مكنم ردص يذلا

 ضيرعلا ليوطلا مالكلا كلذ تيأر ينأ الإ هيلع صيصنتلا نع لفاغتأ ملو

 . كلذب تيفتكاف هل ًانمضتم

 ملو مكنم مالكلا كلذ ّضرأ مل ينأ ةهج ىلع ناك يرابخإ نأل : مكلوقو

 هنأ مهوتأ ملف ءهرخآ ىلإ . . .ىوه نع هومتلق مكنأ مكيف تدقتعاو هنسحتسأ

 مكباتك يف هنم مكسفنأ ةئربت ىلإ اوجاتحت ىتح كلذ نم ءيش مكنم عقو

 مكنأ مكيف تدقتعال لاخنلاب حلملا مكل تلق ولو فيك ءالكو ىشاح :مكلوقب

 عييضتلا نم متركذ ام َيلإ اوبّسنت نأ نع ًالضف ءلالحلا رحسلا وه اذه :نولوقت

 .لامهإلاو ءاغلإلاو لافغإلاو

 اموي ثراحلا نب رشب يل لاق :يزملا ظفاحلل لاجرلا مجارت يف لامكلا بيذهت يف ءاج (1)
 2162731 تانيآلا هده دشتاو
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 مل مكنكلو ةريثك دئاوف تجرخ دقف «ةدئاف جرختل الإ يدصق امو :مكلوفو

 : تلق ىتح «ةريثك دئاوف تمرح ينأ مكمالك نم يل رهظ هنأ الإ :مكلوقل اهوعَن

 ينعنم امنإو .مكنم عقو ام كلذ نم ينعنمي ملو ءردص ام ينم ردصي مل ينتيل اي

 اميس الو ء«راثعلاو أطخلا نم هيف نمؤي ال رابخألاو ثيداحألا ىلع ملكتلا نآ هنم

 ىلع ًادئاز ًاليوط يعدتسي هنأل موقلا كئلوأ هدصق يذلا دصقملا كلذ ةيثيح نم

 نأ كلو ءرابخألاب فِذقَي نم الإ مويلا هلثم ركذ ىلع رساجتي ال ًاليوأتو ءرادقملا

 مضب وأ «قمحألا وأ نونجملا هب ينعنو «لاذلا رسكو ءايلا حتفب ظفللا اذه طبضت

 ئرجي نأ ىسع ادامو) .قحلاب ال نكل موجرملا هب ينعنو «لاذلا حتفو ءايلا

 تنارقة؟ةانز ىمأ قلع ايكار ىلفم وه وك كيكف ةاوهتلا نمرقلا نسوانفلا

 يف بّتكلا بعت نم سفنلا ةحار ةهج نم وهو «معن «ىلْوَأ كلذ نع بارضإلا

 ةيفاقلا راعتسملا ىنعملا ىف اهتقايس ىضتقا «رامحلا ةينك دايز وبأو ىلعأ سرط

 . كلذ ملعاف «هفات رامح يلثم قح يفو هراف سرف قّقحملا قح يف يه

 فيكف «مكبتك لبق يلابب رطخي مل اذهف .مهنم لالحتسالا يف مكلوق امأو

 هب تبتك ام اهل ًالاهستسا مكدازو «ةبيغلا رمأ متلهستسا مكنأ هنم مهفي ؟هدعب

 نأ تقحتسا كلذ نم ائيش تلعف نإف :متلق مث ءاذكو اذكو هللا ىلإ ءاعدلا نم

 نم مكنم عقو ام ةعابت نم ءارب مكنأ نودقتعت متنك نإف .ةقيقح يفتكب ساببي

 ال كلذ: ىف. مكؤادتفاو «ذيعب كلذل مكداقتعا ةدسفم نم مكصالخف ةبيغلا

 : نيكسسلا هلا ع فرعتع دردلا لق هقافعنا ىلآلا كيفي

 اهببسب متضّرعت مكنأو ماعلا حايصك مكتبقر يف اهنأ نودقتعت متنك نإو

 نم مكنم عقو ام ىلإ سايقلاب اهيف لهاستلا مكنم عقو امنإو مالملاو باقعلل

 نوملست دقف ءردتقملا دحاولا مكيلع هارجأ امم عزجلاو ردقلا ىلع ضارتعالا

 اوقلعت ال نأ طرشب نكل داعملا يف مكتمالظ ةعابت مكل بهوتستو داقتعالا اذهب

 ام عافدتساب اهنع نولضانت سفن مكل نوكي الو باهيتسا الو ةمالسب مكبلف
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 هذه ىلع مكنوك مكسفنأ يف اودقتعت ال نأ وهو ءرخآ طرش طرشلا اذهلو

 نم مكيلع فاخيو لاكنلاو لابولا يف ةدايز مكيلع داقتعالا اذه نوكيف لاحلا

 رخآلا داقتعالا اذه نم مكتمالس متدهاش نإف .ىولبلا مظعأ يه يتلا ىوعدلا

 متفرشأ نأ دعب نيطلاو لحولا يف متبشن دقف رهاظلا دوهشلا كلذ ىلإ متنكسو

 متنك لب هيلع اولوعت ملو هيلإ اونكست مل نإو .نيبملا كالهلا نم صّلختلا ىلع

 ال ثيح نم متملس دقف «فنعلا نيع يف فطللا متدهاشو فوخلاو ءاجرلا نيب

 .نورذت امو نوتأت ام تاعابت نم متصلختو نورعشت

 ىلإ ةراشإ هنأل ديصقلا تيب وه فنعلا نيع يف فطللا متدهاشو : يلوقو

 الو هنذأب عمسي ال لاحلا هذه بحاص نإف .ديبعلا ةيدوبع لمكت اهب يتلا لاحلا

 لقعي الو لب ءهيلجرب يشمي الو «هديب شطبي الو هناسلب ملكتي الو هرصبب رظني

 .نافرعلا لهأ تاّصنم ىلع سلجي وأ ناتسرام يف ًاديقم سبحي نأ امإف .هبلقب

 اهيحانمانأل نيعيررع الو نيتش ناركألا انين ىواببت'الا ةيفلاسلا انلكو

 .نيعلا ةرق دهاشم

 اَْنَن َتدَكَو9 :مالسلا هيلع ىسوم قح يف ىلاعت هلوق ىنعم يف لبق دقو
 ل

 كلخاد ام كنع لاز ىتح عمجلا نيع كانيرأف [40 ةيآلا :هظ] * مَهْلا نم َكَنَيِحَنف

 هنم متنأ اوذخف ءرطاعب سيل يذلا رطاخلا هب حمس مالك هلك اذه .مغلا نم

 رهاظلاب مكحن نحن «ةدئاع الو ىودجب اهنم ىلحي ال هبحاص اوعدو ةدئافلا

 .رئارسلا ىلوتي هللاو

 لوؤي نيكسملا ديلقتلا نأ ٌتملع دقف نالفو نالف نع هومتركذ امو

 بذاجتت يذلا ىمعألا ةلزنمب دّلقملا نأل «ءكلذ نم مظعأ وه ام ىلإ هبحاصب
 هل نم لاح ىلإ رظني ال بلقلا ىمعأ رصبلا ىمعأ هنوك عم وهو يديألا هاصع

 دي يف الإ هاصع عقت ال نأ ةدسافلا ةنمزألا هذه يف بلاغلاو .يدتهي هبو عبتي

 هللا امهذاعأ لبج ةّنق نم نايدرتي وأ لحو ىف ًاعيمج اعقي نأ امإف ءهلثم ىمعأ

 ْ .ةلاحلا هذه نم ىلاعت

 دادس نمف كلذ نع متبرضأ مث هل هوبتكت نأ متدرأ يذلا باتكلا امأو

 نوعلطت مكنأل ءديحم هنع سيل ًاررض الإ ديزي ال لب ءديفي ال هنأل لمعلا
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 متبتك ولو «نوطلغتو نوبيصت ال دقو نودقتعت ام هيف نولوقتو نوطبهتو هيف

 مكبلقب قلع امم يفشتلا نم ضرغلا ةباصإ ىلإ برقأ ناكل صنلا اذهب هل
 . ضرملا نم هتهج نم

 باتكلا اوؤرقت مل مكنأ ينغلب دقف :دعب امأ ءنالف ىلإ نالف نم نولوقتف

 نم متلعف ام ّىلع رع دقو «مكيلإ هب بتكأ نأ ينرمأو نالف ّىلإ هب ثعب يذلا

 بتك باتك نم مكو «هيلإ اهيقلي ةحيصنب الإ دحأل بتكي ال هنأ دقتعأ ينأل كلذ
 يذلا باتكلاو .يلامعأو يدئاقع يف تالاكشإو هبش هببسب ينع لاز َّىلإ هب

 نشخل ًانمضتم ناك نإو «هنم ةخسنب مكيلإ بتكأ نأ ينم بلطو ّيلإ هّْجو
 دقل .لمهُي الو ىغلي نأ يغبني ال ةحيصنو «ةدئاف نم ولخي ال هنكلو «مالكلا

 مكدر نم ّيلع نوهأ ناكل ّيلع يباتك متددر ولو «ينبركأو هل مكدر َيلع َّرع
 هب ٍبّتكلا ىلع ترساجت كلذلف «هريغ اهغلبي ال يبلقب ةلزنم هل نآل هباتكل

 كلذ ىلإ تردابل هيلإ هب هّجوأ نأ ينومترمأو هلثمب ّىلإ متبتك مكنأ ولو «مكيلإ

 ا ا ا ار ير ا يس جا كر

 ينأل تسّمشأت ةلزنمب هتءارق تلزن الهو ؟مكركذ راركتو مكل ريخلا ةبحم الإ

 مكلغش نم نوغرفتتو مكرس اهيف ولخي يتلا تاقوألا ضعب يف نوركذت مكدهعأ
 :اكللد ريغو يورحلاو.كراعملا نم انانقلا نيب فرحي اموركذي نم نوعجست وأ

 . ريتك تلع كلذ: نشدقل «كلذ ةلزنمب هباتك ةءارق لعجت نأ نم لقأ الف

 - هب عفنو هللا همحر  رشاع نبا جاحلا يديس ةقيرط نع داح هنإ متلق نإف

 وه ىقبي ىتح جاحلا يديس ةقيرط ىلع يقب يذلا نمو .ءلجعي ال ميلح هللا نإف

 مل هنأب مكملع عم هدعبو جاحلا يديس ةافو لبق هل نيلصاوم متنك دقو ؟اهيلع

 مويلا مكل نم مث «ةدحاو ةمأ هلاوحأ رثكأ يف ناك لب هريغ عابّتا هتقيرط عبَتي

 ول ؟ةدسافلا ةنمزألا هذه يف لعنلاب لعنلا وذح هعبّتي نم وأ ؟جاحلا يديس لثمب

 طقلا اولمحت الو هقح نامز لكل ىطعي نأ يغبنيف .هودجت مل ةليتفلاب هومتشتف

 . لمجلا لمح

 مل كلذلف ىوهلا ثعاب هيلع هثعب امنإ باتكلا كلذ نأ مكل رهظ نإو

 يف يعم كلذ لعفي ذإ افاصنإ هيف فرعأ لجرلا نإف هباتك اوؤرقت نأ مكل يغبني
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 ةياغ كلذ يف ىّرحتي هدجأف رمأب اهيف ينرمأي وأ ملعب اهيف ينمّلعي ةريثك بتك
 .«كسفنل تنأ رظناو تمهف ام اذه : يل لوقيو طايتحالا ةياغ طاتحيو يّرحتلا

 نم ريثكو يعم اذه لعفي اذه .هانعم ام وأ ينهذ يف ديلبو يرظن يف رصاق انأو

 ناسنإلا يف فاصنإلاو «كتعلطأ كلذ ىلع كعلطأ نأ تئش نإو «لئاسملا

 . كزوعأل هنأ دجو مويلا َتبلط ولو ؟بذهملا لاجرلا يأو «لامكلا لاح مويلا

 مالكلا كلذب ينبركأو نالف ينءاج امدعبو ءمكل هلوقأ نأ يل ضرع ام اذهف

 ىلع مكلدي ىلاعت هللاو «هيلع يتبواجمو مكل هتبتك ام حّفصت يف لضفلا مكلو
 . هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ءرومألا دشرأ

 هنم ردص ام نكل «كلذ متدرأ نإ هيلإ هب اوبتكت نأ قئاللا وه هلك اذهف

 لزغلا الإ نوهي ءيش لك» :ةماعلا لوقتو .هب ًابعأ ملو لابأ مل هريغ نمو
 هدنع تيّبر تنك ينأل نالف لاح نم متركذ ام يلع زعي ناك امنإو «نوفعملا

 ىتح اتوناح هدنع ترمعو ةرم لوأ هل هتبتك تنك يذلا لوألا باتكلا يف ةقبط

 ءاش نإ وهو يتبعل هيلع ْتلأسو يتينم هتيأر دعومب يندعو نأ ىلع كلذ هلمح

 امع هدريف كلذ هل ركذي نأ نالف ىلإ ىشم اذإ نمآ ملف «مكربخأ هب مكربخي نأ

 ناسلو «هلاح ناسلب كلذ نع هفرصيف كلذ هل ركذي ال وأ ءهلاقمب هاون ناك

 ::لاقملا ناسل نم حصفأ لاحلا

 الو هداقتعا لطبي مل نإو «هنيع نم تطقسو َيف هداقتعا لطب نإ هلك اذه

 ال ناتينق انتا سأب اهي سيل ةلاخب هدنع: ىل تناك لي ةنيع نم كلذ ىنطقسا

 انا :تكسمتو:ىدم نانا اقفل ءايقار كانت انالفنأل «سأر يف ناعست

 «نيريدقتلا الك ىلعو .هيلع رثعي ملو هيلإ ٍدتهي مل وأ هدي نم هقلطأ امبر ءيشب

 غالبإ الو يدعوم زاجنإ هل حصي ال «لطبي مل وأ هداقتعا لطب نإ ينعأ

 . لمعي ام هدنع ام دعسلا ليلق وه نمو «يدصقم

 هتسلاجم نع اوضرعت ملو هيلع هومتأرق اذإ هعمو مكعم حازم هلك اذهو

 نم مكنيب ماقو طيلختلا نم مكدنع عقو امل وه ضرعأ امبسح هيلإ نايتإلاو

 بسن ذإ نالف نع هومتيكح امب ينعي ال اميف لوخدلا ىلإ مكب لا ىتح ء.طيلبلا
 نإف ءءايشألا هذه لثمب حازملا يلع ركني الو «نيبتسي الو ققحتي ال رمأ هيلإ
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 اميف اهعبتأ نّمو ءبعص ةداعلا قارفو ءمكعم اهتدّوعت يتلا يتداع كلذ

 هريغ نعو هنع تلقن يتلا لاوحألا هذهف الإو ءبتع هيلع سيل نسحتسيو زوجي

 مدعو نيعلا نم طوقسلاو طيلختلاو نّولتلاو بلقتلا نم ردصت نأ نكمي وأ

 موقلا كئلوأل ناك الو ءدوجولا يف عقت مل ول بلاطملا قيوعتو دعوملا زاجنإ

 «نسحتسم لاحو نسح داقتعا ئتهج يف مهل ناك لب .دومج ديلقتلا ىلع

 :هالوم عفانل امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع هلاق امم ىلإ بحأ نوكي هنإف

 نأ نم لإ بحأ ناكل سابع نبا نع ةمركع ظفحي امك ىنع تظفح ول»

 ىف ناك اذكه» :لاقف «؟ًاديج هتلعج الفأ» :هل ليق «فئاز مهرد يل نوكي

 . 2؟يىسمن

 هللا دبع هل نطفف مهيلإ رظني لعجف ريناندلا لاثمأك ةثالث نونب هدنعو هيلع لخد

 عفرف «؟ءالؤه لثمب الإ لجرلا طبغي لهو» :هل لاقف «مهب ينطبغت كنأك» :لاقف

 نوكأ نأل» :لاقف .فاظخ هيف شّشع دق ريصق هل تيب فقس ىلإ هسأر هللا دبع

 فاطخلا اذه ضيب عقي نأ نم ّيلإ بحأ مهروبق بارت نم يدي تضفن

 بصنم اتاوذ ناتأرما ةنالفو ةنالف هتحتو هل ةفص يف أموي وه امنيبو .«رّسكتيف

 ءاد فذق مث روفصع هسأر ىلع ىقشقش ذإ ءدلولا نسحأك دلو امهنم هلو لامجو

 نأ نم ّيلإ بحأ مهعبتأ مث هللا دبع لآ تومي نأل» :لاقف «هذيب هثكنف هنطب

 .«روفصعلا اذه تومي

 يعم ةنسحلا مهتلماعمو ةيضرملا مهتافصو ةقفاوملا مهلامعأ تناك اذإف

 ام نإف ءرئاطلا تومو ضيبلا رّسكتو فئازلا مهردلا نم يدنع ةباثملا كلتب

 مهل حبقأ ال مرج الف «ةبسنلا كلت نم يدنع نوكي مهنم لاوحألا هذه فلاخ

 هلاق يذلا بره دقف الإو تافآلاو تاعابتلا نم مكتمالسو يتمالس متدرأ

 .ةافاعملاو وفعلا ىلو ىلاعت هللاو .«تامو

 هيلع ىسوم ةيلضفأ داقتعا نم رمع وأ ديز ىلإ بين هنأ متركذ ام امأو

 ىتلا ةعيظفلا لاوحألاو ةعينشلا رومألا نم وهف هِِّكي دمحم انيبن ىلع مالسلا
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 ام لعلو ءاهرتسو اهراوُغ ةيطغت ىلإ َبْيَرْشَتو اهركذ عامس نع بولقلا زئمشت
 نأل .هنع تاقثلا ريغ وأ تاقثلا لقنب مص الو هنم ردصي مل كلذ نم هب مهنا

 داقتعا نإف .كيرش هل وه لق وأ - وه وه لق وأ - رفكلا هبشي كيكر بهذم اذه
 هنع هَّرنم وه امهالك نيرمأ يف ِةِكَك انيبنل ةمهتلا دوجو هدقتعمل بجوم اذه لثم
 لهأل حصني ال نأ :يناثلاو ءهتلاح سيبلتب هتمأل شغ عون هنم عقي نأ :امهدحأ

 نيروذحملا نيذه عوقو ىلإ بهذملا اذه ىدأ اذإو . هتلاسر غيلبت يف هتوعد

 نع د1 هلإف 11116 ديم" اكول هويتي مق دعم دحوم نمارس جل | تللكل تترك [جلطق

 ىلع ورازج قاس» :ليق ام ةلزنمب ذئنيح نوكيف نالطبلاب هقيدصتو هناميإ

 .«ورامح

 .هدجي ال ميقس وأ حيحص ليلدب هبهذم ةحص ىلع بلوط اذإ هنإ مث

 صيصختلا لبقت ةماع وأ دييقتلا لمتحت ةقلطم تايآب كلذ ىلع حتحي هنأ هتياغو

 ةلزنملا فيرش مالسلا هيلع ىسوم نأ ىلع اهتلالد الإ اهنم ديلا يف لصحي ال
 ةالصلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا نم ريثك كلذ يف هقحلي ال ثيح ةبترملا عيفر

 هرابخأو هصصق قْؤَّسو نآرقلا ىف هركذ راركت الإ كلذ يف نكي مل ولو .مالسلاو

 ًاراعشإ اهيف نأ ال هوك ني رتما ايف حافر ءهنم ةريثك عضاوم ىف

 ّحص نإ بهذملا اذه بحاص تيلو ءالكو ىشاح ِةكَي دمحم ىلع هتيلضفأب

 الو ريثك يف رخآلا ىلع امهدحأ حجري ال ثيحب ليضفتلا نع فقوت  هنع

 رون ءافطإ نم هيف امل ليلضتلاو لالضلا يف عوقولا نم ملسي ال كلذ عمو «ليلق

 .همَعِن نارفُكو هعّلُخ قيزمتو هللا

 يديب انه عقو بلطتي ريقف لجر ةلزنمب - تّحص ول - ةلزانلا هذه هبشأ امو
 حصي ال ناك نكل ءامهنع هللا يضر ركب يبأ ىلع ًايلع لّضفي ناك فلس اميف

 يضر ىلع رابخأ نم ربخ هدنع ركذ وأ عمس اذإف ءًاريثك هب ضرعي ناك لب كلذب

 وأ عمس اذإو «هيلع ديزم ال ام راشبتسالاو رورسلاو ةّرهلا نم هيلع رهظي هنع هللا

 ةحئار هيلع ّمشأ تنكف «كلذ نم ءيش هيلع َري مل ركب يبأ رابخأ نم ربخ هل ركذ

 يف ديعب نوب امهنيبف الإو يروص هبش اهانركذ يتلاب ةلأسملا هذه هبشو .ةعدبلا
 هلا لاق هما كالو هل من رك نوقع نالطددي اعوام نبأ امو .ىنعملا
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 لأسنف .هلعن كارش نم هيلإ برقأ هلهجو هلالض ىف ءرملا باكترا نإف «ةيفاعلا
 .ديمح ىلو هنإ «ةرخآلاو ايندلاو نيدلا ىف ةيفاعلا هللا

 نيروذحملا ىلإ بهذملا اذه ءادأ نم هركذ متمّدق ام :تلق نإف

 هب جرخن ايفاش انايب كلذ نونّيبت مكاسعف كلذل هيف نايب ال لمجم رمأ نيّروكذملا

 يتلا ةلأسملا هذه يف اميس ال «ديعب ردصلا جلث نم مكدنع وه يذلا ديلقتلا نم

 الإ غلبي ال كلذ يف رمألا نأ نظأ تنك دقو «ررضلا رثكيو رطخلا اهيف مظعي

 داقتنا الو ضارتعاب دحأ بهذملا اذهل ضرعتي ملو .داقتعالا يف داسفلا

 . «داولا زاجي قمحألا سأربو)

 شغلا نم لوألا روذحملا امأ «هتنوعمو هللا قيفوتب كلذ نايب يلع :لوقأف

 اذه نع مزال وهف اهركذن يتلا ةماطلا ىلإ كلذ لوؤي مث ةلاحلل سيبلتلاو ةمألل

 لزي مل هب هللا رثأتسا نأ ىلإ هثعبم نذل نم ِةلَي يبنلا نأل ءمامح قوط بهذملا

 هر الخ دوي انب رانج مالك نه هيلع كزلا ادويزابخالا قيدنابل ناع عمم
 يذلا ريكا ءيشلا ءايبنألا عيمج ىلع هتيلضفأو ايلعلا ةبترملاب امنا

 احيحص بهذملا اذه ناك ولف «هب عوطقم اذه دوجوو ءريدقت الو رصح هذخاي
 ذئنيح نوكي هنأل «مهيلع ًاسبلُمو هتمأل ًاّشاغ انركذ امم هنع ردص اميف ناكل

 داحأ هنع هّرني امم اذهو ءرهشي نأ بجي ناك ام رتسو رهظأ ام فالخ نطبأ

 ىلع ام ًاموي علطم علطأ اذإ هنإ مث «ءايبنألا ةريخ نع ًالضف .ءالضفلا ءالقعلا

 نوكيف هيلع ةسافنلاو هل دسحلا ىلإ هبسن امبر هيلع مالسلا هيلع ىسوم ةيلضفأ
 رهشي نأب ةنتفلا هذه عضوم مهنم ظفحي نأ هتمأ ىلع هتقفش ىضتقم نم ذئنيح

 نم ًائيش لعفي مل ِةلَك وهو هيلع هتيلضفأ مهنيب عيشي مالسلا هيلع ىسوم رمأ
 ندير اهنا نيلسرلا فييرتع انقلو انيك انهنذل لق علو عزكم ناك تو كلذ

 اذهو «ةيفص اهنإ) :امهل لاقو ءامهبولق نم ةنتفلا عضوم ِةلَو يبنلا ظفح نيذللا

 هيلإ لوؤي ام الو ءاذه نم اعقوم لقأب هليبسب نحن ام سيلو هروهشم ثيدحلا

 ةصق يف هلوق دي هنم عقو ام ةياغو «كلذ هيلإ لوؤي امم دشأب روذحملا نم اذه

 ىلع ىسوم ىفطصا يذلاو» :راصنألا نم لجر ةرضحب لاق يذلا يدوهيلا

 مث «انراهظأ نيب ِةكَك هللا لوسرو اذه لوقت» :لاقو يراصنألا همطل مث «رشبلا
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 اذهو ””ىسوم ىلع ينورّيخت الد وأ 2! ”(ءايبنألا نيب اولضفت 3: ةيلإ كلذ عفر

 يف ةمكحلاب ملعأ ىلاعت هللاو مالسلا هيلع ىسومل ةيلضفألا توبث ىلع لدي ال

 لِلَك هل ةيلضفألا دوجو هرهاظ يضتقي مالك هنم ردص نإ هلك اذه . كلذ نع هيهن

 . كلذ فالخب هنطاب نوكيو

 ىلإ فاضنيف ةيلضفألا ىلع ةيصوصن هيف نوكت مالك نم هنع ردص ام امأو

 امإ .كلذب هرابخإ يف هيلإ لوقلا يف فلخلا عوقو ةبسن هيف روذحملا اذه

 نع هب يتأي ام الو هلوقب قثوي ال نأ ىلإ كلذ يدؤيف «ةحلصم ريغل وأ ةحلصمل

 سيلو «ميظع رمأ اذهو «هيف كلذ عوقو زيوجتل ربخ وأ يهن وأ رمأ نم هبر

 دحأ هل بجتسي مل هتّيزم توبثو هتبترمو هتيلضفأب ربخي مل ول :لوقي نأ لئاقل

 اذه لجأل هنم اذه لثم عوقو زوجي هنإ ميلست دعب لوقن انأل ءدبألا رخآ ىلإ

 هعابتاو هل ةباجتسالل يضتقملا كلذ نم هاشاحو «كلذك سيل هنأ عم ضرغلا

 . طقف هيدي ىلع ةزجعملا روهظ عم ةوبنلل هاوعد

 تيلو .كلذ يف هل لخدم الف ةبترملاو ةيلضفألاو ةّيزملاب رابخإلا امأو

 مالسلا هيلع ىسوم ادع ام مالسلاو ةالصلا مهيلع نومدقتملا ءايبنألا يرعش

 .مهيلع هتيلضفأو ِةلِكَب دمحم انيبن لاحب مهممأ اوربخأ امل مصخلا بهذم ىلع

 مل هنأ مولعمو ؟مهعابتا نع مهممأ نم مهعبتي مل نَم فرص يف كلذ رثأ له

 مولعم هنأشب مهرابخإو ءهب مهوربخأ ام كلذ يف رثأ ول ذإ ءفرص يف كلذ رثؤي
 ةيلضفأب هرابخإ وأ هدعب يتأي نم ةيلضفأب يبنلا رابخإ نيب قرف ّيأو .عطقلا ىلع

 مدع يف هيف قحاللا ةيلضفأب نامزلا يف قباسلا رابخإ رثؤي مل املف ؟هلبق مّدقت نَم
 يف ريثأتلا لب كلذ يف قباسلا ةيلضفأب قحاللا رابخإ رثؤي مل «ةباجتسا الو عابتا
 نأ وعدملا ةجح نم نأل دشأ ناكل رّوصت ول قحاللا ةيلضفأب قباسلا رابخإ

 ينعدف كدعب يتأي كنم لضفأ ًايبن نأ ينتربخأ كمعزب يبنلا اهيأ كنإ :لوقي

 .[381 /5709(]10) مقر ثيدح «لوألا لصفلا «حيتافملا ةاقرم يف يراقلا يلع هدروأ (1)

 ملسملا نيب ةموصخلاو ةمزالملاو صاخشألا يف ركذي ام باب ,.هحيحص يف يراخبلا هاور (2)
 لئاضف نم باب .هحيحص ىف ملسم هاورو [849 /2280(]2) مقر ثيدح .يدوهيلاو

 . امهريغ هاورو [1844 /4] (2373) مقر ثيدح «مالسلا هيلع ىسوم
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 مث نأ عم كعابتا ىلإ نآلا يب ةجاح الو هعبتأو هقحلأ يلعلف يلاح ىلع ىقبأ

 ؟وعدملا لوقي ءىش ّيأ قباسلا ةيلضفأب قحاللا ربخأ اذإو .كنم لضفأ وه نَم

 . هتافو هددت حد داع ىلا يطال «ىبأ مأ ءاش هعبتي نأ ىلإ لاحلا هئجليف

 : لوقنو ديزن لب «لوقلا اذه لوقي نأ لئاقل حصي ال هنأ هانركذ امب تبثف

 ةسايرلا لهأ نأل ءهل باجتسي الو عبتي ال نأ هتيلضفأب يبنلا رابخإ بساني يذلا

 ار يعرح مادا هيلع شسؤرتلاو ربكتلا ىلإ الإ ةنويسني ال هتمأ نم

 .ربكتلاو ةسايرلا يف مهكراشي نَم ىلإ اوداقني نأ فنألا خومشو ربكتلا نم هيف

 بساني يذلا وه هيلع هريغ ةيلضفأب هرابخإ دوجو وأ هتيلضفأب يبنلا رابخإ مدعو
 ردق ةفرعمو فاصنإلاو عضاوتلا ىلإ كلذ يف بسني هنأل هل ةباجتسالاو هعابتا

 .رادقألا يوذل

 لكَ دمحم انيبنب مهنم رفك نّم رفك امنإ شيرق نم ةسايرلا لهأ نأ ىرت الأ
 ىتح ''”«مكيلإ هللا لوسر انأ» :هلوقل مهعامس درجمب مهنم هلسح نم هلسحو

 اذكو اذكو انمعطأو اومعطأ «فرشلا مشاه ونبو نحن انعزانت» : لهج وبأ لاق
 «؟اذه قحلي يذلا نمف .هيلإ ىحوي َيبن انم :اولاق ءناهر يسرفك انك اذإ ىتح

 مم قع ثلا اك لي ال» «؟هلا لوسر بلاط يبأ مبتي نوكي فيك» :اولاقو
 هيف اعاون أهل :اويبتتو ٍبويغلاب ةومو مث [31 ةيآلا :فرخرلا] 429 مِظَع ٍتْسرَمْلا ني

 ندقت لل: نازك كتمو نوتحسووب رفع اسو عانق 1 رلاقف + كافالاوب ىهتاقتلا

 . كيلع هللا ىَلص كهجو نول ال مهرصب صف

 ًاقودص ا ل ل

 0 ””«مدآ دلو ديس انأ» :مهل لاق ول كنظ امف ٠ هايف اا فد

 مقر ثيدح «. . .ِِكَك هللا لوسر نيكرشملا بيكذت ركذ ء.حيحصلا يف نابح نباهاور (1)

 .هنع هللا يضر ضاعلا نب قرمع نع دنسملا ىف ىلعي وبأ هاورو [522 /14] (6564)

 . امهريغ هاورو [337 /7353(131) مقر ثيدح

 : ًالماك هصنو [1782 /4] (2287) مقر ثيدح .لئاضفلا باتك ؛هحيحص يف ملسم هاور (2)

 هاورو «عفشم لوأو عفاش لوأو ءربقلا هنع قشني نم لوأو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ»
 .هرمغ
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 نم ًاليبس مهتوعد ىلإ ِةِْلذ لوسرلا دجو ولف ؟اذه هبشأ ام وأ «لسرلاو ءايبنألا

 ال نكلو هب هاف الو كلذ لاق ام '"'مكيلإ هللا لوسر انأ» :مهل لوقي نأ ريغ

 انأ» :قبطلا يف بنعلا هيلإ مّدق يذلا مالغلا كلذ لاق املو .كلذ ىلإ هل ليبس

 لاقف "*”( نع نب نينوي حلاصلا لجرلا ةيرق» : هك يبنلا هل لاق «ىونين لهأ نم

 يبن انأ ءيخأ اذه» : لَك يبنلا هل لاق «؟ىتم نب سنويب كملع امو» :مالغلا هل

 هللاو «مالسإلا ءادتبا يف هنأش ناك اذهو .كلذ ىلع هدزي ملو "”«يبن وهو

 . طقف ةلاسرلاب رابخإلاو ةوعدلا ىلع راصتقالا ينعأ «ملعأ ىلاعت

 نايدألا عيمج ىلع هنيد رهظو ناميإلا رمأ مكحتساو مالسإلا ةكمت ايلف

 كلذ يف لفحي ملو «ناثملا تابهو نمحرلا حنمب رابخإلا نم هب رمأ امب عدص

 : ىحضلا] 46 ْتَوَسَه َكّيَر مع اًمأوإل دعقو ماق نم ٍلابي ملو ءدعرو قرب نم
 . نيروذحملا نيهجولا دحأ ىلع مالكلا رخآ اذهف [11 ةيآلا

 .هتلاسر غيلبتو هتوعد يف حصني مل ٍةِكَي هنوك وهو رخآلا روذحملا امأو

 بورحلا هبصانو هقاشو هّداح نمم نأل فيخسلا بهذملا اذه نم مزال وهف

 .دوهيلا ةدناعملاو ةّداضملاو ةدعابملاو ةاداعملا يف هدهج لذبو دئاكملاب هدياكو

 بطخأ نب ئّيحو قيقحلا يبأ نباو فرشألا نب بعكك مهنم ءاسؤرلا اميس ال

 امبر لب غلبملا اذه رمألا مهب غلبي مل ًاحيحص بهذملا اذه ناك ولو ءمهريغو

 مهفلأتسي نأ نكمي ناك كي يبنلا نأل ءهتوعدل اوباجتساو هب اونمآو هل اونعذأ

 نأل ءهيلع مالسلا هيلع ىسوم ةيلضفأ نم مهل هركذي امب مهفنأو مهروفن ليزيو
 نم هنم هنوعمسي امل فاصنإلا ىلإ كلذ يف هنوبسنيو ًاميظع ًاعقوم مهنم عقي كلذ

 فلأتسيو ةوعدلا يف فظلتي ناك ِةِلَك يبنلا لاح نم مولعمو «فارتعالاو رارقإلا

 كلذ بنج يف ىلابي ال ىتح هلعفي نأ هل امم هنكمي ام لكب ةرفانلا بولقلا

 ىلع غلبو «لدرخ ةبح ةعيفرلا هتبترم نم اهلين هصقني ال يتلا هظوظح تاوفب

 .هجيرخت قيس ثيدحلااذه (1)

 [554 /1] هرمأ ءادتبا دنع هللا يبن رمأ نم ناك امع ربخلا ركذ «خيراتلا يف يربطلا هاور (2)

 . امهريغ هاورو [136 /3] فتاطلا لهأ ىلإ هباهذ ىف «ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا هاورو
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 َكَّزَلا# : لجو ّرع هللا لاق .سفنلاب ةحامسلاو كالهلا غلبم مهاده ىلع هصرح

 نم رع لاقو «كسفن لتاق يأ [3 ةيآلا : ءاَرَعَشلا] قه َنيِنمْؤَم أونركُي الأ َكَسْم محب

 ريغ ىلإ «ةيآلا ...[6 ةيآلا :فهكلا] # ٌمهِرَتاَء حْلَع َكَسْفَن محب كَم : لئاق

 تانيا ةم:كلذ

 ناك اذإف «لاعفلاو لاقملا نم نسحلاب مهلماعيو لاومألا مهل لذبي ناكو

 ةملكب هتوعد لهأ ضعب ىلع لخبي نأ نكمي فيك هانركذ ام فالئتسالا يف هلاح

 لب كَ هل عقي مل كلذ نم ًائيش نأ مولعمو ؟هبرغ نم اهب لفُّيو هبلق نم اهب ذخأي
 ءدكلاو فسألا نم مهبولق تّتفتتو ءدسحلاو دقحلا نم مهرودص ىظلتت مهكرت

 مهنع فشك الو «ةمحر مهيلع كلذ ببسب مالسلاو ةالصلا هيلع هكردت ملو

 : مهل لاقو رييعتلاو حيبقتلا مههجاو لب «ةّمغ هنع اهب نوضريو مهقفاوت ةملكب

 سوؤك مهعّرجو فويسلا مهيف مكح كلذ دعب مث «ريزانخلاو ةدرقلا ةوخإ اي»
 . فوتحلا

 هيف هيلع لزني مل اميف باتكلا لهأ ةقفاوم بحي ٍِكَي ناك دقو
 همصخ قفاو اذإ ادبأ رظانملاو فاليتسالا نم هانركذ امل الإ كلذ سيلو .ءيحو

 نأ هنكمأو .ءدعابتلا لك هنع دعابتي مل هب لاق امو هبهذم نم ءيش ىلع

 ءرظانملا ةلأسم هبشيو «هيأر يف هعبتيو «هلوقب لوقي نأ ىلإ كلذب هرجتسي
 راذتعالا نع ةدّرجم نطوملا اذه يف ركذت ال نأ بدألا قح نم ناك نإو

 وسر قيمز ىف ةزويعلاب نالقعمسالا صدي نأ هعكيس مل نفنسلا هيلي أ
 .هتهج ىف هلي يبنلا اهلاق ةملكب هاوعدل ٌجتحاو هعم هسفن كرش ىتح كي هللا

 كلذب دصق امنإو .هموق نم هيلع دفو نم ةلمج يف هيلع دفو دق ناك ذإ

 ًائيش لعفي مل ِةلَي يبنلاو «هنيد عبتاو لي دمحمب نمآ نَم هلالض ىلإ ّرجتسي نأ

 نم ءاش هتيلضفأب ًاربخمو هتيصوصخب ًاعداص كي لزي مل لب «ءكلذ نم
 ,2”(سانلا ديس انأ»و "' ”(مدآ دلو ديس انأ» :لوقي ناكف .ىبأ نَم ىبأو ءءاش

 .هجيرخت قبس ثيدحلا اذه (1)

 مقر ثيدح «ًاروكش ًادبع ناك هنأ حون عم انلمح نم ةيرذ باب ءهحيحص يف يراخبلا هاور (2)

 _ محلب هيك هللا لوسر ىتأ :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هصنو [1745 /4435(]41)
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 لهو «ةمايقلا موي سانلا ديس انأ» : لاق مث ةسهن اهنم سهنف هبجعت تناكو عارذلا هيلإ عفرف -

 يعادلا مهعمسي دحاو ديعص يف نيرخآلاو نيلوألا سانلا هللا عمجي ؟كلذ مم نوردت

 نولمتحي الو نوقيطي ال ام بركلاو مغلا نم سانلا غلبيف سمشلا وندتو رصبلا مهذفنيو
 ضعب لوقيف «مكبر ىلإ مكل عفشي نم نورظنت الأ «مكغلب دق ام نورت الأ :سانلا لوقيف

 هللا كقلخ رشبلا وبأ تنأ :هل نولوقيف مالسلا هيلع مدآ نوتأيف مدآب مكيلع : ضعبل سانلا

 ام ىلإ ىرت الأ كبر ىلإ انل عفشا كل اودجسف ةكئالملا رمأو هحور نم كيف خفنو هديب

 بضعغي مل ابضغ مويلا بضغ دق يبر نإ :مدآ لوقيف ءانغلب دق ام ىلإ ىرت الأ ءهيف نحن

 ىلإ اوبهذا يسفن يسفن يسفن هتيصعف ةرجشلا نع يناهن هنإو هلثم هدعب بضغي نلو هلثم هلبق

 لهأ ىلإ لسرلا لوأ تنأ كنإ حون اي :نولوقيف ًاحون نوتأيف . حون ىلإ اوبهذا يريغ
 نإ :لوقيف هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ كبر ىلإ انل عفشا ًاروكش ًادبع هللا كاّمس دقو ضرألا

 تناك دق هنإو هلثم هدعب بضغي نلو هلثم هلبق بضغي مل ابضغ مويلا بضغ دق لجو رع يبر

 . ميهاربإ ىلإ اوبهذا «يريغ ىلإ اوبهذا يسفن يسفن يسفن يموق ىلع اهتوعد ةوعد يل
 كبر ىلإ انل عفشا ضرألا لهأ نم هليلخو هللا يبن تنأ ميهاربإ اي : نولوقيف ميهاربإ نوتأيف

 هلثم هلبق بضغي مل ابضغ مويلا بضغ دق يبر نإ :مهل لوقيف «هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ
 ثيدحلا يف نايح وبأ نهركذف - تابذك ثالث تبذك تنك دق ينإو هلثم هدعب بضغي نلو
 اي :نولوقيف ىسوم نوتأيف . ىسوم ىلإ اوبهذا «يريغ ىلإ اوبهذا يسفن يسفن يسفن -
 ام ىرت الأ كبر ىلإ انل عفشا سانلا ىلع همالكبو هتلاسرب هللا كلضف هللا لوسر تنأ ىسوم

 هلثم هدعب بضغي نلو هلثم هلبق بضغي مل ابضغ مويلا بضغ دق يبر نإ :لوقيف ءهيف نحن

 . ىسيع ىلإ اوبهذا «يريغ ىلإ اوبهذا يسفن يسفن يسفن اهلتقب رمؤأ مل ًاسفن تلتق دق ينإو
 تملكو هنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هللا لوسر تنأ ىسيع اي :نولوقيف ىسيع نوتأيف

 بضغ دق يبر نإ :ىسيع لوقيف «هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ انل عفشا ًايبص دهملا يف سانلا
 يسفن يسفن يسفن - ابنذ ركذي ملو - هلثم هدعب بضغي نلو هلثم هلبق بضغي مل ابضغ مويلا
 لوسر تنأ دمحم اي :نولوقيف ِةكَي دمحم نوتأيف . لَو دمحم ىلإ اوبهذا «يريغ ىلإ اوبهذا

 ىرت الأ كبر ىلإ انل عفشا رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دقو ءايبنألا متاخو هللا

 نم يلع هللا حتفي مث لجو زع يبرل ًادجاس عقأف شرعلا تحت يتآف قلطنأف «هيف نحن ام ىلإ
 َلَس كسأر عفرا دمحم اي : لاقي مث يلبق دحأ ىلع هحتفي مل ًائيش هيلع ءانثلا نسُحو هدماحم

 لخذأ دمحم اي :لاقيف «بر اي يتمأ بر اي ىتمأ : لوقأف يسأر عفرأف .عفشت عفشاو هطعت

 اميف سانلا ءاكرش مهو ةنجلا باوبأ نم نميألا بابلا نم مهيلع باسح ال نم كتمأ نم
 عيراصم نم نيعارصملا نيب ام نإ هديب يسفن يذلاو» :لاق مث .«باوبألا نم كلذ ىوس

 .«ىرصنبو ةكم نيب امك وأ ريمحو ةكم نيب امك ةنجلا
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 الإ امهعسو ام نيّيح ىسيعو ىسوم ناك ول*و «'"!"«يئاول تحت هنود نّمو مدآ»و

 يخأ هللا محرو «نالف يخأ 000 «نالف يخأ هللا محررا م (يعابتا

 هديل ولو يكون اذه نم كو ""اعييم وأ ايوا اسمح ثتيطعأ»و (00(نالف

 الف « وس واااو ا وي او

 رئاصب كلذب هل ةداهشلا ىلع تقفاوو نينمؤملا رودص كلذب 0000

 نأ اوملع دوجولا رارسأ ىلع عالطالاو دوهشلا نم هب اوّصخ امل مهنأل نيفراعلا

 اوكلسف «يائسألا ترقأ ىلاغتهننا قديس ناو ةجابللا تكانل وه هلع ادينكت

 امك «ميقس الو حيحص ثيدح بلطت ىلإ اوجاتحي ملو ميقتسملا طارصلا كلذب
 .هب متربخأ امبسح موقلا كئلوأ هجاتحا

 ليلد ىلإ راهنلا جاتحا اذإ ءيش ناهذألا يف حصي سيلو
 بهذملا اذهب بهذمت نم طلغ نأش يف مكل هركذأ نأ ٌثدرأ ام اذهف

 ةلأسملا هذه يف مالكلا تلوط امنإو «ءيرب كلذ نم انبحاص لعلو «ءيدرلا

 نأو ةلكشملا رومألا ىف ةرظانملا كلسم اهيف كلسي ال نأ اهقح نم ناك نإو

 قتاللا: وفاه ىلع يدار ةتبوتع نم يهدم نم كلذ نأ ةيضإ نما لك عم رصعتب
 ةريثكلا تارابعلا يف ننفتأ بتكلا نم ريثك يف مكعم يتداع يه هذه نأل ءهب

 هللا اولأساو رذعلا كلذ يف اولبقاف «ةريصقلا ةجحلا يف ليوطلا مالكلا ركذأو

 .رفغلاو وفعلا ىلاعت

 يف ىلعي وبأ هاورو [281 /2546(]1) مقر ثيدح « سابع ن نبا نع دنسملا يف دمحأ هاور (1)

 . امهريغ هاورو [215 /4] (2328) مقر ثيدح «سابع نبا نع دنسملا

 .[125 /1] شهدملا يف يزوجلا نمحرلا دبع جرفلا وبأ هدروأ 220

 . عجارمو رداصم نم يدل اميف هدجأ مل رثألا اذه (3)

 ءاروهطو ادجسم ضرألا يل تلعج :ِةكَي يبنلا لوق باب ,.هحيحص ىف يراخبلا هاور (4)

 هن سو دخامجل ناك :ييححم نت دسم اورو [16911114217) كرد ظينع

 .امهريغ هاورو [370 /521(6]1) مقر ثيدح «ةالصلا

 بيطلا وبأ يدنكلا ىفعجلا دمصلا دبع نب نسحلا نب دمحأ :ىبنتملل تايبأ ةعبرأ دحأ (5)

 :هتاسنكو اولا رجلا عمتساسألاو 2354 ةنس ىفوتملاو ه 3 ةنيم ةولونملا

 نيرعف نيسلساتل نكاعاتل ليف انفردقاو رعشلا روج
 .[يبظ وبأ «يفاقثلا عمجملا «ةيرعشلا ةعوسوملا]
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 نم يردأ الف ةيبوبرلا بناج يف مكبيصت اهنأ متركذ يتلا ةسوسولا امأو
 موسرلا باحصأ يرتعت امنإ ةسوسولا نأل ,كلذ يف ةسوسولا مكئيجت نيأ

 ةعونملا ةسوسولا نودجي مرج الف .موهفمو لوقعم مهسفنأ دنع مهل نيذلا

 قئاقحلا باحصأ امأو .ليثمتلاو هيبشتلاو مهوتلا نوقرافي ال مهنأل ةسنجملاو

 ةيواخ حابشأ مهرظن يف مهنأل كلذ نم ءيش مهبيصي الف مهقيرطل كولسلا لهأو

 يذلا مهّبر مهارأ ام الإ نوري الو «مهالوم هب مهرّمع امب الإ نورمعني ال

 مهلوح موحي الف .حيحصلا نافرعلاو حيرصلا قحلا الإ كلذ سيلو .مهالوت

 .نسابلا الود فلل ههنيصي لو اونو

 ودرست مل عولتزك نا مس نرحفم يكاو قالو آلا ةناييع نت هقركذ امو
 «كلذ لجأل مكليازي مل بارطضالا نأو «مهنم نوبلطت ال مكنأو ًائيش مكل

 يف مكنم يل رهظ مث «نبجو رّوخ ءاليتساو ريثك فعض ىلع ليلد مكنم كلذف
 . مكقرافت مل تالاهجلا نم عاونأ مكمالك

 قيلي ماقمب اذه سيلو ًائيش مهنم اوبلطت ال نأ ىلع متلمع مكنوك :اهنم
 . فعضلا نم هيلع متنأ ام ىلع مكلاحب

 نإف ءاضيأ ةلاهج ؛يبارطضا نكسيل بلطلا حجرأ ةّرمف :مكلوقو
 وأ تبلط ءاوسو «لجو ّرع هللاب ةقثلاب نكسي امنإو بلطلاب نكسي ال بارطضالا
 . بلطت مل

 «ّيلإ لصي نأ دب ال قزر هيف يل ام .بلطأ ال لوقأ ةرمو :مكلوقو
 . ىلوألا لثم ًاضيأ ةلاهج

 ةلاهج «ينقرافي ال بارطضالا نكل ّيلع ةلاحلا هذه بلغتف :مكلوقو

 ل كلذلو ديعلا ننوتسي قزق ةواوب الإ نركت آل لاجلا ةهةبلغق:نآل اقيأ

 ناد نولمعت كلذ ركل طي دلأ ةلخلا قزح كوست مكلعلو «بارطضا هل نوكي

 كلذكو .ماقمب مكل سيل هنأل بارطضالا هعم نكسي ال كلذلو هنوفلكتتو

 نم ناسللا رهاظ ىلع تناك اذإ الإ اضيأ ةلاهج هيلإ نوكشت نم ىلإ مكاوكش
 ىلع اهدادرتو مولعلا هذه ةلوازم نأل «ءيبلق ثعاب كلذ ىلع مكلمحي نأ ريغ
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 نأل «ىوكشل غاسم هيف ذئنيح نوكي الف ًارون هبسكُيو ًارورس بلقلا ديفي رطاخلا
 .ةملظلاو ةمغلا نم هبيصي ام وه امنإ كلذ أشنم

 نع توكسلا عم هيف داهتجالاو مهنم بلطلا ىلْؤأ نيتلاحلا يأف : مكلوقو

 ىتح اذه يف لاكشإ يأو .ًاضيأ ةلاهج ؟يّكشتلا عم توكسلا وأ يكشتلا

 هجولاو .امهنم دحاو لك يف ريخ الو «نيتلاحلا نيتاه نيب ةيلوألا نع نولأست

 نع هكستو يلظلا كرت. نتن فوغدلا نم ارارفوب ةسلل اغابتا عيلطك:أ

 .ديجملا ٌبرلا رادقأل طخست عون اهيف نأل امإو «ديفت ال اهنأل امإ .ىوكشلا

 ىتح ةدهاجملا تاقوألا ضعب يف توكسلا عم لصحي دقو :مكلوقو

 ةدهاجملاو «ءيش يف ةدهاجملا عضاوم نم اذه سيلف «يكشتلا نع تكسأ

 بجي امب ديعلا مايق دعب اهيعاودو اهتاوهشب سفنلا تراث اذإ ةدومحم نركت امنإ

 نإو اديهش تام اذه هداهج يف تام نإف «ةقيقحلاو ةعيرشلا ماكحأ نم هيلع

 .ةفيج تام متركذ يذلا داهجلا يف تام

 مكل نيبتي ناك نإف «حيبق هنأ حيحص ؛يلاح حبق يل نيبتيو :مكلوقو
 يردأ الف الإو باوصلا ىلإ متيده دقف اهيلإ مكل ترشأ يتلا هوجولا نم اهحبق
 . كلذ

 ىلع ال. نكلو ايها ةلايخ « يسفن يزحخأو ييحتسأو دمخأف : مكلوقو

 . بتك نم عضاوم يف كلذ ىلإ مكل ترشأ دقو .سانلا ةماع بهذم

 انه ناك ول اهيف انأ يتلا تالاهجلا هذه عيمج نإ لوقأ ينأ عم :مكلوقو

 يذلا ام كلذ نالف تام ول َتيأرأ ءتالاهجلا مظعأ نم اذكو اذك تنكل نالف

 كدنع ناك ول انالف نإ مث «نآلا هعنصاف كاذ ذإ اعناص تنك امف عنصت تنك

 يف كل همسري ام راشعم رْشُع كل ركذي نأ هنم عمطت مل ًآالئاقو اتئابو ًارضاح

 ال نناز نعم نوضحلل لوقت نأ كلو نم اقيقحتو اقيقت رثكا لو يتلا

 .بيبحلا عم بحملا نأش نم كلذ ذخو «بيغملا لاح يف هنادجو روصتي

 ةصق اهنم ءرومأب هيف انوربخت مكنم باتك ّيلع درو مّدقت ام تبتك املو

 يرطاخ يف تدجو دقو «.هل هلاق يذلا امو ورمعو اديز هيقل فيكو لجرلا كلذ
 ءايبنألا نإ :هلوق نم باتكلا اذه يف هنع متركذ ام الإ هيلإ بسن امب نظ ةبلغ
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 ًاضيأ وهو «هنع مهف ام فالخ اذه نإف ءضعب ىلع مهضعب لّضفي ام مهلك

 ,؟نآرقلا صنب ةتباث مهنيب ةيلضفألاو فيك «هيلإ تفتلي نأ يغبني ال لالض
 يفن يضتقي ال هنكلو ًاحيحص كلذ نوكي دق ءدحاو مهبوشم نأل :هلوقو

 لصحيل هلبق يذلا نم لضفأ هنأ الإ لوقي نأ هل يغبني ال نكل :هلوقو .ةيلضفألا

 ةراشإلا تمدقت دقو «هعامس يواسي ال مالك «هوعبتي مل الإو هميظعت هيعبتمل

 يف اوفطلتت نأ اذه يف هعم ةضوافملا تعقو اذإ سأب الو هداسف هجو ىلإ

 بيجي يذلا ام ىرأل هريغ وأ نالف ةهج نم امإ ,كلذ يف يمالك ىلع هعالطإ

 .ةحار هيف رومألا ىلع عالطالاو «هب

 يتّمأ يف كرشلا» :هلوق هريسفت نع هلاؤس نم متركذ ام هنم تفرعت اممو

 متئا نميف كرشلا» ههنع هاك ةهءل وق نيف ةرمبتو "يتلا بيبد نم ىفخأ

 نأو روكذملا بهذملا ىلإ هب راشأ ناك نإف .همهفأ ال ريسفت اذهف «يندلقو يب

 هريغل ةيلضفألا توبثل لمنلا بيبد نم ىفخأ كرش هل ديلقتلاو هب مامتئالا سفن

 نوك نأ هريسفت يف موهفملا امنإو .وه ام يردأ الف الإو ركنم ريسفت وهف
 روفوو مهرادقم ولع ثيح نم وه امنإ 2«لمنلا بيبد نم ىفخأ هتّمأ يف كرشلا»

 سيل نكل فخ وأ يلج مهيف كرشلا نإف .ممألا نم مهريغ فالخب مهراونأ

 هذهل حدملا ضرعم يف ًاقوسم مالكلا كلذ نوكيو «لمنلا بيبد نم ىفخأب
 اذه دجو امنإو .مذلا ضرعم يف هنوقوسيو سانلا رثكأ هب ّجتحي امك ال ةمألا

 فرص ىلإ مهنم نيلصاولا نأل لاحلا اذه ىلع مهو مهيف كرشلا نم عونلا

 امو يفخلاو ىلجلا كرشلا دوجو ءافتنا بجوي يذلا وه كلذو «ليلق ديحوتلا

 اهدقف نم طقسي نأ يغبني ال يتلا ةينّسلا تابهلا نم وهو «ئفخلا نم ىفخأ وه

 هّبن دقو .ثيدحلا ىنعم يف مهفي نأ يغبني يذلا وه اذه ءةيصوصخلا ةجرد نع

 هررحي مل نكلو حدملا ضرعم يف قوسم ثيدحلا نأ ىلع ةيفوصلا ءاملع ضعب
 .هانلق يذلا ريرحتلا اذه

 .[114 /3] نانس يبأ نب ناسح قيرط نم ءايلوألا ةيلح يف ميعن وبأ هاور (1)
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 امهنأ نيلجرلا كنّيَذ نع متركذو ديزي يبأ مالك نم هنع متلأس ام امأو

 «ةيلحلا» نم يديب يتلا ةخسنلا يف هرأ مل مالكلا كلذ نإف ««ةيلحلا» يف هاعمس

 نع ديعبب سيل ام الإ همالك نم ركذي ال نأ طرتشا هنآل اهيف هنع هلقني نأ دعبيو

 ىلع مهفي نأ يغبني ال هنع متيكح يذلا مالكلا اذهو ءاذه هانعم ام وأ مهفلا

 ؟هل هتدابع ىري فيك هفرع نمل ٌتبجع :لاقي نأب هليوأت نم دب ال لب هرهاظ
 يف هاعمس وأ مالكلا كلذ ايأر امهتظأو «هتينأ وحمتو هتيوه لطبت ةفرعملا نأل

 .هنع هللا يضر ديزي يبأ مالك نم فلأ يذلا عومجملا

 ''”(مزلاف تفرع» :يباحصلل ِةِكَك هللا لوسر لوق نم هنع متلأس ام امأو

 نيقتملا لامعأ هيلع ينبنت يذلا نيقيلا نيع ىلإ تلصو  ملعأ هللاو  هانعمف

 كلذ ءارو ام ىلإ علطتت الو .هقح بدألا طعأو .اهيلع مدو لامعألا كلت مزلاف

 ذئنيحو «هلبق ام كل ىلوت امك كل كلذ ىلوتي يذلا وه لجو ّرع هللا نوكي ىتح
 . ةيرحلا حيرص ىلإ لصتو ةيدوبعلا ماقم كل لمكي

 ةرشع ةعبارلا ةلاسرلا

 انم مدقت دق رركم هيف ام ةماع اهنم لوألا .بتك ةعبرأ مكنم ينغلب دقو

 يف متذخأ امل مكنأ الإ ,هلوصف نم هيلع ملكتلا ىلإ جيتحا ام ىلع ملكتلا مكل

 هل روما اهدفايس نيم تدلعما ريغ ىف ترركت ىلا لئاسملا نفعب ويرزق
 ناسنإلا كلذ اهب ىّصو يتلا ةيصولا :اهنم .مكل مدقتملا مالكلا نم اهدفتسأ

 نم يه لب خيرات اهب ءىجي مل ةحيصنلاو ةيصولا كلتو ءهضرم دادتشا دنع هدلو

 نم ءيش هبلقب قلع هنأ نم نالف هركذ ام :اهنمو .مايألا رداونو نامزلا بيجاعأ

 ائيش ىأر له :هلأس امل هل هباوج :اهنمو . عفدناف هعفد هنكل لجرلا كلذ بهذم

 (30426) مقر ثيدح «يراصنألا كلام نب ثراحلا نع «فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاور (1)

 مقر ثيدح «يراصنألا كلام نب ثراحلا نع ءريبكلا يف يناربطلا هاورو [170 /6]

 . امهريغ هاورو [266 /3367(31)
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 لوصح يل بجوي هلعل امم اذهو .ءاطع نبا ىلع نالف مالك هل لاق ذإ هنسحتسا

 لصح له :هلأس امل لجرلا كلذل نالف باوج نم هومتركذ ام كلذكو

 اذك عضو ًانالف نأ ريغ ءال :هل لاقف ؟موقلا بتك نم ءيش مكديب وأ مكدنع

 نم هانثتساو «موقلا بتكب يباتك نرق هنأل هب حرفن نأ ًاضيأ انل يغبنيف ءاذكو

 «تفرع ام :متلق اذإ «مزلاف تفرع) ىنعم نم هيف متددرت ام :اهنمو .اهتلمج

 .مكمالك صن وه اذه .هريغ ىلإ نيقيلا نم عجرت الو طقف همزلا وأ حبت الو

 اذإ اهنم فعضأ نوكي دق اهباوج يف مكل هتركذ امو «ةفيعض اهلك هوجولا هذهو

 هاَّذق ناكسلا نم ناكملا ءالخو نامزلا داَيعف نو .ريصب ققحم هيف رظن

 هضرم ةدش ىف لزي مل ًانالف 0 :اهنمو .مكحو ىلاعت هللا ءاش امك هذضعو

 كلذ نع هاهن نّم يهن عم ليللا مايق نم هتداع كرتي مل هنأو ركذلاب ًالوغشم

 نم اهيلع تعلطا رخأ رومأ نمو هيف تفّرعتو «ةطبغ هيف اذه مكمالك ينداز دقو

 نم هديزي ىلاعت هللاف ءًاظوفحم ًايعرم ًابناج ىلاعت هللا نيبو هنيب نأ مكباتك ريغ

 مكباوج :اهنمو . يم الس هةوكلت نأ سمعت . هم الس مكوخأ ينغلب دقو .هلضف

 متنا اما :هيف متلق ذإ ءنفرتاملا خف انك اهانلن مكايإو اننأ ول :يلوق ىلع

5 -210 
 ةليلك بيع لك نع ىضرلا نيعو

 ىلع دامتعا مكنمو ينم عقو امل مرج ال : يلوق باوج يف مكلوق كلذكو

 نيعب أضيأ ىل مكرظن نمف هدا ىلإ ...لوؤربمف مقلا ف «بابسألا هذه

 ال كلذ ةنعو :نوكيب ذاك ئذلا اه ىرذا ال ءاظخلا ينقكنا قلو «ىضررلا

 امم ىتيشخ الول «ةداعلا هب ترج ام فالخب ةدايسلاب كيدانأ نأ ىنم ركنتست

 ايواسملا يدبت طخسلا نيع نكلو :تيبلا اذه ةمتتو ([1)

 : وه يناثلا تيبلاو

 ايضار تنك اذإ اموي هبضغن الو هلك دولا ئذل انسع قرت تيسلف

 يف امك نورزاكب ةعمجلا موي ظفاحلا يزارلا يلع نب دمحأ لضفلا وبأ نيتيبلا نيذه دشنأو

 .[226 /38] ركاسع نبال قشمد خيرات
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 حبصلا ةالص دعب وعدي نأ هل نذأي نأ هلأس يذلا ىلع هنع هللا يضر رمع هفاخ

 كل تنيبل .هانعم اذه امالك وأ «ايرثلا غلبت ىتح خفتنت نأ فاخأ» :هل لاقف

 .هانج امع وفعلا كبحاصل ىلاعت هللا لأساو هاطغ ىلع كححلا لخ نكلو .«كلذ

 ةقيقح ال ةمهوتم يدنع تركذ يتلا ةيشخلا هذهو «هللاب الإ ةوق الو لوح الف

 . كلذ مكب نظأل تنك امو ءاهل

 .ًارومأ هنم تفّرعت دقو «مكوخأ َلإ هقاس يذلا وهف :يناثلا باتكلا امأو

 هتعفد ينأل كلذ ىلإ ًافّوشتم تنك دقو مكيلإ ليوطلا باتكلا كلذ لوصو :اهنم

 ىلإ لجرلا كلذ هلصوي نأ رخآ لجر هل نمض لجر ىلإ وه هعفد لجر ىلإ
 يف طئاسولا ترثك اذإ هنأ مكملع يفو «مكيلإ صخشلا كلذ هعفدي صخش

 نيثدحملا نأو «يورملا ثيدحلا ةحص يف حدقلل ةنظم نوكي كلذ نإف دانسإلا

 . مهنكمأ ام طئاسولا ليلقت ىلع نوصرحي

 ٌتكحضو غلبم لك هنم بّجعتلا ينم غلبو هل تبرط يذلا مكمالك :اهنمو

 مكيلع ّنمي نأ مكالومل مكلاؤس وهو هيف يسفن كلمأ مل ًاكحض هتأرق امل

 نالف راتخا ءىش يأل :ىسفن ىف ٌتلقو «نافرعلا لهأ تاّصنم ىلع سولجلاب

 هتركذ ىذلا ةوصتملا دحلان اي راب ب يرحل لادن ىلع لاجل هذه

 نوكي ال نأ ًاباوج تنّيع اذإ تفخو ءمكنع يسفن بيجأ اذامب ردأ ملف .هل

 سيل ام تنيع اذإ دوجولا يف عقي ءيش يأو :تلق مث «مكدنع امل ًاقباطم

 .دوصقمب

 نيّيلع ىلعأ يف هكاردإ ناك نم الو «طلغ نم الو أطخأ نم لوأب ٌتسلو

 نيبو هنيب متقّرفو «ناتسراملا يف لوصحلا متلقثتسا مكنظأ .ءطقسو ىوه مث

 اعرش ىلاعت هللا ةردق ىلإ ةبسنلاب نارمألا ناك اذإ :متلقو «ناتسبلا ىلإ لوخدلا

 نود ةعفنملاو ةذللاو ةحارلا اهيف يتلا ةلاحلا بلطأ نأ يل ىلؤألاف ءاوس

 مكنأل ةيادهلاو داشرإلاب مكريغ نوعفنت يأ «ةعفنملاو :يلوقب ينعنو «ءىرخألا
 . متطلغ دقف مكدوصقم اذه ناك نإف ةلاحلا هذه يف كلذ نم نونكمتت

 .هيف ام هيف اذهو ءرباكألا ماقم مكلاؤس لجألف :لوألا امأ

 انيلُب يذلا باجحلا لاح يف وه امنإ مترظن يذلا رظنلا اذه نأ : ًايناثو
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 و

 تلمع ءيش يأ :كاذ ذإ لوقت ّتنكلو رظنلا لطبل باجحلا عفترا دق ولف «هب

 ةلاحلا لهو ؟منهج ىلإ رقس نم ينلقني نأ هيلإ تبغرو يبر نم تبلط يسفنب
 رايتخاو ةدارإ يل تماد ام ناّيس الإ اهتنسحتسا يتلا ةلاحلاو اهيلع تنك يتلا

 نأ يب ىلوأ ناك امف «يتعفنم نيع يف يترضم تيأر كلذ ىنع لاز امل نالف

 لخدم يرايتخال نوكي نأ ريغ نم نيرمألا دحأ يل راتخي نأ ىلاعت هللا لأسأ

 غورفم رمألا نأل ًائيش يل راتخي نأ هلأسأ ال نأ يب ىلْؤأ ناك ام لب .ءكلذ يف

 تيطعأ دق ذئنيح نوكأف «ةريخلا يلاؤس لبق ًالصاح يل هرايتخا ىرأ ينإف «هنم

 . لصاح وه ام ليصحت لاؤس مدع يف هقح بدألا

 اهلك هيناعم نأل ءاضيأ لصاح هل سيل هتّيقح ترهظ نإو هلك مالكلا اذهو

 وه نم نأل «هيلع تلمح ريبعتلا ةرورض نكلو «باجحلا ملاع يف رهظت امنإ
 هذه ةقايس هل بجوت ىتلا تامهوتلا نم ءيش هل ىئارتي ال دوهشلا لحم ىف

 .ناعتسملا هللاو «نافرعلا يف بيصن ىندأ هل نَم اهتّيقح دقتعي ال يتلا تاملكلا

 مكعم يل مدقت يذلا مالكلا كلذ ىنعمل قفاوم هلك مالكلا اذه ىنعمو

 نأ تئش نإف ءامهيف تارابعلا تفلتخا نكلو «برقعلاو ةردلا تركذ نيح

 ءامهنكامأ يف ًاعيمج امهعدت وأ كلانه ىلإ انه ام لمحت وأ انه ىلإ كلذ قوست

 امهب ةعفنملا هذه لوصح يف رضي ال امهيف هزنتلاو جرفتلا عقي ناذللا ناناتسبلاو

 اذه يف انأو ءابراقتو ارواجت اذإ امهيف لصاح كلذ نأ امك «نيدعابتم امهنوك

 كلذ فالخ مكدصقم ناك نإو «هسفن ىلع ىنثأو هللا دمح» :ليق امك مالكلا

 .هب يل ملع الف

 نأ مكيلع ترشأ تنك ام نالف ىلع متأرق مكنأ مكباتك يف متركذو

 نكي ملو ةملكب هيلإ رشت ملو «ذئنيح هنع هومتمهف امب ينوربخت ملو هيلع هوؤرقت

 اولد ىلدأ» نم لثم الإ كلذ يف ىلثم امو دوصقملا ناك كلذو .مكل ةداعب كلذ

 وهو ؛هبنتجيف جاجأ وأ هبرشيف بذع وه له ىريف ًءام هب جرخيل ركب يف
 هيلإ جاتحي ام ءاملا نم فرغ نأ دعب هجارخإ ةدباكم يف وه امنيبف .ناشطع

 لبق ذنم ةلاحم ال جاتحيف «رئبلا يف طقسو عطقنا ذإ هديب ولدلا ذخأي نأ برقو

 نم هقنع عطقني دقو هماقم موقي رخآ ولد بلطت وأ هجارختسا يف رخآ بعت ىلإ
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 مكلمحت رطاخلا لغش عم بتكلا يف ةلجعلا نكلو «هيلإ لصي نأ لبق شطعلا

 . جارسلا ءوض ىلع بتكلا ناك نإ اميس ال «ءايشألا هذه لثم ىلع

 تلق نأ ىلإ يبلق ترمغ يتلا تالاهجلا هذه يل تنّيبت دقو :مكلوقو

 نم ينبرقيو ساوسولا ينع هب لوزي ام مكمولع نمو مكنم سبتقأ ترص ىتح
 دعبلا بحت ىتح نيكاسم سانلا مكل لمع ءيش يأو «سانلا نع يندعبيو يبر

 سانلاو ساوسولا مكلوق يف يذلا ريقفتلا ةاعارم نم متدصق ام الولو «مهنم

 امنإ هلك داسفلا نأل سانلا مكلوق نم ًالدب سفنلا اولوقت نأ مكب ىلؤألا ناكل

 .[53 ةيآلا :فُسوُي] «ءشلأي ةَراَمْأَل سْفَنلا َّنِإ# اهلبق نم ءيجي

 تنك دق هب ينومتبواج يذلا باوجلاو ديزي يبأ ةلأسم يف مكلوقو

 ينعنم امو ىنعملا كلذ ىلإ ةعجار اهلك ءرخأ تاليوأت عم هصنب هب امهتبواج

 ام لك يل نوركذت لب ادبأ يعم كلذ اولعفت الف ءاذكو اذك ةيشخ الإ اهركذ نم

 ناك 7 ههأطخ تنك أطخخ ناك نإو :ةفيوؤض اناوض :ىدتع ناك نإَف ءمتمهف

 رجت ةملكلاو ءاهيلع ملكتلا نم اهيف مكمالك ىنعنمي الو ءاهتدز ةدايز يدنع

 .كلذب مكنم روعش ريغ نم دئاوفلا ريثكت نمضتي كلسملا اذه كولسو «مالكلا

 .اههجو ريغ نم دئاوفلا بالجتسا ىلإ متدصق متنأف
 نيفراعلا مالك رّسفي نأ يغبني ال يلثم نأ هركذ نم ينعنم ًاضيأو : مكلوقو

 راق نيباجتب يللا رامعبلا نار وع انف ودول اهلا ير نم تتعلا لوح ادع
 متنك اذإ كلذب ًالهسو ًالهأو «هيلإ يدؤت يتلا ةبوقعلاب ينم ثارتكا ريغ نم كلذ
 . ملعن ال ثيح نم ًاريخ كلذ يف لعلو هل نينسحتسم يمالك ىلإ نيغصم

 ال :متلق مكنأو هومتركذ نم نيبو مكنيب عازنلا اهيف عقو يتلا ةلأسملا امأو

 : متنأ متلقو ءهنم ىلعأ رخآ ماقم مث :وه لاقو «ةيدوبعلا ماقم نم فرشأ ءيش

 امه امنإ :وه لاقو ءرخآلا ىلإ عجار امهدحأ وأ دحاو ماقم ةيدوبعلاو ةيرحلا

 يبن مساب ةيمستلا :وه لاقو .ّمتأ دبع مساب ةيمستلا :متنأ متلقو «نائيش

 :نائيش امهنأ يل رهظي يذلاو .كلذ يف يل رهظي ام ينم متبلطو ءّمتأ لوسرو

 ءيش ىلإ امهعجرم نأ ىلع لدت موقلا تاراشإ تناك نإو ىلعأ ةيرحلا ماقم نأو

 ةظحالم الإ كلذ يف نكي مل ولو ءام ةقرفت نم ولخي ال ةيدوبعلا ماقم نأل دحاو
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 ماقم نم كلذ هجرخي الو .ةظحالم ىندأ تاماركلاو فاطلألاو تاماقملا

 يف ضححمتملا الإ ًارح ىمسي الف اهيف كلذ حدقيف ةيرحلا امأو .ةيدوبعلا

 الف «ديبعلا نيب اميف ةّمهلا بيرغلا ءديحوتلاو عمجلا يف ققحتملا «ديرجتلا
 يذلا وه اذهف .لاحترا الو لح الو «لالتعا الو ةحص الو ءلاح الو هل ماقم

 «ةينوكلا راثآلا نم ءيش هقرتسي ملو «ةيقب هنم هيلع ّقبت مل ذإ ةيرحلا ماقم زاح

 ةقيقح وه ةيدوبعلا يف ضحمتلا لوقي نم ىلع جرح الو «ةينارونلا الو ةيناملظلا
 .ةيدوبعلا ماقم نم عفرأ اهنأو «موقلا اهيلإ ريشي يتلا ةيدوبعلا اهلعلو «ةيرحلا

 : هللا همحر ضرافلا نبا لاق امك

 ةدويعباهتقفقح 7 هيدوبع هتعطق كولس نع ماقم لكو

 يبن مساب هتيمست وه :هلوقو .ٌمتأ دبع مساب هلك يبنلا ةيمست مكلوق امأو
 هبهذم ىلع وه لدتساو «متلق امب مكبهذم ىلع متنأ متللدتساو .متأ لوسرو

 نأ كلذ يف يدنع قحلاو .رظنلا يف روصق ملعأ هللاو هلك كلذو «لاق امب

 ناك مسا يأ نم هب هاّمس ام لك نأ دقتعنف هل لجو زع هللا ةيمست ىلإ عجرن

 نآل ضعب ىلع ءامسألا ضعب لضفي نأ يغبني ال «ةلالجلاو فرشلا ةياغ يف

 نأ بسان يذلا نطوملا ريغ صوصخم مساب هيمسي نأ بسان يذلا نطوملا

 .هنم فرشأ ءيش ال نطاوملا نم نطوم يف عقي مسا لكف ءرخآ مساب هيف هيمسي
 ملع انل سيل نطاوملا اهيضتقت يتلا ءامسألا وأ ءامسألا اهبسانت يتلا نطاوملاو

 . هناحبس هللا ل ءاهليصافت الو اهلمجب

 [1 ةيآلا :ءاّرسإلا] «دِدَّبَعِب ئَرْسَأ َىِذَلا َنَحَبْس# 6 0 انعمس اذإف

 ُدَبَع ماك ال ْمَنَأَو# :هلوقو «[36 ةيآلا ب 1 هَل َسّيلَأ## :هلوقو

 امو [41 ةيآلا :لاقنألا] «ائِدَّبَع َلَع اَنَلَرَأ امو# دداو 19[2 ةيآلا :ّنِجلا] ؟هَّشَأ

 ال مسالا اذهب ةيمستلا ىضتقا نطاوملا نم ًانطوم نأ هنم انملع ءاذه هبشأ

 اًهْيَأكي# :ىلاعت هلوق انعمس اذإ كلذكو «لوسر الو َىبنب هيف ىمسي نأ بساني

 * )و سوعو .«درَدَْلا امايذو * 02 لّرمْلا اًمايو»و 2نَنلَأ اهيايا# و .«ُلوُسَيرل

 ءاذه هبشأ امو ءلوق ىلع *©2 ٍرْجَتْلاَدا#و .لوق ىلع # ِجَئلآَو#و «لوق ىلع
 نأ هيي ءاهسألا هتييةييسعلا" نفقا ىطاوملا نع انطومالا تع اكلغ
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 ىلاعت هللا ىمس اذإف «هريغ ةيمستب اال ىلاعت هللا ةيمستب ةربعلاو «دبعب اهيف ىمسي
 يغبني الف ءهئامسأ فرشأ وهف ناك مسا يأ  مساب هتيصوصخب هصتخا نَم

 فرشأ لوسرو يبنب مالسلا هيلع سنوي هيبن ىلاعت هللا ةيمست نإ لاقي نأ اذه ىلع

 . ءابتجالاو حالصلاب هايإ هفصو الو توحلا بحاصو نونلا يذب هايإ هتيمست نم

 همسو نم ةبترم ىلعأب ةيادهلاو ءابتجالاو ءافطصالاب مالسلا هيلع مدآ فصوو

 ام ىلع قابيإلا ةمسب مالسلا هيلع سنوي همسوو «نايصعلا ةمسب مالسلا هيلع مدا

 .ناآرقلا هب قطن

 عيمج ةلالجلاو فرشلا نم امهل انتبثأ اميف مسولاو مسالا ىرجم يرجيو
 نأ ىفانت ةيصوصخلا نأل «تانكسو تاكرحو لاعفأو لاوقأ نم مهنع ردصي ام

 اوناك هؤابحأ اوناك اذإو «هؤابحأ مهنأل لاوحألاو تاماقملا يف ّولعلا ةياهنو

 نيف ريصتن:كاذ دإ اوناكف مهنم مهبلسو مهنع مهذخأ مهيضر ادإو « هذنع نييضرم

 ال ,«لامكلا ةياغ يف اهلك مهلاوحأ تناكف «كلذ مهل ىلاعت هللا ىلوتي هتضبق يف

 وأ للخ نم مهنم رهظي ام لكو .ناصقنلاو للخلا نم ءيش عوقول اهيف لاجم

 ال امخع آلا اههف هاذا: ال ناحل هومعو» ىف ناليخلا هل نم لد: اجنإف ثامضقن

 .ليبقلا اذه نم مهيلإ هبسنن يذلا لامكلا لعلو «كلذ انل رهظي مل نإو ءًالامكو

 نم ىلعأو لجأ مهلامك لاحو .رمألا سفن يف ال انرظن يف لامك هنأ ينعأ

 ال» ةيبوبرلا بناج يف كلذ لعفن امك انهيزنت نع مههّرنن نأ انل يغبنيف ءكلذ
 اذه ىف كل ٌتجمدأ دقو '!''كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع ءانث ىصحأ

 ناك نإو - وهو .«لضفلا وبأ يضاقلا هيف بنطأ ام عيمج ىلع يبري ام لصفلا

 هللابو ء.ةجحملا حضوأ هيف قيقحتلا نم انكلس دقف  ةجحلاو ليلدلا نم ًايلاخ

 .ةودغ و ل قيفوتلا

 /486(]1) مقر ثيدح ءدوجسلاو عوكرلا يف لاقي ام باب .هحيحص يف ملسم هاور («1)

 مقر ثيدح 2 .دؤجسلا نف نيملقلا تضن فان ءحيحصلا يف ةميزخ نبا هاورو 32

 .امهريغ هاورو [329 /655(1]1)
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 ةيلضفألا يفن يف لجرلا كلذ بهذم مالكلا اذه قاسم نم حملتت كلعلو

 ىلإ روفلا يف ردابي مل نإ بيرق حّملتل هنإ يرمعلو «مالسلا مهيلع ءايبنألا نيب

 انزل! لوقت :ردصات لقط ىلا نك ديف كبت راو رظاخلاب قلع هعطقتر عدمت

 لجأ نم ال ضعب ىلع مهضعب ةيلضفأب ىلاعت هللا مكحب مهنيب ةيلضفألا تعقو
 لّضفي نأ ديسللو ل وضتملا نه كتلقنو لضافلا يف تدجو كلذل ةبجوم ةلع

 كلذ نم ًاغلاب هسفن يف ًالماك مهنم دحاو لك ناك نإو ضعب ىلع هديبع ضعب

 امم كلذو «مهيف نوكي فصو كلذ ىلع هلمحي نأ ريغ نم هب قيلت يتلا ةياغلا

 ةعاوبلا هم ولخي ال ذإ :ىييرقت رمآ ديسلاب لينمتلاو .هتدايس قحب هل بجي

 . كلذ عيمج نع هَّزنم ىلاعت هللاو «ضارغألاو

 وه اذهف «ةيلضفألاب هنم مكحلا اذه هيضتقي امب ملعأ ىلاعت هللا نإ مث

 روصتي الو .مالسلا مهيلع ءايبنألا نيب ةيلضفألا دوجو ببس يف يل رهظي يذلا

 لضافلا فاصتا ةيلضفألا دوجو ببس ىف دقتعي نأ امأو «كلذل راكنإ يدنع

 لضفألا تافصو ةصقان لضافلا تافص نأ وأ لوضفملا يف ةدوقفم يه تافصب

 امو .بدألا ءوس يف عوقولا نم ملسي الو «قتيتو ناكل دنع نون ؛ةلماك

 ثيح نيققحملاو ءاملعلا نم ريفغلا ءامجلا هيلع أطاوت ام لقثتسأ طق تلز

 وأ قملاسلا ننام نامكو ذك انيق لاحت ذك لاه ايت الا نمت الفنا ةولوقن

 يف اولاق امك «ءكلذ نم مظعأ وه ام انيبن دنعف اذكب صتخا ناك نإ :نولوقي

 انيبن عباصأ نيب نم ءاملا راجفناو «مالسلا هيلع ىسومل رجحلا نم ءاملا راجفنا

 ءاملا راجفنا هنم فولأم رجحلا نأ ىوسب امهنيب اوقرفي ملو هِّةِكَي دمحم

 مظن انرصع يلي يذلا رصعلا لهأ ضعب نإ ىتح .كلذ اهنم فلؤي مل عباصألاو

 هب نزاو ام هتازجعمو َةكَي دمحم انيبن لاوحأ نم اهيف طبنتسا ةليوط ةحيلم ةديصق
 كلسم كلذ يف كلسو ءمهلاوحأ فيرشو مالسلا مهيلع ءايبنألا تازجعم عيمج

 مهيلع ءايبنألا نم هريغو مالسلا هيلع دمحم انيبن ردق نيب نيابتلا نم هانركذ ام

 ءاضشاو: :: طابتتسالا كلذ ثيح نم نسحأ «ءاسأو كلذ ىف نسحأ دقو ةمالسلا

 ا جلا



 115 ةرشع ةعبارلا ةلاسرلا

 ةيلمج ًارومأ الإ هلبق نم فرعن مل انإ مث «هلبق نم كلذ فرعن امنإو ؟كلذ مكل

 تيليطا» دل تك ايملعت اهرب ةليصفت ا روما و. هلق نقلا اهقئاتح ملعب آل
 اذان ادهم مسام وأ اتكرر تلتقو: اكو تلكفو اذك فيطعا ومنك

 ضعبلا ضعب نم هب انربخأ ام ىلع انفقوو كلذب انايإ هرابخإب هتيلضفأ اندقتعا
 هيضتقي ام هنك ىلع عالطالاب انل نمو «ةيلضفألاب هل ىلاعت هللا مكح هيضتقي امم

 ام سامتلال ضّرعتن نأ ىلإ هزواجتن ملو كلذ ىلع انرصتقا مث هنم مكحلا كلذ

 نم هيلع عبط امو تايآلا نم يطعأ ام ىلإ انرظن لبق نم ةيلضفألا دوجو بجوي
 ءايبنألا نم هريغ دقف امو «تالاحلا نساحم نم هب فصتا امو تافصلا دماحم

 هصاوخ عم بدألا ءوس نم نيملاس نيبيصم كلذ يف انك ءايشألا هذه ضعب نم

 ال ًايرورض ًاموزل انل مزال بشنلا يف عوقولاو بدألا ءوس نإف الإو «هئابحأو
 نَم ةلزنمب كلذ يف مهنإ لوقأ الو .مهنع هللا يضر انتمئأ هلعف امك هنع صيحم

 امهمده نم ةلزنمب مهنكلو .أرصق مدهو اريضف سعوا ا ربضم نتيو اريصت مده

 دوجو يف ًاببس هالوم هلعجي مل يشب لضفي نأ بحي ال لضفألا نأل ءًاعيمج

 نيب اولضفت ال١ :لاق امك هتبترم نع لضافلا طحي نأ ًاضيأ بحي الو «هتيلضفأ

 نب سنوي نم ًاريخ انأ مكدحأ َنلوقي الو» .''""ىسوم ىلع ينورّيخت الو ءايبنألا

 هالوم اهلعجي مل ةلع هتيلوضفمل لعجُي نأ بحي ال ًاضيأ لوضفملاو ”(«ىتم

 لضفألا نيبو هنيب قّرفي نأ ًاضيأ بحي الو «لضفألا هب فصتا ام هدقف وهو

 وه امنإ هلك اذهل .مهنم دحاو لك ةبحم مدعو «لجو َّزع هللا لسر ًاعيمج مهو

 .ميظع اذهو «هللا عم بدألا ءوس ىلإ مهعم بدألا ءوس لآف مهل ال هللا قحل

 هيبن اهب ىلاعت هللا ىّمس ىتلا ءامسألا نايب نم هددصب انك ام هيلإ ٌرج مالك اذهف

 .هجيرخت قبس ثيدحلااذه (0)

 مفر ثيدح #« ىموم ُتيِدَح َكنْنَأ لهل :ىلاعت هللا لوق باب .هحيحص ىف يراخبلا هاور (2)

 .  . .مالسلا هيلع سنوي ركذ يف باب .هحيحص ىف ملسم هاورو [1244 /3215(31)
 نب سنوي نم ريخ انأ لوقي نأ دبعل يغبني ال» :هظفلو [1846 /2376(]4) مقر ثيدح

 .امهريغ هاورو «ىتم
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 ضعب نم فرشأ هنإ اهضعب يف لاقي ال «هلسرو هتايبنأ نم ًادحاو وأ ِةِلي دمحم

 كلذ ىمس اذإ امك هريغ ةيمست ثيح نم امأ .كلذب ىلاعت هللا ةيمست ثيح نم

 راتخي الو دبعلا مساب الإ هسفن يمسي نأ هل يغبني الف هسفن صتخملا صخشلا

 نأ ترتخاف ءًادبع ًايبن وأ ًاكلم ًايبن نوكأ نأ نيب ترّيخ» : هِي هلاق امك كلذ الإ

 "”«ًادبع ًايبن نوكأ
 مسا هنمضتي امم دشأ مدعلاو يشالتلا نم نمضتي ًامسا ٍةكي دجو ولو

 امك هئامسأ فرشأ ةيثيحلا هذه نم دبعلا مسا نوكيو «هراتخاو ءهب ىّمستل دبعلا

 :رعاشلا لاف

 ©يئامسأفرشأهنإف اهيْبَعاَيب الإ ينغذت ال

 ةربعلاو «هيف هل ٌريخت ال اهدنع ام ذإ ءاهدنع ال يدنع يئامسأ فرشأ يأ

 .هدنع امب ال اهدنع امب

 ببسب قرطتو «هظفلو هنزوب متفحجأو تيبلا كلذ ةقايس يف متأسأ دقو
 : وحنلا اذه ىلع هومتدشنأ مكنأ كلذو .هانعم ىلإ للخلا كلذ

 (©هدنع يئامسأ فرشأ هنإف اهدبعايب الإ ينغدت ال

 امنإو كلذب هيمست ال اهلعلو ؟اهدنع هئامسأ فرشأ هنأ يردي نيأ نمو

 سأب الو .رورغم عّدم لك هب ىمست امم اذه هبشأ امو اهعزانمو اهودع هيمست
 كلذ طلغ نايب يف انم مدقت يذلا مالكلا كلذل ابسانم هلك مالكلا اذه ناك اذإ

 يبهذم اقفاوم كلذ هدقتعم يف ناك نإف «لوألا مالكلا عم هب هوعلاطت نأ لجرلا

 عم  مالسلا مهيلع ءايبنألا نم دحاو لك يف لامكلا دوجو دقتعي نأ ينعأ -

 وهو انأ نوكن انعدو ءيبحاص وهف «لجو زع هللا مكحب ةيلضفألاب هفارتعا

 الو ىلوألا ىلع ةرخآلا رايتخا نم هب هللا هرمأ ام باب «ىربكلا نئسلا ىف ىقهيبلاهاور (1)

 ىلإ ثععب» :هصنو [48 /13099(71) مقر ثيدح دود الا فال ةرهز ىلإ هع كوب

 .ًاكلم ًايبن وأ ًادبع ًايبن نوكت نأ نيب كريخي ىلاعت كبر نإ :لاقف هفرعي مل كلم ِةكي يبنلا

 . ةبراقتم ىرخأ ظافلأب هريغ هاورو «ًادبع ًايبن لاق عضاوت نأ مالسلا هيلع ليربج هيلإ راشأف

 . هلئاق مسا ىلإ ةراشإلا نود ةدع رداصم ىف تيبلا اذهدرو (2)
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 انك نإوب كلذ نلع ىلاعت هللا :دينتت :نيريصت انك نإف :«نييهعا نأ نيريع

 هبهذم قفاوي مل نإو «كلاسملا دشرأ ىلإ انيدهي نأ ىلاعت هللا لأسنف نييمعأ

 هللاو «قيرطلا يفلاختم وهو انأ ينوكل ةقيقحلا ىلع بحاصب يل سيلف يبهذم

 .هريغ بر ال قفوملا ىلاعت

 الو مدآ دلو ديس انأ» : لَو هلوق ىنعم يف لاق نم لوقل يدنع ىنعم الو

 مومذم رمأ رخفلا نأل «ةيدوبعلاب يل رخفلا امنإو «ةدايسلاب يل رخف الو ''"«رخف
 انأ» :لاق امل هنأل «(رخف الو» :لاقف ءهنع هسفن هّرنو ِةَِلَك هافن يذلا وهو اقلط

 كلذب رختفا هنأ ىلإ كلذ عمسي نم ضعب هبسني نأ فاخ 2 ”(مدآ دلو ديس

 مكتملعأ امنإ يأ ارخف الو» :لاقف نيعماسلا بولق نم ةنتفلا عضوم كي ظفحف

 يف هرمأب لمعنو يبر قح بجاوب موقنلو يتناكمو يتلزنم كلذب اوملعتل يتدايسب
 اي هومتدتعا ام كلذب دصقن ملو ءاهركذ ةداشإو اهرمأ راهشإو همعنب ثدحتلا

 الو هرّبجت هعدي ال مكنم داس نَم نأ نم ةربجتملاو ةربكتملا سوفنلا باحصأ

 شيرق فارشأ فْنأ كلذ لجألو ءدّسي مل نم كلذب يهابيو رخافي نأ نم هرّبكت

 انلق امك ةوبنلاو ةلاسرلا هئاعداب مهيلع رخافت هنأ اوبسحو هب ناميإلاو هعابتا نم

 . مدقت يذلا باتكلا يف

 ينب دفو تباصأ يتلا ةلاهجلاو ةوابغلا هتركذ يذلا ىنعملا اذه ينركذأو

 ملكت املف «كرخافنل انئج» :هل اولاق ْةْلَك يبنلا ىلع اودفو امل مهنإف «ميمت

 ماقو رثام مهدنع يه يتلا مهرثام ركذ نم هب املكت امب مهرعاشو مهبيطخ
 ًالاقم الاقو تباث نب ناسح هرعاشو سامش نب سيق نب تباث ٍةلَي يبنلا بيطخ

 هوطاعت امب مهسفنأ ىلع اوديزي ملو نوكت فيك رثآملاو بقانملا ذئنيح اوفرع
 مهل لاق ىتح مهحئاضف ءادبإو مهحباقم ةراثإ يف ببستلا ىوس رخافملا نم

 مهلوأ ءايبنألا نأب رابخإلا ركذ .حيحصلا يف نابح نبا هاورو [660 /4189(21)

 [398 /14] (6478) مقر ثيدح لَك ىفطصملا ءاول تحت ةمايقلا يف نونوكي مهرخاو

 . امهريغ هاورو
 . عجارمو رداصم نم يدل اميف هدجأ مل رثألا اذه 020
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 صن نآلا ركذأ ال هلك لاق امك وأ ' "اذه نع مكانغأ ناك ام» : لي يبنلا

 .ثيدحلا

 اهتبسن ةيدوبعلا نأل .همهفأ ال مالك '””«ةيدوبعلاب يل رخفلا امنإ» :هلوقو
 هلا ىعت ىتلا ةيدؤجعلا كلذ ىنع امن: + ليق' قإقأ «ةدحلاو ةبسنل ةريغ ىلاوبةيلإ
 ىلاعت هللا نم ةّنم اهنوك ثيح نم مص نإ اهب رخفلا حصي امنإ :انلقف هماقمو
 يهو ةدايسلاب هراختفا حصي ال ّمِلَف هجولا اذه نم اهب رخفلا مص نإف .هيلع

 ّصخي ملو قلطملا يفنلا رخافتلا ىفن هنأ رهاظلاف .هيلع ىلاعت هللا نم َةّنم ًاضيأ

 ءاول لماح انأ»و ”(رخف الو مدآ دلو ديس انأ» :لاق امك اهريغ الو ةدايسب كلذ

 ا””(رخف الو ضرألا هنع قشنت نم لوأ انأ»و "”"رخف الو ةمايقلا موي دمحلا
 ةنجلا قلح كرحي نَم لوأ انأ»و ©”رخف الو عّمشم لوأو عفاش لوأ انأ»و

 الف نيرخآلاو نيلوألا مركأ انأ»و '"”«رخف الو نينمؤملا ءارقفلا عم اهلخدأف

 نود ءامسألا ضعب يف ةيفرشألاو ةيولوألا قالطإ نأ هلك اذهب كل نابف «رخف

 يف روصق هريغ ةيمستو ىلاعت هللا ةيمست نم هانركذ ام ىلإ رظن ريغ نم ضعب
 .هنم ىلعأ ًاماقم ةيدوبعلا ماقم ءارو مث نإو ءرظنلا

 كلذ ةوق نم تمهفو هتيأرو هتعلاط دقف ريسفتلا كلذ نم متدّيق ام امأو

 باتك ريسفت ىطاعت مث قيرطلا اذه نم ءيش هل حال رخأتم لجر مالك هنأ مالكلا

 هنإ مث ًادحأ دّلقم ريغ هنأ كلذ يف ىعّداو هل رهظي ام بسح ىلع لجو ّرع هللا

 . عجارمو رداصم نم يدل اميف هدجأ مل رثألا اذه (1)

 .هجيرخت قبس ثيدحلا اذه (2)

 هاورو [3616(]587/5) مقر ثيدح لَك يبنلا لضف يف باب «ننسلا يف يذمرتلا هاور (3)

 :[47(39/11) يقر: ثيدع. هلك ىلا ىطغا اماتاب:«نتسلا ىف ىمرادلا

 (4429) مقر ثيدح ءامهنع هللا يضر ةفاحق يبأ نب ركب وبأ «كردتسملا يف مكاحلا هاور (4)

 هنع رجز امنإ لوقلا اذه نأب حرصملا ربخلا ركذ ءحيحصلا يف نابح نبا هاورو [72/3]

 . امهريغ هاورو [135 /14] (6242) مقر ثيدح « . . . رخافتلا لجأ نم

 .هجيرخت قبس ثيدحلا اذه (5)

 .[3616(]587/5) مقر ثيدح لَك يبنلا لضف يف باب «ننسلا يف يذمرتلا هاور (6)

 .هجيرخت قبس ثيدحلا اذه (7)
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 نيبو ةينطابلا ةعطنتملا طارفإ نيب طسوألا قيرطلا كولس نم مزتلا امب يوي مل
 «َةَيَرَقْلا وذم ًاوُلْْدَأ اَنلُق ذإَوأ9 :ىلاعت هلوق رّسف هنإف ةيرهاظلا ةيوشحلا طيرفت
 :فارعألا] «ةَرَفْلا هذه أوُكَسأ ْمُهَل َلِيِق ْذِإَو8 :ىلاعت هلوقو [58 ةيآلا :ةَرَقَبلا]

 ةوق نم اذه مهفي «فراعملا ةنج ةيرقلاب دارملا نأ كلذ يف ركذو [161 ةيآلا

 دغرلا نأو باتكلا يف مهفلا يه ةسدقملا نضر الا نأ لع _نستو هيك

 هيقت رب ملا قدا نظابلا ىف: لغزت هلك اذهو «ليوأتلا يف عاستالا وه روكذملا

 : ىلاعت هلوق ريسفت يف ىحن مث .ىرسيلا نيعلاب روعأ رهاظلا نود هدمتعم لعجو
 رهاظلا ىحنم اهدعب يتلا ةيآلاو [212 ةيآلا :ةَرَقَبلا] «ايدلا هْريحْلا أوُرفَك ينل نير

 نوك نأل «ىنميلا نيعلاب روعأ نطابلا نود هدمتعم لعجو هضتري مل ًاضيأ وهو

 نأ مهنأش نم نيذلا مه نينمؤملا نإو ءاهيف مهماسجأل نيمعنم نيفرتم رافكلا

 مولعم رمأ نيقثاو ىلاعت هللا دعوبو نيبغار ةرخآلا يفو نيدهاز ايندلا يف اونوكي
 نيمعنملا نيزنكملاب اورفك نيذلا رّسف هنأل صقان ريسفتلا كلذ يف همالك نأ عم

 ةدحاو ةيئزج هذهو «قزرلا ءيجمب نيقدصملاب اونمآ نيذلا رّسفو ءمهماسجأل

 َنِسِرْلاَو# :ىلاعت هلوق رّسف مث ءنونمؤملاو نورفاكلا اهب فصتا تايئزج نم
 ىرخألا ةيآلا ركذ مث «ءايندلل ىوقتلاب [212 ةيآلا : ةَرَقَبلا] (ِةَمَيِقْلا موي مهَفوف أَوَقَنأ

 : نيفّمطملا] * 9 َنوْكَحْصي أوما َنيِذلأ نم ناك ْاوُمَرْجَ تيدا َّنإ#» : ىلاعت هلوق يهو

 رّسفي ملو ءاهتنيزو ايندلا عاتم نم راثكإلاب مهتمأ رجف :اهيف لاقو [29 ةيآلا

 قزرلا ءيجمب ناميإلاب ىلوألا ةيآلا يف ناميإلا رّسف امل نكلو ءاهيف ناميإلا
 مث ءىلوألا صصخ امك ًاضيأ اهصصخف .كلذك هدنع اهريسفت نأ هنم انملع

 ِنَميرَمْلا أ أونماَ َنيِدَيِل اورفك َنيِذْلا َلاَك ِتنِب اَياَ ْمهيلَع َلْثل اًدإَو# :ىلاعت هلوق ركذ

 ذخأ هنأ ةيآلا هذه قايس نم مهفيو [73 ةيآلا : مّيرم] 42 اًيِط ٌنَسْحَأو اًماَقَم ُرْيَح

 مهيلع اورختفا مهنأل روكذملا صيصختلا نمضت يذلا مدقتملا ريسفتلا اهنم

 يتلا تايآلا نأل ءاهقوقحب سخبو تايآلاب فاحجإ هلك اذهو ءايندلا عاتمب

 كلت عبتت لب ءاهضعب ىلع اهريسفت يف رصتقي نأ يغبني ال رثكأف نيينعم لمتحت

 كلذب رثكتف همومع ىلع ةيآلا مكح ىقبيو ءاهعيمجل ةيالا لوانت نيبيو يناعملا
 .دئاوفلا
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 نأ الإ كلذ ىلع اهيف رصتقي دحاو ىنعم الإ لمتحت ال ىتلا تايآلاو

 وه اذهف «ةريثكلا يناعملا نمضتت يتلا تايآلا ىضتقمل اهّدرو اهليوأت ميقتسي

 امم نيتيآلا ريسفت نم هدصق ام ىلإ ةراشإلا ذخأ هنإ مث «ليوأتلاو ريسفتلا هجو

 ذدخأملا اذه: ةوكربذفو ”5'؟قيدعلا ©... ىتمأ ءارقف قيسا 85 هلوق م ةركذ

 ِمِسُر هيف يذلا دغاكلا قزمتي هلقثل داكي ًادج لّقثتسم رمأب ىتأ هنإ مث يحج

 هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع ركذ وهو ءمقّرو بتك هب يذلا ملقلا رسكتيو

 ءرافكلل ةنيزم ايندلا ةايحلا نوك ريدقت نم ىنعأ .ءضرعملا اذه ىف هيلع ىلاعت

 ركذ مث .كلذب هرسفو نيمرجملا ركذ مث ءايندلا نم نيرثكملاب رافكلا رسف مث

 مث «كلذ هدنع مهب دارملاو .ةثلاث ةرم نيرفاكلا ركذ مث «كلذب هرسفو نيمرجملا

 ةنجلا ىلإ نوقوبسم مهنأو مذلا قاسم مهقاسو ةمألا هذه نم ءاينغألا ركذ

 حبقأ يدنع اذهو .مهتلمج يف فوع نب نمحرلا دبع جردأ مث «ماع ةئامسمخب

 بئاونل هدنع دودعم وهو» هرثأب هلوق هنم حبقلا اذه ليزي الو .نوكيام

 ذخأ مث ًاغلاب ًاحرج ًاناسنإ حرج نم ةلزنمب كلذ يف هنأل «هلام ينعي «نيملسملا

 ىرجأ ولف «هترضمب هتعفنمو «هتيانجب هتمارك ىفت ىنأف هيلع اهقصلأف ةقرخ

 ملو اهنم ائيش صصخي ملو اهقالطإو اهمومع ىلع اهاقبأو اهرهاظ ىلع تايآلا

 «ةدهتعا اهل 'وسولا ف .هدصق اميف هل غلبأ ناكل هلوأي ملو هليقي

 ان هفالخ .نلعغ:تايآالا هذه ل دتن نأل نضرعغتم نأ ىلإ دحأ تدعنا ولو

 ىضتقم نم هركذ ام مامت اهيف نوكي رخأ يناعم اهنم طبنتسيو نيفرتملا نم هركذ

 نم هيلع يقب هنأل كلذ هل غاسل رهاظلا يف هل ًافلاخم هنوك عم هرثأ يذلا ريسفتلا

 مظعأ وه اذهو «ءالعتسالاو عفرتلاو ءايربكلاو ةمظعلا رافكلل تنيز يتلا ايندلا
 مث «ضرعلاب الإ اهيف مهماسجأ مّعنتل لخدم ال يتلا اهظوظحو ايندلا تاذل

 نيملسملا ماوعة ىلل ام ىلإ ةراشإلا هنم.دخأي نأ ىلإ كلذ بيست قرطتن

 ىلإ هريثك نمو «هفيطل ىلإ هفيثك نم جردتيو ايندلا نم عونلا اذه نم مهصاوخو
 سفنلا ةيؤر ىلإ اهعجرم يتلا رّبكتلا قئاقد نأ كلذ نم ملعي ىتح .هليلق

 .هجيرخت قبس ثيدحلا اذه (1)
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 هللا محر نم الإ هنود نّمف قيدص اهنع كفني نأ روصتي ال اهرمأ ناسحتساو

 مل يتلا دئاوفلا كلذ ببسب رثكتف هل تنيز نمل ايندلا تانيزم مظعأ يهو ىلاعت

 نايبص اهلاثمأ فرعي يتلا ةفولأملا ةنّيبلا رومألا ركذ نمضتي ريسفت يف اهلثم دهعي
 .بحاصلا اذه نآلا هلعف امك بتاكملا

 رخل انك تدل َنيزأ# :ىلاعت هلوق - روكذملا بدتنملا كلذ ينعأ  لوقيف

 مهارتف ؛ةلزنملاو هاجلا بحو اهيف ةسايرلا يأ [212 ةيآلا : ةَرَقَبلا] «اًيّدلأ

 مهنادبأ تامّعنت كلذ بنج يف اوكرتي ىتح مهنكمأ امب كلذ ىلإ نولصوتي

 ال مهنأ مهنع ركذ هنإف ةنمزألا هذه يف نابهرلاو نوسيسقلا هلعفي امك اهتلمجب

 لين ىلإ كلذب اولصوتيل ايندلا تاوهش نم ًاريثك نوكرتيو ءاسنلا نوجوزتي
 . هللا نود نم ًابابرأ مهنوذختيو مهنوعبتيو مهل نوداقنيف مهعابتأ ىلع ةسايرلا

 لهأ نم مهقيرط ىلع سيل نم اوأر اذإف .مهل تنيز يتلا مهايند يه هذهو

 ةيرخس مظعأ ناميإلا لهأ نم مهنأ كش الو ءمهورقحتساو مهب اورخس مهتلم

 ةيآلا تلزن اذإف «ءيهاونلاو رماوألل نيداقنم ًاديبع مهنودهاشي مهنأل ار اتسع

 ظحب ذخأيو رابتعالا بابرأ بهذم ىلع لوقي نيصوصخملا رافكلا ءالؤه ىلع
 دياكمو سفنلا عدخب مهملع ليلق نيملسملا نم سانأ هانركذ ام ىنعم نم رفاو

 ةّبح وأ ةمقل كرت وأ ةعكر ىّلص وأ ةلأسم مهنم دحاو ملع اذإ ءناطيشلا

 نم كلذب وجري ام عم سانلا دنع ةهاجوو ةناكم لوصح كلذ هلمعب رعشتساو

 ةفصب هفاصتال ةناوزنخو ةمظع هسفن ىف ىأر «ةرخألا رادلا ىف ةاجنلاو زوفلا

 سانلا ةماع نم ًادحأ ىأر اذإف هلل تكبر .ىتلا «انثذ هده ىكر هدكع نامكلا

 دّمزتلا وأ دّيعتلا وأ مّلعتلا نم هب وه لغاشت امع الاب ايندلا بلطب ًالغاشتم

 هفوخ هناميإ ةمالعو «لجو َّزع هللاب نمؤم يماعلا اذه نأ عم هرقحتساو هب رخس
 وأ ملاعلا اذه نأ ىريو «جان ريغو كلاه هنأ هتيؤرو ءاهل هراقتحاو هسفن ىلع

 دزه نضرألا لم نم رم هلعت كارتش نأو اميظع ازوف:ناف:دق دغازلا وأ دباعلا

 كلذ نوكي ةمايقلا موي ناك اذإ هنأ مولعمو  يماعلا اذه لثم نم يأ  هلثم

 نيبو هنيب ليحو نزحلاو فوخلاو ىوقتلا يطعأ يذلا يأ  يقتملا لجرلا

 نم الو هرضي نَم هيلإ اهببسب لصي اال ةيوق ةياقوب ودعلا سواسوو سفنلا يواعد
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 نابو هلهج باجح هل فشكنا اذإ .دهازلا وأ دباعلا وأ ملاعلا اذه قوف  قرغي

 قزري يأ [212 ةيآلا :ةَرَقَبلا] *ٍباَسِح ريع ُهَمَي نم ٌقْرَرَي هللاَو# هلعف ةبقاع ءوس هل

 نوكي نأ ريغ نم ديري نم يأ ء«ءاشي نم  ةرخآلا قزر وهو  يقيقحلا قزرلا

 ًءابه راص هيلع بسوحو هبحاص هيف شقون اذإ لمع وأ ملع نم بجوم كلذل

 . هنيقيو هناميإب هلاح نسح امل هبلاطي الو قوزرملا اذه بساحي الف اروثنم

 نامت كرك ل رنق نخل تانآلا ريستتا ىف :كالدصلا انههكربي هكلكو

 ضرعتلا وهو «ميظعلا مرجلاب اوتأ يأ [29 ةيآلا :نيففطملا] 4أُمْرْبَل لأ ّنِإ»
 وأ ملع نم هب فصتا امب مهيلع ميظعتلاو سانلا ىلع ربكتلاب ةيبوبرلا ةعزانمل

 احذاس ًاناميإ قلاغت' للاب [29: ةيآلا :نيقفطملا] «اونَماَ يذلا نم اوك دهر وأ لدغ

 نياثلا فاضل اج وهاهو اكعلا وديستلا نع لان كل لورا ا نو
 ةبحلاو مهردلا ىلإ مهردلا نوُمضي ههجو نم شاعملا بلطب نيلغاشتم مهآر اذإ
 ةلضعملا دئادشلا هب اوعفدتسيو ةلأسملا نع مههوجو كلذب اونوصيل ةبحلا ىلإ

 لامك ةفصب نوفصتم مهنأ عم مهب نورخسيو مهنم [47 ةيآلا :فّرخّرلا] 4َنوكَصصي#
 يف جهنملا اذه جهتني مث «ىرخألا ةيآلا ىف مالقت امك ًارابغ انهيف.مهل نوقشي ال

 يأ [31 ةيآلا :لاقنألا] # ْمِهيَلَع َلْثُن اًدِإَو :ىلاعت هلوق لوقي مث ءاهريسفت مامت

 يف [15 ةيآلا :سنوُي] 4ٍتَنسَيَب اَنناَياَء# مهلامعأ مولعب نوربكتي نيذلا ءالؤه ىلع

 لاوحألا كلت نع رجاوزلاو ظعاوملا نم اهيف ام ىفخي ال تانيب اهنوك لاح

 اهنم ءيش مهبولقب قلعي ملو اهمهف نيبو مهنيب ليح .اهب اوفصتا يتلا ةئيدرلا

 [!46 ةيآلا :فاّرعألا] *ّقَحْلأ رْيَعِب ٍضرألا ىف َتوُربكَتي نبذل قاد نع :فرصامو#

 يهابتلا نم ءىيسلا مهلاح ىلع نوقبيو ىرخأ نم جرخيو نذأ نم مهل لخديف

 ةيآلا :مّيرم] نق ني مُهَلْم اكَلْهَأ دكو# اذكو اذك اونمآ نيذلل نولوقيف رخافتلاو

 : مّيرم] ايَءِرَو اًننَأ نَسَحَأ ْمْه# مهجاردأ ىلع اوكلسو مهجاهنم ىلع اوناك 4

 لضفلاو ّنملا مهانمرحو لدعلاب مهانلباق امل ًالامعأو ًامولع رثكأ يأ [74 ةيآلا

 مهانرّيص مث «ءانعو ءاقش الإ مهيعس ةرمث نم اونتجي ملو «ءابه هلك كلذ انلعج

 . صيصربو ماعلبو سيلبإب انلعف امك نيرخآلل ًالثمو نيربتعملل ةربع
 هع ب ل - 506 !,
 © َةَعِسَح ٍذيَمْوَي هوجو# :ىلاعت هلوق يف ليق امب ريسفتلا اذه دضعي مث
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 ىلع اهلزنُّيو مهنم ةراشإلا ذخأيو [3 2 ناتيآلا :ةّيِشاَعلا] 402 ٌُةَبِصَن هما

 اذه ىلوت يتلا تايآلا هذه ىلع مالكلا نم بولسأ اذهف .مهركذ نيذلا موقلا

 عتمتلل لاملا نم راثكتسالا وهو اهتالوانتم ضعب ىلع اهلمحو اهريسفت لجرلا
 . معنتلاو

 ةقيرط ىلع هلك اذه نم ىلعأ وه امب تايآلا كلت ىلع ملكتي نأ ًاضيأ هلو

 :ةَرَقَبلا] 4اَيَدلا ُهوَيَحْلا اوُرَفَك َنِِل نير :ىلاعت هلوق :لوقيف تاراشإلا بابرأ
 لك نأ هاضتقم يذلا ناميإلاب مهيلع ىلاعت هللا ةمعنب اورفك نيذلا يأ [212 ةيآلا

 نونظلا يأ * ايدل َةْوّيَحْلا# لطاب هللا الخ ام لك نأو .ههجو الإ كلاه ءيش

 مهنم نأ مهمهوت وهو اهراونأب نوؤيضتسيو اهراكذتب نومّعنتي يتلا تاباسحلاو
 :ةَرَقَبلا] وتم نذل َنِب َتوُرَحْسيَو# مهل تنيز يتلا مهايند هذهو ًالعج وأ ًالعف
 َنِسِراَو# مهناميإ ىضتقمل ًاقيقحت هنومهوتي ام لك نالطبب اونمآ يأ [212 ةيآلا

 [012 يالا ةنرتلال 4 َةَمْقْل موي مهقوفإ# ينامألا هذه [212 ةيآلا :ةّرَقَبلا] # أَوََتأ

 ءاهيف رساخلاو هتقفص يف حبارلا مهل رهظيو ءافخلا ودبيو ءاطغلا فشكني نيح

 هللا اودَّحو نيذلا مهو ؟هنم اورخسو هب اوؤزهتسا نَّم وأ اوكرشأ نيذلا مه مهأ

 ال يتلا موهفلاو مولعلا يأ [212 ةيآلا :َةَرَمَبلا] # ٍباَسِح ربعي اسي نم قرر هلاو#

 ا بح اهرفحي

 هلوق لوقيف بولسألا اذه ىلع اهيلع ملكتلا يف ىرخألا ةيآلا يرجُي مث
 وهو «ميظعلا مرجلا اولعف يأ [29 ةيآلا :نيفقطملا] «ًاومرجأ حرِدَلأ نإ :ىلاعت

 يأ [29 ةيآلا :نيِفّفطملا] «ًاونَماَ َنيِدلَأ َّنِم أوك ةوق وأ ًالوح مهل نأ مهاوعد

 نأل «َنوكَمَصي# لاح الو لاقم يف هب اوكرشي ملو هتينادحو اودقتعاو هللاب اونمآ

 ثّبشتلاو لايخلاب كسمتلا نم مهسفنأل اهوضترا يتلا مهلاوحأل ةنيابم مهلاوحأ

 «َنيهكف ْأوبلقنأ ْمهلْهَأ كلِ أَوْ اَدِإَو## نيناجم متلقل مهومتيأر ول .ءلاحملاب

 يتلا لاوحألاو اهب اوسْنأ يتلا لامعألا ىلإ اوعجر اذإ يأ [31 ةيآلا :نيففطملا]

 سئافنلاو رئاخذلا نم مهيديأب نوري ذإ اوطبتغاو اوحرفو كلذب اورس اهولحتسا

 . مهدنع رقفلاو سالفإلا لهأ نم مهريغ دنع سيل ام
 هر م م رمل ع

 ىلع يأ [15 ةيآلا :سنوي] «ْمِهّيَلَع َلّثَت اًدِإَوإ# :ىرخألا ةيآلا يف لوقي مث
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 و
 بابرأل تانيب يأ [15 ةيآلا :سنوُي] #يتسَيِب انئاياء## مهانفصو نيذلا ءالؤه .

 ىلع اورثعي ملو رشِقلاب اوكسمت نيذلا نييرهاظلا ءالؤه ىلع تايفخ رئاصبلا

 «اونَماَ َنِدلِل# رومألا قئاقحب مهلهج طرفل «اَوْلاَث8 برلا مَعِنِب اورفكو بللا
 ٌُنَسْحَأَو اًماَقّم ٌريَح ٍنيَمِيرَمْلا أل صقنلا نيعب مهنوري مهنأل اونمآ نيذلا لجأل يأ

 مهل ملسيو مهقفاوت اهلك ملاوعلا نأ كش الو ؟مه مأ نحن [73 ةيآلا :مّيرم] يَ

 اورخافت نيذلا ءالؤه نأش نم نأل اوركذ اميف ةيئنسحألاو ةيريخلا نم هوعدا ام

 نبخ, نينك عيعف ردع ىلإ يدق الو. ءاجتس بلان الو .يفرأ ميلدت 51 مونلع
 «ٍنرَم نم مُهَلَْق اكلهَأ 5و ؟مهنوقفاريو مهنوقفاوي ال فيكف ءءاوحو مدآ دالوأ

 فرع ساتان الابعا ىكراو الاوحأ مهتم فرعا ناك نيماكقةزكلا مقرنا
 ةيواخ احابشأ مهانكرتو مهلاوحأ ةدهاشمو مهلامعأ ةيؤر نع مهانعطتقاو

 نأ َكْنَمْلا نمل انتردق هنع زجعت الو انتّرع هيضتقت امم كلذو «ةيلاخ ًاموسرو
 يف ليق امم يناعملا هذه ىلإ ةراشإلا ذخأي مث [16 ةيآلا :رفاَغ] «ٍراَهَّقْلا رولا لِ

 هم م 0 رس ع
 .[13 ةيآلا : باّرحألا] © يل ماَقم ال َبرْثَي َلْهَأَكي# :ىلاعت هلوق 2

 ملعيف «ءلجرلا كلذ مالك هب مّمتي نأ نكمي امم هلك باطخلا اذهف

 دحاو ديلا اهيلع دشي وأ ''طفسلا يف لعجت ةدايزب ِتأي مل هنأ كلذ نم

 ةلطساو ريع معدل نع نحلل هريصم نأ هالو وه لابس تنك هل اكعو . طفلتم

 اهب حسم مث ةيآلا هذه أرق نّمل ليو» :ثيدح وأ (2)ًاوبح ةنجلا لخدي»
 ناجل

 ام لك نأل .ققحم الو نسحب سيل ديلقتلا يف همالك نم هومتنسحتسا امو

 .ءاسنلا تاودأ نم ههبشأ امو بيطلا هيف ىبعي يذلا :طفسلا (1)

 هاورو [129 /264(]1) مقر ثيدح .فوع نب نمحرلا دبع نع ريبكلا يف يناربطلا هاور )2(

 [115 /24886(]6) مقر ثيدح ءاهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع دنسملا يف دمحأ

 . امهريغ هاورو

 هجو نايب «نيدلا مولع ءايحإ) سابع نبا ثيدح نم يبلعثلا ىلإ ءايحإلا يف يلازغلا هازع (3)
 .[117 /4] ىلاعت هللا معن ةرثك يف جذومنألا
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 ضعب يف غوسي ديلقتلا لعج هنإ مث .ءفيعض ديلقتلا لاطبإ ىلع هب جتحا
 ديفي ال يذلا مالكلا ليوطت الولو ,لاح لك ىلع مومذم ديلقتلاو «لاوحألا

 .ردقلا اذه ىلع رصتقن انكلو اذه نم عسوأ وه ام همالك ىلع مكل انركذل

 همالك ىرأ نأ بحم هلك اذه عم انأ نكل اذه عيمج نم ىلاعت هللا رفغتسن نحنو

 نم دئاوف كلذ ءانثأ يف يل جرخي دقو «ناك ةلاح يأ ىلع تايآلا ريسفت يف

 نأ تدرأ دقو .هيلإ لوصولا ىثأتي فيك يردأ الو نآلا اهب يل روعش ال ثيح

 قاسم اهقوسأو باتكلا اذهل ةمتت نوكت ديلقتلا يف يل ترهظ ةذبن مكل ركذأ

 كلذ مالك نم اهتنسحتسا يتلا ةلأسملا يف ةدئافلا كل متتل باوجو لاؤس

 . فنصملا

 لاح لك يف ديلقتلا تممذ كارأ تلق نإ :لوضفلا نم هللاب ذوعنو .لوقنف

 «لاجرلاب قحلا ةفرعم سمتلا نم لك ىلع لالضلاب مكحلا مكنم فرعأ ٌتنكو
 مث «ءاملعلاو ءايبنألل مهديلقت يف نيلاض مهلك قلخلا نوكي نأ كلذ نم مزليف

 لّبقتأو «نيعلاو هجولا ىلع هلعجأو نيديلاب كمالك ىقلتأ ينأ ينم فرعت كنإ
 نم رثكأ دحاولا يل تلق ول كنأ ثيحب ءنيَم وأ قدص نم يل هلوقت ام لك
 هت: اه نمر لع دراج حازب هدفا هيقل ريغ ىلإ اهوا كلفت نعت
 لك يف كسفن تبعتأو اهيلع ينتررقأ ملف ةمومذم كعم ينم ةلاحلا هذه تناك

 اميظع الاكشإ ّيلع ترثأ دقل ءاهب ينتلسار ةلسارمو هب ينتبواج باوج
 اذه نايب نم كل دب الف ءًاميقتسم ًاحيحص يرظن يف ناك ًادقتعم ّيلع تشّوشو

 يذلا ام كلذب فرعتأ ىتح لصفملا قبطي مالكب هيف ملكتت نأو «لضعملا رمألا

 ؟هيلع موحتو هيلإ ريشت

 بجي يذلا لاقملاو .هدصقت نأ كل يغبني يذلا لاؤسلا وه اذه :لوقأف

 نم عون هلبق هريغب لغاشتلا نأكو «لوصألا نم لصأ هنأل ءهدمتعت نأ كيلع

 ديلقتلاو .ريغ ال ديلقتلا ىنعم فرعت نأب لاكشإلا اذه كنع عفدنيو ءلوضفلا

 رمأ وهو .ةجح الو ليلد ريغ نم هلوقي ام ةحص داقتعاو ريغلا عابتا نع ةرابع
 كلذ ناك امنإو «نيلسرملا عئارشل لطبم نيملاعلا ٌبرل ةيدوبعلا يف حداق مومذم

 ملو هتياده نم ءاش امب هيلإ ليبسلا مهل أّيه هتيرب دجوأ امل ىلاعت هللا نأل
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 هذه اوطعأ املف ''”«ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» هريغ ىلإ كلذ يف مهُجِوُْحُي

 اذه ىضتقم نمو ءدحاو ٌبرل نيبوبرم ًاديبع مهنوك اوفرعي نأ مهل أّيهت ةيادهلا

 مهل لمكل اذهب اوققحت دق ولف «مهتينطابل مهدوهشو مهرقفو مهزجعل مهتيؤر

 لوصح ريرقت دعب مهل يقب نكي ملو ةريصبو نيقي ىلع اهنم اوناكلو ةديقعلا رمأ
 ىلاعت هللا دارأ امل نكل ,نوكي فيك ةيدوبعلا ىضتقم ىلع مهفرصت الإ اذه

 ةرصنتملاو ةدوهتملا ءابآلل ديلقتلا باب مهل حتف مهنم ءاش نم لالض

 ةينينثإلاو ددعتلا ىلإ ةينادحولا داقتعال ؤيهتلا نع كلذب اوفرصتاف «ةسجمتملاو

 مهدّيأو نيلسرملاو ءايبنألا ىلاعت هللا ثعتباف «ةيدوبعلا ننس نع كلذب اوفرحناو

 نع مهورفنيو ديحوتلا رمأ نم هوسن ام مهيدل اوررقيل نيهاربلاو تازجعملاب
 ةيدوبعلا ىضتقم ىلع نوفرصتي فيك مهعبتا نّمل اونيبيلو ديلقتلا لابحب كسمتلا

 مهمهفيو ميلعتلا قرط عيمجب مهملعي كلذل ملعم نم دب ال ذإ ءديجملا برلل

 . ميهفتلا هوجو غلبأب

 لاح فلاخت لاحب اونوكي نأ نع مهل ةمصعلا دوجو كلذ تايرورض نمو

 ءاعد مهل مقتسي مل كلذ فلاخت لاحب اوناك ول ذإ ء:ةيصوصخلا لامكو ةيدوبعلا

 مهلاوقأ تناك لاحلا هذه ىلع اوناك امل مرج الف ءاهيلع ضيرحت الو اهيلإ

 لمكف «هانركذ امل ةنّيبم ةقطان ةنسلأ مهتانكسو مهتاكرحو مهتافرصتو مهلاعفأو

 مهل قبي ملو .«لسرلا مهعابتاب لبسلا مهل تحالو مهنم بلط يذلا مهنيد قلخلل
 اوناك امل قيدتكرملا هنملعملا »غال ةهنأ الإ عدبلإ نوفوشتي.وا ةيلغ قوعلطتي ااه

 مهل ًافلخ نوكيو مهبانم بوني نم ىلإ ةجاح قلخلاب ناك نيدلاخلا نم اوسيل
 .مهباجأو مهقّدص نَم ىلع

 هل اهبحاص نوكب ةديؤم نوكت نأ ةفالخلاو ةباينلا هذه تايرورض نمو

 كلذو «هروط هيضتقي ام بسح ىلع هيف الماك نوكيو لوألا لاح نم جذومنأ

 مقر ثيدح « . . .هيلع ىلصي له تامف يبصلا ملسأ اذإ باب .هحيحص يف يراخبلا هاور (1)

 ىلع دلويدولوم لك ىنعم باب ءهحيحص ىف ملسم هاورو [456 /1292(11)

 . امهريغ هاورو [2047 /4] (2658) مقر ثيدح « . . .ةرطفلا
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 هيف نوكي الو ةسايرل ةبحم هل نوكت نأ ريغ نم ةيدوبعلا فصو ىلع نوكي نأب
 ريغ نم هتعباتم ميقتست كلذبو .هذه هلاح يف أظوفحم نوكيو «ةيربج الو ءايربك
 مهتثروو ءايبنألا ةعاط قلخلا ىلع ىلاعت هللا ضرتفا اذهلو .جاجوعا الو للخ

 امل مهنأ رمألا لصاحف .كلذب الإ ةيدوبعلا لاح مهل ميقتسي ال ذإ «ءاملعلا نم

 اذهو ءاودتهاف هيف هوعبتاو هنع هوذخأف حلا وه نم دنع اورصبأ قحلا اورصبأ

 مهل تحال نيهاربلا نآل رامضم يف ديلقتلا عم يرجي سيل يذلا راصبتسالا وه

 نع اومن نيذلا مهف ءايقشألا امأو .ءادعسلا مه ءالؤهو مهيلع تقرشأ راونألاو

 ديلقتلا اودجو لسرلا مهيلإ تثعب املف «ةياوغلاو ةلالضلا يف اوقبو ةيادهلا

 هب اوُلُب ام لجأل ةدارإو ىوه مهنم كلذ فداصو مهف خسر دق ءاسؤرلاو ءابآلل

 اوربكتساو مهئارآب اوبجعأف اهئراب اهداك يتلا مهلوقعب لالقتسالا مهاوعد نم

 يذلا يبنلا هب ءاج يذلا رهابلا رونلا نع كلذ ةملظ مهامعأف مهئايبنأ ىلع

 دق اوناك نإو هب ءاج امب اونمؤي مل هورصبي مل املف .هورصبي ملف مهيلإ لضرأ
 ام لثم ةرخافملا يف ميظع لخدم اهل ةرصاعملا نأل «هلبق يذلا يبنلاب اونمآ

 كلذ ةوبن هنع اهليزت ةساير اذ ناك نم كلذكو .مهريغو دوهيلا رابحأ نم عقو

 يف قسافلا بهارلا رماع يبأو قفانملا لولس نب يبأ نب هللا دبع لاحك «يبنلا

 لاوز نم نانمأي ثيحب هل نيرصاعم انوكي مل ول امهلعلو هلي هللا لوسر نامز
 ءاباآلا ضعب يف ةيريخلا مدع ِكَي يبنلا ملع املو .هانعبتاو هب انمأل امهتساير

 :هنع روهشملا ثيدحلا يف لاقف «مهئانبأ يف ريخلا نوكي نأ اجر نيرصاعملا

 كلذكو '"«ًائيش هب كرشي ال هللا دبعي نم مهبالصأ نم هللا جرخُي نأ وجرأ لبا

 هلع يبنلا ينعي  هانكردأ ول» :لاق نأ هب ءانبألا ضعب ناميإ نم غلب ىتح «ناك

 . اذه هانعم ام وأ «انقانعأ ىلع هانلمحلو ضرألا ىلع يشمي هانكرت امل -

 امك مهفارشأ ال سانلا ةفعض ءايبنألا عابتأ ناك هانركذ يذلا اذه لجألو

 مقر ثيدح ....ةكئالملاو نيمآ مكدحأ لاق اذإ باب .هحيحص يف يراخبلا هاور (1)

 مفر ثيدح . . لك ىبنلا ىقل ام باب .هحيحص يف ملسم هاورو [!180 /3059(31)

 . امهريغ هاورو [1420 /1795(31)
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 مظعتلاو رّبكتلا نأل لي هللا لوسر عبتي نّمع نايفس ابأ لأس امل لقره هلاق
 امل ءايقشألا ضعبو «مهريغل مقتسي مل ام مهعابتأ نم مهل ماقتساف مهنم دوقفم

 نأ اوزَّوج اودهاش ام مهتملك ولعو مالسلا مهيلع لسرلا رمأ ةبلغ نم اودهاش

 قرافت مل ةزازحلا نأ الإ ءلّيَملا ضعب مهيلإ اولامف نيقداص مهاوعد يف اونوكي

 يفكت ةدحاو ةيآو «مهبولق هب نئمطت هاسع ام تايآلا نم مهيلع اوحرتقاف مهبولق

 ديلقتلا ىلإ أجتلا مهنم ةديدش ةوابغ اذ ناك نّمو «قيفوتلا مهدعاس ول يفشتو

 لهأ مهنإ» :اولاقو ِةكَج دمحم رمأ نع دوهيلا مهلاؤس يف شيرق رافك هلعف امك

 امب مهوباجأو مهولأس املف «هنع مهلأسن اولاعتف اندنع سيل ام مهدنع باتك

 شيوشتلاو مهنالذخ الإ هللا ىبأ لئاسملا كلتب هل مهرابتخا نم هب مهوباجأ

 .مولعم كلذب ربخلاو .ذئموي ىرج امب مهدنع ةبيرلاو ةهبشلا ءاقبإو مهيلع
 . هناهرب هل حولي نيح ةلهو لوأ قحلا لبقي مل نم يف ىلاعت هللا ةّنس اذكهو

 ةعباتمو ءايربكلاو ةسافنلا هيلإ ىدأ يذلا ديلقتلا موش نم هلك اذهف

 ال اوناك نإو نورذيو نوتأي ام يف مهل عبت مهلذارأو ءالؤه ةلفسو «ءاوهألا

 .نوربكتسي الو نومظعتي

 ,لعنلاب لعنلا كوذح مهئاملع عم نيملسملا ماوع يف هلك اذه يرجيو

 نأ الإ نيضرقنملا ءاملعلل نيعبتمو نيضاملا ءايبنألاب نينمؤم اوناك نإو مهف

 ولو «نيرصاعملا ىلإ دايقنالاو نيرضاحلا ةعباتم نم مهل عنام مظعتلاو ربكتلا

 الو نيكم الو زيزع ريغ مهنم ناك نَم اميس الو نيخسارلا ءاملعلا نم اوناك

 ةهاجو هل تثدح وأ هرصعو هرهد ضرقناو تام اذإف «ءنيكس ريغب حوبذم

 ءايربكو فنأ خومشو ءابإو سفن ةَّرع هل تناك وأ هرمأ لثتمي نم دنع ةناكمو

 يف املع مهدنع ريصيو راصبتسالا لامكب هل نوفرعتو رادقملا هل نوفرعي ذئنيحف

 ىلع مكحلا يف هيلإ نوعجريو «لاطبإلاو حيحصتلا يف هيلع نودمتعيف ران هسأر
 هومّدق يتلا فاصوألا هذه ضعب نأ نوفرعي الو «لالضإلاو ةيادهلاب اوؤاش نَم

 ةنعل يف هءاقبو نيلفاس لفسأ ىلإ هّدرو ىلاعت هللا دنع هريخأت بجوت يتلا يه اهب

 . اهتافاو رئاصبلا ىمعو اهتفاخسو لوقعلا ةكاكر نم هلك اذهو «نينعاللا

 ةيلحب راجفلا ىلحتي نأ ديعب دشرلاو ةيادهلا نم وه يذلا ديلقتلا أدبمف
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 ةنجلاب نوزوفي مهبهاذم يف مهعابتاب نأ سانلا ةلهجل نورهظيو راربألا
 ةرخافلا سبالملا كلتل مهسابل نم نوري امل ةماعلا نأل «رانلا نع نوحّرحزيو

 كلس يف سوفنلا طارخنا نأو «ةرخآلا رادلا يف ةبرقلاو ةفلزلا مهل نأ نودقتعي

 مهقيرط فلاخ نم نأو ءرّبتعم ريغ اهتافآ قئاقد نم اهريهطت نأو ء«رفتغم اهاوه

 ببسب لتخاف .لادبألا ةوفصلا نم ىلاعت هللا دنع نوكي دقو «لالض ىف وهف

 ّدسي كلذ نأل «نيجعلا نم ةرعشلا لالسنا هنم سانلا لسناو نيدلا رمأ كلذ

 ءادتبا يف ناك نّمو «هللا ءايلوأ ةمرحب فافختسالا يف عقويو هلل ةيدوبعلا باب

 هيلع نونبي ًالصأ مهاوه اولعج امل مرج الف ؟هئاهتنا يف نوكي فيك ًالاض هرظن
 اميف ريخ الو هلاح نونسحتسي نّم لك مهل عوبتملا ناك ءادتقالاو عابتالا

 نيو د نايا امام ل ل ا

 مه اوَلض امك مهّبرل ةيدوبعلا قيرط نع مهعابتاب اولضف ءاوهألا باحصأو

 متنأ لهف ًاعبت مكل انك انإ : مهعابتأل ةدّاقملا لاقو ةمايقلا موي ناك اذإف

 [166 ةيآلا :ةّرَقبلا] «اوُمَبَتأ تدل َّنِم اوُعِبتأ َنِدْلَأ ًاَرَبَت رانلا نم ًابيصن انع نونغم

 ماعم نأ لإ يلش ني كلَ 1 دك ام يو :مظعألا مهعوبتم هلاق ام مهل اولاقو

 4 مَُيَدَد نأ ندع نازل ١ يوتا نوتلوكتيو [22301 ميه دبإ ]4 ل تكتل
 امومذم ًامّرحم نوكي نأ لاحلا ىضتقا يذلا ديلقتلا وه اذهف [21 ةيآلا :ميهاربإ]

 رصحنم هلك لالضلاف .ةيدمحملا ةعيرشلا هجو يف ربغم ةيدوبعلا نع فراص هنأل

 هل ذإ ءراصبتسالا يف ةرصحنم اهلك ةيادهلاو ءديتع هيف ىوهلا نأل ديلقتلا يف
 .راصنأو ناوعأ قيفوتلا هوجو نم

 ىلع نوكي نأو دب ال هعبتي نم هب يدتهي يذلا عوبتملا نأ اذهب تملع دقف

 مهدنع مهسفنأل نوكي ال نأ نييدهملا لاوحأ ءيش يأو «نييدهملا لاوحأ

 مه ءالؤهف «ةميظعلا تايلجتلا نم مهرارسأ ىلع ىلوتسا امل ةميق الو رادقم

 اذه ىّمسي الو «هللا دابع نومهفي هللا نع مهمهف ردقبو «هللا نع نومهفي نيذلا

 هلاح قدص ىلع ةمالعلا نأل «ًالوأ هانركذ يذلا ديلقتلا مسر هلوانتي ال ذإ ًاديلقت

 .ةحضاو  نايمعلا نيعأ نع تيفخ نإو  هتعباتمل ةجحلاو «ةحئال هلاقمو

 نأ لهأب سيل ةسايرو هاجو بحو ربك نم ةرذ هيف نم نأ هنم تفّرعتو
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 وه يذلا ناطيشلا ءايلوأ نم هنأل انيلع هتعباتمب دحأ هل ٌرقي الو ىندُي الو برقي

 ال ذإ «ميمذلا ديلقتلا وه اذهو «لالضو ءامع لك ناك هببسبو لالضلا 00

 ىلع ىفخت ال هيف دجوت نم يف لاوحألا هذه ةفرعمو .ميقتست هبحاصل ةجح
 ام لك يف هرمأ لثتميلو هعبتيلف عابتالا بجوي ام دهاش نإف «كاردإ ىندأ هل دحأ

 نع ةصخرلا ملعلا :اولاق دقو .ةقث هنأل ًاديدشت وأ ًاصُخرت يضتقي امم هب هرمأي
 هنأب ىضقت ةجح هل ةدهاشملا هذه نوكتو .هنسحي دحأ لكف ديدشتلا امأ «ةقث

 ةعدجا) مايالا جيوب انها مناور دلك يعدل كايشلاا ودان هعاققا ىف
 مدقي الف «طايتحالاو فقوتلا ذئنيح هلاح نوكيو هيلع رثعي ىتح هريغ بلطيلو
 نيدشرملا ةادهلا ةهج نم هل كلذ ًاّيهتي ىتح ءيش ىلع هبلقب دقعي الو لعف ىلع

 . مهتافصو مهلاوحأ انركذ نيذلا

 ةياغ هبحاصل راض وهو هيلإ دحأب ةجاح الو مومذم هلك ديلقتلاف ةلمجلابو

 نأ ريغ نم هامع ىلع يقب ولف «هلثم ىمعأ وه نم ىمعألا بلطي امنإو ءررضلا
 نع جرخي نأ نكمي راصبإ عون اذه نأ ىلع «هل ًاريخ ناكل هلثم ىمعأب قلعتي
 . ةيادهلا ىلإ ةعيرذ هل نوكيو ةيامعلا لاح

 كليوعتو ىلإ كدايقنا نم هتدقتعاو هتلق اميف كنأ هنم تملع اذه رّرقت اذإف

 كلذ هلاق ام لوقأ مث «هعابتاب ىدتهُي نم لاح ىلع تسل ينأل بوشنم ىلع
 ضرع نيح - هللا همحر ةفينح ابأ هنظأو  ءاضقلا ىلوت ىلإ ىعد يذلا لجرلا

 دقف ًاقداص ٌتنك نإ)» :لاقف كلذ يف عجورف «(ءاضقلل 5 :هللذ ةنيلغ

 . «ءاضقلل حلصي ال باذكلاف ابذاك تنك نإو حلصأ ال تلق

 تقو لك يف ينأل اهيلع كرقأ مل ينإف ؟اهيلع ينتررقأ َمِلَف :كلوق امأو

 نأ امأو .ريغ ال ينمزلي يذلا وه اذهو .كل هلوقأ ام لك ةحص نم كيلإ ًاربتأ

 ١ انه انييتاعرقو امهنايذه يف ًاّبحم كنوك عم ينانب فكأ وأ يناسل نزخأ

 انقلُت بعتللف ءاذك يفو اذك يف كسفن تبعتأ كلوق امأو .ًاهجو هل فرعأ

 حنسي امب دغاك ةحفص ىلع هكرحيو هديب أملق ناسنإلا ذخأي نأ ًابعت رثكأ امّيأو

 انيلع للق يذلا هلل دمحلاف ؟احسملاب ةمدخلاو ىحرلاب نحطلا وأ هدلخ يف

 كالهلا ىلإ يدؤي ام دسجلا ىلع ةقاشلا رومألا نم انع فرصو بصنلاو بعتلا
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 نوكي نأ حلصي امم ديلقتلا لاح نم مكل هركذن نأ اندرأ ام اذهف . بطعلاو

 ءاهرّسف ىتلا تايآلا يف هانلعف امبسح هنأش يف لجرلا كلذ هب ملكت امل أمامت

 .هريغ بر ال قفوملا هللاو

 موقلا كئلوأ عم '''بشتنا امل ًاريثك هلاح ينبركأ ناك ًانالف نأب مكملعنو

 لاح ىلع ةينالفلا ةهجلا ىلإ ءاج هنأ كلذ دعب هنع ينغلب مث ةينالفلا ةهجلاب

 اباتك هل بتكأ نأ يأرلا :تلقو هيلع ةقفش ينتكردأ كلذ ينغلب املف «ةئيس

 .كلذب هعفني ىلاعت هللا لعل مالكلا نم ىلاعت هللا قلخي امب هعم هيف ملكتأ

 هنُّمضت ام ىلإ فّوشت مكل ناك امبرو .«هب عجاري ىلاعت هللا لعل هعم مكرطاخف

 : هصنب مكل هركذأ انأ اهف باتكلا كلذ

 نم هيف تنأ امو كلاح ىنغلب دقو «نالف ىلإ نالف نم :هلل دمحلا»

 ةملظلاب قافترالا نيم ةتدمتفا اهو: ةنؤلعسلا كابركلاو ةنتكسفلاو ةقيضلا

 ام عيمج تغرفتساو كدهج تلذب نأ دعب كلذ لك .ةملظملا نتفلا يف طّروتلاو

 لب تلَّمأ امم ًالئاط لنت ملف ىوهلاو ةوهشلا ةعباتمو ايندلا بلط يف كدنع

 فلخ هتذبنو كدي نم هتيمر يذلا كنيدب كتحامسو كماحتقاو كّبعت كبقعأ

 ًايلاممو ًايلاوم مهعابتأو ةقسفلاو ةملظلا نم سانلا ءاسخأل ترص نأ كرهظ

 لب «مهمارحو مهتحس نم كل اهنوطعي مهماعط نم ةمقل كلذب سمتلت ًاينادمو

 يف حّوطتلا عم صرحلاو لذلا يف دحلا ةزواجمو سفنلا قشب الإ مهنم اهلانت ال

 كلذ ءارو امع ًالضف نطولاو نيدلاولاو لهألا قارفو لاحلا تتشتو ربربلا دالب

 ةراشإب هيف لبتهت مل يذلا كرابملا كيأر هيلإ لآ ام ىلإ رظناف .هنم دشأ وه امم
 كبيصي امل اضغبو ةيهارك دشأو كسفن نم كيلع قفشأو كنم فرعأ وه نَم
 يتلا كلاحب تطبتعاو ءرارصإلا دشأ كلذ ىلع توريصا ند تل كيركو

 كسفن ثّدحت ملف «كلذ ةبقاع ءوس ًانايع تيأرو ء«رارضإلا ةياغ اهب تّرضأ

 عالقإ الو ةبوت رثأ كيلع ناب امف .كلاهملاو بطاعملا ىلع َتفرشأو «عاجتراب

 /ديصلا يف حراجنلا بلاخم تبشن :لاقي .هيف قلع :ةبشنو ابوشنو ابشن ءيشلا يف بشن (1)
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 اذه ام ؟ملعلا نم كمّلع امو مهفلاو لقعلا نم كقزر امب كيلع ةجحلا مايق عم

 الو لوقعم نم ةكسم ىندأ هل نم هب ىضري ال عيظف لاحو عينش رمأ الإ كنم
 ىلإ عجراو كتريح نم شعتناو كتدقر نم قفأف .لوهج يبغ لك الإ هيف عقي
 ريسعتو بلاطملا قيوعت نم كل هب ىلاعت هللا فطل امب هنم نكمتم تنأف «حلصلا

 نولطتملا قيضرع»«تقفدانص>تفك قلاذإ «لابلا ريدكتو:لاختلا نضيغنتو :تراعلا

 لعب ىتجسرت ال ادرظىلاعت هللا نم كلذ ناكل بتوبحمو:ةارم لك ىلإ تلضوو

 قاحسإ وبأ لاق امك كسامت اهنم كل نوكي ال ةاوهم يف ًاعوقوو «كرادت

 : ةيئاتلا هتديصق يف هنبال هتيصو يف ىلاعت هللا همحر يريبلإلا

 تبشن اذإ صالخلاب كل نَمو هيف تبشن هنعأنت مل نإف

 هلضفب اهلصوأ .«كيدل ىلاعت هللا نم ةّنم اهيلع تنأ يتلا ةلاحلا نأ كش الو

 كنكمأ يتلا ةصرفلا هذه منتغاف «كيلع ءاقبإلا نم  ملعأ هللاو  هدارأ امل كيلإ

 هذه بسح ىلع لمعاو ءاهماحتقا كادرأ يتلا ةطرولا نم كسفن صلخو اهمانتغا

 .كتّرضمو كتعفنم يف ككراشو كِتَبْوُأ راظتنا هايعأ نم كيلإ اهاقلأ يتلا ةحيصنلا

 ناك ول هدوبو ءبوتكملا اذه يف هيلع كهّبن امب كل هاعار قح هيلع كل دكأتو

 كتمذ هب ترّمعت امم فخت الو .بوغرمو بوبحم لك كيلإ لصوي نأ هديب رمألا

 كصلخي هبانجب قلعتتو هباب ىلإ عجرت يذلا برلا نإف سانلا نيبو كنيب نويد نم

 ريخ لك هنم لنت ىلاعت هللاب قُيو ءردقت الو بستحت الو رعشت ال ثيح نم

 مل نإو «نايرعلا ىلع ىلاعت هللا نامأف ءكتوقو كلوح نم هل دّرجتو .ناسحإو

 يف عقت نأ كيلع ٌتفخ كرافنو كحامجو كرارصإ ىلع تمدو كل هتركذ ام لعفت

 رّصب نّمو ءرذعأ دقف رذنأ نمو «قاطنلا اهلُّمحت نع زجعي ةبركو «قاطت ال ةبشن
 تاغزن كنع فرصيو كبركو يبرك جرفُيو كبلق بلقي ىلاعت هللاف .رّصق امف
 . همركو هنمب ناطلس كيلع هل نوكي ال ىتح هظفحو هفنك يف كلعجيو ناطيشلا

 ةرشع ةسماخلا ةلاسرلا
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 ءانيلع امو انل ام كلذب فّرعتنل ةيرحلاو ةيدوبعلاو ىنغلاو رقفلا يف نيلضافلا

 «ةريثك هوجو نم عضوملا اذه يف انيلع رذعتم موقلا صوصن ىلع عالطالا نأل

 مالكب كلذ ىلع نيعتسأ نأ ريغ نم يل رهظي امب بتكأ امنإف ءيشب تبتك اذإف
 نإو «هوجولا ىف دحأ ىلثم امف كلذ ىف لصفملا تبصأ نإف «بلاغلا ىف دحأ

 ش 1 1 علا نا ناسي يس ادا

 .هيف مكدنع ام فّرعتأل الإ نيلجرلا مالك مكل تركذ امو :مكلوقو

 ديلقتلا ليبس تكلس اذإ ينأل مكل لوقأ يذلا ام يردأ ال ينأ هيف يدنع يذلاو

 يف لُح :كل تلقو هتمهف ام عيمج َيلع لطبف هالاق ام عيمج ةحص تدقتعا
 هيلإ عجري نأ يغبني يذلا حيحصلا وه اذهو «هتمسرو كل تبتك ام لك ءاملا

 ولع عم  امهعم رظنلا كلسم كلذ يف تكلس نإو .هيلع ينوقفاوت ال مكنكل

 اناك ولو .هيف ام كلذ يفو «هنع صيحم ال بدأ ءوس ينم كلذ ناك  امهنأش

 ام امهل مّلسي نأ ىلؤألاف ءفخأ ىلع رمألا ناكل قيرطلا اذه لهأ ريغ نم
 الإو «هالوانت دحاو لحم ىلع ادراوتي مل امهمالكو يمالك نأ دقتعي نأو هالاق

 كلذ ىقالتي فيك رايغألا دوهش مزلتست اهنأو ءاطع نبا اهركذ يتلا ةيرحلا نإف
 ىتح اهل دوجو ال ريسفتلا كلذ ىلع رايغألاو «ةيرحلا ىنعم يف ثركذ ام عم

 موقلا صوصن هيلإ ريشت يذلا وه ةيرحلا ىنعم يف هتركذ امو «ةدهاشم نوكت
 دجت «ةلاسرلا» يف ةيرحلا باب رظناو .هريغو ءاطع نبا مهيلإ عجري نيذلا
 تركذي ىآل الإ ةيرحبلا ننعم ركذ رثإب توحم اه ثاوحح اهو. ..:ةاتلق انه قاذف

 كلذ 5 .«كلذل هتوحمف «هيف عزانن نأ نكمي ام اهتارمث نمو اهانعم نم هيف

 بقترأ ةليوط ةدم يدي يف يقب ناك نأ دعب مويب ينع باتكلا لاصفنا لبق ينم
 كلذ ناك :تلقو ىلاعت هللا تدمحف ءمكل تركذ تنك امك لماحلا دوجو اهيف

 هيف عزانن نأ نكمي ال ام كلذ نم ًاضوع تيقبأو اهب رعشأ مل ةمكحل رخأتلا

 مالكلا يف ةيتمالملا ضعب نع يسرافلا بيرغلا هركذ ام كلذ يف تقفاو دقو

 تققحت اذإو ء«ًادبع ىّمسي دعب هللا نيبو دبعلا نيب ماد ام :هنع هومتيكح يذلا

 :هلوق اضيأ مهفأ مل امك ؛همهفأ مل هيلع درلا يف هلوقو ءأّرح ىّمسي ةبرقلا
 .همالك رخآ ىلإ ...اضوع ءاجر عاطأ اذإ رحلا نأ حيجرتلاو ناقرفلا هجوو
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 . خوسر وأ توبث يدنع هل نوكي نأ نع ًالضف خولمس يف كلذ يل لخدي ملو

 ءمهّرضت دق اهنأل سانلا نع قئاقحلا هذه ةيمعت ىلإ اذه لك يف ادصق امهلعلو

 . مهفالسأ هيلع رمتسا يذلا قيرطلا كولس يف اهيلإ مهب ةجاح ال ذإو

 سانلا ميلكتو ءاهبابرأ اهمهفي تاراشإو زومر امهمالك يف نوكي دقو

 مل يلثم ةّلقيَلُق وه نَم ءاج اذإف «نيدشرملا نيملعملا بأد مهلوقع ردق ىلع

 يف دجو نإو «همامج هب لجعتي امبر مالكب ملكتف هماَّدق ام الو هءارو ام فرعي

 باحصأ لعفي اذكهو .ةمادنو ًارّسحت هلآم ىف كلذ هبقعُي امبر ةمالس هلاح

 باجح ءارو نم الإ هتدافإ نوبحي نم مهمالكب نوديفي ال مهنإف ءايميكلا

 مهم الك ماوعلا عمس ادإف .ءزونكلا مهل ترهظ زومرلا كلت اوكف اذإف .زومرلا

 نويك مز نوللحي اوذخأ مث مهمارمو مهدوصفم هنأ دوري ام هرهاوظ نم اوذخأو

 الو دوصقملا اوفداصي مل نوبهذي هيلإ ام بسحبو لودمتعي يذلا وحنلا ىلع

 مهءاجر مهلمع ةرمث نم عطقنا ادإف .دامرلا يف مهعاتم ىرهني لفو .ةارملا

 كلتل مسارلا لهج ىلع كلذ اولاحا ,«مهءانعو مهرهس مهلمأ ليصحت يف عاضو

 هيف مهداقتعاب مهنم ملسي هنكلو «ةاذقلا ذبتنُت امك مهيديأ نم اهوذبنو تاملكلا

 نونكم ىلع مهعلطأو رمألا ةقيقح نع مهل فشك ول امأو .ةعنصلا كلتب لهجلا

 مهيديأ يف هاسك يلخي نأ الإ مهلفغأ نأ مهنم هيجني الو ىصحت ال كلاهم

 نيققحملا نم امهلاثمأ ىلعو اهيدلغ لراعي انف نبلوا نغ اذهف . ىصع موقيو

 .مهنم ذخألاو مهيلإ ءاغصإلاو مهنع مهفلاب انيلع نمي ىلاعت هللاو .نيفراعلا

 ال هنإف ههبشأ ام وأ اذه امهل لّوأتن مل نإف الإو .همركو هْنمب نيبحملا يف نيبحم

 لمأت تنسحأ اذإو «نيققحملا نم امهلاثمأ نع ًالضف ةقيرطلا هذه نم ًائيش مش

 كل تنيبل ةلجعلا الولو كاعلق ان ةققتع تناز امهمالك نم هتديق يذلا كلذ

 .ةهكللد
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 ةفئاط ةيتمالملا نأ امك «ةمالسلا ىلإ مهبسن «هبتك يف هلمعتسي وهو هريغل هرأ

 يتلا ةمالملا نم اوملس مهنأل ةيتمالم مهل ليق امنإو «ةمالملا ىلإ اوبسن ىرخأ

 لك يفو ادبأ سفنلا مول اوفلأ مهنأل اهتفلأ تلق امنإو «ىرخألا ةفئاطلا اهتفلأ

 ىلع نيتفئاطلا ىدحإ ليضفت يف اوفلتخا دقو .مهبهذم ةدمع وه اذهو «لاح

 ةيتمالملا ليضفت لجرلا اذه بهذم نم رهظي يذلاو يمتاحلا بهذمف «ىرخألا

 لاحو هِّةِكَك دمحم انيبن لاح وه مهلاح نأ ركذ يمتاحلا نإ ىتح «ةيفوصلا ىلع

 دبع يبأ خيشلا نع كلذ لقن هنظأو «مالسلا هيلع ىسوم لاح وه ةيفوصلا

 .ةيتمالملا لاوحأ يف هعضو يذلا ءزجلا نم يملسلا نمحرلا

 نب هللا دبعو .دادحلا صفح وبأو ءراّصقلا نودمح :مهخويش نمو

 نم هللا دبع نب لهسو «يماطسبلا ديزي ابأ :مهنم يمتاحلا دع دقو «لزانم

 مهعم ركذو «نيرخأتملا نم رداقلا دبع خيشلاو : نيدم ابأ خيشلاو :ةيدعتملا

 ىلع ةيفوصلا ليضفت يدرورهسلا بهذمو .نآلا مهركذ رضحتسأ ال مهريغ

 . ملعأ ىلاعت هللاو ءنيرخآلا ججح نم رهظأ هبهذم ىلع هججحو «ةيتمالملا

 متعزانت يذلا لجرلا ةيدوبعلاو ةيرحلا يف يمالك ىلع علَطا له ٍردأ ملو

 كلت يمالكل متكرت مكنوك مكل ابجعو ؟هيف لاق يذلا ام هعالطا ريدقتبو ؟هعم

 مكلثم امو ءاهيلإ هوُمضتو موقلا مالك نم اهعم هوعمجت نأ متدرأ امو صوصنلا

 سنوي نباو يمخللا اهيلع صن ةريثك صوصن ىلع علطا نم لثم الإ كلذ يف
 لهأ نم بلطلا لحتني نم ضعب ىوتفب ذخأو اهكرت مث ءمهريغو دشر نباو
 اهل فرعي نأ نع ًالضف صوصنلا كلت نم ءيش ىلع علظي مل هنأ عم .هرصع

 . ضحملا ديلقتلا وه اذه ءاليوأت وأ ىّنعم

 نم هب تحرف يناسل ىلع هومتدروأ يذلا لاؤسلا تأرق املو :مكلوقو

 تاداقتعالا كلتو «مكنم عقي كلذ نإ ء.حيحص ءاذك لجألو اذك لجأل هجو

 : اذهب لبق مكل تركذ امك قب نظلا نس نم مكتم

 يف تلصح دقل :ُتلق مكيف ةفصلا كلت تابث تققحت املف :مكلوقو

 متلصح ةطرو يأف ءهرخآ ىلإ . . .هفلاخأ الو هيصعأ الأ يلع بجي ذإ ةطرو

 رّدَق نإف  اهرثكأ يف لب  رومألا ضعب يف ينفلاختو ينيصعت نأ بحأ انأو اهيف



 ٌيزفّنلا مامإلل «لجعتسملا رئاّسلا ديقو لّمأتملا رظانلا ةهزن» ةاّمسملا ىربكلا لئاسرلا 6

 انعقو اذإف ءاهيف عقيو اهيلإ مكقبسي نم لوأ انأف ةطرو يف كلذ ببسب مكلوصح
 . حرف ةعامجلا نزح نأل رامغنالاو دامكنالا نم متركذ امل هجو الف ًاعيمج اهيف
 فوخ هنم اوفاخت الو نامأ يف كلذ نم اونوكتلف «لطاب ريدقتلا اذه نأ رهاظلاو

 . نيقفانملا فوخ الو نيقداصلا

 نع ينعطتقا نيمحارلا محرأ اي :يلاقمو يلاح ناسلب تيدانف :مكلوقو

 ةناسملا كلذ: ىف فك دووم قلل يح دع تاكنجلا .يلاوقأو يلاوحأ يف رظنلا

 اهومتلق نيح مكنم اهتعمس تنك ول تددوو اهومتلق مكنأ مكل تركذ تنك يتلا

 تعمس نيأ يرمع تيلو .مكنع لوزي نأ طلغلا ىبأ دقو «يلاقملا مكناسلب

 لاحلا كلت ىلإ لوصولا روصتي لهو ؟فلسلا يققحم نم دحأ نع ءاعدلا كلذب

 نكل لاحلا كلت: ىلع تدك ءاعذلا .كلذب تيدان امل كلغلو ؟بسم:وأ نلطي

 دمكلا كلذ مكل لصح كلذلو «مكدنع ال ىلاعت هللا دنع يضرملا هجولا ىلع

 يداني وهو ارامح بكار ناك يذلا لجرلا ةلزنمب كلذ يف نوكتو «رامغنالاو

 مالكلا انه اه تركذ يذلا «؟اذه ىلع بكرو ًارامح يل باصأ نَما» :لوقيو

 يف ةدئاف الف .اهلبق يتلا ةلأسملاو اهيلإ ترشأ يتلا ةلأسملا كلت هب تلّيذ يذلا

 ذفني قيرط لكو» دحاو عيمجلا يف ىنعملا نأ عم «ةثلاث ةرم اهيلع مالكلا ريركت
 . «عماجلا ىلإ

 يف ينع هفرصأ مث تاقوألا ضعب َّيلع رّدكي امم رمألا اذهو :مكلوقو

 نم ىفصأ كيلع رّدكت يذلا تقولا نأ ملعاف .اذك لوقأو تالاحلا ضعب

 مث «كل نسحأ ناك كردكب تيقب ولو «كنع ردكلا هيف تفرص يذلا تقولا

 لجو َّرع هللا :متلق يذلا فلخلا مالكلا كلذ ىنعمب فرصلا كلذ تسمتلا كنإ

 كولسو هتعباتمب يلع ّنمي وه هتقيقح يل فشكو هتيصوصخ يندهشأ يذلا

 يقيرط تكلسو ينتعبتا ول كلعلو ؟يدنع ةقيقح وأ يل ةيصوصخ ّيأو .هتقيرط
 . ىرخأ عم ةنيزح كاذ ذإ ِكبت ملو .ىرحأو كب ىلؤأ ءاقشلاو كالهلا ناكل

 علطتلا نم كبلقو نازحألاو مومغلا نم كرس حرأو نالوجلا نع كرطاخ تفكف

 حابصملا بصنت امك كنيع ةلابق هلك مالكلا اذه بصناو .ناكو نوكيل

 . جارسلا ىيحي كنأ امك جارسلا ىيحي نكو ءجارسلاو
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 هنع ريبعتلا يف كلسي نأ ريغ نم لصاحلا ليصحتب رمؤي فيك يردأ الو
 .جاومألا كب تبعالتو جاجوعالا كقرافي مل كلذك نكت مل نإف ,جاهنملا اذه

 قلعت ةزمك تنك اقلعم ثمر نإو «يبحاسضلاو نيعملا كروغأ اضلخم تيلظ:نإف

 ًاوغل ٌرشأ ىرخأ ةصربب ملكتت نأ نم كلامتت ال اذه دعب كنأكو بكانعلا طويخب

 هب سيل مالكب ظفلتت ىتح ساّنخلا ساوسولا كتلابق ينارت نكلو ءًارجه رثكأو
 ىتح هب ظفلتي مل - كمعزب  كخيش نأل نادجولا يف لاحم اذه نأ ىلع .«سأب

 ام امأو «خيشلا كلذ تومي ىتح هخيش لاح هلاحب زواجتي ال ذيملتلاو «نآلا

 ةلاح ىلع سيلو .موعيو قرغيو موقيو هعم عقي لازي الف ةايحلا ديق يف ماد

 كاذ ذإ امهجرخيف موُيقلا حلا ةيانع امهتكردأ اذإ الإ موديو تبثي ةيضرم ةدحاو

 ىلإ موجنلا نم امهينامأو امهتدارإ ناطوأ برخيو موسرمو مولعم لك نع

 ٌراملا ّرم اذإف .موبلاو ءاغببلا ةيلاخلا لزانملا كلت ءاجرأ يف حيصيو موختلا

 ٍبجُي مل ؟بئابحلاو ةبحألا كلهأ نيأ تابرخلا اهتيأ :ىدانو براتملا كلتب

 ضرألا هللا ثروو نيبهاذلا يف ابهذ دق امهنأ ققحتي ذئنيحف ءاهادص الإ اهادن

 نادال ةانيلإ بت ىلا ىيلاعلا بر هلل ةيحلا وو وقرازولا ريغ رهو "اهي نو

 الو ىصحي ال ًادمح .مانصألا ةدابعو نايصعلاو قوسفلا انيلإ هّركو مالسإلاو

 . ىصقتسي الو هرخآ ىلإ ىهتني

 نم اذه نأ كل رطخ نإف «برقتملا بدأتملا هكلس يذلا ليبسلا وه اذهف

 ءاليلق كلذ ناك نإ مث «ليلق هل لاقي ال هللا ليلق :كل لوقأف ليلق ريسي همعن

 ىلاعت هللاو ءينم دوهعملا نايذهلا نم عزنم اذهف .ليلق لك نم لقأ تنأف

 . ينع وفعيو ينمح ري

 وأ مهف وأ ملع طق نالفل ملعُي نيأ نم :لوقأ ينإف هيلإ ريشت يذلا امأو

 دنع وه يذلا نالف الولو ؟ةبلطلا سرامي ملو خياشملا سلاجي مل وهو ليصحت
 نم ءيش ركذي مل ؟نيرخآ دنع وه فيك يردأ الو .ةخبط فصن جاجوعالا لهأ

 بتكلا ضعب يف مكل تلق دقو .ةمكحلاب قطن ولو وه نيكسم نيكسملاف .كلذ
 ةلزان ىف كلذو «ءبسحلا ةلق ىلع هلل دمحلا :ةيماعلا ظافلألا نم تفلس ىتلا

 نيا اكنلا نضع يسيل وداعا ناعنأ :نالكانبلا "هذ كلك ةنيرالا يقع قا تقر
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 ًاريثك ةيماعلا ظافلألاو .مالكلا كلذ ةقوسلاو لاذرألا ضعب ذئنيح لاقف ةقاشلا

 ريشت ةيماعلا لاثمألا نأل يبرعلا حيصفلا مالكلا اهب لصأو يبتك يف اهقوسأ ام

 يه مث «ةيمكحلا تاملكلا نم الإ اهلثم دافتسي نأ نكمي ال ةيقيقح ناعم ىلإ
 .سورطلاو رتافدلا عدوأ مالكلا نم قّمنم لك نم سوفنلاو بولقلاب قلع
 .اذه ملعاف .ءاهتدمتعا كلذلف

 ةرشع ةسداسلا ةلاسرلا

 ةيبتك كاب حس نايخالل «بعوضسملا مكباتك ينغلب دف :: كت انآ

 دمحلاو ضرغلا ىلع كلذ يف متئج دقو ءاهيلع عالطالا ىلإ فوشتي نأ نكمي

 . هلل

 وه كلذو .يل مكديلقت حيبقت نم هنع مكغلب وأ نالف مكل هلاق ام اهنم

 كلذ نسح ىلع هب متللدتسا ام نكلو ءدقتني الو دقتعي نأ يغبني يذلا قحلا

 يف ام كلذ قفاو ول ةلأسملا كلت يف مكل هترّرق تنك امل قفاوم ميقتسم حيحص

 .هقفاوي ال هنأ رهاظلا نكل ءرمألا سفن

 ال يذلا مكنايلغ نم كلذو «نالفو متنأ مالكلا هيف متعجارت ام اهنمو

 ال هترمثو كلذ ةجيتن ذإ ؛هلحم يف عقاو نايلغ هنكلو ءهنم نوكفنت نوداكت

 دحأ ىلإ ةعجار هيف ةدئافلا نإ لوقأ الو .ةدئافلاو ةعفنملا لك هيف لب ءهيف ةرضم

 بيصنلاو رفوألا ظحلا اهنم ذخا انأ لب ,بيصن اهيف ىل نوكي نأ ريغ نم يريغ

 ْ :كلا

 كلذلو «حارشنالاو ةحارلا نم هدارمو مالكلا ةبذاجم يف يدنع املف ًالوأ امأ
 عقت عئاقوب هيف ينوربختو ريثك مالك هيف نوكيو ّيلع دري يذلا مكباتكل دجأ

 مزالم ميرغك ينم مالكلا ءاضتقا يف يل نوكيو .كلذل ادئاز احارشنا مكدنع

 نم اهيف عقيف رظن ديزم ىلإ اهيف جاتحي يتلا لئاسملا ِثَكْنل نوهبتنت ال مكنأ ىلع
 ءيش ئأ :هل عماسلا لوقي ثيحب ةبارغ عون هيف نوكي امو ءهقحتست ام مالكلا

 ناك نإف .كلهلا وأ كلملا نوكي سنجلا اذه يف مالكلا هدارم يفو ؟اذه
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 ةيضر اهنكلو .«ةيحو ةتيمف كلهلا ناك نإو «ةلصتم ةمعنو ةمئاد ةطبغف كلملا

 اذنه ةلطقم نم ناشخألا ناطلنس وأ رهأ هل نم دكع اهيق"ة بيست هنأ ليق خف

 اكربت مههوجو ىلع مهيديأب نوحسمي مهركذب ءاقمحلا عمس اذإ نيذلا نامزلا

 | :لاق نيح باوصلاب قطانلا نم ردص امب ةوسإ عون مهليتقل نوكي ذإ مهب
 نكلو هجو لك نم ناهباشتت نيتيضقلا نإ لوقأ الو ءاذكو اذك لعفي مل يذلا هلل

 ناجنذابلا نم اذه لوقأ نأ تئش ولو «قحلا لهأ اهفرعي ةيفخ ةهباشم امهنيب

 مكبتك يف نوُملت ال مكنكلو «هتمحرب ةمصعلاو ظفحلا يلو ىلاعت هللاو : تلقل

 لب ءةفرعملا لهأ دنع اهيف ةبارغ ريبك ال ةنّبب رومأ ىلع مّلكتلا يضتقي امب الإ
 هللا رّيخيو يب ىلاعت هللا فطل نم كلذ نكل «ةيلجلا تاحضاولا نم مهدنع يه

 .هراك وهو دبعلل

 اهعجرم يتلا دئاوفلا نم هدارمو مالكلا ةبذاجم يف يل املف :ًايناث امأو

 يف ينأل «حيبقلا نم نسحلاو أطخلا نم باوصلاو لطابلا نم حلا ةفرعم ىلإ

 قرا ةلزتمب .هنف انا اهقإر: هةيانهإ هبقا دع "لون حيض دق معلا لك مري ولكألا اهب لك

 يأ :سانلا نم ةعامجل لوقيو هدي يف ًائيش سبحي نّمك ةبئاغ رومأ نع رْفني
 كدي يف :دحاو لاق اذإف ءمهحئارق توافتت هدي يف ام نييعت يفف ؟يدي يف ءيش

 ذإ ءكلذ ةحصب عطقي مل ؛«هل تحال نئارقو تارامأ نم كلذ مهفو ءاذكو اذك

 ا نئارقلاو تارامألا لعل

 امأ .ًاهرك وأ ًاعوط هبحاص لوق ىلإ هلوق نع ذئنيح عجريف هيلع تيمع اهنكلو
 سفنلا بحاص نمف هركلا امأو «ةفصنملا ةبذهملا سفنلا بحاص نمف :عوطلا

 ىلإ عجري ال نم لك نأل روكذملا عوجرلا فالخ هعسي الو كلذ فلاخت يتلا

 قمحأو ءايبغألا ىبغأ نم وه لب ءيش يف ءالقعلا نم سيل همهف اذإ ىقحلا

 مل هنكلو رخآ ائيش يباخلا دي هنمضت ام نوكي نأ زوجي هنأ عم اذه ءءاقمحلا

 فشكلا بابرأل ىلاعت هللا نم حتف كلذ لب رمألا سفن يف ام ةباصإ ًادحأ فلكي

 سنن هنأ َفِلَكُي الإ# رظنلا حيحص هيلإ هادأ ام دمتعي نأ فلك امنإو «ةوهسكلاو

 .[286 ةيآلا :ةَرَقَبلا] «اهعَسو الإ

 لزانم ىلإ غلبي مل لقاع لك ىلع بجاولا نم ناك اذه ررقت اذإف
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 نأ نكمي امبر ام ىلإ مات شطظعت هل نوكي نأو «رظنب لقتسي ال نأ نيفشاكملا

 : رغصأ وأ هنم ربكأ وه نَّم مالك نم ةدئاف ليمكت هيف نوكي

 ةمالغلا وأ مالغلالوق ىضتريو حصيدقلف

 كلذب انحرفأ امف  عقي نأ هدعبأ امو  هنم متبلط يذلا كلذ عقو نإف

 .ميقمو رمتسم هيلع انأ أطخ نع كلذ ببسب عجرأ دق ينأل هب انطابتغا دشأو

 ةيآلا :فُّسوُي] 4 ٌمِيلَع ِوَلِو ىذ لك َقْوَفَو## :لجو َّرع هلوق ةحص دقتعأ ينإف
 ةلأسم ةعجارم تدرأ اذإ «ةيدابلا يف وه نّمك عضوملا اذه يف انأو اميس ال 76

 يلع كلذ رسع حلاصلا فلسلا راثآ نم رثأ وأ يوبن ثيدح بلط وأ باتك نم

 ءيشب يل هيبنتلا امهنم عقو اذإف هلك اذهب ءايلمألا نم نالفو نالفو ءرذعت وأ

 هللاو ءيدنع ةمينغ مظعأ كلذ ناك يدي يف ليلق وه يذلا سنجلا اذه نم

 هلإ الو هريغ بر الو قدصلا لهأ كلاسمل كولسلاو قحلا لوبقل قفوملا ىلاعت

 .وه الإ

 نامزل نامزلا اذه نإو نابيجع نابيرغ نارمأ دوجولا يف عقي اذه دنعو

 نأ :ةيناثلاو ءةلذلاو ةنكسملا انع لوزت نأ :امهادحإ .بئاجعلاو بئارغلا

 توبث نم كلذ عوقو هنمضتي امِلف ةلذلاو ةنكسملا لاوز امأ لك قوس اخت

 لهأ مِلاع نوري مهنأل سايكأب اوسيل نيذلا نكلو «ءسانلا بولق يف ىل ةزعلا

 مالك ىلإ دصق دق دقعلاو لحلا يف هيلإ نوعجري يذلا مهسيئرو مهيتفمو برغملا

 يف نوكي امبر ثيحب ةدئاف هنم ديفتسي .مهرقحأو مهرغصأو مهلذأو قلخلا لقأ
 وأ روذنلاو ناميألا باتك نم ةميظع ةلأسم هيف رظني ءاهقفلا بتك نم باتك هدي

 رظنلل عمجو ءارمألا وأ ءافلخلا دحأ اهيف هاتفتسا نوكيو ءروتسلا ءاخرإ لئاسم

 دصقي مل يتلا ةدلجملا كلت ذخأيو هدي نم هعضيف ءاملعلا نم هنامز يف نم اهيف

 ةبعكلا يف كلذ ىلع فلحي نأ ءاش ولو «هباوث الو ىلاعت هللا هجو اهعضاو اهب

 .لعفل - فيرشلا عضوملا كلذ ىلإ هلوصو ريدقتب  ماقملاو نكرلا نيب وأ
 يف هل يتلا ةهاجولاو ةناكملا نم نيروكذملا سانلا دنع نالف لزعني ذئنيحو

 عضاولا كلذ نم بيطأو رهطأ هلجر نم اهفذقي يتلا هلعن نأ عم مهبولق

 .لعفل روكذملا عضوملا يف اذه ىلع اضيأ فلحي نأ ءاش ولو «ءيلوضفلا
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 كلذ لعج نالف نوك اومهفي نأ يل ةبترملاو ةزعلا هذه لوصح ىف يفكيو

 كلذ ناك ام فيك هتقو نم ًاحلاص ًاءزج هل فرصيو هيف رظني نأ ًالهأ مالكلا

 . فرصلا رظنلا

 يف رّمعت اذإ ةلش قوس نإف «ةيانكو ليثمت انم وهف :ةَّلش قوس ريمعت امأو

 حايصلا ةرثك نم نذأب اهيف عمست نأ داكت ال ةنسلا يف نيمولعملا نيتقولا

 دحأ ةلزنمب وهف مويلا امأو «نامزلا نم الخ اميف اذه ناك نكلو «حيجضلاو

 كلذ عقو اذإ هنأ كش الو «يداوبلا يف نوكت يتلا ةفيعضلا رابغلا قاوسأ

 ال ثيح نم بلجنتو .ةلضعملا لزاونلاو ةلكشملا لئاسملا ةلاحم ال ىّدصتت

 يذلا ريثكلا مالكلا ىلإ ةلاحم ال انجتحا كلذ انل ىدصت اذإف ءمهوتي الو نظي

 ءام ةبرش نم ّىلع لهسأ هنم هب متهجو يذلا دغاكلا نم ديلا كلذ ءالتما نوكي

 بلغ ثلخا ليلقلا لقاب ىل متيتك اذإ فيك اذإو ,عنام كلذ نم ينعنمي مل نإ

 يندجأ ينكلو ؟هذه لثمب مكنظ امف نيمسلاو ثغلاب هيف ملكتأو نيلوألا ريطاسأ

 ام ًاليلقف كلانه ترضح ول امأو .كراعملا مكلت نع ًابئاغ تمد ام اذهب ًايلم

 : يبنتملا لاق امك كلذ نوكي

 الا رثناو هديعو: رعظلا ةيلط ضراي ةاخم نايم انعااذإو

 نإ قا( كنس قروصح وألا نراك امك كح ضيق نوامعت ةكفسو

 جاّموب سيل هنكلو دوقو هنطاب يف لعتشيو نالف شعتني نأ كلذ ىلإ فاضني
 قالخألا كلت هنم جرختو هسأر نع ةيشاشلا ليزيو هّسح نع ذئنيح جرخيف

 فداص نإ اميس ال ةكراتملاو لفاغتلا ىلع لاحلا هذه ىف هل ةردق ال ذإ ةكرابملا

 ام ققحيو كلذ نالف عمس اذإ اها واذ و را دع 5 هدضع وأ أّدعو ةبلغ

 هيف نوكي امب ةالابم ريغ نم حايصو مالك نم مكدنع عقي اًّمع لأست الف كلانه

 فلاس يف نكل روكذملا قوسلا رامعناب اهيبش كلذ نوكيف حالص وأ داسف نم

 :نوهدلاو تاقوألا

 يف عقي قحلا نم ًائيش نّمضتم هعوقو نأل .عقي نأ هدعبأ امو :ٌتلق امنإو

 نم ءيش عوقو ًاضيأ نمضتم وه مث دوقفم مودعم ةريثك ةنمزأ ذنم هنأ عم دوجولا

 تناك نإو يهو «كلذ ريغو لزعلاو ّرعلا لثم اهانركذ يتلا ةبيرغلا رومألا هذه
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 يف اهعوقو ديعب اهنكلو ةداعلا يف اهلاثمأ عوقو َفِلَأ يتلا ةلطابلا رومألا نم
 . ًاريخ كلذ يف لعلو اهسفنأ

 هيلإ اوسع تنك ىنأل «متنسحأ دقف «بيطخلا خيرات» نم هومتديق ام امأو

 امنإ «تافصلا يف ةعنشتسم ةركنم ءايشأ هيف ركذ :هيف هلوقو «تقولا كلذ

 ىلع ةجحب اوسيل نيذلا موسرلاو رهاوظلا لهأ بهذم ىلع تعنشتساو تركنأ

 نم صنلا كلذب هنع حص نإف  هنع ظفح هنأ ركذ يذلا مالك امأو .موقلا ءالؤه

 دصق وأ هنم عمسلا ءوس ببسب ليدبت وأ رييغت وأ فيرحت هيف نوكي نأ ريغ
 يف هناسل ىلع ناطيشلا ءاقلإ نم كلذ نأ دقتعي نأ هيف برقألاف هيلع نعطلا

 هب عقتو نيرضاحلا بولق هب شوشتتل كلذل هنم دصق ريغ نم هظعوو همالك ءانثأ
 يغبني ال اذه لثم عوقوو .ديري ام مكحيو ءاشي ام هللا لعفيو «نيعمتسملل ةنتفلا

 : ركل

 نم رثكأ مهنأل هنم ماوعلا عامس هب ينعن «عمسلا ءوس ببسب :يلوقو

 ام نوردي الو نوعي ال مهو مهسلاجم نم برقلا ىلع بلغيو ءايلوألا بحصي

 ال ءالؤه لثمو .نولقني فيك اوفرعي مل ههجو ىلع ًائيش اوعمس اذإو ءنوعمسي
 .مهنع ذدخؤي الو مهنم لبقي

 ةنطفو مهف نم ظح هدنع نم هب ينعنف ؛هيلع نعطلا دصق وأ :يلوقو

 نعطلا نم هنطاب رماخ اَمِل نكلو ء؛ههجو ىلع مالكلا هب ىقلتي نأ نكمي
 هيف ريغي لب ههجو ىلع هعمس ام لقني ال تارثعلاو تالزلا بلطتو ضارتعالاو

 هجو ىلع هكبس جامدإو فيفلت عون مالكلا يف ناك نإو «صقنيو ديزيو لدبيو

 نأ بجوف ءاذه لبق نم هيلإ ةمهتلا تقرطتف «نعطلاو داقتنالا نم هضرغ هب متي

 مالكلا نوكي نأ ينعأ  نيهجولا نيذه دحأ عوقو نكمأ اذإف ءهلثم نم لبقي ال

 هناسل ىلع ءاقلإ كلذ نوكي وأ - نيروكذملا نيرمألا لبق نم ههجو نع ًافّرحم
 يف فيرحتلا نأل هعوقو بلاغلا ناك وأ ءهيلع دقعي وأ هدصقي نأ ريغ نم

 نم برقأ نينثا نم دحاو عوقو نألو ءديتع ءايلوألا ىلع نعطلاو ريثك مالكلا
 ٍدصقبو هصنب هلاق هنأ هيلإ عينشلا مالكلا كلذ بسني نأ زجُي مل نّيعم دحاو عوقو

 كلذ لقني ملو .توبثو رارصإ هيلع هل نوكيو ةعجارم هل هيف عقت ىتح هيلإ
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 اذه عامس دّرجمب هنارجهو هل سانلا عيدبتف ءاذه نم ًائيش بيطخلا ظفاحلا

 وه هةعاتشماو ءهل هجو ال كلذ يف تّبثت ريغ نم هنع ًالقان هريغ نم وأ هنم مالكلا

 دقو «هنع اورفن نيذلا مه مهنأل ليمج نسح كلذ دعب سانلا ىلع ملكتلا نم

 . مهراصبأب كوقدح ام سانلا ثّدح :ليق

 معن  مهيلع معنلا لضفأ نم يهف سانلا نع ةمالظلا كلت ةلازإ امأو

 يف كلذ ىرسل كلذ يف هنم عقو نمم مالكلا كلذ عوقو الولو  مهريغ ىلعو
 ءازجلا لضفأ كلذ يف نيذخآلا يزاجي ىلاعت هللاف «دابعلا هب رّرضتلو دالبلا

 وه ملظو داسف لك نأ ول يرمعلو .ءاطعلا ليزج نم هولّمأ ام ةياغ مهلينيو
 دنع هموسر وحمو هيلع مّلكتلا ىلإ رِدوُب ةلمعتسملا ةّئسلاك راصو نآلا دوجوم

 ايندلا تناكلو هنم ءيش دوجولا يف نآلا نكي مل .,ثدحي نأ داري ام ءادتبا

 نم هيلإ تيعد امهم ريخلا لعفل ةلباق رمألا بابرأ نم بولقلا نأل «هنع ةرّهطم
 عقو امك هتين نسحو يعادلا قدص هب نرتقا نإ اميس ال هبرقأو هجو فطلأ

 هامع ٌدتشاو كلذ نع تكسف هبلق يمع فلس نم نكلو «ةلزانلا هذه يف

 الو هلاوز جري ملو داسفلا كلذ ببسب ٌرمتساف هيلع قفاوو نهادو ًالامف

 هتبث بجوي ءيشلاب لمعلا ىلع ةداعلا رارمتسا نأل دانتلا موي ىلإ هنالطب

 .مهنم سانلا فصني ىلاعت هللاف ءهخوسرو

 فيكف هيف مه اميف سانلا رظنأ ,مكيلع بجي اذه :نالفل نالف لوقو
 امل نكلو حيحص «مكيلع بجي اذه :هلوق نأل رظن ىلإ جاتحي مالك ؟نوقستسي

 امل ال مكحتسي نأ لبق هثودح لوأ يف داسفلا ةلازإ ىلإ ةردابملا نم نآلا هانركذ

 نأ هنم مهفي هنأل ؟نوقستسي فيكف هيف مه اميف سانلا رظنأ :هلوق نم وه هركذ

 لدعلا ىلع سانلا نايرج نأو ءاعدلا ةباجأو ءاقستسالل يانم ملظلا نم عقو ام

 نسانلا ماهوأ يف اذه ىرج دقو .ءاعدلا ةباجإو ءاقستسالا بساني يذلا وه

 يفاني يذلا نأل حيحصب يل رهظي اميف كلذ سيلو ءدسجلا يف مدلا ىرجم
 ىلإ جاتحأ الو «ةيعرلاو سانلا ماوع اهلعفي يتلا تاركنملا وه امنإ ءاقستسالا

 ام ىلع ًابيدأت وأ مهل ةبوقع طحقلا نم هب اوبيصأ ام نوكيف اهترثكل اهركذ
 امع عالقإلاو ةبوتلا ىلإ ءاقستسالا يف مهذخأ دنع نوجاتحيف كلذ نم اوعنص
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 ءاقستسالا يف نوكي ام رثكأ كلذلو ءنومحري مهلعل كلذ نم هوفرتقا

 نم يهو رمألا بابرأو ةصاخلا تاركنم نم يهف ملظلا تاركنم امأو

 يأف «هب اولتبا يذلا طحقلا ةلزنمب ةماعلاو ةيعرلل تابيدأتلا وأ تابوقعلا ةلمج

 امم اهلعل لب ءاقستسالا يدي نيب هتلازإب ندقتي ىتح ءاقستسالا نيبو اهنيب ةافانم

 مهالوم نم مهبلط الإ مهلاح نكي مل ءاقستسالل اودصق اذإ مهنأل هدكؤتو هيّوَقَت

 ةلاقإلا كلذكو ءرطقلا لوزن مدعب ةبوقعلا مهل تبجوأ يتلا بونذلا نم ةلاقإلا

 لاح مهل ىّوقتيف رمألا يلوأ ملظب ةبوقعلا مهل تبجوأ يتلا بونذلا نم

 نوكيف رازوألا باكتراب تابوقعلاو بئاصملا نم مهيلع ىلاوت امِل رارطضالا
 ُبيحي مآل : لجو َّرع هللا لاق .مهتباجإ يف غلبأو مهتبانإ ىلإ عرسأ كلذ

 .[62 ةيآلا :لمّتلا] # ُهاَعَد اَذِإ َّرطْضَمْل

 نكلو ءاذه نم ءيشب نوكت ام َلقف مهتاركنم ىلع ةملظلا تابوقع امأو

 ممألا ملظ نم نيكمتلاو معنلا غابسإو جاردتسالاو ءالمإلاب نوكت امنإ مهتبوقع

 هب قيحي نأ نيح ناحو هيفوتسي نأ كلذ نم هل ردق ام مهدحأ ىفوتسا اذإ ىتح

 ءردقي الو بستحي ال ثيح نم ةتغب هللا هذخأ ءهيسن ناك ام هللا ةبوقع نم

 لجو ّرع هللا نإ» : لي هللا لوسر لاق .رَخأتي نمو مدقتي نمل ةربعو ةيا هلعجو

 ىَرْمْلا َدَمَل 15إ َكْيَم ُدْحَأ َكِلَدَكَو# :أرق مث ''”«هتلفي مل هذخأ اذإف «ملاظلل يلمي

 .[102 ةيآلا :دوُم] 49 ٌديِدَم ُدِبَأ هدأ نإ ٌةَيَظ ََب

 ةوقو هنهذ ذوفنو همهف روفو لاح ىلع هلاق ام هل مّلس فيك نالفل ًابجعو

 صخشلا اذه :هلوق نم كلذ ىف هل لخدم ال امم رخآ ءىشب هبواجو «هتنطف

 هلك نسح رمآلا كلذ ةلواحم ىف نالف هلعف امو ء«هرخآ ىلإ ...اذك هنع لقني

 (2583) مقر ثيدح «ملظلا ميرحت باب ءهحيحص يف ملسم هاورو [1726 /4409(41)

 . امهريغ هاورو [1997 /4]
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 ةياغ هببسب هيطعيو لوبقلاب كلذ هل ىقلتي ىلاعت هللاو ءلوقي ام هيف دحأل سيل

 .هلضفو هّنمب لؤسلاو لمألا

 .هل يطعملا ىضرب سفن ةبيطب نوكي امنإ داهجلا مسرب ىطعي امو :هلوقو

 ىلوتسا دقو هل يطعملا ىضرو سفنلا ةبيطب نآلا ىطعي فيك نكلو «حيحص

 اذه يف هنأش كبجعي نم دي يف يذلا طاريقلا راصو سوفنلا ىلع حشلاو لخبلا

 تقولا اذه يف نيوع دقو .هنم هل فلخ ال يذلا هنيد نم هدنع رثا تقولا

 مهرثكأو دربلاو عوجلاب نوتومي نيذلا نيكاسملاو ءافعضلاب هانلق ام قادصم

 فالألا باحصأو .ملق مهيلع طخي ملو ملحلا ناوأ اوغلبي مل راغص لافطأ

 ةقفش مهيلع مهكردت الو لاحلا هذه ىلع مهنودهاشي ةرطنقملا ريطانقلاو ةفلؤملا

 ام يف اذه .ناسحإ الو ةاساومب ةحيحشلا مهسوفن مهل حمست الو ناميإلا

 .لاملا درجمب هب مايقلا ىلإ لّصوتي

 فيكف لاملا عم سفنلاب هرمأ ةرشابم ىلإ هيف جاتحي يذلا داهجلا امأو

 ىلإ ةلاحم ال ءارمألا لاحلا رطضيف ؟مويلا سانلا سوفن كلذب حمست نأ روصتي

 ذخألا اذه نأ كش الو ءاوهرك وأ اوبحأ ام ىلع سانلا نم كلذ اوذخأي نأ

 عسوتلا ةياغ اوداتعا  ءارمألا ينعأ  مهنأ عم دساف ًاضيأ هيلع ينبني امو دساف

 عابتأ عابتأ لب ءارمألا لوقأ الو ءاهيف راطوألا ةياهن غولبو ايندلا يف هفرتلاو
 وأ ؟مهبسكو مهّدكب هيلإ نولصي مهارتأ ؟كلذ ىلإ نولصي ءيش يأبو «مهعابتأ

 اونوكي نأ مهوفلكت وأ رهقلاو ملظلاب سانلا نم هنوذخأي ام الول ؟مهتاهمأ لزغب

 مكقحبف «تاهيه تاهيه زيزعلا دبع نب رمع لثم اهيف فشقتلاو ايندلل كرتلا نم

 لوقأ امب الإ ةداعلا ىرجم يف هودجت نأ نكمي الو ًادبأ كلذ نودجت ال ؟ًاميلس

 .مهبولق نع ىمعلاو ةّرغلا لاوزب تقولا ءاملع لاوحأ تماقتسا اذإ كلذو .مكل

 ايندلاو نيدلا كاله نم هيف قلخلا ام اودهاشو ىمعلاو ةّرغلا مهنع تلاز اذإف

 لجآلا يف هل اوضرعت امم مهتيحنت ىلع اوصرحو ناميإلا ةقفش مهيلع اوقفشأ

 مهنأ عم ناودعلا لهأو ةملظلا ةلاطتسا نم لجاعلا ىفو نارينلا ىف تفاهتلا نم

 بابرأ ىلإ اودمعي نأ وهو هرسيأو هلهسأو هجو برقأ نم كلذ ىلع نورداق



 ٌيزفّنلا مامإلل «لجعتسملا رئاّسلا ديقو لّمأتملا رظانلا ةهزن» ةاّمسملا ىربكلا لئاسرلا 6

 مهعسي الو «ةلاحم ال مهل نولوقيف ؟مكتجاح ءيش يأ :مهل نولوقيف رمألا

 انتنطلس رمأ ميقتسي نأ انتجاح : ةتبلأ هفالخ نودجي الو هفالخ اولوقي نأ

 مهحالصب نأل انتيعر لاح كلذ عم حلصيو اهدئاوف عيمج ىلع لصحنو

 وهو هيلع مكلدنل انئجو ديرن يذلا وه ًاضيأ اذهو :مهل نولوقيف ءانحالص

 ميايراملاو اناا وابو يقاوجلا ةمالس ىلإ دؤم ىلاعت هللا ىضرل قفاوم

 هيلع انوُلد معن  ةلاحم ال  :مهل نولوقيف ءمكضارغأ عيمج ىلع مكلوصح

 ةمالسلا عم دصاقملاو ضارغألا لوصح انل متنمض دقو ؟اذه هركي يذلا نّمو

 مكتنطلس ةماقتسا نم متركذ ام امأ :مهل نولوقيف .دسافملاو ملاظملا نم

 هنّيعن امب كلذ نم مكلمأ ةياغ ىلإ مكلوصو ىلإ قيرط مكلف اهدئاوف ليصحتو

 ىلاعت هللا مكنكم دق بصغلاو ملظلاب مكمّدقت نم اهعمج ةريثك لاومأ نم مكل

 اوفاخت نأ ريغ نم مكيلع هبجوأ لب كلذ مكل زّوجو ًاوفص أوفع اهذخأ نم
 مهو يه نيأ نوملعي لاومألا كلتو «ةلئاغ اوعقوتت الو ةّرضم كلذ ببسب

 نكلو «مهنم اهذخأ ىلإ لصوتي فيك اونّيبُيو هديب يه نَم اونّيعي نأ ىلع نورداق
 اذهو - عبتُي نأ قحأ قحلا نكلو ءمهضعب ىلإ رمألا َنايَّرَس كلذ نم مهعنمي

 : مهل نولوقي مث  اهريرقت يف انذخأ يتلا مهتلاقم نم سيلو انه اه ضرع مالك

 اودمعت نأ وهف هب طونم مكرمأ ةماقتسا يذلا مكتيعر حالص نم متركذ ام امأو

 نيظعاوو ءابطخ مهنم اولعجتف لضفو ملعو نيدب مكدنع رهش نم لك ىلإ

 كلذ متلعف اذإ مكنإف .يهنلاو رمألاو مكحلا يف نيفرصتمو نيبستحمو نيرّكذمو

 ءاولهج ام مهنم لهجلا لهأ ملعتف :«مهتّيلكب مهيلإ اولامو مهل سانلا داقنا

 لسرلا هب تءاج امم مكنطاوب يف ىرسف ءاولفغ هنع ام مهنم ةلفغلا لهأ رّكذتو

 روهظ ضعب ةيدرلا ةنمزألا هذه يف ةيدمحملا ةعيرشلل ناكو ءرونلا نم ءيش

 ءادعأ ةدهاجمو ىلاعت هللا ةاضرم يف مهسفنأو مهلاومأ لذب ىلع كلذب نوردقيف

 مهلاومأ ّومن : ىلإ كلذب مهمايق يدؤيف هللا دابع نم ءافعضلا ةاساومو هللا

 و سرادوب اير دع مع دل عب يعول دك

 «ٍشئاناَو دصلا نع تكرم مهلَع انتل اقتل اثم ةكرشلا لخأ نأ لَو
 رس سس م 7 و6

 لأ آمو ليجنالاو ةئروتلا أوماقأ م مَآ ولَو## :لئاق نم َّرع لاقو [96 ةيآلا :فاّرعألا]
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 لاقو «[66 ةيآلا :ةدئاّملا] * ٌرِهلَجَرَأ تحن نِصَو زهقوف ني اوُنَكَأَل َمِهبَن نّم مهل
 :ّنجلا] *ُهِف ْهَنِدْفَِل 0 اَهَدَع كَم مُهكَبقَس مل أ[ ةَمرْطلا ّلَع اوهقتمأ ولام :.يلاعت

 ةقداصلا ديعاوملا هذه لاثمأ اهيف يتلا 0 هم كلذ ريغ ىلإ [17:16 ناقآلا

 .ةماقتسالاو ةعاطلاو ىوقتلاو ناميإلا ىلع هناحبس اهبتر يتلا

 حالصب نوكي امنإ نيدلا حالصو .نيدلا حالصب متي امنإ ايندلا حالصف

 نوكي امنإ ءاملعلا حالصو «ءاملعلا حالصب نوكي امنإ ءارمألا حالصو ءءارمألا

 مهنع كلذ عزن اذإف «هانركذ امك ةيامعلاو ةّرغلا مهبولق نع ىلاعت هللا عزني نأب

 اولغتشاف هرادقمو هغلبم اوفرعو اهنم صقتنا امو اهيف لتخا امو مهتنمزأ اودهابك

 كلذو ءروهمجلاو ةصاخلا لاح حالص ىلإ هيف مهذخأ يدؤي امو رومألا ٌمهأب

 حيحصت يف ًاببس نوكت مولعو تالماعم يف مهيلع اوفلختسا نم عم اوذخأي نأ

 ايلا حالصو مهناقيإ ةيوقتو مهناميإ

 تلا ناميإلا قالخأب لمعلاب مهنيب اوفرصتي نأف :تالماعملا امأ

 يل ةيضرلار ييبلع هيكل نم ىلا يدقاررو يكد كب ميلطت نم اموداكسلا

 راضملا عافدتساو مهيلإ عفانملا لاصيإو مهيلع تارسملا لاخدإو مهب قفرلاو

 ءايبنألا نم مهنم ءافلخ مه نم مهلماع امبسح مهنولماعي ةلمجلابو .مهنع

 يبارعألاو دجسملا يف لاب يذلا يبارعألا ةصق نم كلذ ذخو «نيلسرملاو

 .ةرثك ىصحي ال امم كلذ ريغو «تلمجأ الو تنسحأ ال» :هل لاق يذلا

 هذه ىلع اونوكي نأ ىلإ يدؤت مولعب مهعم اولغاشتي نأف مولعلا امأو

 فيك مهنوملعيو «ةءوبنلا قالخأ نم يه يتلا ةيضرملا مّيشلاو ةينسلا لاوحألا

 مهلاوقأو مهتانكسو مهتاكرح يف هيدي نيب نوبذاتي فيكو مهثرل نودبعتي

 مهلثم ميظعت هنولجُيو هنومظعي فيك مهنومّلعيو .مهدصاقمو مهتاّينو مهلاعفأو

 مهل ركذيو ءهردق قح هللا اوردقي نأ مهعسو الو مهقوط يف سيل ذإ «هلالجإو

 هللا ءاقلب ةطبغلا ىلإ نولصوتي فيك مهل نّيبيو مهيلإ كلذب هبّيحيف هامعنو هللا ءالأ
 .اهتقرافم اولحتسيو اهنع اوفاجتيو ايندلا يف كلذل اودهزيف توملا دعب ىلاعت

 هلوسر مالكو ىلاعت هللا مالك يف دوجوم كلذ عيمجو !؟مكو اذه نم دعأ مكو

 . ءاملعلاو ءايلوألا مالكو لكي
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 نم كلذ عيمج مهل اوجرختسيو مهاريجه مهعم كلذ يف رظنلا اولعجيلف

 ثيحب بحر لاجملا اذه يف مهلف اهتاحيولتو اهتاراشإو اهتاموهفمو اهتاقوطنم

 نولغتشيو «هراشعم رشع غلبي مل كلذب هيف لغاشتي حون رمع مهدحأ يطعأ ول
 لئاسم نم قيقدلا يف مهعم نوذخأي الو نآلا ههددصب مه لوضف لك نع كلذب

 اهب مهتحامس بجوت ةيويند ظوظح ءافيتسا ىلإ اهعجرم يتلا مهتالماعم
 ىتح ليمجلا ركذلاو ليزجلا رجألا ناطلسلاو يضاقلاو مكاحلا دنع مهموصخل

 لصألا وه كلذ نأل مهلاوحأ نيسحتو مهدئاقع حالصإ نم هانركذ ام اومكحي

 ةنمزألا هذه يف مهنأ مولعمو .هلجأل اوقلخ ام هيلع ينبني يذلا ساسألاو

 نيعاو مهسوؤر ىلع ىلاعت هللا :هسكت لو ةقللذ: نم انيش اولغفي مل '"سفلا

 ناديو ىلاعت هللا دّبعي هب يذلا يقيقحلا ملعلا ىلإ اودتهي ملف مهبولق ناعما

 رظنلا :مهل اولاقو ءايمعلا ةماعلا ىلع اهب اوسّبل لئاسم ىلإ اودمع لب «هتيبوبرل

 مالكو ىلاعت هللا مالكب اولدبتساف «ءاملعلا هيلع أطاوت يذلا ملعلا وه اهيف

 هيف اوفّرصتو «مهنم رثكأ لق وأ مهلثم نوبوشنم مه نيذلا سانلا مالك هلوسر

 رظنلاو ثحبلا نم ةئسلاو باتكلا يف بابلألاو لوقعلا بابرأ فّرصت امك
 نم اهتاموهفمو ةنّودملا تاراشإ نم مهدحأ جرختسي ىتح قيقحتلاو قيقدتلاو

 مل ام ماكحألا نم اهنم طبنتسيو «نايب الو ناهرب هديؤي ال ام ةددعتملا لاوقألا

 كلملا ةبلاطم نم اهب لمعلاو اهداقتعا يجني الو ناطلس نم اهب هللا لزني

 اهلك هسافنأ تناكل ثيدحلاو نآرقلا يف كلذ نم لقأ لمعتسا ولو «ناّيدلا

 ىلإ اهعجرم يتلا حلاصملا نم كلذ يف ناكلو «تابرق اهلك اهتاظحلو تانسح

 نيملسملا نم ةماعلاو ةصاخللو هلوسرلو هباتكلو ىلاعت هلل ةحيصنلاو نيدلا ةماقإ

 :نكلو ءرصحي الو ىصحي ال ام

 تماس تالا يبرلا يع دم دري سواسدماو

 لك هيقفلا» :هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ لاق دقو

 كلذ ناك إذإ سيغأ بتذو سبغأ دقو :ةردك هيف ضايي وهو دامرلا نول :ةسبغلاو سبع (1)

 .(برعلا ناسل) .ءاسبغ ةبثذلاو سبغأ بئذ لك :ليقو «هنول
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 الو هللا باذع نم مهنَّمؤي الو هللا ةمحر نم سانلا طْنَقُي ال يذلا هيقفلا

 بجوأ امو .«هريغ ىلإ هنع ةبغر نآرقلا عدي الو «هللا يصاعم يف مهل صخري

 نيكسملا تقولا اذه لثم يف نيبملا لالضلا كلذ نم هيلع اوُبكأ ام ىلع مهبابكإ

 مل ام هيف اودجوو ايندلا رومأ ةلواحم يف ةديجلا تالآلا نم هودجو مهنأ الإ

 .ةفعاضم فاعضأب ةقاشلا فرحلا نم اههبشأ امو سأفلاب ةمدخلا يف هودجي

 ءايحتسالاو رفخلا يف ال ةرّدخملا ءارذعلاب ءيش هبشأ ةبلطلا نم دحاولا ىرتف

 فالآلا ءارفصلاو ءاضيبلا نم عمج دق وهو ءءاضعألا ةموعنو فرتلا يف لب

 مل اهباستكا يف وهو «نينسلاو مايألا ّرم ىلع ديازتتو فعاضتت يهو «نيئملاو

 ام اهبسكو اهبلط يف عاري ملو ؛نيبج اهيف هل قرعي ملو «نيمي اهيف هل بعتي
 ةيبتعلاو ةنودملا لئاسمو ةيهقفلا نيناوقلا نم هنهذ هيف لكو «هنيع هيف تراط

 ةالابم ريغ نم لاومألا اوذخأو ةقبطم ةقلغم اهوكرتو مهنيعأ اوّدش لب ةيزاوملاو

 ىلإ ًاجاتحم نيكسملا مهءاج اذإف .ةقسفلاو ةملظلا يديأ نم عرو الو عرشب

 اورثكأو ركفلاو رّبِعلا هوجوب اهيف اوفّرصتو رظنلا اهيف اوققد هتلزان يف مهاوتف
 ام نالف :مهدحأل لاقيلو «طيحلا يف مهدي» ءيجي التل طبخلاو سوهلا نم اهيف

 اهحتف يتلا توناحلا هل رّمعتتف .هقيقحت رثكأ امو هرظن قدأ امو ههقفأ امو همهفأ

 . اهحلصأو اهقمل يتلا ةكبشلا ةبوصنم هل ّرقتو

 .تناك ام فيك ايندلا بلط ىلإ ةليسو مهملع اولعج امل مرج الف

 ىلاعت هللا مهبلس هيلع ةيلباقلا مامت مهسفنأ يف اودجوو كلذ يف اوقرغتساو

 ةميمذلا تافصلا نم اوفصتاو «ناطيشلا تالابح ىف مهعقوأو ناميإلا ةوالح

 اتادلا ىلع سانلا نصرا ىبفلا هعيكلا قرف ةةايسح الو دع ودعا أل اذ

 ًامهجت مهرثكأو ًاهجو مهقفصأو ًءايح ىلاعت هللا نم مهمدعأو ىوهلل مهعبتأو

 هذه تلقتنا مث ء«لكشب مهلقأو عورع مهلقثأو مهافجأو مهظلغأو مهظفأو

 مهب نيدتقملاو مهعايشأو مهعابتأ ىلإ مهنم اقيم كوسو مهدع ةيدرلا تافصلا

 ام يسنو حضاولا قيرطلا يمعف ءالبلاو ءاقشلا لحو ءاودلا مدعو ءادلا مظعف

 مهتمزالم عم ءاملعلا نم لاوحألا هذه ءارمألا ىأرو .حلاصلا فلسلا هيلع ناك

 مهوأر مهنأل مهب اولفحي ملو مهنيعأ نم اوطقسف مهبالكل مهتبحاصمو مهباوبأل
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 حالف ىأف «دابعلا ملاظم ىلع مهونواعو داسفلا نم هددصب مه اميف مهوكراش

 ننل نقم ةيدلاو ايندلا يف داسفلا نم ىرج املكف ؟حالص وأ ءالؤه عم ىجرُي

 دودعم «اًرج ٌمله» ىلإ نيدشارلا ءافلخلاو نيلسرملاو ءايبنألاب ىلاعت هللا رثأتسا

 داسفو كولملا 3 اننيفت سانلا داسفمف «مهفئاحص هوجو هب دوسم مهحئاضف ىف

 ةّرغلا نم مهيلع ىلوتسا امب ايندلل مهّبحب ءاملعلا داو ءاملعلا ةاسفب كولجلا

 لأ كريس اوُلَمَع لقول «30[2 ةيآلا : ةَبوَتلا] 4ّنوكَف 6 5 تأ هنآ 1 ىمعلاو

 9 اقع 2 وى هلل 0 رس جو لس أي هس قل 3 7 و ول ماس ركام سس

 0 لمعت تك امي امي كَتَبَ َةَدَبَتلَك بِلا رع لِ ل 7 َنوُِصْؤَمْلاَو ٌملوسرَو يلمع

 .[105 ةيآلا : ةّبوتلا] *9

 لهأ راصو دوجولا يف هررض ٌدتشا دق لِضْعُم ءاد ىلع تهَّبنو لصفملا ٌتقّبط

 فرتعي بيجع عزنمو بيرعغ تولسا ىلع نمو :ىوفيلا لاكما"ةيجسب قحبلا

 لئاسم يف ةبذهملا بهذملاب ةذبنلا هذه مجرت نّمف «بيبل فصنم لك هتحصب

 دصق نم لك اهبنجتيل ةبلطلا نم نيّرتغملا حباقم ضعب ءادبإ تنمضت ةبجعم

 ىلاعت هللا هدّمغتي نأل كلذ ببسب ضّرعتم «هتمجرت ىف بيصم وهف هبلطو قحلا

 .نوملسملا هنع ةياورلاب اهذخأو نومادلا ىف اهظفح نإ اميس ال هتمحر ىف

 فرصت يتلا لاومألا جارخإب سفنألا بيط نأ هنع اندعب يذلا دوصقملاو

 هلل حصان «سانلا دنع ةلاحلا يضرم بيطخ ةماقإ الإ هل ليبس ال داهجلا ىلإ

 لتاقيو لاوحألا ةيعرلاو يعارلا نم حلصي ذئنيحف .ظعولاو ميلعتلا يف ىلاعت

 هئاعدو هرطاخب لتاق اذه ىلع ردقي مل نّمو .لاومألاو سوفنلاب ىلاعت هللا ودع

 نالف نوكي نأ قفتا ولف .هتانغو هئالبب كلذ رشاب نمم غلبأ كلذ ناك امبرو

 يتلا بطخلاب بطخي مث  هركذب ىلاعت هللا اهرّمع  نييورقلا عماجب ًابيطخ

 يف حالصلا نم تيأرل اهنم صقني وأ اهيف ديزي ثيحب اهيف هقفتي الو هل اهعضأ
 ام كقامحو كفاشنب ذئنيح لوقتو حرفلا نم كبايث هل قرخت ام ةيعرلاو يعارلا
 هتجاح ةدش دنع كلذ دجو مث اهيلع امب هتلحار تلض يذلا لجرلا كلذ هلاق

 مهلاومأب نوحمسي فيك ذئنيح سانلا ىرتو «ًاروذعم ًاحماسم هيف نوكتو «هيلإ
 بابشلا ضعب يفينحلا نيدلا ىلإ عجري ذئنيحو لجو َّرع هللا ةضرم يف مهسفنأو



 151 ةرشع ةسداسلا ةلاسرلا

 ءيش الإ اذه لهو ءباسح ىف انل نكي مل ام نيكسملا تقولا اذه يف رهظيو

 ةيبرغلا دالبلا مأ يه ساف نأل نييورقلا عماجب ًابيطخ تلق امنإو ؟باجع

 ليخب نامزلا نكلو اهاوس ىلإ داسفلاو حالصلا يرسي اهنمو اهدقِع ةطساوو

 ال نأ ىلؤألا ناك اذهلو «لاحملا زّيح نم هدوجو نأ ىتح لاحلا هذه لثمب

 :رعاشلا لاق امك هيف ينكلو اذه لثمب ملكتن

 ")دغر ًانمز اهب انشِع دقف الإو ىنُملا مظعأ نكت ًاقح نكت نإ ىّئُم
 تيبتك تدك امك .نآلف ىلإ هتتك فاتك ضن انه اه يكل ركذأ نأ تدرا ذقو

 هجوأ مل باتكلا اذه نأ الإ رتل سل ل احا

 ضعب نم ًائيش مكل ركذأ ىتح هركذأ ال نكلو «لماح قفّتي مل هنأل دعب هيلإ هب

 . هلوقأ ام هيلع ينبني يذلا هباتك

 مل يتلا مكتكرب نم ّىلع دري امب بلقلا قّلعتم هللاو انأو :هباتك يف لاق

 عمج فلكي ال لاحلا قرفتمو «ّلع ىلاعت هللا معن مظعأ نم يهو يبلق نم لزت

 اي مكفرعأو :لاق مث .مكل مهتيّمس تنك نيذلا موقلا كئلوأب لّسوت مث ءهلاح
 قاض دقو أباوج مكلبق نم َرأ ملو مكيلإ يبتك ثلاث وه اذه يباتك نأ يديس

 ةدشو مكبانج نم هيلع دري ام ىلإ مكديبغ قوش نوملعت متنأو كلذل ردصلا
 :لاق مث . كلذل هجايتحا

 وتم ابناللا ىف: وهو ىسقتا ةاننحتف ارا, ننال نإ كاباخكا اجا

 ىوأ مكبانج ىلإو ىونلا يشخ مئاه نع مكّقحب هوعطقت ال

 اوندأ نأ يل مايألا حمسست له مكنم يدعب دعب يرعش تيلاي

 . مالسلاو

 مالس هديب هللا ذخأ  نالف ىلإ نالف نم :هدحو هلل دمحلا دعب انأ تلقف

 مكر اقك ايلي قو كءارقفلا كيلوا نع ةله لس هنأ فركذ: نتا ىلع وكلع

 ناث ال باتكلا اذه ريغ كنم َيلع دري ملو «كلاح هنم تفّرعت دقو نالف ةبحص

 .تيبلا اذه لئاق مسا ىلع فقأ مل (1)
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 .كبيجأ نأ ىلع ٌّقحي ناك هنأآل يب هللا فطل نم كلذو «تركذ امك ثلاث الو

 هللا ٌتنُح دق ينتقراف ذنم هتلعف ام لك يف كتيأر ينأل كتباجإ ديرأ ال انأو

 أّيهو رقفلا ماقم كماقأ امل كيلع بجاولا ناكو .«ةقيرطلاو ةعيرشلاو هلوسرو

 كنم ىرج ىتح كريغل هضعب ًاّيهتي مل ام فوصتلاو نيدلا ىلإ باستنالا نم كل
 اهنوصتو ةماقإلا كلت ظفحت نأ «مدلا ىرجم ىلاعت هللا ءايلوأ لاح ناسحتسا

 قوقح ىلع سفنلا ىوه راثيإو ايندلا ةبحم نم اهيف حدقي هاسع ام لك نع

 ملو ةّيلكلاب ةداضملا كلسم تكلس لب كلذ نم ائيش لعفت مل تنأو «ىلوملا

 حال امب ضفرلا لك كنيد تضفر ىتح كلذ ىلع رصتقت مل مث «ةيقب حلصلل قبت
 اذه عم مث ء«ءالقعلا نع ًالضف ءاقمحلا نم ريثك هسفنل اهيضتري ال ايند نم كل

 ينأ عم «ةربتعم ةعفنم ةلصبلل نوكي امبر ذإ  ةرعبب لب  ةلصبب ينتعبو ينتنخ هلك
 ٌتنكو «هليصفتب كفرعأ نأ جاتحأ الو ملعت ام ىلع يعم َتنكو كعم تنك

 يف ككراشأو كحرتو كنزحل ٌمتغأو كحرفل حرفأو .ًانطابو ًارهاظ كيعارأ
 نمم دحأ يدنع نكي ملو ,؛كئاخرو كتّدش يف كمهاسأو «كئاّرضو كئاّرس

 يشمت نأ هركأ تنك ينأ عم «ةينالفلا ةدلبلا ىلإ تيشم املو .كلدعي هفرعأ

 كلن كليف :ففدلط .كلذ دعب تدجو يتلا دسافملا نم كلذ يف كل امل ء.اهيلإ

 ةظعوملاب هيلإ تهجوت نم حلاصم يف كدهجب ىعستو ةنكسملاو رقفلا لاح مزالت

 ىلع بئجتلاو ريخلا ليبس جاهتنا ىلع هلدتو «ةنسحتسملا ةحيصنلاو ةنسحلا

 ةييبو» كتب ةنعدا تنك ام لحال كلاقمو:كلايخ ناسلا نس ةدكم ان لكيرشلا

 نأ تيأر ينأل كلذ عيمج كل ثرفتغاف ةريثك نطاوم يف ةبحصلاو ةفرعملا نم

 .نيدلا لامعأ نم هاطاعتت كاسع ام لك نم نيملسملاو مالسإلل عفنأ اذه

 نم ترصو ايحلا سبالم كنع عزنو كب هللا لذب كانه تلصح املف

 دلبلا ىلإ تئج املف «ءاوعرا الو ةالابم ريغ نم ايندلا ىلع سانلا صرحأ
 كلقع كبلسو كبلق خسم ىلاعت هللا نأ يف بَنْرَأ ملو كشأ مل كتيأرو ةينالفلا

 نم تيأر امب ردص الو درو يف ريخلا نم ءيشل ةيلباق كيف َرأ ملو ءكَّبلو

 ققحت ال نيذلا ناطلسلا جالعأ دحأب الإ كهبشأ تنك امو كلئامشو كلاح

 نأ ٌتملع ةئيسلا لاحلا هذه ىلع كتيأر املف «ناميإ الو مالسإ يف مهدنع
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 يتلا ةريطخلا ةردلاو .ءرحبلا يف تطقس يدي يف تناك يتلا ةسيفنلا ةريخذلا

 ءادعألا ةتامش ةعاشبو ةرارم كلذ يندازو ءريطلا ينم اهفّظخت اهب ًانينض تنك

 ًءازع الو ًاناولس اهنع دجأ نكأ ملو «ءازرألاو بئاصملا مظعأ نم يه يتلا

 نيب ةبسانم يأف الإو لئابقلا ممه هل نم الو لقاع هب ىضري ال هتلعف يذلا نأل

 ىلعو ”ةيطوألا يف (2”لماوزلاو ''”نيذاربلا ضكرو لابحلا لتفو نوباصلا عيب

 يتلا ىلوألا كلاح نأل ءدابعلا ملاظم يفو داسفلا يف كلذ لك ؟لابجلا نورق

 يتلا ىرخألا كلاحو «هتاضرم عابتاو ىلاعت هللا ةعاط يف تناك اهنع تلقتنا

 هب بيصأ ام لعلو «سيلبإ هّودع ةاضرمو ىلاعت هللا طخس يف تناك اهيلإ تلقتنا

 نم ةنع ندص تح كتكريباثاك ةيدرلا نيغعلا نم ةتيححص ئذلا لجرلا كلذ

 عالقإلاو هنم ةبوتلل هقفوي نأ ىلاعت هللا لأسن ام مهل ملظلاو ةيعرلا ىلع فسعلا

 هتيعرب ةفأرلاو ةقفشلا ىلإ هل جهني نأو ًاليمج ًافرص كلذ نع هفرصي نأو هنع

 تكلفأ ةيلع قاد اذإ :ةنيكسملا ككسص هيلع قتاق انه رنا انف « لي

 ترص كاب اذإ هيلإ كعفانم ىلإ لصت نأ كنم لّمْؤأ انأ امنيبف «لسنلاو ثرحلا

 ليحتسملاك يدنع ناكو كنم سايإلا يلع بلغ املف ءهيلع سانلا مأشأ نم

 دنع كدقف ةبيصم تبستحاو دوجولا يف نكت مل كنأ تبسح كنع لالضلا لاوز

 خأ هل ناك نم ةلزنمب كقح يف تنكو ءدوقفم لك ةبيصم بستحت امك ىلاعت هللا

 الو كنع لأسأ ال كلذ دعب ٌُترصف ءمي ةجل يف قرغ وأ مهسب بيصأ مع وأ

 كلت هل تركذ مث .مودعملا ةلزنمب كتلّرن ينأل كنم َيلع دري مالك ىلإ يغصأ

 ةلمجلا ىلع اهنم ٌتمهف ايؤرلا هذهف :اهرثأب تلق مث اهصن ريغب وأ اهصنب ايؤرلا
 . ملعأ ىلاعت هللاو «كنيدو كلاح يف داسفو للخ عوقو

 ءاهرجحأ ال ةيهلإلا ةردقلاو اهرصحأ ال ةيلزألا ةئيشملا هلك اذه عم نكل
 زيزعب هيلع كلذ سيلف كتبوأو كتبوت يف نونظلا فلاخي نأ ىلاعت هللا دارأ اذإف

 .(برعلا ناسل) ةنوذرب ىثنآلاو ةبادلا نوذريلا نذرب ([1)

 هيلع هماعطو هعاتم لمحي لجرلا هب رهظتسي ريبعت :ةلمازلا /فيدرلا /لمحلا :لمّرلا (2)

 .(طيسولا مجعملاو حاحصلا راتخم)

 . لوهسو ضرألا نم ةيطوأ /فوصلا نم ةذختم ةيطوأ لهسلا طسبلا :ةيطوألا (3)
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 عرسأ يف نوكيف نك ءيشلل لوقي ىلاعت هللا نأل زيوجتلا لّبقي ال ليحتسم الو

 بونذ رفغي «نيمركألا مركأو نيمحارلا محرأ ىلاعت هنأ عم «ءنويعلا تاحمل نم

 دشأ امف كلذ عقو نإ مث .العو لج هناحبس نيبينملا ةبانإ لّبقتيو نيبنذملا

 دايعأ دوعتو دوعسلا تاقوأ انل ددجتت كاذ ذإ هنأل هببسب انرورس مظعأو هب انحرف

 اهب اندهع لاط يتلا ةحفنلا عامس نم نكمتنو دوعت نأ نظت نكن مل يتلا لابقإلا

 :دوعلاو: ءاملا نوكر كي

 اميف اهنزو ىلع ًاتايبأ كتايبأ ةضراعم يف تلق نأ ىلع لماح ينلمح دقو
 تايبألا هنت تأزقاذإ كنار نتن ملكت اميمح ريشلا ملل نيسعلا 0: قالا نزلا

 : هذه يهو اهيلع ايداب فعضلا رثأ َتدجو

 امتع قلع قنكتي هن دست ال

 هلبقو تثكن ذإ كلعف لاثمك

 نم لك راض وهو راع ثكنلاف

 هداف اينسلا ندع تمقعشا اذإف

 ةحفنب وهو بولطملا يل ٌمتيف
 لوادج ىرج ثيحو لالظلا تحت

 اهتلق نفق ةلاقفل نيجعغتال

 قك وذا ةفحفتمحس نإ وييتتملاف

 اوس ايندلا يف وهو يسفن ةايحف

 ىوغ نم ةعاطل وعدي ىوه ودبي

 ىوهلا ةفلاخم ىلع صيرحلا تنك

 اوعرا هتلاهج نمو باثملا دصق

 فؤوزلا تدعلا نم ءامظااذل ىنيسكأ

 اودللا يقي انك: نلفت غنا نم

 اوهلا ةبّيط ءاّنغ ةضور يف

 اوذهأ نأ يل شاحو كاذ دجلاب

 ىون دق ام ىون نمل نوكي اذكو

 رانألا نم يجت وللا رهظي عل فيعرار كعيوت نيم ءانوكد انين دأأالإ
 دعب الإ كلذب كسفن ثّدحت مل كنأل  ناعتسملا هللاو  نآلا ىتح تامالعلاو

 كنأ انرّدق ولف ءىوهتو كنيع هب ٌرقت ام اهيف ّرت ملو ايندلا لاح كيلع صنت نأ
 نم ءيش عقي مل مامتلاو لامكلا ةياغ ىلع كضارغأو كينامأ عيمج اهيف تدجو

 ىلاعت هللا ىلإ جرخاف نيقداصلا نم هذه كاوعد يف تنك نإف «نظأ اميف كلذ

 ةاضرم يف كقحلت يتلا دئادشلاو هراكملا ىلع كسفن نطوو نيمزاحلا جورخ

 اهيف تعلخ يتلا ةدملا يف هتفلسأ ام عيمج كل رفكتي كلذب لعلو «نيملاعلا ّبر
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 يف كسفن تعمطأ امكف ءايندلا ةبحمو ىوهلا عابتا يف ىوقتلا ماجل كسأر نع

 ىولبلاو ءاوأللا ةرارم كّبر ةاضرم يف اهقذأف ىولسلاو ىولحلا اهظح ةلانإ

 هذه كاوعدف كلذ لعفت مل نإو «؛كيلع الو كل ال ًافافك جرخت كلذب كلعل

 امق « ةبغارب كيف تسيل اهنكلو ةيناط كل ةرخآلاو ةيغاذ قع ايندلاو ةبذاك

 ءهاوس كل ل ءايندب هترخآ عاب دبع ةقفص رسخأ

 نم هظح مرح نم ًادعُب دشأو ًادفس ذمار انيق رثكا و« قفص انينهنن ويسلاو

 : هالوم

 "هس الو بيصن اهيف هل سيلو هرمع تاف نَم ِكبيلف هسفن ىلع
 ىعجّرلا قدصب هيلع ينّتنعأ نإ نكل «ءاعدلاب الإ كل ردقأ الف انأ امأو

 كلذ يف هدباكت ام كتانسح ةفيحص ىف نوكيو مامتلا ىلع مارملا لصحي ذئنيحو

 ىلع اماعنإو ماركإ ىلع اماركإ الإ كبر نم ىرت ال لب .مالالاو تاقشملا نم

 يف مالظ اهلك ايندلا نآل هيلع انل لّوعم الو هيلإ انل ليبس الف كلذ ريغ امأو .ماعنإ

 نميف اميس ال «مارم الو دصقم اهيف غلبي الو مالك دحأ نم اهيف عمسي ال مالظ

 . مالسلاو كل لوقأ ام رخآ اذهو .ءمادخلاو ةردانجلا نم موقلا ءالؤه دنع ناك

 ععو داو ماع
 «هنذ كوذل ”نم

 ةرشع ةعباسلا ةلاسرلا

 هدورو ينّرس دقف لوألا باتكلا امأ «نانثا ناباتك مكنم انغلب دقف :دعبو

 ريغ تايئزج هنم ٌتفّرعت ينأ امهدحأ .«يدارم امهنم دحاو لك قفاو نيهجو نم

 مل مكنوك امهمظعأ وهو يناثلاو «ةحار هيف يل رومألا ىلع عالطالاو ةدحاو

 نم هيف سانلا ام ةريثك رومأ يف مالكلا عابشإ نع اولساكتت ملو كلذ نم مكعنمي
 يف ركذي ام هجو نم هبشي يذلا تقولا اذه يف رمألا ةدشو ٌرضلاو قيضلا

 دحاو لكو ءهّمي يف مهنم لك قرغو هّمغو هّمهب دحأ لك لغاشت نم ةمايقلا
 . يسفن يسفن :هلاح ناسلب لوقي مهنم

 .تيبلا اذه لئاق ىلإ ةراشإلا تقبس ([)
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 ةهج نم لاحلا يف يدوجوم مكنوك امأ :نيرمأ دحأ كلذ نم ٌثدفتسا دقو

 نأ ريغ نم مكيفكي عرز مكدنع نوكي نأ الإ كلذ سيلو ةسوسحملا قفارملا

 تمزل يتلا نويدلا نم متركذ امل يدنع حوجرم هجولا اذهو ءدحأ ىلإ اوجاتحت

 عم ةشيعم يف ةعس مكل نوكت فيكو ءاهب ءافو مكدنع نوكي نأ ريغ نم مكتمذ

 يتلا ةّوقلا ةهج نم نيدوجوم اونوكت نأ الإ ّقبي ملف قيضلا لاحلا هذه ىلع مكنوك

 نوكسلا نم مكل بجوت ةيقيقح فراعمب مكلاب لغاشت نم مكل تلّصحت امبر

 مولعلا ةلوازم يف هنم لقأ الو هلثم دجوي ال ام رادقألا دراوم ىلإ ةنينأمطلاو

 «مالظ ىلع امالظ الإ هبلق يف اهيف ذخآلا دادزي ال لب «سانلا اهفلأ يتلا ةرهاظلا

 ةمعن يف متنأف لاحلا هذه ىلع متنك نإف .ماحتفاو ةدباكم ةدش الإ هدسج ىفو

 اوردابف .كلذك رمألا نأ رهاظلاو ءاهقح ةاعارمو اهتأناكم نع مكر كش زجعي

 غارف الو رطاخ نّدهت مكنم روصتي مل هفالخ انضرف ول انأل ءيش لك لبق هلل دمحلاب

 اذه يف سانلا رثكأ نم فولأملا وه امك ًالثم نوراق لام مكل نوكي نأ انرّدق ولو

 نع مهسفنأ مومهب اولغاشتو مهايند ةدباكمب مهنيد اوسن مهنإف بعصلا تقولا

 فدارتو دئادشلا ديازت نم نوعّقوتي اميف نولستي مهنأ الولو «مهريغ قح ةاعارم

 ام نودجي ال نيذلا نيسلفملاو نيمدعملا لاوحأ نم نوري امب نحملاو نتفلا

 نأ لبق اوتامل ةعامج ةعامجو ًادحاو ًادحاو مهفطختي يذلا نوعاطلاب نوتومي

 . هدابعب فيطل هللاو ضعبب مهضعبل فطل ىلاعت هللا ّنكلو .ملعأ هللاو ءاوتومي

 . مكل هثركذ امك يدارم ةقفاوم امهيف نيذللا نيهجولا نم يناثلا هجولا وه اذهف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ رخآلا باتكلا لوصف ضعب ىلع مث ةداعلا بسح

 لصحت اال ىتح هوفص نوردكتو كلذ نودسمت ا مكنأ رهاظلا نكلو هوكي

 مكل لاقي نأ ىلع مكصرح ةدش نم كلذو ةدئاز ةّرضم هيف نوكت امبرو «ةدئاف
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 كلذ ىلع اونثت نأ نع مككلامت مدعو «كيدعسو كيبل دحأ ىلع هومتأرق اذإ

 عقيف نزحلاو ّمغلا كلذ ةبقاع نوكيو نحإلا جيهتو نتفلا رمثت يتلا ةّيبصعلا

 حاجن الو ريثأت هتاوادمل نوكي الف ءادلا لضعيو حالصلا ءاجر ثيح نم داسفلا

 دحأ ىلع اوضرعت ال نأ كلذ متببحأ اذإ رمألا اذه يف نسحلا ريبدتلا نكلو

 نزع. متكل لازم هنلم عقر تحج مالك نم انين ةحمزو:ةدوع هنو مكن نيب قعد
 ا فيحب كاع الطن ايف نوف نوكسو هنن نكي هيلع ون وورق كيت كلنا

 اذإ مكل لاؤس هنم نوكي نأ ريغ نم ءادتبا هل اولوقت نأ مكيلع جرح الو

 : اهيف تملكت ةلأسم يف مالك مكنيب عقوو ةسلاجمو ةثداحم هنيبو مكنيب عقو

 نأ مكلأس نإف ءأَئيش اذه ىلع هديزت الو ةلأسملا هذه ىلع ملكت ًانالف نإ

 لفو 6 هب هوعلاطتلو مكدهج كلذ ىلع مكصرح هنم اوفلختلف هب هوعلاطت

 فيوستلاو لطملا نم ءيش صاخشألا ضعب ىلإ ةبسنلاب مكنم نسحتسي

 لطملا هيف لدعلا نم نوكي دقف ءاذه لثم يف الإ '"«ملظ ينغلا لطم»و

 مكل .داقتيب نأ .متييحا :نإو. نيتك الو: ليلق ملطلا نه هيف نوكي الو نيسبيلا
 يف هيلع هداريإ اوخوتتلف لباق بلق لك هب اوبلجتستو لضاف عبط لك كلذب

 نإو هلبقتيو همهفتي نأ 0 هل عماسلا نوكي لاحلا هذه ىهف «لصافملا

 ًالوبقو ًافاصنإ سانلا رثكأ نم نودجت ام ّلقف ءًافازج رمألا متيقلأ نإ امأو
 هنوعلطت امبر نمم مكريغلو مكل ةدئافلا لوصح ىجرُي ريبدتلا اذهبف .افارتعاو

 عفتنا كلذل لوبق هنم ناك نإف .ةدومو ةقادص هنيبو مكنيب سيل نمم يمالك ىلع

 نأ ريغ نم ههجو ىلع ضارتعالا كلذ ناك هيلع ضارتعا هنم ناك نإو «هب

 متنأف ةدومو ةقادص هنيبو مكنيب نم امأو .دح ةزواجم وأ دض باكترا هيف نوكي

 هأورو |[ 9 /2166(]21) مقر ثيدح «تاالاوحلا باعك .هحيحص ىف يراخبلا هاور 210(

 هاورو [1197 /1564(31) مقر ثيدح 2... .ينغلا لطم ميرحت باب .هحيحص يف ملسم

 .امهريغ
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 فلاختو حئارقلا نيابت اهيلإ جوحأ يتلا تناقل علا هذه نم ةحار يف يعم

 تالزلا نع ءاضغإلاو راثعلا بلطت مدع رارحألا مّيِش نم نأ ىلع «عئابطلا

 دهب اعلم هةفمو اذه نوكن نيمو دحا ان نتف نإف «رادعألا نيايعلاو
 رداب نإو ءهنم ارش نحن نوكن نأ ريغ نم ةيزملاو ميدقتلا هل اندقتعاو ةيصاخلا

 هريغ ىلإ هزوتجي ال هب اصتخُم هيف ابيع اذه ناك ةشقانملاو ضارتعالا ىلإ دحأ

 ضّرعم وه يذلا مالكلا مسر يف يدنع يذلا بيعلا هن لباقي نأ نكمي

 حيحص باوج ضارتعالا كلذ ىلع ينم عقو نإف .طقاستيف الباقتيف ضارتعالل

 هل انحمسف الحم هضارتعا فداصي مل نإ كلذكو «هنم لضفأ كلذب انك عنقم

 . اضيأ هيلع لضفلا كلذب انل ناك هللز نع انحفصو

 امنإو «هنم ارش نكأ مل ضرتعملا نم ًاريخ نكأ مل نإ ينأ :لصاحلاو
 بلطو داشرتسالا دروم هدروأو هضارتعا داريإ يف فطلت ول هنم ارش نوكأ

 نم ءيش ىلع ضارتعالا هّجوت مهف دعب ينم نوكي مث ءدادسلا جهنم ىلإ ةيادهلا

 هللا ينلتبي مل هلل دمحلاو «ةلوذرملا ةلاحلا هذه لثمو «دايقنالا مدعو دانعلا

 . يقب اميف اهب ينيلتبي ال نأ وجرأو ىضم اميف اهب ىلاعت

 يمالك ىلع ضرتعم ضارتعا دوجول مكتهارك تناك هلك اذه متملع اذإف

 دنع لوبقم بوبحم ضرغلا هضارتعاب فداصي يذلا ضرتعملا نأل ءاهل هجو ال

 ءاهلهجو هسفن هفس هنأ الإ هضارتعاب ديزي الف هريغ امأو .لوقعلا بابرأ
 هركنتسي ام اهيف سيل هلل دمحلاو مكيلإ انبّتُكو ءهيلع اولمعاو هلك اذه اوملعاف

 اهنع زجعت ىتلا ماوطلا نم ةماط اهيف نوكي نأ قفتا نإف ءّبلو لقع هل دحأ

 لخديلف «مالعألا انتمئأ دنع اهنم دشأ وه ام وأ اهلثم دوجومف .ماوعلا ماهفأ

 نوكي نأ امأف «سوّبدلاب عيمجلا ىلع برضيلو سوؤرلا عم انسأر ضرتعملا
 . الكو ىشاحف هنامتكو هرتس قيقحتلا يضتقي ءيش اهيف

 27 ف 5 2 |! نود كلا ةلب امو تاشحاملا نود: ستيسلاو

 يف ءارعشلا ميكح وهو ءه.ق 13 ةنس ىفوتملا ةملس يبأ نب ريهز وه تيبلا اذه لئاق (1)

  ليوطلا رحبلا نم تيبلاو .ةفاك برعلا ءارعش ىلع هلضفي نم بدألا ةمئأ ىفو ةيلهاجلا
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 مالكف اهيف مكعم ينم حازملا عقو يتلا ةلأسملا ىلع هب متملكت ام امأو

 متفداص ةملُيَسُم نع انأ هتيكح ام اهب متلباق يتلا ةياكحلاو .«قحلل قفاوم حيحص

 يذلا باتكلا نّمضت يذلا مالكلا نع نالف باوج امأو . ضرغلا اهركذ يف

 هب فصو ام نأ الإ ء«هب بيجي نأ لاحلا هنم يضتقي يذلا وهف مكيلإ هب بتك

 اهّرفتساو نامرحلا اهيلع بلغ هنأ يسفن نم فرعأ انأو :هيف هلوق يف هسفن

 + ىل هذملت دعم نأ هب. ةصق «ىنعملا كلذ خا ىلإ اذكو اذكوب ناطيشنلا

 كسفن هب تفصو ام يخأ اي :هل لوقأ ينإف .كلذل هيف ةيلهأ ال هنأب هيف فرتعاو

 # رح ُلْثِم كد الو# اهفاعضأبو اهلثمب فصتم انأ ةميمذلا تافصلا كلت نم

 كلذ كَّدّصي ملو يسفن نع رابخإلا اذه يف ينتقّدص تنأ نإف [14 ةيآلا :رطاف]

 ةبحص بحطصنلف لاعتف «لاطع تقولا يلخت ال» نأ نم هيلع تمزع امع

 نم كلذ يف هل امل موذجملا فلأي امنإ موذجملا نإف .ضعبل مهضعب ميذاجملا

 معان نيعلا ريرق شيعلا بّيط «هايند يف ًاحلاص ًاتقو عطقي كلذب هنأل ةحارلا

 نم مهعنمي ميظع ناولس ضعبلا مهضعب ةيؤر نم مهل لصحي مهنأل «لابلا
 مهبيصت ال نيذلا ماسجألا باحصأ هيلع مه ام ىلع نوكلا ىلإ فوشتلاو علطتلا

 .مهاولب يف مهل مهتيؤر ديزت الثل ءاحصألا نم نوبرهي مهف «مالكلا يف ةحوحب

 كلذ دعب هللا لعفيو «مهاودع نم نوفاخي مهنأل مهنم نوبرهي ًاضيأ ءاحصألاو

 مهضعب حصي وأ مهعيمج حصي وأ مهلاح ىلع مهيقبي نأ امإف .ءاشي ام مهعم

 حصأ نإو «مالك الف مهعيمج حصأ وأ مهلاح ىلع مهاقبأ نإف ءضعب نود

 هيلع ىلاعت هللا معنأ نم قح يف ةوتفلاو مركلا ىضتقمف ضعب نود مهضعب

 نكمي امم ءيشب هيلع لخبي الو هنع عطقني الو هبحاصب هدي لحي ال نأ ةحصلاب

 رثأتسي ال ةراحلا يف هعم وهو ناك دقو «هرسك ناربجو هبلق ةماقإ هيف نوكي نأ

 .ةرملا ةطولبلا هنيبو هنيب مسقيو ةرذب هيلع

 : هتليعفتو -
 نلعافم نليعافم نلوعف  لئاضف روحبلانود هل ليوط

 .[يبظ وبأ «يفاقثلا عمجملا «ةيرعشلا ةعوسوملا]
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 "”نشخلا لزنملا يف مهفلأي ناك نَم اوركذ اولهسأ ام اذإ ماركلا نإ

 نوكت فيك نّيبتي ليبقلا اذهو ليبقلا اذه نيب انم عقو يذلا ليثمتلا اذهف

 ةدئاف ليصحت ىف انل ليبس ال «هئاهتناو رمألا ءادتبا يف ضعبل انضعب ةلماعم

 .هاوس ةلاحلا هذه يف ةبحصلا

 ةبحصلاو ْذّملتلا نع يسفن نع هب كتربخأ اميف يل كقيدصت كّدص نإ امأو

 ًابيبط انأ بلطأو كيوادي ًابيبط تنأ بلطاف «ينم تحرتساو كنم تحرتسا دقف

 يف ينقّدصت مل نإ امأو .هريغ ّبر ال عيمجلل يوادملا وه ىلاعت هللاو «ينيوادي

 بيبطلا نأل «ةلصاح كنيبو ينيب اهلاوز ىجترُي ال يتلا ةنيابملاف ربخلا كلذ

 نم ًاررض رثكأو ًانظ دشأ اهب وه ةلع نم هريغ يوادي نأب هسفن حمست ال ليلعلا

 هيف هل نوكي ال كلذ دنعو «ةرظنلا سوكعم لقعلا صقان ناك اذإ الإ هبحاص

 نم ّيف ام نإف «نالف عم يلاح وه امك ءافش هل هتجلاعم هبقعت الو ءانغ

 ةلاهجلا نم هتضتقا ام يل بجوي ملو ةئيسلا ةلاحلا هذه ينع نّسح جاجوعالا

 هيف نوكي لئاطب ينم ظحي مل مرج الف «ةيهارك اهل الو ًاروفن اهنع ةوابغلاو
 هنأ نم كل هتلق يذلا اذه نع هتلأس ول كنأ ىلع رومألا ريسيتو رودصلا ءافش

 مل َمِل نالف اي :هل لقف هفالخب كربخأ نإف «هفالخب كربخأل لئاطب ينم ظحي مل

 كئيجيو باتك ءارو باتكب ثعبت باذع يف كرمأ نم تنأ لب ؟كلاحب ًانيع ّرقت

 دغاوكلا نم هديو كديب لصحو كخيشو كسفن تبعتأ ىتح باوج بقعب باوج
 ةيداحألا نم ةلهج وأ نارقلا مما دهأ هيف يعكيا نأ ئلوآلا ناك اف

 يتلا دئاوفلا بالجتسا كلذب دصقت مل نالف اي تنك نإف ءناسحلاو ةحيحصلا

 كلذ يف هنذإ تعبتاف كل اهبابسأ ريسيت نم كبر نم تمهف امل اهل كيف ةيلهأ ال
 ًانايرع لستغي ناك نيح مالسلاو ةالصلا هيلع بويأ هلاق ام تلقو «هدارمو كل

 ملأ :هّبر هل لاق املف ءهنم هبوث يف ىثحُي لعجف .ءبهذ نم دارج لجر هيلع ّرخف

 .«قاحسإ وبأ لوص نب دمحم نب سابعلا نب ميهاربإ يسابعلا رعاشلا وه تيبلا اذه لئاق (1)

 : هتليعفتو طيسبلا رحبلا نم تيبلاو .ه243 ةنس ىفوتو ه176 ةنس دلو

 نطل اس يال يتسم ار ف هن طيس
 .[يبظ وبأ «يفاقثلا عمجملا «ةيرعشلا ةعوسوملا]
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 رفاك تنأف «كتكرب نع يب ىنغ ال نكلو ىلب» :هل لاق ؟اذه نع كتينغأ نكأ

 كدس انندكم تكلا كلتأل داّبع نبا دي ىلع كيلع اهب معنأ يتلا كبر ةمعنب

 . كل تركذ يذلا دومحملا هجولا ريغ ىلع نكل دايدزالا الإ ىبأت تنأو

 ةدئافلا هئيجتف «ىيحيو شعتني كلذب هلعل ىيحي يخأل هلوقن امم هلك اذهف

 .مساقلا ابأ يخأ اي كناسل ىلع الإ كلذب هبطاخأ مل ينأل ءنظي ال ثيح نم

 الإ هسفنل هيعّديو هدي نم هعزتني ال يذلا هباتك يف اروكذم هلك اذه ناك نإو

 تامانم تايضتقم نمو «كسفن ءاقلتو كسأر نم كلذ ىلع هديزت كلعلو «ملاظ

 نمؤملا ةلاض ةمكحلاو .هقباطيو هانركذ ام قفاوي ام امكريغ وأ تنأ وأ وه اهآر

 نم لصف ىلع هب ملكتأ نأ تدرأ ام اذهف .هيف اهدجي عضوم اهل نيعتي ال

 كهيبنت نمضتي هللا دمحب وهو كلذ يف يل برأل كباوجو .كمالك لوصف
 .رودصلا تاذب ميلع ىلاعت وهو ءرومألا نم ىلاعت هللا ءاش ام ىلع كريغ هيبنتو

 تملع هيدل هترّرق امل ّلإ هب بتكي نأ هتلأسو هيلع هتألمأ يذلا كمالك يقابو

 نم كلذ ريغو .هنع تضرعأ مث هتبحص يذلا عوبتملا تركذ نيح كدصقم هنم

 ام كغلبيو تيون امب كعفني ىلاعت هللاو ءبيرغ كلذ يف رمألاو .لاوحألا

 .همركو هنمب توجرو تلخأ

 هأرقي وأ نالف ىلع هلك اذه اوؤرقت نأ نالف اي كنم بولطملاف . . .هيإ

 مالكلا عدبأ نم هومتلمأت اذإ انه اه هثركذ يذلا اذهو «مالسلا ينع هوغّلبتلو

 تبلطو مكل تلق ينأل «؟احج اي كنذأ نيأ نم» :ةماعلا هلوقت ام هبشي ناك نإو

 «لّست الو لسعلا قعلإ» نكلو مكل هلوقي نأ هنم هتبلط ام هل اولوقت نأ مكنم
 . لجو رع كالوم ركشاو

 ضرتعا مث بلاط يبأ خيشلا ىلإ بسُن يذلا مالكلا يف هومتمهف ام امأو

 ررضلا ةبسن ةحص نم هترّرق يذلا ىنعملا كلذ نأل .ءطوقسلا ةياغ يف وهف هيلع

 ال مولعم رمأ عفانلا راضلا وه هنأ ىنعمب هيلإ عفنلا ةبسن حصي امك ىلاعت هللا ىلإ

 نأ عم بدألا قراف هنإ متلق يذلا عينشلا ظفللا كلذ هريدقت يف دروي نأ يغبني

 يذلا لعفأ ةغيص ىلع هب ىتأ دق وهو فيك «ميظع عقوم هل مهدنع بدألا

 ىنعم نوكيف «هريغ نيبو ىلاعت ٌبرلا نيب رمألا كلذ ماسقنا بلاغلا يف هاضتقم
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 الإ ءهريغ لَّبِق نمو قلاخلا لَّبِق نم :نيهجو نم نورورضم قلخلا نأ :مالكلا
 نم بدألاو نيدلل قرافم عيشبو عينش اذهو «ّدشأ قلاخلا لَبِق نم مهررض نأ

 هدوهش ةيلكلاب لطبي لجو ّرع هللا ىلإ هلعف ابوسنم ررضلا ةدهاشم نأل ءهجو لك

 مالكلا اذه لثمو «ةصح هنم هريغلو ةصج هنم هل لعجت نأ فيكف «هريغ نم

 نأ زوجي ال «متركذ يذلا ىنعملا الإ هنم مهفُي الو ديفي ال نأ ريدقتب كيكرلا

 ىرجم هنم ةرابعلا يف بدألا نسحو ةغالبلاو ةحاصفلا ترج لجر ىلإ بسنُي

 دافتسملا ىنعملا كلذ نأ عم ءًاعطق كلذ فرع مولعملا هباتك سرام نّمو ؛مدلا

 ةحص ريدقت ىلع  ملعأ هللاو هلك اذه نم ىلؤألاف «دابلاو رضاحلا دنع مولعم

 ٌرضأ ظفل يف زّوجتي نأ رّيغي ملو لّدبي مل هنأو هللا همحر خيشلا نع مالكلا كلذ

 .قلاخلا نم نيقولخملل كلهأ وأ ىنفأ ءيش ال ىنعملا نوكي نأ ىلع لمحيف

 كدكدتي لب «ءيش هعم تبثي ال هيلجتو هرمأ روهظ دنع ىلاعت ّبرلا نأل
 وندلا نم هل لصحي هيشالتو هلالحمضاو هكدكدت يفو .ىشالتيو لحمضيو

 لمع نإو قولخملاف .«بوغرملاو لمألا ةياهنو بولطملا ةياغ وه ام برقلاو
 هقلاخ هديفي ام كلذ يف هدفي مل لمعي نأ ىسع ام ةلاحلا هذه ىلإ لوصولا يف

 نإو ررضلاب ةلاحلا هذه نع رّبعي نأ زوجيف «هتمظعو هلالج نم ةّرذ هل رهظأ اذإ

 .هايندب ٌرضأ هترخا ّبحأ نم :ليق امك «ةقيقحلا ىلع عفنلا ةياغ اهيف ناك

 ملو هيف كلامتي مل هيلع بلغ لاح يف مالكلا اذهل هللا همحر خيشلا ركذ نوكيو

 ربعيو .هرهاظ يف عشبتسم مالكب ملكتي نأ نم هعنمو هناسل طبض ىلع ردقي

 اذه لهأ نم فورعم لاحو فولأم رمأ كلذو ءحطشلاب اذه لثم نع مهضعب

 هنارجه عقو ناك نإف ءركسلا لاحب مهنم وه نم ىلع بلاغلا وه لب .«قيرطلا

 مهدنع يهاضي امب ناسللا قالطإو لاحلا ةيلغ ببسب هسلجم روضح كرتو

 .هولتقيو هناا م وي واعاز هومركأ دقو «هريغ عم كلذ اولعف دقف لاحملا

 هللاو .مامإلا كلذ نع هتحص ريدقت ىلع مالكلا كلذ هب لّوأتي ام ىلْؤأ اذهف

 .مالعلا ريبخلا ىلاعت

 ىلإ هجورخو مهخيبوتو مهعيرقت سانلل هظعو نم نالف هلعف نأ متركذ امو
 يذلا رطملاب اومحُر ىتح جورخلا رخآلا كرت امل كلذ ىلع هتموادمو ءاقستسالا
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 هيف اذه مكمالك ينداز دقلو ءنسح ءيش وهف «ىلصملا يف مهيلع لزن هنإ متلق

 مريع يس واس 7 امو ويعفو .ةطبغ

 ًاقوَط كلذ 0 هدابع حالصإ رمأ ا هبجوأ 5

 نيدب كلذ مهل عبي مل ىلاعت هللا نأ ىلع ءاذه لبق مكل هتركذ امبسح هقنع يف

 نايكلا ايازرلاب مهلجاع لب «نيع ةّرق ةقيقحلا ىلع مهلاح يف مهري ملو

 دخو .مهايندل نيفرتسمو مهاوهل ردا مهريص نيح راغصلاو هلذلا مهمزلأو

 هيلإ اكش يذلا ليلجلا ىباحصلا لجرلا كلذ هلاق امم ىنعملا اذه ىلإ ةراشإلا

 دلوو لانو هاطعأف ةيواعم ىلع مدق «؟كيخأ ىلع كروبضَت هللا نأ َتْرَعَشَأ» اخ

 هللا الإ هلِإ ال فالخ ًائيش مهنم دحاو لاق نإف «هانعم اذه ًامالك وأ ءركذ دلو هل

 هب ىسني ام ناوهلاو يزخلا نم هقيذي ناطلسلا نادبٌُعو نادوسلا نم دوسأف

 الا :هلل] يبو ٌدَمَأ ورخآلا ُباَدَملَو## ناعللاو قالطلاو ناميإلا لئاسم تاعيرفت

00167 

 هانعم مكيلع لكشُي مل همالك نإ متلقو اًنبلا نبا نع هومتيكح ام امأو
 هظفل ناك ول :مكلوق نإف ءطقف مكيلع لكشأ يذلا وه ظفللا نأ الإ .هحوضول

 نأ ىلع لدي ءًاباوص ظفللا ناكل ركاذلا نكمتي ىتح وأ روكذملا يف نكمتي ىتح

 ناترابعلا ناتاه ميقتست فيك يردأ الو «هيلع اورثعت ملو هب اورعشت مل هانعم

 ريمضلاو ء«دوصقملا ىنعملل ةقباطم عون امهيف نوكي ثيحب امهومتركذ ناتللا
 ىلإ داع نإف ؟دوعي اذام ىلع يردأ ال ءروكذملا يف نكمتي :مكلوق يف رتتسملا

 كلذ نوكيو هدعب يتلا ةيفرظلا يف ام عم مقتسي مل ركاذلا بلقلا وأ ركاذلا دبعلا

 يا ويصاب اير ياي عا يي دو نعي

 ال نكل ىلوألا مكترابع نم قّيَلأ وه «ركاذلا نكمتي ىتح وأ : مكلوقو
 ؛هنوفرعت ال مكّتظأو ءانه اه نكمتلا ىنعم نم دصق ام ىلإ ةبسنلاب اهل ىنعم
 هتوبثو ناكملا يف سلا نكت نهد وعام وه انعام روكدلا قكمعلاو
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 جادا هيد نكستلاو ةاكبلا نع اهزنسم ىلاعت قعلا ناك جلوب ههف هرازفتساو

 "لاق نأ ىلإ افاق ناي كلذ نيب مث «ميلع زيزع نم ةردقو ةمكح لب ءداحتاو

 هيكل يللا نلامرلا يتعب وه اذهو .هنم ءىلتميو قحلا تيب بلقلا ريصيف

 يئامس الو يضرأ ينعست : ملا : هنع ىورُي اميف لجو َّرع هللا لوق نم اذه ذخؤيو

 تمدقت دقو سن امك وأ '”«عداولا نّيللا نمؤملا يدبع بلق ىنعسوو

 ريغص باتك ىف ةفيطل ةرصتخم تارابعب ىنعملا اذه نم بيرق ىلإ ةراشإلا انم

 ؟ال مأ مكلصوأ يردأ الو ءاذه لبق مكيلإ هب تبتك ملعلا ميظع مرجلا

 ىلإ ذفني قيرط لك نأ ىلع «حوتفلا بابو قورحملا باب نيب ام امهنيب ءركاذلا
 ةماقتسالاو رصقلاو لوطلا يف ةفلتخم تاقرطلا كلت نأ الإ ءعماجلا

 نم هفرع لحاو رس و ةدحاو ةقيقح اهل ةدحاو ةطقن هلك دوجولا لب «فارحنالاو

 .مهفي نَم اي كتيدف «هلهج نم هلهجو هفرع

 نوؤرقي مهنأ سانلا كئلوأ نع مكرابخإ نم بجعت ضعب ينكردأ دقو

 تنك نمم  نالف وهو  مهضعب نأل هيلع ةءارقلا ىلع نوبظاويو هيبنتلا كلذ

 كلت ىلإ ينيتأي ناك ذإ .هعمسي ناك نيح يمالك نع روفن ضعب هنم فرعأ

 متركذ ام عم هب لغاشتلاو هعامتسا ىلإ دصقي راص نأ ىلإ كلذ لّدبت مث «ةفرغعلا

 كلذ نأ ملعأ ينأ عم «متركذ امك نورخآلا كلذكو .«هعامس دنع هلاوحأ نم

 كلت هعماس نم عقت ثيحب ةبارغ ريبك هيف سيل احرش هومتيّمس يذلا عومجملا
 نم ابيرق هتقسو بيرقتلا ةياغ هيف رمألا تبّرق ينإف «مهيلع ةبلاغلا لاوحألا

 هيف يذخأ دنع ىينأ وهو رخآ ءيش منو :ةدولاملا تاكنصتلا ةسورتغ قاب

 سيلو «هنم ةلأسم لك يف ماتلا رظنلا ىلإ جاتحأ ينأل ةنابج ينتكردأو هرمأ ينلاه

 مالكب هنم ةلأسم يف تملكت اذإف «ةثام الو ةرشع الو ناتلأسم الو ةلأسم هيف

 مالك رهاظ هيضتقي يذلا ىنعملا تيفوتسا دق ينأ هقْؤَس نم رهظي بيرغ

 .[255 /2] (2256) مقر ثيدح ءءافخلا فشك يف ينولجعلا هدروأ (1)
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 :يلاح ناسلب تلقو ىلعملا حدقلا تزح كلذ يف ينأ تيأر ءاهيف فنصملا

 اذه ىلع اهريغب تلغاشتو يرهظ فلخ كلذدب تيمر مث «العو انبر ناحبس

 هلئاسم رثكأ يف ينكردأ يذلا مهولا كلذ ببسب عومجملا كلذ ءاجف ءوحنلا

 نأ ةفاعضأ هيلع دادي نأ ارازره هيف رظنلا دعا ولا وكمي تي افوطقم ًافودحيم

 تعقو اذه لجألو ءًاريرحتو ًاقيقحت اهنم رثكأ تارابعب تارابع هيف لّدبت
 رادقم يأ  ملعلا ةلأسمب كلذ ربتعاو ةيرورض عضاوم يف هيف ينم تادايزلا

 ينم عقو هنإف «ةكربلا اهيف عضي ىلاعت هللاو ءتعجر رادقم يأ ىلإ يق ورك

 هنم جرخل ضعب ىلإ هضعب فيضأ ول ثيحب ىنعملا كلذ يف ريثك مالك كلذ دعب
 . ًاريخ كلذ نم عقاولا يف لعل نكلو «ةسارُك

 اهتنُمض ينأل عومجملا كلذ قوفت دق اهب مكل بتكأ يتلا بتكلا هذهو

 امو ءعومجملا كلذ يف اهنم ءيشب ماملإ ينم عقي مل ةبيرغ قئاقحو ةبيجع أتكن
 ينأ هراصحنال بجوملاو ءاهنم دحاو لك يف رصحنا يرظن نأ لبق نم الإ كلذ

 ًالماك ءيجيف هدعب نوكي باتك يف نوكي امب روعش يل نوكي ال هيف يرظن دنع
 رخل اعكلاب تلغاشت اذإف 50 0001 الو .لماكلا هبش وأ

 كلذو «مامتلا ىلع مارملا كلذ ببسب لصحيف لوألا يف تلمع ام هيف تلمع

 تلا ةلاسملا ىقبلاط ةلأسمب هنم تلغاشت اذإ تنك «هلك اذه فالخب عومجملا

 .اهنع غّرفتلاو اهنم صّلختلا يف الإ ةَّمه يل نوكت امف ءاهدعب يتلاو اهدعب

 .اذه ملعاف

 فرعل اهب هل بتكأ ىتلا بتكلا ظافلأ لّمأتو ةمات ةنطف نالف ىف ناك ولو

 اهريغ اهديفي ال ناو ةديفم اهركذ دوصقم اهيف ةروكذملا ظافلألا رثكأ نأ

 تام امل نكلو ءاهراهشإ نسحتسي الو اهراهظإ يغبني ال ءايشأ نع اهب زرحتف
 يذلا هنأش نإف «نالف ىتح دحأ يف دعس يل َقبي مل هيلع هللا ةمحر  نالف

 قوف نم هؤرقي باجع مالك هيف نوكي باتك ينم هيلع درو اذإ هنامز يعم هب عطق

 اميف دالوألا عم لغاشتي مث قودنصلا يف وأ ةراكشلا يف هلعجيو هيوطي مث قوف

 طايعلابف هرخآ امأو «حالصإلاو حيحصتلابف راهنلا لوأ امأ ,.مهعم هليبسب وه

 غرفتي الف «ةمقللا ّمَه اهمهأو ةمهم لاغشأ هتءاج مهنم غرفت اذإف ءحايصلاو
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 نإ نكل .سيمخلاو ةعمجلا موي يف الإ رّبعلاو ركفلاب فّرصتلاو رظنلا ةدواعمل

 ملو نينضلا دي هيلع دش باتك ينم هءاج هنأب دحأ رعش نإف .سيلبإ كلذل هالخ

 .رفغلاو وفعلا يلو ىلاعت هللاو ءرمألا نم رهاظلا وه اذه «نيكسم الو ريسأ هري

 نمم دحأ ردقي ال هيف متنّيب امو :نالف ىلإ هتبتك يذلا باتكلا يف مكلوقو

 هومتيكح ام رخآ ىلإ ...امهريغ الو ءاطع نبا الو يلازغلا ال «هنّيبي نأ مّدقت

 .مكنم ٍلاغت كلذ عيمج «سابعلا يبأ يديس يف هلاق هنأ نسحلا يبأ يديس نع

 . ةدئاز ةمظع يبلق يف هل يلازغلا نأ ملعاو

 هظيفحتو رفن ةثالثلا كئلوأ ىلع باتكلا كلذ ةءارق يف يل مكناذئتسا امأو

 .«كلذ نم هومتدصق ام مكنم تنسحتساو مكل تنذأ دقف ءمهل هميهفتو مهايإ

 ىتح ىنعملا كلذ نم ءيشب مهريغ عم الو مهعم اولغاشتت ال نأ مكنم دارملاو

 يتبقر يف مهنم اهدّلقتأ ةعابتب ينوبلاطي ال نأ وهو ءًادحاو أطرش مهيلع طرتشت

 نم هنّمضت ام ببسب ةعاط يف ريصقت وأ ةدابع يف ةرتف نم مهبيصي امبر ام ببسب

 ةميمذلا مهلاوحأب اوضري نأ رصاقلا رظنلا بابرأل بجوي امبر يذلا مالكلا
 «نيصوصخمل ةصوصخم ةقيرطلا هذه نآل ةميئللا مهسوفنل كلذل نيجتحم

 مه ءالؤهف «ةَّوُّبْفلاو ءايحلاو ةءورملاو ءاكذلا باحصأ مه ؟مه نم نوردتأ

 الإ هب قيلي الف مهريغ امأو ءعرسأ تقو يف كلذب ىلاعت هللا ىلإ نولصي نيذلا

 مهنم عنقي كلذ دنعو «دبعلل اصعلاو ىَحلَي ٌرحلا» :ليق امك عرقملاو اصعلا

 نع ًالضف صيحمت وأ صيلخت مهل عقي نأ امأو «نيرشلا رسيأو نيررضلا فخأب

 . الف مات صيصخت

 انأ يذلاو هريغو باتكلا كلذ هنّمضت يذلا ىنعملا نأ ملعت نأ يغبنيو

 ةتبلا هيف مالكلا طسب الو هرّرق ادحأ َرأ مل اهلك يمالك تكن يف هيلع جوحأ

 كلذ ىلع ترساجت انأو مهب ةقئال اهوأر رَخأ رومأب سانلا عم اولغاشت امنإو

 نم َرأ ملف دوهجملا هريغ يف تلذب نأ دعب نكل دوجولل هتجرخأ ىتح ىنعملا
 نيدلا رمأ يف يركف تلجأ امهمف ءرضي نأ نم ولخي ال امبر لب ٌرّسِي ام كلذ
 دجأ مل «نيملاعلا بر ىلإ اهب لصي تالماعم نم ذخآ هب ذخأي نأ نكمي امو

 ةنوعر لكو «ةدوجوم هنمض يف ةيويندو ةينيد ةدئاف لك نأل «عزنملا كلذ ىوس
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 هيف عقوتو لامعألا وفص رّدكت يتلا يه ىوعدلاو .ةدوقفم هنم ىوعدو ةلاهجو

 ىنعم نايب قتايسو «لاقثم نم ةّرذ ىندأ ىلاعت هللا دنع نزت ال ىتح لالتعالا

 شيعي اهاوس ام ىلع اهانرثآ يتلا ةلاحلا هذه يف ققحتملا نأ يدنعو

 ةعورلا نّدهم «ديرم ناطيش الو دينع راّبجل هيلع ليبس ال هايند يف شيعلا بيط

 نم ّدحأ وه يذلا رظتنملا رعوتسملا طارصلا امأو ءريمطق الو ريقن نع هتلءاسم

 ءرصبلا حمل نم عرسأ يف ىلاعت هللا لضفب هزوجيف رعشلا نم قرأو فيسلا

 ىلع اوفرشأ وأ ةنجلا اولخد اذإ مهل لاقي نيذلا نم وهو ربكألا عزفلا هنزحُي ال

 مامكأ مهل اوضرعت نيذلا ءالؤه هوجو يف نوضفنيف ءاهلك ءايشألا هذه مكءارو

 تاقشملا كلت عيمج نم هلضفب ىلاعت هللا انراجأ دق :مهل نولوقيو لالدإلا

 مكل ليبس الف «لاقثلا لامحألاو لاغشألا بابرأ نم انريغ اوبلطاف .لاوهألاو

 . لاحب انيلإ

 كردو ءاضقلا ءوس هيلع ىرج يذلا وه ءانسحلا ةلاحلا كلت نم سلفملاو

 اهزاح ىتلا هايند يف ةعيفرلا تاجردلا دهاشي هسفن رمأ ةدباكم يف يقبف ءاقشلا

 تلا ةيلاعلا ناماتملا له اقيو. هان اع ىلع اهتم رة وعم انيق اوم

 ىلإ لوصولا مار اذإف .ءتارسح اهيلإ لصي مل نإ اهيلع عطقتيف تاماقم اهمهوتي

 ببسب لصاولا لابولا عم هيلع ردقي مل هدهجو هذجبو هسفنب كلذ نم ءيش

 هلاح نوكيو «ميقمو رمتسم بعتو ميلأ باذع يف هرمأ نم لازي الف ؛هيلإ هاوعد
 نأ أودارأ امك # :هلوق يف ىلاعت هللا مهفصو امك رانلا باحصأ لاحب ًاهيبش

 ىلتبي يتلا كنضلا ةشيعملا نم هذهو [20 ةيآلا :ةَدِجَّسلا] كاب ْأوُديِعأ اني اجرح

 ملو هّربو هئالآ نع لهذو هرمأب ناهتساو هركذ نع ضرعأ نّم اهب ىلاعت قحلا
 ةاعارمو هركش يف ىشالتيو هلمأ هيف قرغي هنم هظح نم هلان ام نأ ملعي

 رص
 ب د

 ةنالا هم عا ةكلفلا ىو سرر :نتاغتدلاف سلوم وزادك ةهفح
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 00 ل

 ةرخاألا باَدَعلو ير ِتنياَب ْنِمْوَن ملو فرسأ نم ىرجي كِلَدكَو# :ىلاعت لاق مث 4
 .[127 ةيآلا :هط] *06) حبو دشأ 5 ا” لوك 2

 نأ ملعاف .ءدبعلا يف ىوعدلا دوجو تامالع نايب نم هنع متلأس ام امأو

 .اهتامالع نم ءيش هيلع لكشي مل وه ءيش ّيأ ىوعدلا ىنعم فرع نَم

 ىأر اذإ دبعلاف ءاهرمأ ميظعتو اهردق عيفرتو سفنلا ةيؤر نع ةرابع ىوعدلاو

 ام ىلإ نوكر وأ نوكس ىندأ هل بجوت ةيؤر ةّوق روفو وأ كاردإ مامت هسفن نم

 نم هسفن لامك دهاش كاذ ذإ هنأل عدم وهف حلاص لمع وأ عفان ملع نم هل حولي

 نم ًاّظح كلذ ىلع بلطي نأ كلذ مزاليو .هب لمعلا وأ ملعلا كلذ مايق ثيح

 ًائيش لمع وأ ملع نم هب فصتا ام ناك نإف «ةيورخألا وأ ةيويندلا ظوظحلا

 ناك نإو ءهلّمأو هاجر يذلا لماكلا ظحلا نم هيف هل امل كلذب حرف ًارفاو ًاريثك

 ديف اقم ذل لوب ه ظحلا نمت هنتلا اجل كالا نودع نيل هدع نأ كايلق اهي كلذ

 نزحيو امهراثا دوجوب حرمي ةوف روفو وأ كاردإ لامك ةيؤر هنم روصتي مل هسفن

 وأ نيحلاص وأ نيلهاج وأ نيملاع اوناك ءاوس نوعّدم قلخلا رثكأف كلذل .هدقفل

 امهل لصحي ام ةسيفنلا رئاخذلا نم امهيديأب نايري حلاصلاو ملاعلا نأل «نيقساف

 امهتتاف دق امهنأ نايري قسافلاو لهاجلاو .«كلذب ناحرفيف ةميظع ةكلمم اهببسب

 كلذب امهل لصحتل امهيديأب نوكت نأ امهتّوق يف يتلا ةسيفنلا رئاخذلا كلت

 . كلذل نانزحيف نيرخآلل تلصح يتلا ةكلمملا

 هنكل هتيلهأو كلذ ةيلباق هيف ناك وأ لمع وأ ملع هدنع ناك نميف هلك اذه

 نيفرتملا نم ر ةنعاربلاو ةرباضجلا ساوخرخ امأ .هنم هسالفإ ىأرو هنع لغاشت

 دق ًالوأ مهانركذ نم م نأ الإ .مهيلع مالك الف اهيف نيقرغتسملا ايندلا ىف

 ةملظلا نم ا ريتك نحت كلذلو .ةمات ةيقوف سفنلا ةيؤرو .ىوعدلا يف مهوقوفي

 نوللدعورنوعض رع اه انجوأو ايتدلا نضارعا هه نورتك هييسلاو ةفيبقلاو

 ةبسن مهنيبو مهنيب نوري ال لب فعض فلأب مهنم ريخ مهنأ نوريو نيرخآلل

 نورخألا رّبكتي مهيلع مهل ةيريخلا مهتيؤرو مهللذتو مهعضاوت ردقبو «ةتبلا

 ميحرلا ةمحرل ةيلهأ مهيف نوري الو راقتحالا نيعب مهيلإ نورظنيو نوزّرعتيو

 فرحا اهو: اهيح ةرخالاوءاتنلا ريض نان نيقيرفلا دحا ىذا امن ةيانعلا
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 نم ًالدعو ميحر ميرك نم ًالضف كلذ نوكيو ًاعيمج امهحبري نأ رخآلا قيرفلا
 .دباعلاو عيلخلا ةصقب كلذ ربتعاو .ميلع ميكح

 اهلباقي ىذلا قدصلا دوجوب الإ ىوعدلا نم ةءاربلا دبعلل لصحت الو
 ةفرعملا هذه تايضتقم نم نأل .ىلاعت هللاب ةفرعملا نم ظح هل لصح اذإ كلذو

 دبعلل لصحي كانهو ''”«لطاب هللا الخ ام ءيش لك» ذإ اهادع ام لك وحمت نأ

 ام عيمج ريصيو .«كلذ لبق هيلإ ًابوسنم ناك ام لك نم ررحتلاو ماتلا ديرجتلا
 ثيحب ًاروثنم ًءابهو اروب هتافصو هلاعفأ نساحمو هتالاح ىنس نم هدهاشي ناك

 بلطو لعفلا يف هسفنل هتيؤر ثيح نم همدعو كلذ دوجو نيب ةقرفت ىري ال

 يدابع اي : لجو ٌّرع هبر نع هيوري امم ِيِكَك يبنلا لوق ىنعمب ققحتيو ءظحلا

 نَم الإ عئاج مكلك يدابع اي .مكدهأ ينودهتساف هتيده نَم الإ لاض مكلك
 ينوسكتساف هتوسك نَم الإ راع مكلك يدابع اي .مكمعطأ ينومعطتساف هتمعطأ

 دومحطملاو نويديدلا كذبنا سمس تايلكلا هذه نرن ا” (ىنكسكأ

 ةياده اودهاشي مل اذإ نيراعلاو نيعئاجلاو نيلاضلا عم رهاظلا يف نوسكملاو

 جرخ هءاسكإو هماعطإو هللا ةياذه دبعلا دهاش اذإف ءهءاسكإ الو هماعطإ الو «هللا

 نم اهب ةربع الو ءءايشألا هذه نم ىلاعت هللا نم دّهاشم وه امب ةربعلاف «مهنم

 ةلزنمب .عوج نم ىنغت الو نمست ال ةيثيحلا هذه نم اهنإف مهب اهسّبلت ثيح
 يف ههبشي يأ «يقيقحلا ماعطلا عراضي رانلا لهأ ماعط نم وه يذلا عيرضلا

 . ةقيقحلا ىلع ماعطب سيلو ةروصلا

 لوقي امك هلقع ذوفنب دصقي قيقحتلاو قيقدتلا ريثك صخش نم مكف
 مكو .نيلاضلا ربكأ نم هيداه نع هتلفغب وهو «قيلسابلا قرع ةلمنلا يف» :ةماعلا

 همعطم نع هتلفغب وهو ىولسلاو ّنملاو ىولحلا لكأ نم مختتي دق صخش نم

 ناّبكلاو فوصلاو ريرحلا بايث سبلي صخش نم مكو «نيعئاجلا دادع يف

 هاورو [1395 /3628(31) مقر ثيدح «ةيلهاجلا مايأ باب .هحيحص يف يراخبلا هاور (1)

 . امهريغ هاورو [1768 /4] (2256) مقر ثيدح .هحيحص يف ملسم

 هاورو [1994 /2577(]4) مقر ثيدح ءملظلا ميرحت باب .هحيحص يف ملسم هاور (2)

 .امهريغ هاورو [656 /4] (2495) مقر ثيدح «ننسلا يف يذمرتلا
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 رهاوظب ةربع الف «نيراعلا ةلمج نم هيساك نع هتلفغب وهو فودنملا نطقلاو

 0 يدهملاو ادهم هادا بابا 0 رسما اريل ا اعلا

 0 كلذ ققحت : اذإف 590 هد اكس قا هئاطغ 0 ل روهظب الإ

 .رونلا قارشإب تاملظلا تعشقناو روثدلاو ءانملا ءافذالا قلك ىل راسا روهظلاو

 و ا ل و ام دع ودبي كانهف

 كوت ىلا كيرتتلا لب ينج ءاوييمل كااحلا ناك تقو ىأ قرعش تيلو

 :راطفنالا] 4ِهَنِي ٍذِيَمْو رمال اووغ اول وقرب [58 هنآلا : ّجَحلا] دلي ٍذِيَمْوَي كلملا#

 ءافخو راتتسا عقو اذإو .ةضيرملا بولقلا نم ةضيرعلا ىواعدلا الول 9 ةيآلا

 شعتنت كلانه «ءاّبلألا بابلأ تيمعو ءايضلا ةملظلاب خستناو ءايشألا دوجو رهظ

 مطالتت فيك ىوهلا جاومأ ىرتو سوحنلاو سوكنلا تاقوأ دّرجتتو سوفنلا

 راحب يف قرغتو ىوقلا كنم طقست ذئنيحف ءمكارتت فيك ىوعدلا تاملظو

 ىرتو ءًاضفر كناميإو كنيد ضفرتف ىوه نّم عم ةيواهلا يف يوهتو ىوعدلا
 .ةلاحلا هذه نم هللاب ذوعنو ءاضعب اهضعب لكأي فيك كتاذ منهج

 نأ متدرأ نإف .ىولبلا مظعأ يه يتلا ىوعدلا ىنعم يف ىل رهظ ام اذهف

 نأ اهتامالع رهظأ نم نأ ملعاف دبعلا يف اهدوجو تامالع نم ًائيش مكل ركذن

 داريإلا يف اهتوقو هسفن لوح ةيؤرو رايتخالاو ريبدتلا نم ءيش هدنع نوكي

 قلخلا ةيؤرو ءارملاو لادجلاو رئاكتلاو رهاظتلاو رخافتلاو ةاهابملاو رارضالاو

 رقفلا فوخو حشلاو لخبلاو بجعلاو ءايرلاو دسحلاو دقحلاو ءاردزالا نيعب

 تايضتقم نم هاتأ امب حرفيو هايند نم هتاف ام ىلع نزحي نأو «توملا ةيهاركو

 هسفن حدميو صوصخم يزب دّيقتيو سومانلا سبحي نأ اهافخأ نمو .هاوه

 هئافخإب هدهز رهظُي نأو «ءلاعنلا فص يف هسولجب اهعفريو لاقملاب اهّمذب
 امير: ح هلك اذه نم. .ننخأوب :ةلادكعاو:هركت ةهواطاعتت امير اهي ةعضاوتو

 نزحيو تانسحلا نم هلمع امب حرفي نأ تاحلاصلا لامعألاو تابرقلا يف َدعُي

 نم هبيصُيو باوثلا ليزج نم هتوفي ام لجأل لب هلل ال تائيسلا نم هفرتقا ام ىلع
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 ضعب ركذو ىوعدلا ةقيقح نايب يف يل رهظ ام اذهف .هترخآ يف باذعلا ميلأ

 هنع لأس نّملو مكل كلذ تركذ .ةيفخلا نم ىفخأو ةّيفخلاو ةّيلجلا اهتامالع

 تقلطأ دقف مكلأسي مل وأ مكلأس ءاوس هيلع هوعلطت نأ متببحأ نّملو مكريغ نم

 وأ دحاو لصفك امهولعجاو باتكلا كلذ ىلإ هوفيضأف مكل كلذ يف رمألا

 . باّوتلا ميحرلا باهولا ميركلا هنإ باتملل انقفوي ىلاعت هللاو «باب

 انأ ثركذ ام يف ال ,قحلا ىلع مكروثع هنم تفّرعتف يناثلا باتكلا امأو

 هلاثمأو اذه نأ تمهلأ مث :مكلوق يف نكلو «يل متنأ متركذ ام يف الو مكل

 كفَّرع يذلا هلل دمحلاف .برك ضعب ينباصأ :مكلوق دعب «هنم ينورذحت امم

 .هنمب هب ةنينأمطلا مكايإو انقزريو هلامعتسا ىلإ مكايإو اندشري نأ هلأسنو قحلا
 هلعجتو هظفحتل باتكلا كلذ سرد يف متذخأ مكنأ نم متركذ ام امأو

 يذلا ىنعملا كلذ دئاوف ضعبب كتربخأ دقو «لعفت ام َمْعِيف «ءكينيع بصن

 ةبوتكم ةديفم اذبن كلذ ىلإ تفضأ ولو «لبق باتكلا كلذ يف هيلع هيبنتلا اندصق

 . انسح مكنم ناكل كلذ نودب تسيلف مكيلإ اهب ثعبأ يتلا لئاسرلا ءانثأ يف

 نإب كلذ متبقع ول «ينيع بصن هلعجأو هظفحأو هسردأ انأ اهو : مكلوقو

 كلذ ناكل هللا ىلإ راقتفالاو ءاجللا ميدقت دعب ءهدعب مكلوق نع مّتكسو هللا ءاش

 ءراقتفالاو ءاجللا مكنم عقي ىتح متنأ نّمو ؟ىوغتلا دوم ةحتاز مق: نإف هاذي

 نم هومتركذ امو .ىوعد هيف نكي مل اضيأ هللا ءاش نإ :مكلوقب كلذ متبقع ولو
 نّمف «بلاط هل تنأ ام لك يف هنم دب ال حيحص متركذ ام ىلع كلذ ميدقت

 فقوت ام برآملا ةياغ ىلإ لصوو بلاطملا عيمجب رفظ دقف كلذب ققحت

 . بلطم
 .هلاثمأو كلذ نع ينومتيهن املف : اهنع مترذتعا يتلا ةلأسملا يف مكلوقو

 . .وجرأ :مكلوق ينعأ «ةحالملا ةياغ يف .هتّنمو هللا لضفب يهتنأ نأ وجرأ

 نم هيف امل ءامهنزول «توقايلاو بهذلاب ءوجرأ :مكلوق نزو ولو ءهرخآ ىلإ
 اذه اودهاشت نأ نآلا مكايإو ءاهيلع مالكلا مّدقت يتلا ىوعدلا نم يربتلا

 . كلذ نم رذح ىلع نكو «هنم متررف امم مظعأ يف اوعقتف يربتلا

 سيلف «يلاغتلا نم صخشلا كلذ دنع ام يل اونيبت ىسعو :مكلوقو
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 صخشلا كلذ نأ ةهج نم ال «كلذ انم نسحي ال لب هيلع ملكتلا انيلع دكأتمب

 نم لب «ينم ههركي وأ كلذب رثأتي نأ نم لجأ يدنع هنأل هب عمس اذإ ههركي

 ءام ررض هركذ يف نوكي دقو .«كلذ ىلع ملكتلا يف مكل ةدئاف ال هنأ ةهج

 . ىلؤأ كلذ نع بارضإلا تيأرف

 قيفلت وه امنإو ءريسفتب كلذ سيلف تايآلا كلتل مكريسفت امأو :مكلوقو

 . امهنيب عمجلا لكشأ يتلا تايآلا كلت نيب عقو ينم

 ةتنمو هللا لضف نم كلذ حيحص ( هنسحتسمو مالكلا عيدب نمف : مكلوقو

 ىلاعت هللا نإ مث .هيف لوقأ ام ردأ مل مكنم لاؤسلا كلذ ّيلع درو امل ٌتنك دقو

 تيقبف هظافلأ بيترت امأو ءدعب مكباتك وطأ مل انأو «مالكلا كلذ ىنعمل ينمهلأ

 . ةينمز ةعاس نم رثكأ ىنعملا كلذ روهظ دعب كلذ يف

 هلعف امو تقولا لاح ىلع مههيبنتو سانلا نالف راذنإ نم متركذ ام امأو

 ركذ انم مدقت دقو .اريخ هيزجي ىلاعت هللاو ءلعف ام معِنف «هبايث علخ نم

 .«جاجوعالاو ساكعنالا ىلع ةينبم ايندلا نكلو .كلانه تلق اميف ةيولوألا

 مسرب يضاقلا ىلإ ىتأ يذلا ناسنإلا كلذ ضغي مل اهجاجوعاو اهساكعنا الولو

 يذلا بجاولا قحلاب لمعلا نم نالف هيلإ هبدن امب لمعلا نم هب مه امع هطيبثت
 نم ةمئاق هل لوقت ال ام ىلإ هطيبثت يف ادنتسم نيدلا رظن يف هفالخ هعسي ال

 وأ روع وأ ىمع هباصأ كلذب مه يذلا لجرلا كلذ تيلف «تالايخلاو تاهبشلا

 ررضلاب دوعي اميف يعسلا نع هسفنب لغاشتي ىتح رجح ىف رثعت وأ رئب يف عقو
 نيح اهجاجوعاو ًاضيأ اهساكعنا الولو .مهايندو مهنيد يف نيملسملا ىلع
 كلت عم مهفوقو هنع مهّدصو روربملا لمعلا كلذ ىلإ ىلاعت هللا مهمهلأ

 كلذب بتكلاب نوردابي اوناك روشلاك مهمامأ لجرلا كلذ اهماقأ يتلا تالايخلا

 عيمج ٌّمعت كلذ ةعفنم لعلو «نارهش الو رهش هنيبو مهنيب سيلف ناطلسلا ىلإ

 وه يذلا هودع ةدباكم نم هدباكي امم هيف هنذإو كلذب هلمع ةكربب نوكيو نادلبلا

 هيبنتلا نم هل بتكي اميف نوكي ام ةلمج نم ىنعملا اذهو .نامأ يف اهددصب

 هنع ّدص يذلا ريخلا اذه ءاضمإ ىلإ ناطلسلا بلقل ًابذاج كلذ نوكيل نايبلاو

 كلذ نم ءيش عقي مل نيح ًاضيأ اهجاجوعاو اهساكعنا الولو «ناسنإلا كلذ
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 هلعف ام نولعفيف رمألا اذهب مايقلل اوضهتنا نيذلا ةعامجلا كئلوأ ردابي ناك

 لهأ نم هسفن ىلإ ٌمض هنإف «هتقو يف هللا همحر يبرعلا نبا ركب وبأ يضاقلا

 ام الإ هللا ىبأ نكلو .نيملسملا نيب نم هطسق يف ءىجي هأر ام ةعيضلاو ةقافلا

 :دورت

 0 تالا هللا ياو . :ةةادم ىتؤي"نآ هرنهلا ديرن

 مكنأ وهو ؛هيلع مكهيبنت تدرأ ائيش مكبتك نم عضاوم يف تيأر دقو

 عقي دقو ءاذك نالف نع ىكحو ءاذك نالف نع ىلاعت هللا ىكح اميف نولوقت

 هللا مالك نآل لوقلا نم باوصب سيل يدنع اذهو .ةمئألا مالك يف اذه لثم

 مالك لوقي ىلاعت هللا انعمتب اذإف  ةميدك' لافت هتافصو: هتان نع ةفض ىلاغت

 ربخأ :اذه لثم يف لاقي امنإو ,يكحملا نع اهرخأتب نذؤت ةياكحلا نأل اذك

 الو مذقت هاضتقم نم مهفي ال امم اذه هانعم امالك وأ هللا أبنأ وأ ىلاعت هللا

 م ع
 ٠ اميل

 ةرشع ةنماثلا ةلاسرلا

 لاط هنأ اهنم ًارومأ هيف نوركذت متنأو هخيرات سمأ مكباتك ينغلب دقو

 ًاققحت وأ ًامُّموت كلذ يف متدقتعاو يتهج نم مكيلع دري امل مكفّرشتو مكراظتنا
 ملو يعم بدأ ءوس مكنم كلذ متددعو نالف ةصق نم هومتركذ ام كلذ ببس نأ

 دوجو مدع الإ مكل ينم بتكلاب أطبأ امو ءضرغلا كلذ نم ءيش يف اوقداصت

 . لماحلا

 ىفو [154 /1] ء1 ةيآ «ةرقبلا ةروس ءىبطرقلا ريسفت ىف امك ءادردلا وبأ تيبلا اذه دشنأ (0)

 لكو ءرعشلا لوقت ال كل ام :ءادردلا يبأل ليق :باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك

 تيبلا اذه لاقف ؟وه ام :ليقف ءًأرعش تلق دق انأو :لاقف ؟رعشلا لاق راصنألا نم بيبل

 .([211 /4] ربلا ديع نبال باحصأللا ةفرعم ىف باعيتسالا)
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 بدأ ءوس لجرلا ةصق نم هومتركذ امم مكنم عقو ام نأ مكداقتعا امأو

 ةلماعم نم يتهج يف سانلا نم دحأ نم عقي ام لك نأ ًارَّرقم مكدنع نكيلف يعم

 الف ءمكنع ًالضف مكريغ نم بدأ ءوس هارأ ال بدأ ءوس هيف رهظي لعف وأ لوقب

 نأ الإ هيلع ههبنأ الو هتهج يف ينم ديتعا امّبر امع ًاضابقنا يدنع كلذ رثؤي
 لفاغتأ دقو هيلع ههبنأ دقف «كلذ هنم رداصلل ةحلصم وأ ىلاعت هلل قح هب قلعتي

 .كلذ لاثمأ ىلع عالطالل ةنيكسملا سفنلا ةبحمل ًاحماستو ًالهاست كلذ نع

 زواجتلا ّيلو ىلاعت هللاو ءاهومتركذ يتلا ةصقلا لثم هنع اهملع ولخي ال نأو

 .مكبركي امم ءيش مكبلق يف نوكي الئثل هب مكتربخأ يلاح وه اذهف «هتمحرب

 عرش ىلإ عجري ام ىلإ ةبسنلاب نيمسلاو ٌتغلاب يعم مكريغ ملكتو ًاذإ مكملكتف
 . كلذ ءارو اميف رظنلا مكيلإو ءءاوس

 ام عرسأ امف ءدجولا ضعب هيلع متدجو مكنأ تمّهوت ىتح :مكلوقو
 ىف ريحا: حوارسلا ةياغ ىف الضو كبار. ول لوقا نم هيلع علال انو ةعيضلا
 وه نم كلذ يف هيلع دجي امنإو «هتركذ يذلا ىنعملا رخآ ىلإ ..داسفلا ةياغ

 وبأ خيشلا هيلع هّبن يذلا لصألاب ققحتي ملو بويعلاو تافآلا نم هسفن دنع اَربُم

 ملكتأسو اهنع متلأس يتلا ةلأسملا يف هيلع ىلاعت هللا ةمحر يلاوحلا نسحلا

 الوأف ًالوأ مكباتك لئاسم عبتتأ ينأل ءاهيلإ ٌتلصو اذإ اهيلع

 اهيلع يفوقو ةعاس ةعلاطملاب اهتمتخ دقف اهب متهجّجو يتلا ةساركلا امأو

 اهنم مهفي ةيوبن ثيداحأ نم ةلمج ركذ نأ ىلع اهعضاو دزي ملو «جارسلا ءوضل

 نم اضيأ مهفيو «ةرهاظ تالماعم نم ةدحاو ةيئزج يف هبهذم ىلع لالدتسالا

 كلذب مهيري ذإ هبهذم عابتا ىلإ مهايإ هؤاعد سانلا نيب اهراهشإو اهبتكو اهمسر

 عمج نأ لمع ام ةياغو ءاهيف نعطم ال يتلا ةحيحصلا ثيداحأللا ىلإ هدانتسا

 عضوم يف اهلعجو «لاوحألا بسحب اهتفلتخمو يناعملا ةقفتم ةقرفتم ثيداحأ

 هدصق نم مهفي ام بسحب اهيلع ملكتلاف ءاهب دارأ اذام ىلع صني ملو .دحاو

 ىلع كلذ ىلإ رظن ريغ نم اهيلع ملكتي نم ملكتي امنإو «لمعلا نم أطخ كلذب

 لاوحألاو صاخشألاب اهقلعت ىلإ رظن ريغ نم يه ثيح نم اهل ريسفتلا هجو
 داشأ وا افا ىأ ةليضقم حّرص ولف ءاندصقم يف عفني ال كلذ لثمو «نامزألاو



 175 ةرشع ةنماثلا ةلاسرلا

 كلذ نم ًائيش لعفي مل نيحو .روكذملا قلعتلا ثيح نم اهيلع مالكلا ماقتسال

 . ىلؤأ توكسلاف

 مهمهف ءوس لبق نم سانلا نم ريثك هب لضي دق عومجملا كلذ نأ ملعاو

 نوكي نأ مهريغ نم مههبشأ نّمو يداوبلا لهأو رباربلل نيأ نمو ؛مهملع مدعو
 اهلَّصفُم نوفرعيو ءاهلمحم ثيداحألا هب نولمحي مهف وأ ملع نم ظح مهل

 مهلامعأو مهدئاقع يف اوجهتنيو دادّسلا ىلع مهلاوحأ نوكت ىتح اهلمجمو

 هلأ ِلَْي يل نو رورغم لهاج وهف ققحم ملاع هنأ مهنم ّنظ نّمو «داشرلا ليبس
 لاق نم هثيدحو ِةي هللا لوسرل حصن دقلو [40 ةيآلا :روُثلا] رود نم ُمَل ام ايون هل
 ثيدح ماوعلا نم ركذي نم لكب تلعفل مكح يل ناك ول :هانعم ام ءاملعلا نم

 هل قشي ال نّم ماوعلا نم ركذ مث اذكو اذك الدتسمو هب اجتحم ِةْلَك هللا لوسر

 .ارايت هل نوضوخي الو ارابغ انتقو ءاملع

 ينعي «ءاهقفلل الإ ةلضم ثيدحلا :ىلاعت هللا همحر ةنييع نب نايفس لاقو

 ثيح نم ثيدحلا نأ داقتعا امأو .مهانثتسا كلذلو ءاهقفلا ادع نم مهف ءوسل

 اومس امو «لاهجلا ءاقمحلا تاذاقتعا نيمف:لالتغ هل نيعتملا نأ وأ لآل وه

 مهحالصو «حيحص («نيقتملا جارسو نيحلاصلا ةفحت» نم عومجملا كلذ هب

 ىتح كي هللا لوسر ثيدح ىلع رصاقلا مهمهف اومكحي نأ نم مهعنمي مهاوقتو
 اهعقاوم نوملعي نيذلا مهف «ءايبنألا ةثرو مه نيذلا ءاملعلا نع هيناعم اوذخأي

 ةيللاوب كلل اه لول :بنهرو قرع ةدظأ ومو لاق نقل اق امك ههنا وين اهنوهيعدو

 نوفني هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه لمحي» :روهشملا ثيدحلا يفو «تلليفل

 .لاق امك وأ ''”«نيلهاجلا ليوأتو نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا فيرحت هنع

 وأ ةميقتسم ةرظانم يهف ورمعو ديز نيبو مكنيب ترج ىتلا ةرظانملا امأو

 نأل ءمهل مكنم اهعوقو وهو .ءدحاو هجو نم اهيف متأطخأ مكنأ الإ ةميقتسملاك

 ذخألا وهو «ةرظانملا ةدئاف لوصح هعم ىجري نم عم ميقتست امنإ ةرظانملا

 (599) مقر ثيدح .يركبلا ملسم نب يلع قيرط نم نييماشلا دنسم يف يناربطلا هاور 010

 .[82 /51(1]1) -248 حيباصملا ةاكشم يف يزيربتلا بيطخلا هاورو [344 /1]
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 ال ىتح ديلقتلا ىلع مهدومجب ردقلا مهيلع ىرج موقلا كئلوأو «ءَنّيبت اذإ قحلاب

 : مكل هلوق ىلإ ىرت الأ «هيأر اونسحتساو هودلق نم ريغ دحأ مالكل مهيف غاسم

 ام ناك نإو ءاذه لثم عم ةرظانملل ةدئاف يأف !ةنبت رادقم الو ًائيش مكنم لبقأ ال

 ذخألا ديفتسي الف ربلا لامعأ ىف ًادهتجم قحلل ًابلاط ريخلا ىلع ًائشان ٌتملع

 دارو ههساعتو هةمون نايوضو ةسأر قويت الإ :كيلقتلا هنأش نم عم ةرظانملا يف

 ال امب هيف تاوصألا تعفترا ىتح دجسملا يف تناك اهنوك مكنم اهحبق يف

 نطوملا كلذ نم مكماقأ يذلا انالف لعلو هللا ىده ىدهلاو «ةعفنم يدجُي

 ةرظانملا ميقتست امنإو «مكتياذإ ىلإ نيدصاق ةبّصعتملا ةماعلا مكب تطاحأ نيح

 يف هنأ كش الو ءداشرلاو حالصلا هوجو نم داسفلاب داسفلا ةلباقم نأل «لطاب

 كلذ يف هقارغتسا نوكي دح ىلإ هب غلبي الو كلذ يف قرغتسي اال ةلاحلا هذه

 .هغامدو هسأر هب سّوهتي هغالبإو

 دلب نم جورخلا ىلإ يناعد يذلا نيكسملا يأرلا بئاجعلا بجعأ نمو
 ىف. نل.نإف اطايضيو اطالخ تناك نإو ىصهو .رومألا هذه لاثمأ عوفو هيف داتعي

 هب ينعن ء«هجو نم :يلوقو ءاطابتغاو احرف هجو نم اهعوقوو اهعامسو اهتيؤر

 عوقو تنمضت ثيح نم ال ءهتردقو ىلاعت هللا ةئيشم ىلإ كلذ دانتسا ثيح نم

 ىف بطع ىنقاسو ىنلمح ناك يذلا رامحلا تيلف ؛هتيصعمو هتفلاخم نم ءىش

 كلذب ىضري نأ طرشب جاردألا ىلع عوجرلا الإ يننكمي ال ىتح جاجفلا ضعب

 ءيش هبشأ دلب يف مِقأ ملو .كلذ نم هباصأ ام ةميق هاطعي وأ كلملا هالوم

 عسولا هنع قيضي ام طنقلا نم ينبيصي ناكل لاوحألا هذه لاثمأ نم مكدنع عقي

 . اريخ هلك كلذ نم عقاولا يف لعل نكلو «لامتحالاو
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 «كلذب لغتشأ دق ذئنيحف نيرخآلا أطخو نيقيرفلا نيذه دحأ ةباصإ يف ىّوه
 لامتشا نم دب ال مهتعامج نأ مهيف لوقلا لّمِجُمو «ةدئاز ةدسفم هيف ناك امبرو

 اذه ينم لبق نإف «ريثك لّقو ليلق لق «لطابلا نم ءيش ىلع مهلامعأو مهدئاقع
 .مالم الو مهيلع باتع الف الإو مالكلا

 حتفنا يذلا دسلا اذه دس نوكي فيك اورظنت نأ مكنم ديرأ :مكلوق امأو

 نامز يف ىلاعت هللا حتف ام ٌدَّسي نأ دحأ نم ميقتسي فيكف «سانلا ءالؤه نيب

 ىتح مكيلع بلغ يذلا مهولا الول حتفنا دس ّيأو :لوقأ لب ؟كلذ هب قيلي

 ؟ميظعب سيل ام متمظعتسا

 يف مالكلا نع هب نونعت «يسفن هب عمقأ ام الإ تبلط ام انأو : مكلوقو

 نع مهعوجر نم سايإلا نم اهل عمقأ ءيش الف مكيلع هريثي ام متفخ امهم كلذ
 .هدنع نم رمأب كلذ ىلاعت هللا ءاش نإ الإ اهيلع مه يتلا مهلاح

 نم ءيشب ةجوزمم مكنم ةوابغ «نالف يف عقن اَنأ انع اومهف مث :مكلوقو
 الو مهقفاوأ ال ةينالفلا ةفئاطلا نكل .مكل رفغي ىلاعت هللاو .ءايرلاو عمصتلا

 تف. رداص: امر لكو 4 عرتقلاب ذأ ومتلل» نوكر شح لكلا ىيلهاستا نق وول لجأ

 بلطتيلف «كلذ نم هلوقأ ام ىلع ليلد مكريغ دنعو مكدنع روطسم مالك نم
 كلذ دنسأو ينع همهفي امو هاوهب ًائيش مهنم لعف نّمف ءهبحأ نم كلذ قادصم

 الو .لجو َّرع هللا ىلإ كلذ يف هرمأو «ليكو الو ظيفحب هيلع تسلف .ّىلإ

 يسفن يف هب فرتعم انأ امل .هضغبأ الو هرجهأ الو «يهن الو رمأب هل ضرعتأ
 . هلضفب يىنع زواجتي ىلاعت هللاو يدان اعلا نم

 ينأ اوملعي ىتح نالفو نالف ىلع هلك اذه اوؤرقت نأ مكنم دارملاو

 ةخسنب نوثعبت مكاسع كلذكو ءامهبهذم ىلع ناك نميف وأ امهيف حيبقلاب تملكت

 عرقي نأ كلذ نم يضرغو «هيلإ اهلصوي هنأ هب نوقثت نم عم نالف ىلإ هنم

 عساو ىلاعت هللاو ءكلذ ىوس ضرغ يل سيل ءطقف مهيف يمالك مهعامسأ

 نسحملاب ءيسملا قحلي نأ همرك يف دعبتسمب سيل «ةرذعملا لباق ةرفغملا

 بقاوعلاو نمدملا يصاعلاو دهتجملا عئاطلا هتّنجو هتمحر لّين يف ىواستيف

 .همهلأ يلو وأ هملعأ بن الإ اهفرعي ال بولقلا رارسأو «ةمهبم ةلوهجم
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 ةمحر رشاع نبا جاحلا يديس ةقيرط نع مويلا داح نم نأ يدنع قحلاو

 وهف «قلخلا عمو ىلاعت قحلا عم ةنطابلاو ةرهاظلا هتالماعم يف هيلع ىلاعت هللا

 هاضتقا ام ىلع ةيراج تناك اهلك هتالماعم نأل .لامعألا دساف لاوحألا ميقس

 ةساّركلا كلت ثيداحأ هتنّمضت ام عيمجف «طيرفت الو طارفإ ريغ نم عرشلا رهاظ

 ال اهريغو ثيداحألا كلت نم ةذوخأم ةعورشم بادآ ةاعارم عم اهب ًالماع ناك

 هلك مالكلا اذهب دوصقملا ضرغلا نأ ولو ءاهب الإ ثيداحألا كلتب هلمع ّمصي

 الو دحأ ةياده هب دصقأ ينأ ال مكيلع ةّرسملا لاخدإو مكعم جّرفتلا الإ سيل

 يتلا جاحلا يديس لاوحأ نم تركذل «كلذ ىلع دعاسي مل تقولا ْنأل هداشرإ

 نلع ةيوؤرفت امم هلك [|ذهو ةدلعأ اه تاتكلاو ةنشلاب تدتقتو: «نتاذ آل ادخدُيأت

 . متببحأ نإ هب نوبتكتو مكل تركذ نَم

 هلعف امبسح نآرقلا تادجسل ةقفاوم ةيعدأ مسر نم ينم متبلط ام امأو

 هيف ةنؤملا انافكو كلذ نع انانغأ دقف «هنع هللا يضر يكملا بلاط وبأ خيشلا

 هباتك يف ميكحلا يذمرتلا يلع نب دمحم مهنع هللا يضر ةيفوصلا انتمئأ نم

 هوه فدعا ىأ ئردأ الو كلذ ننضت ةيدحل هركذ دشعغ#لوضألا نداوتا

 عيمج ةيعدأ هيف ركذ هئظأو «نالف نبا دنع هدهعأ تنك يذلا هباتك يف هرظناف

 يناثلا رفسلا يف هنأ يدنع نظلاو ءاهيف فلتخملاو اهيلع قفتملا نآرقلا تادجس

 نأ يل يغبني ال مامإلا كلذ لثم اميس ال يريغ هالوت امو ءروكذملا باتكلا نم

 يرطاخ نأ عم ىفخي ال ام بدألا ءوس نم كلذ يف نإف «هلمع ام لثمب لغاشتأ

 .هنمب انلاوحأ ربجي ىلاعت هللاو «لم دق ينهذو لك دق

 مالك وهف «هيلع هللا ةمحر يلارحلا نسحلا يبأ خيشلا نع متركذ ام امأو

 رذعلا ديهمتو قلخلا ىلإ ديحوتلا نيعب دبعلا رظن نيب ةضقانم الو «حيلم حيحص

 ركنملا نع مهيهنو فورعملاب مهرمأ نيبو .«قرخ ءوس نم مهنم عقي اميف مهل
 قلعتي امنإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأل ءامهعامتجا نكمي ال ىتح

 : هابل و رفا ل رقنلا نير هل رقت وان ىو ايدام و «ليتكسملا ورا
 اميف هرثأ رهظي ميهفت وأ ميلعت دصقل الإ تلعف ّمِل هل لوقي الو «لعفت الو لعفا

 قلعتي هرذعو دّحوملا رظنف ءىسوم مدآ ٌجَحف .تاف دقف تاف ام امأو «لبقتسي



 179 ةرشع ةنماثلا ةلاسرلا

 ةلوخال :اينينو ةيفق انج الق <« ىتاي اهيا نلعتس نعاذلاو نهال النو: نقم: اند

 يهنلاو فورعملاب رمألاو «ةقيقح رذعلاو ديحوتلا نيعب رظنلا ًاضيأو «نيتهجلا

 ىفخ فيك يردأ الو «ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب ةفلاخم الو «ةعيرش ركنملا نع

 ةقئارلا تارابعلا يذ همالك نم ةقراشملا خويش ضعب نع هومتركذ ام امأو

 قيلي ال ءموقلا سافنأ نم ٍلاع سفن ىلإ ةراشإ وهف «ةقئافلا ةنسحلا يناعملاو

 مكنأ متركذ امب هنم اوعنقاف ,تقملا عوقو ةيشخ تقولا اذهب همسر الو هركذ

 .قوطلاو عسولا نع جرخي ام ينوفلكت الو «فوق قوق نم هومتمهف

 هنم يقب هنأ الإ .لوألا باتكلا يف رّركم هيف ام رثكأف يناثلا باتكلا امأو

 يف اهسرد متدرأ مكنأل ءاهتلباقمو «هيبنتلا» نم ةخسن خاسنتسا انم متبلط مكنأ

 خيتللا نيتخسنلا نم مكدنع امب كلذ نع نونغتسم مكنأ هارأ يذلاو .حوللا

 متدرأ نإو «ّىلإ اهب اوثعباف امهادحإل حيحصتلا متدرأ نإف «.مكدنع امهفرعأ

 يتلا ةخسنلا نم اهنولباقت وأ «كلذ متنأ اولوتتل يدنع يتلا ةخسنلا مكل ثعبأ

 ىلع مهارد قافنإ امأو ءاهب سأب ال ةلباقم هعم اهتلباق ينأل نالف مكيلع اهب دري

 لهاج ٌعضو هنأل كلذل هيف ةيلهأ الف حوللاب هتءارق متدرأ مكنوك امأو

 .هيف ةدئاف ال امب مكسفنأ نوبعتتف «قيقحت هدعاسي ملو قيفوت هدّيؤي مل رصاق

 فراع قمحم مالك حوللا 52 أرقي امنإو «هنم ناصقتنلاك ءىشلا ىف ةدايزلاو

 ءدّقتنت ال مولعو فراعم هتاراشإو هزومرو هموهفمو هقوطنم نم طبنتسُي نأ نكمي

 نامألا ىلإ هيّدؤي ام هالوم دبعلا ةلماعم نم اهيلع ينبنيو ءدقتعُتو دمتعت لب

 اميف لوقي هنع هللا يضر دينجلا مساقلا وبأ انديس ناك اذإو «ءناوضرلاب زوفلاو

 ردقي ال يتلا موهفلاو مولعلا نم ةفرعملا لهأ نم هناوخإ عم هيف ىراجتي ناك

 كلت تلطبو تاراشإلا كلت تحاط :موحي وأ اهدروم دري نأ مويلا دحأ

 نع ردص فلخ مالكب يلثم ملكتي نم لوقي يذلا امف .هرخآ ىلإ ...تارابعلا

 نم انم ًاعُّجفت «نوعجار هيلإ انإو هلل اًنإو هللاب الإ ةوق الو لوح الف ,فلج بلق
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 أرقيو بتكي ىتح ربتعملا مالكلا نم هب هوفأو همسرأ ام هيف دعي نامز يف نوكلا

 ىلع ءوس ملَعل هنإو ءرصبلا ةيؤرو عمسلا ءاغصإو بلقلا ركفب هيف فرصتيو

 لاق امك .راطقألاو رايدلا هذه نم نيفراعلاو ءاملعلا دقفو رايخألا باهذ

 :نعاشلا

 هير ايننلا ئقوووك ىلإ .ىلعملا بست ان كيبازسعل
 '"'يشهلا َيِعُر اهثبن َحَّروَصَو تّرعشقا اذإ ًدالبلا ّنكلو

 بقاعتو ماودلا ىلع هيف رظنلا راركت نأل سردلا ىلإ مكب ةجاح ال هنإ مث
 هللاو ءظحلا لمكأ كلذ نم مكل لصحيو ظفحلا مكل بجوي امم مايألاو يلايللا

 . هنمب هيلإ مكيدهيو ريخلا ىلإ مكدشري ىلاعت
 يتلا فيلآتلا يف مكل هتبلط اميف ةين مكل تثدحو ناك نإو :هيف مكلوقو

 هنع باوجلاف «ةوادعلا دح ىلإ غلبو عاش رمألا اذه نأل ءمكل تركذ تنك

 .رقحأو كلذ نم رغصأ رمألاو «باتكلا اذه يف انل مَّدقت امم هنومهفت

 ىلاعت هللا دارأ نم هكلسيل باوصلاو قحلا وه ام نّيبي نأ يغبني :مكلوقو

 ال ىلاعت هللاف نآلا ىلإ نّيبتي مل قحلا ناك نإف ء«ميقتسملا طارصلا ىلإ هيدهي نأ

 نوفل ها وهأ ةكلو دل قحلا# عريهلا ءاعواا دامو لاكش لا هيدي ةلودطلتب

 رثكأ رودص نم اهتلازإ ىلع ةردق مكل تناك نإف «هيلع تظغو هتبجح يتلا يه
 ءيش وهو ءاهيلإ مكل ليبس الو اهيلع مكل ةردق ال نكلو «كلذ اولعفاف سانلا

 ىلاعت هللا لاق . لسرم يبن الو بّرقم كلم ىلإ هلكي مل هب ىلاعت قحلا رثأتسا
 اي لا لا

 مهنم ىلاعت هللا انلعج [56 ةيآلا :صّصَقلا] 4299 َنيَمْهَمْلاِب ملعَأ وهو ُءاَمي نم ىِدبي هاش 0 م سمح رس < س7 وو 0100 د - 7

 ةنس يفوتو ه148 ةنس دلو يسابعلا رصعلا نم يلع وبأ يعازخلا لبعدل ناتيبلا ناذه (1)

 عمجملا .«ةيرعشلا ةعوسوملا] .دادغيبب ماقأ .ةفوكلا نم هلصأ .ءاحه رعاش ه6

 .[يبظ وبأ .يفاقثلا
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 مك رو امهدحأ ىف انومتملعأو نانثا ناباتك مكنم ينغلب دقف :دعبو

 ىملكتلا ابيساناك ىذا مذولكلا نيد قملكت ان تيت نقانقناو ةردشا تاو

 ام لعل :تلقو «مهلاح ةفرعم يف مكسفنأ متمهتاو موقلا كئلوأ لاوحأ ىلع
 . يتفيحص يف هلك كلذ نوكيف «حيحص ريغ مهنع هتمهف

 هفالخ لامتحا ةيحوجرم عم اذه لثم نم متفخ اذإ مكنأ يخأ اي ملعاو

 ام ناك ءاوس مهتدئافو مهتعفنم هنطاب يف ام الإ مهتهج يف انم عقي مل هنأ عم

 متبلط ام انم عقو ول مكفوخ نوكي مكنظ امف هيف ًابوذكم وأ ًاحيحص مهنع هتركذ
 اهعمج يف لاحلا ةروص نم مهفي ام بسحب ثيداحألا كلت ىلع ملكتلا نم

 اريثك نوكي كاذ ذإ مهفوخ نأ كش ال كلذب مهتدارإ نم مهفي امو اهرشنو

 ىلإ نينلا ىدهأ ئذلا يزدبلا كلذ: لاق دقو ءاريسي ال اريسع هس مكضلختو

 .«لجرفس تناك ام يّدأ ةمالس» :اهب هوبرضي نأ هناوعأ رمأ نيح كولملا ضعب

 تناك امك ريصت ىتح مكتفيحص نم هوحمتو كلذ نم اوصلختت نأ متدرأ نإف

 اوبذكو باغ نّمو مهنم رضح نم موقلا كئلوأ نم اولحتساف ةيقن ءاضيب

 ام هيلع تبتع نيح رويطلا نم هتفيلأل رئاطلا كلذ لاق ام مهل لقو .مكسفنأ

 مهدنع دجت كنأ كش الو .دوعأ ال تأطخأ .دوعأ ال تأطخأ :اهيلع هانج

 كلذ سعف نلدتو هكيمع كلل. ىف تالصف نإ ايس أل هلتحتلا نفك داق
 . مهتابلاطم نم صلختتو مهتاعابت نم

 نوكي كلذل يقلملا عدو هل زيمل اب ىقلخ ذا ادد اه اش نه ةحيضتلاو

 ةليسولا هيلإ يغتبي بيبح هل ناك نَم نأل .لوقيو لعفي اميف ًابذاك وأ ًاقداص

 هنأ ملعيو هيلإ هبّرقتو هنم هيندت يتلا تالماعملا نم هبناجب قيلي امب ةبرقلاو
 يف رصاق هنأ عم هلامكو هلامجل بجي امم رفظ ةمالقب لالخإلا هنيع نم هطقسي

 نما ريغ وهف ءهكرتيف هيلع هطخسي وأ هلعفيف هنع هيضري ام ضعب كاردإ نع هرظن

 هظح نم هلّمأ ام هنم هتوفيف هبيبح نيع نم هطقسي رمأ يف عقي نأ هروصق ببسب
 ردصي نأ نكمي نم لكل ةعاّمس ناذآو ةراظن نيعأ هل نوكي مرج الف ء«هبيصنو
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 هيقف ريغ نم اهذخو «نمؤملا ةلاض ةمكحلاو .ناك ام ًانئاك كلذ ىلع هيبنت هنم

 نوديفتسي رئاصبلا بابرأ ناك رظنلا اذه لثمبو «لجر أطخأو ةأرما تباصأل

 نم «كمالك ىلع لكتملاو:كنأ بيهف .«يهنادغأ ةفينلا ىلع مهيويع ةقرعن
 نأ هانا ءاعنسلا نككئالاكسل :اننضرعت نم قص نه سلا «ةيمادكلا ةادعألا

 ام كلذب هفّرعتل هيلإ كلذ ةدئاف عوجرل نيداقنملا نيعماسلا نم هنّمضمل نوكي

 يف هيلإ دايقنالاو كلذ عامس سفن لهو ءهيلع هطخسي امو هبيبح هب هنع ىضري

 نرويصولا ىلع وقال ىلا لاحقا لايك يسروماللا ةفردعلاو ةعيملا يشتم
 كلذل هعامس مدع عم لاحم وأ لايخ نم هل حال ام ىلع لمعلا ةلواحمب هيلإ

 .هداعبإو هحارطإ وأ هدايقناو

 سيلبإ هّودع تعطأو يبر تيصع دقو فاخأو ضبقنأ ال فيك :تلق نإف

 ةعقاو نئاوكب رابخإلا كلذب ًادصاق ءارّبلا ماهتاو ءاّرَقلا ةبيغ نم ينم عقو 58

 اليصحت اعفن الو اًرض هسفنل الو يل كلمي ال يل بحاصل ةعنشتسم رومأو

 ةعاط تْؤَفو ينيد نارسخب كلذ يف ٍلابن ملو ضرغ هيف هل نوكي نأ نكمي بّرأل
 و

 كنع هفرص تمرر ولف «هب ملقلا ىرجو كلذب كيلع ذفن ردقلا :لوقأف
 كنم هعوقو نم ذب الو «هنم ةرذ ىلع ردقت مل ضرألاو تاوامسلا ةليحب

 يف يلارحلا خيشلا هلاق ام تعمس ام وأ تيبأ مأ تئش كيدي ىلع هنايرجو

 نأ نم كمع نبا كخيش هب هرسف ام ىلع تعلّظاو يصاعملا لهأل رذعلا بلطت

 كلذ رضي الو .هماكحأل ميلستلاو ىلاعت هللا ءاضقب ىضرلا نم مهل رذعلا ديهمت

 نأ لبق ىلع رّدق دق رمأ ىلع ينمولتأ ءهلاح نم ىضم اميف هلمعتسا اذإ ًائيش

 كلظ ةيج نمل 6 قيتويتلا ىلع اذه ىف ريعلاو. سقنلا نيب قرف" ئاوب ا قلخلا
 عابتا كلذب دصقت مل تنأو ءريغلا فالخب سفنلل رذعلا ديهمت مدعل عرشلا

 نم كيلع دشأ وه اميف هفلاخي ام كنم ردصي مل كلذ يف هتعبتا ول ذإ ءعرشلا
 ماقتساو ىضم اميف اهترذع اذإف ءرثكأ هيف اهيلع كفوخ ناك ردص نإف ءاذه

 كلذ نم ىلاعت هللا ىلإ بتف «لبقتست اميف الإ بلط كيلع هجوتي مل كنم كلذ
 .دعت الو لعفلا
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 نجلاو سنإلاو َنبلاو ّنحلا كلذ ىلع علّظي نأ بحأو .لمأ الو كلذ نم لكأ

 ضار ىف عتب نم لك دوا وردا نع دانت اهي كلنا نع ىلاعتادللا نضرضي ع

 الو هبيع الو دحأ صّقنت كلذب دصقأ ملف .ملكتي يعم ملكتي نم لكو عقي

 را ل للا املإف هب ءازهتسالا الو هنم ةيرخسلا

 رش نم اهنأ الإ يسفن يف دقتعأ ال انأو فيك يك «نيقي ىلع اهتاجنو هسفن زوف نم

 مل نم كلذ ققحتيلف .«قرمو درش هدئاوفو هدشارم نم نَم لّوأ اهنأو .قلخ ام

 مكلو يل كلذب عقيل ثيدحلاب مكعم جّرفتلا كلذب ٌثدصق امنإو «ققحت نكي

 كلُملاو .هرمأ رمألاو .هدبع دبعلاف ءءاشي ام كلذ دعب هللا لعفيو سنألا ضعب

 يردأ الو «نيباتكلا دحأ نم لصفلا اذهب قلعتي ام اذهف ءهلعف لعفلاو ءهكلم

 مكنهذ عجري مأ نيعلا ةّرق ىلع كلذ نع باوجلا نم متدرأ امب نولصحتأ

 «نيّتّرملا قوف هيف رظنلا اودواعت مل نإ اميس ال «نينُح ْئْمْحِبا كلذ نع مكلقعو

 0 ا و ووو و

 .ظفلثت الو

 نع جراخ ريغ اهبحاص نإف ةميلولاو سرعلا نم هومتركذ ام امأو
 كلذ نأل «ءضعبلا نود فّرظلاو فححتلاب سانلا ضعب هصيصخت يف ةماقتسالا

 ةشئاع ةصقك «مهايند يفو مهسفنأ دنع اهنوقحتسي يتلا مهلزانم سانلا لازنإ نم

 هتلوان يذلا نيكسملاو ماعطلا هيدي نيب تمذق يذلا ينغلا عم اهنع هللا يضر

 انالفو انالف نوهبشي ال مئامعلا باحصأو نيخّيرملا نأ كش الو ء«زبخلا ةَرْسَك

 يف مهيديأ نيب ماعطلا ناولأ نيخّبرملا كئلوأ نأل ءمهعم ناك نَم الو «ًانالفو

 ام نوقيريو مهمشحو مهمدَحخ نيبو مهلزانمو مهرايد يف اهب نوبعالتي موي لك
 يف هدوجو لقي ءيشب اوصتخي مل نإ مهف «تاونقلاو يراجملا يف اهنم لِضَف

 .اعقوم مهيلإ مدقُي ام مهنم عقي ملو كلذ مهءاس مهيديأ

 الو نوعوجي دق مهنأل ,«كلذ فالخ ىلع اهتركذ يتلا ةكرابملا ةعامجلاو

 انالفو «لحملاو رادلا بحاص انالف نإف اضيأو «نوعلبي الو نوغضمّيو نوعبشي
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 «ريسيلاب هايند نم ىضري فّشقتم ًانالفو «لكأ ام رّيخت يف هل ةّمه الو فّوصتم

 تسرلا كلذ سيئر دنع ناك دقلو .«ريفنلا يف الو ريعلا يف ال» زاّيز ًانالفو

 ني ياو ريا سا يدعو

 ليذارأ نم هيلع تلمتشا امو ةداعلا ريفايط ةلزتمب مهقح يف رافصلا د تا ريكا

 جرخي ملف .ةداسلاو ءاربكلا كئلوأل تهدف يتلا ةحسسلا جاجدلا ةلزنمب ماعطلا

 لجأ نم هب لغتشا نم لاغتشاف «ءيحلصملا رظنلاو يمكجحلا نوناقلا نع كلذب

 هيلع مهضارتعا يف أطخلا نم مهنع ٍفشي ملو ءاضرغ هب فداصي مل كلذ

 نيرضاحلا كتلوأ نم ىأرمب هسالجإو نيميلاب نالف ىلع همسقو ءاضرم

 ةداعلا ىرجم يف بجي يذلا رمألاو ءرهشُي نأ يغبني يذلا ريخلا نم نيخترملا

 .رتسي الو هب نلعي نأ

 ال مكنإ هب متلق مكنأ الإ ًامالك يضتقي ام هيف سيلف رخآلا مكباتك امأو

 تلا ابل سائل اب مه ١ تكلا و هيلا تك وكل نردد ويب نوع اهبل ع نودجت
 متع مكتحي ىلاعت هباد .:تركذ ىذلا ىتعسلا رمخا ىلإ«... سالفإلا قع هيف

 ىلجتي ام هرمغيو هرمعي يذلا رونلا نم مكنطاب يف لعجيو مهنع مكتمه فرصيو

 اذه يف نّوكت ىتح هروصمو هئشنمو هردقو هرهظم نوكو ءريغ لك يف هب مكل

 ارض الو ًاعفن هلبق نم عقوتت الو ًاّرح الو ًادرب هل دجت ال ًانئاب ًانئاك ملاعلا

 .اهباصغو اهوبلتسم برهلاو رارفلاب اهنع حعزيو اهبابرأ ضرألا قحتسيو

 .زيزعب هللا ىلع كلذ امو

 ةعفنم يضتقي اهب يل مكمالعإ نوكي ةدئاف مكل ترهظ نإ ىسعو :مكلوقو
 مكنم دهاشأ امل ينكلو .«دئاوف مكيلإ هب ملكتأ ام لك نإف ءهرخآ ىلإ ...ةدئاز

 رثب يف مكل هيقلأ امنأك كلذ نم مكيلإ هيقلأ ام لك ىرأ بارطضالاو شيطلا نم
 لب «ريعب لمح «مكل الاح هنّمضت ام نوكي نأ مكتلواحم دنع هب نولّمحتت وأ

 شي ام مث مكيلع تدروأ ةدئافو مكيلإ لصو باتك نم مكف الإو ءريبث لَّبَج
 ام عنصأ ام لعفأ ام :اولوقت نأ مكنأش لب «ةلفغ مكل عقن الو ء«ةلع مكل كلذ

 هنولوقت الاقم»كلذ نضعيب اوظفلت هل نإ :ىنتيل اي. ئنتبل اي ؟ىنمهو ام .ىتباصأ
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 ؟التعمو التخم هيلع قئيتي ام نوكي ال فيك ًالثخم لصآلا ناك امل كلو ءًالاح

 يماجحإو يمادقإو يماللكو نأ ترويشأ هيلإو تركذ يذلا لصألا ام نوودتأ

 :فطلد اةلماعوو ةةيح انك رادع ىلاستاللاف ؟ لاهو نايعو.ىلاقمو ىلاعفو

 ءازجلا ريخ يزجيو انتنكسمو انتبرغ محريو انترثع ليقيو انتريح لدبيو «هتنمو

 .نيمآ انئاعد عامس دنع لاقو «نينمؤملا نم ناميإلا ةقفش انيلع هتكردأ نم لك

 ةشيعملا قيض يف مكلاح نم هومتركذ ام هنم تفرعتو مكباتك ينغلب دقو
 قلخلا رثكأ لاح وه يخأ اي كلذو «ةمسقلا قباس ىلإ سفنلا نوكس مدعو

 وأ هيلإ وكشت ام لثم كيلإ وكشي وهو الإ هيلإ وكشت ًادحأ دجت داكت الف «مويلا
 :عاشلا لاق امك ةرتكأ

 ةيرلا باق ىد ريق يراالا يقلع وكنال تيرءاسلتك

 "يهيم اهيلعام ىفوقلاب هيوكتنا يذلا نكشي ميلك

 نم هوفلأ ام- مهاوكشو مهعزج ينعأ مهل ةلاحلا هذه دوجو ببسو
 يف مهيلع لاحلا رّيغت املف ءهنم رطولا ءاضقو هب عّتمتلاو سوسحملا ملاعلاب سنألا

 نإف «هعقوم اهيلع بعصي سوفنلا هدتعت مل امو «كلذ مهنم عقو رومألا هذه عيمج

 ردصي ام ىلع اهل باتعو سفنلل خيبوت وأ ليمج ربص مهنم ةلاحلا هذه نراقي مل

 تّلح ةبوقع مهقح يف كلذ ناك مكنم عقو امبسح بارطضالاو عزجلا نم اهنم

 ميكح هب هبّدأ ًابيدأت مهقح يف ناك هانركذ ام كلذ نراق نإو ءراّبج مقتنم نم مهب

 يف هبلقت عم هنم كريغ تاف ام ىلإ رظناو اذهب كيلع ةمعنلا ردق فرعاف ء.راتخم

 ريش ظعوب م دعما :يلكلا ا هلق انازول اونو اضعلاو انكاتلا و. دكادعلا

 مهل قشي ال نيذلا نيقباسلا نم انكل اهانلن مكايإو اننأ ول ىرخأ ةلاح ّمثو

 .نيتيبلا نيذه لئاق مسا ىلع فقأ مل (1)
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 نوعزجي دق مهنأ يهو «راربأ الو نوحلاص مهماقم لوح موحي الو رابغ

 يف ىرسأ مهسفنأ نودهاشي مهنأل نوبتاعي الو نوخّبوي ال نكلو نوبرطضيو
 نم مهتمالس عم علخلا ىلإ مهولا هبسني امم ءيشب مهل روعش ال .«قحلا ةضبق
 نوملعي «مهل تائيس مهريغ تانسح نوكت نيذلا مه ءالؤهف «عرشلا ةبلاطم

 نمضتي كلذ نأل ءاهنم هيلإ نوبوتيو ىلاعت هللا نورفغتسيف مهسفنأ نم اهحبق
 ةرضح نم ةدّعبملا بونذلا مظعأ نم كلذو مهدنع مهسفنأل توبثلا نم ًائيش

 :رعاشلا لاق امك بوبحملا

 0 ساق ال بند ةلدوعو ةييجم كلاق تينذاطيكتا اذإ

 هم يس اهبلإ روك وأ ههانيتكاوب ةليغب لان ةلاحلا لهدا تلت ذلاو

 مكنأل ءاهيلإ اولصتو اهولانت نأ سانلا قحأ متنكل كلذ رّوصت ول ذإ «بابسألا

 ةحئار هبشت ال ءيش ةحئار يتهج نم متممش مكعم تبشتناو يعم متيشتنا امل

 نأ ٌتمهوت مكنم اذهب ٌترعش املف «ًاربنع الو ًاكسم لوقأ الو نيمساي الو حاّفت

 يف بّبستأ ترصف «ةحئارلا هذه ةقيقح كاردإل دادعتسا اهيف مكّمش ةّساح

 الو ليحب كلذ ىلع لاتحأو رساجتم اهيلع رسجي مل رومأب مكيلإ اهليصوت
 بابسألا هذه ىلع دامتعا مكنمو ينم عقو امل مرج الف «ركاش ينب لّيجك١

 يف رّبغيو هنع رفنُي امم هلك اذه يذلا قئاقحلا ةقيقح كاردإ نيبو اننيب برضو
 نيشلا راو كسلا ل اي

 اسرخأ مّلكأ وأ يدانأ ينأك اسعسعب ميدقلا عبرلا ىلع اَمِلَ

 ضرق نم ةنّيبلا نكل «جرخي ال دبزو ىّدهت ال ةبرق» :ةماعلا لاثمأ نمو
 ةرق مهتذمالت نم مهل الو مهنم مهتذمالتل لصحي ال ةنمزألا هذه خويشو «نيدلا

 ثيح نم اريخ كلذ يف انل نأ دقتعنلو بسحلا ةلق ىلع ىلاعت هللا دمحنلف «نيع

 ةروس «تاراشإلا فئاطل ريسفت يف يريشقلا هدروأو تيبلا اذه لئاق مسا ىلع فقأمل (1)

 يمتاحلا يبرع نب دمحم نيدلا ييحم ربكألا خيشلا هدروأو [309 /1120]1 ةيآ .ماعنألا

 .[115 /1] 285 ةيا «ةرقبلا ةروس ءريسفتلا ىف
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 ضارتعالا نأ امك هيلع هجوتم ضارتعا وهف نالف ىلع هب متضرتعا امو

 ةيفيك مكل َتنّيب تنك دقو «هيلع هجوتي ال لوألا باتكلا يف هومتركذ متنك يذلا

 اذه هججوت نايب امأو «نالفو نالف عم هتثعب يذلا باتكلا يف ههججوت مدع

 ةرثكو رعسلا ءالغو ةدشلا نم هنوملعت ام ىلع تقولا نأ وهف هيلع ضارتعالا

 ًاتنعو ةّدش ىقلي هب تّوقتي ام بلط اذإ مويلا ناسنإلاف «مارحلا ةبلغو نتفلا
 كلت يف قفنأ يتلا ةقفنلا نأ كش الو .لوضفلا نم هءارو ام باستكا نع ًالضف

 بدام ةعسلاو ءاخرلا تاقوأ يف هب عنصي نأ روصتي ثيحب لئتاط لام ةبذأملا

 ريخ ال :اولاق دقو «فارسإ نم ولخي ال تقولا اذه يف هلثم قافنإف «مئالوو

 نم هركذ امب كلذل لتعاو ءريخلا يف فرس ال اولاق دقو :لاق نإف ءفرسلا يف

 ناكو «ضرغلا هلك كلذ يف فداصي ملف «ةنالفو نالف بلق ربج كلذب دصق هنأ

 مدعو ىلاعت هللا ىضر ةقفاوم عم موقلا كئلوأ بولق ربج دصق يف هب ىلؤألا

 ةثالث همسقيف لاملا كلذ ىلإ دمعي نأ سانلا اهداتعا يتلا تالايخلا ىلإ دايقنالا

 كلت دوجو َّدْعي نم اهيلإ وعدي مث .سرعلا ةميلو يف ةّنسلا هب ميقي مسق :ماسقأ

 هيف اهلكأي يذلا مويلا كلذ لعجيو «ةمينغ اهلكأ نم نكمتلاو ةفلتخملا ةمعطألا

 امهئابآو ةسورعلاو سيرعلا ىلع كلذ ةكرب دوعتو هّلحم يف رمألا عقيف ًاديع

 ةنالفل هب عّوطتي مسقو ءذخأو ىطعأو دعقو رمألا كلذ يف ماق نّمو امهتاهمأو

 ةفرطو ةفحت يف اهل اهلعجيف مازلإ ريغ نم اهالعأو تاقدصلا عفرأل همازتلا دعب

 هلعجيو هل هبهيف نالفل هب عّوطتي مسقو «تناك نإ اهمأو اهيبأ نيعو اهنيع هب رقت
 عم اهب عتمتي دئاوف كلذ نم هل لّصحتي ةعارز وأ ةراجت يف هل هلواحي لام سأر

 نإو ءرذعلاو فعضلا نم هيلع وه ام لاح ىلع ًاحلاص ًارمُع اهب عطقيو هلهأ

 نإ مث ء«ريخ ىلإ ريخ ةدايز اذه نوكيف ءهلك كلذ نع هينغي ام هدنع نأ انضرف

 ام ةقافلاو ةجاحلا دنع دلولا كلذ دجيف هرّيغتلاو بالقنالا هنم نّمؤي ال نامزلا

 هل نكي مل نإ ةعانصلا ىلع ةوقلا مدع نيح هلثم نأل ءهدؤأ هب ميقيو هدي هيلإ دري

 قفرلا لاني ةعاطم ةرمإ هل نوكت نأ الإ هتّمه فّوشتت مل ةعارز وأ ةراجتب فارتحا

 نوكو «ىوتف وأ سيردت امإ يهو ءاهتيحان نم هلاح ماوق هل لصحيو اهتهج نم

 قلعتيف هيلإ ةراشإلا يتأتس ةعاطم ةرمإ - ىوتفلاو سيردتلا ينعأ - نيرمألا نيذه
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 رع هللا هاّبنف نالف ناك امك نحملاو نتفلا عاونأل ضرعتيو نزخملاب ةلاحم ال

 رومألا ةدباكم نع هب رّبعُي «يتلاو اّيتللا دعب :يلوقو «يتلاو اّيتللا دعب لجو
 دباك امنإو .ملعأ ىلاعت هللاو هرهاظ يف كلذ يف ةبوعص وه دباكي ملو ةبعصلا
 ملكت مالكب هللا هذقنأ ىتح تهبتشاو هيدل ةلدألا تضراعت امدنع هنطاب يف كلذ

 امب لمعلا دمتعاو هرهظ فلخ هرظنب ىمر نأ دعب نالف وهو هتذمالت ضعب هب

 ؟ةظابلاو وغاظلا ةدناكم تعش" اذإ فت" امف :«ةرهجبو 6 رس هلا لق

 هل نم هلهجي ال فولأم رمأب موقلا كئلوأ بولق ربج ىلإ دصق اذإ هلك اذه
 مهبولق ربج ىلإ دصق ول امأو .مهولاو ٌسحلا ملاع زواجي مل هنأل زييمت ىندأ

 ةباكلاو نزحلاو «هولمع اذإ هب حرفلاو طابتغالا نودجي يذلا يقيقحلا رمألاب

 هعمس عرق ام ىلإ دمعي هنإف «توملاب مهنيعأ ضيمغت دنع هولمهأ اذإ هلجأ نم
 ابيك :لجو َّرع هلوق نم هبلق هب قيدصتلاو ناميإلاب ققحتو هناسل ىلع ىرجو

 نم َّرع هلوقو «ةيآلا [6 ةيآلا :ميرخختلا] *. 3 كلهأو 5من ارق اوما ند

 ةلوقو«ةيالا [15 ةئآلا ةةتانكلا]»# د و دك دكلَوَأَو و كونا [ امّنِإ# :لئاق

 .ةيآلا [14 ةيآلا :َنْئاَعَتلا] # . . . مكحأ 3 ص 2 ْنِم َكرِإ © :ىلاعت

 عجريو «هل هاعرتسا نّملو هلوسرلو هلل حصنيو هقح هيفويو كلذ عيمجب لمعيف

 ال» : هلك هللا لوسر لوق ةحص نم هدنع رّرقت ام مهل رّرقي نأ ىلإ كلذ لصاح

 اهل ىعسُيو ربتعت نأ يغبني يتلا يه ةرخآلا نأ مهملعُيو «ةرخآلا ريخ الإ ريخ

 سّيكلا لقاعلا نأو ءبهاذ بارسو لئاز لايخ ايندلا رادلا نأو ءاهيلإ مّدقُيو

 هللا ةعاط يف لاح ةحص وأ لام عاستا نم هيلع هب هللا معنأ ام عيمج لعج نَم

 نم ىلإ دصقيو .تاداعلا عابتاو تاوهشلا بلط يف ال ءهنم برقي امو ىلاعت
 .هدبك ةعطقو هدلول ىرج امك اهايالبو ايندلا بئاصم نم ءىشب مهنم بيصأ

 اهلدعي ال ذإ لجو َّنع هللا ءايلوأ اهب طبتغي يتلا يه ايندلا ايالب نأ هدنع ررقيف
 ال ىلاعت قحلا نأو .ءباوثلاو روجألا ىلإ اهب لّصوتلا يف تادابعلا نم ءيش

 اهيف يلّثبا نم نإو ءهابتجاو هنع يضرو هافطصاو هبحأ نَم الإ كلذب صتخي

 لاثمأ ققحتيو .ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا الإ ةرخآلا يف هل ءازج ال هرصب دقفب

 مهممه هب تقلعت ام نع كلذب نولستيف اهنوري مهنأك مهدنع فراعملا هذه
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 نوكيو «لايخلا بعل الإ هل هيبش ال يذلا اهفرخزو ايندلا عاتم نم مهماهوأو

 ةشقانم نم هتمالس عم هباوثو هرجأ ىلاعت هللا دنع هل ًارخّدم هتفيحص يف كلذ

 هل عفنأ اذه نوكيو «لالجلاو ةَّرعلا يذ يدي نيب هيلع لجخلا ءاليتساو لاؤسلا

 . لجو َّع هالوم اهب لماعي ةبرقو ةعاط لك نم هلجآو هلجاع يف

 وأ هلام هقفنأ ام ناك ءاوسو «بولقلا ربج نم هب ّلتعا ام لطبُي هلك اذهف

 ًانالفو ًانالف نأب ًاضيأ َّلتعا نإف «هيلإ هرمأ عجرمو هديب همكح نأل هريغ لام

 كلذ هل ملسي الف «ةيلاع ةبتر يف ملعلاو حالصلا نم اناكو هلعف ام لثم العف

 اذه لهو ء«ريغلل ديلقتلا هب قيلي ال هكاردإ ذوفنو هلبنو هقذح يف هلثم نأل ًاضيأ

 اهدقتعي ال ةيملعلا لئاسملا نم ةلأسم يف هنم دوهعملاو فيك ؟ضحم ديلقت الإ

 غرفي هكاردإ ةعرسو هنهذ ةدحل هنكل هتياغ ىلإ اهيف رظنلا يهني ىتح اهدمتعي الو

 ام حوضو عم ةلزانلا هذه يف ديلقتلاب ءافتكالا هل مص ولو ءنامز برقأ يف اهنم

 يف رّبغتو هردص يف عفدت لب ديلقتلا بهذم قفاوت ال يتلا يناعملا نم هانركذ

 .مهنع ىلاعت هللا يضر ةيفوصلا خياشمل ديلقتلاب يفتكي نأ ىلْؤألا ناكل ههجو

 مهدارم ذاضي ام هنطابو هرهاظ نع يفنيو مهقيرفو مهبزح يلاويو مهقيرط دمتعيف

 سيلو .ناهربلاو نايبلا نم مهقيرط دضعي ام عم مهداريإو مهرادصإ يفانيو

 .نايعلاك ربخلا

 ذإ هتّمه ةّيلك كلذ ىلإ فرصي مل هللا هحلصأ هنوك  ملعأ هللاو  مولعمو

 هرمع نم يقب ام ليلق عظقي نأ نع لغش مظعأ كلذ يف هل ناكل هيلإ اهفرص ول

 رام ا رس مو ل ل حبلا

 مويلاو هللاب مهناميإ حًّحصي ام ىلإ مهنأل اهيلإ ةجاح ريبك تقولا اذه لهأل سيل

 ايندلا لوضف هيف ذخألو هب لغاشتلا ىلإ مهرطضي ام ىلإ مهنم جوحأ رخآلا

 اذإ مهنإ مث «نيسحلا مد اوقارأ دق مهو ثيغاربلا مد يف نوتفتسي ىوهلا عابتاو

 تلطي نم مهتيدأو مهحلصأو «ةولمعو مهتيغأ اودس :ءىش ىلإ ةوهش مهتكلم

 ليبس جاهتناب مهسفنأ اوبلاط اذإ مهارتف «توبكنعلا طويخب قلعتيو ديعبلا ليوأتلا

 اميف مهعواطت ملو بلاعثلا ناغور كلذ نع تغار عرشلا ىضتقم نم هوملع ام

 الإ مهبعتو مهئانع عم مهسفنأ ىلع اوديزي ملف «بجاولا رمألا نم هيلإ اهوعد
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 «تمكارت اذإ نتفلا لويس نكل «ةّجحملا ةداج نع فارحنالاو ةّبحلا ريثكت

 نم هعضوم رذت لب ءالقع لقع يذل عدت ال .,تبرطضاو تجّومت اذإ اهراحبو
 ماع ال#» الهج مهئاوهأل مهعابتاب مهمولع عيمج عجريو ءالفغ ًءاوه مهرودص

 نم ضارتعا نأ هلك اذهب ٌمصف [43 ةيآلا :دوُم] محي نم اّلِإ هلأ ِرْمَأ َنِم ميل

 صيحم ال هّجوتم ريخألا مكباتك يف متركذ يذلا هجولا نم نالف ىلع ضرتعا

 هيلع رمألا نيوهتو هبلقب قلع ام هتلازإ يف نالفو رخآلا ضارتعالا فالخب هنع

 ضرتفملاو . نسحتسملا حصنلا ٌّقحب مقي ملو ضرغلا فداصي مل هنأ رهاظلا

 نطب ام امأو ءرمألا نم رهظ ام ىضتقم ىلع مالك هرخآ ىلإ هلوأ نم هلك اذه

 .دصاقملاو تاّينلاب ملعأ ىلاعت هللاف هنم

 يف ةبيغلاب حيرصت وأ ضيرعتو ينعي ال امب لغاشت هلك اذه :ليق نإف
 .بيغ الو ةداهش يف أبنذ كل اوبنذي ملو بيعب كيلإ اولصي مل نيينعم صاخشأ
 هللا رفغتسن نحنو هرّدقو همهف ام ىلع هقفاونلو هركذ ام ضرتعملا اذهل ملسلف

 انأل نيباذكلا ةبوت رارصإلا عم رافغتسالا نأ ىلع .ءكلذ عيمج نم ىلاعت

 .حصي ال دقو حصي دق يعانقإ هجوب ضارتعالا اذه نع باوجلاب لغاشتن

 ردصلا جلث نم وه يذلا ديلقتلا كلسم كلذ يف كلسن نأ يعانقإلا هجولاو

 ةرهاظلا مولعلا يف نوملكتي نيذلا راصعألا هذه ةبلط انيأر دق :لوقنو .ديعب

 ىلإ اوض هنو: ةلوضأ لأ ةيعورق دوال ايجيباز دداذإ اهل اييراتو: اوبك اينفن
 نالف لوق :نولوقي ضعب ىلع مهمّدقت نمم اهيف ملكت نم لاوقأ ضرعب حيجرت
 مهوو .دساف نالف لوقو .فيعض نالف لوقو ء.حيحص نالف لوقو .عجار

 الو لئاط هل سيل نالف لوقو .ءلوصأللا هعفدت نالف لوقو «نالف أطخأو ءنالف

 ال يفخ نالف لوقو ءرظن هيف نالف لوق :اولاق ةرابعلا اونسح نإو .ءلوصحم

 يذلا بتاكلا هيف أطخأ نالف لوقو ءهمهفأ الو هفرعأ ال نالف لوقو ءرهظي

 عم «لاطبإلا وأ حيحصتلا اهاضتقم ىتلا تارابعلا نم اذه ريغ ىلإ . . .همسري

 ام نوكي نأ اهيف رّوصتي ةليوط راصعأ ذنم اوضرقناو اوتام دق موقلا كئلوأ نأ

 ةبسن يف ًاموهوم وأ مهيلع أبوذكم ةضورفملا ةلأسملا يف مهلاوقأ نم مهنع لقن
 ؟نولوقي اوناك ىذلا اج ندت ىل اويثاع ول ميلعلو»« معلا كلذ
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 دحأل هجوتي الو اهيلإ ةجاح ال ىتلا لئاسملا نم ةلأسملا هذه نوكت دقو

 كلذك ةلزانلا هذه يف ينأ بسحاف ءاهب لمع الو اهل داقتعاب عرشلا نم بلط

 ابهذم انححص نأ ىلع هانركذ اميف دزن مل انأل نابسحلا اذه نم كل عنام الو

 ريغ اهنأ رّدق ةلأسم يف رخآ بهذم ىلع هانحّجرو رصعلا لهأ ضعب هيلإ بهذ
 رومأ نم كلذ ىلإ فاضنا ام عم مهلئاسم ضعب يف مهل يرجي امك ةديفم

 انأف .لوقعمو زييمت ىندأ هل نَّم اهتحصب فرتعي لوقملا اذه ءانثأ يف تجردنا

 نم تجهتناو مهدصق تدصقو مهوحن توحن دق ضرتعملا اهيأ هينتمزلأ اميف
 نيبيصم اوناك نإف «؛ةنسحب تسيل اهنكلو ةوسأ يل مهتلعجو هننس مهديلقت قيرط

 مهسوؤر عم يسأر لعجاف نيئطخم اوناك نإو موقألا مهقيرط تكلس دقف

 1 تينبلاب عيمجلا ىلع برضاو

 حلت نم هنإ تلق يذلا ديلقتلا بهذم كباوج يف تبهذ فيك :تلق نإف

 ىلع رداق تنأو قيرطلا ءاوس ىلإ يدهي يذلا قيقحتلا نع تلدعو .ديعب ردصلا

 ؟هتدرأ ول هنم نكمتمو كلذ

 ىلع بلغي يذلا نأل لئاسلا اهيأ كباوج يف انل فاك ديلقتلا :لوقأف

 هب لوقي ام مصخلا مازلإو «هلبق نم قحلا نيبلاطلا هب نيسنأتسملا نم كنأ نظلا
 .رظنلا هوجو نم هجو هيلع درلا يف

 هلثم نم ىلاعت هللا رفغتسأو هلهأ نم انأ ء.حيحص هتركذ ام :تلق نإف

 ىنأل كلثم تاذك ىتأ ىتعأ «هترفغتسا يذلا رافغتسالا يف كتلزئمب ىتكلو

 ديلتتلل هتركذ نم ةيلهأ تون نم ةنايي كيلع قب اه ىل نست نأ كيف نسعلا

 . يعانقإ هجوب

 كل هنّيبأ ينكلو .كلذب ًافرتعم ًافصنم تنك اذإ كلذ نايب ىلع :لوقأف

 . قيقد الو ءام هب ىرتشي ال قيقم مهرد هبشي ءيشب

 ضعب يف ةسايرلا دوجو الول ذإ .ءملاعلا ماوق اهب ةسايرلا نأ ملعاف

 ىلع أتن هنأك رهظو ادب اذإ ءيشلا مجن نم لعفم وهو مجيم :دتولا هب قَدُي يذلل نولوقي (1)
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 ملاعلا يف كلذ لجأ نم لصحلو دارأ ام دحاو لك لمعل نييمدألا صاخشأ

 نيذلا موقلا ءالؤهو .هماوق ةنطلسلابو هماظن ةكلمملاب ناك اذهلو ءداسفلا ةياغ

 ثيحب ربكألا بيصنلاو رفوألا ظحلا ةسايرلا نم اوزاح دق ديلقتلا يف مهاندمتعا

 نمزلا يف ينعأ «مهتساير بنج يف ةرقحتسم تناك ةالولاو ءارمألا ةساير نإ

 ع .مويلا امأو .حالفلاو حالصلا ضعب هيف ناك يذلا

 ضرألا هب فسخت نأ نم فاخي الو لبكلا هيلجر ىلع لعجيو لبحب مهربكأ
 . ضمغلا نم عرسأ يف ءامسلا نم ةقعاص هيلع لزنت نأ الو

 قيرط يف نّيعتملا نم ناك ةباثملا هذهب ملاعلا يف ةسايرلا نم اوناك املف

 حدقي ام لك بنتجيو «مهتيربج مهيلع رقوتو «مهتساير مهل ملست نأ ةحلصملا
 ةيانجلا شرأ يف يضاقلا ةلغب بْنَذ عطق نم ىلع بجي اذهلو ءاهنم ضغيو اهيف
 الف «ةميق رثكأو اهنم دوجأ تناك نإو اهريغ ِبَنَذ عطق يف بجي ال ام عرشلاب
 ملاعلا اذه يف ربكألا ءانغلا نم هب اوّصخ ام اوأرو اذهب مه اورعش امل مرج

 كلذ قفاو ءاهئاعر ىلإ ةبسنلاب رقبلاو منغلاك مهيلإ ةبسنلاب سانلا نأو يلفسلا

 هلحلا علدت قمرعألا اذه لئاسو يف كلذ ببسب رمزا .ىوهو هريس مح

 قفتاو ءاودعقو هلك كلذ يف اوماقو ءاودهتجاو د .مكحلاو افلا نلقكو

 ال امبر امب مايقلا يف مهنع مهتباين يف مهيلإ نيجاتحم ةنمزألا نيطالس تناك نأ

 رهاظ سانلا ميلعتب لغاشتلا نم هب الإ ةكلمم الو ةنطلس هل ميقتست الو هنونسحي

 . مكحلا هيف عرش ام ءاضمإب مهنيب عازنلا عطقو ملعلا

 ضعب هيف ناك يذلا نمزلا يف ًاضيأ ناك مهداهتجاو مهَّدج نم هانركذ امو
 ىلإ ةبسنلاب وه مث ءهيف لوقأ نأ ديرأ يذلا ام ملعت تنأف مويلا امأو ءحالصلا

 لآف .«ناعتسملا ىلاعت هللاو «نامزلا اذه ىلإ ةبسنلاب لوألا نمزلاك هدعب ام

 ملو اهرمأ فعض امل ةنطلسلا نم بيصن مهل لصح نأ ىلإ هانركذ امب مهرمأ

 دقتعي مهلج وأ مهلكو اهرهقو اهمكح هب صخمتي ام لالقتسالا نم اهل نكي

 .هتاضرم يف عراسمو هتعاطب لماعو ىلاعت هلل ٍقَتُم كلذب هنأ هيف ذخأ وه اميف

 ال ةسافنلاو ةسايرلا نم هيف مه ام مهدنع اهققح مهّينامأ كلت تاهيه تاهيهو
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 قيفوتلاب هل قبس نَم الإ ةساجنلا لماحو ةفيجب قنتعم وه نم ةرضحلا طاسب ؤطي

 .رمعُت الو رّبعُت ةرطنق ايندلا نأ ققحتو ردقلا ةيادهلاو
 اوتاكو ةلذرهمملا ةكدلا رادلا هله ىف ةنرسلا هذه حيول: تناك املذ

 ىلع ّقح مراوصلا فويسلاو ةذفانلا رماوألا بابرأو مئامعلاو ةسلايطلا باحصأ

 مهنع ذبتني نأو ءاّيِفَخ مهنيب نوكي نأ ةنكسملاو ةّلذلا لهأ نم مهادع نّم لك

 يف مهعبّتيلو مهجاهنم ىلع رجيلف مهتفرعمو مهتبراقمب يلُب نمو ءاّيصق ًاناكم
 اعفرم مهدنع نوكي دقو ءاّينه أشيع مهيف شيعي هلعل مهجاجوعاو مهباوص

 هيلع بجي يذلا ررضلا نم هل ضرعت امع لأست الف كلذ لعفي مل نّمو .ًايظح

 ىلع ظش ام هنم اوليزي نأ هفالخو هتنيابم دنع مهنم هيلع فاخي دقو ءرذحلا هنم

 يف مهدحأ تفلاخ ول :مهلثم يف هنع هللا يضر يروثلا نايفس لاق دقو .هفاتكأ

 . اذه هانعم ام وأ «يمد قيرهي نأ ُثيشخل ةضماح لاقو ةولح َتلقف «ةناّم

 يعانقإ هجو ىلع ديلقتلل هانركذ نم ةيلهأ توبث نم هتبلط ام نايب وه اذهف
 اهركذب مكعم ينم ةداعلا ترج ىتلا حلملا نم هلك اذهو «ديفي ال دقو ديفي دق

 اهيف تبهذ هيلع ْتَنَبْنا ام ركذ ىلإ مكباتك يف متضّرعت امل اهنم يشاحتلا مدعو
 اهب كلعل ةبعادملاو جّرفتلا نم ًاعون اهب تدصقو «ةبياطملاو حازملا بهذم

 اجارس كبورك تاملظ يف هذختتو اسفن كلذب شيعتف «ىيحي يديس اي ىيحت

 الف جرفلا بارتقا نم كعمط عطقنيو ًايجاد ًاليل كلاح راهن عجري نيح ًاسبقو
 . ايجار الو ًالمآ هل نوكت

 نإ هب ةالابم الف ءرخآ دوصقم مث ناك نإو تاذلاب دوصقملا وه اذهف

 :لوقي ثيح ضرافلا نبا رد هللو .ءلاجر لمع لكلو .لاقم ماقم لكلو .ءتاف

 ةدجم سفن دج يهالملا لزهف 2ةلمج وهللا نع يهاللاب كن الف

 ةليفعغسَج ةلاح نا ةهروفتم .ةزوص لاك قيع ضارغعالاو كانإو

 تّبثيل خسنُيو أرقُي نأ يغبني ًاملع هلك اذه تيأر ةقيقحلا ىلإ تعجر نإو
 يف كلاسملا هذه كلسي ادحأ دجت نأ لق كنأل «.خسريو رودصلا يف هانعم

 انبتكو .ليوطت وأ ريصقت يف للم وأ للخ عوقو نم ملسي وأ ليسرتلاو ةبتاكملا

 نإ اهنإف «لمت الف لوطتو لخت الف رصقت نالف رطاخب مث هقيفوتو هللا دمحب
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 تحام ناو ةسيفرأ يعول نون نضل زن كقزلت نإو: «كتوطن تركت
 دإو «تعنقأ تدذج دإو «تعجوأ تبرض إو فيفا تظعو نإو تح هقأ

 ىلع لدتسي اهب .مهمالقأ فارطأ يف سانلا لوقع :اولاق دقو .تعتمأ تلزه

 مهعاب يف لوطلاو رصقلا فرعُي مهعاضوأو مهفيلاوتبو مهماهفأو مهتفرعم
 نم مهنمو .دَعْبُم دقعم رّعوم رّعقم همالك نم مهنمف «مهعابط فالتخا ىرديو
 امبرو ءهتقمر ىتم هيلحتستو هتقوذت اذإ هبيطتست نيل سلس نيه لهس همالك
 همأ نيع يف درق لك نإف لاقملا اذه ينم كنّرغي الو .هديفتست كتّينو هديعتست
 .ةليففب انه زواج نلاعت لاو ةلاوغ

 نورشعلاو ةيداحلا ةلاسرلا

 ىلع اهيلع ملكتلا لاحلا ىضتقا ءايشأ هيف متركذو مكباتك ىنغلب دقو

 بحأ ال :هيف مكل تلق يذلا ثلاثلا هجولا نع متلأس ام :اهنم «ةداعلا بسح

 امل نكلو هركذأ ال نأ تدرأ تنك دقو ءهركذ ببسب مكعم بشتنأ الثل هركذأ نأ

 نأ تيأرو «ءيش مكتوفي ال نأ ىلع مكصرحو هيلإ مكفّوشتو هنع مكلاؤس تيأر

 لوقأ الف لاح رّيغت نم ىلع نوفاخت متنك نإ :مكلوقب هيلإ ترشأ يذلا رّيغتلا

 ءررضب مكيلع دوعي نأ ريغ نم ّيلإ هرمأ عجري امم كلذ نم ًائيش يل اوركذا مكل

 . مكنم همتكأ الو مكل هركذأ نأ يلع بجو

 تايئزج هيف نوكت ثيحب ًابعوتسم َّيلع درو اذإ مكباتك نأ :ثلاثلا هجولاف

 اوديفتست نأ دصق درجمل ال «هيلع مالكلا بحأ ينأل كلذ ينبجعي «ةريثك

 لوقيو «لاغشألا نم ًاغراف يلع يضمي امبر أتقو هب رمعأ ينكلو .ءكلذب

 ىلإ قيفوت تقولا يف يل لصحي مل ينأ عم «قّمحي لغش الب سولجلا» :سانلا
 ةئم مكيلإ بتكلا يف مكيلع يل نأ اوبسحت الف «حبار يعس الو حلاص لمع

 تاهرتلاب يتقو ةيجرتو يسفن ةحارو يظح الإ كلذب دصقأ مل بلاغلا يف ينأل
 وأ درنب بعل وأ وهلب لغاشت اذإ ايندلا لهأ نم نوغرفتملا هلعفي امك تانايذهلاو

 مهنم دحاو لك اولغاشت اذإ ءاهقفلاو ءارقفلا رثكأ ةلزنمب لب ءامهريغ وأ جنرطش
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 هنأ هيف ذخآ وه اميف دقتعي مهنم دحاو لك ناك نإو ءمهل ةمولعملا همسارمب

 مل مهنأ ينعأ «مهنيبو ينيب قرفلا وه اذهو ءهاضرو ىلاعت هللا ةبحمل قفاوم
 نم اذهو كلذ ن تولع ندطأو ءرورغو سيبلت نم كلذ مهلعف يف اولخي

 نإ «هتلّمأتو هتأرقو مكنم باتك ّيلع درو اذإ ينأشف «ةميظعلا ّيلع ىلاعت هللا مَعِن

 هريغو ءاذغلا رمأ نم هيلإ جاتحي ام ةلواحم ىلإ عجري امم لغش يديب نكي مل

 تر لجو َّرع هللا هتيهي امب ةيلع باوجلا ىلإ رذابأ نأ .«هبساني امم

 ا ا

 بقت رأ 6 ريثك سا يلب ا تن اهيرف اللد قوفش»ل ءيشب لغشأ ال

 ىف ىلاعت هللا رّسيِب 005002020 .ًالطاع كاذ ذإ ىقبأف لماع ايل

 اه نحس نر نش قديس ناك ناو .بيرق نمز يف اهلمحو اهبتك عقيف لماحلا
 . لغشلا كلذ نم غّرفتأ ىتح باوجلا كلذ ترحأ هتركذ

 .مكعم بشتنأ مكل هتركذ اذإ ينأ مكل تلق يذلا ثلاثلا هجولا وه اذهف

 كلذ متققحت اذإ مكنأل .مكحو هللا ءاش امك هيف نآلا تعقو هنم تعزف يذلاو

 ةلكشم ةلأسم اوعدت ال ًادوصقم افرق ةسارعننا عون كلذ يف يل نأ متملعو

 مّلكتلا لاحلا ىضتقا ّىلع تدرو اذإف ءاهنع ينومتلأسو الإ ةلضعم ةلزان الو

 انأف .رعشأ ال ثيح نمو رعشأ ثيح نم ررض كلذ يف يل نوكي دقو ءاهيلع

 اهيلع مالكلا نم ىلاعت هللا ينافاع ىتلا لئاسملا رثكأ يف َيلع ىلاعت هللا ةّنم ىرأ

 «[34 ةيآلا :ميهاربإ] «اموسَع ال هَل تمسي اوُدْدَع نِإَوأ# اهنع مكلفاغت ببسب
 رمألا اذه يف يسفن تّيَلس ينأ الإ [216 ةيآلا :ةّرَقَبلا] اَنْ أوُهَركَم نأ جمصو#

 ةياغ بتكلاو هب رظنلا فلكتأ ينأو ,ءيرصب فعض نم نوملعت امب عقاولا

 نم ريثك نع احفص نوبرضتف كلذ ببسب ّيلع ةقفش مككردت امبرف فلكتلا
 . ماعنإلا يلو ىلاعت هللاو «مالك ىلإ اهيف جاتحي يتلا لئاسملا

 مهيلع يمالك ةءارق نم مكل كلذ عناملا ءارقفلا لاوحأ نم متركذ امو

 يف فولأملا وه لاحملاو لطابلا داقتعاو لايخلا داسف ْنِإف ,مولعم رمأ كلذف

 .ناعتسملا هللاو «ءنامزلا اذه

 امو هلصاحو هتقيقح نع هومتلأس اذإ هحلمو مهنم يمالك حّحص نَم لعلو
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 مل ملكت اذإف «لوقي ام ردي مل «كلذ يل اورّرق هل متلقو هيلإ هب ريشأ يذلا

 كلذ هلك اذه عم نكلو «ةهج يف يمالكو ةهج يف همالك ناكو ضرغلا فداصي

 لب رهظب مهنم هولعجي ملو رمألا اذه نم ًائيش اولمهي مل مهنأل «مهنم ريثك ريخ
 نيأو «ءايشألا نم دحاو ريغ نع شيتفتلاو ثحبلا يف ءالقعلا كلسم اوكلس

 مكل تركذ تنك امك ءالجلاو ءالخلا الإ هيف سيل يذلا عضوملا اذه نم تنأ

 انم عقي الو هلك اذه نم ىلاعت هللا رفغتسن نأ كلو يل يغبني هنأ ىلع اذه لبق

 باحصأ هكلسي امم أاوحن كلذ يف كلسنو لاقم يف بيع الو لاح راكنإ مهل

 ناميلس وبأ هلاق امك موللاو بتعلاو ّمذلاب اهيلع عوجرلا نم مهسوفنل ةمهتلا
 ال انالفو انالف نإ :يراوحلا يبأ نبا نوخأ ةل لاق امل هنغ هللا ىضو قئاراذلا

 نم انيتوأ امنإ انلعل نكلو يبلق ىلع الو :ناميلس وبأ هل لاقف «يبلق ىلع ناعقي

 . نيحلاصلا بحن سيلو ريخ انيف سيلف كلبق نمو يلبق

 نم هفاخأ ام الولف :مكلوق تأرق نيح هكلمأ مل ًاكحض تكحض دقلو

 نم عم نالف لاح اذه ناك اذإ :تلقو ءهرخآ ىلإ . . .هتعمسأل هعم ةمطالملا

 مل وأ نالف أطخأ :هل لوقي نم عم هلاح نوكي فيكف رهظألا يف هقباطيو هقفاوي

 روثت هنأ يف كشأ ال ؟اذه هبشأ ام وأ «هقيرط هللا هملعي ملو ةقيقح ىلع رثعي

 مَرْحُي نأ هلاوحأ ملسأ نوكيو ''"ايلوخلاملا هبش هيرتعيو ءادوسلا ةّرِملا هيلع
 ءاردزالا نيعب هيلإ رظني هنأل ضرتعملا كلذ اهب هديفي نأ دصق يتلا ةدئافلا

 .تقولا كلذ يف هناسل ىلع ىلاعت هللا اهارجأ ةمكحلا لعلو «تقملاو

 : تلق نأ ًاضيأ كلامتأ مل نالف لاح نم يل متركذ ام ىلع تفقو املو

 ةحيرق ءاعدلا كلذ ينم فداصو «ةقرتفم تاّرم يف ًاثالث وأ نيترم «هيف هللا كراب

 هنيب نكي ملو باوبألا تاوامسلا نم هل حتفل ميقتسم لاح يذ نم تناك اهنأ ول

 صخشلا نم ءاعدلا ىلاعت هللا بيجتسي دق نكلو .«باجح ةباجتسالا نيبو

 زيمتت ةيكرح ةطشنأو ةيلقعلا ضارمألا نم ضرم اذك يف ةدوجوم ةيلقع ةلاح :ايلوخيلاملا 010

 جلاعتت «راحتنالا يف ةبغرلاو قلقلاو تاذلا راقتحاو ةينودلاب روعشلاو ءاوطنالاب

 .(تنرتنألا - ةرحلا ةعوسوملا ايديبيكو) .ىلاحلا انرصع ىف ةيئابرهكلا تامدصلاب
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 لعلو ءامهريغو رفاسملاو مولظملا ةوعد يف درو امك رخأ ناعم هنراق اذإ قفلملا

 ىلاعت هللا ءاش نإ رصتقت ال نأ وجرأ لب .ءكلذ ضعب نمضتي ينم ءاعدلا اذه

 درو دقو فيك «ىعادلا ىلع كلذ نم رثأ فطعني لب «هيلع ءاعدلا كلذ ةباجإ

 (هلثمب كلو هل» :كلملا لوقو ءرخآلل امهدحأ نيصخشلا ءاعد ةباجإ ًاصوصنم

 ريغلل يعادلا نأ صنلا اذه نم مهفأ تسلو .«أدبأ كب» :هل ىلاعت هللا لوقو

 هسفن ىف هل لصحي هنأ درجم هل هتاعد ىف هدصق ناك اذإ دب الو ءهل هبلط ام لاني

 لعجو هل ةعفنملا لوصحو هظح دصق امنإ هنأل قداصلا دعولا كلذ ىضتقم

 باجتسي نم كلس ىف مظتني نأ دعبي اذه لثمو .كلذ يف ةطساو هريغل هئاعد

 هذهب هلايتحا دنع ةشقفانملاو ةبلاطملا نم كلذ يف ملس هتيلو .ةلاحم الل هؤاعد

 ةوخألا ىنعم نم ذخؤت رخأ فئاطل كلذ ىلإ ٌمضني نأ دب ال لب ةكرابملا ةليحلا

 دمر اهلنا كلر: كلليتلا :كوق»ةبف روك دملا فن دحتلا ىف“ ايعلا .وايقا ىقلا

 كلذ ةلمج نمو «أدْبأ كب يدبع اي» :ىلاعت هللا لوق يف اهيلع هّبن يتلا ةيدوبعلا

 ىلع ةمظعلا كلت هلُّمحت ةمظع نم ءيش يعادلل حولي نأ  ملعأ ىلاعت هللاو -

 نوكيف «ةياعر هب تفحو ةيانع ىلاعت هللا نم هتكردأ نم لكل ماتلا ريخلا ةّبحم

 .هايإ هرايتخاو هل هتبحم نم ىلاعت هللا نع همهف ام ىضتقمب ًالماع هل هئاعد يف

 نأ نكمي ةضئار»هنم :ةيمست: كلو هي تقفحت اذه تركذ امل ىنأ ننظت الو

 نتظت الو .هريغل غوسي اال ام مّسوتلاو هّبشتلا نم هل غوسيف يليفطلا اهلثمب قلعتي

 0 يبو ير 1( لاا لا اوي ا عدا اين

 مهتذلو مهسنأ سلجمو مهتحار نطوم يف موق ىلع رغدناو لغوأ اذإ هنأ ثيحب

 نم هدرطي نأل دحأ ضّرعت اذإ كلذلو «لاح هببسب ريغتي الو لاي ةي ردكتي ال

 هبلغ هرظان ْنِإف «هيلإ ًاليبس دجي ملو هيلع ردقي مل سلجملا وأ نطوملا كلذ

 .ةجحملا هيلع دسو ةجحلاب

 هل ملسُي مل ةفصلا هذه هيف سيل نّم هاعداو كلذ ىلع رساجت ول امأو

 حبنيو ههجو ىف رَمْثَشُي نأ ىذألا نم كلذل هيطاعت دنع هقحلي ام لوأو «كلذ

 وأ ةوطخ ىطختي هعدت مل ةضراعم ىندأ اهضراع نإف .عضوملا كلذ باللك هيلع

 .مركلا اهرفتغي نأ نكمي ةئيس لك سيلو «همد قيرهتو همدأ قّرمت ىتح نيتوطخ
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 نانا ةدكملاو:لادعلا آل «ةؤلسو ةطنلا لغم «اهيعاضل لاق ةفيح لك ألو
 لك ِتْوْيو# : لجو زع هللا لاق «كلانه ام ناّداضي ال لضفلاو مركلاو .كلذ نم

 هلإ ل هنكع نيف لكون افقلا :ىلح ليققلا بن رقك[ قآل :دوُم] 4ُمْلَصَم ٍلْصَق ىذ

 .هريخ الإ ريخ الو هريغ

 تققحتو لّمؤأ تنك امم يئاجر عطقنا مكباتك ّيلع درو املف : مكلوقو

 الو .هدسج يف قاب حورلا نم ءاجر عطقني ال :لوقأف ءهرخآ ىلإ ...ايؤرلا

 نوكي نأ بجاولاف «هدلخ يف ةرئاد تالّيختلاو ءتامهوتلا نم ايؤرلا ققحتي

 برقأ يف هيتأي هبر جرف لعلو «ناك امو نوكي امب لغاشتي ال هتقو نبا دبعلا
 جرد هيلعو .نوقفوملا راس اذه ىلع .رّدقي الو بستحي ال ثيح نم نامز

 - 9 رلا ساس اس ١ سل ساس شد ع ضع 5 سلام ماو 007
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7]. 

 نسح «ةضيبملاك اهتلعجو بتكلا كلت خسن يف تعرش ينإ مث :مكلوقو
 نأ مكدصق كلذ ناك اذإ سأب الو ء.متدصق يذلا ضرغلا كلذ نم متلعف ام

 .ديزم اهيف لصحيل كلذو ءاهخسن يف متفقوت يتلا ةثالثلا بتكلا اهيلإ اوفيضت
 اهجو كلذ عيمج نمضتي ناصقن وأ ةدايز وأ رييغت وأ ليدبت اهيف عقي نأ لعلو

 . باسج اهمسر دنع انل نكي مل باوصلا نم

 اهحالص هيف نوكي هارأ امل يتبحمو يسفنل يرظن نم هلك اذهو :مكلوقو

 حرفلاو نزحلا نيب مكنّؤلتو مكلاح متركذ نأ دعب «هللاب الإ ةوق الو لوح الف

 مكنوكو ءاعوج نوتومي نيذلا راغصلا دالوألا ةدهاشم نم مكرطاخ ضابقناو

 مكنم اومهفي نأ نجلاو ناسنإلا تعمتجا ول ةبح الو ةرذ لاقثمب نوحمست ال

 رامضملا يف هب لخدت نأ تبراق دقلو .ءكلذ ىلع اوردق ام مالكلا اذه ةحص

 املع اوطيحت ملو اههجو ريغ ىلع ةلأسملا كلت اومهفت نأ ينفوخأ ام نكلو

 نَم الإ مهدنع نّسحي ال :راكنإلا ليبس ىلع اذه لبق متلق متكنأل ءاههنكب

 بولطملاو انيلع بجاولا وه اذه :نولوقيو .ءرجاوزلاو فواخملاب مهعم ملكتي
 لاوقأو ةّنسلاو نآرقلا تابطاخم رثكأو فيك ؟اذه نم نوركنت ءيش يأو ءانم

 ؟وحنلا اذه ىلع تءاج امنإ فلسلا
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 ءاذكو اذك وأ سفنلا تابثإل اهلصاح عجري رومأ يف لب : هئانثأ يف مكلوقو

 انيلع بجاولا وه اذه :لئاقلا لوقو ءرجاوزلاو فواخملا نأ هنم مهوتي امبر

 رجاوزلاو ظعاوملا لب .تاهيه تاهيهو ءهيلإ عجارو كلذل قفاوم انم بولطملاو

 حئارق نكلو .ءاهرمأ ريقحتو اهردق طاقسإو سفنلا وحم ىلإ الإ مهب لوؤت ال
 رمألا ةقيقح مهف نم مهنمف «ةتوافتم مهتاكاردإو ةقرتفم مهعئابطو ةفلتخم سفنلا

 ءالؤهو ءرجاوزلاو ظعاوملا راركت ىلإ جتحي ملو هيلع لمعف زمرو ةراشإ ىندأب

 ىلإ كلذ لجأ نم جاتحاف قيرط لهسأ نم كلذ مهفي مل نم مهنمو .نوكي ام لقأ

 سانلا ّيأو «بيّهص لاح لثم هلاح نكي مل نمم نورثكألا مه ءالؤهو هانركذ ام

 . ًادحاو مهنم دجت مل ةليتفلاب هتشتف ولو ؟بيهص لاح لثم هلاح نوكي

 ميقتسم مالك ءانم بولطملاو انيلع بجاولا وه اذه :لوقيو :مكلوقو

 طابترا اهرمأ ميظعتو اهردق عيفرتو سفنلا تابثإ نم متركذ ام نيبو هنيب سيل
 .دعبلا َدْسَأ هنم ديعب وه لب ةبسانم الو

 ينأ تدنظ تنك نأ دعب ًالاكشإ رمألا اذه يف ينتدز دقف :ّتلق نإف

 وجنيف دبعلا كلذ لثتمي نأ الإ ىنعم رجاوزلاو ظعاوملل ملعأ ال ينإف ءهتمهف

 وه اذه :دبعلا لوق نم كلذكو ءرارقلا راد ةنجلا لوخد قحتسي وأ رانلا نم

 امو هنم بلط ام لعف اذإ هنأ الإ .«هل ىنعم ال ءانم بولطملاو انيلع بجاولا

 اهردقل عيفرتو سفنلل تابثإ يأو «ةنجلا قحتساو رانلا نم اجن هيلع بجو

 ةئسلاو نآرقلا يف درو َمِلَف احيحص اذه ناك نإف ؟اذه نم دشأ اهرمأل ميظعتو

 هيف ديعتو يدبتو هيلإ يموتو هلواحت ام عيمج ناك التخم ناك نإو .هداضي ام

 .هدامتعاو هداقتعا ًاركنتسم «هداسف احضتم

 ريكشلاو نانلاو ةنجلا ركذ رازكت نيف ةلسلاو بتاتكلا ىف دز: ام: لوقأف

 نَم ةّئسلاو باتكلا يف دجوي نيأو ءدوصقملا لك هنأ ىلع كلذ لدي ال راذنإلاو

 «بيصمب سيلف «كلذ فالخ ىلع لمع لب ؟فوخلاو ءاجرلا ىلع لمعي مل

 اهظوظح بلط ناسحتساو سفنلا تابثإ نم هراركتو كلذ ركذ هنّمضت امو

 ام كلذ يف ّرسلا نكلو بيعمب سيل هنأ ىلع كلذ لدي ال ةلجألا اهضارغأو

 تعش نإ هين يفتكاو ةلمأتف' كلل ةركذا .لاثم هنكَضت
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 عم اهيلع نينضلا دي ّدشو اهب كّسمت يذلا اهبحاصو سفنلا لاثم :لوقأف

 دشو كّسمتلا نم هانركذ ام هيلإ لوؤي يذلا لتاقلا ٌمسلاو لئاهلا ّرشلاب هلهج
 ءاهدقُعو اهداوسو اهلكشو اهتروص هبجعأف ًابرقع ىأر ريغص يبص لاثم ديلا

 ءاهنسحتسا هنأ هل نّظفتو لاحلا كلت يف هوبأ هحملف اهذخأف اهذخأل هدي دمف

 ٌمسلا ىلع ههّبنو هب حاص نإ هنإو ءاهعديو اهحرطي نأ هتوهش هعدت ال هنأ ملعو
 لهجلاو ةوابغلا نم هيلع لبج امل همهتاو هقّدصي مل تاءاخ ثالثب اهيف يذلا

 الف «هلتقتف هعسلتف اهيلع هدي ٌدشيو تانون ثالثب يبصلا هبطاخي لب ءرومألاب
 امم ًائيش هيري نأ الإ اهحرطب هتحامسو هدي نم اهصالختسا يف ةليح بألا دجي
 «ةّرضم ريبك هلين يف هعمطو هناسحتسا يف هل نوكي الو ءهنسحتسي نأ نكمي

 هل ريخ هيف هعمطأو هاّيِإ هارأ يذلا اذه نأ ةراشإلاو ةرابعلا نم هنكمأ امب هفرعيو

 .ردقلا اذه ىلع ةقفاوم هنم هل لصحتف هديب هذخأ يذلا حيلملا ءيشلا كلذ نم

 وه كلذو .هنم حلمأ وه ام هارأ امل هدي نم كلذ ىمر يبصلا كلذ ققحت اذإف

 لازأو هلجرب اهخدشف بألا اهيلإ رداب ضرألا يف تلصح املف «بألا دارم

 يقب نكل «بارتلاو نيطلا يف اهئازجأ قّرفو اهمدعأ نأب اهب هدلو بلق قلعت
 يف وه امنيبف ءهلجأ نم هكرت امم ًاضوع هوبأ هيف هعمطأ امب ًاقلعتم دلولا بلق

 تلمتشا يتلا ةّرضملا كلذب فرعف كاردإو زييمت عون هل لصحو ربك ذإ كلذ ءانثأ

 يف هل فظلت نيح هحصن هابأ نأ فرعو «هنسحتساو هديب هذخأ ناك ام اهيلع

 هنأ فرعو ةّنم نم اهل اي ةّنم هنم دلقتف ءهيمرو هحرطب حمسي نأ ىلإ هجاردتسا

 دقو فيكف .ماعنإلا ةياغ هيلع معنم عامطإ هنم نكي مل نإو هل هحصن درجمي

 يف وه امنيبف .ةبحصتسملا ةذللاو ةماتلا ةطبغلا هب هل لّصحتت ام كلذ لدب هاطعأ

 اذه نأ هدلاو نم ةيفخ تاراشإب هل رهظ ذإ هب أطبتغمو هيلع ًالماع اذه ءانثأ

 عازتنا يف هب فطلت هوبأ ناك يذلا ةيبرقعلا ةّيمَّسلا نم ةحئار هيف هب كّسمت يذلا

 كللذ كرت انهم ديف ميلا ناك امءلا توغو: هدب نم ةيهسلا كلت ىلع تكا اه

 هل ضّرعت ناك يذلا كالهلا نع هنوص الإ ضرغ هيف بألل نكي مل هلجأل ءيشلا

 هلق ةلمحتلا ىلع. رلقتب ةقق ومحو طلقت ءاقلت ويد تيصتملا انوشكا هسيدن

 هدي نم ءيش لك ىمر هبلق هب دّيقتو نآلا هذخأ اميف لصاح ىنعملا اذه نأ ىأر
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 درو لك يف هتراشإ عبتاو هيلإ هرمأ ضّوفو همزالو هب قلعتف هدلاو وقَحب ذالو

 .هاوس هنكمي الو كلذ فالخ هعسي الو ءهردصو

 فوصوم هرمأ ءادتبا يف دبعلا نأل هّبر عم دبعلا لاح  ملعأ هللاو  اذكهف

 يبصلا كلذ ةلزنمب «ءسحلا ملاعب سنآ «سفنلاب كّسمتم لقعلا ةلقو لهجلاب
 هل ىلاعت قحلا فطلتف ءاذكه نكي مل هللا ءاش ولو «ةنسلا ترج كلذب «نبغلا

 ام سنج نم وه يذلا ليزجلا باوثلا نم هب هدعو امل كلذ نع هجاردتسا يف

 ةلزنمب كلذ راصو كلذ بنج يف سفنلاب حمسف ءهظوظحو هتاوهش نم هفلأ

 ملو دعولا كلذ ىلع هرظن رصتقاو انه فقو نم مهنمف «ةضواعمو ةرجاتم

 اذه رقحتسي نأ دحأل يغبني الو «نيرثكألا لاح وه اذهو ءهاوس ىلإ هزواجتي

 اه فقي مل نم مهنمو ءءيىش هل موقي ال دعولاب ةقثلاو ناميإلا نم هدنع امنإف

 نأ هل رهظ ةقيقحلا نم حئال هل حال امل مرج الف «هيلع هرظن رصتقي ملو انه

 ىمرف وه ثيح نم هل انسحتسمو هب اقلعتم ناك امل دحاو سنج نم هلك كلذ

 ءيش لك نم ٌبر اي كب ذوعأ :لاقو هنع هرصب ٌضغو هدي نم هلك كلذب

 ىل كبيذعت نوكي ام ياَيإ كداهشإب تدهاش ىنإف ىسفن لّبِق نم هديرأو هنسحتسأ

 كل يكل يق ل ال ىلا يم ان كاققلا ير تامل 0

 قوط ينمزل ام عم كترضح يفو كيد نين ندألا ءوض خم راتيالاو :قاسحتنالا

 ىلوتسا املف «هترثأ ام راثيإو هتتسحتسا ام ناسحتساب ةّرعملاو ةّرضملا نم مامح

 ىلاعت قحلا راص  ءيش لك نمو هسفن نم هب قحأ ناكو  ىلاعت قحلا رمأ هيلع
 اهلك هلاوحأو ةديمح اهلك هتافص تراصف «نيحلاصلا ىّلوتي وهو هل يلوتملا وه

 ٍريِظَمْلا ٍلْصَقْلا وذ َُّنََو َُنَي نم هت ِهَّلَ ُلْضَص َكِلَدإظ ةديشر اهلك هلامعأو ةديدس
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 ديعولا بناج يف هلثم تمهف باوثلاب دعولا بناج يف اذه تمهف اذإو
 داقني الو ءاجرلاب داقني نم مهنمف ءرمألا اذه يف نوفلتخم سانلا نإف «باقعلاب

 يف فوخملا نزو لعجاو «ءاجرلاب داقني الو فوخلاب داقني نم مهنمو .فوخلاب

 وأ ةرابعب هل لوقيو هرمأ هلوهي امم ًائيش وأ ًايراض ًاعّبس بألا هيري نأ يبصلا قح

 . كيلع هتطلس كدي نم برقعلا كلت قلت مل نإ :ةراشإ
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 يرظن نم هلك اذهو :متلق يذلا مكمالك ىلإ نآلا عجرنلف اذه رّرقت اذإف

 رظننو «هللاب الإ ةوق الو لوح الف اهصالخ هيف نوكي هارأ امل يتبحمو يسفنل
 نم مكرطاخ ضابقنا نأل لخد نم ولخي ال هنأ رهاظلاو ؟ال مأ لخد هيف له

 يف بولطم كلذو .«ةقفشلا نم برض اعوج نوتومي نيذلا لافطألا ةدهاشم

 «كلذل اوقفوت ملو هاضتقم ىلع اولمعت مل نإف «هيلع ناسنإلا نوكي نأ ءعرشلا

 كنأل « عرشلا يف دومحم نسا اي ل ا يذلا نما جالو

 نإ كنج اه رع لتعلن نيك احلا ةاضساوف نهدبلا تولت نأ دي كرما كك

 امل ًاّبحمو كسفنل ًارظان الإ هيف نوكت ال نأ اذه نم مزلي الو ,ءلضف كانه ناك

 َّدع هللا قح دّرجمل كنم كلذ نوكي نأ نكمي دق هنأل اهصالخ هيف نوكي هارت

 كايقل كرطت هرجملا قلل اق نإو. هته وكمعم تتار ةكركأل اهل ذل اجو

 لوح الف :كلوق ناك نإف ءمومذم كلذف اهصالخ هيف نوكي هارت امل كتّبحمو

 ىلاعت هللا ىضرل ةقفاوم ريغ اهنأب ةعيسلا كتلاح ىلع ًافّسأت ءهللاب الإ ةوق الو

 : يت هجن ةاواألا "زق الو لاوس أل ا هاضتقا ام نوكيف «هتبحمو

 نم كتاف ام ىلع ًافّسأت كلذ كلوق ناك نإو ءاهّلحم يف ةعقاو ةلقؤحلا نوكتو

 يف ذئنيح كتلقوَح نوكتو .طلغلا دشأ طلاغ كلذ يف تنأف عيفرلا ماقملا اذه

 لسلستيو ىرخأ ىلإ ىرخألاو ىرخأ ةلقوح ىلإ كتلقوَح جاتحتو ءاهلحم ريغ

 كنأل لخدلاو لالتعالا يف ةكرتشم اهلك بتارملا هذه نأل «ةياهن ريغ ىلإ رمألا

 هيف نونكي ارك امل قات حفو» كابفتلا كرك وم هع تورقا اج كللذن كتيديفف

 ةدارإ كل تماد امف ءاهل كرايتخاو ةلاحلا هذهل كتبحم كلذ يفكيو .اهصالخ

 تنأو لوخدم كلمعو لولعم كلاحف رايتخالاو ةدارإلا ضفر يف ولو رايتخاو

 نأ نيبو كسفن صالخ ىلع لمعت نأ نيب قرف يأو «ءلوبكم كسفن رسأ يف

 تيقب ول لب ؟كيلإ كلذ تبسن ثيح نم كصاللخ ةيؤر نم كصاللخ ىلع لمعت
 يه يتلا ىوعدلا رطخ يف عوقولا نم كل ملسأ كلذ ناكل ىلوألا ةلاحلا ىلع

 . ىولبلا مظعأ

 ىوعدلا نم ةمالسلا نولعجت فيك «بجعلا نم بجعأ اذه :تلق نإف

 متلق مكنأ عم ؟ىرخألا ةلاحلا يف اهولعجت ملو ىلوألا ةلاحلا ىلع ءاقبلا يف
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 ةلمج نم نأ دبعلا يف اهدوجو تامالع متركذو ىوعدلا ىنعم يف متملكت نيح

 نم هبكترا امل نزحيو ةّنجلا ءاجرل تاعاطلا نم هلمعي امب حرفي نأ اهتامالع

 ؟ميقتسي ال ضقانت الإ اذه لهو ءرانلا نم ةفاخم تائيسلا

 كنأل نيعضوملا الك يف ميقتسم مالكلاو ءضقانت كلذ يف سيل :لوقأف

 ميظعتو اهردق عيفرتو سفنلا ةيؤر دبعلا يف ىوعدلا دوجو أشنم نأ تفرع اذإ

 ىلع مكحاو كل تركذ ام ىلع نّباف ءرمألا اذه ةيفيك فرعت نأ كنكمأ اهرمأ

 ةنجلا ءاجرل لمع اذإ ديعلاف .ىوعدلا دوجوب كلذ نم ةحئار هيف دجت نم لك

 الو بدأ ةاعارم نيغ جرم اهيلإ ةيورخألا عفانملا لاصيإ ىلع صرحو هسفن نع

 هللا هجول هلمع نوكي نأ بجي اميف لمعلاو بدألا هجو نأل .ءبجي امب لمع

 هيف هل نِذأ امل ًاعابتا كلذ ادع امل هبلط نوكيو ءطقف هتاضرم عابتاو ىلاعت

 هبلط نوكي وأ ءهفتح هيف نأ ولو هفرط هرِعُي مل كلذ يف هل نذأي مل ول ىتح هالوم

 43 نوكي لعتاو مآل تحغأفا ءاعاقركذ نقلا ىوعدلا نم: ارارف ايفيأ فلذت

 صرحلاو ءايلوألا تاماقم لينل يدصتلا نأل ,ىوعدلا نم ةءاربلاو ىوعدلا

 ؟كلذ ةيلهأ هيف نوكي ىتح وه نّمو «ةضيرعلا ىواعدلا نم اهيلإ لصوتلا ىلع

 هنع امم برهيو نوبلطي ام بلطيو ماوعلا كلس يف مظتني نأ الإ ذئنيح هعسي الف

 عم بدألا نم هب كّسمت امل ىوعدلا نم ءيش هدنع ذئنيح نوكي الو «لوبرهي

 . ىقثولا ةورعلاب هّبر

 امف «ةرثك ىصحي ال ام عيمج لمحي امههبشأ امو نيهجولا نيذه ىلعو

 مل مهنأ هرهاظ يضتقي امم نيحلاصلا فلسلاو نيعباتلاو ةباحصلا نع درو

 وأ ربلا لامعأ نم ًالمع اولمعي ملو اوزغي ملو اوججحي ملو اوموصي ملو اوُلَصُي

 : كك يبنلا لاق دقو .رانلا فوخو ةنجلا ءاجرل الإ رشلا نم ائيش اوبنتجي
 كلذ يف نأل مهيف رهاظلا اذه دقتعي نأ دحأل يغبني الو ''”(نِينَدُن امهلوح»

 ةذاعتسالاو ميلستلا لبقو دهشتلا دعب ةنجلا هللا ةلأسم باب .«حيحصلا يف ةميزخ نسا هاور 010

  ةندندلاو .مهفي ال يذلا مالكلا :ةندندلاو [358 /725(]1) مقر ثيدح ءرانلا نم هللاب
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 ةيدوبعلاب مهمّوقأو هللاب مهملعأو سانلا ملعأ مهو فيك «مهنم ٌضغلاو مهّظح

 يذلا نّمف قحلا ليبس نيكلاس مه اونوكي مل اذإو ؟ةيبوبرلا قوقحب مهافوأو

 ؟مهريغ هكلسي

 ةلاحلاو ًايعّدم اهيف دبعلا نوكي يتلا ةلاحلا مالكلا اذه نم كل ناب دقف

 هَمَّنَص هسفن لعج اذإ ًايعّدم اهيف نوكي يتلا ةلاحلاف «ىوعدلا نم ًاّيرب اهيف يتلا

 قحلا هيضتقي امب روعش هل نوكي نأ ريغ نم اهيلإ عفانملا لاصيإ ىلع صرحو
 ةماعلا ليبس ًاكلاس صخشلا اذه ناك ءاوس «هتيدوبع قحب مايقلا نم هنم ىلاعت

 هسفنل ضري مل هنأل ىوعد رثكأ ةصاخلا كلسم هكولس دنع هنأ الإ ,ةصاخلا وأ

 . هبلط يف دهتجيو هيلع صرحي وهو هينيع بصن هلعج يذلا عيفرلا ماقملا الإ

 ىلاعت هلل ةيدوبعلاب فصتي نأ ىوعدلا نم ًايرب اهيف نوكي يتلا ةلاحلاو

 دق ةقيقحلاب وهو لاح الو ماقمل ةيلهأ هسفن يف ىري الو هعم بدألا نسحو

 هبلط نم ماوعلا ةجرد يف نوكلا مزلي مث «لاوحألاو تاماقملا لك ىلع لصح

 هب دّبعتي لمع نم اببس كلذل لعجي نأ ريغ نم ماركإلا دئاوعو ماعنإلا دئاوزل

 لصحو ىوعدلا نم ءىرب يذلا رمحألا ريسكإلاو ربكألا يلولا وه اذهف .هّبرل
 الو كلذب روعش هسفن بيقرل نوكي نأ ريغ نم ىوجنلاو ةدهاشملا لحم ىف

 هدرط تبجوأو هدعس تدّوسل هيلع تعلطاو كلذب ترعش ول ًاذإ «هيلع عالطا
 .تملع دق امك ىولبلا دشأ وه يذلا ىوعدلا مظعأ يف لصحو هدعُبو

 ًايعّدم هيف دبعلا نوكي يذلا لحملا كمالك نم يل رهظ دق :تلق نإف

 نمفادتلا ةوهنو. نم ههيهوت تنك ام ةنع لازو ايعذم هيف قوكي ال ىذلا لخملاو

 انأو فيك «ىوعدلا نم ًايرب هب نوكأ امب ققحتأ نأب يل نم نكلو .كمالك يف
 انقدلاو ظيعفأ اذبأ تدين يره نطحلا ١١ حسا 11 لاح لك ىف
 هو اهني كتاف إو حرقلا هيفا كندي فسرد اهني اك: كلاقااذإوب «اهبلحيشناو

 ةمايقلا ّيلع موقت  جايتحا ريبك كلذ ىلإ يل نكي مل نإو  ةّبح وأ ةمقل ولو

 ننسلا يف ىقهيبلا هاورو .مهفي الو هتمغن عمسي ال امب ملكتي نأ وهو يفخلا توصلا 5

 . امهريغ هاورو [282 /467(]1) مقر ثيدح «ةالصلا يف دهشتلا باب «ىرغصلا
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 يضقنيو ىنفي نأ هنأش اميف يلاح اذه ناك اذإف «ةكرابملا قالخألا ينم جرختو

 لصحت يتلا تاماقملاو تاجردلا يف يلاح نوكت فيكف .هتراقحو هتهافت عم

 نوحلاصلا هيف ينبغو كلذ ينتاف اذإ «ةيدمرسلا ةطبغلاو ةيدبألا تاذللا اهب يل

 يسفن نأ الولف ؟هرطخ عيفرو هردق ميظعو هتسافن عم نودهازلاو نودباعلاو
 نم ايرب نوكأ نأ يننكمي فيكف .يتلاح هذه نكت مل روسلاك يمامأ ةفقاو

 .«فرشم درو فقوملا نم ذخ» ؟اذه عم ىوعدلا

 :ءاود انئادل بلطنلف لاعتف «ءاوس ىوهلا يف انّلك يخأ اي :كل لوقأف
 يف لّصحت دق سيلأ .«هنع كلأسأ ءيش نع ينبجأو هلك اذه لخ نكلو

 اهيف ةيضرملا ةلاحلاو ىوعدلا رمأ نم كيلإ هب ترشأ ام «كنومادو» كسأر

 نم اريثك اهب ةناعت نأ :كاتكمي ةروضحم التي «كلذكو ؟قرخألا ةلاحلاو

 .جردو تت

 ءًاماقس كل وادأ ملو ءًامالك كل دواعأ ملو كنع تكسأل :يل تلق نإف

 كلذ نم هتدجو ام كل لوقأ ىلب :يل تلق نإو .كلذ نم ءيش ينمزلي الو

 ّدجلا يف ةياغلا غولب عم هئادججو هنأش كبجعي نمم ًاريثك زوعأ دق ًاناجم

 نامدإو رافقلاو تاولفلا يف ددرتلاو داروألاو فئاظولا ةلصاومو داهتجالاو

 ءئرهتسو مهم كحضت تنأو «نايخألاو نيخلاصلا ةيخصو نابتغألاو:ركفتلا

 يأبو ؟هتلن قاقحتسا يأبو ؟اذه كل نيأ نم «مهتوابغو مهتلاهج دقتعتو مهب

 كرمع تعطقو نايمعلا عم ىمعأ تأشن دق تنأو «هتيطعأ ىتح تلّسوت ةليسو

 .شئاوهلا نم ةشئاهو مئاهبلا نم ةميهب «نايبصلا ةطلاخمو ناوسنلا ةثداحم يف

 رظني ملو ةمعن مهيديأب ىلاعت هللا كرتي مل فالآلا فالآ كلثم نم ايندلا يف

 يف اّمكُبو ًاَمُص مهلعجو «تاتبلاب مهايندو مهنيد مهبلس دق «ةمحرب ةرظن مهيلإ
 كيواسمو كبويعب تنأو «تفرتقا ةئيطخ الو تفلس ةيانج ريغ نم تاملظلا

 ام:كتارهشو كيتامأ نم انليع انطيو اريظ ةيويتدلاو ةينيذلا معِيلا يف بلقتت
 . ينمتملا ةياغ نوكي نأ نكمي

 انيلإ رّدقُي بطخ اذإ هنع هللا يضر قيّدصلا ركب وبأ ناك :مهضعب لاق دقو
 يف هكلسم تكلس انأو «نيترم لوبلا جرخم نم مكدحأ جرخ» :لوقيف انسفنأ
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 نم ةريثك عضاوم يف ناسنإلا ىلاعت هللا بسن دقو «هيف نحن ام ةبسنب نكلو كلذ

 فعضلاو لهجلا نم هترطف اهتضتقاو هتأشن اهتنّمضت بلاثمو بئاعم ىلإ هباتك
 ةمزالم اهراكذت هنم يضتقي يتلا هلاح هركذُيل كلذ لك ءاهريغو رفكلاو ملظلاو

 امم ءيشل اقاقحتسا هسفنل ىري ال نأو .هيلع هتّمه رصقو هيدي نيب بدآألا نسخ

 ءيش ىلإ هرظن ّدتمي ال لب ءريثك لك نم ريثك هاطعأ ام ليلق نأ ىري لب «هيدل
 لصحي كلذ دنعو ءريسي رزن هنأب مهولا مكحي امم هاطعأ ام هب سيقي نأ نكمي

 املاس ًءاضتقا نسحتسم لاحو نسح لعف لك هنم يضتقي ام هّبرب حرفلا نم هل

 الو هسفن لوح دهاشي ال كلذ يف هنأل تابلاطملا نم ًايرب تافآلا نم هقلعتم

 بلقني مث طقف ىلاعت هللا لبق نم كلذ ىري امنإو ؟ذئنيح هنم هسفن نيأ لب ءاهتوق

 للخلا نم اذه لبق دهاشي ناك ام لكو ءليمجلا الإ اهنم ىري الف هسفن يف هرظن

 ءاطع نبا لاق امك «عمجلا نيع يف هنأل لامكلا ةياغ يف نآلا هاري ناصقنلاو

 ينعأ تسلو ««كيلإو تماق كبو يلاوحأ نسحت ال فيك مأ» :هتاجانم يف

 دوهش نأ كلذب ينعن امنإو ةقفاوم دوعت ةفلاخملاو ةعاط ةيصعملا ريصت نأ كلذب

 ىلإ كلذ عجرم نأل قّرفتي الو هرظن اهيف تتشتي ال ةدحاو نيع نم ءايشألا

 ::واطملا لافكلا دوه

 اذهب تأضتساو ءافرتعم انه اه كل هانلق ام عيمجبو ًافِصنُم تنك اذإف

 «سالفإلا دوهش نم انه اه هيلع كتهّبن ام راكذت َتمزالو ساربنلا حابصملا

 ىلإ كب لوؤت ةوعد نم ةّرذ كدنع َقبي مل ٠ «سانلا ىأر اذإ قلقلا لعفي ام تلعفو

 ال علب انهما اوب قلدعلا نعل «ىلوملا ةيدوبعب قّقحُت ذئنيح كنأل ىولب
 لاطبإ نكمي فيكو ؛ىوعدلا مظعأ هيف ناكل كلذ ىضتقا ول ذإ ءًالّمعتو

 هذه نوكت نأ امإ .ميركلا داوجلا نم ةبه ضحم وه لب ؟ىوعدلاب ىوعدلا

 وأ «ديرملا لاح وه اذهو «هل هقفوي حلاص لمع نم ىرخأ ةبه ىلع ةبّترم ةبهلا
 .دارملا لاح وه اذهو «ءيش مدقت ريغ نم ءادتبا كلذ هل بهي

 هب هروعش نوكي دق لب هب رعشي نأ دبعلل ماقملا اذه لوصح نم مزلي الو
 نأ روعشلا كلذ نع هفراوص ةلمج نم نوكيو «هءايض فسكُيو هءافص رّدكُي امم

 لك طقسُي نأ اهيلإ هرظن هل بجوُي ام ىواعدلاو تانوعرلا نم هرهاظ ىلع يرجي
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 ال امم فرصلا نم عونلا اذه نأ هسفن يف ىقلُي مث «ماقم وأ لاح نم هديب ام

 اذه لك .رصحنت ال تارامأو لئالد كلذ يف هدنتسم نوكيو «نوكي نأ نكمي

 . ةيقب هسفن نم هسفنل ىقبي الو ةيلكلاب هنع جرخيل

 ام ىلع مزليو ؟اذه كل نيأ نمو «نايذهو ''”نامرُح هلك اذه :تلق نإف

 ال هيلع ٌدرلا يف ينأل هيلع َدّرأ نأ ردقأ ال ةيالولا ماقم ىلإ ينبسن نم نأ هتركذ

 لاعفألاو ةحبقتسملا تافصلا نم يدنع نأ يسفن يف رّرقت ام ىلع الإ دمتعأ

 لمحم هل نوكي نأ كدنع لمتحي كلذ نأ عم مامزل طبضني ال ام ةركنتسملا

 هيلع مزليو .ءنوكت ةلاح يأ ىلع يسفن نع ىضرأ نأ ًاضيأ هيلع مزليو «حيحص

 . كلذ نم ىشاحتي الو دحأ لكل ةيالولا ماقم ىوعد حصي نأ ًاضيأ

 كنم اذه نوكيدقف «نابذعو نامرخ هلك اذه :كتلوق امأ :لوقآف

 ٌتسلو 2!نومادلا نم هرثكأ :كل لوقأف ؟اذه كل نيأ نمف :كلوقو «ًاحيحص

 رهظ ام كل تركذ امنإو «لدبتي ال نآرق انه اه كل هتركذ ام لك نأ كل مزتلأ

 ىلع ةجمح نوكي نأ ٌثدصق ولو يريغ ىلع ةجح نوكي يل رهظ ام سيلو «يل
 الو مالك ىلإ دايقناب مهسوفن حمست ال هنأل ىواعدلا لهأ عم '*”ٌتبشتنال يريغ

 لعفلا اذه لهو «كلذب نولابي الو هبحاص هجو هب نوبرضي لب هيلع مهدنع ةجح
 .نآلا كلذب لغاشتأ ال ؟حيبق وأ نسح مهنم

 نأ ردقأ ال «ةيالولا ماقم ىلإ ينبسن نم نأ هيلع مزليو :كلوقو

 كلذ هي ىقوخأ ألو هفضل ةييقماللا اه: لوقا ورمعا ىلإ ىيهيلغدوأ

 تنأ له يردت ال كنأل هيلع درت نأ ردقت ال امنإو «ىلاعت هللا دمحب ًاررض

 دبعلاو «كلذ يف رمألا ةحص فرعت نأ رومأمب ّتسلو ءودع وأ ىلاعت هللا يلو

 مل ذإ ءطخاس وأ هنع ضار هالوم له فّرعتي نأ همزلي ال دبع وه ثيح نم

 هعدو ءطقف هاضر قفاوي اميف هدهج لذبي نأ هيلع بجي امنإو «كلذ يف هل نذؤي

 .(برعلا ناسل) بذكلاب يأ نامرخلاب نالف ءاج :لاقي ؛بذكلا مضلاب :نامرُخلا (1)

 .[235 /6] خيراتلا يف نودلخ نبا اهركذ ةدلب مسا (2)

 بشن «ةلابحلا يف ديصلا بشنو هيف قلع :ابوشنو ابشن رسكلاب ءيشلا يف ءيشلا َبِشَن (3)
 .(طيسولا مجعملا) ًابوشن موقلا نيب برحلا وأ رشلا بشنو /قلحلا يف مظعلا
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 .هلوق لبقت نأ ردقت ال هيلع ّدرت نأ ردقت ال امكو ءناك ام هبر دنع نوكي

 .نوكأ ةلاح يأ ىلع يسفن نع ىضرأ نأ ًاضيأ هيلع مزليو :كلوقو

 تنك ىيلاعت هللا الإ :دهانشت "ل كنك اذإ :فنأآل :ةيمزعلا كلذ. نم هيتمزلا اهن:لوقأف

 ىلع تلمع نإف «كنم بولطم رمأ ةيثيحلا هذه نم كسفن نع كاضرف .ًاظوفحم
 .ةبلاطمو ةبساحم كل بجوأ امبر  ملعأ هللاو  نكمي ال هنأ عم كلذ فالخ

 الو دحأ لكل ةيالولا ماقم ىوعد ّحصي نأ ًاضيأ هيلع مزليو :كلوقو

 ةحص هنم مزلي ام يمالك يف سيلو كلذ ينمزلي ال :لوقأف «كلذ نع ىشاحتي

 زيوجتلا اذهو .ءكلذ عوقو زوجي نأ رمألا ةياغو ءاهاعدا نمم ىوعدلا هذه

 اهينامأو سفنلا ثيداحأ ةلمج نم وهو مكح هيلع ينبني الو قلعتم هيف هل سيل
 .اهسواسوو

 اذهف .مالسلاو ةالصلا هللا لوسر ىلعو مالكلا اذه هانلق امب ررحت دقف

 تكرت تنك نأ دعب دوهعم ريغ نول ىلع كءاج دق ينم فولأملا مالكلا نم عون

 هيف تمقو ضرغلاب هيف تيفو يننظأو .هرمأ ىلع بلاغ هللاو «هلثم ىلع مالكلا

 .هنوع نسحو ىلاعت هللا دمحب ضرتفملا بجاولاب
 ىتح ةلاسرلا بحاص مالك نم يمالك هيلع متأرق نيح نالف هدمتعا امو

 دصقي مل ذإ ءهيلإ جاتحي ال ءيشف «تيبلا يف فذحلا ءاعدا ىلإ هببسب جاتحا

 نوكي هعد هب ىّمسملاو ءامسألا فرشأ دبعلا مسا نأ الإ كلذب ةلاسرلا بحاص

 دبعلا مساب هلوسر ىلاعت هللا ةيمستب كلذ ىلع لالدتسالا ميقتسيف ناك نَم

 نم هب ٌجتحا امو .دبعلا مساب هسفن رعاشلا ةيمستب كلذ ىلع لالدتسالا ميقتسيو

 هنم اذه ردص فيك يردأ الو «ءيشب سيل بدأ ءوس اهيلإ هسفن ةفاضإ يف نأ

 ةلِجّرلا» :ةماعلا لوقت نكلو ءمهفلا ذوفنو كاردإلا لامك نم هيلع وه ام عم

 يف هلاحو بدأ ءوس اهيلإ هسفن رعاشلا ةفاضإ نوكت فيكو «بيغتو رضحت
 : نيرمأ نم ولخي ال كلذب يمستلا

 اذهب هسفن هتيمست نأ هتبوبحم نم مهف هنأل كلذب ىّمستي نأ :امهدحأ

 بدأ ءوس اذه يف نوكي الف اهاضرل ًاعبتم كلذ يف نوكيف اهدنع يضرم مسالا

 نوكي هجولا اذه ىلع نكلو «هتبوبحم هيلع هقفاوت ال امم ائيش ثِدحُي مل هنأل
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 كلذ يف هتلق تنك ام طقسيو حيحص اهدنع هئامسأ فرشأ كلذ نأ ءاعّدا

 امم اذه هبشأ امو اهعزانم وأ اهّودع الإ هيّمست ال اهلعلو :يلوق نم باتكلا

 نأ الإ ءاهنذإو اهرايتخا نع هنم ردص امنإ كلذ نآل ءرورغم عذم لك هب ىّمست

 الو فذحي ال ًاتباث يمالك ءاقب بجوت يتلا يه هتيحوجرمو حوجرم هجولا اذه

 اهانضرف يتلا لاحلا هذه بحاص نأل حوجرم هجولا اذه نإ تلق امنإو

 نايعلا هيك نيعلا ريت تركز هطحسم اهو يرحم يحرر اما ىلع ماع رك نو
 نع ًالضف ريغلا عم ملكتلل غاسم هل نوكت الف .هيف بلقلا قرغتسم هبوبحم عم

 ةءاهن نه وكم اهنا هلذ نأ كرانملا :عاشلا" ذه لئن: امك فيدملا يوكشلا

 هلبق نم هب عونمم وه امو دصلاو رجهلا نم هبوبحم ةهج نم هب لح يذلا ءالبلا

 :لوقي هارت الأ ءدرطلاو داعبإلا نم

 ءاربغت ةيقصع قرواق قوستحخاب

 . اهنم هرأثب ذخأي نأ ورمع نم بلطي وهو هل ةلتاق ءارهز تناك
 كلذ يف اهلاح مهفي الو هسفن لَبِق نم كلذب ىّمستي نأ :يناثلا رمألاو

 سيلو .كل ُثركذ امل نّيعتملا لب حجارلا وه اذهو ؟هتطخس وأ هب تيضر له

 هنأل بدألا نسح ةقيقح وه لب بدأ ءوس ةيدوبعلا مساب اهيلإ همسا ةفاضإ يف

 هل نوكت ال ثيحب اهيلإ ةبسنلاب اهنم ّطحأ ال يتلا ةلزنملا يف اهعم هسفن لزنأ

 وأ ليلخلا وأ بحاصلا دبعلا لدب ركذ ولف ءةفص و ا كر انقب ام

 .«تدألا ءوس نم ةركذ ام انهضتم كلذ ناكل تهفلا وأ ثداحملا وأ سلاجملا

 هل لوقيف مالملاو نعاطملل هسفن ضّرع هنأ دبعلا مساب هتيمست يف رمألا ةياغو

 قوقحب مقت مل كنأل كاوعد يف باذك تنأ اهتيدوبعل يعّدملا اهيأ اي :نونعاطلا

 . كيلع اهل بجي ام عارت ملو كلذ

 :وه مهل لوقي مرج ال هي ديلسا ربط نأ ميعكتي اه ىوحش وهاد
 ال ام اهتهج يف ناتهبلاو بذكلا عاونأ نم يدنعو متلق اميف يناوخإ اي متقدص

 . لحمضاو هبنج يف ىشالتل هيلإ متركذ ام بسن ول ثيحب نوملعت

 كسفن مست ال هل نولوقيأ ؟اذه دعب هل نولوقي ءيش ّيأ يرعش تيلف
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 ةنودجي ذاق هيلع قولو اهيمسأ ءيش يأ :مهل لوقيف كلذ هل اولاق نإف ؟اهدبع

 لاوز ال» :كلذ لثم يف ةماعلا لوقت امك ةتباث ةبسنلاو لصاح طابترالا نأل ةتبلا

 ذاختاو اهب رفكلاب الإ هب ىمست يذلا مسالا كلذ نع لقتني الف «لاون اذ نم

 ةفاننكإ دع هك ةنعت امك اهعم يتذألا ىينعدت نوكد كح ةةاهدم الدي اهريخ

 وهو هنع هللا يضر كلام نب بعك لعلو «بدأ ءوس ةيدوبعلا مساب اهيلإ هسفن

 ملف نوملسملا اهيف ءرجه يتلا ةدملا كلت يف قلي مل ءاوفلخ نيذلا ةثالثلا دحأ

 كلذ هيلإ عفد نيح هيقل امم مظعأ ءالبلا نم هولاوي ملو هيلع اومّلسي ملو هومّلكي

 كبحاص نأ ينغلبا» ”يفانل لوقف افا كارم ديل هيدا ينل بانكلا نويل

 انب قحلاف «ةعيضم الو ناوه رادب هللا كلعجي ملو - ٍةقَك يبنلا ىلإ ريشي  كافج

 هبوبحم فنك نم جرخي نأ هيف هماسو فسخ هظخ كلذ نم هفلك هنإف «كيساون

 هز اك ابن هنيش زك امنأ اذه. نس سولف هتف "لذي قوق نكي هلا ءاويألا كرتيو

 الضف بدألا نسح ةقيقح وه بدأ ءوس دبعلا مساب اهيلإ هسفن رعاشلا ةفاضإ نأ

 . بدأ ءوس هيف نوكي نأ نع

 دق ريقح ليلذ نيكسم صخش وه ءاهيلإ فاضي ىتح وه نمو :هلوقو

 .كرحتي ًاوضع الو ضبني ًاقرع هل عدت ملو اهتّوقب هيلع تلوتساو اهتّرعب هترهق
 ريغ ىلإ ءاويإلاو اهتضبق نم جورخلا ىلع ردقيأ ؟نيكسملا اذه لعفي ءيش يأف

 مل اهب روعش ىندأ وأ ةردق هل نأ مهوت وأ كلذ ىلع ردق ول هللاو ال ؟اهترضح

 مرك نم اهيدل اميف هعيطت نأ نع ًالضف دوجوم ءيشك هّدعت ملو دوعب هيلإ تفتلت
 .هدصقي مل وأ كلذ دصق ءاوس ةلصاح اهيلإ ةفاضإلاف ء.دوجو

 اميأن ؟لجرلا اذه نوكي لاح يأ ىلع ينتربخأ ام الإ يخأ اي كّقحبف
 مل ًاضيأ ينربخأو «هللا كمحري يل هزربا ءكل ٌثركذ ام ىوس بدألا نسحب

 نأ هبحاص نم هبلطو اهب هاوكش دعي ملو بدأ ءوس اهيلإ هسفن ةفاضإ تددع

 ال فذحلا نم هاعدا امو .هللا كرجأي كلذ يل نّيب ؟بدأ ءوس اهنم هرأث ذخأي

 رّيغتت يذلا مالكلا غيص رييغتو فورحلاو تاكرحلا فذح زوجي ال هنأل ميقتسي

 هلوقت ام هبشي دعقو اهيف ماق نّمو ةلأسملا هذهو .مظن الو رثن يف يناعملا هببسب

 .(ظطق تيملاو ةليفح ةزانجلا» :ةماعلا
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 يذلا ام ىرأ ىتح ةلأسملا هذه يف مالكلا رّخؤأ نأ يل رطخ ناك دقو

 .هيف رظنأ ىتح مالكلا اذه لخ :كل لاق نيح رظن نم انبحاص دنع دّدجتي

 رظن هل دذجت نإف «مدقت ام لك مسر ىلع ينتلمح اذه يف مالكلا ةوهش نكلو

 يلو ىلاعت هللاو  كاذ ذإ يل هقلخي امب ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع ملكتأسف رخآ

 مالكلا اذه انم عقي مل ةرم لوأ تيبلا كلذ ةقايس يف متأسأ ام الولو  قيفوتلا

 وأ انه اه عطقني له يردأ الو اذه لبق يذلا باتكلا يف مّدقتملا مالكلا عم هلك

 هقايس يف متنسحأو ضورعلا ملع نوملعت متنك ولف ؟ةكربلا هيف ىلاعت هللا عضي

 . كلذ نم ءيش انم عقي مل تيبلا كلذ

 نإو «باجح ملعلا :لوقي نم ىلع ركنت نأ كعسي مل اذه تفرع اذإف
 هنم ذخ نكلو هلجأ نم هتقس يذلا ىنعملا فلاخي مالكلا اذه يف ىنعملا ناك

 ٌبحي دق ناسنإلا نأ فرعت نأ وهو ءرخآ رمأ ىلإ اذه نم جّردت مث طقف ةراشإلا

 تفّلكت ينأ ول تيأرأ «ةدئافلا لك هيفو ًائيش هركيو ةدئاف هيف هل سيلو ًائيش

 تنك يذلا هجولا نم هب عافتنالا تقو برق يذلا عضوملا اذه نم رفسلا ةنوؤم

 دحاو لك درفني ثيح سانلاو ةداسلا دلب «ساف ىلإ مكدنعل تيشمو مكل تركذ

 ةليلقلا ةفيرغلا كلت يف المهم ينعديو ؛«هتّصخو هئامو هتصرعو هرادب مكنم

 راجشأ اهيف سيل يتلا ءراظنلا نيعأ يف ةرّمحتسملا ءراطقألا ةقيضلا ءرادقملا

 ىلع لمتشملا باجعلا باتكلا اذه كدي يف عقي فيك .راهزا الون واوتا الو

 يذلا مالكلا ةرثكل فرعت مل ةلهو لوأ يف هترظنو هتحتف اذإ يذلا بابللا بابل

 اهّبحت ال يتلا كنع يتبيغل الإ كلذ امو ءرهاظ نم ًانطاب الو ءرخآ نم ًالوأ هيف

 اذه لثم نم ةملك ينم عمست نأ دكت مل كدنع تنك ولو هانا اهجأ الووقتا

 كتبيغو كنع يتبيغ يف كلو يل نأ اذه نم رهظف «هيف ًارطس كل بتكأ نأ الو

 كنا الوناتا لكلذ بحت: ىلا نإو اريك اريخ قع

 يهو انه اه يل يتلا ضارغألا ةهج نمف كلذ يف يل يذلا ريخلا امأو

 اذه لثم نم كلصي ام ةهج نمف كلذ يف كل يذلا ريخلا امأو .كانه ةدوقفم

 كرطاخ ةمالس اذه ىلإ فاضني مث «كانمو كاوه هيف نوكي امبر يذلا باتكلا

 كلت يف يلع تلخد اذإ كنأ كلذ نوهأ نمو «يتهج نم كبيصي يذلا مهلا نم
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 حمسي الو حورلا اهب شعتني ةليحب يل ردقت ال امومغم امومهم ينتدجوو ةفيرغلا

 اريخت هللا ةارهح-نآلف الإ هتصرع حيتافمب كباحصأو كفراعم نم دحأ كل

 .ءالبلا مع دقف «مويلا امأو .مويلا لبق ناك هلك اذه نكلو  ًارجأ هل مظعأو

 .ءايشألا ىلع يشالتلاو باهذلا ىلوتساو ءءاضفلا عسّتم قاضو «ءالغلا ٌدتشاو

 :ةيفاعلا هللا

 فرعا تدك ىعلا رادلابزادلا لو: ميت دنيف نيدلا:يانلاب ىتانلا امن

 كرصت كفعاسكاقرأ ثيهذاذإ 'انهتإف تانثانلا ىف.ىخأ اريصق

 01 وك . : 0 و 5 اول
 ”فلخُي سيل هدعو ميرك ىلومب هنيقي نسح دبعلا كالم نإف

 ّىلو ىلاعت هللاو ء«حيحص ضرغ انه اه هركذ يف يلو حيلم حازم هلك اذهو

 .هلضفو هنمب نارفغلاو وفعلا

 نورشعلاو ةيناثلا ةلاسرلا

 دوجو تامالع ضعب ركذ مكيلإ انبتك ضعب يف مكل انمّدق انك دقف :دعبو

 لب هقالطإ ىلع سيل اذهو «توملا ةيهارك اهتلمج نم نأو «دبعلا يف ىوعدلا

 ريغ هتالمتحم رئاس ىقبي جرخأ ام هنم جرخأ اذإف ءصيصختو دييقت نم هيف دب ال
 هيبنت مكل انم عقي نأ ٌتدرأف «بتارملا ةنيابتم «تاجردلا ةتوافتم لب ةيواستم

 نيكسملا تقولا اذه يف اهيلإ انتجاح دكأتت يتلا ةدئافلا كلذب ٌّمتتل هلك اذه ىلع

 هللا محر نم الإ نيعمجأ سانلا رئاصب تيمعو نيدلا قوس هيف دسك يذلا

 . نات

 ىور امك هنم لوألا تيبلاب سابع نب هللا دبع لثمتو تايبألا هذه لئاق مسا ىلع فقأ مل (1)

 .[245 /4] ىربكلا ةنابإلا ىف ةطب نبا كلذ
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 توملا دبعلا هركي دقف : هجوأ ةثالث نم ولخي ال توملا ةيهارك :لوقنف

 .اهعيمجل وأ اهضعبل

 ركذت يتلا مالآلا نادجو نم هيف امل دبعلا ههركي نأ :لوألا هجولا

 .هب سنأو هفلأ يذلا ءوضلا اذه نم ةبيسب هتوفي امل ههرك نأ : يناثلاو

 وجري يتلا ةحلاصلا لامعألا نم هببسب هتوفي امل ههركي نأ :ثلاثلاو

 .ةرخآلا رادلا يف باوثلاو رجألا اهيلع

 اهنع كفني نأ روصتي ال ةيعيبط ةيهارك هيف ةيهاركلاف :لوألا هجولا امأ

 ولخي ال اهبحاص نكلو دبعلا يف ىوعدلا دوجو ىلع لدي ال اذه لثمو ءرشب
 د افلا ءاقم ا ةرتق زا نآلا فام ءاويس فلل قيما نهال ذا هقو ابغى

 نم تريلا ىف: سانلا هركدااه لك نأ وهو شانها ىقب وكلو «نيكسلا

 مهوتلا» باتك يف يبساحملا ًاصوصخو دحلل ةزواجملا ةميظعلا دئادشلا

 رظنُيو لّمأتي نأ يغبني «ءايحإلا» نم «توملا ركذ» باتك يف يلازغلاو «لاوهألاو

 مل هوركذ يذلا رادقملا كلذ لوصح نكلو «مالآلا لوصح يف كش الو «هيف

 احيرص اصن كلذ يف اوركذي مل ذإ .هيلع لدي اعطاق مهدنع نأ يل رهظي

 .«توملا لاحب مهربخي توملا دعب دحأ هيلإ عجر الو هيلع دمتعي ًاحيحص
 ال تاياكح كلذ يف مهدنتسم ةياغو ءاذه يف ناعطاقلا امه نارمألا ناذهو

 هولاق اميف رظنلاف «ةوقلا نم ةياغلا يف تسيل ةسيقأو ءةحصلا نم اهل ظح
 اذإف ءهلاب يف ًاريدكتو هلاح يف ًاشيوشت الإ هبحاص ديزي ال هودمتعاو هودقتعاو

 .«توملل ةماتلا ةيهاركلا تققحتو هدي يف ام لك طقس هنهذ كلذ ىلإ دحأ فرص

 هلقع لاوز نم كلذب هراعشتسا دنع هيلع فلاخُيف هبراق وأ هفراش نإ اميس ال

 . هللاب ذايعلاو ءوسلا ةمتاخب هب متخيف هّبرب نظلا ءوس يف عقي دقو .«تومي نأ لبق

 نأ سمتليو ىنعملا كلذ نم هولاق ام لك نع ضرعُي نأ دبعلل يدنع مزحلاف
 ديفتسيف تامالع وأ تارامأ وأ ميقس وأ حيحص صن نم ههجو يف رّبغي ام دجي

 هاني كلذ« ضي الور بطاقنلا ندهن يقتل قوكسو ةحارلا نيم افي كللذد

 .ةيهاركلا كلت لك هل لصحي ملو هنهذو هلقع يف يقب توملا ىلع فرشأ اذإف
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 رّدق ام ىقليف هدي نم ًاجراخ رمألا كاذ ذإ ناك حورلا ضبقو ةنياعملا تعقو اذإف

 .هفلاخي وأ هولاق ام قفاوي امم هيلع

 .هنكمأ ام اذه نم ّمَه هل نوكي ال نأ ىلع صرحي نأ اذه نم لصاحلاو

 يلازغلا خيشلا نم بجعتأل ينإو .ةدئاف همرحي الو ةدسفم يف كلذ هعقوي الو

 ينعأ  داعأو هيف أدبأو بانطإلا لك كلذ يف بنطأ هنإف «توملا ركذ» باتك يف

 هيف رظانلا هنم ديفتسي نأ ضرعم يف هقاسو - هتّدش ىهتنمو توملا لاح ركذ يف

 لاح كلذ ةلمج يف ركذ ىتح ةفلاخم نع عوزن وأ ةعاط يف دايدزا نم ةدئاف

 :هانعم ام هيف لاق هئظأو «نيدشارلا ءافلخلا لاوحأ كلذكو «عزنلا يف ِةكَي يبنلا

 نوكي فيكف ةيصوصخلاو ةماركلا نم هيف مه ام ىلع مهلاح اذه ناك اذإف

 نم هدصق اميف كلذ نم ءيشل لخدم ال ذإ ؟اذه حصي فيك يردأ الو ؟انلاح

 ضفختو مالآلا كلت مهنع فمخت مهتعاط تناك ول الإ ءريخلا ىلإ سانلا ءاعد

 لوسر يقل امم هوركذ ام ليلدب لصاح ريغ كلذو «ماظعلا دئادشلا كلت مهيلع

 ال لب ىوقت الو ةعاط يف هقوفي نأ نكمي ال ًادحأ نأ عم عزنلا ةدش نم ِةلَك هللا

 . ةّمغ ىلع ةّمغو ةبرك ىلع ةبرك الإ كلذ يف رظانلا ديزي
 هنأو ةتغب أجفي هنإ ثيح نم هرّكذت نمل توملا ركذ نم ةدئافلا عقت امنإ

 ال ثيح عوجرلا ىنمتيف لمعلل ًالاجم دجي مل هب لزن اذإف «ءسفن لك يف عقوتم
 ةتبلا كلذ يف هل لخدم الف هبركو هتدشو توملا لاح ركذ امأو .ىئمتلا هعفني

 اولصح ةتبلا كلذ نم مهل ربخ ال نيذلا سانلا جمهو ةماعلا لب يل رهظي اميف

 نعطلا نطاومو برحلا كراعم يف مهدحأ سفن دجت كلذلو .ديدس يأر ىلع

 هل راعشتسا وأ كلذ نم ربخ هدنع نم فالخب «بابذ سفن نم نوهأ برضلاو
 مالك اذهو .هلاح نع لأست الف هب هل ةقاط ال ام هب لزن اذإف ءهلظ نم عزفي هنإف

 نإو ءدشرتسملا لئاسلاك هيف انأو هجولا اذه يف رظنلا نم هددصب انك ام هيلإ ٌرج

 نم لك ىلع هوضرعت نأ مكنم دارملاف كلذك هيف تملكت ام عيمج يف تنك

 .فلاخي وأ هيلع قفاوي له اورظنت ىتح ملع وأ مهفب هيلإ راشُي نمم مكنكمأ

 كلذ نم نوكي اهب. ىنوريخاو

 اهنأ الإ ًاضيأ ةيعيبط ةيهارك هيف ةيهاركلا تناك نإو :ىناثلا هجولا امأو
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 ىلع ايندلا يف ءاقبلا هّبح نأل ءدبعلا يف ىوعدلا دوجو ىلع ةلاد ةمومذم ةنوعر

 ولو ةديدم ةدم هدلوو هلامب ذذلتلاو هدسج ةعتم هل لصحيل وه امنإ هجولا اذه

 امبر لب هيف ةدئاف ال ديبيو يضقني ءيش لكو .دوهيلا نأش وه امك ًالثم ةنس فلأ

 لصحيف اهب سانئتساو ايندلاب فلإ هل عقي كاذ ذإ هنأل هدوجو نم ًاريخ همدع ناك

 اذإف ءهل هتيهارك دتشت كلذ يف هلغوت ردقبو «توملا ةيهارك نم هانركذ ام هل

 «يضيراقملاب نضرقي وأ ريشاتملاب رشي نم" لاح: كاذ ذإ هلاح ناك ثوملا هبا لون

 ىدعأ كلذ يف هفلخُي نأ رعشتسي حالم جاوزأو ضيرع لام هل ناك نإ اميس ال

 ام ضعب هيلع رذعتي نأ ددصب ايندلا يف هب ىقبي سفن لك يف هنإ مث هل ءادعألا

 يف ناك دقو ءرثك امو هنم لق ام ءالبلا نم ىقلي كلذ رذعت دنعو «هب سنأو هفلأ

 ردقبو «هيلع نزحت ام لقي هب حرفت ام لقيل» :ءاطع نبا لاق امك كلذ نم ةحار

 اهب رابتعا ال تمظع نإو ىوعدلا هذهو .ىوعدلا دوجو يف ققحتي ايندلل هّبح
 ىلع هنم ققحتلا اذه رهظو «ءيش ريغ ىلع كلت هلاح يف هنأ هبحاص ققحت اذإ

 قدح "اذهب نوكر ذأ :ظوشي,« اهيعوب ماكنا يأ: وسعت اد عيعا نع ام ' «ورغال

 ًالعف هسفن نم ىري الو أظح هب بلجتسيل ىلاعت هللا قحل ةاعارم هنم روهظلاو

 . اهنم مظعأ وه ام ىلإ ىوعد نم ٌرف دق نوكيف الإو

 تابرقلا نم سانلا ةماع دنع تناك نإو هيف ةيهاركلاف : ثلاثلا هجولا امأو

 تانسح :لاقي اذه لثم يفو ءدبعلا نم ةضيرعلا ىوعدلا ىلع ةمالع يهف

 لامعأ نم لمعيو هتهبجب برضي حون رمُغ يقب ول هنأل «نيبرقملا تائيس راربألا

 ام عيمج نم لضفأ هب لعفي اميف هّبر نع هاضر نم ةّرذ نِإف هتقاط قوف ّربلا

 نأ هجولا اذه يف رّوصتي له يردأ الو «كلذ نيبو هنيب ةبسن ال لب «هلواحي
 انمدق يذلا صخشلا نم رّوصت امبسح هنع ىوعدلا دوجو هب يفني ام هنع ردصي

 ًاديلقت كلذل هذخأ نوكي نأ رمألا ةياغو .رّوصتي ال هنأ رهاظلاو ؟ال مأ هركذ

 يف ضهني ال اذه لثمو ءردص حارشنا الو بلق ةنينأمط هيف هل نوكي ال ثيحب

 . ىوعدلا نم هتءارب

 مالك هيف يذلا باتكلا كلذ نالف ىلع متأرق نيح مكنأ نم متركذ ام امأو

 لاق «هيف هّقفتلا مسرب ةيناث ةرم مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نيب ليضفتلا ىلع
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 اهعزانمو اهّودع هيمست امنإو كلذب هيمست ال اهلعلو :نالف لوقي فيك :مكل

 تيبلا يف اهدبع هتمس دق اهنأ عم رورغم عّذم لك هب ىمست امم اذه هبشأ امو

 لك بّجعتلا ينم غلب دقو اذه مكباتك يف هتيأر ام بجعأ نمف ؟هومتركذ يذلا

 .ءالقعلا ءالبنلا نم ةثالث ىلع حضاولا رمألا اذه لكشي فيك :تلقو غلبم

 لاكشإلا لاوز ىف اوضرو اهلاَيَع اتقو كلذ يف اوعطق ىتح نالفو نالفو نالف

 مكنم رظتنأ انأ امنيبف ؟ًاحضاو ًارهاظ نالف مالك نم هوأر امب مهل ضرع يذلا

 ناهذآلا هيف راحت ءيش نم اهيف تجمدأ ام ىلع ةلأسملا كلت نم اوملكتت نأ

 يف ةياغلا غلب ءيش عم متقفوو كلذ متزواج دق مكب اذإ «نانيعلا هيف ريطتو

 .ناعتسملا هللاو :ةناييلاو_قوهظلا

 لبق نم  ملعأ ىلاعت هللاو  هتركذ يذلا مالكلا يف لاكشإلا مكءاج امنإو

 نع ٌبحملا نم رابخإ ءاهدبع ايب الإ ينعدت ال :تيبلا يف هلوق نأ متمّهوت مكنأ

 ءاهدبع هتّمس دقف «هيمستو كلذب هيدانت «يدبع اي هل لوقت امنإ اهنأ «هتبوبحم

 ًاحيحص ناك ول ذإ .حيحصب كلذ سيلو ءاهدنع هئامسأ فرشأ نم كلذ ناكف
 نوكي ةغيصلا هذه ىلع نأل «يننيعدت ال :لوقي امنإو «ينعدت ال :لقي مل

 هللا لاق . يننيرجهت ال دعدو يننيضغبت ال دنه :لوقت امك ثنؤملا نع رابخإلا

 لب روكذملا تيبلا نزّتي ال ذئنيحو [33 ةيآلا :لمّثلا] نب نمت ادام ىرظنأف# : نلاغت

 مكل تعلطل هلبق يذلا تيبلا متظفح ولو .ءرودصلا هب جلثت ىنعم هل نوكي

 :هلوق وهو .«سبل الو لاكشإ مالكلا يف مكيلع قبي ملو سمشلا

 يئانلاو رضاحلا هفرعي يئارهز دنع يرأث ورمعاي

 يئامسأ فرشأهنإف اهدبعايب الإ ينعدت ال

 وهف ءروكذملا ًارمع اهب بطاخي يهن ةغيص ءاهدبع ايب الإ ينُعدت ال :هلوقف
 ام يردأ الو يدنع ىئامسأ فرشأ هنإف اهدبع ايب الإ ىنعدت ال ورمع اي هل لوقي

 تح مدلل كلذ: ىف فدعا اهكيبس نم كرك انوا هدم وه يذلا

 رمألا اذه حوضو لجألو .ماهيإلاو لاكشإلا مكنع هب لوزي ام ىلإ متجتحا
 مهفأ مل وأ ضرغلا هيف تفاصأ يردأ ال ىتح مالكلا اذه مسر دنع ةبير ينتكردأ

 . كلانه امب ينوربخأو كلذب هوعلاطف «ءضرتعملا يلع هب ضرتعا امم ًائيش
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 امنإو ءهيلإ جيتحا ول هجو نم ىنعملا حيحص مالكلا نم هومتركذ امو
 ءالتبالا هل عقي بحملا لاوحأ نم لاح لك يف سيل هنأل ءهجو نم :ٌتلق

 اذه اهنم ء«هرابتخا الو هؤالتبا اهيف ميقتسي ال ةريثك نطاوم هل لب رابتخالاو

 ءاهنم ربخ كلذو .«كلذب هتدانو اهدبع هيف هتّمس اهنأ نم هومتضرف يذلا نطوملا

 هققحت هنم ثملع ىتح ةيدوبعلاب هتع تربخأ امف «قدصلا ةياغ ىف اهنم رابخإلاو

 الو ىّره الو ظح هل نوكي ال نأ هيف هقّقحت ىضتقم نمو «ةيلكلاب كلذ يف

 همست مل اذه نم ةحئار هنم تمش ولو ,ىوعد الو ةنوعرب قرع هيلع ضبني

 نأ اهقح نم ناكل اهلك تافآلا هذه نم ًاملاس ناك ول لب «ةتبلا مسالا كلذب

 اذإ اهرظن نسح نم ىرت الو ؛هيلإ هبسنتو الإ حباقملا نم ائيش عدت الو هيلع هيتت

 ىضتقم نكل .هيدل اهنساحم نم ائيش رهظت الو هيدي نيب عقربتت نأ الإ اهب رفظ
 فيكف «هسفنل هرظن نم ةّيقب هيف نم عم كلذ لعفت ال نأ اهنم فولأملا مركلا

 دوجو عم كلذ نم ًائيش هعم لعفت مل اهآر اذإف ؟كلذ نم ةيقب هيف ّقبت مل نَمب

 اذهب ملاعلاو «هتروع ةيطغتو هتجاح ءاضق ترثآ اهنأ كلذ نم ملع «ةيقبلا كلت

 امير لب ءًارابتخا الو ًءالتبا ةنسح ةلماعم نم هب هلماعت اميف ًاضيأ دقتعي ال ًاضيأ

 ىلغأ وف ةيلفاس لفسأ نلإ اظحتم تدألا + تبت ةيورلاو.واقتعالا اةيينوكت

 هومتركذ ام لكف ؟رابتخاو ءالتبا هل اهنم عقي ىتح رادقم وأ هل ةميق يأو ةيسرلا

 اميف هعرتخي وأ هطبنتسي نأ ىلإ لصوتي نأ كرصع لهأ نم دحأ ردقي مل نإو
 ءهايضر ناذللا نالجرلا كناذ هب سانلا ىلوأ ناكل كلذ ىلع ردق ول ذإ ءرهظي

 يف لصح يذلا كحملاب هتككح اذإ روصق نم ولخي ال هيف ًانعطم هادجي ملو
 ذوفنلاب ناك نَم الإ هيف امل نطفتي ال افئاز هتدجو نالف اي كبتك هب ترمعتو كدي
 . ًافراع

 نورشعلاو ةئلاثلا ةلاسرلا

 دري نأ ىلإ ًافوشتم تنك نأ دعب نانثا ناباتك مايألا هذه يف مكنم انغلب دقو

 : هجوأ ةثالث نم ةّمغو ةبرك الإ امهب ددزن ملو كلذ هللا ىبأف ينرسي ام مكنم َّىلع
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 هيف ٌسِحأ انأ امم ةحئار متممش مكرأ مل ينأ :- اهمظعأ وهو  اهدحأ

 . طئاحلا يف هلك اذه دعب يدي ءاجف مكعم يجازم قرحأو

 دعب ةّوحمملا رطسألا كلت هتنّمضت تناك ام ينع متمتك مكنوك :يناثلاو

 .كلذب مكبلاطأ مل يل هوركذت مل ولو ءاهب هومتدصق يذلا صخشلا متركذ نأ

 يتلا تايئزجلاب رابخإلا اوبعوتست مل مكنوك : اهفخأ وهو  ثلاثلاو
 هللاب الإ ةوق الو  مكنم ينتءاس ةثالثلا هوجولا هذهف .اهيلإ فّوشتم ينأ نوملعت

 امم مكنم ّىلع درو ام يتوكسب لباقأل افرح هيلع دزأ ملو انه اه ُتتكس ولو -

 ال نكل «ًاباقع الو ًاباتع هيلع فاخأ الو ًاباوص ينم كلذ ناكل يمامتغا بجوأ

 له يردأ الو مكعفني مالكب اهريغو هوجولا كلت ىلع مكل ملكتأ لب كلذ لعفأ

 : لوقأف ءال مأ كلذ ينرضي

 دقف .ءمكل تركذ امم ةحئار اومشت مل مكنوك وهو :لوألا هجولا امأ

 يذلا رامضملا نع مكلاؤس اهتلمج نمو مكباتك نم عضاوم نم كلذ تمهف

 ظافلأب ًاملع متطحأ متنك ولو ؟وه ءيش يأ هيف اولخدت نأ متبراق مكنأ ٌثركذ

 كلت نيب قرف يأو .كلذ مكيلع لكشي مل مكيلإ يبتك اهتنمضت ةلّوطمو ةرصتخم

 امكف ؟هنايب انم متبلط ام نايب يف اهب رّبعأ امبر يتلا تارابعلا نيبو تارابعلا

 ةلئاف ىأو كلت تيحعتا يذلا هجولاب هذه مجعتست مكيلع كلت تمجعتسا

 قضلي نأ دارآ ملاكم الإ كلذ لثم امو ريض مود رجم تاراجلا واحلل

 قصتلي نأ قفتا نإف «هلبقي الو هنع وبني هرثكأ نأ كش الو سباي طئاح يف ًانيط

 مكل يرابخإ ينم مدقت دقو .طئاحلا هنم اهديفتسي ةدئاف هيف نكي مل هفات ءيش هب

 يف تطِلغف «ىوعملا كلذ نم ءيش يف مكعم ذخآ ال نأ ىلع تمزع ىنأب

 مكيلع لكشأ يذلا عضوملا نّمضت يذلا لوألا باتكلا يف كلذ يف ذخألا

 امع مكسالفإ اهنم تمهف يتلا عضاوملا نمو .«سّبلتلا نم عجري طلغلاو»

 يلاح ىلإ ترظن اذإف روتف ينباصأ يلع بلاغلا نأ الإ :مكلوق مكل تركذ

 ىلإ ترظنو ًاحفص كلذ نع تبرضأ اذإف ءرونلا نم تدقف ام لجأل تضبقنا

 نيهر نيتلاحلا نيتاه نيب انأف رورسلا نم دجأ امع رّبعأ نأ ردقأ مل ىلوملا معن

 ةرقفم ةحيصف تناك نإو تارابعلا هذهو «نيزح ىلع ىلوألا ةلاحلا ةبلغ ببسبو
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 متنظفت مكنأ ولو «ةركنمو ةدودرم ةقيقحلا ملع نم ًائيش ّمش نّم دنع اهيناعمف

 اهوحم نع مترذتعا يتلا رطسألا كلت متوحم امك اهومتوحمو اهيف يذلا لخدلل

 .قّيلأ مكبو قحأ مكيلع كلذ ناكل

 تنك نأ دعب ناسنإلا بلق هب جرخي نأ داكي امم مكباتك هنّمضت اممو

 مكربخأو هلك اذه يل نّيبت ىسع :مكلوق نامزألا نم الخ اميف هلثم نع مكتيهن

 اوركذت نأ مكعنمي ءيش يأو .دسافلا يمهف نع عجرأو هيف اورظنتل مدع امم

 ىلإ جاتحأ الو ةدحاو ةّرك يف عقو نإ هريغو كلذ ىلع مالكلا عقيل مكدنع ام

 تلق يتلا ةلأسملاو «ًاريثك هركذ نم طنقلا عقو رمأ يف هليوطتو مالكلا ريثكت

 يذلا نالف باتك هنمضت ام يه ءاههجو ريغ ىلع اهومهفت نأ فاخأ :اهيف مكل

 .هسردو هتءارق ىلع متمزع مكنإ تلق

 الف رطسألا كلت هتنمضت ام ينع متمتك مكنأ وهو :يناثلا هجولا امأو

 اهيف نوكي هاسع ام كلذ ىلع ينلمح تلق نإ .كلذ ىلع مكلمح يذلا ام يردأ

 مالكلا كلذب دوصقملا ىلع ينومتهّبن ءيش يألف حيبقلاب ريغلا يف ملكتلا نم

 ةريح الإ كلذب يلع مترثأ ام مكنأ عم متررف هنم اميف كلذب متعقو مكنأ مولعمو
 اميس ال ءحصت ال دقو حصت دق ةريثك لماحم ىلع هلمحأ ينأل رطاخ قرفتو

 ينأل :متلق نإو .رصحنت ال ةيدوأ يف هب نظلا ءوس نم عقنف هعم بوشنم انأو
 يف يب نظلا ءوس نم اولخت مل متنأف ءهلبق نم ررضتأف ينع كلذ هغلبي نأ فاخأ

 نإو .ررض هب مكقحلي هجو ىلع هيف يعم نوذخأت امب مكنع مكريغ فرعأ نأ
 ىقبي ىتح اذه اوركذت مل ءيش يألف .لطبم هيف ينأ يل رهظ هبتك دعب ينأل متلق

 فاللخ متلق نإو . وحمملا مالكلا كلذ يف هيلإ هومتبسن امم ةحاسلا ءيرب يدنع

 مث «ملعأ ال انأو ةبلاطملا نم مكتءارب نوكت هيف لعلو وه ام يردأ الف كلذ

 ٌوحمملا مالكلا كلذ يف نوكي امبر ذإ كسفنب تررضأ اذه نم هتلعف اميف كنإ

 تدجو اذإ اذه لثمب كيلع لخبأ ال ينأل ةدئاف هيلع ملكتلا يف نوكت امبر ام

 امد ةدتافلا كنج تسر نفق قوت ريغ نم ةعفلا اهك دعت .ىلغ ولو ةلضشتمهتلإ

 | . كلذ نم هتلعف

 كلذ. ركنت' مل ءئش ىآلق اريك .كبتك نف خلا عقي وجملا قرت تلق نإف
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 يف الإ ينم عقي الف كلذ ينم عقو نإو انأ :لوقأف ؟ّىلع هتركنأ امك كسفن ىلع

 عم اهضعب ةبسانتملا رومألا لعجو بيترتلا ةهج نم داسفو للخ هيف عقي عضوم
 ريخأتلا يضتقي ال وأ همّدقأف ريخأتلا يضتقي ال ءيشلا نوكي دقف .ءضعب

 .ملعلا قيرط نم داسفو للخ هيف نوكيف عضوم يف ينم عقي كلذكو .هرخؤأف
 نم ةرخآلا رادلا يف هب ررضتأ نأ يقب نإ فاخأف قحلل ًاقفاوم نوكي ال نأ ينعأ

 امك كلذ ةعابت نم تحرتسا وحملا كلذ ينم عقو اذإف .هب ذخآ وأ هل عبات لبق

 نوكي ينم ردص مالك لك نأ ٌدوأ كلذلو «هيبنتلا» كلذ نم عضاوم يف هتلعف

 امك كارأ ينإ مث «تنأ الإ ةقيقحلا يف هب دصقأ مل هعيمج يف ينأل ًاوحمم

 ةعفنملا وجرأ فيكف كلذب عفتنت مل تنأ تنك اذإف «اَرَوِل اَرَوِل» ىلاعت هللا فطلي

 ةمالسلا تناك اهتيلو بزال ةبرض ةرضملا تناك ةعفنملا حصت مل اذإو ؟كريغل هب

 اندنع وه نكلو اوحمم هلك كلذ نوكي نأ بحأ ال فيكف «ةعفنم الو ةرضم ال

 دوجولا يف قفتي ءيش يأو «نابكرلا هب تراسو ءاضقلا هب ذفن اذإ ناجرهمو ديع

 فوخلا نكل «دومثو داع عم دوقولا تاذ رانلا يف كلذ ببسب نالف لعج اذإ

 .نيتلاح نيب وه كلذ دنعو اهيف هعم نالف لعجي نأ فوخلا لك

 ةئامسمخب :لوقي نأ امإو ءطق هفرعأ ملو هرأ مل ينتيل اي :لوقي نأ امإ

 ىلغ ةيزرك اهينةاذؤ انه ةمادتلا مه تعمضت'ىلوآلا ةلاحلا نأ كش الو.::طوض

 اهفالخب ةيناثلا ةلاحلاو ءماكحألا ةعزانم نم اهيف ام عم ةمغ ىلع ةمغو ةبرك

 يسونت اذإ دوجولا يف ميظعلا للخلا قفتي ناك امنإو .مالستسالا نم اهيف ام عم

 .ٌمضني مل وأ نايصع كلذ ىلإ ٌمضنا ءاوس دودولا نمحرلا نع لفغو دوبعملا

 امو ءهيلإ كل ةليسو الو هرايتخا يف كل لخدم ال ائيش يخأ اي كسفنل رتخاف
 ةيعل تناف اذه كعب نو تنكتعيسا: صفو :هيعي تناف [تاونتو ريتا تمد

 «بابسألا غلبيل حرّصلا هل لمع يذلا كلذ نيبو كنيب كلذ يف قرف الو ءديرط

 ءاوهلا يف ىقري فيك هب لاتحاو هفوج يف هسفن لعجو توباتلا عنص يذلا وأ

 نيذه ةوابغ نكل «دورمن يناثلاو نوعرف لوألا ءباشنلاب ءامسلا ّبر يمريل
 كلت ىلع كنوك ريدقتب اهيلع تنأ يتلا ةوابغلاو ءروهمجلاو ةصاخلل ترهظ

 .روخصلاو ةراجحلاب اومرُي نأ مهنأش نيذلا صاوخلا الإ اهل نطفتي ال لاحلا
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 امم كيلع لكشأ ام عيمج صيخلت هيفف ًامهاف تنك نإ هلك اذه مهفاف

 نكل «ةقايس نسحأ يدي ىلع كيلإ ىلاعت هللا هقاس دقو هيف مالكلا ٌثيماحت ٌتنك

 نإو «تيبلا طسو يف هقلعف هتحلمتسا نإف «هرظناف «ةقاّنشلاب يتبقر نوك عم

 «سيلطتلاو وحملا بارت تحت هنفداو تيملاك هبسحاو تيل لقت الف هتحبقتسا

 مكلو انل عقيو داوس ىلع ًاداوس مكلذ نوكيل سيئبلاو ةربحملا هيلع قرهاو

 هنإ داشرلاو دادسلا لو ىلاعت هللاو ءداعملاو لآملا ىف كلذ ةعابت نم صلختلا

 1 ْ .داوجلا ميركلا

 مكنأ تيأرو اهيف مكلاح ينبركأ دقف نالف نيبو مكنيب يتلا ةلأسملا امأو

 مكنأ نظأ امو هب قيلي امب هلهأو نامزلا اولماعت مل مكنأ لَبِق نم اهيف متأطخأ

 نالفل نشخلا مالكلا نم ةجاح هيلإ مكل نكت مل ام مكنم عقو لب هلاح نولهجت

 نفذدو تام دق نامزلا اذه يف قحلا نكلو قحلا ضحم مالكلا كلذ ناك نإو

 يذلا فارحنالا متكرت ول مكرضي ناك يذلا ام يرعش تيلف .هربق ىلع ءىرخو

 نأ ًالثم كلذ ىّدأ ولو ؟ةلواحم نسُحو نوكسو نيلب ًانالف متبطاخو مكنأش وه

 نأك .عرشلابو هللاب انأ :هل متلق ام ضوعو .هلعن هل اوسبحتو هل اومّدختت

 نأ دعب نالف ىلع رصتقتو هللاب كلوق فذحت وأ «نالفبو هللاب انأ :هل نولوقت

 . كبر عم ًاميقتسم كبلقو ةملاس كتديقع نوكت
 هجو يف تريغو نيدلا تللذأ يلع هب ترشأ ام تلعف اذإ :تلق نإف

 تاهيهو .قحلا كلذب تمق هفالخ تلعف امل كنأكو :لوقأف .نيقيلاو ديحوتلا

 ةلاح ّيأ ىلع ٍلابي ملو هسفن تتام نم الإ هب موقي ال مويلا قحلا لب «تاهيه
 ءىّيس يف قيرغ هتاداعو هتاوهش يف بوشنم كلثمو يلثم وه نم امأو .نوكي

 يتلا ةارادملا الإ عرشلاب هل بجو يذلا هقح ىلإ لّصوتلا يف هعسي الف هتالاح

 فخأأل باكترا هنكل كلذب رذعي مل نإو وهو ةضحملا ةنهادملا وأ ةنهادملا هبشت

 : ليق امك «نيّرشلا نوهأ يف عوقوو نيررضلا

 ضعب نم نوهأ رشلا ضعب كينانح
 سانلا نيب كهجو هب رتست ءيش كقح نم كل لصحي مل نإ مويلا كنإف

 ىلإ هب كتحامسو كلذ يف كدهز كب يضفي ال سايإلا مهنم هببسب كل لصحيو
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 ىلإ كب كلذ لوؤيو فوشتتو طخستت لب «ليلقلاب ىضر الو ليمج ربص

 جالا فاقحست كاملا همن ربل نشل قلمقلا وهل اديمنلاو تاع ألا نكن ءاجفلالا
 نذل كلاح نايلي كلوق ىأ نلف نخر ليبقت ىلؤأ نيتلاحلا قا ىدتزيخأ

 تيدا نيريكق نبات نم انعاش امك ود هنا" » ءابوللا مولا: ءايقدألا

 ةملظلل نومدختي نيذلا ءالؤه نأ ىرأل ينإو ءمهلاوحأ تذفنو مهلاوحأ

 اذإ ةريصب ىلع تامهملا يف مهل نوفرصتيو جئاوحلا مهل نوضقيو رمألا بابرأو
 هيلع مه امل مهوبحي نأ نم مهتديقع تملسو مهتاعابتو دابعلا ملاظم نم اوملس
 .كلذب الإ شيع مهل بيطي الو لاح مهل ميقتسي ال هنأل ءملظلاو روجفلا نم

 ىلإ هدانتساب الإ نمؤم شيع هيف بيطي ال نامز سانلا ىلع يتأي» :يور دقو
 تقولا اذهب كنظ امف ةريثك ةنمزأ ذنم ىتأ دق نامزلا اذه نأ رهاظلاو «قفانم

 اذإ مويلا ناسنإلاو كلذ لاثمأ هيف انعسي ال فيكو ؟هب انيلتبا يذلا لوذرملا

 امب وه لهو .رجفو قسفو رخنو رفك اهيلإ ًاليبس دجي ملو ةلصب ىلإ جاتحا
 . ةيلكلاب بهذي نأ ةفاخم ضعبب هضعب هنيد رتشم الإ كلذ نم هلعفي

 اذهب نذؤي ام ناميلا نب ةفيذح نع ميعن يبأ ظفاحلا باتك يف تيأر دقو

 ام وهو نيحلاصلا موقلا عم حلاصلا هنامز يف هنم ردص كلذ ناكو.:ةةبلا ريش

 ابأ اي :نامثع هل لاقف تيبلا يف ةفيذح عم انك :لاق «ةربس نب لاّزنلا ىلإ هدنسأ

 مهقدصأ تنأ :نامثع لاقف .تلق ام :لاق ؟كنع ينغلب يذلا اذه ام هللا دبع

 نكلو ىلب :لاق ؟تلق ام لقت ملأ هللا دبع ابأ اي :انلق جرخ املف .مهّربأو

 نيدلا أدب» :ِةكَك يبنلا لاق دقو .هلك بهذي نأ ةفاخم هضعبب هضعب ينيد يرتشأ

 نيدلا ةبرغف .ِدلي لاق امك وأ ''"«ءابرغلل ىبوطف ًابيرغ أدب امك دوعيسو ًابيرغ
 نأ ناميإلاب ًانئمطم هبلق ناك اذإ ررضلاو ةياذإلا فّوخت نمل تحابأ اهب أدب يتلا

 نأ كلذ لثم فّوخت نمل حيبت هيلإ داع يذلا نيدلا ةبرغو .رفكي اهب ةملكب ملكتي

 هللا يضر ةفيذحل هتيأر امك ركنملا ضعب نع ىهني الو فورعملا ضعبب رمأي ال

 هاورو [145(]130/1) مقر ثيدح :ًابيرغ أدب مالسإلا نأ نايب .هحيحص يف ملسم هاور 010

 . امهريغ هاورو (3986) مقر ثيدح «ًابيرغ مالسإلا أدب باب ءهجام نبا
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 مل نَم هيف مكريخ نامز مكيلع َنيتأيل» :روكذملا ظفاحلا باتك يف ًاضيأ هنع

 اذإ  ملعأ ىلاعت هللاو - مهريخ نوكي امنإو ''”«ركنملا نع ةنيو فورعملاب رمأي
 نيررضلا فخأ حيجرت نم ٌتركذ ام هل بجوي يذلا نيدلا ثعاب كلذ ىلع هثعب

 هنعي ملف هاقتو هتعاط يف لهاستيو هاوه عم لسرتسي نأ امأو هير ىف

 امك لعفيو عرقملاو فيسلاب ىضريو عفرألا ماقملا دحأ راتخي نأ الإ «ةفيذح

 يف مهريغو باّبخو راّمعو لالبك باذعلا عاونأب نوبذعي اوناك نيذلا كئلوأ لعف
  مهريغو نوعظم نب نامثعو رذ وبأو دوعسم نبا لعف امكو «تقولا كلذ

 مهنأل مويلا كلذ ميقتسي نأ ديعب نكلو «معنف  مهعيمج ىلع ىلاعت هللا ناوضر

 ةوق سفنو ةعاس لك ىف دادزي يذلا ديدجلا ناميإلا كلذ ىلع مهلمح امنإ

 ةدباكم ىلع اهب اوردق يتلا يه مهناميإ ةوقو «ةوبنلا راونأ ةدهاشمب اخوسرو

 نآلا امأو .ةبير الو ةهبش كلذ يف مهرتعت ملو «دلاولاو دلولا ةلتاقمو دئادشلا

 هذه ىطاعت نّمب فطلي ىلاعت هللاف نيقيلاو ناميإلا فعضو نيدلا يِلَب نيح

 نم هاطاعت ام ناكو كلذ يف ةقداص اهدجي مل هسفن بساح اذإ هلعلو ةلاَعجلا

 هتوق لاح ىلع هنع هللا ىضر ىنارادلا ناميلس وبأ اذه لثم نم فاخ دقو

 ةفيلخ ىلإ موقأ نأ ديرأ ينأ يف تركفت مث :لاق «لزن اذإ هلعف نم فرعأ امبو

 كلذ ىطاعتي يذلا اذه نإ مث .ثكسو تسلجف :لاق . حيحصت ريغ ىلع لتقأف

 ىلؤالاف .دحأ دنع هدجي ال اّبطو ًءاود كلذل بلطو هيف يذلا لخدلل نطفت اذإ

 مهلماعيو هسانو هنامز فرعيو هسأر مهنم دحاو لك لخدي نأ انلاثمأب مويلا

 امك مويلا لاحلا نأل مهنع ريخ ىلع لاصفنالاو مهنم ةمالسلا هل بجوت ةلماعم

 ءارمأ روهظ دنع ءرملا ىلع بجي امع رابخإلا ركذ ء.حيحصلا يف نابح نباهاور (1)

 هرك نم .«فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاورو [446 /10] (4586) مقر ثيدح ب وسلا

 .امهريغ هاورو [/5 /4] (37349) مقر ثتيدحسم ©. . ةنتفلا يف جورخلا



 ٌيَزْفّنلا مامإلل «لجعتسملا رئاّسلا ديقو لّمأتملا رظانلا ةهزن» ةاّمسملا ىربكلا لئاسرلا 4

 الإ ةوق الو هللا رفغتسأو «يردص تمطل ىلزغ تبلق ام نيأ نم» :ةأرملا تلاق

 للان

 وهف هحرشو ملسم باتك ةءارقب هلاغتشاب نالف ىلع مكضارتعا امأو

 ةدومحم هتبقاعو ةكرب ٍةِكك هللا لوسر ثيدحب لغاشتلا نأل «حيحص ريغ ضارتعا
 ةءارقب لغاشت ول هيلع نوركنت متنك امنإو .«كلذ نم هيلع نوركني يذلا امف

 اذه يف كلذ ةءارقب لغاشت نإ هنأل «ةيعورفلا بتكلا نم اههبشأ امو ةنودملا

 وه كلذ نم هيلإ جاتحي ام نأل «ربتعت : ةدئاف كلذب ذفتسي مل سوحنملا تقولا

 لك نم سفنأ تقو هل عطقني هيلإ جاتحي ال اميف هذخأ يفو «ةدايزو لصاح هدنع
 ةلصاح ريغ يهو اهيلإ جاتحم وه يتلا ةدئافلا ةنظم هنإف ثيدحلا فالخب سيفن

 ارابتعاو ارظن هيف دبعلا دادزي ام ردقبف «ءىوهلا نع قطني ال نم مالك هنأل هل

 املك ضيبقلا ءاولح نأ امك ءاراصحنا الو ًادح اهل ىري ال دئاوف هل لصحي

 .ةوالح كتداز ةغضم اهتدز

 نأ امأ ءرظن هيفف مهتقيرطب ناميإو ميلست هدنع لجرلا نأ ريغ :مكلوقو
 رهظي ام ىلع كلذ عنمي نأ لئاقلف مهتقيرطب ناميإلا امأو .مّلسمف ًاميلست هدنع

 نم هرهاظ ىلع رهظي مل ناسنإلا رهاظ ىلع ودبت تامالع كلذل نآل رمألا نم

 ءاقب عم روصتي ميلستلا نأ ناميإلاو ميلستلا نيب قرفلاو ءٌدعَب يوق ءيش كلذ

 نم ملسيل ميلستلا فهك ىلإ ىوأ امنإ ملسملا نأل ةقيرطلا ةحص يف لامتحالا

 ةحيحص مهتقيرط تناك نإ :لوقي وهف ةحصلا ريدقتب هل ضرعتي يذلا روذحملا

 210 ويجي يحمي رطا نكي ينل نإ ا( هي داوبلابب كودو عبد يمارس تيكسللل

 الف ناميإلا امأو :نيعيح دكا ملون ويعم لكنا ل ىلا ادنن نينلعت يرش

 هناميإ هيضتقي ام الإ هنم عقي نأ هنكمي ال كلذلو ًالصأ لامتحا ءاقب هيف روصتي

 ام لك نع روفنلاو ةيلكلاب ضارعإلاو اهل ةمزالملاو اهيف لوخدلا ةبحم نم اهب

 هللا لعجي مل ذإ «جردو بد نم لك دنع اهيلإ ليبسلا بلطتو ءاهنيابيو اهفلاخي

 .هفوج يف نيبلق نم لجرل ىلاعت

 لك نع رجازو .هيضتقي امب رمآ ءرجازو رمآ ناميإلا نأل كلذ انلق امنإو
 هرجاوز نع رجزني ملو هرماوأل رمتأي ملو ناميإلا دحأ ىعّدا نإف ءهيضتقي ال ام



 225 نورشعلاو ةثلاثلا ةلاسرلا

 اولمعي ملو ناميإلا اوعّدا ًاماوقأ ىلاعت هللا رّيع دقو .هاوعد يف بذاك وهف

 # تينِمْؤُم كك نإ كُدلَميِإ هدب مك رك لك :ىلاعت هلوق يف هاضتقمب

 «ةيالو هذه انتقيرطب ناميإلا» :لاق نم لوق مهفي اذه ىلعو [93 ةيألا :ةَرَمَملا]

 ؟مهعم الخاد نوكي ءيش يأبو .ةلاحم ال مهعم لخد دقف مهقيرطب نمآ نَم نآل

 ال مهتادقتعم عيمجب ًادقتعم مهلامعأب لمعلا ىلع ًاصيرح ءمهل ًابحم نوكي نأب
 هلقع يف حنس وأ هنهذ يف حدق ام لكو ءاورد ام الإ يردي الو اوأر ام الإ ىري

 لك نم دعبأ مهنم ناك لب مهعم ًالخاد نكي مل كلذ فالخ هنطاب رماخ وأ

 . مهتقيرطب نمآ نمل ةيالولا قحت 7 اذكهف «ديعب

 الإ عاري مل مهل هميلستب هنأل ةيالولا ماقم يف هل ظح الف مهل ملسملا امأو

 نوحداقلا هل ضرعتي يذلا رطخلا نم ةمالسلا هل لصحت نأ ينعأ .هسفن رمأ

 يلبشلا لعج نإف «مهارت ةّيذك ىلع سلاج» :ةماعلا لوقت امك وهو «نوركنملاو
 هللا كافاع ءيش أ ل ولا : هسفنل لاق ًالثم منهج يف يرّصُحلاو يرونلاو

 ليبسلا وه دجو نيبنذملا يف ةعافشلا ماقم اوميقأ نإو ءمهعم تنك ول نإ ىلاعت

 ناميإلا بحاصو ؛مهيلع ضارتعالا كرتو مهل ميلستلا نم هب ناد امب كلذ ىلإ
 انمؤم نكي مل هدنع كلذ رّوصت ول ذإ رانلا لهأ نم اونوكي نأ هدنع روصتي ال

 مكطلغ نايب الإ هيف دصقن ملو ضرغلا نم نكي مل ضرع مالك اذهو .مهتقيرطب

 هدصقأ ملف نالف ىلع تيكنتلا امأو .مهتقيرطب ناميإلاو ميلستلا نيب ةيوستلا يف

 ىلإ هايإو انيدهي ىلاعت هللاو ,ءكلذ يف حامس يل هنم نكيلف كلذ يدق وه الو

 .تثللاسولا كشر

 هيلإ راشي نمم يننكمأ نم لك ىلع اهضرعأ نأ ينومترمأ دقو :مكلوقو
 ءيشب مسوي سانلا دنع وه نّمو «مويلا هفرعأ ال هتفص هذه نّمو ءملع وأ مهفب

 هتءارق ىلع متمزع مكنإ مث ء.مكدنع وه امم سكعلا ىلع يدنع وه كلذ نم
 مكل لقأ مل ينأل أطخلا حبقأ كلذ يف متأطخأ «نالفو نالفو نالفو نالف ىلع

 راقي نك كل تلق انتو ملفلا مينلا لهأ نفوق دنع وع نت: قاع ووسع
 مهدنع ناك اذإ ءالقعلا عيمج اهيف كرتشي ةلأسم ةلأسملا نأل ملع وأ مهفب هيلإ

 لهألو «نالفو نالفو نالفو نالف لثم رثألاو ثيدحلاب ةفرعمو رظنلا يف قيقحت



 ٌّيزفّنلا مامإلل «لجعتسملا رئاّسلا ديقو لّمأتملا رظانلا ةهزن» ةاّمسملا ىربكلا لئاسرلا 6

 ينعأ  ةيعيبطلا تاذللاو مالآلا نوفرعي مهنأل هريغو نالفك اهيف لخدم ّبطلا

 تسيل كلذ نم انتل اسمو. «فعضت يش ىادز ونت نيش ئابو تقل بابمأ

 هفرعأ نمم دحأ ىلع اهضرعب مكرمآ مل ةيفوص ةلأسم تناك ولو «ةيفوص ةلأسمب
 ال ةقيرطلا هذه مولع ةلوازم ببسب يسأر يف اهتبستكا يتلا ةسايرلا نأل نآلا

 .دادسلاو باوصلا بلطتو داشرتسالا ليبس ىلع اهيف امع سانلا لاؤسو ينعدت

 تقولا ىف فرعا ندع قريع نقع سيلاعللا ىف ىدتع نأ دقيعأ .ىنآل

 منادج الذ: مديف ةدقاو ال تركذ يذلا نقلا كذو أ نامل ايلا هذه كرمت

 .ًادرب الو ارح مهتفلاخم الو مهتقفاوم ينع

 نيكسم صخش وه :يلوق هيلع متأرق نيح لجرلا كلذ مكل هلاق ام امأو
 ةنكسفلا: خيا :مكل لاق نيح اهيلإ فاضي ىتح وه نمو هلوق دعب ريقح ليلذ

 يتلا يه نوكت ىتح هسفن ىمس ام ىوعدلا دوجو الولف ؟هسفن ىمس وهو

 ام نسحأ نم وهو ًاليخم كلذ يف همالك ناك نإو ءيشب اهيف ِتأي ملف «هيمست
 مل هنإ انلق امنإو .نآلا ىلإ اهيف مالكلا يف َعَرَش ندل نم ةلأسملا كلت يف هلاق

 ايكترم .ةيويحم: هي تيتا هنأل ارظتنم ىقبو ةسنن سي مل نيحنال يشع أب
 ةيلهأ هسفنل تبثأو هسفن تبثأ هنأل ررضلا ةياغ هل ةراضلا نكل ,ىوعدلا مظعأ

 نأ نع الفن ادوهزم انك اهدكع نوكر الا ةلغلو 1 قللذ هل وز أ ١ نمر 4 ةسسق نأ

 رقت نأ لاخلا ىف قات زل نقلا قر اضيلا) ةلزيعع كح ئوضدلا هكهو- ءاةيمست

 اللا ليسا قنا نظفا#' تلا اذن الا درجو نم همت اهل

 رمألا نأل ًادج ةرقحتسمف هسفن ةيمست نم همزلت يتلا ىوعدلا امأو

 هما ةقأل هع ةريع ل ةلاصلا ةدثك ىلع ناك اهتكو. + اناطلستوأ انيكتشتي وأ

 اهيلع نوكي ىتلا ةلاحلا ربتعملا امنإو ؛«ةقيقحلا ىف هل ريثأت ال بعلو وهل

 : لوقي نم عمس يذلل لئاقلا لاقو .راهن الو ليل كبر دنع سيل ةقيقحلا رابتعاب

 انرأ مهللا :لق نكلو كلذ لقت ال» :هل لاقف «اهارت امك ايندلا انرأ مهللا»

 نم سيل ذإ مالكلا هيف ٌتعطق دقف هلك اذه مهفاف «نيحلاصلا اهتيرأ امك ايندلا
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 .مالسلاو ءردقلا اذهب هنم عنقاف مالقألاو يديألا هيف مدختست يذلا طمنلا

 ؟كمسا ام :هالوم هلأس يذلا مالغلا ةلأسمب هانركذ ام ىلع ضرتعي الو

 نم مهدنع اذه نأ عم .هيمسي نأ ةيلهأ هسفنل تبثأ دقف «ينتيمس ام :لاقف

 مالغلا هنم فرع ادوجو هل تبثأ هلأسو هالوم هبطاخ امل هنأل يلاعلا زارطلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو ,ءيش يف ىوعدلا نم كلذ نكي ملو «هالوم هيمسي نأ ةيلهأ

 مالكلا رئاس ىلإ هوفيضأف ةلأسملا كلت يف عقو ينم مالك ًاضيأ اذهو

 هعوجر ريدقتبو لجرلا كلذ ةبيغ ببسب انه اه عطقني هلعلو اهيف هب تملكت يذلا

 دقف ءيش هل عقو نإف ؟انه اه هانلق اميف هل عقي يذلا ام يردأ ال رفسلا نم

 ملعأ ىلاعت هللاو «هيلع ملكتن نأ نكمي

 اهنم ًابارغ ًارومأ هيف تركذ ًاباتك اذه لبق مكيلإ تهّجو تنك دقف :دعبو

 رظنلاب ناسنإلا رمؤي مل ءايشأل اذك يدعتلا نمو اذك فلكتلا نم هيف تلق ينأ

 رشحلاو ةمايقلا لاوحأ يدنع ىرجملا كلذ يرجتو ء«هملع نم لعجت ملو اهنم

 اهدقتعي ةيفيك ىلإ هلك كلذ تايئزج يف رمألا رصح نّمف ءرانلاو ةنجلاو رشنلاو

 انتمئأل ِمَّلسُي الف ءءامسألاو تافصلا يف هانلق امك فّلكتمو ٌدعتم وهف اهدمتعيو

 صن دجوي نيأو ءناسلو نيتفك وذ هنأ نم نازيملا يف هولاق ام مهنع هللا يضر

 اهيف رهظ كلانه ءايشأ نيب قفلي نأ مار نم لك كلذكو «كلذ ةلمج ىلع يعطق

 هتعمس ام فرظأ نمو .كلذ نم ءيش ىلإ هب ةجاح ال ذإ ءضراعتلاو ضقانتلا

 وأ طارصلا زاوج دعب ضوحلا له مهنيب عقو يذلا فالخلا سنجلا اذه نم

 مهيققحم ضعب كلذ لمح ىتح طارصلا زاوج دعب هنأ اوححص مهنأو «هلبق

 :لاقي هلك اذه لثم يفو ءاهعضوو اهمسر ةديقع يف اذه ىلع صني نأ ىلع

 بولطملا لب كلذ نم ءيش نييعت ىلع فقوتت اال ةديقعلا ةحصو «ملعتف درتسا

 هذه يف دقتعي نأو ريبخلا مالعلا ىلإ هلك كلذ قئاقح ملع لكي نأ دبعلا نم

 ىرجملا اذه يرجي اممو «هبيغ ملع يف هدنع هيلع وه يذلا رمألا اهلك ءايشألا
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 نأ دحأب ةجاح الو لمع اهب قلعتي ال امم رهاظلا يف ةضراعتم ثيداحأو تايآ

 ثيداحألاو تايآلا كلذكو .هلقعو هرظنب اهيف هقفتي وأ اهنيب عمجلا بلطتي

 اهل نّيعي نأ فلكتي نأ دحأب ةجاح ال اهرهاوظ داقتعا زوجي ال يتلا ةهباشتملا

 نم حلاصلا فلسلا هكلس ام اهيف كلسي نأ هيلع بجي لب «هيلع لمحت ًاهجو

 ان لوا نفانلا ىلع نينا انمنإا# للا محو كللام لاق فدان انيك اهزارعإ

 لك ملعن ام هللاو انإ «ءقارعلا لهأ اي» :لوقي دمحم نب مساقلا ناكو «نوملعي

 هيلع هللا ضرتفا ام ملعي هنأ الإ الهاج مكدحأ شيعي نأ و. خةتع 00

 6 كميل اهلا ىلع كوتي ذأ قب هل ريخ

 قلعتي ال نآرقلا نم ظافلأ يناعم نع دبعلا لأسي نأ يدعتلاو فلكتلا نمو

 : ىلاعت هلوق نع نظأ اميف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لئس دقلو «لمع اهب

 يف قيس ينآرق ظفل هنأ عم اذه .فلكتلا وه اذه :لاقف [31 ةيآلا :سبع] 4

 ملع دبعلا دنع نوكي نأ اذهل بسانملاو .اهركشب ةبلاطملاو معنلا ديدعت ضرعم

 ءهدنغ اهنايعأب ةفورعم مَعِن ىلع ركشلا هنم لصحيل ظافلألا كلت عيمج قئاقحب

 ىهن يذلا فّلكتلا نم همالعتساو كلذ بلطت هنع هللا يضر رمع ّدع اذه عمو

 ةيع .٠

 نب رمع لأسأ نأ ديرأ انأو ةنس تثكم» :هنع هللا يضر سابع نبا لاقو

 ةياور يفو .«هل ةبيه هلأسأ نأ عيطتسأ امف ةيآ نع هنع هللا يضر باطخلا

 هللا لوسر ىلع اترهاظت نيتللا نين تارخلا هع هع لاما نأ كيرا كفك عرفا

 رمع لأسأ نأ ًاصيرح لزأ مل» :ىرخأ يفو .«ًاعضوم هل دجأ ام ةنس تغبلف هلي

 لِ ول نإ 9 ؟اههبنا لعوب زرعنا لاق نيفللا 255 يبلا جارزأ نم نيتارملا نع

 انك املف ءهعم تججحو رمع مح ىتح [4 ةيالا : ميرختلا] كيرا تعم دن لأ

 هيدي ىلع تبكسف يناتأ مث زّربتف ةوادألاب هعم تلدعو رمع لدع قيرطلا ضعبب

 باولو ناكل 2 حلا جاور نو نادارعلا نم يضرم ب :ىرتر فوق

 رمش لاقت 414 ها يرتكز 4 كفرا تمض دسم لا لإ 12 نإ 11 عيون
 ةلاس اضاللاو هيك ةثيدخلا ىواوودو فرقتلا لاق مناخ ىنا' اي. كلل ايصعاو

 ناك ولو ءثيدحلا قوسي ذخأ مث .ةشئاعو ةصفح يه :لاق ءهمتكي ملو هنع
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 ريخأتلا كلذ هلاؤس رخؤي ملو هنع هلأسي نأ بهي مل هنم ًابولطم اذه نع هلاؤس

 سابع نبا ىأر املف «يوارلا اذه هركذ امبسح كلذ نع هلاؤس رمع هركي ملو
 ناك اذه لثم ملع هتوفي ال نأ ىلع ًاصيرح ناكو لوضفلا نم ًاعون لاؤسلا اذه

 هيف سفنلا بّيط احرشنم اهيف نوكي يتلا تاقوألا هنع هللا يضر رمعب نّيحتي

 تقولا كلذ يف ةحابملا رومألا ةلمج نم هلعجيف ءاذه لثم نع باوجلل ةيلباق

 فداص امل ينعأ  كلذلو «ةدابعو ةعاط كلذ يف هذخأ نأ دقتعي نأ ريغ نم

 نم اهلوط ىلع هيلع ةصقلا درس يف هنع هللا يضر رمع ذخأ  حارشنالا نم هدنع

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع َرَد هللف ءفورعم ثيدحلاو ءاهرخآ ىلإ اهلوأ

 هل نلاعت هللا ةيغاركلا كلذ.« ينعي ال هع لاؤملاو تاكل ههركأ تاكو

 ةيهارك نم غلب ىتح لاؤسلا ةرثكو لاقو ليق نع ىهني هلو هللا لوسر ناكو

 مهني ناك اذه اغسل يور دقف . غلابلا تدالا انسه هيلع ذأ نأ كلذل رمع

 لكيم اجو اعلا تاعك ف ئاآ ننغ لاعب اكو, «ةاوهألا لأ عارم

 رمأي ناكو «نآرقلا نم نههبشأ امو *ٍتعِزَئلاَو »و © ٍتّلَسرمْلاَو و تترد

 كلذ نع هلأسف رصمب صاعلا نب ورمع ىلع مدق هنأو . كلذ يف هّقفتلاب سانلا

 م لا ا ىلع فللدأ نأ نع د

 جرخف :نيايدفأ هدعوأ باتكلا أرق املف .رمع ىلع لوسرلا لحخدف «لويشرلا

 تاعزانلاو تايراذلا نع هلأسف ؟هنع لأست يذلا ام :لاقف هب هاتأف لوسرلا

 نأ داك اذإ ىتح هسبح مث هدسج ربدأ ىتح لخنلا دئارجب هبرضف «تالالسرملاو

 دنع غيبص هل لاقف ءًارارم كلذ هب لعفف .هنجس مث هبرض مث ًاضيأ هجرخأ رعي

 يئاود ديرت تنك نإو ليمج لتقف ىلتق ديرت تنك نإ نينمؤملا ريمأ اي :كلذ رخآ
 ا دوبتكو قارعلا ىلإ هافنو هنع هللا ىضر رمع هقلطأف :لاق .ءاودلا ىنغلب دقف

 دق هنأ رمع ىلإ ىسوم وبأ بتك مث :لاق .دحأ هيلإ سلجي الو هيف سلجيو

 ..نتانلا نيبو ةئيب ىلخف ريع هرم أف ةقيوتا تكس

 ىلع سيل غيبصل هنع هللا يضر رمع نم بدألا اذه نأ يل رهظي يذلاو
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 هللا يضر سابع نبا نع هانركذ يذلا لاؤسلاك ةدئافلا بالجتسا درجمل هلاؤس

 نوكي نأ امإ هنأ وهو كلذ ىلع ًادئاز ًاركنتسم ًأرمأ هنم مهف هنأل هبّدأ امنإو ءهنع

 ىلإ ىرت الأ «لجو ّرع هلل تاعاطلاو برقلا نم كلذ لثم نع لاؤسلا نأ بيح

 يف نوكي نأ امإو ««كلذ يف هقفتلاب سانلا رمأي ناكو» يوارلا لوق نم مدقت ام

 نإو ةلئسألا نم ريثك نع ىلاعت هللا ىهن دقلو .تارثعلل ًابلاط ًاتّدعتم كلت هتلئسأ

 نع اوُنَسََم ال أونَماَء تذل اًمأكي# : لجو ّرع هللا لاق ءاذه نم ءيش اهيف نكي مل
 نإ» :ِةيي هللا لوسر لاقو «[101 ةيآلا :ةدئاّملا] * . . . وسم كَل َدم نإ ةآَيَشأ

 نيملسملا ىلع مرحي مل ءيش نع لأس نم امرج نيملسملا يف نيملسملا مظعأ

 امو .هوبنتجاف هنع مكتيهن ام» :لوقي ناكو .«هتلأسم لجأ نم مهيلع مرحف

 مهلئاسم ةرثك مكلبق نيذلا كلهأ امنإف « متعطتسا ام هنم اولعفاف هب مكترمأ

 جحلا نع لجر هلأس نيح مالكلا اذه نم ًاوحن لاقو «مهتايبنأ ىلع مهفالتخاو

 لئس :لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو ؟هللا لوسر اي ماع لكأ :هل لاقو

 امع ينولس» : سانلل لاق مث بضغ هيلع رثكأ املف ءاههرك ءايشأ نع ِةلَك يبنلا

 اي يبأ نم :رخآ لاقف '' «ةفاذح كوبأ» :لاقف ؟يبأ نم :لجر لاقف ''"«متئش

 لوسر هجو يف ام رمع ىأر املف ''”«ةبيش ىلوم ملاس كوبأ» :لاق ؟هللا لوسر

 كهّبني امم هلك اذهف . هللا ىلإ بوتن انإ هللا لوسر اي :لاق بضغلا نم هك هللا

 .يّدعتلاو فلكتلا نم كلذ نأو ينعي ال امع لاؤسلا رطخ ىلع

 نع انيهن» :لوقي هتعمسف رمع دنع تنك : هنع هللا ىضر سنأ لاق

 ال يذلا فّلكتلا نم يدنع يه نامزلا لهأ اهاطاعتي ةدحاو ةيئزجو ””(فلكتلا

 نم بلاغلا يف هل دب ال سانلا ءارقإل سلجي يذلا سردملا نأ يهو هيف لاكشإ

 نأل .نّيبلا فلكتلا وه اذهو ءءارقإلا سلجم ىلإ ءىجي نأ لبق بتكلا ةعلاطم

 ثيدح «هركي ام ىأر اذإ ميلعتلاو ةظعوملا يف بضغلا باب .هحيحص يف يراخبلاهاور (0)

 (394) مقر ثيدح .«ححلا ضرف يف باب .دنسملا يف عيبرلا هاورو [92(]47/1) مقر

 .امهريغ هاورو [160 /1]

 /6] (6863) مقر ثيدح « . . .لاؤسلا ةرثك نم هركي ام باب .هحيحص يف يراخبلا هاور (2)

9. 
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 ىلع بقاعم هنأ ىريو هيلع بجي نم الإ هب لغاشتي نأ يغبني ال مويلا ءارقإلا

 هْنب هنم بلطُي لصاح ملع هدنع نّم ىلع الإ بترتي ال بوجولا كلذو «هكرت
 ال هيلع بجي الو كلذب بلاطي الف لصاح ملع هدنع سيل نَم امأو ءريغلل

 ةجاح ال لصاحلا ملعلا بحاصو [7 ةيآلا :قالطلا] #اَهنَتاء آم اَلِإ امن ُهَّنَأ نك

 وأ اهديفي ءايشأ اهنم لقنيل اهعلاطيو اهيلإ عجري امنإ هنأل بتكلا ةعجارم ىلإ هب

 مل ام هسفن ىلع بجوُي نأ ىلإ ببستم يلوضف كلذ لك يف وهو كاذ ذإ اهديفتي

 ةعلاطم لبق تقولا يف هدنع ةلصاح نكت مل لئاسمل ميلعتلا نم ًابجاو هيلع نكي

 . مهيلع بجي ءيشل اوضرعتي نأ نم نوبرهي فلسلا ناك دقو .بتكلا

 ةلكشم هدنع رومأ يف قيقحت هل لصحيل بتكلا علاطي امنإ :تلق نإف
 ام :لوقأف .هل ةدافتسم نكت مل لئاسم ديفتسيل وأ لاكشإلا هنع كلذب لوزيف

 ثيح نم ريغلل اهثبو اهقيقحتب ةبلاطملا هيلع هجوتت ال لئاسملا نم هيلع لكشأ

 مب خا لناس ةدانتسا ىأ يقيل ةبلاطبقلا هلع هحرتق ةنينإوأ «ريخللا ثياننإ
 اهتاكيو اهدلتت نأ هلع يفيدنا يما فادعا هيناتا ىف اهلإ نيتها عن | نيج
 هذه لثمو .هريغل اهمّلعي نأ هنم بلطي كلذ دعب مث «هداقتعاو هملع بجي امم

 لب ءارقإلل هيطاعت دنع الإ نوكي ال كلذ نوكب بتكلل هتعجارم دّيقتت ال ةلاحلا

 نأ ديري وأ لاكشإلا كلذ هرطاخ يف حدقني امدنع اهعجاريو بتكلا علاطي

 لب «قفتا امفيكو قفتا تقو يأ يف كلذ نوكيو هدنع نكت مل لئاسم ديفتسي

 يف ذخأ اذإف ةيسنم ءارقإلل هيطاعت لبق هدنع بتكلا نوكت ءىرقملاو سردملا

 هنأ ىلع ليلد اذهو «عفرملا نع اهلّرنو ةنازخلا نم اهجرخأو اهرضحتسا ءارقإلا

 لقنو لئاسملا قيقحتب نّيزتلاو عئصتلاو ءايرلا لب «كلذ هملع يف صلخم ريغ

 «ينعي ال اميف ذخألاو يدعتلاو فلكتلا مظعأ اذهو كلذب ثّبشتم سانلا مالك

 .هرشنو ملعلا ميلعت نم هب هرمأ ام عبّتمو هل عيطمو هلل لماع هنأ ىري وهو

 تقوو ةنسلا لوصف نم لصفب كلذ هصيصخت ًافلكتم هنوك ىلع رخآ ليلدو

 امو يطرشو ''”ساكم نم دحأ لكل كلذب هيّدصتو لصفلا كلذ مايأ يف مولعم

 . (دئارلا مجعملا) سكملا بحاصب فرعيو ةبيرض وهو سكملا ذخأي نم :ساكم (1)
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 نم غرفو ءارقإلا يف عرش اذإف .نيمسو ثْغ لكل كلذب هضرعتو ءامههبشأ

 ىلع هتسلج رادقم الإ ضرألا نع عفتري ال يذلا ءاعدلاو ةيلصتلاو ةلمسبلا

 امل اعطق كلذ هل بجوي مل ءالثم كنبا وأ كوبأ تام :ذئنيح هل ليق ول «هيسرك

 . اذكه نكي مل ىلاعت هلل ًالماعو كلذ يف ًاصلخم ناك ولو ءهنع ًاّمك الو هيف مه

 هلهأل الإ كلذ ثبي الو .صوصخم تقو الو صوصخم لصفب هميلعت دّيقتي الف
 هيف وه ام عطق بجاو قح كلذ ءانثأ يف هل ضرع اذإو ءهلهأ ريغ نم هعنميو

 هدصق نم اهّتضرف يتلا ةلاحلا هذه يف هنإ مث .بجاولا قحلا كلذب لغاشتو

 نم جرخي مل اهنم ًالصاح هدنع نكي مل ام ةدافتساو ةلكشملا لئاسملا قيقحتل
 نم هل نيسلاجلا فلكي ىتح ميلعتلا يعّديو بذكي ءيش يألف .نيملعتملا دادع

 ىواستت نأ ًانسحتسم مهنم ىري ىتح مّلعملا عم مّلعتملاب قيلي ام هعم بدألا

 ؟هلوطو يسركلا رصق بسحب اهنع ضفخنت وأ هيلجر عم مهسوؤر

 اهضعب نم وأ تافآلا هذه نم تملس ملكتملا اهيأ اي كنأك :تلق نإف

 قيمنت ىلإ الو باتك ةعجارم ىلإ كلذ يف جاتحت الف بتكلا نم ىلإ هبتكت اميف

 يف ةاذقلا مكدحأ رصبب عئصتلاو ءايرلا نم ءيرب كنأو اهنييزتو اهنيسحتو ةرابع

 اميف صلخم ينأ َعّدأ مل ينإ :لوقأف ''”«ًأاضرتعم هنيع يف عذجلا عديو هيخأ نيع
 نم عقي ام ينم عقي امنإو «ىلاعت هلل هيف عيطم ينأ دقتعأ الو ,كلذ نم هلعفأ

 وأ ًابيصم نوكأ كلذ يف ينلعجاو «كعم مالكلاب ًايفشتو يبلق ةحارل ًادصق كلذ

 ماهم نم ريثك ىلع كلذ مّدقأ يندجت اذهلو «ءىطخم ينأ رهاظلا لب ءًائطخم
 :ةينيدلاو ةيويناللا بفن

 .اهنم غلبأ وأ اهلثم يويند هنأل اهيلغ هندفا ركعيس ال نقف: ةيوينانلا افأ

 نأ قفتي دقف ءاريثك ينم عقي دق كلذو «ةينيدلا رومألا ىلع هميدقت ركنتسي امنإو

 ثيحب ىلع كلذ بلغيف ءيشب مكل بتكأ نأ يدنع حدقنيف ضرف ةالص يف نوكأ

 اهب رعشأ ال انأو ةالصلا رثكأ يلع بهذي ىتح هيف ركفلا يف يرطاخ لسرتسي

 بلطو هسفن بويع دقفت نم ءرملا ىلع بجي امع رابخإلا ركذ حيحصلا يف نابح نبا هاور )010

 .[73 /5761(131) مقر ثيدح «سانلا بياعم
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 لعجأف نآرقلا نم ًاءزج أرقأ نأ يتين يف نوكي دقو ءروضح اهيف ينم دجوي الو
 نم ينتوفي امل فلخ ينم عقي ال مث «نايذهلا نم ههبشأ امو نامرخلا اذه هلدب

 وأ صالخإلا ىلع ةمالع هلك اذه ءىش ّيأ ىلعف «نامزألا نم ىتأي اميف كلذ

 الإ حصي ال هللاو الك ؟صالخ الو كاكفنا هنع يل سيل يذلا ءايرلا ىلع

 نكلو .حيصف ظفلو بختنم ىنعم لكب ىلاعت هللا ةةضرم قفاوي الو حيحصلا

 ةمعن تاجردلاب زوفلاو ةاجنلا يف عفني ال ناك نإو هب رارقإلاو اذه ةفرعم

 ؟تركذ اميف عفنت ال اهنوك عم ةمعن نوكت فيك :تلق نإف

 يف ةعفنملا نم ولخت ال كلذ ةيلك ىلإ لوصولا يف عفنت مل نإ :لوقأف

 وهو زوفلا أدبم هل لصح دقف اهلخدي ملو ةنجلا باب ىلإ لصو نّمو ءاهلوهم

 . ملعأ ىلاعت هللاو ءاهلوخد ىف هعمط

 تدودو ا هعو م ج4 هم

 نورشعلاو ةسماخحلا ةلاسرلا

 بتكأ نأ يل هّجوت اذه لبق يذلا باتكلا مكيلإ تهّجو نأ دعبف :دعبو

 الو باتكلا كلذ ةمتاخب امهولصو امهوغو امهوعمساف امهيباوجو نيلاؤس مكل

 :امهو ءامهوعطقت

 يذلا :نصختشلا دنع تباثاهل نيثآت ال هناي متكح»ئذلا!ةيلقتلا :تلق نإف

 ال هنوك نم ةنه:فولطملا نآل ىوعدلا دوجو هب يفني ام هنم روصتي هنأ متركذ

 كلذ لعف ىري الو هظح هب بلجتسيل ال ىلاعت هللا قحل ةاعارم الإ هلعفي ام لعفي

 هجولا يف ديلقتلا عم رّوصتي فيكف ءديلقتلا قيرطب الإ هل لصحتي مل .هسفن نم
 ؟ثلاثلا هجولا يف هعم روصتي ال هنأ نم متدعبتسا ام يناثلا

 بلطم كلانه ديلقتلا نأ امهنيب قرفلا نكلو حيحص هتركذ ام :لوقأف

 يذلا دحاولا بلطملا امأ :نيبلطم ىف هيف ديلقتلا ثلاثلا هجولا ىفو ءدحاو

 <كللاثلا هكبولا يف ناذللا نابلطملا امأو عمقا كف كلانه
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 ةمئادلا هتادابع ىلع ةرذلا كلت نم هانركذ ام ةيولوأ دقتعي نأ :امهدحأف

 ةكراشملاو ةبسنلا دقفل ًازاجم الإ عضوملا اذه يف روصتت ال ةيولوأ «ةلصتملا

 . كلذ يف

 نع هئانفو هسفن نع هئانفب الإ ملسيو حصي ال هنم كلذ نكي نأ :يناثلاو

 يناثلا هجولا بحاص هيف دلق يذلا دحاولا بلطملا كلذ ىنعم وهو هئانف ةيؤر

 .هلاح هب ححصو

 هضراعيو همداصُي ام نادجو ريغ نم دحاو بلطم ىف ديلقتلا نأ مولعمو

 هلنع ررقت ام وهو هضراعيو همداصي ام نادجو عم نيبلطم يف ديلقتلا نم لهسأ

 ةأطاومو ةعيرشلا صوصنب اهيلع وهب ىحلا ناحل حيض نبا نت ىح تحرو
 ديعب هنإ انلق كلذلف ؟يناّبر رهقو يهلإ رمأ الإ كلذ نع هلقني ءيش يأو .ةفاكلا

 يف روصتيو هسفن نع ىوعدلا دوجو ثلاثلا هجولا بحاص هب عفدي ام روصتي نأ

 . يناثلا هجولا

 مظعأ ثلاثلا هجولا يف ىوعدلا دوجو نأ هلك اذه نم مهفي :تلق نإف

 يف دومحم وه ام نمضتم ثلاثلا هجولا نأ عم «يناثلا هجولا يف ىوعدلا نم

 ام نمضتم يناثلا هجولاو «هنم دايدزالا ىلع صرحلاو ريخلا ةبحم نم عرشلا

 اذه ىلع مزليف ءىوهلاو ةوهشلا عابتاو يناثلا ىلع صرحلا نم هيف مومذم وه

 ةمومذم اهنوك عم اهيلع وه يتلا لاحلا رايتخا يناثلا هجولا بحاص نم حصي نأ

 .عرشلا يف ةدومحم اهنوك عم ثلاثلا هجولا بحاص لاح ىلع ءعرشلا يف

 ىلع ىقبأو هراتخأ الو هّبحأ الف :دشأ رطخلاو مظعأ ةفآلا تناك نيح لوقيو

 .هيف ام هيف اذهو ءاهيلع انأ يتلا لاحلا

 نم نأل ءرايتخالا اذه هل حمصي ال نأ يقيقحلا رظنلا ىضتقم :لوقأف

 نأ يغبني يذلا وه ًادبأ يلاعلا ماقملا نأ ةميلسلا لوقعلا بابرأ دنع مولعملا

 ةسايرلا لهأ لاوحأب كلذ ربتعاو ءمظعأ هيف رطخلا ناك نإو رثؤيو راتخي
 ةيلهأ هيف نم نإف «نيدلاب رضت يتلا تافالا نم كلذ ولخ ريدقتب ةنطلسلاو

 اهيلإ لصوتلا ةلواحم كرتي نأو اهبلط يف دهزي نأ لقاع هل نسحتسي ال ةنطلسلل

 نَم ىلإ ةبسنلاب امهل فدهتسا نيذللا ررضلاو رطخلاب ًالّلعت «هنكمأ هجو يأب
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 دعي ال لب ءررضلاو رطخلا نم اهيف هل ضرعي ام لمحتو اهيف هدهج لذبو اهبلط

 وه كلذ يف ةَّمهلا يلاعلاو «ةَّمه ةءاندو سفن ةنابجو ًاهلبو ًاهفس الإ هنم كلذ

 : سيقلا ؤرما هلاق ام لوقي يذلا

 اردعتات كوست را للراحل

 ولع هيلإ هاعد ام ىضتقم ىلع هلمع هبجوأ امنإ ةلاحلا هذه يف هل رذعلاف

 كلذ نأل ٍبَجْوَأ وأ ىلْؤأ هيف نحن اميف لب هيف نحن اميف لاحلا كلذكف ءهتّمه

 كارتشا ال هيف نحن امو ءرخآلا نم فرشأ امهدحأ نيفيرش نيلاح نيب عقي امنإ

 وهو لاح لك ىلع هنع لقتني نأ يغبني يذلا وه امهدحأ لب فرش ىف امهنيب

 لفاونو تاعاطلا كرت نم نأ مولعم ةلمجلا يفو «يناثلا هجولا بحاص لاح

 (''يأرلا لئاف لقعلا صقان وهف تافآلا نم اهيف هعّقوتي ام لجأل تاريخلا

 تناك نإو ةيلاعلا تاماقملا لين ىلإ فّوشتي نأ دبعلا ىلع لب ءظحلا سوخبم

 نم هفّوختي ام نادجولا كلذ نع دعاقتلا يف رذعُي الو ءرطخلا مظعأل ةنُمضم

 هنع هفرص ىف ةليحو ةردق هل كلذ نم همهوت ام ناك نإف ءراضملاو تافآلا

 / .هلايتحاو هتردق زجعأ اميف هيلع مالم الف الإو هلازأو هفرص

 ذإ ناك نإو ىوعدلا دوجو هنم روصتي ثلاثلا هجولا بحاص نأ ملعاو

 دقف ًافّوسمو أطّرفم ناك نإ امأو «تاحلاصلاب ًالماعو تاعاطلا ىف ًاذخآ كاذ

 اننا هنأ نم اينمضت هنن اقدانج ناك ول ذإ هنن ذك ةلضاحللا ةرع د فاضنا

 عراسل ىلاعت هللا نم هل ةبرقملا ةحلاصلا لامعألا نم هتوفي امل توملا هركي

 امل ةمتت مكل هركذن نأ اندرأ ام اذهف .طيرفت الو فيوست هنم نكي ملو ردابو

 ريغ اقلطم انم عقو يذلا مالكلا كلذ ىنعمل نايبلا مامت هب لصحيل هلبق مدقت

 . متئش نإ هيلع اولمعاو هومّهفتف دّيقم

 يذلا لبقو اذه لبق مكيلإ هب تثعب تنك يذلا باتكلا يف رخآ عضومو

 سْؤَه نم هيلع بترن نأو هيف رظن ديزم نع هلماح ينلجعأ هلبق مكيلإ تثعب
 ال دبع وه ثيح نم دبعلا :هيف يلوق وهو كبجعي اال امو كبجعي ام غامدلا

 . (دئارلا مجعملا) .هفيعض :يأرلا لئاف لجر (1)
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 ةعاشب نم ولخي ال اذهو .هيلع طخاس وأ هنع ضار هالوم له فرعتي نأ همزلي

 هنعلا نال ارم دعانا ىقيضراالا ىاللا ميربصلا نحنلا يدع هنكلو ةرهاظ ىف

 لاثتماب الإ هديسب وأ هسفنب قلعتي امم ءيش يف هل لخدم ال دبع وه ثيح نم

 هب لصوتيل الإ لقعلا يذ يف لقعلا ىلاعت هللا قلخ امف .ءطقف هيهن بانتجاو هرمأ

 ءريغ ال هيلإ ىلاعت هللا هيدهي ام بسحب اهيف فرصتلاو ةلمجلا هذه مهف ىلإ

 ريغ نم كلذ ىوس ءيش يف رظن نمف .ىمعأ مكبأ مصأ كلذ دعب اميف نوكيو

 وهف بانتجالاو لاثتمالا نم هانركذ ام ىلع نوع نسحو ةوق هيف هل نوكي نأ

 بعسل اذ هلي نم ادعو .ةيتاكولا ةلاو ودعا بحي الهنناو تلكتمو عقم

 ال َةّيمأ ةمأ َنِإ) ملعأ هللاو .هلوق يفو «ةلوهسلاو ةحامسلا نم ةيدمحملا ةلملا

 ةرضخشم ةلوهتسلاو ةحامسلا نأ قتلت ألو .ءاذه ىلإ ةزانقإ *!*(بنكت آلو بست

 ةتيملا لكأو َنيَّقحلا ىلع حسملاو هيف راطفإلاو رفسلا يف ةالصلا رصق وحن يف
 «صخرلا كا هبشأ امو ةمقلب ٌصغ اذإ رمخلا ةعرج عّرجتو رطضملل

 سمتلا نّمف ءلوضف وه ام لك يف رظنلا نع لوقعلا هيفرت كلذ عم لوانتت لب

 وأ ّيقش وه له كلذكو ءّدعتم وهف هل ًاطوخسم وأ هالومل ًايضرم هنوك ةفرعم
 نأ كلذ نم مزليو ءّودع وأ يلو وأ صاع وأ عئاط وأ نمؤم وأ رفاك وأ ديعس

 كرادتلا ةدارإ ريغل تائيس وأ تانسح نم هلمع اميف رّكفتلاب لغاشتلا هل حصي ال

 ءاجر وأ ًافوخ هل بجوي ام راكذت هل حصي ال كلذكو ءاهنم لتخا ام حالصإو

 يدنع ًاذإ حصي الف ءلوضف هلك اذه نإف ءًأطسب وأ ًاضبق وأ احرف وأ ًانزح وأ

 نأ يف هرظن لثم «ءايشألا هذه لاثمأ نم مهنع هللا يضر انتمتأ هلاق ام عيمج

 كلذكو ؟ال مأ هل حص له ينالفلا لاحلاو ؟ال مأ هب ماق له ينالفلا ماقملا

 اذإ حصي الف ملقلا هب ىرج امو ءاضقلا هب ذفن امو متاوخلاو قباوسلا ىلإ رظنلا

 عمس امل هنع هللا يضر يطساولا ركب وبأ انديس هلاق ام ةروكذملا ةيثيحلا نم

 : لئاقلا لوق

 مقر ثيدح 6.0. .انيسحال الو بكن ال : هك ىبنلا لوق باب .هحيحص ىف يراخبلا هاور )010

 ةفورح داضمر موص بوجو باب .هحيحص يف ملسم هاورو 5 /1814(1]2)
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 0 ندع تاع اس ناردست تارت انا

 لوق عمس نيح هنع هللا يضر دينجلا مساقلا وبأ انديس هلاق ام الو

 : لئاقلا

 00000 مايألا ىلع تكك مايأ اهفلأتو اهاوهت تنك لزانم

 اذه نإف «نيتيبلا نيذه اعمس نيح ناديسلا ناذه هلاق يذلا ام ملعت تنأو

 قلعتي اميف اذه .لابلاو رطاخلا لغش الإ ىقيقحلا رظنلا ىف هل ةدئاف ال هلك

 هالوم دوجو هدد نرقتو ةيلق ىف تلت نتف ةيمنلاب قلمك ام امأو .دبعلاب

 يف هديزي ام ىوس ءيش يف رظني نأ هل غوسي ال هل هتيكلمو هتمظعو هديحوتو

 تافيص- زب هةلقعي ةميفن اه نكتقم داقتغا قلع هقفوت نتف. اضوسرو انميتق كلذ

 ىفنو هيلع دمجو كلذ ىلع رصتقاو .هئالعو ههيزلت هوجوو ةكاهشأو ىلاعت هللا

 هررق امم ءيش يف رظنلاب لغاشتي ال نأ هانركذ ام ىلع يغبنيف ءدعتم وهف هريغ

 كلذ نم لَجأ رمألا نأ دقتعي لب .قيقدتلاو قيقحتلا هجو ىلع لوصألا بابرأ

 0 :نيفراعلاو نيملاعلا مامإ هلاق ام لوقيو «هريغ الو وه همهفي دل ءيشب هلك

 . "7(كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع ءانث ىصحأ

 دماح وبأ مامإلا هركذ امم ريثك ىلع عالطالا ىلإ فّوشتي ال نأ كلذكو

 هبشأ امو نيفراعلل ىوصقلا ةياغلا هلعجو «ةفشاكملا مولع هاّمس امم يلازغلا

 ع دمحم انمنو ةقيك «سكلاو رتافدلا هنم تئلمو فحصلا هب تدوس امم اذه

 نأ هتعاطو هاوقت نمو .طقف ةعاطلاو ىوقتلاب هنع انرمأ امتاو: :اثيلغ تاتيعملا

 توقايل نادلبلا مجعم اهنم ةدع رداصم يف تيبلا دروو تيبلا اذه لئاق مسا ىلع فقأ مل )1(

 ىف ىبلاعثلا نمحرلا دبع ديز وبأ هدروأو .[35 /7] امهيلي امو ءايلاو لادلا باب ,يومحلا

 0 [126]3/:122) 7 ةيآ: ؟ئروشلا ةزيوبس ةريشفتلا

 .تيبلا اذه لئاق مسا ىلع فقأ مل (2)

 /486(]1) مقر ثيدح ءدوجسلاو عوكرلا يف لاقي ام باب .هحيحص ىف ملسم هاور (3)

 لج هللا ءاضرب ذوعتي نأ يلصملل بحتسي ام ركذ «.حيحصلا يف نابح نبا هاورو [2

 .امهريغ هاورو [258 /1932(]5) مقر ثيدح «...العو
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 كلذ ىّملت امل مرج الف «هانركذ ام اهتلمج نمو ءانل اهعرش ىتلا صخرلاب لمعت

 هنع رخأت نمم هقيفوتو هللا ةيانع هتكردأ نمم هنع هغلب وأ هتمأ نم هرصاع نم هنع

 لب هنع ثحبلاو هبلط ىلع اوصرحي ملو هانركذ ام ىوس ءيشب اولغاشتي مل

 يذلا ةريصتملا دا ملدا هلللو يىذ وحلا نع ويارتم اوحارأو مهرطاوخ اوهفر

 فاو انه مق رعت ىلإ اوفّوشت اذإ مهنأو .ًاملع هب اوطاحأو هومهف دق مهنم بِيظ

 ل روما ودول ل ا و ا

 د دك ولا و مو رص تو ١ ناكني كش متتل ف ىناحت
 .(اذه ينيفكيا١ : لاق [8 27 ناتيآلا : هلَّولَيِلاَ] 402 رب

 ِمِلْسُيِل ةيئانلا دالبلا نم هلك يبنلا ىلع مدق اذإ فلجلا يبارعألا ناكو

 رادلا بابب الوقعم هريعب عدي ام رادقم الإ هعم ثبلي مل «هيلإ حاتحي ام ملعتيلو

 رصتخملا تقولا كلذ يف ٍةكَك يبنلا هل لاق اذإف ءهنعل و3: دجسملا تانوأ

 هع ترصتا تايهضلاو :كارومأملا :ويدهحلس نأ ىلادك لا ءاضاام هيلعوب لاكن

 الو هب عمتجي ال هرمع ةدم ىقبيو .هتعجارم ىلإ حتحي ملو هموقو هدالب ىلإ
 رخّدي ملو ةحيصنلا لك سلجملا كلذ يف هحصن دق ٍةِلَت يبنلا نأ مولعمو .هاري

 نكل «ةرخآلا رادلا يف لزانملا يلاعو تاجردلا عيفر هل بجوي امم ًائيش هنع

 لصوو هيلع ةفاسملا تلاط املف .ديدج مالسإلاو ضغ ناميإلاو هلك اذه ناك

 نود يضقنت ءايشأ مسرو راثكإلا نم عقو ام عقوو ءهيلإ لالحمضالاو ءالبلا

 رمألا كلذ تامّدقم تراصو رامعألا لاوط اهب ةطاحإلاو اهمهفو اهركذ

 يف مث «نيواودلا هيف نّودتو فيناصتلا هيف فّنصت هلئاسوو هلئاوأو بولطملا
 الو .مامزل طبضنت ال ةريثك نيواودو فيناصت عقت درفنم ناويد وأ دحاو فينصت

 كلذ عيمج يف وهو .مامإ يأ امامإ اهفنصم يعّديو ؛مالكلا اهيف عطقني نأ داكي

 ام لكو .دوبعملا عم دباعلا لاح ركذ نم دوصقملاب ملي ملو دوعوملاب يفي مل

 اوجرخي ملو نايرجلا اذه ىلع يرجلاب اورمتساو «نايذهلا ديازت نامزلا ىخارت

 نم ءيش ىلإ ىدتهُي وأ ةقيقحلا ىلع كلذ عم رّثعُي ىنأف «ناّدف نم ًاريزنخ
 .رون لك ءافطنا أدبم هنإف رورغلا نم هللاب ذوعن ؟ةقيرطلا

 يف نكي مل نميف مهنيب عقو يذلا فالخلا بجعلا هنم تيضق اممو
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 لوقي نم مَ نأو «مالكلا ملع لهأ ةقيرط ىلع ناهربو ليلد ىلإ ًادنتسم هداقتعا
 اذه ىكح امل هنأ ركذأ هقيفوت هللا مادأ ًانالف نأ ىتح «مالسإ الو هل ناميإ ال هنإ

 ذخأي نيح مزتلا ضايعل «دعاوقلا» ىلع هعضو يذلا حرشلا ةمدقم يف فالخلا

 امم يلقع ليلدب اهدضعي نأ ريسفتلاو حرشلاب اهيف يتلا ةديقعلا تايئزج يف
 اذه يف عقو يذلا فالخلا نم هباتك يف رظانلا جرخيل مالكلا ملع لهأ هركذ

 .رمآلا

 نع جورخلا دصق الإ دوجولا يف عقو عطنتو ديدشت لك بجوأ لهو

 ّىنسلا داقتعالاب مزجلا لوصح الإ دوصقملا لهو ؟هل لصأ ال يذلا فالخلا

 هنراق اذإ يفكي امك كلذ ىفك ديلقتلا قيرط نم لصح اذإف ؟نكمأ هجو يأ نم

 ليلدلا ةلواحم ىلإ جاتحي الو .امهنيب ناقرف دوجو ريغ نم ناهربو ليلد
 يف خسار وه نّم امأو هش وأ كركم هتديقع تاكيدت مو ألا ناهرسلاو

 نوكت دقو كلذ نم ءيش ىلإ جاتحي الف سانلا ماوع لاحك ّينسلا داقتعالا

 .اهنولواحيو ةلدألا هذه نوظاعتي نيذلا كئلوأ دئاقع نم ريثكب خسرأ مهتديقع

 لع انك وجم اا زعو

 ةملكب قطنلاو رارقإلا درجمل برعلا فالجأ نم ِةكَي هللا لوسر ىفتكا دقو

 لاثمأ لغاشتي ول لب «مهيشاوم ةياعرو مهيلهأ ىلإ هنع نوفرصني مث «ةداهشلا

 تاللايخو سواسو مهدنع حدقنت نأ مهيلع فيخل اهيف رظنلاو ةلدألاب ءالؤه

 نأ لبق ناك دقو ءاهنم رمادا ىلغ نوودقي الو ايينا نوينعي هنو ةوكذو

 همحر ىلازغلا دماح وبأ مامإلا بنطأ دقو .ناميإ ةحصو نامأ يف اهب لغاشت

 باتك يف بانطإلا لك ةلاقملا هذهب تلاق يتلا ةقرفلا هذه ىلع درلا يف هللا

 يف هرظناف هتدرأ نإف «ةعساولا هللا ةمحر تقّيض ةقرفلا هذه نأب مكحو «ةقرفتلا»

 .روكذملا باتكلا

 هيف رظنلا نع هقرت نأ يغبني امم هانركذ ام كلس يف مظتني امم ًاضيأ اذهو

 نم ًاراذح .لوهجمو مولعم لكب هملع طاحأ نَم ىلإ اهملع مَّلسُيو لوقعلا
 .مكحأو ملعأ ىلاعت هللاو «ءلحي ال اميف لوخدلاو للزلا

 كلذ فلاخ نإو مكيلإ هب بتكأ نأ تقولا يف يل ضرع مالك هلك اذهف
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 سانلا ءالؤه ءاج امل نكلو «ًاباوج الإ مكيلإ يباتك نوكي ال هنأ يف ينم ةداعلا

 الإ نومدقي ال عضوم ىلع اومدق اذإ نيطالسلا نأ مولعمو «مكتهج ىلإ نيدصاق

 متنأ امأو «مهب قلعت نمل وأ مهل لصحت امنإ دئاوفلا كلت نكل .«كلذ يف دئاوفل

 ةّيمكلا ناصقنو راعسألا ءالغ كلذ بجوي امبر لب كلذ يف مكل ةدئاف الف

 ةطنحلا عاص نورتشت متنك نإ مكنإف ءمكلاح صُعنتيو مكشيع رذكتيف رادقملاو

 نم يرتشت تنك نإو ءرثكأو ًامهرد ةرشع ةسمخب هورتشت متعجر مهارد ةرشعب

 ّسِقو «لقأ وأ نيرشعب نآلا اهيرتشت تعجر آالثم مهردب نيعبرأ روكابلا

 امبر مهعم ينم باتك كيلع درو اذإف ءاهيلإ جاتحت يتلا رومألا عيمج اذه ىلع

 ال دئاوف اهنوك ثيح نم دئاوفلاو ةلمجلا ىلع ةدئاف كيلع مهمودق يف نوكي

 كلذك نوكت نأ دئاوف اهنوك يف يفكي لب ةبقاعلا يف كلذك نوكت نأ اهيف طرتشي

 لصح اذإ «فاشفشُب رجح» هل لاقي يذلا رجحلا ةلزنمب اهايإ دافملا رظن يف نآل

 لبق توملا هأجفي دقو «قارعلا كلم كلذب زاح هنأ ىري لهاجلا يربربلا ديب

 ةليمج ةلاح ةدملا كلت يف هل لصحتف هرشقو هرتس هنع عزنيو هَّرِس هل فشكني نأ

 امبر باتكلا اذه هنّمضت ام كلذكو .ةليلق ةدم تناك نإو اهيف هتحرف حبريو

 نمو ءاسبق كبورك تاملظ يف اهذختتو اسفن اهب شيعت دئاوف هب ديفتست
 دعيو رومأ ثدحت هسيبلتو هساحن نع فشكي نم ىلاعت هللا ضّيقي نأ ىلإ نآلا

 الإ هل يغبني ال ناسنإلاف ءهقئاس تومي وأ رامحلا تومي نأ امإ ءرومأ رومألا

 يتلا نتفلا هذه نإف الإو .كلذب الإ ةحارلا هل لصحت الو ءهتقو نبا نوكي نأ

 حري مل نإ تلزن دق يتلا بئاصملا بقع لزنتس يتلا بئاصملاو تلبقتسا

 لثمبف تنأ امأ «بابسأب اهرظتنم لولح راعشتساو اهرّكذت نم هرطاخ ناسنإلا
 ال ذإ ءالبلا هيلع فعاضت الإو بعكلاب بعللا لثمبف كريغ امأو .باتكلا اذه

 سأرلا يف نيتبرض» :ةماعلا لوقتو ءاضقلا هب قبس ام هيلع ذفني نأ نم هل َدَب
 000 ها
 سس وهب

 . (ينغلا مجعملا) سوه هب راص :َنمَّوَهَت (1)
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 دقو «لّوطم رخآلاو رصتخم امهدحأ نانثا ناباتك مكنم ىنغلب دقف :دعبو

 قفاوي مل يتلا ةلأسملا :اهنم .ًارومأ امهنم تفّرعتو ًاريثك لّوطملا كلذ ينبجعأ

 هيف باوصلا .هّيملس هتيضترا ولو :هل ًابطاخم اهيف مكلوقو «نالف يديس اهيلع
 يتلا يهو ةبولطملا يه ةقفاوملا نآل «هيلع تقفاول هتيضترا ولو :اولوقت نأ

 ّىَط ينتتأ يتلا ةءاربلا امأو .رهظي اميف لصاحف ميلستلا امأو «ةبوعص اهيف

 ىراصق ناكو «ةقيرط اهزومر كفل تفرع الو ةقيقح ىلع اهل رثعأ ملف مكباتك
 امب دصقلا ىلإ ينع َيِمَعو جنرانلا يف شبكلا رظني امك اهيف رظنأ تيقب نأ يرمأ

 .داج يبأ فورحو دادعإلا تامالع اهنم هيف ام ًاصوصخو جهنملا ءاوس اهيف

 الو هيلع دمتعأ ال ينكل ريسي حملت نم هيف لخأ ملف ريخألا مالكلا امأو

 كل لوقي :هل اولوقتو مالسلا ينع هوغلبت نأ دعب اهبتاك اذهب اوفّرعف .هيلإ نكرأ

 نم نيعبس يبلق لاز امو ءروطب يل اذه الو رسب كيلع ٌتلخب ام هللاو نالف
 لهجلا لهأ هبسن امم ءيش داقتعال الو هيلع راكنإل ال .نيعبس نبا عزنم

 ال ذئنيحو «بجعتيو بلقلا يّنعيو بذعي ام ًاريثك همالك تيأر ينكلو هيلإ بكرملا
 يذلا وهو فيك .يرسو يرطخ هب جلثي الو يردص يفشي ءيش هنم يل لصحي
 اذهو «صقان بذعم عطاق لكو عطاق ريغ لكو :ريخألا مالكلا كلذ يف لاق

 رايغألاو هرْيَغ عطاق لكو عطاق صقان بذعم لك :انلوق ىلإ ةلاحم ال سكعني

 هزومر مهفت نأ دصق هنأب انل نم ًاضيأو ءهدصقم رابتعاب اهيلإ انب ةجاح ال اهلك
 ىلع يرجي ال همالك نأل كلذ دصقي مل هنأ رهاظلاو «هزونكو هنئافد راثتست نأو

 «قرتسم هل انأ يدي يف وه :لئاقلا لوقي ىتح لزانتي ةرات هنأل دحاو بولسأ

 اهل بجوم سانلا بابلأب بِعال نأش اذهو قرخنملا ّوجلا يف يلعتسي ةراتو
 علظأ همالك يف انأ امنيبف «ءايميكلا باحصأ لاحك سابتلالاو لاكشإلا لوصح

 لّيِجحلا فئاطلب همالك يناعم لزنتسأو لبج لك لقوتأو طلخأو طبخأو طبهأو

 ذإ نيعلاو بلقلاب هيف رظنلا يف دّكأو «نيألاو بعتلا هدلجم لمح يف دباكأو

 نكل اهعسو الإ ًاسفن هللا فّلكي الو «نينُح ئَفُحِب١ نيديلا رفص هنع تلفنا
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 ناكملاو نامزلا مهنم رغش دقو ديعبلا نوبرقيو ديدحلا نونيلي نيذلا مه خويشلا

 .ناك ربخ يف اوراصو

 - نيعبس نبا مالك ينعأ  همالك نم ًاذخأم برقأ يدنع يرتششلا مالكو

 هنمو رمألا اذه يف يدنع ام اذهو «ةوالط اهيلعو ةوالح اهيفف هلاجزأ امأو

 ُتنكل يديب عقت نأ رَّدُق ول خيشلا كلذل اهومتيمس يتلا بتكلا يف يبهذم مهفت

 فلكتأ الو كلذ ىف ىجازم قرحأ نأ ريغ نم اهتعلاطم ىلع لحلحتأ

 : تكل هتلق امل الز كلذ "امون لا ردل نيف هعارعبا ةللواهخانيقعبلا

 امأو «قايتشا اهيلإو ةوهش اهيف يلف هلاجزأو يرتششلا تاعطقم امأو
 ام اهنم اوديقت نأ متردق نإف «لأست الف نسحلا توصلاو ةمغنلاب اهتيلحت

 بتكلا كلت نم متركذ امم ائيش متنسحتسا اذإ سأب الو كلذ اولعفاف هومتدجو

 اوعلاطف «بئاغلا ىري ال ام ىري دهاشلا نأل كلذ اولعفاف ةخسن ىلع متردقو

 . لجو َّرع هللا وه انقيفوت ّيلوو لجرلا هلك اذهب

 دماح وبأ خيشلا هلأس نيح لجرلا كلذ ايؤر يف نيدم يبأ خيشلا لوقو

 هنأ يدنع رهاظلا «كيلإ ةرظن كيلإ ةرظن :لاقف ؟ةذللا حور ام :هل لاقف

 هرظن يف لحمضا لاح يف نكل لجو رع هّبر مالكلا اذهب بطاخ امنإ
 هيلإ ريشي يذلا عمجلا نيع وه اذهو ءدماح يبأ خيشلا دوجو هسفن دوجو

 ىلع ىرج مارملا ةزيزعلا ةيدحألا دوهش نم ماقملا اذه يف لصح املف «موقلا

 نذؤي هايإ هراركتو «كيلإ ةرظن كيلإ ةرظن :لاقف هيف وه يذلا هلاح ركذ هناسل
 هيداخأو بالعون يعس ةنترب ىوارلا لاف" كلذلو مناقل ةتلراتم ةبلكي

 ءانفلا ءاليتساو ىّلجتلا ةصفاغم دنع الإ اذه نوكي الو .هرخآ ىلإ ...ةكئالملا

 :يشالاتلاو

 دقو .ميركلا ماقملا اذه ىلإ هيقرتل ةبجوم دماح يبأ خيشلا ةلئسأ تناكو

 ىلع ىقبي وأ ِةَنكَي يبنلا ىلإ كلذ هباطخب تفتلا نيدم وبأ خيشلا نوكي نأ حصي

 ماقم وأ ىلعأ دماح يبأ ماقم انرّدق ءاوسو . دماح يبأ خيشلا ةبطاخم نم هرهاظ

 امهتحص ريرقت يفو أدعُب نيهجولا نيذه يف نأ الإ ىلعأ نيدم يبأ خيشلا
 ءافاك ءاهلا بلقف مالكلا فّرح خسانلا نكي مل نإ هانمدق ام رهظألاو ءلوط
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 ىلإ هيف جاتحي الو لجو َّرع هللا ىلع دوعيو ءاهلاب هيلإ ةرظن نوكي نأ نكمي دقف

 يف كلذ يف هل بلاط يبأ خيشلا ةعجارمو نيدم يبأ خيشلا مالك امأو

 ىفخي الو هلك نّيب وهف نيثدحملا ضعبل ءزج يف اهيلع متفقو يتلا ةيناثلا ايؤرلا

 .ةقيرطلا هذه يف موقلا ىمرم مهفو «ةفئاطلا هذه مولع نم ائيش اذش نّم ىلع

 ال ينإو - ةيمونلا يئارملا ينعأ - سنجلا اذه نم ناك ام عم يلاح ملعت تنأو

 هجوتت مل ايؤرلا هذهك ملع عون هيف اهنم ناك ام ْنِإو ءاهنع ثحبأ الو اهعّبتتأ
 .قوفو قوف نم اهنم حولي ام ىلإ الإ ينم ةّمهلا

 نم ىنم هومتبلط امل ةيلباق ىسفن ىف دجأ ال ىنأ تفرع اذه تملع اذإف

 هذه يف مكل رهظ امو هضعب وأ هلك مالكلا كلذ نم مكيلع لكشأ ام نايب

 ةيرخ ادملا رفع دج انإف اذه لع وم ركع م نتك ىأو سيم كلذ ةوك

 هيلإ لصي مل ام فراعملاو مولعلا نم اوحنمو فتاطللا نم اوطعأ دق ءايلوألا نم

 ىف هنع هللا ىضر ىلبشلا ركب ىبأ لوق نم اذه ذخو .نيمدقتملا رباكأ كلذ ىف

 هللا دبع يبأ مالك نمو «لاق امك وأ «اننايبصب تدان انناهز ةكردأ ىلا“ : كنزي أ

 - هسفن ءاقلت نم هلاق وأ «ننملا فئاطل» باتك بحاص هنع هاكح يذلا يذمرتلا

 تاملظ عم نودادزي ال ءايلوألا نأ :هانعم امم كانه هورظناف هب يدهع لاط

 . ًاروهظو ةماقتسا الإ ممألا ىلع داسفلا ءاليتسا عمو ءًارون الإ نتفلا

 سابعلا يبأ يديسو رداقلا دبع يديسو نسحلا يبأ يديس مالك يف لعلو

 ملو «لاجرلا داحآ تزجعأ يتلا لامكلا ةبتر مهغولبب هرهاظ نذؤي ام يسرملا

 :ناَرمِع لآ] «َكََحْبْس الطب اذه َتَفَلَخ اَم اَنَبَر# مدقت نمم دحأل كلذ لثم عقي

 اهنم ذخؤي الف اذه لثم يف مكح ايؤرلا هذهل لعجُي ال نأ نكمي دقو 19١[ ةيآلا

 ربتعملا امنإو ءاهرمأ ةقيقحب ملعأ هللاو ءاراوغأو ًارارسأ ايؤرلل نأل هومتركذ ام

 نّيبتتو ءايشألا فرعت كلذبف ءايلوألل نوكي يذلا دوهشلاو فشكلا اذه يف

 .ملعأ ىلاعت هللاو ,يدنع ام اذه .ءايلوألا بتارم
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 نأ متدوو يذمرتلا باتك ةخسن ةَّرط نم هومتلقن يذلا دينجلا مالك امأو

 ثيدحلا نأل رظن هيف يدنعف «هب قيلي ثيح متركذ يذلا باتكلا يف هتلقن نوكأ

 همومعو هقالطإ ىلع هؤاقبإو ءصيصختلا وأ هل دييقتلاك اذهو ًاماع وأ ًاقلطم درو

 .ةمعنلا غوبسو ةمحرلا ةعس نم دوجولا يف هانفلأ امل ملعأ ىلاعت هللاو ىلوأ

 ىلاعلا ريقفلاف «ةنجلا لوخد ةيلهأ امهيف ّىنغ لكو ريقف لك ثيدحلا لوانتيف
 يلاعلا ّينغلا لبق ةنجلا لخدي دينجلا مالك نم هومتلقن ام هيلإ راشأ يذلا ةبترلا

 يذلا ريقفلاو «ماع ةئامسمخب كلذ هبشأ امو ءقدصتملا رثؤملاك ىنغلا يف ةبترلا

 عم اذه نم عنمي عنام الو «كلذك ةبتر ىندأ وه يذلا ينغلا عم ةبتر ىندأ وه

 كلتب ريقفلا دّيق نيح يرعش تيلو .ءهمومعو هقالطإ ىلع ثيدحلا ءاقب
 مقتسي مل هقالطإ ىلع هكرت نإف ؟هدّيقي مأ هقالطإ ىلع ينغلا عَدَيَأ «تافصلا

 هدّيق نإو «ةدحاو ةبسن هركذ ام عم اهتبسن نوكت ال بتارم ًاضيأ هيف نأل كلذ

 .هانلق ام ىلإ داع

 هّيحأ ال ثيداحألاو تايآلا ريسفت يف قييضتلا نم عونلا اذه نأ ملعاو

 عوشخلا ىلع ملكت نيح دماح وبأ مامإلا هقّيض يذلا قييضتلا بحأ مل امك

 نع ةطقاس اهيف هبلق رضحي مل نم ةالص نأ ىأرو .ةالصلا يف بلقلا روضحو

 عم اودصق امنإ ءاهقفلا نأو «راوبلاو كالهلا اهبحاصل ةبجوم رابتعالا ةجرد

 . مهنأش نم اهيف رظنلا سيل ةيورخألا حلاصملا نأو «ةيويندلا مهحلاصم سانلا

 فيلكتلاو ءنصاوخو ًماوعو ءاَبِلْأو ءايبغأ مهيف سانلا نأل ءهمهفأ ال ءيش اذهو

 اهنم ذخأي دحأ لكو «مهيلع ةرئاد ةمحرلا رئاودو .مهعيمجل لماش يعرشلا

 لب .ءلمجلا لمح ىلع ردقي ال طقلاو «هماقمو هلاح بسح ىلع ًارفاو أظح

 دقف ءاهقفلا هركذ يذلا هجولا ىلع ةالصلاب ىتأ نم :لاقي نأ يدنع باوصلا

 اهيلإ فاضأو كلذك ةالصلاب ىتأ نّمو «هلثم باوث هل ناكو هيلع بجاولاب ماق

 ام ىلعو اهيلع باثم وهو هنع ةيزجم اضيأ يهف دماح وبأ مامإلا هطرتشا ام
 نأ مهلك سانلا فّلك ولف .ةفعاضم ًافاعضأ روضحلاو ةبقارملا نم اهيف هدمتعا

 مل لب مهرثكأ كلذ ىلع ردقي مل دماح وبأ مامإلا هركذ يذلا وحنلا ىلع اولصي

 .فلأ نم دحاو مهنم دجوي
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 هل هومتيأر وأ هنع مص ول هنع هللا يضر دينجلا نع هومتلقن يذلا مالكلاف

 ارّرقم متركذ يذلا باتكلا يف هلقن ىلع ةيلباق يسفن يف دجأ ال ربتعم باتك يف

 دييقتلا كلذ نم هركذ ام ريغ ىنعم هنم جرختسأل هلقنأ دقو ءهرهاظ مكح هيف

 فاضنا دقو فيكف .اهتركذ يتلا ةلعلل الف كلذ نم هركذ ام امأو . صيصختلاو

 هلقن نم ىردُي الو ءنالجر الو سأر هل سيل باتك ةّرط نم لوقنم هنأ كلذ ىلإ

 وأ ًاعضوم الإ هلل دمحلاو ءيش هنم يباتك يف سيل اذه لثمو ؟هبتك نم الو

 هيف يدنع مكل ناك باتك نم هتلقن تنك ًامالك كلذ نم نآلا ركذأو «نيعضوم

 ىلعو رمحألاب مجارت هيف امبرو حيلم ظح وذ وهو هفلؤم فرعأ مل تاياكح
 امنإ هنم تلقن يذلا نكلو هبتك نم ناك هللا همحر مكدلاو نأ يل متلق مكنأ ينهذ

 . هلقن حيحصت ىلإ جتحأ ملف هيلع عمجملاك هانعم مالك وه

 نبا نم هترعتسا تنك يذلا يذمرتلا باتك رهظ نم هتلقن رخآ عضوم ّمُثو

 اذك وهو اذك وه هيف لاق نيح هيقفلا ةفص يف نسحلا نع روكذم مالك وهو نالف

 ينكل باتكلا كلذ رهظ يف الإ ةعومجم اهرأ مل يقع ةتيح تافج ددفو

 وأ تافصلا كلت ضعب نأ عم ًاناقتاو ًاطبض مّلعت نم وهو نالف طخب اهتيأر

 سنجلا اذه نم انباتك يف نوكي نأ دعبي الو نسحلا نع اهلقن مص دق اهرثكأ

 هب الدتسم مالكلا كلذ لقن نم ينعنمي يذلا وه هلك اذهف «هتيسن رخا عضوم

 ءارقفلا تافص نم نمضت دق ناك نإو صيصختلا نم ىنعملا كلذ ىلع

 رهلا لثم نوكت تنأ كعدو ءّبل يذ لك هتيّقحب فرتعي ام رقفلا يف نيققحتملا

 .رّبيَح ىلإ رمتلا بلاجك وأ

 ىلإ دصق نمل الإ هب ةجاح الف «يجابلا ةسرهف» نم هومتدفتسا ام امأو

 .هل يجابلا ةداهشب همحفيف بيطخلا مالكب بلاط يبأ مامإلا ىلع نعاط ةرظانم

 نآل ءهيلع نوعطم ريغ هل ٌماذلا ناك ولو ءالف هتجرد ٌَولعو هتلزنم هريرقت يف امأو

 ًاذس َنوُمدُِيو نودمحُي اهب يتلا مهعزانم كاردإ يف مهريغ نيبو مهنيب ةفئاطلا هذه

 لثمف اوحدق نإو .هب حدملا هجو اوبيصي مل ءيشب اوحدم نإف «نينرقلا يدر كيك

 مدعو مهراصقتسال هب مذي امب نوحدميو هب حدمي امب نوُمْدُي دقو «كلذ

 : ةعيدبلا هتديصق يف فرش نبا لاق امك ؛«مهراصبتسا
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 ىلع نامزلاب مدقتم يجابلا نأ يمهو يف ناكو ءهحودمم كلذب ديري

 نع قوز فيحب ورع ات تالمتما نالاف:عياث“ نن ١ بيطخلا

 :هريغ وأ اذه لجأل انربخأو انثدحب لغاشتلاو ةياورلا ىلإ كعوجر امأو

 عطقي فيك الإ هدصق ام «هسفنب رئاح مويلا دحأ لكو ؟هيف لوقأ ام يردأ الف

 عاونأ نم هريغبو اذهب لغتشا مامٌقلا ةهج نم ةنوؤملا ّيفكم ناك نإف .هتقو

 نكي ملو رمألا كلذ يف هّبلو هركف رصحنا ةنوؤملا يفكم نكي مل نإو .لوضفلا
 نم صلاخ حلاص لمعل ةيلباق هيف دحأ مويلا دجوي نأ امأو .هريغل عستم هيف

 هيمرو كلذ نع سانلا ضارعإ تقو يف لجو ّرع هّبرل هب دّبعتي ةوهشلاو ىوهلا
 . ىلاعت هللا همحر نَم الإ ءالف مهروهظ فلخ مهايإ

 وأ ةياورلاب لغتشاف «كلاحب رارتغا كدنع نكي ملو اذه تفرع اذإف
 امنإو «دئاز الو اهب صقانب تسل كنإف ءلوضفلا عاونأ نم تئش امب وأ ةءارقلاب

 كريغو ء«هتركذ امك هتفلأ امب هعطق بحتست كنأ الإ قفتا امفيك هعطقت تقو وه

 ةلزنمب وه يذلا زيزعلا امنإو .كلذك نوجملاو قوسفلاب هعطق فلأ نمم

 نم ًاسفن هتّمه فرصو ىلاعت هللا هقفو نم زيربإلا بهذلاو رمحألا تيربكلا

 اهيف هل نوكي نأ ريغ نم هارخأ يف اهترمث دجيو هالوم اهب لماعي ةدابع ىلإ هرمع
 . يويند ضرع

 .هرخآ ىلإ . . .ًاحفص كلذ نع تبرضأل كئيجمب رّدق ناك ول :مكلوقو

 ؟يدنس َولَع ديرت مأ يدي ىلع ة ةولخلا لخدتأ ؟يئيجمب ١ لعفت ءيش يأ يردأ امف

 دم ايزو ليمحتو لاقلاوب ليملا ذل قي كف «ينتع كالا نسى سيلك
 .ءافو مظعأ هلك كلذب يفي باتكلاو لاصآلاو ودغلاب لاقثلا لامحألاو رازوألا

 . ءاضقلا يف انل فطلي هللاو

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا باتك يف تيبلادرو (1)

 لّمكلا نم ىوهي ام رضخلا َنِم اَنْشَي هب ّنورخفَيامهباعامّئئرو
[7/ 222]. 
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 لاوحأب قيدصت مهل  ةياورلا لهأ كلذب ينعت  اهلهأ نأ عم :مكلوقو

 الو نوبذكي ال نيذلا مويلا اهلهأ نيأ يردأ ال نكلو .حيحص «ةقيقحلا لهأ

 ملسيو نولقني ام قيقحت يف نيتملا كاردإلاو نيصرلا لقعلا مهل نوكيو نوهومي

 حتف هلعلو عاضوألا رّيغتو عابطلا ةقراسم نم مهتسلاجم يف ناسنإلا كلذ عم

 . رعشأ ال ثيح نم مهيف مكيلع
 حيحص .ةقفش مدعو أظلِغ مهدنع نإف هقفلا لهأ دضب مهو :مكلوقو

 ال كلذ نم ًائيش نأ نظأ تنك دقو «مكلاح هنم تفّرعتو مكباتك انغلب دقو

 ريخلا نم نالف يدي ىلع هارجأ امب رمألا كرادت يذلا هلل دمحلاف ءعقي نأ دب

 .ةلأسملا كلت هل متركذ امل ائيش اولعفت ملو لجرلا كلذ نيبو مكنيب عمج نيح

 ردصي نأ متفخ مكنأ نم هب متللتعا امو .كلذل ًالصفم متدجو مكنأل هيلع

 هب ىرجو تببتك ام لك تبتك امو «ىمالك ىلع دحأ ضرتعا اذإ دوجولا

 نم نعاطملا عوقوو ضارتعالل ًافده هتلعج دقو الإ ءاضقلا هب ذفنو ردقلا

 ةلاحم ال نوكيسف ًالجاع كلذ نكي مل نإ ضارملاو حاحصلا بولقلا باحصأ

 امو يل ام كلذب فرعأ ينأل مهلا فصن ناك ًالجاع كلذ ناك نإ نكل ءالجآ

 تدب" وللا للزب ىف حبل انآ ني ورش غل يو رات هلو هم لو عيوب هلو

 .هلضفب انع زواجت ىلاعت هللاو  ماذملا ةلمج نم ناك نإو  مالكلا ريثكت
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 امأو ءدعب ِتأت مل يتلا ''مئامسلا جهو هغامد فّشن نَم الإ اهب هّوفتي نأ ردقي

 ول ةوأ ىنأ.ىتح : وكلوق كلذو. لاخلا نوكي ناك ئدلا انه ئردأ ال :تنتأ ول

 دعب تابيغملاب رابخألا نم هيلع تعلطاو تافشاكملا نم ًائيش مكنع تظفح

 فصّتي نمم دحأل نوكي ال نأ ىلع مكصرح نم هوررقت نأ مترأ ام ريرقت

 ينع مهذخأو ىلإ سانلا فرص ىلإ كلذب مكنم ًادصق يعم ركذ ملع وأ حالصب
 : نيهجو لمتحي مكنم مالكلا اذهو «كلذل الإ نولعفني ال مهنأل

 يدنع ادوجوم كلذ اودفتعت أل نأ «مالكلا نم رهاظب سيلو : امهدحأ

 اذهو «ضرغلا كلذ لجأ نم ينع هوظفحتو يل كلذ دجوي نأ متببحأ نكلو

 كا ركب ينال ادي نرسل ني يسرا يني عج درع
 هوفرعت نأ نوديرتف هومتلهج مكنأ الإ يدنع كلذ دوجو دقتعت نأ :يناثلاو

 ول :متلق مكنأل مكمالك نم رهاظ وه هجولا اذهو «مكريغل هوركذتل هوظفحتو
 اذك تظفحو مكنم عقو ول :متلقل لوألا هجولا متدرأ ولو ,مكنع تظفح

 : نيهجو نم متلهج دقف مكدارم اذه ناك نإف ءاذكو

 ءيش اهبحاص ىلع يرجي نأو دب ال ةيالولا ماقم نأ مكداقتعا :امهدحأ

 اذه رظناو ءاهيف مزالب كلذ سيلو متركذ يذلا وحنلا ىلع ةداعلا قراوخ نم

 .هصيلخت لمك هصيصخت تبث نم لك سيل :ءاطع نبا لوق دنع ىنعملا
 انه اه تكسأ نأ يب ىلؤألاو «يل ماقملا اذه دوجو مكداقتعا :يناثلاو

 ال كنم داقتعالا اذه ةلازإ ةلواحم يف هب ملكتأ ام لك نأل هيلع مالكلا ىماحتأو

 نأ ّبحأ ال نكلو «غلبم لك ةيصوصنلاو ريرحتلا يف غلب ولو ههجو ىلع هلمحت
 بقعأ مث مكمالك اهركذ ىلإ ٌرج ةياكح نم ةدئاف نم نطوملا اذه يف مكيلخأ

 مكعم ًارضاح تنك ولو يسفن نع اهيكحأ ةياكحب مكعم حازملا نم ءيشب كلذ

 نيب نم جرخي عنشتسم حير توصب نيتياكحلا نيتاه َقْوَس نع تينغتسال
 لك نم هب دوصقملا ىنعملا يف غلبأ ةماعلا نيب فولأملا يف كلذ نأل نيتفشلا

 هنإف هنع هللا يضر ّرذ يبأب ةودقو ةوسأ كلذ يف يل نوكيو قّمنمو قفلم مالك

 .مئامس عمجلاو ةّراحلا حيرلا :موُمَّسلا (1)
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 قاقر بايث هيلعو دهزلا يف ملكتيو سانلا ظعي ءارمألا دحأ ىأر نيح كلذ لعف

 .هيلع ٍداِب ةيهافرلا رثأو

 نأ يهو اذه لبق يعمس تعرق تناك ةياكح نم اهنوذخأتف ةدئافلا امأ

 روفوو عاستا مامتو طسب عون مايألا ضعب يف هتذمالت هنم ىأر خياشملا ضعب

 فولاملا :ةاتعم امهةنم» كلذ اوهتتغ ا[ امل هل اولاقق هل :لاقيدوأ لوقي:نآل ةيلباق

 ةقيرطب مهناميإو مهنيقي اهب دادزي ةفحتب مهتذمالت نوفحتي مهنأ خياشملا لاح نم
 عاونأ نم مهالوم هب مهصتخا امم ًائيش مهل اوركذي نأب كلذو مهخياشم

 ءاوهلا يف ناريطلا وحن نم ءايشأ كلذ نم اوُدَعو ءتابهلا ينسو تاماركلا
 امم ًائيش انل ركذت نأ ديرن نحنو «كلذ ريغو «ءاعدلا ةباجإو ءاملا ىلع يشملاو

 عفر مث ًايلم قرطأ كلذ مهنم عمس املف .كصتخاو كفحتأو كالوم هب كمركأ

 ينمركأ اهب يتلا ةماركلا مكل ركذأو مكفحتأو مكربخأ انأ معن :مهل لاقو هسأر

 ةقعاص ّيلع لسري ملو ينلهمأ هنوك يهو «ينّصتخا اهب يتلا ةيصوصخلاو

 اهب يتلا ةماركلا يه هذهف «ينعلتبتف ضرألا رمأي وأ ينقرغي ًانافوط وأ ينقرحت
 مهل لاق امك وأ ء.هوعد وأ كلذ اوذخف «ينّصتخا اهب يتلا ةيصوصخلاو ينمركأ

 .ًاريخ هازجو ىلاعت هللا همحر خيشلا اذه

 خيشلا اذه لاق ام لثم كل تلقل ًاخيش تنك ولف «ةياكحلا هذه عمساف

 نأل ءهلاق يذلا وحنلا ىلع ال :تلق امنإو «هلاق يذلا وحنلا ىلع ال نكل

 عيمجب نظلا نسح اهبرقأ ءيش اهنم يدنع سيل ًاطورش ةلاقملا هذه ةحصل

 :.وميرلا تفارطا ال: كلل ف :ىدلدع نعيلو ةسلسفلا

 نع مكل اهيكحأ ةياكحب وهف مكعم حزمأ نأ ديرأ يذلا حازملا امأو

 مايألا هذه يف ةنباو نبا هل ضرم يب نظلا نسحي نمم ًالجر نأ يهو «يسفن

 هيف ءانإب ًايكاش ًايكاب ىلإ ءاجف ءرثكأ دلولاو .ًاديدش اّبح امهّبحي ناكو ةبيرقلا
 رادقم يل فصوو ءامهل هب يفشتسيل كلذ هل يقرأ نأ مسرب اّنح هيف ءاعوو ءام

 ينع لصفنا مث «ينم هبلط ام تلعفو كلذ ىلإ هتبجأف ءامهيلع هدجو هب غلب ام

 الإ نكي ملف ءهبغر يذلا دصقلا غلبو هبلط ام ىلع لصح دق هنأ ىري وهو

 ءاهتزانج ترضحف «تتام دق هتنبا نأ ينربخأو ىلإ ءاج دق هب اذإو راهن ضايب
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 ءاج مث «هتزانج ترضحف «تام دق هنبا نأ ينربخأو ىلإ ءاج مويب كلذ دعب مث

 ملف .هل توعدف .هعم كرطاخ :يل لاقو هيخأ نم ربكأ هل يقب ناك دلوب ىلإ

 ترضحو «ثلاثلا مويلا يف هربق لخد مث ضرم دق هب اذإو نيموي الإ ثبلي

 . هتزانج

 اذإف .ىنع لالا يقر ضن تروم تاماركلا روص نم ةروص هذهف

 اذه تاج 2 526 ناك ولو تةنيععأ امو اذهب ورجح أك اذخأ متربخأ

 تام يذلا لجرلا كلذ لاح نم رهاظلاو .مكيلع هب لخبأ ملو هب مكتربخأل

 لثم عقو دقف كلذ نم بجعتت الو .يب نظلا نسح ىلع هؤاقب يتكربب هدالوأ

 ةكربلاب امهل وعديل هل نينباب موي تاذ لجر هيلإ ءاج يفنحلا لجرلا كلذل اذه

 هلأسو «بئذلا هلكأ دق رخآلاو رئبلا يف طقس دق امهدحأ دجوف هلزنم ىلإ عجرف

 ةنس نيعبرأ دولوملا رمع لعجف «هرمع لوطي نأ هل َدِلَو دولومل وعدي نأ رخآ
 ىلع حسمو ؛هموي نم تامو توملا جلاعي هنبا دجوف ًارورسم هلزنم ىلإ عجرف

 ًأشحاف ًاعرق عرقف ّيبص سأر حسمو «هانيع تضيباف دجسمب ىفشتسا لجر ينيع
 يف لوقي نأ نم مهلئاق عنتمي مل هلك اذه عمو «كلذ دعب هل دلو دولوم لك عرقو

 : هقح

 ةابخ نم خلطت نيبسلاو  :مصهسيف كلل ةيا عك

 همون يف هآر يذلا ةمامُعلا بحاص «ةمامغ نم علطت» :هلوق ينركذأو

 غدلي ال» :ِيِكَي يبنلا لاق دق :نالف كل لوقي :هل اولوقت نأ مكنم دارملاو «نالف

 عوبتم نامزلا نم الخ اميف كل ناك يخأ اي تنأو '”«نيترم رحج نم نمؤملا

 رخآلا اذه نوكي نأ كنمؤي امف هنم كل ادب امل هنع تجرخ مث هب يدتقتو هعبتت

 ثاغضأ ىلإ تفتلت الو «مانملا يف هارت ام لك ىلع دمتعت الف .هنم ٌرْشَأ وأ هلثم

 وأ هلثم يلوقو «ردنألا يف رش الو ناّدفلا يف نايبلا» :ةماعلا لوقتو .مالحألا

 مفر ثيدح 2...نيترم رحج نم نمؤملا غدلي ال باب .هحيحص ىف يراخبلا هاور 010

 «نيترم رحج نم نمؤملا غدلي ال باب .هحيحص ىف ملسم هاورو [5782(]2271/51)

 . امهريغ هاورو [2295 /4] (2998) مقر ثيدح
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 ةبشنلا لوصح لبق يلاح ىلع هتفقوأ ينأل هدييقت نم دب ال قلطم مالك هنم ًاًرش

 الو هتلضف ةيصاخلا هذهبف «ةبسنلا يف امهقّمحت دعب ولو كلذ لعفي مل وهو
 .هلك اذه نم ميظعلا هللا رفغتسأو ءرخف

 تواو عدو هج

 نورشعلاو ةنماثلا ةلاسرلا

 ةلأسملا كلتل مكقوَس اهنم ًارومأ هنم تفّرعت دقو مكباتك ينغلب دقف :دعبو

 اهيف مالكلا نم ينوتحرأ متنكل ًالوأ اذه متلعف ولو ءاهّضنب نالف اهضرف ناك يتلا
 قئاقدلا كلت نم ملعأ نكأ مل ام ملعب ةليزج ةدئاف ينومتدفأ متنكلو هب تملكت امب

 ل ل و

 ةلزنمب هيف انأو يمسر ينشخ وهف اهيف يمالك امأو .عيدبلا سيفنلا مالكلا كلذب

 هللاو ءًالامش الو انيمي هنع جرخي رساجتي الو بقثلا هزرخ يف عبتي يذلا زارخلا

 يذلا خيشلا اذه سفن تقفاو مالكلا كلذ يف ينكل ءهلضفب انب فطلي ىلاعت

 هل هب تفرتعا يذلا فارتعالاو ءانأ هّتمّهوت ام وه هتمّهوت يذلا مهوتلاو «هترظان

 . هلل دمحلاو فاش فاك هقح يف ردقلا اذهو «هل انأ تفرتعا هب ًاريخأ

 حّرصي مل نيحو «ةقفاوملا فالخب ميلستلاف نالف لاح نم متركذ ام امأو

 هللا هرخسي ىتح ءاجرع تيقب ًاذإ ةلأسملا كلتف «عفني ال ميلستلاف ةقفاوملاب

 نإ الإ ينرضي الو ينعفني ال هنم الدب هريغ ميعدتو «ةقفاوملاب اهمعديف ىلاعت
 الف نالف ميعدت يف عمطم الو «ةرورضلاب نالف اهمَعد اذإ نكلو «نالف اهمَعد

 ةوق الو «ةجورعلا نم كل تلق امك اذإ ةلأسملا تيقبف «كلذ عبتي اميف عمطم

 . هللاب الإ

 هوتلفت ملو مكدنع هومتدّيقو نالف باتك نم هومتوحم يذلا مالكلا امأو

 نإ حيحص هسفن يف مالكلا نأ اوملعاف .هتحص مدع اوقحتت ىتح مكدي نم

 انهبشأ نموو انم طرشلا كلذ قّقحتو ًالوأ هُنطرتش ها يذلا طرشلا كلذ ققمحت

 لجأ دصقملا كلذ انيأرو انيف طرشلا اذه ققحت تأتي مل اذإف «ةداعلا يف لاحم

 انسفنأ ثّدحنو هيلع انتبعل ليستو هيلإ فّوشتن امبر ًارطخ هفرشأو اردق ءيش
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 مالكلا كلذو «ءاقب ببسب لصحيو رارتغالا هجو ىلع انيف طرشلا كلذ ققحتب

 يرمعلو «هرثأ ةيفعتو هوحم ىلؤألا تيأرف «هيلع ديزم ال ام داسفلا نم ًاموسرم
 ام يدنع ام نكلو ةرثك ىصحي ال ام يناعملا كلت نم مكدنع يتلا مكبتك يف نإ

 اذه مكفداص نإف .توصلا اذه ينم مكبجعي ال اهوحما مكل تلق نإ لمعأ

 مكيلع روثت دقو لوقي ام نوردت ال هبازحأ مكيلع ضرعي نايبصلا نم دحاوو

 كلذ نع تكس نإو «عدربلا» ىلع رامحلا ظيغ نودرتف ةكرابملا قالخألا كلت

 .انريحي ال ىلاعت هللاو «هيف ام هيف

 دينجلا مساقلا وبأ انديس اهركذ ىتلا تارابعلا نم هنع متلأس ام امأو

 ءادحاو ائيش اهومتلعج متئش نإف .بيرق اهيف رمألاف ءهب انعفنو هنع هللا يضر

 مزلي ال نيفراعلا مالكو .ضعب ىلع اهضعب ًابّثرم ةرياغتم اهومتلعج متئش نإو
 اهضعب هن رع رن افمب اهنا رهاطلاوب حار كس لوكنت نأ الو | طخ كوكي نأ هم

 مزلي الو ءلوأ وهو ققحتم رمأ قئالعلا عطق نأل ,كل تركذ امك ضعب ىلع

 .قئالعلا عطقب الإ مهلا عمج لصحي ال نكلو ءّمّهلا عمجني نأ هلوصح نم
 هقئالع عطقناو هّمه عمجنا نم كلذكو ء«ٌصخأ َمَهلا عمجو .ممعأ قئالعلا عطقف

 مهلا عمجب الإ روصتي ال هّبر عم هروضح نكلو .هّبر عم رضحي نأ مزلي ال

 يمشاهو يشيرق لاقي امك .هنم ّمعأ امهو امهنم ٌصخأ وهف «قئالعلا عطقو

 نوكي نأ مزلي ال يمشاهلاو ءًأايمشاه نوكي نأ مزلي ال يشيرقلاف ءيولعو
 نوكي نأ مزلي يمشاهلاو ءًايشيرقو ًايمشاه نوكي نأ مزلي يولعلاو ءًاّيولع

 هب رمؤي ام لوأ نأل ,«كلاسلا ريس وه رومألا ةثالثلا كلت بيترت ىلعو ءًايشيرق
 عمجيف هليبس هللا هاذه هقئالع عطق اذإف ءهب رومأملا لك وه لب «قئالعلا عطق

 «انلبش تبل انِض اوُدَهَج َنيِدَلاَوظ :ىلاعت لاق امك هعم هرضحُيو هّمه
 .رخآ ءيش بوذجملا لاحو [69 ةيآلا :توبكدَعلا]

 نيد ىلع سانلاف» متركذ ام ىلإ سانلا ممه فارصنا نم متركذ ام امأو

 لامعألا ىلإ ًاعيمج مهقفويو ةيعرلاو يعارلا حلصُي ىلاعت هللاف «كلملا

 .:ةيضرلا
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 نورشعلاو ةعساتلا ةلاسرلا

 ناك لجر عم هباوجب تثعبف امهدحأ امأ «نانثا ناباتك مكنم ينغلب دقو

 نآلا ناك املف .مكيخأ عم هباوجب تثعبف رخآلا امأو .نالف نم ًاباتك انيلإ قاس

 .هدي ىلع باتكلا اذه ىلاعت هللا ءاش نإ مكيلإ لصي يذلا لجرلا ىلإ ءاج

 اناتك تم بنظو. ناهيك ل رألا باتكلا هعج دعب يشك يذلا نجرلا هنظأو

 ام تبلط ينإ مث «باتك الب عجريو باتكب ءيجي نأ ًاحيبق تيأرو «هب هتدعوف
 هيلإ جاتحُي ام امهيف تيفوتسا نيباوجلا كنيذ نأل هدجأ ملف هب مكل بتكأ يذلا

 نأ دحأل يغبني الو ةكربلا هيف مالسلا ديدجت نأ ملعا :تلقف «مالكلا نم

 اهب نّميتي ىلاعت هللا ءامسأو ءالعو لج ميركلا همسا نم هنّمضت امل اذه رقحتسي

 اذإ ةميرك ةميظع ءامسأ «نانجلاب ةروكذمو نائبلاب ةموقرمو ناسللاب ةلوقم

 قلخ ام رش هسفن نع اهب وه عفدتسي «ةميمتو ةذوع هل تناك دحأ اهبحصتسا

 ةديمح ءامسأ .قرحلاو قرغلاو قرسلا نم اهبحصتسم اهب نَّمأيو قلفلا ّبر

 ةبهرو ةبغر نم ةديشر ةديدس ًالاوحأ هل تبجوأ دبع ردص اهب حرشنا اذإ ةديجم

 ريغو «ءاقبو ءانفو روضحو ةبيغو ءوحصو ركسو طسبو ضبقو «ةبيهو سنأو

 ةفيرشا لاوحأ ىلإ كلذ نه نوفرتي مث ءءايفصألاو ءايلوألا لاوحأ نم كلذ

 .ءديحوتلا دوهش ىلإ اهعجرم «ةفينم ةيلاع تاماقم ىلإ لوصولا مهل بجوت
 ىلانعت هللا :ءاضتسا كلر مهتم فنانو ةهورجعلا ءافضو دورتعلاب ىدحسللاو

 نكي مل اهيناعم مهل تلجت اذإف «بابلألا بابرأ اهعامس ىلإ يغصيو «بابحألا
 عستتو قئارطلا دحّتتو قئاقحلا ٌّقحت كلذ دنعف ءباجح اهب يمستملا نيبو مهنيب

 ام اذه بحاص نهيلف «قئالعلاو قئاوعلا نم ءيش كانه نوكي الو قئاضملا

 ةَّرمْلا ِهَللَوأ8 : لجو َّنع هللا لاق .يدمرسلا ّرعلاو يدبألا كلُملا نم هل لصح

 هلق َهَرعْلا دري نك نَمإ# :ىلاعت هلوق عم [8 ةيآلا :نوقفاتملا] 4َنمْؤُمْنِلَو -هِلوُسَرلَو
 اننا ونا ةاكست اه تس ىلإ ةريدقم ها رابع كناشو . دانا ةبآلا جرطاف ]4 كح ولا

 الو ٌنظن ال ثيح نم رومألا رّيدم كيلإ اهقاس روكذملا نكمت نم ةيفوصلا نع
 مكب الو انب ةجاح ال ءيش وه ذإ هيلع ةدايزلا يف عمطت الو كلذب عنتقاف ءّنظت
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 رّبعي نأ تسدقت ةيدحألاو «تفضوو تمعن ايلواتك نأ تلح عفا نالو ,هيلإ

 أطخلا نم هاوهم يف لصحو ططشلا يف عقو كلذ مار نّمف ء«فرحو طظفلب اهنع

 . طقس نم ةلمج يف كلذب طقسف طلغلاو

 هبشي سفن وهو رخآلا نمزلا اذه يف رطاخلا هب حمس مالك هلك اذهو

 باتكلا اذهو .لجو َّرع هلل دمحلاو «لست الو لسعلا قعلاف ءرباكألا سافنأ

 ىلاعت هللا ركذ نم هنّمضت امل قيقحتلا ىلع ريبك وهف مرجلا ريغص ناك نإو

 مالكلا نم ءيشب كلذ جزمن نأ ريغ نم ىنسحلا هئامسأ ىلع ءانثلا ىلع هيبنتلاو

 .:ناوك لاو نايغ الاب :قلعتملا كغلا

 ئرتتتف هنع سبل ثيدح لكوب. ةضيقلاة بف سيل لاشك لكف

 (رأ مل هالولو عمسأ مل هالولو هركذب يناسل قطني مل هالولو

 نازيملا ةّمك يف عضوت يتلا ةقاطبلاب ربكلاو رغصلا نم هانركذ ام ربتعاو
 امل كلذو ىرخألا ةفكلا يف ةلوعجم تناك يتلا تالجسلا شيطتو اهب حجرتف

 هنمب لاملاو لاحلا ىف اهلهأ نم ىلاعت هللا انلعج ديحوتلا ةداهش نم هتنّمضت

 . مكيلع داعم هببسب هلك اذه قيس يذلا مالسلاو همركو

 نوثالثلا ةلاسرلا

 خسن يف ذخأ ًانالف نأ :اهنم ارومأ هن: تفرعتو مكباتك ينغلب دقف :دعبو

 .اريخ هيزجي ىلاعت هللاف .«يقح يف باتكلا كلذ

 ىلع ةثالثلا هجوألا هيف يذلا باتكلا كلذ متأرق مكنأ متركذ مكنأ اهنمو

 انالفو انالفو انالف نأو لبنلاو مهفلاب هيلع متينثأ مكنأ الإ يل همست مل لجر

 . انسح ناكل لجرلا اذه مسا تفرع ولو «هيلع نونثي اوناك

 الإ تنك ام هللاو .هرطاخ ىلع ءاجو باتكلا يف ساب نيح مكل هلوقو

 .نيتيبلا نيذه لئاق مسا ىلع فقأ مل (1)
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 هيوبأ ةفص ىلع هل رّوصتي هنأ نم اوركذ ام اميس ال ًائيش يسفن يف كلذ نم دجأ

 هتبثي ام الو هيفني ام يمالك يف سيل ءهلايخ يف يقب كلذ نأو ًاينارصنو ًايدوهي

 ةلمج نم وه هركذ امو «عزنلا دنع ركذت يتلا مالآلا يه هيلع تملكت يذلا نأل

 وأ ةلوهم ةروص ىلع توملا كلم ةيؤرك كاذ ذإ اهنم فاخُي يتلا ''”ماوطلا

 ةيندبلا مالآلا نم هانركذ ام نيبو اذه نيب سيلو «ةواقشلاب هل ءاطغلا فاشكنا

 نآلا هرضحتسأ ملو يمالك نم اذه ذخأ نيأ نم يردأ الف «طابترا الو ةبسانم

 هلجأ نم مكرطاخ ضبقنا ريعشلا نولكأت متعجر نيح متركذ ام اهنمو
 نم مويلا نيأو «ًرمأ وه امل ربصلا بّرْسُي» :لوقت ةماعلاف «هوداتعت مل مكنأل

 ةيودألا ةلمج نم راص دقف حمقلا امأو «نالف وبأ الإ هدجي ال ؟ريعشلا دجي

 . ضرملل بيبطلا اهفصي يتلا

 يه امنإ ءاهيف يتلا ةياكحلا كلت ىلإ رظنأ «كلذ يلع ّدتشا اذإف :مكلوقو
 نإف .لقاعلا نوكي نأ يغبني كلذك ءاهتددر ءيش ّيأب يلابأ امف عوجلا ةروف

 متنأو لاح يناث يف اهبحاصل ةّرضم اهباختناو ةمعطألا رّيختو ةمختلاو غيبشلا

 ًاعْوط كلذ نوكي نأ ىلإ نولقنت مكلعلف ًاهرك ةلاحلا هذه ىلإ متعجر متنك نإو

 .زيزعب هللا ىلع كلذ امو .لجرلا كلذ لاحك ارايتخاو مكنم

 ينم ريخ وه نمم سانلا يهو «ىربكلا ةماطلا ىلإ رظنأ لب :مكلوقو
 ال مكنم نسح اذه ءهركشأو هللا دمحأ ذئنيحف .«ًاعوج نوتومي .,فعض فلأب

 لفسأ وه نم ىلإ اورظنا» :ثيدحلا يف درو امل قفاوم هنأل هاوس مكعسي

 هللا ةمعن اوردزت ال نأ ردجأ هنإف .مكقوف وه نَم ىلإ اورظنت الو .مكنم
 - نيدلا رومأ يفو ايندلا رومأ يف ينعأ  همومع ىلع انأ هتلمح دقو '””وكيلع

 : ةماطلاو /ءيش لك مطت يتلا ةحيصلا يه :ةماطلاو /اهاوس ام بلغت ةيهادلا :ةماظلا (1)

 .(برعلا ناسل) رمغو الع

 .[2513) مقر ثيدح (58) باب « . . .نئسلا يف يذمرتلا هاور 22(
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 نم كلذ يف بيصملاب ملعأ هللاو ءطقف ايندلا رومأ ىلع يريغ هلمحو

 .ةطخملا

 يدنع يذلا نأ ملعاف «هيف يدنع امو داعملا رمأ نم هنع متلأس ام امأو

 امنإو «هيف رظني الو هنع ثحبي نأ يغبني ال هنأ نم مكيلإ هب ترشأ تنك ام هيف

 «هتاليصفتو هلاوحأو هتافصو هدوجو نم يحولا هب قطن ام هيف دقتعي نأ بجاولا

 . قيقدتو قيقحتو شيتفت نم ًايلاخ ًاجذاس ًاناميإ كلذ عيمجب دبعلا نمؤي نأو

 لوضفلا نم وهف يونعم وأ يّسح وأ يناحور وأ ينامسج وه له هيف رظنلا امأو

 ىّوكي نأ يدنع هيف مويلا ذخأ نم مكححو .«لوقعلا بابرأ هبنجتي نأ يغبني يذلا

 ملع ول هنإ مث .غارفلاو ةحارلا نم هيف وه ام كلذ ىلع هلمح امنإ ذإ غامدلا يف

 لكو «عفنت ال يتلا مولعلا نم كلذ ناكل نايعلاك اهب هملع راصو نايعألا كلت

 امنإو «هملع ّرضي دق هلهج ّرضي ال ام ضعبو ءهلهج ّرضي ال هملع عفني ال ام

 امك ملعلا كلذ ملعي نأ داقتعالاب قلعتي امم ريثكب كلذكو داعملاب عفانلا ملعلا

 دبعلل ملعلا كلذ هريثي ام يه امنإ داعملاب ملعلا ةعفنمو «ماهبإلا ليبس ىلع هانلق

 كنيذ ةراثإ يف ماهبإلاو «ءىوقتلاو حلاصلا لمعلا ىلع هناثعبي فوخو ءاجر نم

 بسحبو رصاق هملعو ناسنإلا مهف هب طيحُي ام لك نأل نييعتلا نم غلبأ نيرمألا

 را ا ل ل ل يل ع ورم

 ُباَدَمْلا وه ناَدَع َّنأَو ( ميحرلأ روُفَعْلا انأ يأ ئداَبع ّمَمَت 697 :ىلاعت هلوق

 يآلا نم فوخلاو ءاجرلا ةراثإ يف غلبأ [50:49 ناتيآلا :رججلا] 4©) ميِلَأْل

 نهذ اهيف ّدتما املك هباذعو هتمحرو هترفغم نآل لامجإلا يف اههبشت ال يتلا

 ام دوجو زّوجو ءاهيف يذلا ماهبإلل كلذ هل بتتسي مل ءيش نييعت ىلإ ناسنإلا

 نيتيآلا نيتاه يف ءاجرلا نأ اذه بتك دنع يل رهظو .كلذ نم ىلعأ وه

 انغيشأ ورك ذا ىليغ ةودنا » اهيينطأ ةييعكو نيوفوكتلا نس ينلاغا ننهيموكلا
 امهدحأ ءامهرأ ملو امهوركذ اونوكي نأ دعبي الو ,كلذ يف مهنع هللا يضر

 لاق امك هب مّمهتلاب نذؤي ءيشلا ميدقتو .فوخلا ةيآ ىلع ءاجرلا ةيآ ميدقت

 ىف هركذو «ىنسحلا هئامسأو ةّيلعلا هتافصل ءاجرلا ةيآ ىف هركذ ىناثلاو «هيوبيس

0007 
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 فقأ مل انأ كلذكو «هيف يلازغلا صن ىلع اوفقت مل مكنأ نم هومتركذ امو

 نف بهذه همست لغوي نأ دعي انين ا لهعلا نازي بناتك ىف' ركذ نقاو. ةةيلع

 . ملعأ ىلاعت هللاو «يناحورلا داعملا

 وه «هرخآ ىلإ ...ريطانقلا اهيف عفد ول :ةعبرألا بتكلا يف مكلوقو
 ال دق ديزي نميف اهيلع تيدانو ملاعلا قافآ يف اهتضرع ولو «هب َتدرفنا كرظن

 دقف كلذب تررقأ امل نكلو .ةسّوسم ةلوف ينم مكدنع ام عيمج الو كلذ يواسي

 مل كلذ نم ائيش نأ مولعمو «توقايلا نم ةرطنقم ريطانق كدنع نأب تفرتعا

 اعوج كنع كلذ عفدي ملو ورمعو ديز لبق كل يذلا نيدلا بلط نع هب نغتست

 اهدمتعي يتلا ةيتوكلملا رارسألا نم رس هب كل حال ًاضيأ الو ًادرب الو ًاَرََح الو

 امنزو ةركرايملا ءاوققلا هانز ركذلاو ةولغلاو كماجعلاو لكرتلاو ترفتلاب
 ةياهنلا غلبم هحالمتساو هناسحتسا يف تزواجو ةياغ كنيع يف نسح ءيش وه

 نوكي نأ ريغ نم هيف ىطعي نأ توقايلا نم ةرطنقملا ريطانقلا ترقحتسا ثيحب

 «لعج الو بسك ريغ نم كبلق يف فذق ءيش وه لب «لصف الو لصأ كلذل
 ةميقلا لثم هدنع هتميقو هيهلي ام هسأر يف دحأ لك نأ هنم فرعتلف اذه رّرقت اذإف

 هنع هفرص مار نمف 3 ةيآلا :نونمؤملا] نوح ميدل امي بح 7 اهضرف يتلا

 يف هجازم قرحُي نأ ًاذإ دحأل يغبني الف ءًاًقاش ًارمأ ىطاعت دقف هل هحيبقت وأ

 دمتعيلو «'' '”نامرُخ وأ قيقحت نم ناك ام نوكي ولو هل نّيز ءيش نع دحأ فرص
 .هعم هشيع بيطي نأ دارأ نإ هعزنم كلذ يف

 لجأل .نامزلا اذه ىف سانلا نالف اهب لماعي ىتلا ةلماعملا نسحأ امو

 دلع هيا وبانأ اننر ندكع بع الو لج هتانبنل هينا قلاقي دينا دعك داك آلا كلل
 انل فطلي ىلاعت هللاف .ايندلا هله يف شيعن فيك يردن الو حبقلا قيض نم

 ىلإ انعجر اذإ انكلو يفكو يفوع الإ دحأل هب فطل ام يذلا يفخلا هفطلب

 ىلع عستمل ةيلضفأ الف «ةدحاو نيع نم نيرداص هلاحو انلاح انيأر ةقيقحلا

 رخآلا ىلع امهدحأ هالوم هب لّضف امب الإ عستم ىلع قيضل ةيلوضفم الو قيض

 .(طيحملا سوماقلا) بذكلا :نامّرْحلا (1)
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 كلذلو ءهب روعش انل نوكي ال دقو .ههنك ىلع انل عالطا ال هب هلضف امم ءيشو

 ةدومحم ةيصاخ هيف نوكت نيملاعلا سوفن هنم ٌرئمشت يذلا نيقسافلا قسفأ دجن

 لعلو ءدومحملا لاحلا يف هقوف وه نّمِب كّنظ امف ءاهتنزول توقايلاب ٌثنزو ول
 ةلاح لك اهيبسب هل رفتغيو ةيلاعلا ةلزنملا ىلاعت هللا نم بجوتسي ةيصاخلا كلتب
 . ةّيدر

 اذإ ةنداه كسفنو ًانكاس كبلق فداصنل هلك مالكلا اذه كل تقس امنإو

 قوس يف ينأ كلذ نم ملعتلو ءانه ىلإ ءاج نيح نالف عم يلاح كل ثركذ

 اذهب ينعنو  عماجلا ىلإ ذفني قيرط لكو عناص ضعبب اهضعب طبرو يناعملا
 اذإ : يلوق ئرت كلعل وا ردي ال عرج :ةنيمفن ندع نجا ]5 نأ نم ةركذ انمذق انف

 تالا هنيبو ينيب تناك هنأب كسفن ثدحتف .نالف عم يلاح كل تركذ

 وأ نيموي يقبو انه ىلإ ءاج لجرلا امنإو ءكلذ نم ءيش نكي مل الك .تانرمو
 .مداق هنأل هجولا وهف يعم هئاقتلا مدع امأ .ىيعم قتلي ملو هعم قتلأ ملو ةثالث

 اربتعم اببس هل ملعأ الف هعم يئاقتلا مدع امأو ءهيلإ ءاجُي نأ يف قح هل مداقلاو

 كلذ هيلإ لوؤي يذلا ام يردأ الو ءسفنلا ظح عم فوقولاو ''”[ةحلبزلا] الإ

 . هتمحرب ىنع زواجتي ىلاعت هللاو 2 يب

 هنأ يدنع حيحص «ةنمزألا هذه يف نيئرقملا راوع متفشك دقو :مكلوقو

 له ينربخت ملو «تنأ الإ كلذ ىلع ينقفاوي نظأ ال نكلو كل تركذ ام راوع

 فلاخ نم هتقفاوم دعب يلابأ الف هيلع قفاوي نأ قفتا نإف ؟ال مأ نالف هيلع قفاو

 ىلإ كلذ يف ةجاح الو ءردقلا عضو ميقتسي اهيلع '””يفاثألا ةثالثلاو ءاهيف

 . لصح دق دوصقملا نأل سماخ الو عبارلا

 . ىنعملا يل رهظي ملو لصألاب اذك :ةحلبزلا (1)

 يتلا ةراجحلا : فاثأو يفاثأ اهعمجو ردقلا هيلع عضوت يذلا رجحلا :ةيفثإلاو ةيفثألا )20
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 نوكيا نا ريغ نم ااوبلع تانيحلا نر هدم لاك هللا ىرجاىتلا ةتايسألا

 نّمو ىور ءاملا برش نّمو عبش زبخلا لكأ نّمف «لعج وأ لعف اهنم ءيشل
 يعادتلا يف يضاقلا ىلإ دّدرت وأ مالظلا ىلإ مالظلا نم ''"ديسملا يف سلج

 ءيش يف اعد نم كلذكو .هدوأ ماوق هيف نوكي ام هدي يف لصحي امبر ماصخلاو

 ءاملعلا ضعب لاق دقو «ةيببسلا يف ةيواستم ةيداع رومأ اهلك هذهو .هل بيجتسا

 اهعفر وه هدي بسك نأ ؛هدي بسك نم لجرلا لكأ ام لجأ :لاق نم لوق يف
 ادجاو ابولسأ هلك اذه: ناك اذإف  ةحاشلاو ةقافلا دفع ءاعتلاو ىلاعت هللا" ىلإ

 ؟ضعبلا نود ضعبلا نولعفت ءيش يألف

 يردأ الف «ةيدوبعلل ًاراهظإ هنوكل ءاعدلا يف ذخآو لفاغتأ امبر : مكلوقو

 نأ هيف دقتعت تنك نإف «ةيدوبعلل ًاراهظإ ءاعدلا نوك هجو يف هدقتعت ءيش يأ

 قفو ىلع ءيش بالجتسا يف كل برأ ال ًالّكوتم ًاضّوفم كئاعد لاح يف نوكت

 «هسفن يف ةدابع هنأل ءاعدلاب يتأت امنإو ءهب ذفن ردقلا نوكي ال ذإ .كئاعد

 يف تدقتعا نإو «ىفخي ال ام ىوعدلا نم هيف نأل «ميقتسم ريغ داقتعا كلذف

 نم ةحلصم هيف كل نأ تيأر ًائيش هنم ًابلاط كئاعد لاح يف نوكت نأ كلذ هجو

 كءاعد ىرت نأ ريغ نمو هب سفن ةواخس الو كلذ نع ءانغتسا يعّدت نأ ريغ

 داقتعا وهف «ىلزألا مكحلا نود بولطملا ءىشلا كلذ لوصحل ًابجوُم ًاببس
 براملا بلط هبحص يذلا اذه كئاعد يف نوكتو .ىوعدلا نم ملاس ميقتسم

 فرعي كلذب ذإ ءاذه ىوس اهراهظإ يف كل ليبس ال ةيدوبعلل ًارهظم تاجاحلاو

 ىلإ كجوحي ًابيكرت كبككر امل ىلاعت هللا نأل لاحب كالوم نع نغتست مل كنأ
 هررض كنع عفدت رأفو هاذأ كنع فرصت ثوغربو اهبرشت ةبرشو اهلكأت ةمقل

 يف ّحلتو هيلإ عرضتتو هوعدت نأ هلك اذه دوجو دنع كنم ىضتقا «هاودعو

 اكلم نوكت نأل كلّهأو كقلخ امل لب ,ءكلذ نم كّمهأ ام كنع فرصيل هتلأسم

 هفصي ال لاحب وندلاو هنم برقلا نم نوكتو «نوكيف نك ءيشلل لوقت ةرخآلا يف

 كلذ ىلإ لصوتلا ىلإ كل نكي ملو «نورّبعملا هنع رّبعي الو نوفصاولا
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 هيلإ بغرتو كلذ هلأست نأ كنم ىضتقا «هب الإ ةوق الو ةليح هبابسأب لغاشتلاو

 نيذه يف كئاعد يف نوكتو «ءاهردتبت ةنسح ةلعفو اهرقنت ةعكر ىلع كنيعيل هيف

 ىلاعت هلل ًاعيطم هيف كتغلابمو كحاحلإو  يورخألاو يويندلا ينعأ  نيرمألا

 الو «ةيبوبرلا قوقحب ًامئاقو ةيدوبعلل ًارهظُمو هتاضرمل ًاقفاومو كلذب هل ًادّبعتمو
 بيستلا كلذ: يفاتيال امك« ًايضار الكوت ًاضّوقم قوكت نأ كلذ: يفاني

 نع ال وفل عب ذل نكت و هنت لاح ىف: نيعلا نوكي نا لاحمو ةةيشكتلاو

 هلق قدم اذإ الر كلل لب ريغ 1 ناكلوا هبا يسم و بلر تال يقلل كلل ىلإ
 ناك هنأ رهظي كلذ دنعف هبلطم ىلإ هببس ءاضفإ مدع دنع شّوْشتو برطضاو
 ا: تراطمي الو ةنلق امال ناك" اذ ماو. هةقاعلا ضان اقول كالت: و انيناقم

 يف ايندلا ذخأ ولو «ةيلعلا تاماقملا كلتل زئاح وهف هانركذ ام مدع دنع شّوشتي

 بلطو لاؤسلاو ءاعدلا يف ملأ ول كلذكو «ةيلكلاب ًابلطو ًابّسكت هردص
 دعب ىضرلا كلأسأ» :هئاعد ضعب يف دك يبنلا لاق دقو «لاونلاو تاجاحلا

 لاحلا وه ءاضقلا دعب ىضرلا نأ اذه ىضتقمف لكي لاق امك وأ ''"«ءاضقلا

 ةلبجلا ىضتقم نم هنأل رضي ال هنم عزجلاف ءاضقلا عوقو لبق امأو .سولطملا

 .ىوعد درجمو سفن ثيدح هنأل عفني ال هب ىضرلاو «ىولبلا عوقو هركت يتلا

 ءىشلا دوجو ةّبحم نأل .ًاضغب هّبح بلقني كلذ هل لصحي مل اذإ هنأ كش الو

 ال ار ا لل

 نم هيلع ٌركي امب لوزيو بهذي نأ كلذ ثبلي الو عبطلا ىضتقمب هأجفي ام لوأ

 ريكذتلاب مزرهني يذلا فئاطلا ةلزنمب وهو .كلذ مزهيف هتفرعمو هنيقيو هناميإ دونج

 مه اذه أوُرَك دن نطيَشلا نم ٌكيِلَط ْمُمَتَم اَدِإ ْاَوَعَت ذأ تريلا كرإ» : ىلاعت هلوق يف

 .مهبيصي ال وأ كلذ مهسمي ال لقي ملو [201 ةيآلا :فاّرعألا] *(]) َنوُرِصبُم

 0 ايمو م 0 0 ل

 ىلا 0
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 مدعب مهل مكحي ملف [104 ةيآلا :ءاسّنلا] *َصروُجيَي ال اَم هلأ َّنِم َنوُجَيَيَو َسوَمْلأَت

 ءاديرلا هرب رومجم مل اا كلذ نركب مهلا كح نككلوب ءقابلا لوو دنع ملافلا

 الو نورثأتي ال ديدحلا لثم مهداسجأ يف اونوكي نأ هدابع ىلاعت هللا فلكي ملو

 مهتيرشب مكح نع اوجرخي مل ءايلوألاو مالسلا مهيلع ءايبنألاو فيك «نوريغتي
 اهب اورّيغتو ةيندبلا تافالا بورضو ةيوقلا مالالا مهتباصأ لب مهلاوحأ رثكأ يف

 نم هل ىرج ام لب .دخأ موي مهتريخو مهديس هب بيصأ امب كيهانو ءاورثأتو

 مهتباجإ نم اسيآ مهنع فرصنا مث مهيلع هسفن ضرع نيح فئاطلا لهأ ءاهفس

 كلذ ىلإ ىوأ نيح لاق ىتح راجحإلاب مجرلاو راغصتسالاو ةناهتسالا نم

 ""«سانلا ىلع يناوهو يتليح ةّلقو يتّوقو يفعض وكشأ كيلإ ّمهللا» : طئاحلا

 «تيبلا اذه دشنأ دخأ موي هب بيصأ امب بيصأ امل هنأ يورو .ءاعدلا رخآ ىلإ

 دعا ذا هف رع لوقت نمهنظأ

 دكهملا مانيجلا غقو نف:سقنلا ىلع ةضاضم دشأ ىبرقلا يوذ ملظو

 درهدويف اوناك افي ايولتحو اروهتسوا ارويشم فالذأ ناك امل نكلو

 دوجو الو كلذب ساسحإلا مهرضي مل ةيلعلا تاماقملاو ةينسلا تادهابتجلا

 مهداز لب هانركذ امب تعفدنا دق كلذل مهتيهارك نأل ةلدرخ الو ةّبح هب رثأتلا

 اوكف ال نأ بعيرأ تبلور: ءاشوسووب ةوقا قفا ماقمو ةيدوبعلا لاح يف كلذ

 ملأب نورثأتي ال لاوحألا ضعب يف اونوكي دق لب لاح لك يف مالآلا دوجو نم
 امك اهب نومركي يتلا تاماركلا ةلمج نم اذه نوكيو ءمدو محل نم اوناك نإو

 فيسلاب برضي نأ دجولا ةوق نم مهضعب غلبي دقف دجولاو لاحلا لهأ بيصي
 هللا يضر يرسلا نع دينجلا اذه لثم ىكح دقو ءكلذب نسحي الو ههجو ىف

 هنأ ركذ هنإف روصنم نب نيسحل ىرج امكو .هتّحص هل ناب مث هركنتساو امهنع
 ضعب نع مالالا ىلاعت هللا فرصي دقو «ةرعش هنم رّيغتت ملو هفارطأ عطقت ناك

 يف يبرع نب نيدلا ييحم [ربكألا] خيشلا ىكح دقف مهل اهقلخي ةفيطلب سانلا

 (1036) مقر ثثيدح «دئادشلاو تضركلا دنع ءاعدلا باب «ءاعدلا 2 نداربطلا هاور 010

[1/ 315]. 



 ٌيزفّنلا مامإلل «لجعتسملا رئاّسلا ديقو لّمأتملا رظانلا ةهزن» ةاَّمسملا ىربكلا لئاسرلا 2

 رمأل اهبّدؤي اهوبأ اهذخأ دقو ةكمب جاتلا تنب ةمطاف تيأر» :لاق هبتك ضعب

 :تلاقف «كلذ نم ءيشب ربخ اهدنع ام يهو ةريثك ايصع اهبرضف هيف اهمهّتا أرط

 ينقناعو ىلع هسفن ىمر ءيشب كتسسحا ىتيريفي دعاو قدلاو يطير“ امل هنإ

 ّسحأ الو اصعلا عقو عمسأو ينسبل يذلا كلذ رهظ يف لزنت اصعلا تناكف

 نإو لاوحألا هذه نكلو «كلذ نم ًابّجعت كحضأ تنكف يرهظ يف اهنم ءيشب

 ةفولأملا لاحلل اهتيلضفأ يضتقت الف ءتلقو تمظع نإو دجاوملاو .تلج

 .اهانركذ يتلا ةداتعملا

 ةيبوبرلا قوقحب مايقلاو ةيدوبعلا راهظإل ءاعدلا ةيفيك يف يل رهظ ام اذهف
 دعبتسمب سيلو ءاطغ هيلع سيل يذلا قحلا يدنع وهف ءاطع نبا مالك هيلع لزنف

 ركني الو قيرطلا هذه لهأ نم نومّسرتملا قيقحتلا نم هتلق اميف ينفلاخي نأ
 هل اوفرعي نأ ريغ نم ضايب يف ًاداوس الإ اوري مل مهنأل ضارعإلا دوجو مهنم
 هيلع نوقفاوي دقف رهاظلا لهأ نم مهريغ امأو «ىنبمو ًالصأ هل اودقتعي وأ ىنعم

 . هيلإ ضارعإ الو حدقب نولصي الو

 «باجحلا ةفاثكل بابلا نع يل ًادرط نوكي نأ هنم تفخ اذهو :مكلوقو

 امبر يناعملا هذهب لهجلا نكلو ابوجحم الو ادورطم ءاعدلا كرت درجمب تسلف
 باجحلا كنع عفرو بابلا كل حتف دقف نآلا اهتفرع اذإف «ءكلذ يف ًاببس نوكي

 ىتح لاؤسلاو ءاعدلا نم رثكتستلو .«جرعت الو هنع فرصنت الو جرفتو لخداف

 فلعو كنيجع حلم ىتح ينلس» :لاق امك لاب اهل سيل يتلا رومألا يف

 نالف ىلع وعدت تنك نيح هلعفت تنك امك اهلك كبلاطم يف لعفاو '''«كتاش

 كلذ تلعف اذإ نكلو «ليدنملاو ةحفصلا نيب كلذ لعجتو «ليوطتلاو حاحلإلاب

 لمعلا ءىّيس ابنتجم ذئنيح نكتلف ءدادسو حالض هيف كل نيبت رمأ يف

 هنم هتبلط اميف كايإ هللا ةباجإ مدع دنع نوكت نأف لمعلا ءوس امأ .داقتعالاو

 ذاق و اوم انين فدع ءاعلا ضرحافأ ووك: داقتعالا وس امأ ون. او طقم اقاوقعي

 هب ىذغتت ام ىتح تببحأ امب عداف .نيروذحملا نيذه نم كئاعد يف تمّلس

 .[5 /1] مكحلاو مولعلا عماج يف يدادغبلا جرفلا وبأ ةدروأ 010
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 «ىشخت الو ًاكرد كلذ يف فاخت ال كنإف تبهذ هيلإ امب ًانيع ٌرقو «ىَّشعتت امو
 . ملعأ ىلاعت هللاو

 نم فرح ةءارقل غّرفتأ مل ًادج قلم تقولا اذه يف يلاح نأل :مكلوقو

 .«بجوأو قحأ لب «برقأ ةبوقعلل هنوك عم ًائيش ضرفلا ىلع دزأ ملو هللا باتك
 يرعش تيلو «ةماعدو ةميمضب الإ ةعاقر هل سيلو هعامس يواسي ال مالك وهف
 ةبوقعلل هببسب تنأ هب يتأت يذلا ضرفلا نأو قفلم ريغ هيف كلاح ىرت تقو يأ

 هيف يكبت الو ىربك ةماطب هيف ىلتبتل تقولا كلذ ءاج اذإ يرمعل «قحتسم ريغ

 . ىرخأ عم ةنيزح

 مل ًانالف نأو نالف ىلع متركذ ام ضرع نم هيف ينومترشتسا ام امأو

 قفاوي ال ءيش يف ريخ ال ذإ كلذ ىلع هللا ءاش نإ اولمعاف ؛كلذ ىلع مكقفاوي

 يف ليبسلا مكل تركذ تنك دقو «مكنم لجرلا كلذ لاحب ملعأ هنأ عم «هيلع

 .قفوملا هللاو «هيلع اولمعاو كلذ اومزلاف سانلا ىلع يمالك ضرع

 ةهج نم رطاخلا قفو ىلع باتك مكنم َّيلع درو اذه تبتك نأ دعبو

 نم كلوصح مدع نم هنم تمهف امم رطاخلا ىلع ءىجي مل نكلو ءافيتسالا

 عدت ملف ءافيتسالا امأ .ءافشلاو ةحارلا ىلع هدباكأو هيناعأ انأ ام ببسب كضرم

 نأ نم لبق نم انل دب الف ءافشلا ىلع كلوصح مدع امأو .لوقي ام لئاقل هيف

 امل كنأ كلذو ءمكحو ىلاعت هللا ءاش امك لوبقم لوقعم مالكب هيف ملكتن

 كيلع هالمأ امع اهل ًالقان ةحيبقلا لئاسملا كلت تيكح ام ةلمج يف تيكح

 ام  ملعأ هللاو - رامضملا يف لوخدلا ةبراقم الولو :كلوقب اهتبقع نالف

 نوكت نأ يل ينعملا رامضملا نأ تمهفو «كلذ يف ائيش بتكأ نأ ينعسو

 اميف ىعست الو اهنع لضانت الف ءنوكت ةلاح يأ ىلع اهب يلابت ال كدنع كسفن

 .ةواقش وأ ةداعس وأ رش وأ ريخ نم اهلاني اميف قرفت الو ءاهتعفنمو اهتدئاف هيف
 يتلا تاياكحلا كلت قوست نأ هببسب تللحتسا رامضملا وه اذه كدنع ناك املف

 كئطخ ىلع كهّبنأ ام لك يف لوقت نأ ًاضيأ تللحتساو ءاهناقوس كل زوجي ال

 لوقتو ؟ًالهأ كلذل نوكأ ىتح انأ نّمو «َّيف هردق ىضمأ يذلا هلل دمحلا :هيف

 هللا ىبأف ينّرسي ام ىلع دري نأ ىلإ ًافّوشتم ٌتنك نأ دعب يلوق تيكح نيح



 ٌيزفّنلا مامإلل «لجعتسملا رئاّسلا ديقو لّمأتملا رظانلا ةهزن» ةاّمسملا ىربكلا لئاسرلا 4

 دوجولا يف ىلثم نمو «ّيف هتدارإو هردق نم قبس ام رهظأ يذلا هلل دمحلا :كلذ

 ؟دوبعملا هلإلا ءاضق ذوفنل لحم ينأ يل رهظ اذإ

 دوصقملا امنإو ءدوجولا يف عقي ءيش ّيأ ةحئار هنم ٌمشأ مل اذإ :كلوقو

 ةواقش وأ ةداعس نم باتكلا ّمأ يف رطّس ام رهظيو ءءاضقلا نم قبس ام ذفني نأ

 :ةماعلا هلوقت امك هلك اذه يف يعم كلاح ناكف .«تاملكلا نم اذه هبشأ امو

 كلاح نيب ميظع ناقرف يل رهظ دقو «الخم كل قّلعي دتو هل ٌتبرض ام نيأ نم»

 باوجلا قاروألا هذه يف انل مّدقت يذلا باتكلا يف هتركذ يذلا كلاحو نآلا

 اهل كتهارك عم تاهوركملا تاالاحلا كلت ىلع كركشو كدمح ناك نإف هيلع

 هيف رمألاو ًاحيحص كلذ نوكي دقف اهيلع نكت مل نأ كيّنمتو اهنع كعبط روفنو

 :لاق هركي ام هباصأ اذإ «ءنافورعم نادمح كي هللا لوسرل ناك دقو «بيرق

 هتمعنب يذلا هلل دمحلا» :لاق بحي ام هباصأ اذإو '''"«لاح لك ىلع هلل دمحلا»

 .هانعم اذه ًامالك وأ «تاحلاصلا متت

 «كمالكب هنع حصفت مل نكلو ّتدصق يذلا وه ىنعملا اذه نأ رهاظلاو

 اهل كتيهارك مدع عم تاهوركملا تالاحلا كلت ىلع كركشو كدمح ناك نإو

 نأ ىلإ تفّوشت وأ اهيلع نوكت ال نأ كتبحم مدعو اهنع كعبط روفن مدعو
 رهاظ وه امك اهيلع نوكت ال نأل ينمتلاو روفنلاو ةيهاركلا مدع كل لصحي

 ةلاحلا هذه ىلع ملكتلا نأ الإ .أطخلا ةياغ كلذ يف تأطخأ دقف .كمالك

 عم نوكيو «نآلا اننكمي ام ىصقأب هريرحت يف دهتجن انكلو ًاريثك ًالوط يعدتسي

 لك لمأتو هّبلو هبلقب هيلإ ىغصأ نمم مارملا بيرق ًاموهفم هراصتخاو هريرحت
 نعي نمل اذه تان اوقع لوكا رعغل هه. نأ تقتحم لوب اناوخ هلخأب لو هن فرح

 .ناعتسملا هللاو «نايب نم هب كدصقأ ام لك يف ينأش

 كئطخ نايب ىلإ ًايناث عجرن مث «كماحفإو كتبلغ ىلإ دصقلاب ًالوأ أدبنو

 ناك :تلاق ةشئاع نع بعشلا يف يقهيبلا جرخأو :لاقو روثنملا ردلا يف يطويسلا هدروأ (1)

 هاتأ اذإو «تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا :لاق هرسي رمألا هاتأ اذإ ِةِكَي هللا لوسر

 نوبئاتلا (112) ةبوتلا ةروس ءروثنملا ردلا) . لاح لك ىلع هلل دمحلا :لاق ههركي رمألا

 .[297 /4] نودباعلا
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 يأو :انه اه يل تلق نإ :لوقنف «هتوقو ىلاعت هللا نوعب كماجحإو كمادقإ يف

 لوقأ «مدقتملا كننس ىلع يرجتو تركذ اميف ٌتأطخأ اذإ دوجولا يف عقي ءيش

 تنأف هيلع ةدايز الب كيلإ هب تثعبو باتكلا ٌثيوطو انه اه تكس ول :كل
 أطخلا نم هيلع كّتهبن امبو انه اه يتوكسب ىضرت نأ امإ :ةثالث رومأ نيب ذئنيح

 ديزم ىلإ فّوشتت نأ امإو «تاملكلا كلت ىف تكلس يذلا كلسملا كلستو

 ىضرت الو تركذ ام ىلع مالك ديزم ىلإ فّوشتت نأ امإو ؛كئطخب ىضرتو مالك
 . اهملعاف اهيلع دئاز ال هجوأ ةثالث هذهف «كئطخب

 كبهذمل ةقفاوم اهنأ عم اهيلع قفاوت كنأ رّدقأ الف ىلوألا لاحلا امأف

 كاضر نم برقأب مّتهج لوخدب كاضر سيلو «ناقرفلا اذه ءاج نيأ نمف

 نأ اذهب نّيبتف «مّدقتملا أطخلا ىلع كرارمتساو مّلكتلا ىلع ةدايزلا نع يتوكسب

 بابلا ىرجل ابيصم هيف تنك ول ذإ كطلغب كاضر يف طلاغ كنأ نآلا كلاح

 : اذخت | و قف دم

 ىلع ٌرمتسأو يعزنم ىلع هيف يرجأو لاحلا اذهب ىضرأ :تلق نإف

 كنأل ةيفاعلاب ّقبا الإ كل لوقأ نأ ينعسي ال لوقلا اذه يل تلق اذإف «يبهذم

 لاؤس الو باتكل ةدئاف قبي مل كطلغ نايب نع يتوكسو كطلغب تيضر نيح

 ولو اذهب ىضرت ال كنأ مولعمو «ينم ٌتحرتساو كنم ٌتحرتساو باوج الو
 «بهذملا كلذ نم ةبوتلا نم انه اه كل ّدب ال هنأ رهظف «ةتيملا طوطقلاب تبرض

 ىلإ لاقتنالا امأ .ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةلاحلا ىلإ امإ لقتنت نأ نم كل دب ال كنإ مث

 اهيلع مالكلا يرجيو ىفخي ال ام ضقانتلا نم اهيفو ءهل هجو الف ةيناثلا ةلاحلا

 ال نأب كاضر نيبو أطخلاب كاضر نيب قرف ّيأو «ىلوألا ىلع مالكلا ىرجم

 ىلاعت هللا نم ءاضق وه ثيح نم أطخلاب تيضر امنإ كنأل «مالك كل ينم عقي

 نإف ءاهضرت مل يتلا ةلاحلا يف مزلي كلذكو ءالحمو هل الهأ تنأ تنكو ردقو

 مل نإو «ىلوألا ةلاحلا ىلع انم عقو يذلا هلك مالكلا انه اه ىرج اذه تمزتلا

 يذلا مالكلاب ينبلاطتو اهيلع رصتو ةقرفتلا هذه يف كتوابغ دقتعتو اذه مزتلت

 ةدئاف الب ينّبعتُي ائيش ينم بلطت ال يخأ اي :كل لوقأ ينإف ينم هتبقترا

 الو أطخلا نع كفرصأ نأ هلك يمالكب ديرأ امنإ ينأل ةدئاف يدنع يه اهديفتست
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 اذه تيأرو انه اه ٌتمحفتا نإف . ضار هب تنأ امع كفرصأ نأ يسفن حمست

 كيلع نّيعتيف .بهذملا اذه نم ًاضيأ بوتت نأ كمزل مامح قوط كل ًامزال

 «يتوكسب الو كئطخب ىضرت ال نأ يهو «ةثلاثلا ةلاحلا ىلإ لاقتنالا ذئنيح

 وأ اذك ىلإ لاقتنالا نم هانركذ ام انرذق اًنكلو «كنم ةلصاحلا يه لاحلا هذهو

 نأ اذه نم رهظف «كبهذم هنم انذخأ يذلا كمالك هاضتقا ام ىلع اذك ىلإ

 يتلا كلاوقأ رئاس نأو «كيف ةخسار ةتباث ةلاح نع هب رّبعت مل ءاره هلك كمالك

 «ةرخآ ىلإ . . .اذك ىلع هلل دمحلا اذك ىلع هلل دمحلا :تلق نيح كنع اهانركذ

 ةلاحلا يف خسارو لغوتم كنأو «لاحب ىنعم هل لصحتي ال لاخن ىف راشق

 مل لقاع اهنع ولخي ال يتلا ةلاحلا يهو كسفن نم كلذب رعشت مل نإو ةئلاثلا

 .دوهشلا يف بغي ملو دوجولاب ملطصي

 كنوك عم رامضملا يف نوكت فيك كل نِّيبأ نأ ينمزل اذهب تفرتعا اذإف

 الثل ةصوصخم ةلأسم يف كلذ ضرفنلو - ةثلاثلا ةلاحلا هذه ىلع ينعأ  اهيلع

 . كدنع امم نيكاسملل ةّرذب حمست ال كنأ نم كنم عقو ام يهو .مالكلا بعشتي

 يف ةيضرم ريغ اهنأ ملعت كنأل كيف ةلع هذه نأب فرتعت نأ هجولا :لوقنف

 تحمس نإف «كنع اهلاوز ةاناعم نم كل دب الف كلذب تفرتعا اذإف ءعرشلا

 كل دب الف خست ملو حمست مل نإو «مالك الف كلذب تخسو اهتاناعمب كسفن

 كبركو «ضغبتو بحت كنأ ماقم يف قاب كنأ انضرف انأل كلذل بركنت نأ نم

 هربتعت نأ امإ ةلعلا كلت ىلع كبرك نإ مث «ةلعلا كلت ىلع كنوكل وه امنإ اذه

 يضاملا ىلإ رظنلاب هتربتعا نإف «لبقتسملا ىلإ رظنلا وأ يضاملا ىلإ رظنلاب

 ىضم ام :كل لاقيف .يلبم ةلعلا كلتب انأو نامز ّيلع عطقنا يليو اي :لوقتو

 ةدئاف ال يضاملاب ناقلعتملا ضغبلاو بحلاو .هل هجو ال هلجأل بركلاف .تاف

 ام هسفن نع هيفني نأ دبعلل يغبني هجولا اذه يف ضغبلاو بحلاو بركلاف ءامهل

 ينع لاز بركلا :هلاح ناسلب لوقيف هيف يعدي ال هسفن نع هافن اذإف «ءعاطتسا

 وه اذه نأل هل: ىتيتلاو هيلإ :توشتلا رييظي: نكلو.ىددع انيبلا نضقيلاو :نحلاو

 ايلو اعف ىف ورك ىتفاف هيي نمسا اذن واعر دعا لاجل بسباحلا
 هيلع هلمحت الو دجو هيلع هريثي ال ثيحب افلكم هنع ىوعدلا دوجو هب ىفني
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 لدي ال ءىضم ام ىلع نوكي برك ىوكشب ناسنإلا بلق راث اذإف ءدجو ةحيرق

 فالخ ىلع بلقلا ناروث نأل «ىوعدلا نم ةءاربلا كلذب لواحم هنأ ىلع اذه

 ىلع تمدقت يتلا كيواكش رثكأ يف كلاح وهو «.هانلق امك ةءاربلا ىضتقم

 كل تمدقت يتلا كيواكش رثكأ يف كلاح وهو «هانلق امك ةءاربلا ىضتقم فالخ

 رامضملا يف ءاج ريغ اهيف تنكو «يضاملاب ةقلعتم تناك نإ ىلإ اهلك كبتك يف
 كنع ىفتنا هنأ انرّذق نإو ء«تافو ىضم ءيش ىلع تبركنا كنوك ةهج نم

 ميمص نم تجرخ اهنأل ىوعدلا يفن ىلع ىوكشلا نم هتيدبأ ام لّدي مل بركلا

 . كنم عقي مل اذه نم ءيشو قوف قوف نم نوكت نأ كاذ ذإ اهقح ناكو بلقلا

 يضاملا يف تناك رومأ نم بركلا ءافتنا نسحب تمكح كارأ :تلق نإف

 يكابلا بئاتلا دبعلا لاح ركذ هنإف «يلازغلا مامإلا هدّيق امك هدّيقت ملو هتقلطأو

 اذه دمعيف رسج هيلع رمغ ءام زاوج ىلإ جاتحي يذلاب هلثمو ةفلاسلا هبونذ ىلع
 ءاملا كلذ زاوج ىلإ لاحلا هئجلي مث هبرخيف رسجلا اذه بيرخت ىلإ لجرلا

 تاقشملاو دئادشلا نم هدباك ام نياع دقو هزواج اذإف «يتلاو ايّثللا دعب هزوجيف

 ام يلازغلا مامإلا انه اه لاقف رسجلا كلذل هبيرخت ىلع يكبي لبقأ هزاوج يف

 هجو الف هبيرخت ىلإ هسفن هوعدت نأ فاخي رخآ رسج همامأ نكي مل نإ :هانعم

 هنإف رخآ رسج همامأ ناك نإو «ةدئاف الب تاف دق رمأ ىلع ءاكبلاب هلغاشتل

 نأ نم اعئام كلذ نوكف ل قيمز الم فوخلاو نوحلا يشيل كلذ همكم نسحب

 «لبق هيقل ناك ام كاذ ذإ بعتلاو ءانعلا نم ىقليف رخا رسج بيرختل هسفن هوعدت

 اذه ىلإو .ءىضم دق رمأ ىلع ءاكبلا اذه ناك نإو .هئاكب ةدئاف هذه نوكتف

 اذه ّنظأو ءاهركذتو ترقدلا نايسن يف مهدنع ةضورفملا ةلأسملا ريشت ىنعملا

 كلذ علاطأ مل روهدو نينس يلو «يلازغلا هركذ ام ىنعم وه انه اه هتركذ يذلا

 . هيف هركذ يذلا باتكلا ينرضحي مل ذإ هيف رظنلا ةدواعم ينكمت ملو

 يف هرمأ دمتعم لعج هنأل ىوعدلا نيع يهو ةقرفتلا ذهل هجو ال :لوقأف

 .همامأ يذلا رسجلا بيرخت نم كلذ هعنميف فوخلاو نزحلا هبحاصي نأ هئاكب

 ةزره رسحلا ترحب أل نأ ىلإ يسن ىف ةمفت لعق هات هنأل ىوعو وذو

 ديلاب هئاقلإو ىلاعت هللا ىلإ راقتفالاو ءاجللا هرمأ دمتعم لعج الهو .ىرخأ
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 ةيؤر ينعأ  عبتلا بسحب رخآلا ناك اذه هرمأ دمتعم ناك اذإف ءًافعضو ًازجع

 امنإ سنجلا اذه نم هل عقي ام نأل ةغلابملا لك هئاكب يف عقي الف  هسفن لعف

 نوكي الف رارطضالاو راقتفالا ىوعد هسفن نع ىفني نأ هب هدصق نوكي نأ يغبني

 امب ىوعدلا هذه يفن ىلإ دصقلا نكلو «هانركذ امك رادب الو داهتجا هيف هل

 ناك اذإ امأو ءريسملا يف بكرلا ثاثحتسا مدعو ةعسلا عم نوكي امنإ هانركذ

 كلذ غليلف اقلطم ءاكبلاب هلغاشتل هجو الف ةلفاقلا تاوف يشخو اقّيض تقولا

 ينلمح يذلا وه اذهف .ءيش ىلع جرعي الو ضميلو هقنع ىلع 2'”هدّوزِم ذخأيلو

 . ىلاعت هللا همحر يلازغلا هدّيق امك يمالك دييقت مدع ىلع

 قحلي مل ًابولطم ًانسحتسم نكي مل ول ىضم ام ىلع بركلاف :تلق نإف
 يفن هب اودصقي مل هجو ىلع اوحانو اوحاصو اوكب اذاملف الإو ءايلوألاو ءايبنألا

 امب لاؤسلا اذه نع بيجن نأ انيلع نّيعتي :لوقأف ؟هانركذ امك مهنع ىوعدلا

 ينهذ يف لصح ناك ام ىلع هريرقت يف لوقنو «هللا همحر ىلازغلا مامإلا هركذ

 نأ ءايوقألا نأش نمو «ءادتقالاو ةمامإلا ماقم اوميقأ ءايلوألاو ءايبنألا :هنم

 امب نيضار اوناك لب - كلذ مهرهاوظ ىلع رجي مل ولف  ءافعضلا ريسب اوريسي

 ملف مهنم مهعابتأ كلذ ىأرل «عزف الو فوخ مهقلقي ال ثيح نم نينكاس عقو
 هلحم ريغ يف ءاكبلا اوعضيف ههنكب ًاملع اوطيحي ملو ههجو ىلع هولمحي
 رفني ذإ اهلوانتو ةّيحلا ذخأب رهاملا قذاحلا مزعملاب اذه لثمي دقو .اوكلهيف

 .هكلهُتف وه اهذخأيف اهذخأي هدلو هاري الثل كلذ لعفي امنإو اهنم برهيو اهنع

 نأ ردق نمو ,ءنوكي نأ لمتحم نسح ىلازغلا هانعم ركذ يذلا هجولا اذهو

 كبرك وهو لوألا هجولا ىلع مالك هلك اذهف .هايإو هنأشف هريغ ًاهجو طبنتسي
 . يضاملا نامزلا يف ةروكذملا ةلعلا كلت ىلع كنوك ىلع

 نامزلا يف ةلعلا كلت ىلع كنوك ىلع كبرك وهو يناثلا هجولا امأو

 تنركلا كلذ هذيمي هن هيلع دبعلا نوك بولطم حيحص برك وهف .لبقتسملا

 ةدئاقلا تيت ىركلا دعقا ايلكو. «ةلغلا كلت“ ةاناعم ىلع نوع ةسخو اطانقن

 . (يبرحلا قاحسإ يبأل ثيدحلا بيرغ) .دازلا هيف عضوي ءاعو :دوزملا (1)
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 معن «ميركلا هباتك يف ىلاعت هللا اههرك د نيتللا نيتجلاب نيغلا هيلع تاثر ذلا

 ءةلعلا كلتو هعدي ال نأ هناحبس هللاب هْنظ نسح وهو رمأب بركلا اذه ٌفخي دق

 ربي ىتح ةلعلا كلت ةاناعم يف هنم نوكي لمع ىلع هيّوقيو هنيعي نأ هنم وجري لب

 : اهم

 ملو هدمتعي مل اذإو «هيلإ تفتلي الو هدمتعي الف هدرجمب وه هلمع امأو

 تخي هجولا اذه نمف «الهس ًانّيه همهوتي لب ًالقث هسفن يف هل دجي ال هيلإ تفتلي
 ؛ دانضأ اهيف هيلع ضم ل ةدويحتم ةفكلا هذه ةوكوب ةنخلا ضعي هيلع تركلا

 ىلع ةمالع كلذ نأل اذه يف ريخ الف ةيلكلاب ىفتنا وأ بركلا تفخ اذإ امأو

 لاح ىلإ ءىيسلا لاحلا اذه هب لوؤي مث «ةيصعملاب نواهتلاو ةعاطلل راقحتسالا

 نم جورخ اذهو ءدساف ليوأت عونب فيلكتلا ءافتنا هداقتعاو صخرتلاو ةحابإلا

 وهاامنإ كمع هيركلا اره عاتتا بيس نأ ةيعفا نافرح شاربتايعلاو تةوذلا

 ءاهل ظوظحلا بالجتسا ىلع صرحو سفنلا نع لاضن عون هنأو ديحوتلا دوهش

 بحلا نع كفنت مل كنوك نم هانمدق امل ةقفلم كتدهاشمو ةلطاب هذه كاوعدف

 ملو سفنلا نع لضانت ملو ديحوتلا دهاشت مل ءيش يألف الإو ءضغبلاو

 .اهيلإ تجتحا اذإ ةّبح وأ ةمقل يف اهل ظوظحلا بالجتسا بلط ىلع صرحت
 ام ًاضيأ كظحل نكيلف ءكظحل الإ نكي مل كلذب كتحامس مدع نأ مولعمو

 نم اعون حماستلا اذه ىلع كل نيعملا نوكيو نيدلا بناج يف هب تحماست

 فعض أضيأ هيلع كنيعيو كمعزب ةفرعملاب تدّيأت يتلا ةدهاشملا ءاعداب رورغلا

 ةعيرشلل ةضقان ةلوذرم ةلاح هذهو .ءرشنلاو رشحلاو ديعولاو دعولاب ناميإلا
 كنان ةقيقعبلا اهعضق نه امآوب قت ةعيرتشلل اهكفماتم اها . اهيمج ةققخلاو

 كله نم كله لهو .«هيلع تدمتعاو هتبوصتساو هتتسحتساو يأرلا اذه تيأر

 ةقيقحلا نإف «ةماتلا ةنيابملا ةقيقحلا نيابت اذه نم ةحئارو فيك ؟اذه لثمب الإ

 .دوجو هتافص عيمجو هموهفو همولعو دبعلل نوكي ال نأ يضتقي ىنعم نع ةرابع

 مهيلع  لسرلاو ءايبنألا اهب تءاج يتلا عئارشلا الإ ىنعملا اذه قفاوي الو

 يدتهت ال ءايشأو اهيلإ لوقعلا يدتهت ءايشأب اوؤاج مهنأل  مالسلاو ةالصلا
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 ءارآلا تلطبأ يتلا يه اهتدحوو دابعلا اهب دّبعت ةدحاو ةلمج يهو اهيلإ لوقعلا
 ًائيش امهانضرف اذإ لّفعتم ريغلا ءيشلاو لّقعتملا ءيشلا نأل اهرسأب تالقعتلاو

 اذإو ءامهنع ًاجراخ ًائيش ناكف لقعتم ريغ الو ًالقعتم ال ءيشلا كلذ ناك ًادحاو

 نوكيف «ةتبلأ دوجو هموهفو همولعو كاذ ذإ دبعلل نكي مل امهنع ًاجراخ ًائيش ناك
 يه ةعيرشلاف .اذه الإ ةقيقحلل ىنعم الو قاسيو داقي يذلا ىمعألاب ءيش هبشأ

 فلاخ نّمو ةقيقحلا فلاخ ةعيرشلا فلاخ نّمف «ةعيرشلا يه ةقيقحلاو ةقيقحلا

 ءايبنألاو لسرلا هثعبب هدابعل ىلاعت هللا محر ام الولو «ةعيرشلا فلاخ ةقيقحلا

 امك ءارالا تاملظ يف اوهاتل ةعيرشلا نم مهل اونيب امب ةقيقحلا ىلإ مهودهيل
 ةعيرشلا داحتا ىنعم يف ىلاعت هللا لاق .ءايبنألا عئارشب ٍدتقي مل نّمل عقو

 4 هَ تروُمياَبي اَمَنِإ َكَتوُمياَبِي يذلا َّنِإ# :لّرنُي امب ملعأ ىلاعت هللاو .ةقيقحلاو
 ةيآلا : ءاسّنلا] «هّسأ عاطأ ْدَقَم َلوُسَرلَأ عِطي نّمأ# :ىلاعت هللا لاقو «[10 ةيآلا :َحْنَملا]

 يضر قداصلا دمحم نبا رفعج يعمجلا ىنعملا اذه يف هلاق ام نسحأ امو 0

 ال مهنأ اوملعي يكل كلذ مهفّرعف هتعاط نع هقلخ زجع ىلاعت هللا ملع» : هنع هللا

 هسبلأ ةروصلا يف مهسنج نم ًاقولخم مهنيبو هنيب ماقأف .هتمدخ نم وفصلا نولاني

 «هتعاط هتعاط لعجو اقداص اريفس قلخلا ىلإ هجرخأو ةمحرلاو ةفأرلا هتعن نم

 80[2 ةيآلا :ءاسّنلا] هس َعاَطَأ ْدَمَم َلوُسَرلأ عِطِب نّمأ# :لاقف ءهتقفاوم هتقفاومو

 دقو [107 ةيآلا :ءاّيبنألا] 409 َيِيِلَعْلِل هَ اَلِإ َكسَسُيَأ امو :ىلاعت لاقو

 ةالص دجن انإ نمحرلا دبع ابأ اي :هل ليقف هنع هللا يضر رمع نب هللا دبع لئس

 هللا نإ :رمع نبا لاقف ؟رفسلا ةالص دجن الو نآرقلا يف رضحلا ةالصو فوخلا

 امم اذه ريغ ىلإ .لعفي هانيأر امك لعفن امنإف ًائيش ملعن الو ًادمحم انيلإ ثعب
 ىمعأ نوكي نأ دبعلا ىلع بجاولاف «مولعم وه امب لغاشت هب لغاشتلاو «هركذ
 امهانعم ىفو .عرشلا هعمسأ ام الإ عمسي الو عرشلا هارأ ام الإ ىري ال ٌمصأ

 لجرلا كلذ لاحك هلاح نوكيو ءناكرألاو حراوجلا رئاسو ناسللاو بلقلا

 نأ دهشتأ :هل ليقف ءمعن :لاقف ؟هللا لوسر ًادمحم نأ دهشتأ :هل ليق يذلا

 .عمسأ ال :لاقف ؟هللا لوسر ةمليسم

 ًاهقف هولعجف نيضع هوؤّرجو نيدلا اوقرف نيذلا نسانلا ءالؤه نم بجعلاو
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 لهأل ضيعبتلاو ءىزجتلا اذه بجوأف «ةقيقحو ةعيرشو ًانطابو ًارهاظو ًافّوصتو

 كلذ يف ًاعبّتم رخآلا ضعبلا نود هضعبب مهنم دحاو لك لغاشتي نأ رظنلا روصق

 هيلع انأ ام ىوس مث سيل :لاق هالحتساو كلذ يف نعمأ اذإف .هآر امو هاوه

 لك ذخأيف «ةنيابتم حئارقلاو ةفلتخم عابطلا نأ مولعمو ء«هادع ام لك لطابو

 نم انه نم روثيف فصنلا هل هئالحتساو هيف هلغوت ببسب مرحيو فرطب دحاو

 يذلا رورغلا اذه ىلع هّبني نّم مث الو «هيلع ديزم ال ام فالتخالاو قارتفالا

 ادّبعت دحاو هّبر هب قلخلا دّبعت دحاو نيد الإ ٌمُث لهو هروهمجلاو ةصاخلا ّمع

 . لئاضفو ضئارف ىلإ مسقنم وهو «مهنادبأو مهبولق يف ًادحاو

 اذه ببسب نيدلا عستاف «كلذك لئاضفلاو «بتارملا ةفلتخم ضئارفلاو

 ةراعزو ةرارمو ةساكشو ةزازك هيف تناك نَم مث «هردق ىلع لك هيف سانلا لخدو

 نأ هاراصق ناك «نيع ةفرط هشيعب ىنهتي هعدت ملو هقنع نم تقلعت يتلا هسفن ببسب

 نأ دعب نكلو ءامهب ةقلعتملا لئاضفلا ضعبو ةيندبلاو ةيبلقلا ضئارفلاب كّسمتي

 هب لامتست يذلا قّوّرملا دوعلا ةلزنمب هحلمتسيو هنسحتسي امم هاطعي ءيشب هل حّول

 لامكو ةيجس مركو عبط ةيرح هيف مهنم ناك نمو .ناوسنلا ةفعضو نايبصلا بولق
 نأ ريغ نم لئاضفلا اهيلإ فاضأو اهلك ضئارفلاب كّسمت «ةيلباق مامتو دايقنا

 ىوس ءيش مث سيل .ةعاطلاب هتحامس هل بجوي ءيشب حيولت ىلإ كلذ يف جاتحي

 . عفني الو عفدي ال نكل ''”عدربلا َوْشَح هادع امو هقحلي ام وأ هقبسي امو ءاذه

 :لوقأف .ءالقعلا دنع ةلّبقتم ريغ يهو يفن ىلع ةداهش هذه :تلق نإف

 نأ كل يغبني يذلا وه اذهف ءاهنم اذهو .ءايشألا ضعب يف ةلّبقتم يفنلا ةداهش

 هيلع هلّوأتف اذه فلاخي امم ينع كءاج ام لكو «ينع هلمحتو ينم هذخأت

 دحأل لحأ ال ينإف ءراّخزلا رحبلا يف هب يمراف الإو راتخملاو يضرملا ليوأتلاب

 يف يعّدي مث ةمشح الو ءايح ريغ نم دوبعملا رماوأب نواهتيو دودحلا زواجتي نأ

 . ينع هلقنو ينم هذخأ هنأ كلذ

 هرهظ لقثأ صخش ينإف «يوغ ناطيش الو معن :لوقأ «يمسر :ليق نإف

 . (برعلا ناسل) ٍلْحَّرلا تحت ىقلُي يذلا سلجلا :ةعدربلا :عدرب ([)
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 جاتحم انأو ءراهنلا فارطأو ليللا ءانآ عييضتلاو طيرفتلا مومعو قازوأالا ةرغك

 كلذ نم ىضم ام نكل «رافغتسالاو ةبوتلاو راذتعالاو كلذ نم لّصنتلا ىلإ

 ينع لوزي امبر اذه يف يسفن تدهاج نإف هل بركنأ ال نأ يل يغبني تافو

 هنم يلع بجي امب لمعلل قّقوأ ملو كلذ نم لبقتسأ امو ,فخي وأ بركلا كلذ
 ينأ الإ ماعلا مايص ةلزنمب يتبقر يف كلذ نأل مامتغالاو بركلا هيف مدعأ ال

 نيكاسملا نيعمب ءاجرلا نسحب تاقوألا ضعغب ىف ىسفن نع كلذ ففخأ

 هللا ةردق ٌدعن نأ وأ باذعلاو باقعلاب هيف ضار ينأ يعّدأ نأ امأو ءءافعضلاو

 ىلع همظع فرعي دحأ لكو ءالكو ىشاحف باحملا ةلمج نم ىف ىلاعت

 ال ام اهنم كل تركذل اهبويع ىلع ريغلا عالطاو سفنلا ةيهارك الولو ةفحصلا

 . ليكو لوقن ام ىلع هللاو ,كل هتركذ يذلا فصولا ىلع ينأ يف هعم باترت

 يف عقي ءيش يأو :كلوق عم مالكلا اذه كل ميقتسي فيك :ّتلق نإف

 نم رهظألا نإف «هرخآ ىلإ ...دوقولا تاذ رانلا يف داّبع نبا لعجج اذإ دوجولا

 .معن :لوقأف ؟لبقتسم وأ ضام يف بنذلا نم هتلعف امل بركلا تدقف كنأ اذه

 بركنأ ال نأ يل يغبني بنذلا ينم عقو امل هنأ الإ هب نعأ مل نكلو كلذ هرهاظ

 ال نأ يل ىغبنال هافالتأ نأ ريغ نم هرثأب ٌتمأ مل ينإو ىضم ام ىلإ رظنلاب هل
 ملف لبقتسأ ام امأو .ءيفتنم ينع كلذ يف بركلا نأل هيلع منهج لاخدإب بركنأ

 .ةتبلا هل ضرعتأ

 رامضملا نع اهيف تجرخ يتلا كلئاسم ىلإ عجرنلف هلك اذه تمهف اذإف
 .كاذ ذإ هيلع نوكت نأ يغبني فيك كل نّيِبأو

 الو نيجاتحملاو نيكاسملا كتيؤر دنع رامضملا كتقفاوم امأ :لوقأف

 هذ هيمن هيركرت ا ةل نيقرت اذ. تاااكع نم يضم اع أ .ةقدصب مهل حمست

 لبقتست امو .حرف الو ضار كنأ كلذ عم يعّدت الو تافو ىضم دق ءيش

 كسفن هيف حمست لاح ىلع نوكت نأ ىلإ بركلا كلذب لصوتتل هلجأ نم بركنت
 قيفوتلا نم كالوم نم هوجرت امب بركلا اذه كنع ففخي نكل «ةاساوملاب
 كسفن نع لضانت ال لاحب نوكت نأ ىلإ فّوشتت نأ امأو .كلذ ىلإ ةيادهلاو

 دقف كلذ تيعّدا نإ امأو «بدأ ءوس كنم كلذف اهصالخ ىلع لمعت الو
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 نع اهومتيكح ىتلا لئاسملا يف كلذكو .بذكلا ءارتفا بدألا ءوس ىلإ فاضنا

 روظحم ةللذ نأ ةللشع. زفة ةييقلاو ندعو ويقلا ركذ هيفا امم نلف

 كقرافو هب تبتكو كتوهش كتبلغ نإف ءاهتياكح ىلع هقفاوت ال نأ كل يغبني
 «تافو ىضم رمأ هنأل كلذل بركنت ال نأ رامضملا يف كلوخد نوكيف باتكلا

 دقف اذهل بركنت مل نإف «هلاطبإو هوحمب رومأم ذئنيح تنأف كديب يقب نإ امأو
 كلذل تبركنا نإو «هيف ام هيف اذهو اهيفالت نم نكمتم تنأو ةيصعملاب تيضر
 كَدّصيلف هلك كلذ لثم ملعأ نأ بحأ ينأ نم ملعت امل هلاطبإو هوحم تيبأو

 ينعسو ام رامضملا يف لوخدلا ةبراقم الولو :هرثأب لوقت نأ نع بركلا كلذ

 كلذ نم الدب لعجت نأ بجوألاو قحألا ناكلو «كلذ نم ءيشب كل بتكأ نأ

 نأ يغبني يذلا رامضملا وه اذهف .رامغلا زيزعلا نم ةبوتلا بلطو رافغتسالا

 .اهلاطبإو اهوحمب كسفن حمست ملو تاياكحلا هذهل كداريإ دنع هيلع نوكت

 . رخآ رظنف ةروظحم اهنأ كدنع رّرقتي مل نإ امأو

 «ّىف هتدارإو هتردق نم قبس ام رهظأ يذلا هلل دمحلا :تلق نيح كلذكو

 تلق امل «دوبعملا هلإلا ءاضق ذوفنل لحم ينأ يل رهظ اذإ دوجولا يف يلثم نّمو
 هجوو «كلذ هللا ىبأف ينّرسي ام ىلع دري نأ ىلإ ًافّوشتم تنك نأ دعب :كل

 نكلو كءوسي ام ينم كءاج نأ َيلع َّرع دق :لوقت نأ هيف رامضملا يف كلوخد

 ىضرأ نأ ىلاعت هللا نم وجرن كتءاسإ هيف ىلع ىرجأو كلذب ردقلا ذفن نأ دعب

 ىضرلا كلذ تيطعأ اذإ دوجولا يف يلثم نّمو «ّيف كلذب همكح نم قبس امب
 :ةوبعملا هلإلا مكحي

 امنإو ءدوجولا يف عقي ءيش قا ةحئار ّمْشَأ مل نإو : تلق نيح كلذكو

 وأ ةداعس نم باتكلا َّمأ يف رطّس ام رهظيو ءاضقلا نم قبس ام ذفني نأ دوصقملا

 نكلو يعم هيف تبعت ام ّيلع ّرع :لوقت نأ هيف رامضملا يف كلوخد هجو ؛ءاقش

 عقو ذإ كنم مالكلا اذهب بركلا ّيلع بلغ دقو «جرف ةعاس ىلإ ةعاس نم

 ىلع نوكلل ينقفوي نأو ينع بركلا اذه لاوز يف ىلاعت هللا وجرن نكلو تافو

 حورلا ةليقث ةيفاج انه اه كنم ةرابعلا هذه نإف الإو «يموتو ريشت هيلإ تنأ ام
 . ىولبلا مظعأ يه ىتلا ىوعدلا ةياغ ةنُمضتم
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 يف هبوبحم عم لعج اذإ دوجولا يف نالف لثم نمو :تلق نيح كلذكو

 نكت نإ ىَنُم :لاقملاو لاحلا ناسلب لوقأ مث «هناجرهمو هديع وه دوعوملا مويلا
 هفذحت الو هرثأب لوقت نأ هيف رامضملا يف كلوخد هجو .هرخآ ىلإ ...ًاقح

 ىتح تقولا يف ىلع بلغ لاح هنأل اذه نم هللا رفغتسأو :حيلم مالك هنأل

 .ءاتما نأ لغايات اهاكينمت

 طابتغالا ذإ ءناجنذابلا نم اذه ًاضيأ لوقأ لب :مكلوق يف كلذكو

 سيل «ناطيشلاو ىوهلا لئابح يف نوكلاو راظتنالا لوطو فّوشتلاو راشبتسالاو

 الو هفذحت نأ هيف رامضملا يف لوخدلا هجو «لخدم كلذ نم ءيش ىف يل

 يف اهل ةحماسملاو سفنلا نع راذتعالاو ىوعدلا ضرعم يف هتقس كنأآل «هلوقت

 . هيلع يه يذلا لالضلا

 ةضبق يف ينأ وه .هلل دمحلاو .ءيأطخ يل نِّيبت :مكلوق يف كلذكو

 يف لوخدلا هجو «نأش نم ىلع دري ام لك يف ةعزانملا ينأشو نمحرلا

 ضرعملا اذه يف هقْوَس نأل ,ءنمحرلا ةضبق يف ينأ كلوق فذحت نأ رامضملا

 ثيحب رادقملا ّولع نم ةضبقلا باحصأو راذتعالا ضرعم يف قيس هنأل يغبني ال

 يف عضاوملا نم هيلع ملكتن نأ تقولا يف يل رهظ ام اذهو .رابغ مهل ّقشي ال

 .هيف رامضملا هجو ىلع هّبنأو كباتك

 نع لضانت مل كنوك نم رامضملا يف كلوخد ةبراقم يف هتمهف ام امأو

 نأ حيحص وهف هرثأب هتلق ام ىلع كنم ًادامتعا اهصالخ هيف اميف ٌمست ملو كسفن

 ال نأ ىلع صرحي ناسنإلا نأ وهو كل هتمّدق دق اذه يف يبهذم نكلو هتدرأ

 هبرك نأل تافو عقو ام ببسب بركني مل كلذ عقو اذإف «هيلع مالي ام لعفي

 لب كلذ تفي مل نإو ءرمألا تاوف عم اهصالخ هيف ام ةبحمو سفنلا نع لاضن
 نم رارفلا بلطو سفنلا نع لاضنلا نم انه اه هل دب الف ًالبقتسم وأ ًالاح ناك

 ىلاعت هللا ىلإ اجللا هرمأ دقتعم لعج اذإف ءةلاحم ال بركنيف بنذلا كلذ

 هتلضانم تناكو بركلا كلذ هنع تفخ كلذ ىلع هنيعيو هقفوي نأ يف راقتفالاو

 . اههجو ىلع هسفن نع

 ام دبعلا لعفي نأ وه رامضملا يف لوخدلا ةبراقم نإ :لوقأ ينأ امأو
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 هب لوقأ الف .هسفن نع لضاني الو كلذ نم هصالخ يف ىعسي ال مث هيلع مالي

 لغوتلا كنم تمهف تنك ينأل مالكلا كلذ تقلطأ امنإو «بئاغلا دهاشلا غلبيلف

 تبراق :كل تلق فرطلا اذه ىلإ تلقتنا امل كنإ مث هرخآلا فرطلا يف

 صنلاب وهو ءطسوتلاب هيف لخدت امنإو ء.دعب لخدت ملو رامضملا يف لوخدلا

 لوخدلا تبراق كنأ كل تلق يذلا رامضملاب حيرصتلا وه اذهف '"رومألا ريخ

 لمعاو همهفاف ههجو يف ربغي امم ءيش ركذ الو حيولت الو ةراشإ ريغ نم هيف
 . ىلاعت هللا ءاش نإ دشرت هيلع

 كلاح نم ينباصأ ينأآل هيف عابلا تددمو اذه يف سفنلا تلطأ امنإو

 يب ةلزانلا ايالبلا نم اهنأو ديدج مالسإ ىلإ جاتحملاك كنأ تبارو ديد توك

 لك يذلا قحلا ءادبإو دعاسلا نع ديرجتلا الإ ينعسي ملف يببسب اهب ناهتسملاو

 . قيفوتلا هللابو «دعاسي هيلعو فرتعي هب فصنم

 اهيف قحلاف كلذك اهضرف ناك نإف «نالف اهضرف يتلا ةلأسملا امأو

 حتف مث لكأي مل ًاموي نيرشع ثكم يذلا نأ وهو ءدحأ ىلع ىفخي ال حضاو
 سبحيو بستكي يذلا نم لضفأ هيلإ هعفدف هنم جوحأ وه نم ىأر مث هتوقب هيلع

 .هتاجاح نع لضف امب قّدصتيو هتاجاح

 لهأ لاح لوألا لاح نأ :امهدحأ .«نيهجول هنم لضفأ هنإ تلق امنإو

 لاح نم لضفأ ةلمجلا ىلع ديرجتلا لهأ لاحو ءرخآلا فالخب ديرجتلا

 نمنل لو الاوز: :«(توقلاو ةسننا ىلع ارئوم هتوك * ىتادلاو «نييستملا نيمنتكملا

 لضف نم هب ّلتعا امو «هريغ ىلإ زواجتي ملو طقف لضافلاب قّدصت هنأل رثؤمب
 هسفنل راتخا رخآلاو هسفنل رتخي مل هنوكب لضافلاب قدصتملاو بستكملا لاح

 يذلا تناوتلا ةرثك ىلإ: دضق.الو هسفل رتخي مل امهنمةخاو لك نآل «ىقي نسل

 كلذب نوكيف ةقافلاو جايتحالا ةياغ يف وه نميف هتقدص تعقو نّمل لصحي

 :طقف هيج انها زم ةلخ نشأ وه نم ةليغ نس كلذ. دضق امنإو ::ةيسقتل ار اتت

 ىف ديدشتلا نم درو ام باب ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاور «اهطاسوأ رومألا ريخ» :هصنو (1)

 .[273 /5897(31) مقر ثيدح ءزخلا سبل
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 نكي مل نإو هيف لخدلا رّوصتي امنإو ءراتخا هنأ ةهج نم هيف لخد ال اذه لثمو

 ماقم يف وه نم نأل دهزلا ماقم يف لجرلا اذه ناك اذإ هسفن لجأل ًاراتخم

 هيلإ هفرصي نّم راتخي نأ هل يغبني ال هدي نم ءيشلا جورخب هقيقحت دارأو دهزلا

 رّمعأ الو اطابر ينبأ :لوقت ال يه امك ايندلا كرتت نأ دهزلا :مهضعب لاق امك

 ال نأ دهزلا» :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاقو .ًادجسم

 الوخدم رّيختلا نوكي دق ماقملا اذه يفف «رفاك وأ نمؤم نم ايندلا لكأ نم يلابت

 ال ولعم

 لضافلاب قدنستملا ينتكملا لجولا د: ربشتلا هيلع نم هوعهأ ان نوت
 يف تام نَم مهللا :هلوقو .هيلع قّدصت نَم رّيخت هلعل :لوقأ ينأل همهفأ مل

 نأ لامتحال ءاعدلا اذه هنم عقو امنإ .هب ينذخاؤت الف ًايرع وأ عوج ةليللا هله

 يف ءاعدلا اذه نوكو ءرخآلا نم ةقدصلاب قحأ وه نم بلطت يف غلاب نكي مل

 قّدصتي نأ هيف مّهوتي نأ دبي ذإ هنع هللا يضر سيوأ ماقمب ىلْوأ لاحلا هذه

 ىلع فرشأ دق صخش كانه نوك نأ زئاجلا يفو «قفتا نم لك ىلع لضافلاب

 هلاثمأ ءاعد نأل ءاعدلا كلذب وعدي مث .«هدجول هبلط ول ًايرعو ًاعوج كالهلا

 .ةيقب هنم ىقب نوكي نأ فاخي ذإ ةيلكلاب دهجلا لذب دعب الإ نوكي ال كلذب

 نَم لوأل اهعفدي نأ هتقدصب جرخ ادإ ناسنإلل ٌبحتسا نم بابحتساو

 ام لبق نم نوكي هلعل ذإ رّيختلا مدعل ةاعارم كلذ نوكي نأ مزالب سيل .ىقلي

 لجرلا كلذ ةصق رظناو «هاقلي نم لوأل اهطعي مل اذإ هتّين رّيغت نم هيلع فاخي

 لبق هنع هب قّدصتي نم ذئنيح رمأ امل هبوثب قّدصتي نأ هلستغم يف وهو ىون يذلا

 رطاخلا ةباجإ ءاخسلا :اولاق دقو «هرطاخ ريغتي نأ ةفاخم هلستغم نم جرخي نأ

 ام بسح ىلع تعقو نإ ةلأسملا هذه يف لاقي نأ نكمي امم اذهف .لوألا

 . ملعأ ىلاعت هللاو «ةبير ضعب اهيف يدنع نإف اهومتررق

 .مولعملا وه امك سيوأ ةلاح اهتيلوضفمب انمكح يتلا ةلاحلا نوكو

 .صخشلا ةيلضفأ فالخب لاحلا ةيلضفأ نأل .سيوأ نم لضفأ جالحلا نأ ىلع

 ىلاعت هللا دمحب انلاح نإ مث  ملعأ ىلاعت هللاو  رخآلا امهدحأ نم مزلي الف
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 افا هيفاوتاو ةومار ا رثقأو اهاقف اهمنم كا" همست امهم نحاو .لانضك نوبل

 عونقلاو لّمجتلا لهأ نم عوجلاب عطقتي نّم انيأر اذإو «رثؤن الو يساون ال نحن
 يف ملكتن كلذ عمو «هقرح ءافطإ الو هقمر ءايحإ ىلإ ةيعاد انم كرحتت ال

 ةلق نم هللاب ذوعنف «قيرطلا حضاو سانلل نيبنو قئاقحلا ىلع صوغنو قئاقدلا
 . ءايعو ءاد لك سأر هنإف ءايحلا

 ىرج ىتلا لئاسملا نم يهف «نالفو نالف نيب ترج ىتلا ةلأسملا امأو

 هبجوأ يذلا نيدلا قيرفت نم هانمدق نم سنج نم يهو ءاهضرفو اهعوقوب ردقلا
 ذخؤي الو اهنع ضرعي نأ قحلا نمف «هانركذ امك نيبملا حضاولا قحلاب لهجلا

 . اهيف قحلا هجو ىلإ ةراشإ اذه ليبق انل مدقت اميفو ءاهيلإ تفتلي الو اهيف

 ماقأ دقف فّوصت نمف «ةّئسلاو باتكلا ىضتقم وه فّوصتلا نأ لصاحلاو

 مل فّوصتي مل نمو ءفّوصت دقف ةّنسلاو باتكلاب لمع نّمو «ةّنسلاو باتكلا

 دارطالا .فّوصتي مل ةئسلاو باتكلاب لمعي مل نّمو ؛ةئسلاو باتكلاب مقي
 هبجعأ نّمف «سايكألاو ءالقعلا دنع سابتلا الو كش كلذ يف يل ساكعنالاو

 ىذأو هب ىذأت لب اذه هبجعي مل نّمو «مالم الو هيلع باتع الف مالكلا اذه

 رثانتي ىتح طئاح ىلإ طئاح نم هسأرب برضيلو ناطيح ةعبرأ هل أتيب لخديلف
 (!7نادكلاو رُجآلا نيب هغامد

 .حيلم حيحص «سانلا نع ٌقحلا نوعبخي ةفّوصتملا :لجرلا كلذ لوقو

 امك ءريذاقملاو ناتنألل اهب حمسُي ال ةمكحلا نأل «حيبق دساف مهنم كلذ ريغو

 ةلك اذهب اوريخأف ةريزاتخلا قاتعأ ىلع اقلغي نأ قئالب سيل رهوجلاو ردلا نأ

 . هنم ءيرب انأ يمسرو حطاش لكو هنع مكلأس ْنَم

 نالف ناك دقف كرابملا دلوملا يف مكلاح نم هب ينومتربخأ ام امأو

 مل هنأ هيف يل ملكت مالك رهاظ نم يل رهظو ّيلإ هب بتك باتك يف هب ينربخأ
 كايإ مهضيرحتو كل سانلا مالك الإ سانلا ةداع بسح ىلع هلمع ىلع كلمحي

 لصف «يديبزلل سورعلا جات) .ناّدكلا عمجلاو ءاملا هيف المي فزخلا نم ءانإ :ٌدكلاو (1)
 .([319 /18] ةلمهملا لادلا عم فاكلا
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 يف هل تملكت اذه تمّموت املف «عينش رمأ ىلإ هلعف كرت يف كل مهتبسنو هيلع

 كناو:لاحلا ىل تتاملف: ةيهوتلا اذه وسع ىلعهيلإ هيفي يذلا تاقكلا

 تمدن كاذ ذإ داتعملا ركنملا نم هيف تنمأ كنأل كسفن ءاقلت نم هللا تفجر

 تيغلا دف دز اهو مهلك ملكتلا ينم تيفو لالا كالا نس ىتح عونه ىلع

 تلاقنا ىتلا: معاردلا ال[ قللذ ىف: نك ىل ولو فلز اوم مقالة ون رييعلجل ايف

 كلذ يف ناكل نأشلاو لمعلا كلذب مكنم نالف حرفو ناكمو ةهج لك نم كيلع

 دئاوعلا نوك يهو دئاوزلا دئاوفلا نم كلذ ىلإ فاضنا امب فيكف ةينغو ةيافك

 ناطيح ؤلألتو تاّرسملاو لذجلاب سوفنلا حارشنا كلذكو «تاذلا ةمئاق

 «نايبصلا ع نم حابصلا ةنسحلا حالملا هوجولا ي ىئازتو: نارينلا ءاونض أر: هيككملا

 حئاورو لاجرلا ٌماشتو د عتسملا# رافيملا هاينلاو ةيطلا ةاووصألا '"انآو

 ال ذإ ,ءلأست الف ءاسكلاو ةرخافلا سبالملا كلتب ّنهفحالم كاكتحاو ءاسنلا

 ناك نكل .هايحأ الإ ًاتيم الو هظقيأ الإ ًامئان الو هكّرح الإ ًانكاس هلك كلذ عدي

 تاوصأ مهتعمسأ ولف مويلا امأو .موق موقلاو سان سانلا ذإ مويلا لبق هلك كلذ

 ةرطعملا روصلا لمجأ مهيلع تولجو اًمسلا نبا راعشأ مهل تنحل وأ ىقيسوملا

 نم مهبصي ملو وضع مهل كرحتي مل رهوجلاو توقايلاب ةنيزملاو ربنعلاو كسملاب
 كنحلو ىلثملا كتقيرط نم انعد :كل اولاقلو .ءوهل الو مهس ةوهشلا ناروث

 ةيكاتشأ الإ اهْيف نكي ول ولو: «ىلفملا توض انعمساو:ىلحتمملا للشبعلا

 «نبتلاب ولو عبش اذإ نطبلا نإف تاوكشلا و: تادانملا اهردقتسي ىلا :توجلا

 ير ا كلل يسب انما بتنب < /نعملا ءىكلاي ولو عمترا اذإ ثهبلاو

 الو «ةمقللاب الإ مدخي ال سأفلا نإف» هّمه نم انل كّرحت وأ همغن نم ه انعم

 هتلعف امب ضرأ مل ينأو مالكلا اذهب كيلع تيكنتلا تدصق ينأ يخأ اي ننظت

 ةبوتلا ىلإ جاتحم ينأو عساولا نيدلا نم كل هتمّدق امك ينأل ماقملا كلذ يف

 نمو «ةداعلا كل ينم اهب ترج ىتلا حلملا نم اهنكلو .عناصو لعاف هل انأ امع

 يذلا مالكلا بيلاسأب فراعلاو «ةداسلاو ءايندألا ىلع ركنتسي ال يذلا حازملا

 لزه نإو ءاقدصو اباوص هب يتأي ام لك ناك دج نإ ءمامإو سراف اهيف وه

 ىلع يلصي نأ هلأسأو رذهلا اذه نم ىلاعت هللا رفغتسأو ءاقح الإ لوقي ال حزمو
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 يخأو انأ ءربكتساو ربدأ نّمع قيضت ال ىتلا هتعافش يف ىنلخدي نأو رشبلا ريخ

 هقنح مظع يذلا يبارعألا كلذب ينم ءادتقا ًاّيح الو ًاتّيم نآلا ديزأ الو «ىيحي

 برقملا يضرملاو ,تكّسمت هلايذأبو تلّسوت ميركلا دمحم هاجبف .هقلخ ءاسو

 هغلب داّبع نبا لثم ولو هلّمأ اذإو هلعف ًائيش لعفي نأ دارأ اذإ بّبحملا يعرملاو

 . هلمأ

 تعمسف باتكلا عامس مسرب مظعألا عماجلا ىلإ تيشمف - هلل دمحلاو - ىتاضأ

  رقابلاب فورعملا ىلع نب نيسحلا نب دمحم رفعج ىبأ نع «ةيلحلا» نم هيف

 كلت يف هتمهف تنك امل كلذ ةقفاوم لجأل حرفلا ةياغ كلذب تحرفف «ةمدقتملا

 :ةءوبنلا ةلالس نم لجرلا كلذ نأل حرفي نأ يغبني كلذ لثمبو «ةلأسملا

 هانعم ام لاق هنأ وهو «ةوقلاو ةناتملا ةياغ يف اذه لثم يف هنم عقي يذلا مالكلاف

 عفو اذإف «بحن امب هللا وعدن : هانعم هنم ضعبو هظفل هنم ضعب وأ هظفل وه وأ

 اذه بقانم ىف «ةيلحلا» ىف هصن وه فيك اورظناف .ّبحأ ام ٌتبيبحأ هركن ام

 : يلوق لبقو .ىوعد دّرجمو سفن ثيدح هنأل :يلوق دعب هصنب هوبتكاو لجرلا

 . هبساني

 ةحار ضعب تدجو :تلق نيح اذه لبق يلوق قفاوي ام ًاضيأ هيف تعمسو

 ىلع نب دمحم ىنعأ - هنأ وهو .ةقفاوم ضعب - هلل دمحلاو  ينباصأ ضرم نم

 .اهاضري دماحمب هندمحأل َنِل هللا اهّدر نئل :لاقف «ةلغب هل تلض  روكذملا

 ىّوسو اهيلع ىوتساو اهبكر املف ءاهماجلو اهجرسب هيلع تّدر نأ ثبلي ملف

 امل ينإ :لاقف .«كلذ يف هل ليقف ءاذه ىلع دزي مل .هلل دمحلا :لاق هبايث هيلع

 تاتكلا يفهم اذه رظناف هنن هلك ديعنلا تنعش هل ديما :كلق

 اذه مالكب ينعأ  ًاضيأ هب مكفحتأ نأ تدرأو كلذ ينبجعأ دقو ءروكذملا

 ةيماسلا مهلاوحأو ةيلاعلا مهسافنأ نم ًائيش انقزرو هلاثمأبو هب هللا انعفن - لجرلا

 . باوصلا ىلإ يداهلا ىلاعت هللاو .باتكلا رخآ اذه نكيل همركو هئمب
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 :اهنم .ًارومأ هنم تفّرعت دقو باتك مكنم ّىلع درو اذه تبتك نأ دعبو

 مكدنع اهورت مل دئاوز هدنع نأ متمهف : مكيلع درو امل ًانالف نأ متركذ مكنأ

 ةثارولا ةلأسم ىف ةدئافلا باللجتسا مكنع كلذب لازو كلذب هومتطبغ مكنأو

 يه نيأ يردت ال ةريخلا نأ يخأ اي ملعاو .مونلا يف اهومتدفتسا يتلا ةكرابملا

 فراعم نم هدنع امو ملاعلا عيمجو وهو تنأو انأ لهو يه ءيش يأ يفو

 اهجرخي ىتلا ةيلايخلا بعللا ةلزنمب الإ ةينابرلا ةردقلا ىلإ ةبسنلاب مولعو
 ةلهجلا اهيف جّرفتيو نايبصلا كلذ نم كحضيف اهصقرُيو اهكرحيف ْذوعْشَملا

 كلذكو «هل راظنلا لاوحأ نم ءيش يف هل ةّمه ال هلاح يف ذوعشملاو «ناوسنلاو

 راو « ء يسن 0 ا مالا

 هذه يف مدقت امم هلاح نوكي فيك نوفرعتتف رهاظلا امأو .نطابلا لاح

 .قاروألا

 هلق يسوم اكو زف اهنع متلأسو نالف اهنع مكلأس يتلا لئاسملا امأو

 0 0 و ع هرارلا 3 لا ا هل 0

 يابا امأو لك اهل شالا اهبحاص الإ كلذ عيمج

 نطابلا بابرأف . سمشلا صرق دهاشت يذلا رصبلا ةلزنمب هنم ءىش ةقيقحب طحيب

 هيلإ اورظن املكو .ءبابض الو باحس الب وحصلا يف هيلإ نيرظانلا ةلزنمب
 صرقلا كلذ لاح نع اولئُس اذإف ءاهيلع طّلستت يتلا ةعشألاب مهنيعأ توَوُلْشت

 ءارو نم هل نيرظانلا ةلزنمب رهاظلا لهأو .هتقيقح كاردإ نع زجعلاب اوفرتعا

 دري ملو كلذ ىلع اومادو هيف مهنيعأ اوقربو هيلإ اورظن اذإف ءبابضلاو باحسلا

 اوأر مهنأ اوعّدا ءاوأر امع اولئّسو «عابطنالا لامك اهيف اودقتعا عاعش مهنيعأ

 اورت مل مكنإ :مهل ليق اذإف «سبل الو كلذ يف كش الب سمشلا صرق ةقيقح

 وه تنأ لب :كلذ مهل لوقي يذلل نولوقي ءاهنع نوبوجحم متنأو هتقيقح

 ةيلك ىلاعت هللا نم مهيلع لزن وأ نايعلاك هوأر مهنأك اوصقنو اودازو هيف اوهقفتف
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 نَم ىلإ هيف رمألا اولكوو روصقلاو زجعلاب اوفرتعاف نطابلا لهأ امأو «نايبلا

 ءيش لك يف ماع وه لب ءارسإلا ةيضقب ًاصاخ اذه سيلو .رومألا قئاقح ملعي

 ىعّدا نإف «هتقيقح ىلع عالظالا ىلإ ليبس هل لعجي ملو دبعلا نع هملع بيغ

 لَو دمحم ءايحتساو ىسوم ءاكب ينعأ  نيرمألا كنيذ ةقيقح فرع هنأ نالف

 هلعفي ام وهو تنأو انأ لعفنلف الإو هعيابن نأ انل يغبني هّقح يف ةمارك كلذف

 نالف لوقو .ققحتت الو كردُت ال كلذ تايئزج عيمج نأ ملعنلو «'''”[قّبلقلا]

 نإف ,ىكب كلذلف دحأ هيلع عفري ام هنأ ىسوم ّنظ : مالسلا هيلع ىسوم ءاكب يف

 همالك درجمف هموهفم دقتعي مل نإو «ةطرو يف لصح دقف كلذ رهاظ ادقتعم ناك

 نم هب قئال ةلاحلا هذه ىلع مالسلا هيلع هءاكب نأ نّيبي ىتح هل ىودج ال كلذ

 دق كك انيبنو لسرلاو ءايبنألا نم هريغ ِكبي مل َمِلَف الإو هماقم ةيصوصخ ةهج
 يهف هنّيبو كلذ نايب هنكمأ نإف .«كلذ نايب هنكمي ال هنأ رهاظلاو ؟مهيلع عفر

 .رخآلا عيابن امك هعيابن نأ انل يغبنيف هّقح يف ةمارك

 حرطي ضرألاك يفوصلا : لجرلا كلذ لوق ىنعم نم هنع متلأس ام امأو

 متركذ امب باجأ ًانالف نأو .حيلم لك الإ اهنم جرخي الو حيبق لك اهيلع
 هريسفت يف هيلع ىشم يذلا وه ىنعملا كلذ نأ ملعاف .هنم وحنب متنأ متبجأو

 مهف يف نأشلا نكلو هاوس هل ريسفت ال هريسفت وه يرمعلو «نوفّتصملا ةمئألا

 ريغتي ال رخبلاك ءىش نم ريغتي ال ىفوضلا :ةريسفت ىف مهلوقف ءريسفتلا كلذ

 نايب ىلإ نوجاتحي نكلو «حيلم حيحص .تاساجنلاو راذقألا نم هيف ىقلي امب
 نأ مهفلا ىلإ كلذ نم ردابتملاو «يىه ءىش يأ تاساجنلاو راذقألا كلت

 ةياذإلا نم ءيشب هجوُو اذإ اهتلذو هسفن توم نم هيلع وه ام لجأل يفوصلا
 َنولهدَجْلا َمُهَبْطاَح اًدِإَو# :ىلاعت لاق امك ًاريخ الإ لقي ملو كلذ لمتحا ررضلاو

 مل ةساجن وأ رذق اهيلع حرط اذإ ضرألا ةلزنمب [63 ةيآلا :ناقرُقلا] «اَسلَس ْاوُلاَ

 ءاهراهزأو اهراونأ جرخت نأ نم كلذ اهعنمي الو اهسفن نع هعفدت ملو هنم ٌجضت

 . ملعأ ىلاعت هللاو ءظفللا كلذ هلوانت ام ةيلك وه سيل ردابتملا ءيشلا اذهو

 . ىنعملا يل رهظي ملو لصألاب اذك (1)



 ٌيزفّنلا مامإلل «لجعتسملا رئاّسلا ديقو لّمأتملا رظانلا ةهزن» ةاّمسملا ىربكلا لئاسرلا 2

 نم افص يذلا وه يفوصلا نأ يه ظفللا كلذ اهلوانتي يتلا ةيلكلا امنإو

 هسفنل ري ملو اذه نم افص اذإف «ةّينأ هل ىري نأ وه ؟ردكلا ءيش ّيأو ءردكلا

 نم لدأ» لاقي كلذلو «لذأ الو: اهنن: نضقخأ ءىش ال نهزألا لغم ناك ةثنأ

 وهو رهاظلا يف ةّينأ تابثإ يضتقي امم ءيش يفوصلا ىلع درو اذإف «بارتلا
 هتّينأ نالطب يف كلذ رثؤي ملو هسفن ىلإ هلاحأ تاساجنلاو راذقألاب هنع رّبعملا

 اذإ ضرألا نأ امك «ةيضر لامعأو ةّيكز لاوحأ نم حيلم ءيش لك هنع جرخيف

 ةلمج نم ابارت عجرو اهسفن ىلإ هتلاحأ تاساجنلاو راذقألا نم ءيش اهيلع حرط

 راذقألا انلوقو .باجع راهزأو راونأ نم حيلم ءيش لك اهيلع جرخو بارتلا

 الإ ارذق الو اساجن فرعن الو «ءىوسو ريغ لك نع ةرابع وه امنإ تاساجنلاو

 امك يفوصلاو .كسملا ليحت كلذك ةفيجلا ليحت امك ضرألاف ءًاريغ ناك ام

 ءيشب قلعتي مل «ًاينادحو ًاينادرف دّرجم ىقبيو اهمئال ام ليحي هتاذ رفان ام ليحي

 .ءيش هب قلعتي ملو

 ةلقلاب ريزلا برضا اذه لبق كل تلق ام ىنعم يه ةلمجلا هذهو

 كديب سيل رابتعاب كنأ ملعاو :يلوق بقع «ةّلع الو ةقالع الب ًادّرجم ّقباو

 رهاظلا رابتعاب وهو كتاذ رفان امع ةرابع ريزلاف ءءيش لك كديب رابتعابو ءيش

 كنوك رهاظلا رابتعاب وهو كتاذ مئال امع ةرابع ةلقلاو ءءيش كديب سيل

 كنوك نطابلا رابتعاب وهو كتاذ مئال امع ةرابع ريزلا :لوقت وأ «ءيش لك كديب
 كنوك نطابلا رابتعاب وهو كتاذ رفان امع ةرابع ةلقلاو ء«ءيش كديب سيل

 يرهاظلا رابتعالا نأ الإ ءلقف لوقت نأ َتدرأ نيذه يأ ,.ءيش لك كديب

 لاح وه اهيف ينطابلا رابتعالاو ,ماوعلا لاح وه رفانملاو مئالملا يف
 . صاوخلا

 ءيش ىلع كديب سبحت ال يأ :ةلغ الو ةقالع الب ًادرجم ّقباو :يلوقو

 الو ضغب الو ّبح الو تابثإ الو يفنب هل ضرعتت ال ينعأ «كرفانيو كمئالي

 ةنطابلاو ةرهاظلا باحملاو هراكملا قر نم ًارّرحم نوكت لب «حيبقت الو نيسحت

 نتفت نأل تضّرعت يتلا تاساجنلاو راذقألا يه اذه ةلمجو «ةيورخألاو ةيويندلا

 : ءاّيبنألا] «ةَنْتِف ريو ّرَّشلاب مُكوُلَبَو :ىلاعت لاق امك هتّينأ هدجوتل يفوصلا اذه
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 هيف كلذ رثؤي مل ةّينألا نالطب يف ققحتلاو ءافصلا نم هيف ام لجألف .[35 ةيآلا

 ٌقرلا نم هؤّربت كلذب رهظو هملاعب هقحلأو هسفن ىلإ كلذ عيمج لاحأ لب ةّيظش

 ةّرق هببسب كل لصحو رمألا اذه عماجمب ّتطحأ دقف اذه تمهف اذإف

 اذإ كنإف «ىلعألاف ىلعألا بيترتلا ىلع اهركذتو ىناعم كلذ ىف رهظت لب دحاو

 نأو فعضلاو ةوقلاو ءافخلاو ءالجلا يف اهبّترتو باحملاو هراكملا تفرع

 نم يوقلاو يلجلا ىلع ةلاحإلا طلست نأ تملع كلذ عيمج ىلع طلستت ةلاحإلا

 ءًاناتتفا عرسأو ًاقلعت دشأ هنأل يفوصلا هيلإ ردابي ام لوأ وه هراكملاو باحملا

 هنأل هدعب نوكي هراكملاو باحملا نم فيعضلاو يفخلا ىلع ةلاحإلا طّلست مث

 كل نِّيبتو بيترتلا ةيفيك اذه نم تملعف ناتتفالا يف أطبأو قلعتلا يف فعضأ

 .ًاحلاص الإ كتفرع ام :كل لاق نيح نالف لاح نم متركذ ام امأو

 مالكلا كلذ يف تأطخأ دقف .هرخآ ىلإ . . .تأطخأ :كلوق نم هب هتبجأ امو

 حلاصلا نأ قحلاو «هملع هنع باغ ًاحيحص كلذب كدصق ناك نإو أطخلا دشأ

 حالصلا يف نأشلا نكلو .فرعُي نأ يغبني ال حلاصلا ريغ نأو فرعُي يذلا وه

 ةرضحلل حلصي الو .ةرضحلل ةيحالصلا الإ ىنعم حالصلل فرعأ الو ىوه ام

 :بنارمةل راهفلا ذه كل نلت ترقد اك ءابقألا ىويوم ارسدناف قالا

 هيف نوكي ام ردقبو «حالصلا نم هيف نوكي رّرحتلا نم هيف نوكي ام ردقبف

 ةفرعملا كلت تلصح اذإف .ةبحصلا يه ةفرعملاو «ةفرعملا قحتسي حالصلا نم

 ىصحي ال ام بوحصملاو بحاصلل دئاوفلا نم كلذ ىف لصح ةبحصلاو

 . هلاح

 نيح ةيفوصلا هيلإ ريشت يذلا وأ مويلا سانلا هفرعي يذلا حالصلا امأ

 مهلعجو «نوقيذصو نوبّرقمو نوحلاص :نولوقيف نيصتخملا بتارم نوركذي
 تادابعلاو تاعاطلا فئاظوب ًامئاق دبعلا نوكي نأ وهو تاماقملا ىندأ يف مهايإ
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 كلذ نوكندنأ الإ ""هيولوس, نت لست لوب يقللد نأ :ىردأ الق: ةرفاظلا

 ناك ولو الاب :تاهالظمألا قلاب زق ةيلعن سلما اورعم اهعكالطما
 ماقم لأسي مل «تاماقملا ىندأب - حالصلا مسر صيصخت ينعأ  ًاحيحص كلذ

 هلأسو فسوي هلأسو ميهاربإ كلذ لأس دقف «لسرلاو ءايبنألا صاوخ حالصلا

 الف «مهل هيلوتب ىلاعت هللا مكحو  مالسلاو ةالصلا مهعيمج ىلع  ناميلس
 . هنع هب انرّبع ام الإ كلذ سيلو «هريغ ىلع ماقملا اذه ولعب ًاذإ ءافخ

 هتبحص حلصت ال حالصلا مسا هيلع نوقلطيو سانلا هفرعي يذلا حالصلاو
 دحاو لك نأل كلذو ءبوحصملاو بحاصلل ررضلا ةياغ اهيف نأل هتبراقم الو

 هدنع هتلزنم طقست نأ فاخي هنأل هنم هرظن عقاوم نّسحيو رخآلل يئارُي امهنم

 ةبحص يف بغار بحاصلا نأل «نينيابتم وأ حالصلا يف نيلثامتم اناك ءاوس

 بغر امل بوحصملاو «كلذ رّدكي ام هنم عقي ال نأ ىلع صرحي وهف هبوحصم
 اذهو .اضيأ كلذ لثم ىلع صرحي وهف هتبحص هتبجعأ هتبحص يف بحاصلا

 يل نّيزتيو هل نّيزتأ نأ فاخأ :لاق يذلا لجرلا كلذ هيلإ راشأ م

 .نخأ هوتسوب نم وج الا نب امهنم دحاو لك ٌرضتسيو .يل عنصتيو هل عنصتأو

 سامتلا ىلع امهنم دحاو لك صرح حالصلا يف نيلثامتم اناك اذإف

 بحي ال امهنم دحاو لك نأل هتاروع ىلع عالطالا ىلإ فّوشتو رخآلا تارثع

 نإو «هبويع بلطتب الإ اذه هل ّبتتسي الو بقانملا نم ةبقنمب هبحاص هقوفي نأ
 راغصلا هلبق نم هقحلي رخآلا نم ًاحالص ّلقأ وه نّمف حالصلا يف نينيابتم اناك
 ءايربكلا هقحلي ًاحالص رثكأ وه نمو ءامهتبحاص تماد ام امهداقتعاو ةّلذملاو

 عوقو ةنمضتم حلاصلا ةبحص تناك اذإو ءامهتبحص تماد ام امهداقتعاو ةّرعلاو

 تبهذ - ٌراضملا ينعأ  نيدلا رمأب ةقلعتم يه ذإ امهنم دحاو لكل ٌراضملا ةياغ

 نم جرخي امو اهُحسو :نذألا نم وهو خالمّسلاك «خولمصلا :مضلاب :خولمّسلا (1)

 هعمجو «نابضقلا لثم ّيىِضْنلا نابضق نم عزتنُي ام :َخولْمَّسلاو .رضنلا هلاق ءاهروشق

 .هلمعط الام :ماعطلاو نّبْللا نم ُيخيلامسلاو .خيصامألا يهو ؛خيلامسلا

 معط همعطو ءبوُرَيَل اهيف عضوو ةرفح هل رِفُحو ءاقَّسلا يف كرتو َنِقُح ُنَبَل : يخلامسلاو

 .[121/15 سورعلا جات) .ضْحَم
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 رمأب ةقلعتم تناك نإ ةعفنملاو ةدئافلا نآل «ةعفنملاو ةدئافلا ةبحصلا كلت نم

 عفيف عوذلا ساب ةقلعتم ثتاك إو خيدلا ز فن وه انيق لدعت ذل اقذلا
 نم رارفلاف ءررضلا دوجوب يفي ال ةعفنملا دوجو نأل هترضم اهبهذت نيدلا

 ةياغ دوجول ًاببس حلاصلا اذه ةبحص مدع راصف «ةعفنملا ةياغ وه ررضلا

 . ررضلا ةياغ هتبحص يف نأ امك «ةعفنملا

 مث ءاحلاص كفرعأ :كل لاق نيح ىلاعت هللا هقفو نالفف اذه ررقت اذإف

 ئدعت ىذلا ام ةهل لوقت نأكل .حالصلا كلذ كدقفل كرجه كلذ دعب

 ءاوس همنتغأ امم يل كتبحص مدعف سانلا دنع فورعملا هب تينع نإ ؟حالصلاب

 تينع نإو ءاهانركذ يتلا تافآلل قوف قوف نم وأ ًاماّدق حالصلا كلذ يف ٌتنك

 نم يدنع لب «سلفم هنم ينأ كل ملسن الف يقيقحلا حالصلا وه يذلا حالصلا

 نإف .الضفو هللا نم ةمعن «سلطألا كلفلاك تقولا يف هب ينأ ىرأ ام هيدابم

 تعدتبا كنأل حالصلا نع تبلس امنإو لوقت ام فرعأ ال :انه اه كل لاق

 كلذ كاّذأو ءءايبغألاو لاّهجلا تعبتو تفّوصتو ءاملعلا ةقيرط كولس تكرتو

 ىتح هتبوصتساو هتنسحتساو كنواهتب تيضرو «عرشلاو نيدلاب نواهتلا ىلإ هلك

 ءيش يأف «يتظعومب عفتنت مل كتظعو ولو «يتحبصن لبقت مل كتحصن ول ينإ
 بلاغلا ىلإ همالك هاّدأ دقف اذه كل لاق نإف ؟يعم هلاح اذه نم ةبحصب لعفأ

 .هنع امئاص هنظأ رمأ يف كامر هنأل ماركلا ذخأ هذخأت نأ كنكمأو ماحفنالاو

 بلطتو هنع ثحبلا يف ةيانعلا لك هنم عقت مل هنأ بحأ ثيدح نع كل رفنو

 ليواهتلاو تاعينشتلا هذه نم انعد :هل لوقت نأ كل حصي اذه دنعف ءهنم ىفشتلا

 . ليطابألا ةلمج نم حالصلا مدع يل كاوعدو «ليوارس ئَجوزب حلاص انأ لب

 اهيف دهاشت مل كنأل ىوعد هذه تسيل :كل لوقأف «ينم ىوعد هذه :تلق نإف

 تثدحتو ملسلا كّبر ىلإ تيقلأ لب ءكَسَّدَحو كرظن اهيف تدمتعا الو كسفن

 كنومصاخي فالآلا فالآ كءاج ول كلذ دنعو ءمعنلا نم كيلع هل امب

 .هتنوعمو ىلاعت هللا قيفوتب مهتمحفأو مهتبلغل كنولداجيو

 لبقُيو رمألا اذه يف كعم ثّدحتي نأ ىلإ لزانتو مالكلا اذه هل تلق اذإف

 ءاطحسو تنأ تيت نأ ةويددنا نم .وهظي اذخأ كدت ام لجأ قع هلك كلغ



 ٌيزفّنلا مامإلل «لجعتسملا رئاّسلا ديقو لّمأتملا رظانلا ةهزن» ةاّمسملا ىربكلا لئاسرلا 6

 نّيبتي نأ ىلاعت هللا نم وجرنو «ريثك ريخو ةكرب هيف فاصنإلاو «ءفصنأ دقف ءوه

 مل نإو «ءقذم الو بوش ريغ نم كتفرعمو كتبحص ىلع رمتسيو قحلا هل
 ردابو هسفنل راتخا امو هعدف رمألا اذه يف كعم ثّدحتي نأ ىلإ لوانتي

 «كلابو كتّمه هيلإ فرصت ملو كلذف تيلو اذإف «كفاتكأ ةعس هرأو كفارصناب

 وه اذهف «ءاعدلاو مُحرتلاب الو ءوسب كلذ دعب هل ضرعت الو ًاعبرأ هيلع رّبك
 . ميلس عبط لك هلبقي يذلا ميقتسملا رظنلا

 جراخف كلذ دعب هب كبواج يذلا مالكلاو هب تملكت يذلا مالكلا امأو

 تدرأ نإ :كلوقف «فارحنالاو ةيبصعلا ضحم ىلع لمتشم فاصنإلا نوناق نع

 هللا :كلذ دعب وه هلوقو ءرهاظلا عئشتسم «حالصلاب ينفرعت الف ينفرعت نأ

 هل سيل ؟وه ءيش يأ «حالصلا يف كبهذم فرعي نأ لبف ءانيلع بوتي ىلاعت

 . ملعأ ىلاعت هللاو «هانررق ام باوصلاو «رطاخلاب قلعي ىنعم
 بهذم نيبو ثيدحلا رهاظ نيب عمجلا نالف ىلع لكشأ نيح نالف مالكو

 هيف رايغألاب روعشلاو «ءلامكلا لاح وه ءاقبلا لاحو ءحيحص ةفوصتملا
 همأ ُثَعمسو يبصلا ءاكب لي يبنلا عمس دقو «لالتخا الو صقن يف رثؤم ريغ

 .ءاقبلا ماقم يف رايغألاب ِةِلَي هروعش ناك نكل رايغألاب ًاعم ارعش دقو هءاكب
 همأ زوعسشَو «نسحلا لعفلا كلذ هتالص يف اهب هروعش دنع هنم عقو كلذلف

 اهتالص يف اهب اهروعش دنع اهيلع فاخ كلذلف ىوهلا دوجو لاح ىف رايغألاب

0 

 هيف ركذ يذلا ثيدحلا رايغألاب روعشلا يف ثيدحلا اذه نم غلبأو

 نإ اهلمح ماقأ اذإو اهعضو دجس اذإ ناك هنأو بنيز هتنبا ةنبا ةمامأل ِةَك هلمح

 ةدش عم روعشلاو اهل هبح ةّدش اذه ىلع هلمح امنإ هنأل هرهاظ ىلع كلذ يقب

 كش الو «ءاقبلا ماقم يف هلك اذه ناك نكل «بح الب روعشلا نم غلبأ بحلا

 يهتشيو بضغيو ىضريو ضغبيو ّبحي سانلاك هرهاظ يف ناك ِةَِي يبنلا نأ
 هذه يف هلاح نأ مّهوت نم نكل «ةيرشبلا مزاول نم كلذ ريغو ملأيو ذليو فاعيو

 اعيظف ارمأ بكترا دقف هلاح لثم هريغ لاح نأ وأ هريغ لاح دح ىلع ءايشألا

 نيقئاللا ةفرعملاو ملعلا نم ىلاعت هللا هاطعأ امل لعجي ملو ًاعينش ًادقتعم دقتعاو
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 اهلعفي يتلا هلاعفأ يف ًارثأ ةياهنلا ةياهنو ةياغلا ةياغ وه يذلا عيفرلا هماقمب

 . اهب فصّني ىتلا هلاوحأو

 نأب انمكحو هتالص يف ءرايغألاب لغاشت رهاظلا يف كت يبنلا انيأر اذإف

 نأ انمزلي مل رايغألاب هتالص يف لغاشت هريغ انيأرو ءلامكلا لاح وه اذه

 يذلا صخشلا كلذ لاح نوكي نأ زوجي لب «لامكلاب لاحلا كلت ىلع مكحن

 هلامشو هنيمي نع نم فرعي مل يذلا صخشلاو «ةطقاسلا ةناوطسألاب رعشي مل

 تسل ىنإ» هِي لاق دقو فيك .هماقمو هلاح ىققحتي ىتح متأو لمكأ

 عيمج يف ماع وهف لاصولا ةلابم ىف ةركذ ناك نإو مالكلا اذهو ''”(مكتئيهك

 مل نإو «هريغ لاح نيبو هلاح نيب ةميظع ةنونيب داقتعا نم ذب الف «لاوحألا

 انل بتتسي نأ  ملعأ ىلاعت هللاو  رهظلا مدع ةدئافو «ةتبلا ًاقرف نحن انل رهظي

 امم ًاوحن انمهوتلو كلذ انل متي مل ام قرف انل رهظ ول ذإ «هب ءادتقالا لوصح

 لحي هللا ديلي هللا لوسر لثم انسل :هانعم ام لاق يذلا لجرلا كلذ همهوت

 نوهّزنتي ماوقأ لاب ام :لاقو بضغو ِةلَي هيلع كلذ قش ىتح ءءاش ام هلوسرل
 نم اذهو .ِةِيِكَي لاق امك وأ ””«ةيشخ هل مهّدشأل ينإ هللاو هلعفأ انأ ءيش نع

 نَم لك هب ءادتقالا ةرئاد يف لخدي نأ وهو اهلجأ نم ثعُب يتلا ةمحرلا ةلمج

 ..اندرلا نم هريقك نسل ةريناب او ريجلالاا ىلإ هقعي يف وطن ذ] نةنسوب ها
 لامكلا لاح نأ نالف هربخأ نيح مهل هتفرع الو هتيأر ام اذه نالف لوقو

 ءاهقفلاو «ملعي مل نم ىلع ةجح ملع نَم نأل «مزلي ال ءاقبلا ماقم وه مهدنع

 نم لئاسم اولهجي نأ مهّقح ىف دعبي ال هقفلا يف قيقحتلا لهأ مه نيذلا

 لئاسم نولهجي دق هيف قيقحتلا لهأ مه نيذلا فّوصتلا لهأ نأ امك .,فّوصتلا

 هاورو [43 /1862(]2) مقر ثثيدح © . .٠ .لاصولا باب .هحيحص ىف يراخبلا هاور 010

 [774 /1102(21) مقر ثيدح ءموصلا يف لاصولا نع يهنلا باب ءهحيحص يف ملسم

 .امهريغ هأورو
 هللاب مهملعأل ينإ هللاوف هعنصأ ءيشلا نع نوهزنتي ماوقأ لاب ام» :يراخبلا دنع هظفل (2)

 مفر ثيدح «باتعلاب سانلا هجاوي مل نم باب «يراخبلا حيحص) «ةيشخ هل مهدشأو

 .امهريغ هاورو [2262326 0)
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 ىنعم ام ردي مل ؟سدقلا ةرضح ىنعم ام :ًالثم ءاهقفلل ليق ولف ءهقفلا نم

 ؟سرفلاو رامحلا ةلأسم ءيش يأ :ًالثم فوصتملل ليق ولو .ءسدقلا ةرضح

 ائيش لهج نَم» لاثمألا ميدق يفو .سرفلاو رامحلا ةلأسم ام يردأ ال :لاقل

 . مكلئاسم ىلع مالكلا نم رضح ام اذه «هاداع

 ته ءدص هنو ص هج و 5
 «يىذ كن

 نوتالثئلاو ةيداحلا ةلاسرلا

 «نالف ةلأسم اهنم ًارومأ هنم تفرعتو فّرشتلا لوط دعب مكباتك انغلب دقو

 مالكلا قاسم يف مكلوقو هلل دمحلاف ءحصي مل هنع هب ينومتفّرع متنك ام نأو

 كلذ حيحص ءاذكو اذك نالفو نالف ىلع ركنأو لقثتسأ طق تلز امو :هنع

 نأ نم دب ال بلاغلا يف لاحلا كلذ باحصأو «.هيف متبصأ دقو راكنإلا

 اهنإف .ىوعدلا نم هللاب ذوعنف ءامامكأ اهيف مهيديأ عجرت ايالبب اولتبيو اوحضتفي

 . ىولب لك لصأ
 .ةياورلا نم هيف ذخآ انأ ام ًالوخدم نوكي فيك يل نّيبت نأ ديرأ :مكلوقو

 ىوهو ةوهشب مويلا ناسنإلا هلعفي ام لكو ؟كلذ مكنع ىفخي فيك يرعش تيلف

 نيقيلا راونأ دوجو هيف زوعأ يذلا تقولا ىلإ هب ترشأ ؛مويلا :يلوقو .لوخدم
 نينمؤملا ريمأ لاق دقو .ةلولعم الو ةلوخدم ريغ هببسب دابعلا لامعأ نوكت يذلا

 :هلل الإ مكح ال١ :لوقي لئاقلا عمس نيح هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع

 قح لوق امإ ءاهلك مويلا انلاوقأو انلامعأ كلذكف «لطاب اهب ديرأ قح ةملك»

 كلاوقأ يف هلك اذه ربتعاو «قليملا يف كح اذإ ِحَرْهَب هنكلو .قح لعف امإو

 كلاعفأ يف هربتعاف ؛هنم جرخت نيح ىلإ كلزنم لخدت نيح نم كلاعفأو
 تيقعق- اذ[ كناقهاقلت اذاميوةاقلت همك و ززيهعو لي ل كتاف الم دتغ هكلازكاو

 حص اذإف .هتمالس دوجو نم نيقي ىلع نكت مل هيف لخدلا دجت مل نإف هلك كلذ

 امبسح ضحم أطخ ىلثملا ةقيرطلا ىلع هيف كنأ كلاعفأ نم لعف يف كئظف اذه

 . اههبشأ امو ةياورلا يف كل رهظ

 مكنم دارملاو :ةمولعملا هتأدب دعب يلوق وهف ّوحمملا باتكلا صن امأو

 ًاعوج نوتومي مه نيذلا سانلا لاح نم مكرمأ هيلع ٌرقتسا امب ينوربخت نأ
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 يف اوذخأ مأ ةصخر كلذ يف اودجوأ يردأ الف «مهب دحأ ةالابم ريغ نم ًايرعو

 وه امك كلذ نع اوتكس مأ ةصح هانركذ نم لاح ءوس نم مهئادبأو مهبولق

 ناك نإف .رهاظلا وه اذهو ''"(دومعلا حطنت ةّمكلا ولخو» دوهعملاو فولأملا

 مهتوكس هنّمضت امل ًاريثك كلذ نع مهتوكس نم زئمشت يسفن نإف عقاولا وه اذه

 اهيلإ نوجاتحم مه يتلا ةلزانلا هذه مكحب مهتفرعم مدعو سانلا داسف نم

 ةنتف مهل ثدحت نأ وهو مظعأ وه ام ىلإ ٌرجنت نأ فاخيو «ماتلا جايتحالا

 ضّرعتي نم دجوي الو مهّبر يف مهتاداقتعاو سانلا نايدأ اهيف دسفت ةيلاّجد

 ةلزانلا هذهو ءهذه يف عقو امك اهنع توكسلا عقيو ةيلايخلا ةهبشلا كلت لاطبوإل

 نأ كش الو «ىلاعت هللا فطلي نأ الإ هيلع لئالدلا َلدأ نمو .ءكلذ تامّدقم نم

 نمم نيمّدقتملا كلسم اهيف سانلا كلسيف مّدقت اميف اهلثم أرطي مل ةلزانلا هذه

 مهنم عقيف أطخلا ىلع مهنأ اودقتعا كلذ اوفلاخ نإو ءكلذ يف مهب ىدتقي

 تديو ايكابلا تاس تبلغ ةتليو تش دق ةلزاتلا ءدهوب ؟ننك .فلذك فارععالا

 . مهقالخأو مهتاءورمو سانلا نايدأ اهيف تدسف اذإ

 ًاعوج اوتومي ىتح مهايإ مهتيلختو نيكاسملا مهلامهإلف :نايدألا داسف امأ

 ضعب مهب نوثرتكي مويلا لبق اوناك دقو .مهتاساوم مهيلع تبجو دق مهو ءًايرعو
 حبصي دقو «بالكلاو ططقلا نيبو مهنيب مهدنع قرف الف مويلا امأو .ثارتكا

 ةفيج ةلزنمب هيلع نوٌرميو هورجو هضعب بالكلا لكأ دقو ةنيدملا ةقزأ يف مهضعب
 ءيشب نولابي الف ةيلكلاب مهيلع ٌّدسنا دق مارحلا يف عرولا باب ْنِإ مث . فّيجلا نم
 مل ةبلغو رهق هل نّمو «ةعيدخ نم الو ةنايخ نم الو ةقرس نم ال «ءايشألا نم

 هذه لبق ةدوجوم ءايشألا هذه تناك دقلو ءملظلاو بصغلا نم ءيش يف رَّصقي

 ءاهقفلل مهلاح ةنسلأب اولاقو ةنمزألا هذه يف راّتسلا نع اوجرخ نكلو ةلزانلا

 مكنم اهملعتي ىتح مكدحو متنأ اهب اولغتشا :ةيعرشلا ماكحألا ديهمتب نيلغاشتملا

 .نامزلا داسفب ّىحلا دعولا ذفن ذإ نآلا اهب انل ةجاح الف نحن امأو ءرشحملا لهأ

 ملو هيلع هدي ّدشو هب كّسمت ءيش هدي يف نم لكف مهتاءورم داسف امأو

 . هانعم ىل رهظي مل فلؤملا دهع نم يبعش لثم (1)
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 يحتسي ملو «ةفرعم وأ ةبارقب هيلإ تمي نمم هتاساوم هلأسي نَم در نم يحتسي
 ميقي ببست ىلع رداق وه نّم مهنمو «ةيدكلاو لاؤسلاب ههجو لذتبي ًاضيأ لئاسلا
 . برضل هب هبرضي نأ هنكمأو عرقم هديب ناك ول ىتح مهضعب طّلسي دقو هلاح هب

 ءادلا وه اذهو «ضاعتمالاو ةقفشلا نادقف لبق نمف مهقالخأ داسف امأو

 الإ هنم ّقبي مل يذلا ىّوِقلا طقاسلا نيكسملا هل ضرعتي مهدحأ ىرتف «لاضغلا

 يف يردأ الو «هربد هالوو ههجو يف ٌرّهفكا هلأس اذإو «هرصب هريعي الف موسرلا

 نأ ريدقت ىلع هنأل هرسأب ليجلا اذه ضرقنا نإ الإ ةقفشلا مهل دوعت تقو يأ

 ذإ نيكاسملا نأل عمطم كلذ يف مهل سيل بصخ نامزو ءاخر تقو مهل قفتي

 .هلاح ىلع مهضعب ىقبي دقو «هيلع نآلا مه امم الاح نسحأ نونوكي كاذ

 اهومدع اذإ مهنأل ةيلكلاب ةمودعم نوكت مهيلع سانلا ةقفشف .لاح لك ىلعو

 لاح ىف اهومدعي نأ ىرحأف «ةمكارتم مهيلع نحملاو «ةمقافتم مهب ايالبلاو

 ذخأي الو دحأ هل قفْسُي نيكاسملا نم ًأدحأ أذإ ىرت الف عاستا ضعب اهيف نوكي

 نم هيف نوكي اًمع لأست الف نيكسملا تقولا اذه نم مهنم تلفنا نم مث «ديب هل

 هكردي نأ فاخي هنأل اهعنمو اهعمج ىلعو اهيلع صرحلاو ايندلا ىلع لابقإلا

 .دشأ وأ لزانلا رمألا اذه لثم هيف نوكي نامز

 موي ىلإ هلاوز ىجري ال يذلا داسفلا سانلا يف عقو دقف ةلمجلا ىلعو

 ناميإلا نأل «ىلاعت هللا محر نَم الإ دايدزالا يف الإ نوكي ال هنإ مث «دانتلا

 هنم اندنع رقتسي مل يدمحملا نيدلاو ءمسالا الإ هنم انيديأ يف ّقبي مل يديحوتلا

 ىلع ةدئازلا رابكلا ايالبلا ىقلتت امهب امهتوقو نيرمألا نيذه ولو «مسرلا الإ

 ىلإف .رابطصالا اهيف زوعُيو شيعلا ٌرِمَت يتلا ايازرلا امهببسب ىلحتسُيو رادقملا
 نوكلسي قيرط يأ يفو ؟مهيوأت ضرأ يأو ؟نوكسمتي اذامبو ؟سانلا أجلي اذام

 . عادولل فقوو ليحرلل اّيهت دق ناميإلا فيضو ءعاَدَت يف نيدلا ءانبو

 ءابطخلا ضرعت مدع بللا هل رظفتيو بلقلا هنم جرخي نأ داكي اممو

 نادلبلا رثكأ يف مهدحأ ىرتف ءرهدلا دبأ رمألا اذه ىلع سانلا هيبنتل ظاّعولاو

 يف سانلا سوؤر ىلع فقيو ناديع نم ةعبس وأ ةتس وأ جاردأ ةسمخ ىلع ىقري

 هب ىمرُي نأ ربنملا كلذ ىلؤأ ناك امف «ةعفانب ًادحأ عفني ال جولسع ةعمج لك
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 ءطقبتيو هجارخإ دجسملا ةمَدَخ ديري نيح ىكلتي وأ طبهي نأ لبق هرهظ ىلع نم
 تروح كلون : ةيكسلا يبطخلا اذه ظعو نم عفنأ هب هظعو ناك كلذ لعف ولو

 أوُرِفْعي أوُئماَ َنِدَلُل لق .نيح ىلإ رخؤمو هل ىلمم هنأل هعم بدألا ةروص هيلع
 .هيف مه ام مهيفكي 5 [14 ةيآلا : ةّيئاَجلا] © هلأ ماي نوم نودع ترذبل

 ةءام ىقنيعساو "' 'ناوفرُملا ةيلإ قبس امل ةيعادشلا ىضر رمع:لاق دقو

 ةدئاف يأ يرعش تيلو ءاذه هانعم ام وأ «لتقلاو شطعلا هيلع اوعمجت ال» :لاق

 ا ا اذإ تاير ار وتلاو ةعمجلا موي روكبلا ةيعورشمل

 ضعب ىف هنع هللا يضر دماح وب أ مامإلا لاق دقو ؟تاقوألا رئاس يف هنم عمسي

 نم لق موق ىلإ مويلا ربانملا تمَلُس دقلوا :هدصاقم نم دصقم ىلإ ًاريشم همالك

 هيلا نب اكملا تملك قلو :هلوفا ناو ؟اذه دعم لاق ان قوفأ الو (مهؤايح هللا

 الو ليلق ال .مهايندو مهنيد يف سانلا حلاصمل ةنطفلا نم هل سيل نمو ريمحلل

 مهناهذأو مهئارآب نوبجعملا ّرمأو ىهدأو ٌرشأو ءالؤه نم مظعأو .ريثك

 لاثتما يف نوهّبْسُي نيذلا نيطاسألاو يساركلا باحصأ مهبازحأب نوحرفلاو

 مهدهج نيلذابو لئاسمب نيلغتشم مهارتف «نيطالسلاب مهيهاونو مهرماوأل سانلا

 ةعستو «ةلأسم ةئام نم ةدحاو ةلأسم ىلإ الإ اهنم نوجاتحي ال امبرو اهيف

 ىرحأ مهدعب نّمف اهيلإ مه اوجاتحي مل اذإو ءاهيلإ مهب ةجاح ال ةلأسم نوعستو
 ةلزانلا هذه اولمهأ مهنإ مث «ءكلذب دسافلا نامزلا مكحل اهيلإ جاتحي ال نأ

 اهب ردقلا ذفنو .ءماعلاو صاخلا اهررض ّمع ىتلا ةلكشملا ةيضقلاو ةلضعملا

 ىتح ًاباوج الو ًالاؤس اهيف اوعضو الو ًاباب اهيف اومسري ملف «مالسإلا لهأ ىلع

 ولو .مهرزو نم امإو ؛مهتعاط نم امإ ء.مهرمأ نم ةيلج ىلع سانلا نوكي
 مهل لاؤسلا ىلإ لزانتو الثم هجرف ةوهش ىلإ عجري امم رمأ يذلل ةلزان تعقو

 نم يضرغ هب ينتوفي له يردأ ال مالكب يناسل قبس دق :لوقيو كلذ نع

 عاضوألاو ىواتفلا نم اهيف تيأرل ؟ال مأ اهبحأ انأ يتلا ةينالفلا ةيراجلا

 هل لحي ال بصغ اهلصأ يف ةيراجلا نأ عم هيلع ديزم ال ام ةسيقألاو صوصنلاو

 سوماقلا) زومراهلا :لاقيو .(برعلا ناسل) .مجعلا كولم نم ريبكلا :نازمرهلا (0)

 .(طيحملا
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 نم ًاضوِع لعجي هعدو ءاهتعماجمو اهتعجاضم نع ًالضف اهتيؤر الو اهسبح

 رثكأ يف مهنأش وه اذهو 5 ًاحيبست هب مّلكت يذلا مالكلا كلذ

 نابل انو هو يعم مم ةماعتوب وكلا يلععت اهتز :نولوقي مهنإف ءمهرومأ

 . كلذل ضّرعت مهل سيلف هتدئافو

 ةيراض عابس هسلجم يف مهدحأ ىرتف ءاهتيؤر نع اًوّمع دقف هدسافم امأو
 فيك اوملعتي نأ سلجملا كلذ روضح يف مهدصاقم مظعأ «ةيواع بالكو

 مهرهاوظ ىلع سانلل رهظي «بايثلا يف بايذ «سانلا سارتفال مهنانسأ ٌدتحت

 ام مهرهظأ فلخ اوذبن ةيالوو ةساير نم اونكمت اذإف «,نسحلا تمسلاو ةدؤتلا

 ىلع دحاو سنجلا اذه نم سلجملا يف نوكي نأ يفكيو «نئسلا نم هنم هوملعت

 امو .مايألا ضعب يف هسلجم رضحي ىتح مهضعب ريداقملا يمرت وأ ماودلا

 نب نايفس وبأ هلعف ام لعفي نأ الإ نيكسملا سردملل تقولا اذه يف مزحلا

 نمم ءادعألا نم دحأ اهيف هدنج لخادُي نأ يشخ امل ءاملظلا ةليللا يف برح

 ءالؤه ةقابلل نكل «هسيلج نم ءىرما رظنيل» :لاقف «هررض ىغبيو هربخ سسجتي

 كلذ يف ناميلا نب ةفيذح هلعف ام هعم نولعفي دق مهتّيبيذو مهيف انمالك نيذلا

 نَم ديب ذخأو «؟َتنأ نم» :هل لاقو هنيمي ىلع نَم ديب ذخأو رداب هنإف «ناوألا

 . تسدلا كلذ بحاص مزح عيضي ذئنيحو 2«؟تنأ نَم١ :هل لاقو هلامش ىلع

 ملعلا سانلا ميلعتب هل ًافيضمو هيلع ًاينثم شمعألل لجر لاق دقلو

 لاقف «لاق امك وأ ءكنع نيذخأآلا ةرثكل ملعلا كب هللا ايحأ دقل :هيلإ نساحملا

 كاردإلا لبق نم نوتومي مهنم مسق :ماسقأ ةثالث ىلع مه :هانعم ام شمعألا هل

 هنظأ مهنم مسقو «مهملع بهذيف كولملا نوبحصي مهنم مسقو «مهملع بهذيف
 ميلعت نم هيف ناك ام نأ ىلإ اذهب راشأ .مهملع بهذيف اوملع ام نوسني :لاق

 . ًارده ىشم كلذ يف هبعت ْنأ وأ ًاررض هيف مدعي مل ملعلا

 ناذه لقنلو عجرنلف .هركذ ىلإ تدصق نكأ مل امب ملقلا ىرج دقو
 هتنابإبف ءاهقفلا امأ ءرمألا اذه يف ذخألا امهمزلي ناذللا امه سانلا نم ناقيرفلا

 ىلاعت هللاو ءاولعفي مل مهنكل «هنالعإو هتعاشإبف ءابطخلا امأو «هناهرب ةرانإو

 ائيش اذه لبق يذلا باتكلا يف انركذ دقو .هاضريو هّبحي ام ىلإ مهايإو انقفوي
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 .هلضفب عيمجلا صْلْخُي ىلاعت هللاو ءرثكأو بعوأ اذه نأ الإ ىنعملا اذه نم

 هعم مكل ركذأو عّبرم اهنّمضتي ةعبرأ ًاتايبأ انه اه مكل ركذأ نأ تيأر دقو

 قيلي امم اذه تيأرو هنّمضتي يذلا ىنعملاو «هنم جرختسي فيك اهنم دافتسي ًاتايبأ
 ىنعملاو «ماظنلا يف عابلا ريصق يلثم ناك نم ىلع مارملا بعص هنأل هب مكفحتأ نأ

 سيل يذلا رطاخلا هب حمس دقو «مامتهالا هب نّيعتي فيرش ىنئعم هنمضتي يذلا

 عم كلذ نولعفي يلثم نيلحلحملا تيأر دقف ينع هووراو ينم كلذ اوذخف ءرطاعب

 رولي ندرل ام عيببب يل ل ا ا

60 
0 

 نم

 2 م66 2 6 جدو جسم

 : هل ةّرسفملا تايبألا ىه هذهو

 هس ةلجرب انه عيت ريحا

 اهتياغو ًاعضو اهتيادب فرعاو

 قي ءان هب ءاحعب راف

 ىرتل اذ بولسأ ىلع ٌرمتسا مث

 ادبو اههجو نع ترفسأ دق كاذ ذإ

 رردلاب كلسلاك تمظتنا اناينأ

 رظنلا ةدوج نم اهّمح اهفوو

 ربخلاب كيبني هفرحأ سكعو

 رثألاب قوف ام لصو انيمي بهذاو

 رمظلاب نهّتلف اهَّمّنَخ اهءدب يف
 ردتقم فصولا ليمج حادتما اهيف
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 ىَئض ّرم ءالحتسا ىلإ ءاعدلا مث

 ضاحي ليعاوملتاكل مسبان

 هربعي نإام هّربانئرف

 هةتكيضف لاساف اهل تفرش نإ

 الجر هل يعدت ًالثم نمّسرأ مث

 ابجع نكي مل نإ ًابذك اذ ٌدَعو

 ًاللز انل رفغاو ًالطخ انل رّثساو

 ركفلل قار َيِنَّس نسح لجأ نم

 ردك الباوفص هلئاطب رفظت

 ركدعولا ديك هرصحيو قطن

 رصد ةسننسلا نفك امه ار

 رذت وأ تاق نأ ةليجعو :نكت:ألو

 رهزلا مجنألاك ممهاهب ولعت

 الإو كلذ جارختسا ىلع تردق نإف اهرظناف تايبألاو عبرملا وه اذهف

 اذإف ءاهتّرمب تايبألا ةعبرألا صن كل ركذأو اهجارختسا ةنوؤم كيفكأ ينارتف

 :هذه يهو «.هقباطت فيك اهيف تجّرفت عّبرملا ىلع اهتضرع

 حلاود بحس نمض قدو نافوطك أشت نإو رحبك رحب انّبر ابح

 حجان ءارآل دّمْئَتْلِو كّبرل اذك نكتلف ًادهاش نسُح ُبْدو الح

 عحدام لو ايس ايف ةئالاز ةلانعحو هراوعأ فدا انتاخعحت

 حبارب نابج زجع وخأ سيلو هنسفقت لذي لع اذه ارد نم"ادح

 تنك ينأل ءآلثم ءنمسرأ مث :ةرّسفملا تايبألا كلت يف تلق امنإو

 نأ تدرأف ءهمظن نم ًاتايبأ مايألا هذه يف ىلإ بتكي ناك ًاصخش كلذب تدصق
 اهضعب يف ناك نأ يلايللا هذه يف قفتا دقو «كلذ نع تلفاغت مث «هيلإ هب ثعبأ

 لزلزتت نأ نم عنمي ءيش يأ :يسفن يف تلقو بعر هنم ينكردأ ىتح ّيوق دعر

 كلذ دعب ينأ الإ تايبألا هذه ينترضحف ءاهلفسأ اهالعأ عجريو ضرألا انب

 : ينع كلذ اووراف التخم اهنم ناك ام تحلصأ

 ٌجلبأ ّقحلاو ٌّقحلا اهيف قفاوأ
 ٌحرخَم هللا ةضبق نم ءىرمالامف ةّرعو رادتقاوذ يترنإ الأ

 ٌجلجل كاذ ادع ام اذإ هلضف ىوس ًالّجعم ًاكاله هيقاوب سيلو
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 ٌجرهب ءيشلا كلذ ذإ ةلفغ ىلع ةعاطو ربب عفن هل سيلو

 حرخي موي الو ايندلا يف هللا نم هلأجلم الو يجنم هل سيلو

 حسمهنمو ميقتسم طارص اذهف هرمأ رمألا يذلا هللا ىلإ اوٌرفف

 اوجّرعت ال مهيده اودهاف هللبف مهئرب نيفراعلا داقتعا اذهو

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو .«مكل هركذأ نأ تدرأ ام اذهف

 «هنم ةريسي عضاوم الإ فرحب افرح ىحّما يذلا باتكلا كلذ لقن وه اذهف

 باتكلا كلذ ثعب يف متنسحأ دقو «هيلع تناك يذلا ىنعملا ىلع اهتلقن ينإف

 هيف تبكترا هتبوعصل عّيرملا كلذو «تبشتنال كلذ الولو هب تنعتسا ينأل وحمملا
 رومألاو يهاودلا يف لاقي امنإ هرمأ بلغأ ءزجب :يلوق نأ : امهادحإ «نيترورض

 ةغللا يف هرأ مل .حجان :يلوق :ةيناثلاو ءطقف مظعلا درجمل هب ترّبعف ؛ةميظعلا

 نم «حجنم١ ةغيص ىلع لمعتسا امنإو يثالثلا نم ةغيصلا هذه ىلع ًالمعتسم

 . ةداعلا يف ةفولأم تركذ يتلا ةغيصلا كلت نكل «يعابرلا

 نَم الإ رامضملا نع جراخ وهف بطخي بيطخ لك نأ يل رهظي يذلاو

 ءاهيلع داز وأ ًائيش اهيلع ديزي ال ةدحاو ةبطخب ةعمج لك يف بطخ ءاوس «هينثتسأ

 يف عارُي مل نكلو ةعمج لك يف اهيلع داز وأ ضعب نود عمجلا ضعب يف نكلو

 كلذ ةقايس نّسحي مل نكلو تقولا كلذ لاح ىعار وأ تقولا كلذ لاح هتبطخ

 لوبق لاح يف هبقاري ملو ىلاعت هللا تي مل هنكلو هلك كلذ ىفوتسا وأ يغبني امك

 «رامضملا نع نوجراخ ءابطخلا نم ةسمخ ءالؤهف «ءايرلاو عئصتلا تارطخ

 الو باوث نم مهل ظح ال مهنأ يف اوكرتشا مهنأ رامضملا نع مهجورخب ينعنو

 هنأل ًارزو مهمظعأ ءالؤه نم لوألاف .رزولاو مثإلا يف نوتوافتم مهو ءرجأ

 يناثلاو «دافتست ةدئاف سانلا عمسي هريغ ًادحأ عدي ملو داوعألا كلت يف '' ”رّعوت

 . عبارلا نود سماخلاو ثلاثلا نود عبارلاو يناثلا نود ثلاثلاو نود

 دسافملاب فراعلا .حصانلا بيطخلا رامضملا يف لخاد وه يذلاو

 ناكملا :رعولا /رّيحت مالكلا يف رّعوتو /دّدشت :لجرلا َرَّغوتو /رّسَعَت :رمألا َرَعَوَت (1)
 .(طيحملا سوماقلاو برعلا ناسل) .لهّسلا ٌدض ةروعولا وذ نزحلا
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 اهيف سانلل ركذيو «ةعمج لك يف ةبطخلا ةيعورشم هجو ملعي يذلا «حلاصملاو

 يذلا رمألا مهملعي نأ ىلع صرحيو .هعسوو هنكمأ ام ةحيصنلا هوجو نم

 .هبرقأو هجو نسحأ ىلع كلذ مهغلبُيو «هب لمعلاو هملع ىلإ تقولا يف نوجاتحي

 بلطملا فالتخاب كلذ فلتخيو «هتاملك بيترت يفو هتامغن يف كلذ يعاري ثيحب

 يف هعفريو ءهضفخ لاحلا يضتقي عضوم يف هتوص ضفخي دقو «هيف ذخأ وه يذلا

 يف ءيش لك عضي لب دحاو ننس ىلع كلذ رمتسي الو «هعفر هب قيلي عضوم
 هللا لوسر ناك :لاق هنأ هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع حيحصلا يفو .هعضوم

 : لوقي «شيج رذنم هنأك هبضغ ٌدتشاو هتوص العو هانيع تّرمحا بطخ اذإ هك

 رادلاو ىلاعت هللا هجو كلذب دصقي مث .«ثيدحلا '"...مكاسمو مكحبصا

 نئاكلا رازوألا نم كلذ يطاعت يف ملاسلا رامضملا يف لخادلا وه اذهف «ةرخآلا

 هريغ دجي مل هنكل كلذ يف اصلخم نكي مل نَم هنودو .راربألا نيقتملا دادع يف

 ادع نمو «كلاه يقش هسفن دنع وهو «كلاسملا كلت كولس يف هماقم موقي كلانه

 .راد هراد ءارو سيل رابتعالا ةجرد نع طقاس نيصخشلا نيذه

 ءاهقفلا يديأ ىلع عافتنالا ىلإ مهل ليبس ال ءاغوغلاو ةماعلا نأ ملعاو

 اهركذو ةيعرشلا ماكحألا ثب ءالؤه نأش نأل «سيردتلاو ءارقإلل نيبصتنملا

 مهلاؤس ىلع مهلمحت مهل ةحيرق ال ةماعلاو ءاهنع مهلأسي وأ مهل ضرعتي نَمل

 نياعي نم ىلإ ةلاحم ال نوجاتحيف «ةلفغلاو لهجلا نم هيف مه امل كلذ نع

 كلذ ءانثأ يف جّردتي مث «ريذحتلاو فيوختلاو ريكذتلاو ةظعوملاب ًالوأ مهبولق

 ةقيرط نم عسوأ اذه يف مهتقيرطو .بادآلاو ننسلاو يهاونلاو رماوألا ركذ ىلإ

 - رت

 سلجم اورضحا الأ : سانلا ىلع يدانيف حاَّربلا رمأي نأ ىلإ ليبس هل سيلو ؟مهل

 [02 /867(]21) مقر ثيدح .ةبطخلاو ةالصلا فيفخت ساب 2 هححيححص يف ملسم هاور 010

 (10) مقر ثيدح « . . .ءرملا ىلع بجي امع رابخإلا ركذ .«حيحصلا يف نابح نبا هاورو
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 ال :هل نولوقي مهنإف «هنولهجت ام مكمّلعُيو مكركذيو مكظعي نأ ديري هنإف نالف
 يف مهل فطلت مرج الف ءرخآ ًائيش اولاق الإو ةرابعلا اونّسح نإ اذه «هب انل ةجاح

 دايعألاو تاعابجلاو ةعيجلاك ةماعلا تثاعامتجالا ةيفووشمب كلذ ىلإ هلضوت

 ردقي ام كلذ نم مهعمسي اوهرك وأ اوُّبحأ ام ىلع اهيلإ نوؤيجي نيحف «مساوملاو

 باجيإو مامإلا نم ٌوندلاو روكبلا لثم رومأب كلذ عم مهل فطلتو هعامس مهل

 موي ةوبحلا نع يهنلا درو هنإ ىتح «ةالصلا نالطبب هيلع دعوتلاو ,تاصنإلا

 «ةبطخلل عامتسالا نم هعنميو مونلا بلجي ابتحالا نأل بطخي مامإلاو ةعمجلا

 عرش هلك اذه نورتأ ءًازفوتسم سولجلاب هورمأو دانتسالا كلذ ىلع ءاملعلا ساقو

 ريخلا ناك يتلا ةنمزألا ْنِإ مث ؟كلذ ريغ وأ مهل ظوفحم وه ام هنم اوعمسي يكل

 ىوس ءيش ىلإ مهعم جتحي مل ةريثكلا ةبلغلا رشلا ىلع ًابلاغ وأ ًاضٌحمتم اهيف
 ٍديِعَو ُفاَحي نَم ِناَرَقْلاب ٌرِكَذَف# :ىلاعت لاق امك هايإ مهعامسإو نآرقلاب مهريكذت
 تاعمجلا يف بطخلاو ةيرهجلا تاولصلا يف مهل ناكف 2145 ةيآلا :ق] 49

 ىلتي ناكف «كلذ ىلإ ليبس جحلا نطاوم ضعب يفو تاءاقستسالاو دايعألاو

 نيقيلا رونب ديؤملا لقعلا نم هب اوّصخ امل مهو هنوعمسيو نآرقلا مهيلع

 ملو ريسي مالك ىلإ الإ هعم اوجاتحي ملو كلذب اوفتكاف هنمضم نومهفي ناميإلاو
 ةملظلا ضعب بولقلا تملظأو ريخلا صقانت املف .ءاغوغ الو ةماع كاذ ذإ نكت

 مهمهف نم برقي مالك ديزم ىلإ ةلاحم ال اوجاتحاف ءاغوغلاو ةماعلا تثدح

 ظاّعولاو ءابطخلا بدتناف .؛هديعوو هدعوو هرجاوزو هيهاونو نآرقلا رماوأ

 .ءاودألاو للعلا هذه اهتباصأ يتلا بولقلا هذه بط ةفيظوب مايقلل صاصقلا

 ةاناعملا هجو يف هل رهظ ام بسح ىلع لك ةبيجعلا مهتاعانص كلذ يف اورهظأف

 يف مه مث ءريثك ملاع مهب عفتناف تقولا كلذ يف ةثداحلا ضارمألل ةجلاعملاو

 «هضرغ ىلع ةيفاعلا نم لصحو هضرم نم ءىرب نّم مهنمف «نوفلتخم رمألا اذه
 نيظعاولا كئلوأ نم نوقداصلا ضرقنا ىتح ديازتلا نع هتلع تفقو نم مهنمو

 «ءالبلا مظعو ءادلا لضعأ ذئنيحف «ءايرلاو عّنصتلا لهأ مهنم يقبو نيركذملاو

 مهب عفتنا نأ نم ًاضيأ اولخي مل داسفلا نم هيلع مه ام لاح ىلع ءالؤه نأ الإ

 ام نسحي نأو مهماقم موقي نم دجوي مل ًاضيأ ءالؤه ضرقنا املف ءريثك ملاع
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 يعاريف ناسحإلا ضعب نسحي نم مهنمف «مهلاح ىلع ءابطخلا يقبف «نونسحي

 كلذ يف مهل عقيف كلذب قيلي ام سانلل ركذيو لزاونلاو عئاقولا هبطخ ىف

 ةبطخلا نأ دقتعاو كلذ نم ًائيش فرعي مل نم مهنمو «عافتنا ضعب سلجملا

 ةبطخ سانلا ىلع درسيو ةعمج لك يف ءيجي وهف ةدئافل ال ًادّبعت تعرش امنإ

 نم ءيشب قلبي نم مهنمو ءوه اهظفحي امك اهنوظفحي بتاكملا نايبص نم دادعأ
 . رامضملا نع جراخ كلذ لك نكلو سانلا بطخ

 ةبعص ةقيرطلا كلت نأل نومدعي اوداك وأ اومدعف صاّصقلاو ظاٌعولا امأو

 ةقيرط تفعض املف «ءاهب موقي نَم ةنمزألا هذه يف سيل طورش ىلإ جاتحت مارملا

 اوميقي نأ ىلإ سانلا حلاصم يف نورظانلا رمألا بابرأ جاتحا ريكذتلاو ظعولا

 نيمدقتملا ءاملعلا مالكو ِةْلَي هلوسر مالكو ىلاعت هللا مالك سانلا عمسي نَم مهل

 ةقايس نسحي نم ىلع اورجيو ةعماجلا دجاسملا يف نيعمجأ مهنع هللا يضر

 عقيل نيسّردملاو ءاهقفلا ىلع يرجي امك تابترملاو قازرألا ههجو ىلع كلذ

 كلذ الولو .يشعلاو ةادغلاب بزحلا قلح تثدحف «عافتنا ضعب مهرضحي نمل

 .ناضمر مايق يف الإ دحأ نم عمسي ملو نآرقلا عامس سانلا نع دعبل

 فورحلا ةليلق ةمولعم رّوسب الإ اهيف أرقي الف ةيرهجلا تاولصلا امأو
 ةءارق اهنا تادف .اورّصقي مل كلذ نم لقأ وه ام اودجو ولو «تاملكلاو

 ناكف «نيملاعلا ّبرل دّبعتلا ةيفيكو نيحلاصلا توعنو نيدلا ركذ اهيف يتلا بتكلا
 نإو مهتنسلأب نومّلكتم مهف ءاوفلس نيذلا اهيفّلؤم نع نيبئانلاك سانلا ىلع اهؤاّرق
 نيعماسلل عافتنالا لامك اهب لصحي ال اذهلو .مهتنمزأ نم ةديعب ةنمزأ يف اوناك

 بتكلا صوصن نم اهماكحأ ذخؤت نأ لزاونلا رثكأ يف عفتني ال امك نيعلاطملاو

 .ريثك ريخ اهيف نكلو ةريثك رومأ يف اهببسب رظنيو اهيف هقفتي ىتح ةيهقفلا
 نم كلذب مهلغاشت لبق نم ةيويند دئاوف اولان ءالؤه نأ ةلهجلا ىأر املف

 لصحي نأ ىلإ مهتباصو مهتحاقوب اوبّبست ةلطع تقو يف بعت الو ةقشم ريغ
 نم هوليزي نأ ةوابغلاو لهجلا نم هيلع مه ام ىلع كئلوأل لصح ام لثم مهل

 هنسحي ال نم كلذ ىطاعت املف . عضولا داسف لّبِق نم كلذ مهل ٌبتتساف مهيديأ

 «سانلا ىلع أرقيف ءيجي مهدحأ راص كلذ ناك هلجأل يذلا ببسلا فرعي ملو
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 ةرذ مهدنع يواسي ال مهيلع كلذ هداريإ نوكي هتيموسرم هجوب هلهجو هتين داسفلف

 .أرقي الو ءيجي ال نم مهنمو «ةرشع ىقبيو نيموي وأ اموي ءيجي وأ «ةرعب الو

 مهممه تتامو سانلا عاض ذئنيحف «هيلإ ةلوهسو رسيتب لّصوتي هيلع راج هبترمو

 يف نيكمهنم اوقبو مهبولق نم اريصن الو انيعم اودجي ملو مهنايدأ تكلهو

 تيقب هنأ الإ .مهانمو مهدصقم وه كلذو .مهاوهو مهتاوهش ىف ىقرغ مهايند

 دجاسملا نوداتعي نوري نيذلا مهو قحلا نم ام ًائيش نوفرعي اياقب مهنم

 .«ةداعو ةوارض كلذ لعفي مهرثكأ نكل ءركذلا قلحو ملعلا سلاجم نومزاليو

 اهيلع اهلهأ ةمحازمو ايندلا ىف ذخألا نع هروصقو هزجع كلذ ىلإ ًاضيأ هوعديو

 كلذ لعفي مهلقأو ءردقت ال نأ ةمصعلا نمو :«كلانه َري مل كلذ ىلع ردق ولو

 هنسحتساو هلاحب يضر ٌرتغم مهرثكأ :نيمسق ىلع ءالؤه نإ مث «ةبرقو ةبسح

 ام نأ ىأرو هلاحب ٌرتغي مل نم مهلقأو «لاحلا اذه الإ دوجولا يف سيل :لاقو

 لقعلاب هيلإ راشي نمو بطقلا مويلا وه اذهو هلاغشأ ةلمج نم لغش هيف ذخآ وه

 جاتحي هنإف سانلا يف مكحتساو لضعأ اذإ ءادلا نأ مولعملا نم مث هيإ «بللاو

 ءاودلا كلذ نأ كش الو «ءءادلا كلذب قيلي ءاودب كلذو هّّبط ةفيظوب موقي نَم ىلإ

 ءيش ريقاقعلاو باشعألا نم كلذ يف جاتحيف «ةيودألا رئاس بيكرت هبيكرت قوفي

 «ةمولعملا جيراردلاك هيّمس اهيف ءايشأ اهيلإ فاضي نأ ىلإ جيتحا امبرو ريثك

 اذه ىلع ردقي بيبط لك سبيل هنأ مولعمو «ةمومسملا شانحلاو يعافألا موحلو

 اهب ملعلا يف هدنع نطاوبلا رهام بيبط نم دب الف ليلعلا كلذ كله هاطاعت نإو

 مويلا سانلاف .هيف نحن ام كلذكف «ةياغلا يف ةّرعلا نم اذهو .رهاوظلا ةلزنمب

 وأ هيدي ىلع نوعفتني فيكف ؛ًاماذُج مهّدشأ مهجالع ىطاعت دقو «ميذاجملاك

 املاس ابيبط مهتاناعم ءالؤه مّدقي مل نإ يرمعل ؟هيلع مهليوعتب مههوجو حلفت

 يف رهام «مالآلاو ءاودألا رداصمو ماقسألاو ضارمألا ريداقم فرعي ماذجلا نم

 ,نيع ةّرق مهلاوحأ يف نوري ال مهنإف «بقنلا عضاوم ءانهلا عضي ّبطلا قئاقد

 نكلو «نيسح اي زمرلا مهفاو نينح وأ يزارلا ءايركز ابأ كلذ يف اودمتعا نإو

 «مهئاد تاعابت نم ملس هنأل هل ريخ .مهل ٌرشو هل ريخ وهف كلذ اولعفي مل نيح

 ّبطي نأ دارأ بيبط لثم الإ مهعم هلثم امو «مهئالب ميظعب اوقب مهنأل مهل ٌرشو
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 نم اهجرختسي ةيودأ مهل بكري نأ ىلإ مهتجلاعم يف جاتحا ىضرملا نم ةعامج
 قلعي نأ نمأتأ :هل ليقو كلذ نع فرّصف اهلواهي نم لك اهحئاورب ّرضت داسجأ

 ىلع نواق كنأ تيعذا ناو اهر ريفعست ةحئار كلو هف تلامس ابيع ىلإ لعضصتو في

 ةبرش اهلعف لاطبإ يف كعفني الو رايتخالا نع رمألا جرخي امبرف اهنم زّرحتلا
 ةراحلا لهأ ّبط نع ىنغ يف تنك دقو .رانب ةعذل الو مجُحُم ةطرش الو لسع

 دارمف ءهيلإ اوعفد امو قلخلا عدف «ةراتخملا ةنسحتسملا كتيودأ يف َتقنأت نإو

 تنك نأ دعب ةلأسملا هذه يف لاقي نأ يل رهظ ام اذهو .هيلع مه ام مهنم قحلا

 نآلا هتيأر ينكل ءال مأ رخآ مالك انل دوعي له يردأ الو ءاهيف مالكلا ٌتعطق

 نم نيملاظ نيّشاغ بتكلا ءاّرقو نيرّكذملاو ءابطخلا رثكأ نوك نايب يف ًايفاك
 عون ًاضيأ اذه يف يل نكلو ةحار يف ينم اوناك دقو .نورعشي ال ثيح

 .ناعتسملا هللاو «نامزلا هاضتقا امبسح مهتحار ىلع يتحار ترثآف «ةحارتسا

 ىلع دقرو اهنع لفاغت وأ اهيسن نويد هتبقر يف صخش نم هيف تيأر مكو
 يوب قلاب نرحل كاز يت رب ا سر ل يا رتاج دل

 يف هنعلي جردو ٌبد نَم هه لكف ًاريقف رخآلاو يلم ًاينغ ميرغلا ناك نإف «هيلع

 بحاصو ًاريقف ميرغلا ناك نإو .هلخُبو هبلط يف نْيَّدلا هل نم رذعُيو ءهلطم

 هقحتسا امبر ناك نإو «هطح تحت هلعجت هتملك ٌولعو هتضراع ةّوقف اينغ نيدلا

 ميك ءىربيو 0 ليزيو ملظلا يلجي يذلا نكلو ءهطغضو هرقفب هيلع
 نيووتلا قيكلا هنا نخ يحي ال ملقلاب مّلع يذلا لوق مكح هب نم مكح بّوصيو
 ورم > م

 .نيلئاقلا قدصأ هللا كرابتف [148 ةيآلا :ءاسّنلا] 4 رلظ نم نم لإ لوقا

 ريماوط هب ترّمعتو «ةبلطلاو ءاهقفلا يف ريثك مالك ًاضيأ انل مّدقت دقو

 نأ لمتحملا نم ناكل كلذ نم اهيف بتتكا يذلا ام اهعناص ملع ول تالجسو

 ال اهنامتك كنأش نأل ًايح تمد ام نامأ يف انأ ىيحي يديس اي نكل ءاهعنصي ال

 اهيف يئاقشو يئانع بستحأ يّبر دنعف كلبق يتوم رّدق نإف ءاهنالعإو اهراهشإ
 ملو ةوعدب اعد وأ ءِبَجُي ملف ةلأسم نع لأس نَم ةلزنمب نوكأ كلذ يف ينأل

 باعتإو مالكلا ةرثكو ماحزلا نم اهيف نوكيسف يلبق كتومب رّدق نإو ءبَجتسُن
 كلمانأ ىلع تضضعل خزربلا يف تنأو كلذ تملع ول ام مالقألاو يديألا
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 ملاع يف تنأو كعمس كلذ عرق نكي مل نإ ًامدنو أظيغو ًابضغ كيدي تلكأو

 امل عنام ال ,موكحم ال مكاح هناحبس قاّررلاو موسقم قزرلا نكل ءايندلا

 طيرفتلا ىلع هموليو هلذعي نّمل لئاقلا لوق ىلع مالك .عنم امل يطعم الو ىطعأ
 ؟باوص وأ أطخ لوقلا اذه لهو .كلذل تقفو ام ربلا لامعأف «لمعلا كرتو

 رخل ناعم نيب قلعت اع ىلعو

 ناو كارب نك لاح ىو ام نورك لاس قا وقنا كسا اوونما
 ايل يوسف محل هحانم هلو رهف اخ هين نك لل ناجل

 نأ يغبني ال دبع وه ثيح نم دبعلا نأل ء«راسكنا ةبلغ الو راقتفا روهظ ريغ

 ا ا ا ا ل ا ا و

 ملو .هدّيس دنع اهنم هل شاعتنا ال يتلا تايانجلا مظعأ نم كلذو قحلا ضحمب

 ل ع ور د قف ا 2 م كادوا الاقي رافكلا لا ردع

 وهو اذه هدفا امو [35: ةيآلا ؟ لجتلا] © , نت نم فود نم [مرديالو انواَباَع لو

 هللا نأ دقتعي نأ هيلع بجي امك هنمضم داقتعا دحأ لك ىلع بجي حيحص مالك

 راصتنالا مهتدارإل الوخدم كلذ مهمالك ناك نكلو هل كيرش ال دحاو ىلاعت

 .هلك اذهل نيابم ديبعلا نأشو ءمهسوفنل جاجتحالاو

 ىلع هلوقي امنإ «ةبانج نم رهطتي الو يلصي ال نم هلوقي كلذكو :مكلوقو
 .لوقلا اذه مهنم مذ كلذلو «مومذملا هجولا اذه

 الو هسفنل رصتنم ريغ هلئاق هلاق اذإ وهف ًاباوص هيف نوكي يذلا لاحلا امأو

 عم هيلع هريدقت ذوفنو هيف ىلاعت هللا ةردق نع هنم ًارابخإ هلاق امنإو اهل جتحم

 مدآ ٌجحف» : هلع يبنلا لوق نم ىنعملا اذه ذخو ءراسكنا ماودو راقتفا ةدش

 هيلع فقت نأ تئش نإ ءروهشم حيحص ثيدحلاو .ةجحلاب هبلغ يأ ''"”(ىسوم

 .هب كربخُي دحأ لك

 /6240(]6) مقر ثيدح «هللا دنع ىسومو مدا ٌجاحت باب :هحيحص ىف يراخبلا هاور (1)

 .امهريغ هاورو [2042 /2652(]4)
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 ىنكقمي هيلع نأ اه. قرع نإ كريقو :كلوق“ دعب 6 ىلاعت هللا الإ تمخحتلاو ءاتقلا

 نذأ نم مكل لخدي مكل هّتلق تنك ام نأ ىلع ليلد يف هرذعب وهو ينضغبيو

 كنأل ينم كل فولأملا وه امك كلذ يف كرذعأ ينكل .ءىرخأ نذأ نم جرخيو

 0 ديلا ىصقأ يع هيجي باتكلا ىف ىلاعت هللا

 نأو ةثيبخ اهنأ كسفن يف دقتعت نأ ىولبلا نم مظعأ يه يتلا ىوعدلا نمو

 اذه كل لصح نيأ نم يرعش تيلف «كيف هرذعب وه كضغبيو كتقمي نم لك

 اذه دوجو كيلع ركنأ مالكلا اذه يف ينأ ّنْئظت الو ؟ملعلا اذهو داقتعالا

 ساسأ ىلع هينبت نأ كيلع ركنأ نكل ؟دابعلا لك هب بولطم وهو فيك «داقتعالا

 بونذلا نم هيلع تنأ ام دهاشت نأ ميقتسم ريغ وه يذلا ساسألاو «ميقتسم ريغ

 ناك نّمو «لاحلا هذه ىلع كنوك يف كش الو ءمَعِنلا نم كيلع هلل امع لفغتو

 اهنارفكو ءاهنارفك ىلإ يدؤت مَعِنلا نع ةلفغلا نأل ءًادبأ حلفي ال لاحلا هذه ىلع

 بورشملاو لوكأملاو مهردلاو رانيدلا مَعِنلاِب ينعأ ٌُتسلو ءاهبلس ىلإ قدي

 نأو ءرهدلا نم ًاموي هللا الإ هلِإ ال لوقت نأل كقفو نأ كلذب ينعن امنإو ءطقف

 ءوضولا ةينأ بّرقتف قاقزلا ناذأ عمست نيح كقاصُيو كشامعب كمون نم ظقيتست

 . كيدلا رقن اهرقنتف ةالصلا ىلإ موقت نأو ءاهنم أضوتتل

 هب تفصتا ام يه كل لوقأ الو ءاهينعأ يتلا مَّعِنلا يه اههبشأ امو هذهف

 هلك اذه كل يغلأ لب ءرشل بّتجت وأ ريخ ىلع لابقإ وأ حالص وأ نيد نم
 كش الب اهب كيلع معنأ ىلاعت هللا ْنأب رقت ىتلا مَعِتلا كلت نم ةدحاوب كبلاطأو

 ءاهردق فرعت نأ كيلع يقب اهب تررقأ اذإف ءاهب نيهتستو اهرقحتست تنأو

 ال اهنأ تفرع اذإف .ءتنأ ثيح نم كب قيلت ال اهنأ فرعت نأ وه اهردق ةفرعمو

 ىلإ علطتلا نم كعنمي ام اهب حرفلا نم كيلع ىلوتسا تنأ ثيح نم اهب قيلت
 نأ كلذ ىضتقم نمو «ديزملا هب بجوتست يذلا ركشلا ةقيقح وه كلذو ءاهاوس
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 الو ةوقب كنع اهنم ءيش ةطامإ ىلإ كل ليبس الو ,ماعلا مايص ةلزنمب كتبقر يف

 ءىواسملا مظعأ نم كلذ ناك ةليح وأ ةوقب كلذ ىلإ تفّوشت نإ كنأل «ةليح

 اهون:ةيرقأ اه قيرطلا اذه .ىرت تناف اره كلج نلإ اهيدقاذوت وتلا تتويعلاو

 مل نم اهل ضّرعت يتلا بطاعملاو كلاهملا نم هدعبأ امو ءهل لْهَأ نمل هلهسأ

 تططحو ىلاعت هللا ىلع تينثأ له «مالكلا اذه ةقايس نم ًاضيأ ىرتو «هل قّفوُي
 لل ا ا

 دلما سبك و ةطيرقتلا ىلع اهومولق نا مكنش ةز هي ا ا نال

 كلذ اهومتمل ام ةوقو ةردق مكدنع اهل نأ داقتعا الولو .ههجو ريغ نم طرفملا

 نم مكيلع اهب معنأ يتلا مَعِْنلا ىلع مكتلفغب ىلاعت هللا ىلع ءانثلا متيغلأو موللا

 ىتح متنأ ءيش يأو «كلذ نم ربكأ وه ام انيطعأ اله :متلقو قاقحتسا ريغ

 لهجلا اذه امف ءاودعبأو اودرط دق مكهابشأو مكنارقأ نم فولأو مكيلع معني

 راذقألا عاونأب نيخّطلم نيشّركم نيفشفشم نيدبع نأ ول تيأرأ ؟ةبيغلاو
 ريغ نم ديبعلاو مدخلا قوس مكدنع يه يتلا ةكربلا نم امهتيرتشا ساجنألاو

 تاساجنلاو راذقألا نم امهتفظنف كلزنم ىلإ امهب تدمع ّمث ءامهيلإ كنم ةجاح

 نم كتيب يف ىأر امهدحأ نإ مث «تادودعم مهارد نايواسي نيصيمق امهتوسكو

 ةبج ىنسكا : كل لاَقف ًاريثك ًائيش جابيدلاو ريرحلا ٌيطابقو «طالركشإلا» ب اضع

 صيمقلاو ىنتلماع ىتلا ةلماعملا نإف ىطابقلا هذه نم ةطيبق وأ ببجلا هذه نم

 لب انيش لقي ملف: رخآلا تكسو. غقو ىدتع كلذ نم ءىشل سيل ينعسلا يذلا

 يذلا فيظنتلا كلذ قحتسي مل هنأب هنم ًاملع كلذ نم ءيش ىلإ هرطاخب ليي مل

 عزنت نأ رداق كنأب هملع عم .كلذ قوف امع ًالضف هتسبلأ يذلا صيمقلاو هتفظن

 يأ «كلذب كنم تالابم ريغ نم ةلبقلا ريغ ىلإ هحبذتو هّدمت نأو رتسلا هنع

 مَعِيلا قاقحتساب ىلؤوأو كتاضرم يّرحت ىلإ برقأو كدنع رثآ هدجت نيدبعلا

 ؟رفاكلا دبعلا كلذ مأ ركاشلا دبعلا اذهأ ؟هيلع كنم ةغباسلا

 دبع نمف .ةباثملا هذهب ايندلا ةايحلا هذه يف نيفلكملا ديبعلا نأ كش الو

 نم ىلاعت هللا نم ءايحلا ةدش نم تامف تناك ةمعن يأ  ةمعنب هيلع هللا معنأ
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 ركشلا يف قرغتساف .هرطخ ةهافتو هردق ةساسخ ىلع ةمعنلا كلتب هركذ هنوك

 هنأ ىري وهو ةريثك مَعِنِب هيلع هللا معنأ ٍدبع نمو .اهاوس ام بلطت نع لهذو اهيلع

 عّلطت ام كلذ رقحتسي مل ول ذإ هبنج يف هيلع هب معنأ ام رقحتسا ام مَعِنلا نم هتاف

 ىرحأ امو ءاهرفك امل اهلامكب مَعِتلا هنع بلسي نأب اذه ىرحأ امف :ةرمع: نلا

 نم هيلع ضيفي نأب هالوم هيلع اهب معنأ يتلا ةمعنلا كلت ركش يذلا لوألا دبعلا

 قوقح يف أطرفم هسفن ىري يذلا صخشلا اذهف .لابب طق هل رطخي مل ام مَعِنِلا

 يف هسفنل نأ دقتعي ناك نإ «هيلع اهب معنأ يتلا مَعِنلا ةلمج نع ًالفاغ ىلاعت هللا

 امف همرح ىلاعت هللا ْنأ دقتعا لب هدقتعي مل نإو «كلذ داقتعالا سئبف الخدم كلذ

 رظني الو ةدوجوملا ةمعنلا رفكيف ؟همّرح ام ىلإ رظني ءيش يألف «لمعي ام هدنع

 ىمع نم الإ اذه ام «ةدوقفملا ةمعنلا بلطت نع اهركشب لهذيف همركأ هب ام ىلإ

 مكنوك مكل بجوأ يذلا وه ةريصبلا ىمع نإف كلذ نم هللاب ذوعن  ةريصبلا

 ضّوفم هنأ مكفلك يذلا فيلكتلا لجأ نم نورتف مكسوفنب ىلاعت هللا نم متقبأ

 مكل امل متحرف مكنم اهل حالصإلا عوقو مترّدق اذإف ءاهداسفإ وأ اهحالصإ مكيلإ

 ةيدوبعلا ةماقإل ال ةرخآلا رادلا يف مكل نوكت اهنومّهوتت يتلا ةعفنملا نم كلذ يف

 نم كلذ يف مكل امل متنزح مكنم اهل داسفإلا عوقو مترّدق اذإو «لجو ٍّرع هلل

 ديبعلا بادآ نم هومتكرت امل ال ةرخآلا رادلا يف مكب عقت اهنومّهوتت يتلا ةّرضملا

 ةقيقح ىلع نيعلطملا ىلاعت هللاب نيفراعلا دنع كلذ لكو .دفعملا يرلا قدي قي

 رظنلا لب ,؛ءيش يقيقحتلا مهرظن يف اهنم تبثي ال تالايخو تالاهج قحلا

 ةلقتسم ةردق مهل سيل ىلاعت هللا ديب مهبولقو مهسوفن اوري نأ مهل بجوي ققحملا

 راقتفالاو ىلاعت هللا ىلإ أجللا مهرمأ دمتعم ناك ةفرعملا هذهب اوقّقحت املف

 يرجت ةكرح لك نإف .تاّرضملا مهنع عفديو تاريخلا مهيلإ لّصوي نأ يف هيلإ
 ةعفنم لوصح يف ةيببس اهل نودقتعي ال مهرظن يف ةاغلم ةفلاخم وأ ةقفاوم يف مهيلع

 تقلعتف .طقف هتئيشمو ىلاعت هللا ةدارإل الإ ةيببس كلذ ىف نوري الو .ةّرضم وأ

 مهنع تلاز هللا ركذ ىلإ مهبولق تنأمطا املف كنانه امل كن املقاو كالذ رورلل

 اهتقراف ام كلذ الول «ةرهاط ةبيط تراصو نورعشي ال ثيح نم مهسوفن ةثابخ
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 نوعرف سفنو داّبعلا ربكأ سفنف غلبم لك ةداهزلاو ةدابعلا نم تغلب اهنأ ولو ةثابخلا
 رمألا اذهب ىلاعت هللا همحر نَّم الإ ةباجنلا ةّلقو ةئابخلا يف ناتكرتشم داتوألا يذ

 هذه يف هيلإ راشي نَم رثكأ همهفي ال لب ةليح الو ببسب هيلإ لصوي ال يذلا زيزعلا
 نَم لك مهب ينعن «نيباّرسلاو نيفاثكلا تويب يف دجوت ال كسملا حفاون نأل ةنمزألا

 اهنأ عم ةليقث ةلامح انباقر ىلع اهنم لّمحتن يلاثمأو انأك هقنع نم ةقّلعم سفن هل

 ال ءاهبّينل بئتذ ىلإ تحرط وأ اهلّوبل بلك ىلإ تفذق ول «ةليمج الو ةنسحب تسيل

 رّبكتلاب ينعأ الو «نايغطو رّبكت نم هيلع يه امل لب نايصعو بنذ نم هيلع يه امل
 نم ائيش مهسخبيو مهملظي وأ قلخلا ىلع هروفنش اهبحاص عفري نأ نايغطلاو

 ىولبلا مظعأ يه يتلا ىوعدلا نم ءيش هدنع نوكي نأ كلذب ينعن امنإو «قحلا

 . ىوقتلا رهاظ نم رفوألا ظحلل ًازئاح اهبحاص ناك ولو

 رمأ يف كلذ نم عقن الثل اهركذأ ال دبعلا يف ىوعدلا دوجو تامالعو

 .حلصملا نم دسفملا ملعي ىلاعت هللاو «يلإ كلذب ةجاح ريغ نم ىلع هنوركنت

 يهتني نأ انم ّنظ ريغ نم دغاوكلا هذه هب ترّمعتو ملقلا هب ىرج مالك هلك اذهو

 رهظ امب هنع متدُح يذلا ميقتسملا قيرطلا ىلإ مكبذجأ نأ هب تدصق ءانه ىلإ

 هلل دمحلاف ضرغلا هيف تفداص نإف «هب متملكت يذلا مالكلا كلذ نم يل

 يمالكل نوكي نأ ريغ نم داشرلا ليبس ىلإ مكايإو انيدهي نأ ىلاعت هللا لأسنو

 ةلمج نم هولعجاف ضرغلا هيف فداصن مل نإو ءريثأتلا نم ءيش كلذ ىف

 نأ تدصق ينكل ءاهلثمب عرقمت نأ مكمعزب ةثيبخلا مكسوفن نأش يتلا عراقملا

 هيف نورت اميف ينوحماسو يرذع اولبقاو .طئاحلا يف يدي نءاجف اهب مكبرضأ
 تمهف يتلا لاحلا ّىلع ّرع هنأ الإ كلذ ىلع ينلمح امف «ءافج وأ ةنوشخ نم

 رّركتملا هيبنتلا مكيلإ ينم عقو امدعب ىمعلاو رّيحتلاو هيتلا نم اهيلع مكنأ
 .هاوس دوبعم الو هريغ بر ال قفوملاو يداهلا ىلاعت هللاو .«تارم
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 نم تفرعتو .هب متبتك ام هنم تفرعتو نالف ةيحص باتك مكنم انغلب ناك دقو
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 هب نونيعتست ام مكل ركذأ انأ اهف ء«ّرضلا ةياهنو بركلا ةياغ يف مكنأ نالف باتك

 . مكلو انل قيفوتلا يلو هللاو ءهيف ىلاعت هللا نم ىضرلاو هيلع ربصلا ىلع

 تادابعلاو تاعاطلاب هلمعب الإ ىلاعت هللا ىقلي ال ناك ول دبعلا نأ اوملعاو

 نآل «ةيواخ ةيلاخ هتانسح فئاحص تناكلو عفتنم كلذ يف هل ناك امل ةرهاظلا

 انلاثمأ ملسي فيكو ءاهنع تافآلا هيفنو اهيف هصالخإب ةطورشم دبعلا تادابع لوبق

 انالتبا نأ انب هتمحرو انيلع هتمعن نمف ؟ىوهلا ةعاط انراثيإو ايندلل انّبح عم كلذ نم

 راقتفاو ةقر لجاعلا يف كلذب انل لصحيل مومغلاو مومهلاو بئاونلاو بئاصملاب

 «تابرقلا لضفأو تادابعلا مظعأ نم كلذو «ناسللاب لاهتباو ءاعدو ءبلقلاب

 اهيلع ىشخن نأ ريغ نم تاجردلا عيفرتو تائيسلا ريفكت لجألا يف كلذب لصحيو
 صاوخو ءايبنألا يف ةنسح ةوسأ مكل نكيلو «كلذب ًانيع اوُرقف «ةهاع الو ةفآ

 . ًءازجو اباوث ىلاعت هللا دنع مظعأ مهنأل ًءالب سانلا مظعأ مهنإف ءءايلوألا

 ريقي مهرج َنوريَصا قوي انإ8 :ىلاعت هلوق الإ ىنعملا اذه يف دري مل ولو
 0 ودل نع نكتب مَدَولَبنَلوإ# :لئاق نم ّرع هلوقو «[10 ةيآلا :رَمُّرلا] ٍباَسِح

 ا بيت مهتم آذإ َندَلا 6 يِريَصأ ِرَّمَجَو 00 نيفنألاو ٍلوْمَأْلا ّنِم ٍصَقَنَو

 شه كبكؤأو ةَيحْنَو َمُهْيَر نم كَ َمِسلَع َكِتَلوَ (0)) نوعجر ِهَلِإ آَنِإَو هني اَنِ

 انقزري ىلاعت هللاف .ًايفاك كلذ ناكل [[5-157 كانا : ةَرَقَبلا] 5069 َنوُدَمْهْمْل

 .هب انلتبي مل امم ةيفاعلاو هب انالتبا ام ىلع ربصلا مكايإو

 يف ةيفاعلا ىلاعت هللا لأسن نأ انل يغبنيف ءالبلا لاجر نم نكن مل اذإو

 .مكل اهيَلحُيو مكيلع بئاصملا عقو ففخي امم اذهف .ةرخآلاو ايندلاو نيدلا

 ضعب ىفو « سفن لك يف هب توملا لوزن عقوت دبعلا ىلع ًاضيأ اهففخي اممو

 مكيلع ةعسو نابع نيص فاك |! مكنإف تاذللا مذاه ركذ اورثكأ» :راثآلا

 '!)«متيثأف هيف متدهزف مكيلع اهصّقن ةعس يف متنك نإو .مترجأف هب متيضرف

 لتقلل هجرخُي نأ ةّين ىلع هسبحم يف ناطلسلا هسبح لجر لاثم اذه لاثمو

 «توملا ركذ نم راثكإلاب رمأ اهلجأ نم يتلا ةلعلا ركذ ءحيحصلا يف نابح نباهاور ([1)

 .هريغ هوحنب هاورو [260 /7] (2993) مقر ثيدح
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 الو ةوهش ةذل دجي ال كلانه هنوك لاح يف هنإف ءدارأ تقو يأ يف بلصلاو

 هب ميظعلا رمألا كلذ لوزن عقوتي هنأل ,ةشدخ الو ةبرضل املأ دجي الو «ةعتم

 سوبحم نوجسم رادلا هذه يف ناسنإلا نأ كش الو .هدسجو هحور نيب هقيرفتو

 هدسج نع هحور عزنيف توملا كلم هيلإ لزني نأ سمن لك يف بِقترم وهو

 اذإف ؟ًالقاع ناك نمل نيرمألا نيذه نيب قرف يأو .فّيجلا نم ةفيج هريصيو

 دوجو هنم روصتي مل هبلق هراكذت مزلأو هركفب هلواطو كلذب هرطاخ ناسنإلا رعشأ
 . تناك ام ةنئاك ايندلا بئاصم نم ءيشل نزح الو ّمغ

 مظعأ وه ام ىلاعت هللا رودقم ىف نأ دقتعي نأ دبعلا ىلع ًاضيأ اهففخي اممو

 ةرثك نوصحي ال اديبع هب ىلتباو هنع كلذ ىلاعت هللا فرص دقو «هب هالتبا امم

 روضح تقو لك يف نوداتعي مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا ناك دقو «هنم هافاعو

 ةانجلا ىلع تابوقعلاو دودحلا ةماقإ عضاوم نودقفتيو ىنمزلاو ىضرملا رايد

 ىلاعت هللا مَعِن اوركذتسيل كلذ لك «لتق وأ برض وأ عطق نم مئارجلا بابرأو

 مهريغ هب ىلتبا امم مهافاع ذإ لجو ّرع مهبرل ركشلا ىلع اهتيؤر مهلمحتف «مهيلع
 يف ءاج دقو .هل ةلماعملا قدصو هيدي نيب بدألا دودح ىلع اوفقيو هانركذ امم

 اورظنت الو .مكنم لفسأ وه نَم ىلإ اورظنا» :لاق هنأ ِةِي هللا لوسر نع ثيدحلا

 . ِةهِئَع لاق امك وأ '"«مكيلع هللا ةمعن اوردزت الأ ردجأ هنإف .مكقوف وه نَم ىلإ

 نأ نم رثكأ مكنم ىندأ وه نم متدجو ةريصبلا نيعب رمألا اذه يف مترظن اذإ متنأو

 ةينيد مَعِنِب ةلاحم ال مهنوقوفت مكنأو «نيدلا رومأ يفو ايندلا رومأ يف ىصحي
 الإ كلذ نم نكي مل ولو «ةرهاظف ةيويندلا مَعِنلا اهأ ءاهراكنإ مكنكمي الو ةيويندو

 مكدنعف ةينيدلا مَعِنلا امأو «لايعلاو لهألا تاعبت نم مكرهظ ةفخو مكندب ةحص

 مكتبناجمو .ةنسلا لهأ بهذمل مكتمزالم لثم كلذو «ريثك ءيش اهنم هللا دمحب

 يف كامهنالاو ناودعلاو ملظلا نم مكحراوج ةمالسو «ةعدبلاو لالضلا بابرأل

 ءوسو سفنلا ةمهتو هلهأو ريخلا ةبحم نم ىلاعت هللا مكقزر امو «ناطيشلا ةعباتم

 يف دمحأ هاورو [665 /2512(]4) مقر ثيدح (58) باب «نئسلا يف يذمرتلا هاور (1)

 .[10251(]481/2) مقر ثيدح «ةريره يبأ نع دنسملا
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 رقفلاب مكل ىلاعت هللا ءالتباو ءاهيلع نزحلاو بونذلا نم فوخلاو ءاهب نظلا
 نم امه نيذللا راسكنالاو ةلذلا ةمزالمو «نيحلاصلا راعش نم امه نيذللا ةقافلاو

 ءاهدوحج الو اهراكنإ مكنكمي ال يتلا مَعِنلا نم كلذ ريغ ىلإ «نينمؤملا قالخأ

 انعفنو ىلاعت هللا همحر  ناميلس يدّيس ةالاوم نم مكل مدقت ام كلذ نم مكيفكيو

 ةردقلاو رفسلا ىلإ نولقلقتت كاذ ذإ متنك دقو ءايندلا قراف نأ ىلإ هل مكتمدخو هب

 ءايلوأ نم روكذملا لجرلاو ,بوغرملاو لمألا ةياغ كلذ نم متغلب ىتح مكسبحت
 . مهتيالو ققحتملا ىلاعت هللا

 ريثكو «ةوق الو مكنم لوح ريغ نم كلذ عمجب مكيلع ىلاعت هللا معنأ دقو

 .لالضلاو هيتلا راحب يف ىقرغ لاوحألاو تافصلا هذه مهنم مودعم سانلا نم

 اهومتلمعتسا اذإف ,مكدنع تثدح ىتلا للعلا ةدامل ةعماق ةيودأ اهلك هذهف

 مكباصأ ام لعجيو مكنع َجَّرفُي ىلاعت هللاو .ىلاعت هللا ءاش نإ اهتبقاع متدمح

 . مكتاجردل ًاعيفرتو مكبونذل ًاريفكت
 2 مآ 7
 - هو هج دو حا هج

 نوثالثلاو ةثلاثلا ةلاسرلا

 هومتثعب باتك باوج مكيلإ تثعب تنك نأ دعب ًالّؤطم مكباتك ينغلب دقو
 ام ءىيسلا مكلاحب ينعأ تسلو ؛ءىيسلا مكلاح هنم تفّرعتو ءارصتخم ىلإ

 درجم هب ينعن امنإو ءايندلا ةلقو نيدلا ةلق ىلإ عجري امم كسفن نع هتيكح

 قليبيفل كتكلحأ تح اساتخ اساؤننو كلشغ نيب هتوكو: هيلع كلمعو.كلذل كجنيف

 نم رثكأ ناسنإلاب لمعي لهجلاو .«ىساورلا لابجلا نم لقثأ كلذ نم تلمحو

 ْ :رعاشلا لاق امك كلذ

 ل نم لهاجلا غلبي ام لهاج نم ءادعألا غلبي ال

 باب نع ينإ :ةرملا دعب ةرملا كباتك يف لوقت نأ كل غاس فيك يخأ ايو

 «يبلاعثلل بادآلا بابل] لاثمأو مكح هرعش لكو سودقلا دبع نب حلاصل وه تيبلا اذه (1)

 .[139 /1] ةفلتخم نونف يف رشاعلا بابلا
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 انأ امو :كلوقو .دوعبم توقمم هب ىلحأ نأ ديرأ ريخ لك نودو دورطم يالوم

 ردابتو :كلوقو ؟رانلا يف نم ذقنت تنأفأ «باذعلا ةملك هيلع تّقح نمم الإ

 اذهب اهيف تعقو ةبيصم يأ يردتأ .مومذم دورطم مورحم يقش ينأ ينهذل
 ءيش اهنأ تبسحو كسفن تيأر كنأ يه ؟هيلع كلمح يذلا لاحلابو مالكلا

 اهلينل ةيلباق مامت اهيف لعجو اهل يه ْثَكّيه دق ةدومحملا لاوحألا نأو ربتعم
 يه امو تالفغلا نم اهيلع ىلوتسا ام كلذ نع اهفرص مث ءاهيلإ لوصولاو
 نع اهفرصي الو كلذ اهدصي ال نأ اهتردق يف نأ ىرتو «تاوهشلا نم هب ةالتبم

 ءيش هيف اذهو .كلذب لغاشتت ملو لعفت مل اهنكل اهل ةأيهم يه يتلا تاريخلا

 ةبترمل ًاقاقحتسا وأ ًالعج وأ ًالعف اهنم نأ مهوتو سفنلا ةيؤر نأل ىوعدلا نم

 ىوعدلا عم هيف مث ءميظع ءيش ةفيرشلا لاوحألا نم لاح وأ بتارملا نم
 ءديري ام الإ هكلُم يف نوكي ال هنأ ملعت كنأل ءةردقلاو ةدارإلا ةعزانم ةروكذملا

 رّدكتو تعزجو ترجض اذه عم مث «ديبعلا ةردق ىلع ةبلاغ ىلاعت هللا ةردق نأو

 ةبلاغ ىلاعت هللا ةردق تيأر كنأ الإ كلذ ببس نكي ملو «ءكلاح شوشتو كتقو

 ىلاعت هللا ملع ريغتي نأ تببحأو كلذ تهرك كنإ مث «كيف ةذفان هتدارإو «كل

 الإ ةعزانملل ىنعم الو ءرثؤم هلو ٌبحُم هل تنأ امل كيف همكحو هتدارإو هتردقو

 نجس يف هحرطو لالغأب هلّذغو دويقب هدّيقو رهاق كلم هذخأ نم ةلزنمب ءاذه

 ينلعجو ىلع علخو ينمركأ اله :هسفن يف لوقيو كلملا هعم هلعف امل نزحيف

 كلذ يب لعف نوكي نأ يف ينّبحأ امف «يعم هلعف امم ًالدب رصق وأ ناتسب يف

 ملو ريغتت ملو بركنت مل كنأل هيلع تنأ ام نازو اذهف ءّىلع هب ىضق ام رّيغتو

 . اهنم غرقو تضم دق كبر كب اهعقوأ رومأل الإ برطضت ملو عزجت

 هنم يل نوكي الو لاحلا اذه يل مودي نأ يبركل بجوملا امنإ :تلق نإف

 لبقتست اميف كلعلو نوكي ام يردت ال كنإ :كل لوقأف .لاوز الو كاكفنا

 - يقاب يقاسلاو  ةيضرملا تالاحلاو ةحلاصلا لامعألا ىلإ ةضهنو ةوق دجتس

 عاطأ مث ًايصاع وأ نمآ مث ًارفاك ناك نمم تيأر مكو ؟ةردقلا رجحت ءيش يألف

 ول ذإ ءاهب رعشت ال تنأو اهيف َتعقو ةصربو ةبيصم هذهف .ماقتسا مث ًاّجّوعم وأ

 دغاكلا نأو ءرّسكت مالكلا كلذ هب تبتك يذلا ملقلا نأ تينمتل اهب ترعش
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 شاعتراو ردخ اهباصأ كلذ يف تفّرصت يتلا ديلا نأو «قّرمت هيف تبتك يذلا

 .دوجولل ةحبقتسملا ةروصلا كلت جرخت ال ىتح

 . ربتعم ءيش اهنأ تبسحو كلذ عيمج يف كسفن تيأر تنك نإ هلك اذه

 الوب ىدبت الرد ةردقلا ةبضيق ىف ةريسا اهني ارد لد قللذ: ىف كييقت د ل نإ اهو

 يأو .كبرب كنظ ءوس يهو «ىرخأ ةماط يف مالكلا كلذب ٌتعقو دقف  ديعت

 هيلع تقح نمم كنأو .«.توقمم دوعبم دورطم كنأ كتملع قيأ نمو كاردأ ءيش

 تاسآ ني لك ؟ اك فايلع لوقا وأ الوش الذب كلف[ فحأ ؟باذجلا ةملك
 الهو .رذحلاو نيمختلاب نكل «كيف ذفن دق هردق ءوس نأب ٌتمكحو نظلا كئرب

 ماهسل فدهو .«هئاضقو هردق ذوفنل لحم 0 1 36 اناا

 حبر وأ ءاقش وأ ةداعس وأ لالض وأ ةياده نم َّىلع هب مكحي ام لكو .هماكحأ

 زئاجلا نمف .هتمظع ىلإ ةبسنلاب ءاوس كلذ لك ءةيصعم وأ ةعاط وأ ةراسخ وأ

 امكو «لبقتسملا يف ةيادهلاب يل مكح يضاملا يف لالضلاب يلع مكح امك

 .هدضب يل مكح ءيشب يل مكح امكو ؛ةداعسلاب يل مكح ةواقشلاب يل مكح
 هنأ :امهدحأ .نيرمأل بلاغلا نوكي نأ يغبني نظلا نسحو ءاجرلا لب

 . كايندو كنيد يف اهب كلماع يتلا ةلماعملا نسح :يناثلاو «ءكنم كلذ ّبحي

 نم درو ام ىصحي الو «عرشلا صوصنب مولعم رمأ وهف كنم كلذ هتبحم امأ
 اذإ كنإف كايندو كنيد يف اهب كلماع يتلا ةلماعملا نسح امأو .ىنعملا اذه

 ةلماعم فلأ نيب ةدحاو ةلماعم دجت مل اهتشّتفو اهتحفصتو اهيلإ كرظن تفرص

 ريقفو نيدلا نم ريقف كنأ رذقو هلك كلذ غلأ لب ءةتبلا فطللاو ناسحإلا نم ةيلاخ

 يقيقحلا رقفلاو ءرفكلا دوجوب الإ رّوصتي ال نيدلا نم يقيقحلا رقفلاف ءايندلا نم

 .هنع ةجراخلاو هيف ةلخادلا مَعِنلا عيمج هنع بلست نأب الإ روصتي ال ايندلا نم

 اعوفدم اضورتس وا امودحم نوكتو «ةلامحتو هفحتفو هلام ذلكم هكع نناشيق

 نكل ءرّدقُي ام ىهنأ وه اذهف .باجحلاو داعبإلا طوسب سانلل ًابورضم «باوبألاب
 هتفرعم ناك «هنع ةيويندلاو ةينيدلا مَعِنلا بلس يف هلاح صخشلا اذه فرع اذإ

 نأ نيب رّيخو هتريصب تحتفنا ول هنإ ثيحب مَعِْنَلا عيمج ةقئاف ةميظع ةمعن هلاحب

 عيمج بلسُيو ةفرعملا هذه هيلع ىقبت وأ مَعِنلا عيمج ىطعيو ةفرعملا هذه بلسي
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 نأ دهاشل هتريصب تحتفنا ول لب «مَعِنلا عيمج ٍبَلسُيو هيلع ىقبت نأ راتخال مَعِنلا

 هديب ذخأ نإو كلذ دقاف نأو مَعِْنلا عيمج قرغتست يتلا ةمعنلا يه هلاحب هتفرعم

 . ءالبو راسخ يف الإ سيل ىلعألا سودرفلا يف لِعجو

 ىلع لضفلا كل تدهاشو كشير خفتناو كشيع باط اذه تفرع اذإف

 تانالا نما ةيلاخ هاشم «صخوش ننلا نم مختل ةيعشتو ةعيسو ناعم
 .هعم ىواستت وأ كيلع لضفلا هل نوكي نأ امإ .,فلأ نم دحاو ىقبيو «للعلاو

 ملو تنأ ثيح نم اهدهاشت مل كنأل للعلاو تافآلا نم ةيلاخ تناك امنإو

 . ةتبلا كسفن ظوظح نم اظح اهب علاطت

 نأل كبر كاده دقو فيك .مَعِنلا عيمج ًابولسم نوكت نأ ريدقتب هلك اذه

 كيلع اهبنا دجال ةتماألا ةنيقل دخأتو ةعيرأ وأ مايأ ةثالث ىقتوب هللا الزامل 5ل لوقت
 ًانالف كيدلو نايحألا ضعب يف دهاشتو «كقلح يف اهتذل دجتو كمف ىف اهلعجتو

 يف تنأو «ةنالف كلذكو ,ناكحضيو نابعليو نازفقي  ىلاعت هللا امهاده - ًانالفو

 تئش ولو .هب فرتعت نأ نكمي ام لقأ اذهف .ةعورلا نّدهم شأجلا نكاس هلك اذه

 يف كيلع كّبر مَعِن نِم كيرأ نأ ىلإ ًاليلق ًاليلق كب ىقرتأو اذه نم كل جّردتأ نأ
 ّمتأ كلذ عيمجب فرتعتو .«ةراشإ هقحلت الو ةرابع هعست ال ام ايندلاو نيدلا

 .ٌتلعفل عجرت ملو علقت مل حئاضفلا عاونأو حئابقلا نم هيلع تنأ ام عم «فارتعا

 . حيرصتلاو حاصفإلا نم غلبأ نطوملا اذه يف ءاميإلاو هيبنتلا نكلو

 تّقح نممو اتوقمم ًادوعبم ًادورطم ىلاعت هللا مكح يف كنأ َتيأر امكف

 لامعا لاو ةييسخلا تافصلا نهدهيلف عنا اهم زايمعان ةنادعلا ةنملك هيلع

 قبس دق ًابوبحم ًابّرقم ًاّيظح هدنع نوكت نأ ًابلاغ ًازيوجت زّوجت ال ّمِلَف «ةثيبخلا
 لب ؟لضفلاو َنَّملاو مركلاو دوجلا نم هيلع وه ام رابتعاب ىنسحلا هللا نم كل
 اهب ةقئاللا تافصلا نم هيلع يه امو كسفن رابتعا تكرت كنأل «ىلؤأ اذه

 نأ عم ةديجملا توعنلاو ةديمحلا تافصلا نم هيلع وه امو كّبر ىلإ ترظنو

 سيلو .«كلذ هيلع سيقت امم فالألا فالا كل هتلماعمو كعم هلاعفأ نم كدنع

 لوقي نأ سيلبإل اذإ ميقتسي الف .ءيش رخآلا بناجلا يف هيلع سيقت امم كدنع

 ملو كسفن رمأ َتيغلأو همركو هلضف ىلع َتلكتاو ّنظلا كّبرب تنسحأ مل كلل
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 كّنظ َتأسأ َمِل :كّبر كل لوقي نأ ةماقتسالا لك ميقتسيو ؟هب ٍلابت ملو هربتعت

 يتلا ةلماعملا تدهاش امأ ؟كتافاو كتافص عم تفقوو كسفن تربتعاو يب

 هتقفاومو كل هتبسانم هجو كل ناب ام كلذ نمف ؟كتيّبر يتلا ةيبرتلاو كتلماع

 .نوكي ام رثكأ وهو هتيضرتساو هتنسحتسا نأ كسفن كلمت مل ثيحب

 كل كلذ ٌترهظأ ول ءاهملعب ٌثدرفنا ةمكحل هلاح كنع ٌتيفخأ ام اهنمو

 يتلا مَعِنَلا هذه نم لعلو .نيعلا ريرق اهب كنوك عم ايالبلا ةلمج نم ةيلب تناكل

 ةدوعبم ةدورطم اهنوك نم هب اهتيأر يتلا نيعلاب كسفن كتيؤر كنع اهتيفخأ
 كيفن وعتاب نأ نيت نفك بلغ ةيغلاووق نايك رعشا نلو. .ةنوقجو

 كيلع ررضلا نم كلذ يف ناكل نيجعلا نم ةرعشلا جورخ اهنم كجرخأو
 تكبو حئاونلا كيلع تحان ول كلذ دنعو .هيلع ديزم ال ام كيلإ دئاعلا داسفلاو

 تفطل ىينأ الولو .هب َتيِلُب ام بنج يف ًاليلق كلذ ناكل يكاوبلا كتبيصم ىلع

 ديعق كبلق نم اهقوم همالككلو هل تلعجر عديم نم ًاذيعكل تفتت ةأيكل
 .رذتو يتأت ام لك ًاميظع اهنم تيأرو «كدنع ةربتعم يه يتلا كسفن ىلإ

 هب ىرت ًارصب كل حتفو .رذقلا كلعنب اهسودتو اهيلع مدصت كيلجر نيب اهلعجف

 يبابب فوقولا ىلإ اليبس كلذب كل لعجو .رهظ امو اهنم نطب ام كيلع يمعْي

 هتلعف امك ينم امهب رعشت ال ًادعُبو ادرط كتدعبأو كتدرطل يبانج ىلإ ءاويإلاو

 ءاينغألاو نيفرسملا ةربابجلا نم يسمتو هعم حبصت نمم كانيع ىرت نّم رثكأب
 ”وينيلالتلا بانصضأ نم كانيع ىرت' نم ربثكي تلاع: امك لج «قيفرتملا
 كلذو .سيلابألا دادع يف مهنكلو نييمدآلا روص يف مه نيذلا ””سيلالحلاو

 نع كلذب اوُمَعف رايغألا ةيؤر مهبولق يف تمكحأو رارتغالا سابل مهتسبلأ ينأ

 .قيرطلا ءاوس نع اوداحو قيقحتلا

 الول» بوقعي ييبن ىلإ هانعم تيحوأ امم ينع كل لقن ام تعمس امأ

 دنع نوكت يتلا ةبيعلا هبش يهو «ةَّمُق هبش صوخلا نم ىَوَسُي ءاعو :ةّيسْلَتلا عمج :سيلالت (!)
 .(سورعلا جات) نيراصقلا

 ءاسك وه ليقو جرسلاو بتقلاو لحرلا تحت ةبادلاو ريعبلا رهظ َيِلَو ءيش لك :سلجلا (2)

 .(برعلا ناسل) سولحو سالحأ عمجلاو «ةعذربلا تحت نوكي قيقر
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 يتيانعل نكلو «نيلخابلا لخبأ كدنع يسفن تلعجل «كب يتيانعو كل يمطل

 ةلماعملا هذهب كتلماع ينتيأر اذإف .«نيمحارلا محرأ كدنع يسفن تلعج «كب

 يب كّنَظ ءيسُن ءيش يألف «ةنسلألاو مالقألا اهفصو يف زجعت يتلا ةنسحلا

 ؟تاذعلا ةملك ةيلع فقس وم كاتلوج كلامو: كتدعأو كقدرط: ىتأ فرغف

 فانا ةلتحا زر فانتم فانينفك كلع ييفزساو فاشع فايلع توذق هير

 يف مأ صّرخت يمكح ىيفأ ؟هيلإ كتبدن وأ هيلع كتضّرح وأ كلذ يف كل تنذأأ

 كل ةمقللا ريوصتو كشاعم رمأ ةدباكم ىف كل ناك دقلو ؟صقنتو ديزت ىتكلمم

 فيكف .يفطعو يفطل هيف دهاشت مل نإ هب باذعلا لوصح كيفكي ام كلايعلو

 ّىلع ريجحتلاو ىتردق ىف صيرختلا نم كباصأ يذلا بركلا هيلإ تفضأ دقو

 يباطخ نع تمماصتو يباب نع كلذب تضرعأف ؟يب نظلا ءوسو يتكلمم يف

 . ىتمكح ةمغارمو ىتردق ةدناعمب تلغتشاو

 ناتبيصم ناتاهف .دحاو فرح هنم دري نأ ردقي ال ميقتسم مالك هلك اذهف

 ًائيش بركلاو مغلا نم هيلع تنأ يذلا كلاح ناك امهبو كب ناتلزان ناتماطو

 تدصق يذلا وهو .لهاج ىيبغ نم الإ روصتيو ردصي الو لقاع هب ىضري ال

 اذه نم نّيبلا عفنلا كعفن كّرس هل تغّرفو كبلقب هيلإ تيغصأو هرخآ ىلإ هلوأ

 505 امإو انروكعم امارس نا روت انو انهت امإ تنأ هّدعو :ةرمهزملا نضرملا

 كسدح نع هب عجرتل كل هتبكر يذلا وهو  هّمس هيمست نأ تببحأ ءيش يأ

 . ينم هتبلط امبسح كسفن ىلإ كرظنو كداهتجاو كتوقو كلوحو كنيمختو

 نم هلك مالكلا كلذ متقس يذلا وهو ءىيس كدنع وه يذلا لاحلا امأو

 تكف: كلتوك وهو .ةبعشتم قرطو ةريثك ةيدوأ ىف هببسب تذخأ ىتح هلجأ

 ةفرط تيأر اذإ «لاعفلا حيبق «نسح لعف لكب ىّلحتلا نع ًازجاع ؛تاوهشلاب
 وأ لح امب كلذ ىلإ لّصوتلا يف يلابت الو ىلكثلاك اهيلع كسفن دجت ةوهش وأ

 لمف .ىنعملا اذه نم تلق ام رخآ ىلإ - لضأ تنأ لب  ماعناألاك كنأو مرح

 كل اهانركذ ىلا نتاعملا انهكحا اذإ انكلو .دحاو كؤادو. ىادو.كلعم تك رتعا

 ةراقحو انّبر ردق ةلالج كلذب فرعن ىتح كباصأ يذلا لهجلا ةلع ةاوادم يف
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 انني وينطلو نأ للاعلان وعر «ةكسار ةقاث لادم ةكلف كلل دل: وضيو :انينفنا

 .هب انيلتبا يذلا ءادلا اذه ىف

 مل يتلا ةئيسلا لاحلا ىلع ينم هومتبلط يذلا مالكلا نم ينرضح ام اذهف

 نوكتل راهنلا فارطأو ليللا ءانأ هراركتو هراكذت ىلع بظاوف «كنم ينبجعت

 .ةئيسلا راكفألاو ةيدرلا رطاوخلا نم كبيصي ام اهب عفدتل كبلقل ةمزالم هيناعم

 .هريغ بر ال هيلع نيعملاو كلذل قفوملا ىلاعت هللاو
 65 ج65 جم

 نوثالثلاو ةعبارلا ةلاسرلا

 يف نوبلقتت مكنأو مكدالوأ لاحو مكلاح هنم تفّرعتو مكباتك انلصو دقو

 . اريثك هب انررُس دقو «كلذ ىلع هلل دمحلاف .ًانطابو ًارهاظ مَعِنلا

 ؟ال مأ ببسي اهيلإ لّصوتي له اهنأو ةدهاشملا كلت نم هنع متلأس ام امأو

 ؟ةكلم ناسنإلل ريصت اهنوك يف ةمالعلا امو

 ةنييعتب نعي ال :بيسلا نكل «بلاعلا ىف هن ديالا تينبلا» :لوآلا انآ

 اهنأل اهل ىودج ال ةلطاب بلطملا كلذ اهب ًادصاق اهاطاعتي يتلا ةيببسلاف «دبعلا

 اهل نيهجوتم هدصقو دبعلا ةدارإ نوك ثيح نم ينعأ  ةيثيحلا هذه نم

 نأ نكمي ال لطابلا نم ءيشو .«قح رمأ اهيلإ انرشأ يتلا ةدهاشملاو .لطاب

 .ةروكذملا ةدهاشملا فلكتن لب :مكلوق ناك كلذلو ءقحلا ىلإ هب لّصوتُي

 اهيلإ لّصوتُي نأ نكمأ ولو .ًاضحم أطخ رمألا اذه يف فّلكتلا ظفل مكلامعتساو

 ةلمج نم تناكلو دوجولا يف ةزيزع نكت مل  هدصقيو ناسنإلا هدمتعي - 55500

 نأ ريغ نم دبعلل ىلاعت هللا هؤيهي ام كلذ يف ببسلا امنإو .دوهعملاو تافولأملا

 دصقملا ىلإ هب ىضفأو هيدل دبعلا هدجو اذإف ءهقحاول وأ هقباوس نم ءيشب رعشي

 . كاذ ذإ هب رعش هيلإ ًاعلطتم ناك يذلا

 - بلاطملا نم بلطم لك يف راج وه لب بلطملا اذهب ًاصاخ اذه سيلو

 هتّيلكب هيف ذخأيو دهتجيو ًارمأ دبعلا موري ةرم مكو - فيرش ريغ وأ ناك ًافيرش

 دقو .هيلع لّوعي ملو هب لغاشتي مل ام هيلإ لصي ةرم مكو .هيلإ لصي ال مث



 315 نوثالثلاو ةعبارلا ةلاسرلا

 هباب هل ىلاعت قحلا حتفي دقو ءرعشي ال ةلفغ يف وهو هبابسأ دبعلا دي ىلع يرجت
 .دبعلا تالاح بلغأ يه اهلك تالاحلا هذهو ءرّدقي وأ بستحي ال ثيح نم

 الو هتيغب هليني الو هدعو هفلخُي ام رثكأ امف ةدمغ هذختي يذلا ببسلا امأو

 بعتلا نإف رّبدملا ضرغلاو رّدقملا ضرغلا قفو ىلع ءىجي نأ قفتا نإو .هدصق

 ديعب نارفغلا نم هبدأ ءوس لجأ نم هبحاص بنذو ديفص تايفألا فالك كانتا ىف

 .[46 ةيآلا :تَّلَصْف] «ِديِحْلِل لطب َكْير اًمو#

 طاقسإو ىوعدلا نم ةءاربلا هل لصحي اذكه بابسألا دبعلا ةدهاشمبف

 نَحملا مظعأ نم نانجلا دقعو «ءناسللا قطن يف اهودجو يتلا تاءايلا

 ةقرافمب ةحارلا دجيو عمجلاو ديحوتلا ماقم يف ققحتي ةلخلا هذهبو .ىولبلاو

 ةنظمو بعتلا لحم ًاضيأ وهو «عطقو رجه لك ببس وه يذلا قرفلا ملاع
 كسفن عم تابراضملاو تالتاقملا يف كل ىرج امبسح بصنلاو ردكلا دوجو

 ال هلك اذه نع نالف اي جرخاف .هرخآ ىلإ هلوأ نم اذه كمالك اهنّمضت يتلا

 لعف لك اهنع ًابولسم أافده كدنع كسفن نوكت نأب كلذو . الجر نكت  كسفنب

 . ُلْخُم صقن الو ٍريصقت ريغ نم عرشلا فئاظوب مايقلا يف كداهتجا عم لعجو
 قاستت نأ كل نابضويو كنبلع نابي ناتللا امه طقعف:نازمآلا نآذهو

 . كيلإ دئاوفلاو عفانملا

 .بعتلا نم ةحارلا اهتعلاطم كل بجوت ةقيقح :لوألا رمألاف

 .برألا ةياغ ىلإ اهتلزانم كيدؤت ةعيرش : يناثلا رمألاو

 كقيفوت ىلع ىلاعت هللا كشاف اهييقح :يرمألا قيده كيقو: ثنا اذإف

 جعزي رمأو بركو قيض كلذ لجأ نم كباصأو امهّقحب مقت مل نإو «كلذل
 . تانسحلا ةفك يف عوضوم تابرقلا ةلمج يف كل دودعم وهف «بللاو لقعلا

 ٍلابت ال اذه دعب نم مث ؟هنم يصفتلا مورتو هنع لاصفنالا بلطت ءيش يألف

 ةرفاك وأ ةنمؤم وأ ةحلاط وأ ةحلاص اهنأ كسفن كيري كيلع دري ساوسو لكب

 :ةنوثملا وأ ةيوقعلا هدضي اهنأ وأ .ءامهل ةيفاننوأ ةرخآلا ناذلاو ةيهلالل ةنيموأ
 نإو .نامرحلا ىوس ًائيش كديفت ال سواسوو ماهوأو رطاوخ هلك كلذ نإف

 هلخد يذلا هجولا ىلع ال  ناتسراملا لوخد ىلإ رمألا رخآ يف كتّدأ كب تماد
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 دقف .يلبم هب وه لق وأ هددصب انم دحاو لك قرخو قمحل نكلو - يلبشلا هيلع
 لصوتُي له :وهو .لوألا لاؤس نع باوجلا هلك مالكلا اذه نم كل لّصحت

 .ةدحاو ريغ رومأ نم مالكلا هيلإ ّرجنا ام عم ؟ال وأ ببسب ةدهاشملا كلت ىلإ

 دهاشملا كلت ةروريص ىلع ةمالعلا نع مكلاؤس وهو :يناثلا لاؤسلا امأو

 وه نم :ليق امك «ةمالع ىلإ جاتحي ال ةكلملا بحاص نأ ملعاف .ةكلّم دبعلل

 ؟هدرب نم ءاملا رح فرعي ال فيك «هدنز ىلإ ءاملا يف سمغنم

 نسوابسولا كلت: راثا .ةفطاب :ةرتغ همت نأ هتاف الع ىتدا نيم نكلو

 لاق نركز هكا انف كافر الا ةييحي يف' اهل ةجارإلا هجر: تاالابكللاو
 : رداقلا دبع يديس

 تقرقأ ةةوغوم الو وفيرأ ةيكمأ الو العأ ال :تحببصأ

 يه هذهو .هقحتسم ىلاعت هلل لالجإلا ءاتيإو هّقح بدألا ةيفوت عم نكل

 اهب يظَح ىتلا ايازملاو ةرخافلا اياطعلاو باذعلا دراوملاو باجعلا دهاشملا

 قل انم يذلا فصولا اهنم انظح هللا لعج ال .ةرخآلا لبق ايندلا يف اهبابرأ

 .هلضفو هئمب فرطو ظحب اهنم ذخأ نم كلذ يف انمظنو

 كلذ عم وهو «نيروكذملا نيلاؤسلا ىلع مالكلا نم ينرضح ام اذهف

 ىلاعت هللا قيفوتب اهلك متركذ يتلا تاطرولا كلت نم صلختلا ةيفيك نّمضم
 ناودع نيبو اننيب لوحيو ءاوسألا مكنعو انع عفدي ىلاعت هللاو :ةدماتو

 .ةكربلاو ةمحرلاو مكيلع مالسلاو .ءادعألا

 هزل هول كول

 نوثالثلاو ةسماخلا ةلاسرلا

 هيلإ لآ امو ءادتبالا يف مكلاح امهنم تفرعتو نانثا ناباتك مكنم انغلب دقو

 نم مكباصأ ناك ام ىلإ ةبسنلاب مكرطاخ نوكسو مكتعور نّدهت نم ءاهتنا يف
 ىف ىعس نَم لك ءازجلا لضفأ يزجي نأ ىلاعت هللا لأسنف .بركلاو قيضلا

 2206 هبر نم هوجري ام لضفأ هيطعي نأو .مدق وأ ملق وأ ناسلب كتلأسم

 .همركو هنمب هبرقو هاضر
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 دعب جرفلا يف ركذت يتلا رابخألا ةلمج نم هتوم ركذ يذلا اذه مكربخو

 رابخألا هذهو «هريغو زاجحلا قيرط يف اذه لثم نم ربخ نم كل مكو «ةّدشلا
 ركشلا صلاخ دبعلل لصحي اهدوجوب نأل نيقيلاو ناميإلا ةدايز ىلع ءىش نّوْغأ

 بدألا ةمزالمل ةفيعضلا بولقلا هب بلجتست ام غلبأ نم يهو هيملاعلا كنرأ

 . بجي امك ىلاعت هللا يدي نيب نوكلاو

 يذلا مامإلاو .«مكيلإ يئيجمب ردق نإ زكرم كلانه كانكسب يل لصح دقو
  نالف ناك نيح كلانه هتدهع تنك يذلا نالف وه ينفرعيو هفرعأ ينأ متركذ

 طلزلا نم مكلاحب ًاهيبش هلاح نظأو ءريخلا لهأ نم لجر وهو - هيلع هللا ةمحر

 .«بيسن بيرغلل بيرغلاو» كلانه امتقفتا دقو «لايعلا ةرثكو
 يف اهتمسر يتلا رطسألا يف مكل هتلق تنك امك ةدلبلا مكلت ىنكس يف رمألاو

 تاحفنلا نم عضوملا كلذ نأ الإ ءاهب متعفتنا مكنأ متركذو «باتكلا كلذ رخآ

 نيحف ليللا يف امأ ءراهنلا ضايبو ليللا داوس يف رامضملا يف كتءاج يتلا رابكلا

 :ىلباوت ىلع راجسالا نت عاملا نو راوسألا ىفراكبلا تاددع يبن

 هتّرعو كلملا باب دهاشتو ةسردملا بابب فقت نيحف راهنلا يف امأو ءراهنألا

 ىنسأ هيلع علخي نم مهنم «نيبهار نيبغار نيرئاح نيرئاد هلوح هوجولا ىرتو

 . كلانه هب عنصي يذلا ام ملعت تنأو «عبسلا باب ىلإ هب بهذي نم مهنمو .عّلِخلا
 ام ىلع :ففرشأاو- :ةرمكملا يلايللا يف عماجلا رانم تدعص اذإ امأو

 «ةعيفرلا ىنابملاو ةعيتملا ناطيحلاو ءةرمثملا ريغو ةرمثملا نيتاسبلا نم كلانه

 الاول رولا نحب هتيييفت امو ءكاوهتشلا عارناو .كناذزلا نم اهنا هدتو

 يتلا سورعلا ةلزنمب ةلمجلا هذه تلّرنو «حانج هلعفت اميف اهيلع سيل يتلا
 نأ يف ْبتْرت ملو ٌكشت مل ءسوفنلاو بولقلا ىلع اهلامجو اهنسحب يلوتست
 امل اهلتقب اوضر دق اهبالطو ءاهبارتقا مهتحنم امل اهباذع اوبذعتسا دق اهباَطخ

 مهيديأ نم عزتنت الئل نيردابم اهوؤاج نيذلا ءالؤه ترذعو .اهلبحب اوكسمت

 تيرطخم نأ: ىسلاتألا ةهج وه ءىجب ىذلا كلذ ابفيأ توذعو «نيرغاض

 1 . سفنالا ناك نييطانخف

 وه امنإ مهنيب نم امكل لصحي يذلاف «يسدابلا لجرلا كلذو تنأ امأو

 ىلع ّيح» لوقي نم ترمأ اذإ كنإف الإو ءاهناعطقت ةفاسم ىف اهناعلبت ةمقل
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 .كدنع وه كلذك :مهلاح ناسلب كل نولوقي «مونلا نم ريخ ةالصلا «حالفلا

 «كدحو تنأ لص» :هل نولوقي مارحإلا ةريبكت يسدابلا لجرلا كلذ رّبك اذإف

 امتنأو «ىلحتسملا مهلاحو ذلتسملا مهنأش نم ىلوتسا مهيلع اميف ىقرغ مهنأل

 هلك اذه يف تيأرو ءمكلك نوعمتجت بارتلا يفف  مكلاوحأ تنيابت نإو مهو
 .رطاف ميكح نم ةمكحو رداق نم ةردق

 تامعنلا هذه ةبساتم ىلع تصقرو.دحولاو لاخلا انه اه :تكردأ اذإف

 كلذ نكي مل .دعُب الو ةفاسم اهنيبو كنيب سيل يتلا ةيونعملا راتوألاو ةيناحورلا

 ةمغ لك كنع يلجنت كلذ دنعو «بيبل فراع لك ىدل ركنتسم الو بيجععب كنم

 يبأ نبا الو بوقعي نبا ةمغن عامس هلمعي ال ام كيف لاحلا اذه لمعيو «ةبركو

 . هبرض

 :متلق نيح مكسفنأ نع يل متركذ يتلا لاحلل ًاقفاوم هتيأر هلك اذهف

 ديدش برك يف مايألا هذه يف ينإف «ةعفنم هيف يل نأ مكل رهظي امب يل بتكتو
 ىلستف .هيف انأ امع ينيلسي ام هيف دجن نأ لعل مكباتك تيأر اذإف .ديكن شيعو

 اذهب لستت مل نإو .هلضفو همرك كحنم نأ ىلع ىلاعت هللا دمحاو .ةلمجلا هذهب

 لاح ىلع نوكلل انقّقويو بركلا مكنع جرفي ىلاعت هللاو .هريغ ءيش كلسي مل
 .ةكربلاو ةمحرلاو مكيلع مالسلاو .همركو هنمب بلقنملاو لاحلا يف اهب دعسن

 وم هكر
 همام عم دو ع

 006 كن

 نوثالثلاو ةسداسلا ةلاسرلا

 .هيف مكفاصنإ مدعو بتارلا ةلق نم مكلاح هيف متركذو مكباتك ينغلب دقو

 مويلا لغاشتت نلو «سانلا كئلوأ بايث ةعنصلا راد يف نوطيخت متعجر مكنأو

 . لغشلا اذبحو لعفلا مُعِيَف .كلذ نم لضفأ ءيشب

 نولغاشتت متعجر نأ اهقيض نم غلبو مكيلع بابسألا تقاض .«يخأ اي

 عم «نيملاظلا دادع يف هيطاعتم اولعجو «نيدلاو عرولا لهأ هنم رذح رمأب

 ةماعلاو ةيعرلا ثيح يلابلا دلبلا نم هطيخت ام ذخأت نأب هريغ نم مكنكمت
 يف كَّرحت دق تعمس امك مكدنع شاعملا ْنِإف مكعضوم يف هب لغاشتتو

 مالظلا نم كل هتركذ تنك ام كيف لمع ام عرسأ امه «تاغاتضلاو تاراحبتلا
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 كلذ كلمح ىتح «ماّلظلا كئلوأ هوجو ىلع حبصيو يسمي نم بيصي يذلا

 . مهايند رومأ يف ةملظلا ةناعإ ىلع

 ائيش ٌتطخ امبرف طاّيخ ينإ) :هل لاقف كرابملا نبا ىلإ لجر ءاج دقو

 نم ّتسل» :لاقف «؟ةملظلا ناوعأ نم نوكأ ىرت اذامف «ناطلسلا ءالكو ضعبل
 ربإلا كنم عيبي نم ةملظلا ناوعأ امنإ «ةملظلا نم تنأ لب ةملظلا ناوعأ

 .مهنع فورعم وه امم اذه ريغو «طويخلاو

 نكلو «ةيافك لق نإو  كلانه هذخأت يذلا بتارلا ىف كل ناك دقو

 .بّرجم رمأ هلك كلذو ؟ةثيبخلا ءايشألا يف كرابي 50006 ةكرب ال هلك كلذ

 ام اهيف يقلأ ولو مّنهجب الإ ناسنإلا بوج يف لصح اذإ مارحلا كلذ ُهّبشأ امو

 مكتقفاو تنك نكلو [30 ةيآلا :ق] #سِرَم نم ٌلَهظ :لوقتو الإ ىقلُي نأ ىسع

 مايألا نوقبت مكنوك نم مكباصأ ناك يذلا ررضلا لجأل بتارلا كلذ ىلع

 عفترا مرج الف .رذع مظعأ يدنع كلذ ناكف .ًاماعط اهيف نوقوذت ال يلايللاو

 نأ اوّبحت مل هترارم نودجت كلذ نولوانتت نيح متنك ولف «عيقرت ضعب مكلاح

 ."'”يرطقسلا ربصلا ةلزنمب مكتّلِق ةّلع ةاوادم يف هومتلعجلو هنم اورثكتست

 ال نانضلاو «ناميإلا ةوالحل ةداضم يه يتلا هتوالح متدجو مكنكلو

 كلذ: نه راتكتسالا متبلطف :فرشألاب نيتوالحلا ىدحإ تبهذف .ناعمتجي

 اذه لهو .بلق هببسب مكل رّيغتي ملو رطاخ يف اذه مكل حدقي ملو ولحلا ءيشلا
 ؟مكل اهتركذ تنك يتلا ةملظلا نع الإ

 كلاح قيض لعلو «يلوضف هيف ينإف «ّيلع ذخأت الف هلك اذه عم نكلو
 ىري ال ام ىري دهاشلاو .ملعأ ال انأو اذه لثم كل زوجي نأ ىلإ كب غلب

 ال ىتح قارغتسالاو لوهذلا كبيصي الثل كهيبنت اذهب تدصق امنإو .بئاغلا

 هلل ائيش كرت نَم ْنأ نيقي ملع ملعأ ينأ عم «كماّدق ام الو كءارو ام فرعت

 ام سنج نم نوكي نأ ضوعلا اذه نم مزلي الو «هنم ًاريخ ىلاعت هللا هضّوع

 ديجي امه اذه هنكأ امو اذهزو ةعاتقو اريضو ىعر:نوكي هلعل حكلو «كرت

 ةرطوقس :لوقت ةماعلاو «جنَّزلا دالب نم يئاجلا راسي ىلع دنهلا رحبب ةريزج :يرطقسلا (1)
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 يذلا لجرلا كلذ هلاق ام لوقي نأ ىلإ لاحلا هب يهتنيو «بيبل لقاع لك بلطلاب

 ةثالث ينمعطت مل نإ بر اي :لاقو كلذب رشف ًاقاوذ اهيف قذي مل مايأ ةعبس يقب

 تأّيه يتلا ةحفنلا كلت يف كل تلق دق نكلو .ةعكر فلأ كل َنَيَْلَصَأل رَخأ مايأ
 لاقي «حالفلا ىلع ىح» لوقي نم ترمأ اذإ كنأ اهتامّنرت كل ُتنبأو اهتامغن كل
 دهاشلا :كل تلق نيح راذتعالا نم تمدق ام الولف ء«كدنع وه كلذك :كل

 نأ نكمأ امل لاقملا كلذ لثم ىل لوقت نأ نمآ مل :تناكلا ئزي ذل اف قرف

 الو لاصفنا تقولا يف اهنع كنكمي ال يتلا ةملظلا نم كيلع ىلوتسا نوكي

 دقتعي 0006 هرقحتسي كئاحلا ىأر اذإ ساتكلاف «ةيبسن اهلك ءايشألاو .لاوز

 نأل «ءكلذك بتاكلا ىأر اذإ كئاحلاو «هراتخا ام هرايتخا يف يأرلا نوبغم هنأ

 كلا ىف تكل تيلس كلذ: نال لوقت 7: نأ انرّدق اذإف .«هاداع ًائيش لهج نَم»

 الو# :مالسلا هيلع حون حلاصلا دبعلا هلاق امك تلقو:ةللاعيم كناوضب كاتيلخو

 [34 ةيآلا :دوم] 4 ُكَيوْعب نأ ُديِرَي هلا ناك نإ كل حصتأ نأ ٌتدَرَأ نإ َحْضْن وَ
 نما ىلا ةنمزألا هذه ىف: ىل .تايهتىعلا :تاحفتلا,نيكأ نه اذه. تيأزو

 نكلو «دجن ركذت نيح  ناوكألا صقرك الو  اهيف صقري نأ بجي اممو دعب
 .مكل تركذ امك كلانه امب ًاملع طِحأ مل ذإ ءكلذ كب نظأ ال

 يرتعي رمأ وهف توملا ملأ نم مكباصأ يذلا فوخلا نم متركذ ام امأو

 هيف ىضقو هفلأو ءوضلا اذهب سيأ هنأل ءهعبطو هجازم ىضتقم نم ناسنإلا
 ناك ول اذه يسع نا فولاملا قازقو. ١ اك رلعصا وا اكلم قوكر ةقدوز «ةرطو

 كلذ هيلإ فاضنا اذإ فيكف ءٌّمغ الو برك هبحاص بيصي الو ءملأ نود توملا

 اذإ مكنأ نم مكسفنأ نع هومتركذ ام ركني ال ذئنيحف ؟هنوركذي يذلا هجولا ىلع

 . ةحارتسالاو حارشنالا مكعنمو مونلا رثكأ مكنع بلسي توملا ملأ متركذت

 «ةايحلا بحو توملا ةيهارك مكل ابجوأ مكيلع اعمتجا ناهجو ناذهف
 لجأ نم توملا نأ نم راثآلاو رابخألا هب تءاج امب ناميإلا الإ كلذ ءاود الو

 نوضرعتي نوحلاصلا فلسلا ناك اذهلو .ءنمؤملا اهب فحتي يتلا فحتلا

 مهحاتتفا نم مهيديأ ىلع ىرج ام ىلع اورّدق كلذبو فويسلا ةاقالمو فوتحلل

 .نايدألا لهأ عيمج مهتبلغو نادلبلل
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 كلذ دعب مث ِةكَك هللا لوسر ةافو دعب ًأَّبنت يذلا يدسألا ةحيلط ناك دقو

 هعابتأو هعايشأ هنع مزهنا نيح هباحصأ ضعب هل لاق «مالسإلا عجارو بات
 نأ بحي مهنم دحاو لك كباحصأ نأل ؟كلذ ّمل يردتأ» : كلذ نم بجعتو

 . هبحاص لبق تومي نأ مهنم دحاو لك ّبحي مهّودعو «هبحاص هلبق تومي
 نأ نم كلامتي مل ءيش ةسافن هرطاخ يف علاط نم نأل «لاق اميف قدص دقو

 ةذم اولاطتساف ةرخآلا لامج مهل حال دق مهو «هيلإ لوصولاو هبلط يف كلاهتي

 نطاوم يف جّهملا لذبب كلذل اوبّبستو اهيلع مودقلا اولجعتساو ايندلا يف مهتماقإ

 دعبتساو ريغص حرج هباصأ امل مهدحأ لوقي .برضلاو نعطلا كراعمو برحلا
 ناك كلذكو «ريغصلا ىف كرابيل هللا نإو ريغصل كنإ» :توملا ىلإ هب يضفي نأ

 . دز مولعم رمأ هلكت اور اللا نام يدق كا ىتعمف للا دكلراب

 .رظن هيف يدنعف ءتوملا يف ركذُي يذلا ملألا عقوت وهو :يناثلا هجولا امأو

 الو ًاعطاق هيلع اوركذي مل توملا ملأ غلبم نم ركذُي ام َنألف :ًالوأ امأ

 ةفخلا نم هيف رعشتسيو احفص كلذ نع برضي نأ ناسنإلاب ىلؤألاف .ةيوق ةجح
 ةلمنلا ةصرق ةلزنمب مهدنع توملا نأ نم ءادهشلا نأش يف ِةِكك يبنلا نع درو ام

 ىلإ لقثلا نم هلقنتو توملا لاح رّيغت امم ةداهشلا تناك اذإو .ِةللَي لاق امك وأ

 توملا يف مالآلا نأ هنم انملع ءريسيلا ملألا ىلإ ريثكلا ملألا نمو «ةفخلا

 .هنع اهكاكفنا نكمي ال ىتح ةيعيبطب تسيل

 نمم هنكمي نم ىلع هضرعي نأ هنم تبلطو نالف ىلإ اذهب تبتك تنك دقو
 يل ركذ ناك دقو ؟هيف نوفلاخي وأ هيلع نوقفاوي له رظنأل مهف وأ ملعب هيلإ راشي
 ةيوقت مظعأ هيفف رهاظلا اذه مص نإف «هيلع قفاو ًانالف نأ هرهاظ ام باتك يف

 .ديدس يدنع هرظن نأل هانركذ امل

 اهلا هع اس هادو اهنسعت ةودعممنب ل ايم هفوحلا نآوات : ًايناث امأو

 ىف هترارم نإف توملاب اوئيهتسا» :طارقس لاق امك ءهتقو ءيجم لبق ًابركو

 قو اذإف ءهب هنطاب رمعي وأ هب لغاشتي نأ لقاعل يغبني ال اذه لثمو «هفوخ

 رومأ لامعتسا نأ تامغن عامسب امإ هنع هعفدي نأ هل يغبنيف هب رطاخلا سوسوت

 يوادوسلا طلخلا غارفتسا دعب كلذ نوكيو ءاهريغو تاحرفملا نم تابّيط

 . ءابطألا دنع روهشم وه امم هريغو نومتيفألاب طالخألا رئاس بلغ يذلا
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 حارشنا عون هب ديفتستل حازملاو ةباعدلا مالكلا اذه يف ينم بلاغلاو

 بايث ةطايخ ىلإ أجتلا نم نإف الإو «حارفألا لوصح يف ىنعملاو ظفللا قفاوتيل
 ةعس دجي فيك هتهب هب عفريو هتقو كلذب حلصُيل ةملظملا مهبولق ةشيحولا ةملظلا
 اهالعأ ءزج رشع ةسمخلا وحن ىلع لمتشم وه يذلا حرفملا بارشلا لامعتسال

 ةعس نعت ينك قلذزكو عيبسال ا: ةوولاو ووقلا ناسل اهاتذاو ريتعلاو:ةكابسلا

 ريتك ءازخأ نع نمختس اهيا رهو. ءافوتسلا ةزئيللا ليسبلاءاودلا ل ابحعمال

 فصن ؛'اهَنْرَيُأ نم هعم يرتشت نأ كنكمي ام عاستالا نم دجت كتيلو : دج

 .عاتمتسالا الو عبشلا اهنم داري ال فحتلاو فرطلاو ءعاص

 فرطظلا نم هنريإ تلعج كنإ ثيح نم كنم ةحاقو هذه :لوقت كلعلو

 يف امع اضيأ لفغت الو «ةحالم اهيف نكلو ةحاقو يه معن :لوقأف .فحتلاو

 فشقتمب سيلو كولملا ةرضح يف وه نم نأل ناتهبلاو بذكلا نم نايذهلا اذه

 ريفايطلا هراهن لوط دهاشي وهو ةنريأ ىلإ ًاجاتحم نوكي نأ دعبي كولعص الو
 اهريزابأ حئاور ميسن يدهتو هيلع ىلاختت ةقنوملا ةيلفحلا ةمعطألاب ةقّوزملا
 نم ءيش الو ةّوتفو ةيسنأ كلذل نيلوانتملاو نيلكألا يف نوكي الأ لاحمو ءهيلإ

 ال ءىش اذه ..ةيرط ةببط ةيظشيب كلذ نم:ةتبرغ ىلع ريشي ال ثيحب ةورملا

 نم مهنأل «يبرغلاب الو يقرشلاب ال فصلا اهيأ  ةداعلا ىرجم يف روصتي
 كلت نم ةيصخر ةلضف دجو اذإ امأو .راعلاب نوضري ال نيذلا رابكلا سانلا

 عم تفتلي فيكف «نابتلا الإ هل ّقبي مل ولو اهيرتشي ىتح هسفن هيلخت الف ناولألا
 سيل يتلا ةدئازلا ةرارحلا نم اهيف امل هنطبو هنيراصم قرحت يتلا هنريأ ىلإ اذه
 1 .ةانئاف اهي ىدجلا ديرمل اهيف

 ضرغلا لوصحل يديو يبلق تقولا يف هب حمسي امم تافارخلا هذهو

 هيف نبل هنأ ملأ نأ عم كتزسم' منتو كديلتت ءاعتبا وهوه ىدخأ دقهيىذلا

 . (حيق ىلع نهد» ةماعلا لوقت امك هنكلو حرجلا لامدنا يف ةدئاف

 ةحص يف نوكي الو لاضع ءاد لك نم عفني يذلا يقيقحلا ءاودلا امنإو

 /2] سماخلا ميلقإلا (قافألا قارتخا يف قاتشملا ةهزن) باتك يف ءاج .ةنيدم مسا (1)

 .«مايأ ةثالث (ةنريإ) نصح ىلإ (ةصالرج) نم قيرطلاو» +7
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 سفنلا يهنو ىوقتلا ةمزالم «لاقم الو عفدم ءافشلاو ةحارلا ىلإ هئاضفإو هبيكرت

 نم دجت كلذ دنعو .مهنع هللا يضر انتاداسو انتمئأ ةقيرط ىلع ىوهلا نع

 كيلع ىقبي الو ةينمألا لك هب كل لصحي ام ةّيحولا ةعيرسلا ةيحيرألاو رورسلا

 يضر مهدأ نب ميهاربإ هلاق ام ذئنيح لوقتو «ةيقب ةيناسفنلاو ةيويندلا برككلا نم
 «فويسلاب هيلع انودلاجل ميعنلا نم هيف نحن ام كولملا ملع ول» :هنع هللا

 ضال َكِلَذ يفَو9 «[6ا ةيآلا :تافاّصلا] *©9 َنوُلِِنَمْلا ٍلَمَعَيلَم اذه ٍلْيِمِل# ف

 .[26 ةيآلا :نيففطملا] © َنوُسِفْتسمْلا

 ضرع ام مكنع هب اوعفدتست نأ نكمي امم مكل هركذن نأ اندرأ ام اذهف

 .تقولا قيض نم كباصأ ام بيسبو توملا عقوت ببسب بركلا نم مكل
 جرختسنل كلذ لك «لزج مالكو ماع ظفلو لزهو دج ىلع ًالمتشم هانلعجو

 ةاوادمب كفرعأ ام داّبع نبا اي :كلاقمو كلاح ناسلب لوقتو نماكلا دجولا هنم

 كئانثو ياّيإ كحدمب راشبتساو حرف ينكردأ كنم اذه ٌثعمس اذإف .نطابلا للع

 ال يمسرلا مهّنف يف مهنكل رامضملا يف اوسيل نيذلا راصمألا ءاهقف نيب نم ّيلع

 ءاوطناب يوطنيو رامدلاو ءانفلا هيرتعي نكل ءرايت مهل ضاخي الو رابغ مهل قّشُي

 يل نأل ال ءراربألا نيقّتملا لامعأ قفاو ام الإ كلذ نم مهل ىقبي الو رادلا هذه

 لاق امك كل لوقأ ينكلو - هللاو ال  ةرخآلا رادلا يف هب عفتنأ ًادصقم كلذ يف

 : هللا يجر" فووخلا

 هلحن نع دهشلا لأست الو هب ىتوي نيح الح ام ْلُكف

 . هللاب الإ ةوق الو هللا رفغتسأو

 نم مدقت امم اهنوديفتست مكنإف ةيصولاو ةحيصنلا نم متبلط ام امأو
 ةيصولا عفنت فيكو ءريثكلا مالكلا يف ةدئاف الو ىلاعت هللا ءاش نإ مالكلا

 ؟اهعفني امب اهصوي ملو هّسفن حصني مل نمم ةحيصنلاو

 ميكح تنأف هنع تهتنااذإف اهّيغ نع اههناف كسفنب أدبإ

 .ةروهشملا هتاماقم يف كلذ لاق ه5 6
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 ميلعتلا عفنيو كنم لوقلاب ىَدَتقيو لوقت ام عفني كانهف

 يطع تنعم اذ كيلدف نانع ةلثع ناكر وتحس وعدا

 .همركو هْنمب انلجأ لولح لبق ريخلل انقّفويو انسفنأ دشر انمهلي ىلاعت هللاو

 ةءارق بقع هِي ىبنلا ىلع ةالصلا نم نالف اهنع لأس ىتلا ةلأسملا امأو

 نولعفي اوناك دقف «دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا» ظفلب ةعامج بزحلا

 ديمح كنإ» ىلإ ةماتلا ةالصلا نولمعتسي اوراصو كلذ اوكرت مث انه اه كلذ

 اهنولوقيف ءاهتليلو ةعمجلا موي الإ «ةيشع تارم رشعو ةودغ تارم رشع (ديجم

 . كلذ ىلإ مهّدر ناك يذلا نم يردأ الو نيرشع نيرشع

 مكل تبتك تنك يتلا دلوملا ةلأسم يف مالكلاك ةلأسملا هذه يف مالكلاو

 هيف دقتعي نأو سنجلا اذه نم ءىش ضرتعُي الو ركنُي ال نأ يدنع هجولاف .هب

 هنا كانا عم درء زج ه1 ه0 كاتيا يرحل ةحام ل كاقنا فر
 كلذ نوكي نأ يغبني لب روظحم الو ركنم ىلإ هلامعتسا دوي ملو ةتباث ةئس كلذ

 . ريخ اذهو [77 ةيآلا :جَحلا] َريَحْلا اولصفأو# :ىلاعت هلوقل .ًابولطمو ًابودنم

 الود ل افبلا نيا فلا اديه زق ىباركلا وج نساني وت تمار تيك ىقو

 ملعأ هللاو  زاوجلاب اهيف مكح اهنيعب ةلزانلا هذه يف وه لاقبلا نبا يأ يردأ

 اذإ ناميإلاو بهذ اذإ نيدلا نأ يل رهظي يذلاو .ججحب كلذ ىلع ٌجتحاو -

 غبني مل لئاسملا هذه لاثمأك هراثآ نم هنأ رهظي امم ءيشب سانلا كّسمتو «بلُس

 هنأش نمل يغبني الو .نيد ةحئار الو نيد الب سانلا ىقبيف اهركني نأ دحأل

 ول :لوقيو بْغشي نم لك باجي اذه لثمبو ءاذه لاثمأ يف حشاقي نأ ملعلا

 هناك نينلا لوصا نأ «نويفاملا هتليسلا هلعفت ايونطع وا تاع ادعاك

 ملف «ةيرط ةضغ ِهلكب هللا لوسر نع اهوقلت امك هعورفو ةيوق ةخسار مهدنع
 رظنلا قيقدت ىلإ اوجاتحي مل امك «مسارملا هذه نم ءيش لامعتسا ىلإ اوجاتحي

 انضرف نإف ءاهيف شينانكلاو فيلاوتلا عضو الو ةيهقفلا لئاسملا رداون يف

 ؟كلذ لاثمأ ركنأو اذه ركنُي مل ءيش يألف ءاهلثم ًاضيأ اذهف ةمومذم ةعدب كلذ

 دلوملا ةماقإو ةعامج هك يبنلا ىلع ةالصلا نم هانلق ام ىرجم يرجيو
 يس ىلع دعا تاس اناا كسلا نم للا نا ظيج دعرلا ىلع
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 يف ةريثكلا حيباصملا ذاختا كلذكو «ةرئادلاب بزحلا ةءارق كلذكو «سانلا هفلأ

 نم كلذ ملس اذإ نكل «هميظعت كلذب اودصق امنإ مهنأل ء.ناضمر يف دجاسملا

 .نآلا ينرضحي مل امم اذه ريغو دلوملا يف هانلق امك ءركنملا

 رمأ «مارح ةعامج يف كي يبنلا ىلع ةالصلا نأب لجرلا كلذ حيرصتو

 وه مكح امم امارح نوكي نأ ىلإ برقأ مالكلا كلذب هحيرصت لعلو «عينش

 .هوجول ميرحتلاب هيلع

 ءهتعاشب الو هتعانش ليزي ال «ةعامج يف» هلوقو .ظفللا اذه ةعاشب :اهنم

 نأ نيمالا قيل رق دخلات كانيلل لها  ىتلا ىلع الو هر ةعاجح نب قرف فأر

 نم كلذ ببسب هل ضرعت ام اهنمو ؟دحاو دحاو لك هيلع يلصيف ةعامج عمتجي

 هاذأ هنإف  ناوريقلا ءاهمف ا هنظأ  هيقفلا كلذ عفو يذلاك هل نساحلا ىذأ

 ةرئادلاب نارقلا ةءارق نإ) :هلوق نم هوعمس ام ببسب ةميظع ةياذإ سانلا ةماع

 تلفنيو مهنم صلختي ملو «ةعدب نآرقلا ةءارق نإ) :لوقي نأ هيلع اوعنشو «ةعدب

 . يتلاو ايتللا دعب الإ مهيديأ نم

 . معاق لبلد ريع نمش ىلع عرحملاب مكحلا :- اهمظعأ وهو - اهنمو

 ذك يركلا كما فيت امل رار رق دل وكي فلل نم نرد نق ىلاعتاثلاو

 هلأ ّلَع را كل ترد نبأ لق :هلوقو «[116 ةيآلا :لمشلالا# ماك اطر كاع

 .[59 ةيآلا :سنوُي] 469 تورفت

 سيلو «فيعض جاجتحا «فلسلا يف نكي مل هنوك نم كلذل هب جتحا امو

 نأ ىلإ برقأ ةرئادلاب بزحلا ةءارق لعل «هميرحتب مكحي فلسلا هلعفي مل ام لك
 عيطقت نم كلذ يف ديتعا امِل اذه نم  هيقفلا كلذ اهركنأ امك  اهركني

 سيل .ءصوصخم هجو ىلع الإ أرقُي ال نارقلاو .ءتاملكلا فاطتخاو فورحلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو .عنام اهركذ يتلا ةالصلا يف

 ماكحأ» يف سرفلا نبا هيلع ّصن دقف «ءاعدلل ليللاب نينذؤملا مايق امأو

 .هرصع ءاهقف ضعب نع هْنظأو ؛هاكح نّمع يردأ الو «ًافالخ هيف ركذو هل «نآرقلا

 ال ا ا ل و ف

 نآرقلا نم تايآ يف نونحلي نيذلا نينذؤملا ىلع كلذ نم ركني نأ ي نفق: :ةلاسملا
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 و «ىنعملا ريغي يب يذلا شحافلا نحللا نم كلذ نوكي دقو .كاذ ذإ اهنوؤرقي

 . كلذ يف رظنيلف «مهرواج نم ضعب مهضعب تاوصأ عامسب ىذأتي

 نوثالثلاو ةعباسلا ةلاسرلا

 ًارومأ هيف متركذو «مكيلإ هب تبتك تنك امل ًاباوج مكباتك ينغلب ناك دقو
 مكنأ متركذ اذإف .مكسفن نم هنوفرعت ال طونق مكل ثدحي هنأ اهتلمج نم

 مكنأو ءبركلا ضعب مكنع يلجني حالصلا يف نومّسوتت نمم انلاثمأ نوفرعت
 ؟ 1 مأ ةلع كلذ يف له متلأسو نيهجولا يف متددرت

 ىلإ مكرظن امأ ءاهنع مكل صيحم ال ةتباث نيهجولا يف ةلعلا نأ هارأ يذلاو

 بجوم نأل ةرهاظ هيف ةلعلاف «طونقلا ىلإ كلذ مكيّدؤي ىتح مكسفن نم هنوفرعت ام

 نم مكيلإ هادسأ امو همركو ىلاعت هللا لضف ىلإ رظنلا نع مكنم ةلفغلا دوجو كلذ

 ةيادهلا نم مكسفنأل نوكلمت ال ةردقلا ةضبق يف نوفّرصم مكنأ عم همَعِنو هفاطلأ

 بونذلا رئابك نم وهو ضحم لهج وهو .هل هجو آل طونقلاف «ةرذ لاقثم دشرلاو
 فصو كلذو فوخلا لاح مكيلع بلغي نأ رمألا ةياغو .ءاملعلا اهدّدع يتلا

 ءاجرلا لاح همزلي هنأل ناوضرلا غولبو نامألاو زوفلا هبحاصل بجوم دومحم

 يف درو امك ''”(هب هدبع ّنظ دنع ىلاعت هللاو» ًايرورض ًاموزل هللاب نظلا نسح ماقمو

 ىلع الإ ةتبلا دوجو اهل نوكي الو .هجولا اذه يف ةلعلا يفتنت ىنعملا اذهف ءربخلا

 . تقولاب قيلي ال كلذ ريرقتو .ءصاللخإلاو ديحوتلاب نيققحملا صاوخلا قيرط
 عافتنالاو .مهب اوعفتنتل نيحلاصلا ةفرعم مكركذت وهو رخآلا هجولا امأو

 همايقبف ةرخآلا يف امإو «ءاعدلاو داشرإلابف ايندلا يف امإ :هجوأ ةثالث ودعي ال مهب

 : دع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ملسم هاور يذلا فيرشلا ثيدحلا ىلإ ريشي 010

 هتركذ هسفن يف ينركذ نإ ينركذي نيح هعم انأو يب يدبع نظ دنع انأ : لجو زع هللا لوقي"

 هيلإ تبرقت أربش ينم بّرقت نإو مهنم ريخ مه الم يف هتركذ الم يف ينركذ نإو يسفن يف
 .ملسم حيحص «ةلوره هتيتأ يشمي يناتأ نإو هاي دنس كباقت ًاعارذ ىلإ بّرقت نإو ًاعارذ

 .هريغ هاورو [2061 /4] (2675) مقر ثيدح «ىلاعت هللا ركذ ىلع ثحلا باب
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 ءةدوجوم كلذ يف ةلعلاو . سانلا نم ريثك هب رتغي امم هجولا اذهو .ءاعفشلا ماقم

 نوكلمي ال اناا احابشأ الإ مهنودجت ال مهيلإ ددسن ف ا اذإ مكنأل

 رْحُس نإف «ًارارض الو ًاعفن الو ًارادصإ الو ًاداريإ مهريغ نع ًالضف مهسفنأل

 الو ًاعزن اهل عيطتسي ال هقنع يف ةلسلسب رورجم وهف كلذ نم ءيش ىلإ مهدحأ
 نم هلصأ ىلع يقب كلذل رخسي مل نإو «ًاعدر الو ًاعفد اهب هّرجت يتلا ةردقلل

 نكري الو هيلع دمتعي نأ دحأل يغبني ال ةباثملا هذهب ناك نّمو .ةليحلا مدعو زجعلا

 ةبسنلاب هاوس نم لك يذلا رابجلا زيزعلا راهقلا دحاولا ىلإ هدامتعا نوكي لب هيلإ

 .راوبلاو كالهلاو راغصلاو ةعضلاو راقتحالا ةياغ يف هلالج ىلإ

 كايإ ةقيفوتب 35007 كيدهي ًارون كل حالأو هيلإ باب كل حتف اذإف

 تلصح دقف «مهل كبلق يف اهفذق ةبحم وأ لجو َّنع هلل اهب مهتلماع ةلماعم ىلإ

 سو اسولا كدع علختاو ريكالا ةكلملا ىلإ :ةلضووب ريهألا تيروكلا ىلع

 انضحو هيلع ضع اديح ةليصأ كلذ: ناكو «نيلابألاو نيطابشلا كدَم فره

 قاد فينقيو اذ ف. فات كلو انعيفاو هك هلع كتانهن ات كلذ 1 يلا اسناد صخب

 ا سوح لاس هتمال ىلا: هيورتتملا اذه: نه تركو "' 'ديئاقلاو لمعلا اذه

 الو رجاف الو .داّبع نب دمحم الإ فراع الو حلاص ايندلا يف سيل تلف د

 كرمأ ةقيقح تنّيبتو كركس نم توحص اذإف .داعمو رفانم هل وه نم الإ لهاج

 ام نأو .مولعم الو هدنع لوصحم اال موسرلا نم مسر داّبع نبا نأ كل حال

 نم الو كنم لوح ريغ نم هلمجو هليصفتل يلوتملا وه هناحبس هللاف هلبق نم كاتأ

 يذلاب هنع كضارعإ سيلو ءهنع ضرعُتو كالوم ىلع لبقُت ذئنيحف .ةّرق الو

 نَم ديب هبلق نأل اهدكؤيو اهديزي امم كلذ لب ةعفنم عاطقنا هلّبِق نم كل بجوي

 ببسلا قح ةاعارمو بدألاب مايقلا ىلإ جاتحت نكل هيلإ ترقتفاو هيلع تدمتعا

 عافتنالا هوجو دحأ وه يذلا ميلعتلا يف ذ ىنعملا اذه مهف كل لصح اذإف

 زنك حرش قئارلا رحبلا يف ءاج .هالعأ فنصملا لاق امك ذيبنلا الو رمخلا هبشي ال بورشم (1)

 ىلإ لصت ةوالحلاو يلصي يكل هغضمي ملو هيف يف ركسلا وأ دينافلا لخد ولو» : قئاقدلا

 .(2 /2) ةالصلا باتك .«قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا) . هتالص دسفت هفوج
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 قلعتت ملو دحأ لك نع تبرضأف ::رييقابلا نيهجولا يف اضيأ هتمهف ةروكذملا

 ًامئاق هللا قح ًايعارم نيحلاصلل كتلماعم ىف تنكو ءدحألا دحاولاب الإ كتّمه

 ال ةحيحص ةدعاق ىلع كؤانب ناكو .ىلاعت هللا ىلإ كلذ عيمجب ًابّرقتم هللا رمأب

 . اهيف لالتخا

 اذإ ردقلا نم ًابلقت دشأ بلقلا نإف «ءكبلق مهنم دحأ ىلع ريغتي نأ قفتا نإف

 مهتمالس امأ . مهنم تملسو كنم اوملس :رشلا ةيردوو انعسع انانغ ةيعيععلا

 .مهيف كّبر تلماع امنإو مهلماعت مل كنأل كلبق نم مهيلع تاعابتلا مدعلف كنم

 باوثلا نم كل لصح ام ءاقبلف مهنم كتمالس امأو . مهنع ةطقاس مهنم كتبلاطمف

 .نالطب هل ضرعي ملو طح هرتعي مل اروفوم املاس لجو َّرع هلل مهقح ةاعارم ىلع

 هللا نم هلانت امع لست الف ءًايقاب كنظ نسح ناك لب رّيغت هيلع كل قفتي مل نإو

 ةفعاضم أافاعضأ كلذ ديازتيو «ديدحت الو رصح هل سيل يذلا ديزملا نم ىلاعت

 ينعأ  نيرمألا الك يف تنأف .داقتعالا ليمجو ّنظلا نسخ نم ديازتي ام بسحب

 هللاب مكقّلعت ةكربب كلذ لك .مناغ ملاس  كبلق رّيغت مدعو هيلع كبلق رّيغت يف

 . همركو هنمب هءايلوأ قزر ام كلذ نم هللا انقزر .هيلع مكّمه رصقو هيلإ مكئاويإو

 يكل لاحلا هذه ىوعد ةحص نزوت هب نآلا مكل هتركذ يذلا ىنعملا اذهو

 اهنم قّنَوَتُي ىتح هيعّدت ام عيمج سفنلا نم لبقي نأ يغبني ال ذإ «لالتعالا نم ملست

 كلذ ىلإ ءيش عرسأ سفنلا نأل ,حيحص قّقحم نازيمب اهلاح نزيو ظيلغ قّيومب

 .هيلع هتّمه رصاقو ىلاعت هللا ىلع دمتعم هنأ عّذم ىعّذدا اذإف .هيلع اهصرحأو

 ىتح ىوعدلا هذه هل حصت الف .هاوس ىلإ هرظنب حماط ريغ هل هتلماعم يف صلخمو

 مل نإف «هل هتلماعم يف ةعفنملاو ةكربلا هنم سمتليو هدقتعي نم لك عم هسفن برجي

 عطقي ال هنأل حيحص هلاحف .ءكلذ بجوي ام ىلع هنم هعالظاب هيلع هبلق رّيغتي

 هيلع هبلق رّيغت نإ كلذكو .ردقلا ةضبق يف روهقم هنأ ملعي لب هتمصعو هظفحب

 هنم عقي مل نكل ًاللخ رثأ نإ ةاندكوب بوش ردك ال ل ناك اهو أل اذعاز

 نأل «ةياذإب دصق وأ ةمادن عوقو نم هلطبيو هعم هلمع فلاس طبحي ام كلذ ببسب

 ىف هتفيحص ىف هدجيل تاهاعلاو تافآلا نم هنؤَّصو هظفح الإ هعسي ال هلل ناك ام

 يف باذك وهف اذه نم ءيش هنم عقو ْنِإف ءتاحلاصلا لامعألا الإ هعفني ال موي
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 ضو هل وادع هل كاع دنس تلم اعمق نا ره هل ليم وه ار دقلا عن نأ فوغ
 هاسعو «ةدئاف الو ةرخآلا يف هيف هل عفن ال هتفص هذه امو .ىوهلاو سفنلا ظحب

 ام نايب يف مكل هركذأ نأ تدرأ ام اذهف .ةدئابلا ةينافلا هايند يف هل ًاعفان نوكي

 هيف اوذخف هنم ءيش مكيلع لكشأ نإف ءنّيب رمأ كلذو هيف متدّدرتو مكيلع لكشأ

 يدصقم ىلع سدحو يمالكب سنأ هل لصح دق هنإف هللا هظفح  نالف عم

 .هب الإ انل ةّوق الو هريغ ّبر ال انعيمجل قفوملا هللاو . يمارمو

 مكتطلاخم الإ أببس اهل ملعأ الف ءمكترتعا يتلا ةواسقلا نم متركذ امو

 روضحب مكئانتعا مدعو ءاهيلع نيبلاكتملا ءايندلل نيّبحملا ؛ةلفغلا لهأل

 مهلاح ناسلب هل نيركذملا ءلجو ّرع هلل نيركاذلا ةسلاجمو ركذلا سلاجم

 ةاوادمو «ءنامرحلاو ةواسقلا نم هومتركذ ام بجوأ يذلا وه اذهف .مهلاقمو

 . هبابب مكفوقوو هللا ىلع مكلكوت عم هبابسأ عطقب كلذ

 نوثالثلاو ةنماثلا ةلاسرلا

 يف متثّدحت سانلا ضعب عم متعمتجا مكنأ هنم تفرعتو مكباتك ينغلب دقو
 نأ هيف انم متبلطو .ىوهلا الإ مويلا سانلا لمحي ام هنأ مكل اوركذف زاجحلا

 .رفاسملا ىلع نوكت يتلا ةلعلاو ىوهلا مكل حرشأ

 يف اميس ال «سانلا ىلع ةميظع ةنطلس هل ىوهلا نإ مكل لوقأ يذلاو

 نم مهساللفإ ههج نم ينعأ  مئاهبلا لاما اهيف شانلا نانغ يتلا ةنمزألا هذه

 لعلو .رّقفتيو هّقفتي نَم ضعب كلذ نم ًاسالفإ مهدشأ نمو  نيدلا قئاقح ةفرعم
 الإ مالكلا اذه ىلع هلمحي مل «ىوهلا الإ مويلا سانلا لمحي ام :كل لاق يذلا

 هيلع ينلمحي مل اضيأ مالكلا اذه يف ينلعلو .ناك نم نوكي هلعجاو «ىوهلا

 .هذر وا تكش نإ ةليقاف «قويلا آلإ

 ىلا :ىقملا نف انذاك هللا هير اةيبدأ ني داةنيكمم نكلالا فرعك ثقك نقو
 الذ تركو لا وخلو صاخشألا ىلإ ةيبنلاب مذ انو هته كيف اهو راجيجتلا

 وهو ءرفسلا للعو ىوهلا رمأ نم هنايب انم متبلط امم ًائيش هيف ًاضيأ تركذو هيف
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 اذإف . مكعلطأ هيلع مكعلطي نأ تئش نإف .جاّرسلا ىيحي يخأ دنع خوسنم نآلا

 ينأل كلذ نم رثكأ وه ام ريرقتل عسّتي مل تقولا نإف .هب اوعنقاف هيلع متعلظا

 .هلماح ينلجعأو هيف مكباتك ىلع درو يذلا تقولا يف هّتبتك

 «ةمظعملا ءامسألا اهيف ةبوتكملا دغاوكلاب ريفستلا نم هنع متلأس ام امأو

 الو ءظفحتلاو عرولا يف ةودقلا وهو ,كلذ نم بنجتي جاحلا يديس ناك دقف

 مالك نم ثيدح وأ نآرق هيف كلذ نم ناك اميف اميس ال بدألا نم ديعب هنأ كش

 اهسكني وأ ءارغلاب اهخطلي وأ اهيلع برضي رّمسملا نوك ةهج نم ال نكل «ةوبنلا
 . حيحص ضرغ هيلع لمح اذإ هب حماستي نأ دعبي ال اذه لثم نأل «متركذ امك

 وأ فحاصملا قيرحت نم هنع هللا يضر نافع نب نامثع هلعف امب كيهانو

 كلذ لعجي رّمسملا نوك ةهج نم بدألا نم ًاديعب كلذ نوكي امنإو .اهقيرخت
 بدألا نم اولعجي مل اوناك اذإو .هرفسي يذلا باتكلل نوصلاو ةياقولا ةلمج نم

 نوكل هب لكؤي ال ام مادإلا نم زبخلا ىلع اوعضيو زبخلاب ةعصقلا اودنسي نأ

 ايف ةيوعكملا نقاؤكلا توك تدآلا ةم:اولعجي ال ىلزألا ناك. امرتحم زبكلا

 مارتحا نم رثكأ ءامسألا مارتحا نأل اهريغل ًانوصو ةياقو ةمظعملا ءامسألا

 اوركذ ىتلا لئاضفلا نم كلذ دافتسيو .ًامرتحم لكلا ناك نإو ءرهظي اميف زبخلا

 تراجلا نيم ةقنو «تاقرطلا نفةسوراكلا ةنرعكملا ةاوكلا عتربيت
 .ةفورعم كلذ يف هنع هللا يضر يفاحلا

 بوتكم قر لعج نم سانلا داتعا ام لعجي نأ بدألا نم سيل اذه ىلعف

 الو «ةطيخم ريغ وأ هيف ةطيخم سيرارك هيف عمجي الو «هريغل ًءاعو ءامسألا هيف
 عضوم يف الزنم نوكي وأ «سأرلل ةداسو لعجيف بتكلا نم باتك ىلإ دمعي

 هيف باتكلا نوكي امم ههبشأ ام اذه ىلع سِق «تيبلا عاتم نم ءيش هيلع لعجيف

 نكلو مِلاع الو هيقفب تسل ينأ عم كلذ يف يدنع مكحلا وه اذهف .ةليهوو هلآ

 .هريغ ّبر ال قفوملا هللاو ءاذهب كتبجأ كلذ نع ينتلأس امل

 .لجو َّرع هللا ةعاط يف مكريصقت ببسب مكلاح قيض نم متركذ امو
 هذه نم اوملس دق ةنطابلا تالماعملا لهأ نم نيققحتملاو نيفراعلا نأ ملعاف

 ءًادقع هومزتلا نأب ةرم لوأ ديحوتلا حيحصت ىلع اولمع مهنأ كلذو .تالاهجلا

 نأ ىلع اوصرحو ءًالاح مهل هقيقحت يف مهبولقو مهتنسلأب مهّبر ىلإ اولهتبا مث



 331 نوثالثلاو ةنماتلا ةلاسرلا

 نأب مهمحر مهنم كلذ ملع املف «مهتعاطتسا دهج مهلاوحأ يف هوبحصتسي

 مهظفح ىّلوت لب نورذي وأ نوتأي اميف ةوق الو ًالْوَح مهسفنأل نوري ال مهلعج

 لاقو .هتمدخل نوحلاصلا هديبع مهنأل مهتيافكو مهحلاصمب لفكتو مهتءالكو

 هللا َىَتِلَو ّنإ## :ىلاعت لاقو [36 ةيآلا ا يفاكي هلأ سيلا :.نلاعت

 اميف ىلاعت لاقو [196 ةيآلا :فاّرعألا] 4( َنِسِنَملأ َلَوتَب َوْهَو ٌّبتكلا َلَّزَم ل
 مهيلع رّسيو بعصلا مهيلع لّهسف 27يب يدبع ّنظ دنع انأ» :هنع ىوري

 الف ءريبك كلُّمو ميعن يف مهلحأو ريطخلا سيفنلا مهتقو مهحبرأو ريسعلا

 الإ مهممه نوعفري الو «هيلع الإ نودمتعي الو «هب الإ نونكسي الو نوكرحتي
 .ممألا رئاس ةمألا هذه اهب تقبس ىتلا ةيصاخلا يه هذهو .هب مهْنَظ نسَحل هيلإ

 : مالسلا هيلع ىسيع ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ ةيوبنلا ثيداحألا ضعب يفو

 ام مهباصأ نإو ءاوركشو اودمح نوّبحي ام مهباصأ نإ ةمأ كدعب ثعاب ينإ»

 ١ :مالسلا هيلع ىسيع لاقف «ملع الو ملح الو ءاوربصو اوبستحا نوهركي
 نم مهيطعأ» : لجو َّرع هللا لاقف «؟ملح الو ملع الو كلذ نوكي فيكو بر
 يدعو يحلخ

 ليدل وة اج ةرويعمل ةليزلا) هدر هكيقستا ضن ةيصاختلا ةةفنو

 نم اهيف ام ًاضيأ ركني الف «مارملا ةبيرق لوانتملا ةلهس تناك نإو يهو

 ءاهانركذ يتلا ةدهاشملا 4 الإ نوكي ال ماعلا ليهستلاو .ةقاشلا فيلاكتلا
0 

 د | ْمُكِيِبَأ هلي جرح يبلانا ىلع لمح ا امو :لجو رع هللا لاق
 وحس أ

 .ديحوتلاو مالسإلا يه امنإ هتلمو [78 ةيآلا :ّمَحلا] *ّلبق نم َنيِمِلَسْمْلا_مُكلَت

 .مالسلا هيلع ميهاربإ ةلم يهو '””«ةحمسلا ةيفينحلاب تنعب» :ِئكَي انيبن لاقو

 .هجيرخت قبس ثيدحلااذه (1)

 يف ركاسع نبا هاورو [95 /47(1]1) مقر ثيدح .ىرغصلا نيعبرألا يف يقهيبلا هاور )2(

 .امهريغ هاورو [364 /48] ةلاضف همسا نم ركذ ء«قشمد هنيدم خيرات

 دهمخأ ةاؤوو [216 /8] (7868) مقر ثيدح «ديزي نب يلع نع «ريبكلا يف يناربطلا هاور (3)

 هاورو [266 /22345(]5) مقر ثيدح .«يلهابلا ةمامأ يبأ ثيدح نم دنسملا يف

 : ايهم



 ٌيزفّنلا مامإلل «لجعتسملا رئاّسلا ديقو لّمأتملا رظانلا ةهزن» ةاَّمسملا ىربكلا لئاسرلا 2

 مهوُلد :هانعم ''"(اورّسعت الو اورّسي» :ِهِلَي هلوق ىنعم يف نيفراعلا ضعب لاقو
 كلد نمو .كَّشغ دقف ايندلا ىلع كلد َنَم نإف .هريغ ىلع مهولدت الو هللا ىلع

 .كحصن دقف هللا ىلع كلد نّمو «كبعتأ دقف لامعألا ىلع

 مهيف طلغلا لقي ةروكذملا ةفئاطلا هذه نأ اوملعت نأ اذه نم دوصقملاو

 .مهتّوقو مهلْوَح ةيؤرو مهسفنأ دوهش نع مهتبيغل هانركذ يذلا هجولا اذه نم

 اوكرودت اردان مهنم كلذ عقو اذإف .لاقم الو لاح مهل نكي مل كلذ الولو

 ىلاعت هللا نم ةيانع مهزكارم ىلع اوفقوو مهتاماقم يف اوتبثف ةءالكلاو ظفحلاب

 .مهعم مالك الف ىوعدلاو بذكلا لهأ امأو ءمهب

 «ملس نَم ملس اذامبو فئاوطلا هذه ىلع طلغلا عقو نيأ نم اذهب متملع دقف

 «ءايلوأ اوراص اهبو «هللا دابع اهب ٌصتخا ىتلا ةميظعلا ةلاحلا هذهب الإ كاذ امو

 متفّوشتو «نيملاعلا بر نم برقلا ىلإ ةليسولا اهنأو نيدلا نم اهعقوم متملع اذإف
 كلملا اذه هللا هاتآ نم كلس يف اومظتنتو ميركلا ماقملا اذه ىلإ اوقرتت نأ ىلإ

 الإ مكل ةليسو الو ءاهيلع الإ اهيلإ مكل ليبس ال هنأ هانررق امم نوملعتسف «ميظعلا

 هنأ ىكحيو «يّبر تفرع ام يبرر الولو «يّبرب يّبر تفرع» : مهضعب لاق امك ءاهب

 تفرع مأ دمحمب هللا تفرعأ :هل ليقف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لعَس

 يسفن يف قْْوَأ دمحم ناكلو «هتدبع ام دمحمب هللا تفرع ول» :لاقف ؟هللاب ًادمحم

 . «هسفنب هسفن ينفّرع لجو رع هللا نكلو هللا نم

 مهفت ال هجو ىلع هيلإ لّسوتملاو هب لّسوتملا داحتا مكل رهظ ذإ نآلاف
 ةياغ يه ةلاحب مترفظ دقف ارياغت الو انيابت كلذ يف اورت ملو .لوقعلا ةيفيك

 .بيرق رضاح دوجومب الإ لّسوتلا نكمي ال ذإ «نيبغارلا ةبغر ةياهنو نيبلاطلا
 نم نوبلطت اذامف مكنم ًابيرقو مكعم ًارضاحو مكدنع ًادوجوم بولطملا ناك اذإف

 ةرد هديب لجر لثمك الإ كلذ يف مكلثم امو ؟هاوس هب نولّسوتت اذاملو ؟هدعب

 ال لب  اهفرعي يتلا راجحألا دادع يف اهبسحي لب ًاردق اهل فرعي ال ةريطخ

 ال يك ملعلاو ةظعوملاب مهلوختي ِةقَو يبنلا ناك ام باب .هحيحص يف يراخبلا هاور 210

 ريسيتلاب رمألا يف باب .هحيحص ىف ملسم هاورو [38 /69(11) مقر ثيدح ءاورفني

 . امهريغ هاورو [1359 /1734(]3) مقر ثيدح عيفشلا كرتو
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 لاي :كللملا ةجرد اهب لاني نأ نم نكمتم هنأو اهرمأ ةقيقح 005

 بلط بنذم نم بجعلا امنإو 2 فسوي اولدجوف ءاملا اويلط ثيح ةرايسلا

 ِرِفْعَتْسي مث ْمَسْفَن ُمِلَظي وأ اًءوُس َلَمْعَي نمَوإ9# :ىلاعت هللا لاق .هللا دجوف ةرفغملا
 ريما

 2 رس _ه و

 .[110 ةيآلا :ءاسنلا] # اًميِحي اروقع هلل دجي هلل

 نم فطلأ وهف الإو «هنومهفت مكلعل رمألا اذه نع ةرابعلا مكل َتبَّرق دقو

 نم هتيببس ىلاعت هللا رذق «ببس ءيش لكلو .ةراشإ هلمحت وأ ةرابع هطبضت نأ

 نسحأ ينأ مكداقتعاو يل مكتفرعم نوكت دقف «ةّوق الو دبعلا نم لْوَح ريغ
 ًابابسأ كلذ ىلع مكل يباوجو «هب متبتك امب ىلإ متبتكو هومتبلط ام ىلإ داشرإلا

 رظنلا اذهب نورتسو .ةّوق الو مكنمو انم لْوَح ريغ نم مكبولطم لوصح يف

 ثيح نم الإ نمؤملا هدبع قزري نأ هللا ىبأ - ىرجملا اذه ةيراج اهلك مكلاوحأ
 ةمادنلاو فّسأتلاو حرفلا ّم ىلعو بلطلاو ّدكلاو بعتلاو ءانعلا َميفف  ملعي ال

 ناتيآلا :تافاّصلا] *(©7 َنيِبلَعْلا برب كت اَمَك () َنوُدِبِم هللا نود# ؟فقّهلتلاو

 ؟بهاذ لك نم ًافلخو تئاف لك نم ًاضوع هللا يف نأ متملع ام امأ ١6

 . ائيش دجو امف هدقف نّمو ائيش دقف امف هللا دجو نم لب

 ام لكف «نوقّقحملا نوفراعلا مهرومأ اهيلع ىنب يتلا ةدعاقلا يه هذهف

 ءراطوألا ءاضقو دارملا لين نع مكبجحي امو راكفألاو سواسولا نم مكيرتعي

 هانركذ ام مهف يف مكيلع هللا حتف اذإف «قيقحتلا اذه نم مكنع باغ امل كلذ امنإف

 تادابع مكدنع تناك «مكرداصمو مكدراوم يف هيلع اونوكت نأ مكسفنأ هب متذخأو

 «بصن الو مكنم بعت ريغ نم للم الو روتف اهللختي ال ةدبؤم تابرقو ةدمرسم
 هب معنأ يذلا ركشلا هبجوأ يذلا ديزملاو ةحبارلا ةراجتلاو ةدرابلا ةمينغلا يه هذهف

 . بآم نسحو كاذ ذإ مكل ىبوطف . هللا نم هللاب ءايشألا مكتيؤر نم مكيلع

 بيسل الو تلطل كّرختي ال نأ ىلع هلمحت ةروكذملا ةذدهاشملا بيحاضو

 ماقم لك هل مظتني ماقم ىلإ لصو دقف اذه يف ظّقيتلا ىلع ماد نإف هم

 نسحب مكل هانلق ام يخأ اي اوقلتف .مارم لك هبنج يف رقحتسُي مارم ىلع لصحو



 ٌّيِزفّنلا مامإلل «لجعتسملا رئاّسلا ديقو لّمأتملا رظانلا ةهزن» ةاّمسملا ىربكلا لئاسرلا 4

 ال لقنلاو هكردي ال لقعلا نأ اوملعاو .لوقنمو لوقعم لك ىلع هومّدقو لوبقلا
 دقو .بولقلا تابايغ يف هللا اهعدوأ يتلا ةيندللا مولعلا نم وه لب هب حرصي

 اولوقت ال» : ليئارسإ ينب ءايبنأ ضعي ١ ىلع ةلّزنملا بتكلا ضعب ١ يف نأ يور

 نَم راحبلا يف الو .هب دعصي نم ضرألا يف الو هب لزني نم ءامسلا يف ملعلا

 يدي نيب اوبّدأتف .مكبولق يف عوضوم «مكرودص ىف لوسي ملعلا ؟هيرحب
 مكبولق نم ملعلا رهظأ نييناّبرلا نييبنلا قالخأب اوقّلختو «نييناحورلا بادآب
 )هكرمغيو مكّمعي ىتح مكتتسلأ ىلع

 لما وكلا كل ارخأ ىلع ىلكتلا يدب نير وكل نوقتتالا اندرأ ام اذهف

 .مالسلاو .هيلع ىنبُي ًاساسأو هيلإ عجرُي ًاتباث
 ميلستلاو ةالصلاو .همعنو هئالآ ىلع هلل دمحلاو هتّوقو هللا لؤحب لمك

 : اريفك مّلسو هتباحصو هلآو هناوخإ ىلعو هتّيرب ريخ دمحم انديس ىلع

 هّيبن دمحم اندّيس ىلع مالسلاو ةالصلاو هدمح قح هلل دمحلاو ىهتنا

 . ادب دبأ ًادمرس هيف ًاكرابم ًابيط ًاريثأ ًاريثك ًاميلست مَّلسو هبحصو هلآ ىلعو هدبعو

 .[388 /4] نيسلا فرح ءريدقلا ضيف يف يوانملا هدروأ 010



 0 ااا ميدقت

 0000001 ] ] ] ] ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ذ]1ز]ذ]1]ز]1ذ]ز]ذ]1ذ]ذ ذم ىرْفَنلا دابع نبا ةمجرت

 173077 ىلوألا ةلاسرلا

 00 ةقاغلا ةلاممزلا

 00 ديا ةثلاثلا ةلاسرلا

 ا ]1 ] ]151 15 ةهارلاةةلابمؤولا

 1 و ملا كو ا الا يلو ما ةسماخلا ةلاسرلا

 000 ةديفاسلا ةلاسلا

 00 ةعباسلا ةلاسولا

 511 1 4 ا دا دول رولا هوانا قا جة ةنماثلا ةلاسرلا

 0 ةعساتلا ةلاسرلا

 1 ا ا و ل ا ا فو ا ها ل ا ب ةرشاعلا ةلاسرلا

 و10000 ا ةرشع ةيداحلا ةلاسرلا

 10 ا ةرشع ةيناثلا ةلاسرلا

 0 00001 ةرشع ةثلاثلا ةلاسرلا

 1101 و د لل ل ا وا ا ةرشع ةعبارلا ةلاسرلا

 00000 ةرشع ةسماخلا ةلاسرلا

 11 ا م ل ةردكع ةيمةايسلا ةلاسرلا

 10 ةرشع ةعباسلا ةلاسرلا

 10000000 ةرشع ةنماثلا ةلاسرلا

 15 11 ف ا ا متم ةرشع ةعساتلا ةلاسرلا
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 12 نورتشعلا ةلاسرلا

 ةووقعلاو ةيداعلا ةلاسرلا

 ..: نورتقعلاو ةيناثلا ةلاسرلا

 .. نورشعلاو ةثلاثلا ةلاسرلا

 .نوريشملاو ةعيارلا ةلاتسولا

 نورشعلاو ةيماسلا ةلاسلا

 نورتتعلاو ةنمو املا: ةلاتسلا

 ةووشملاو ةعباسلا ةلاسرلا

 :«نورشملاو ةماعلا: ةلايهرلا

 نورشعلا و ةعسيباتلا ةلاسرلا

 55 نوثالثلا ةلاسرلا

 . نوثالثلاو ةيداحلا ةلاسرلا

 هدد تود اعلا وج ةيناغلا ةلايولا

 .... نوثالثلاو ةثلاثلا ةلاسرلا

 :.: نوت الغلا ةقيارلا :ةلامزلا

 نيوتكانلا و: ةيساخلا:ةلانمولا

 نوثالثلاو ةسداسلا ةلاسرلا
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