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 '؟ ةمدقملا

 200 صح 01
 ميحرلا نحر هللا مسِن

 ةمدقملا

 فئارط هئايلوأ بولق عدوأ يذلا .ميحرلا فوؤرلا «ميلعلا ميكحلا هلل دمحل

 هباطخ حتفب اهحتافو .هسدق فراعم رونب اهرانأو «ملظلا راتسأ فئاثك اهنع عفرو .مكحلا

 .بساكملا بعتو ثحبلا تنعت نم ال بهاوملا ضيف نم مهمولع تناك كلذل .هسنأو

 اذإ هرمأ اهنإ ءأشنأ ءاش اذإ ىلاعت هنأل ءءاش فيك ءاش نم ةحمل يف بهو نم ناحبسف

 .نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال .نوكيف نك هل لوقي نأ اًئيش دارأ

 .هلاون ليزج ىلع هركشأو «هلاضفإ نم بهو ام ىلع هدمحأ

 رئارسلا هرسب رّمعو «تانئاكلا عيمج هدوجب رمغ داوج هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 .تاومسلاو نيضرألا نم عسوأ هب تناكف

 مولعلا عبنمو ةينابرلا فراعملا رحب ِديكي هلوسرو هدبع ادمحم انديس نأ دهشأو
 .ةيندللا

 ريبكل حلصتو .سدقألا هلاك سدقب قيلت «ةيتاذ ةيلزأ ةالص هلاو هيلع هللا ىلص

 ىلا ءايظ: نأ قوقت فراعمب «نينآلا هلا دوهشب اهلئاق كححتو «سفنألا لالخ ماقن
 «.نسنكملا ف

 موجنو قرطلا دوقعو .قئاقحلا نويعو قحلا فويس هباحصأ نع هللا يضرو
 بهوو بستكم بستكا ام قالخألل نيقفاوملاو قلختلا يف مهل نيعباتلا نعو «قئارطلا

 .قالخلا كلذ

 راثآ ىفتقي «نيملاعلا بر هللا ىلإ كلاس لك هجاتحي ميظع ميق باتك اذهف ... دعب امأ

 ايجار -نيعمجأ ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا لص - دمحم انديس نيمألا يداحلا يبنلا

 نيحلاصلا لّمكلا ةداسلا ليبس

 هرس سدق -ساورلا نيدلا ءاهبب يديس ةمئألا مامإل «ةيانعلا فرفر» باتك وهو الأ



 ةمدقملا ؛

 ةرضحل لوصولا تاجردو ةيالولاو ثرإلا يف هعوضوم رودي يذلا كرابملا ميظعلا

 :لوبقلا

 نفلا اذه ةمئأ نم انقبس نمم اًديفتسم هيلع جيرختلاو قيلعتلاو هقيقحتب تردابف

 دبع يديس فراعلا خيشلا ءانتعاب (يدق ةدحاو ةرم عبط نأ قبس دقو .قيقحتلا ةياردو

 .-هرس سدق -ميكحلا

 .هثارتو هملع رصعلا اذه ىف ىحيو هملع رشني نم هنأ ريقفلاب اًرشبم باتكلا

 ةداجسلا خيش ركذ يف ةفيطل ةفحت :ميدقتلا يف كل تدروأ ةدئافلا مامت نمف .. اذه

 .هرس سدق -ىعافرلا دمحأ يديس -ةفيرشلا

 ليبس انيدبم نأو .دابعلل ريخلا هيف امل قيفوتلاو لوبقلاو صالخإلا هللا لأسن اًرخآو
 .داشرلا

 .هيلع رداقلاو قيفوتلا ىلو وهو ءدصقلا اذه ءارو نم هّللاو

 .اًريثك ملسو هبحصو هلا ىلعو هيلع هللا لص دمحم انالومو انديس ىلع هللا لصو
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 َه ةمدقهملا

 ةقيل | ةئ /

 ف
 ةفيرشلا ةداجسلا خيش ركذ

 ءاملاع يعافرلا دمحأ ديسلا ناك :؛يعاسلا مجنلا» هباتك يف سورديعلا خيشلا لاق

 رين ءدقلا طسوتم «نوللا رمسأ «ةضايرلا يف هرمع اًعطاق ءاّعناق اًعضاوتم ءاعروتم اًيكح

 لاطأو «ةقراخ رارسأ بحاص «قلخلا ميرك .دوسأ رعش هردص يفو .دوسأ هرعش .هجولا

 .هرس سدق ؛هفيصوت يف

 :«ةيدمحألا فئاظولا» هباتك ىف هرس هللا سدق  دايصلا دمحأ نيدلا زع ديسلا لاقو

 دوسأ .ةهبجلا عيسو .نيضراعلا فيفخ .رهزأ رمسأ .موقلا نم ةعبر هذ دمحأ ديسلا ناك

 صنو .هتباهأ تكس اذإو .بولقلا بلس ملكت اذإ .مسيملا نسح .هجولا رودم «.نينيعلا

 هنأ فيلأتلاب هودرفأف ةيدمحألا هيدس رمد :يذلا نيم ركملا خايشألاو ظافحلا نم لاجرلا

 ءادوس نفاع يع وقنا فوض نم اسوان ًءادرو .ضيبأ اًصيمق سبلي ناك

 ريثك .دوجولا فيحن ؛ماوَملا عيفر ناكو .ضايبلاب ممعتي نايحألا ضعب يفو «ءامسد

 رظنلا ةحابإ نم هسيلج نكمتي ال ةميظع ةبيه اذ .هروط يف انيكم .كحضلا ليلق «مسبتلا

 .ملعلا نم هيلع لمتشا امل كلذو ؛هميش ةقرو .هقلخو هعبط ةفارظو ؛هقفر عم اذه هيلإ

 ءزغلا قراوخلاو ؛مركلاو بلقلا ولجو ءدجملاو ؛لئاضفلاو «لامكلاو «ةدابعلاو ؛لقعلاو

 نأشلاو «ةرهشلاو تيصلا دعبو ءردقلا ةعفرو ءيدمحملا نئسلاو «ةعرابلا ةمكحلاو

 .هب نيملسملاو هللا انعفن .هرصع يف ديحولا

 هردصت نم ةعباسلا ةنسلا يف هع يعافرلا دمحأ ديسلل تدرو يتلا عاقرلا تيصح :هصخلم

 تغلبف - ةئاسمحو نيعبرأو عبس ةنس اهب ديري روصنم خيشلا هلاخ دعي ةخيشملا طاسب ىلع

 .ةيمرحملا ةولخلا اولخد نيذلا هيديرم نم اهلك ةعقر فلأ ةئامعبس ىلإ

 نوفكتعي دعي ةنس لك يف «ةيعافرلا ةقيرطلا مسارم نم يه ةيمرحملا ةولخلا :هلوق :تلق



 ةمدقملا .:

 نم ناسنإ فلأ ةئام نم رثكأ هدنعو نابعش فصن ةليل هذ دمحأ ديسلا دنع ناك هنإ :هخيرات

 .عيمجلا ةيافكب ماق دقو «نيرئازلا

 انديس يديرم نأ «ةيردلا بكاوكلا» يف يوانملاو «هتاقبط» يف ينارعشلا مامإلا ركذو

 رشع ةتس يلاعلا هقاور يف موي لك كرابملا هدروو هسرد سلجم نورضحي نيذلا دمحأ ديسلا

 هنأ هخيرات يف يزوجلا نبا مامإلا هركذ ام كلذ ديؤيو «ًءاسمو اًحابص طامسلا مهل دميو ءافلأ

 نم ناسنإ فلأ ةثام نم رثكأ هدنعو نابعش نم فصنلا ةليل هذ دمحأ ديسلا دنع ناك

 .عيمجلا ةيافكب ماق دقو «نيرئازلا

 هباتك يف يطساولا نيدلا يقت مامإلا ظفاحلا هاور ام ةرتاوتملا تاياورلا هذه دكؤيو

 فاالآ ةعبرأ «ةثامسمحو نيسمخ ماع تناك يدمحألا قاورلا رطانق نأ «نيبحملا قايرت#

 نورشع هيديرمو هعابتأ نم هقاور يفو ءىرخألا مضت ةقلح لك «قلح عبرأ هؤانبو «ةرطنق

 .ايندلا ضرع

 دنع ميظع لوبق اذ ءا اص ناك :هقذ هركذ دنع ؛هخيرات» يف ريثألا نبا ةمالعلا لاقو

 مامإلا لاقو «ةنحشلا قمديل ولا وأ ىيضاقلا لاق هلثمو 2« ىصحن الام ةذمالتلا نم هلو «سانلا

 ؛نييقارعلا ديسب همسو نأ دعب هركذ دنع «مالسإلا لود» باتك ينو «؛هرصتخ» يف يبهذلا

 .هركذب بنطأو مدع عمك هناي نإ :هنامز يف نيفراعلا ناطلس .ريبكلا دهازلا

 .يلاعلا هنأشب قيلي ام ضعب ركذو .هتمجرتب لاطأو

 انديس ركذ دنع ليوط مالك دعب  «هخيرات» يف رفظملا وبأ فسوي نيدلا سمش لاقو

 مسوملا يف ةنس لك هدنع عمتجي ناكو : ةيلعلا هقراوخو هتامارك ضعب لقنو «هيلإ راشملا

 .مهددع ىصحي ال ميظع قلخ

 دمحأ ديسلا نومسي رصعلا لاجر ناك :«ريسكإلا ةصالخ» يف يطساولا لاقو

 وهو ؛هيلع مهعامجإو .هل مهتبحمو سانلا بولق طابترا ةدشل ؛بولقلا ةلبق ه# يعافرلا

 ةعيرشو «هللا ةقيرط ىلإ هيداهو هللا ىلإ هدشرمو .همامإو رصعلا ةكرب هنإف ءكلذب قيقحلا
 .5 هللا لوسر هدج



 7 ةمدقملا

 ديسلا ناك : «ادصلا ءالج# باتك يف يرصملا مث يواللا لالج نب دمحأ مامإلا لاقو

 ىوادو «ليلغلا همالك ةبوذعب لب ملكت اذإف ملكتي ال هنإ :لاقي ىتح تكسي يعافرلا دمحأ

 نيل ناكو ءرجض ريغ نم هظيغ مظكو ؛ةجاح ريغ نم سانلل عضاوتو هسفن كرت ليلعلا
 .«كحض ريغ نم اًماسب .ةرشاعملا نسح «سفنلا ميرك .قلخلا لهس «ةنؤملا نيه ؛ةكيرعلا

 مراكم هيف تعمتجا ءفارسإ ريغ نم اًداوج «ةلذ ريغ نم اًعضاوتم ءسوبع ريغ نم انوزحم
 .قالخألا

 اذإ .تايلاع تاياور و تازاجإ هلو «اًرسفم اًندحم ءاّدوحي اًرقم ءاًاع اًهيقف ناك

 فيهك ناك .هلعفو ركنملا نع ىهنيو .هلهأل فورعملاب رمأي ,دافأ تكس اذإو .داجأ ملكت

 .لاؤس ريغ نم يطعي .ماتيألاو لمارألل اَبأ .نيدصاقلا ةبعكو «نيجاتحملا أجلمو ؛رئارخلا

 هلوق فلاخي مو .لوقلا قدصو لعفلا ةحصب هعبتأ الوق لاق اذإو ؛لامهإ ريغ نم حنميو

 .طق هلعف

 الجر ناك :هصخلم ام مالك دعب هركذ دنع «هخيرات» يف ناكلخ نبا ىضاقلا لاقو

 عيوب داقتمالا (وييسلا وب, مشع قلع هيل يقل اور وتتهم مناقب اوقف قناني

 ءاهتوئفطيف رانلاب مرضنت يهو "رينانتلا يف لوزنلاك ةبيجع لاوحأ هعابتألو

 .ىصحي الو دعي ال ملاع مهدنع عمتجي مساوم مهلو .ههابشأو اذه لثمو ءدوسألا نوبكريو

 ةروهشم مهرومأو «ةيالولاو ةخيشملا نوثراوتي هيخأ دالوأو «لكلا ةيافكب نوموقيو

 انديس ناك :«ريسكإلا ةصالخ» يف ىطساولا نسحلا وبأ ىلع ةجحلا مامإلا لاقو

 ينيسح «تقولا مامإو .هرصع يف ةعيرشلاو ةقيقحلا لهأ ديس ه# يعافرلا دمحأ ديسلا

 هئافلخ ةدع تغلبو .قالخألا مراكم هيلإ تهتنا .برشملاو مدقلا يدمحم .ءبسنلا

 .افلآ نينامثو ةئام هتايح يف مهئافلخو

 مالك وهف «ةيالولاو ةخيشملا نوثراوتي هيخأ دالوأو :ناكلخ نبا لوق اّمأ :ةدئاف

 فقيل ؛ارّيسي اًطسب ماقملا اذه يف مالكلا طسبن نأ اندرأ كلذلو ؛ليصفت ىلإ جاتحي لمجم

 .(181 / )١ طيسولا مجعملا .هيف زبخي نرفلا وهو رونت :عمج )011(



 ةمدقملا 4

 .هللا ءاش نإ ء هرسيو هليلغ ىفشي ام ىلع اذه انباتك ئراق

 «طساو» بيقن هللا ديبع نيدلا ديؤم فيرشلا ةباسنلا ةمالعلا مامإلا ديسلا لاق

 مامإلا لآ لسلس نأ لعب :«باسنألا رحبال هياتك ُْق ( ينيسحل ا جرعألا نبا»ب فورعملا

 يعافرلا دمحأ ديسلل عساتلا دجلا دمحم مساقلا يبأ ديسلا ىلإ مهعورف ركذو ءمظاكلا ىسوم

 :هصن ام نيعمجأ مهنعو # ريبكلا

 يدهملا هدلو نم هبقعو هللا هافوت نأ ىلإ ةكمب اًميقم يقب هنإف دمحم مساقلا وبأ اأو

 يذلا وهو .يكملا نسحلا :هل لاقيو .ةعافرو «ىيحنو «ناندع بقع اذه يدهملاف ؛هذحو

 لخد يتلا ةنسلا «ةثاثالثو ةرشع عبس ةنس ةكم نم اًرجاهم برغملاب «ةيليبشإ ةيداب» لزن
 نيطالس مّظع دقو ءةكم ريمأ براحم نبا اهيف اولتقو ؛ةكم - هللا مهنعل  ةطمارقلا اهيف
 ءايلع بقعأو :هرمأ ريكو ء«هردق العو «هتلزنم اوعفرو ءروكذملا ىكملا نسحلا ةعافر برغملا

 .تاكربو «:نارمغو ءادعسو

 اهنع لاؤسلا مزلي برغملا يف مهتيرذو .نوبقعم مهلكف «تاكربو نارمعو دعس ام

 ؛ةيرذ مهلكلو اًبلاغ وءاعازهو «ةنانكو «ةعافرو .دمحأ بقعأ هنإف ىلع اّمأو .ةحضاو ركذتل

 ةنيدملا نكس هللا دبعو «ةلسع دمحمو هللا دبعو تباثلا بقعأ مزاحو ءاّمزاح بقعأ دمحأف

 .حلاصلا بقعلا اهيف هلو ةرونملا

 هنإف .ةلسع دمحم اّمأو ءاهركذ قأيس ةكرابم ةيرذ هلو «ىيحي بقعأ هنإف :تباثلا اّمأو

 نبا هعمو زاجحلا ىلإ برغملا نم جرخ تباثلا نب ىيحي نإ مث ؛هريغ بقعي ملو انسح بقعأ
 .«برغملا ةأضفو .كولملا عيقاوت نسح كديبو ءاقهارم مزاح نب ةلسع نب نسح همع

 ىلإ ًالسلسم هبسن نوركذي اهبو «هللاب نيفراعلا خايشألاو ءالعلاو ءفارشألا طوطخو

 ةرجشملا فرشلا ةديرج يف ةرهاطلا هتبسن لاجر ءامسأ تررخ زاجحلا لصو املف يي يبنلا

 ءاملعلا مث .تاداسلاو فارشألا نيمرحلا كولم ةفيرشلا هتبسن ةعفر ىلع هل عقوو

 راصنألا رهاصو «همدق اومركأو ءافلخلا هدقتعاو ,حالصلاو دهزلاب اهب رهتشاو «ةثاعبرأو

 لزن هنإف ؛نسحلا يبأ ىلع ديسلا هنبا دهع ىلإ ةرصبلا يف هتيرذ تيقبو «طساو» ناكس



 . ةمدقملا

 .تقولا مامإ .خويشلا خيش تخأ ةمطاف ةليصألاب راصنألا هلاوخأ نم جوزتو «طساو»

 سدق - ينابرلا يحئاطبلا روصنم بهشألا زابلا «يناعملا تاتشأ عماج ؛ةيفوصلا ىدتقم

 ريبكلا دمحأ ديسلا انديس اًماظن حتفلل اهعمجأو ءاّماقم اهمظعأ ةيرذ اهنم بقعأف - هرس

 .نيعمجأ مهنعو هذ ينيسحلا يعافرلا

 مث ؛يرصبلا مث «يبرغملا يكملا ينيسحلا هبقعو «ةعافر ينب بسن اذه ىلعف

 لضافأ عامجإ ىدل تبثو «قافآلا لهأ دنع قي هللا لوسرب هلاصتا حص بسن «يطساولا

 لئاوألا نم هيف كشي ال .قارعلاو ماشلاو برغملاو زاجحلا يف نيقداصلا نيملسملا

 .مالسلاو ةرمثلا تمعنو ؛ةرجشلا تمعن .رخآلا مويلاو هللاب نمؤي لجر رخاوألاو

 نب هللا ةبه نب ىيحي نب دمحم نب يطساولا دمحم ثرحلا وبأ نيدلا ماظن انخيش لاق

 مداق لوأ ينيسحلا يكملا يبرغملا ىحي ديسلا نإ :«هرجشم» يف ينيسحلا ةكم بيقن نوميم

 لخد يتلا ةنسلا «ةئامعبرأو نيسمخ ماع اهلزن .ةرصبلا ىلإ نيينيسحلا ةعافر ينب ةباصع نم

 نّرأو .رصم ةفيلخ يولعلا هب رصنتسملل روصنملا عماجب بطخو «.دادغب ىريساسبلا اهيف

 لمحو ءاهميرحو ةفالخلا راد ببنو ؛عيشتلا رهظأو .ةعدبلا ىبحأو «لمعلا ريخ ىلع يحب

 .«ةناع ةئيدح» ىلإ شراهم همع نبا عم هلسرأو جدوه يف هللاب مئاقلا ةفيلخلا

 ةفيلخلا درل قارعلا ىلإ كب لرغط راسف «كب لرغط ىلإ ةفيلخلا باحصأ راسو

 ةفيلخلا يقلتو «ةفيلخلا ةبحص اًشراهم مدقتسا دادغب لصو املف «هتفالخ ىلإ هللاب مئاقلا

 سمخل نينثإلا موي «هراد ىلإ ةفيلخلا ةلغب ماجلب ذخأو .ةميظعلا مايخلاو تالآلاو لويخلاب

 ناكم ةفيلخلا بابب كب لرغط فقوو «ةئاعبرأو نيسحخو ىدحإ ةنس ةدعقلا يذ نم نيقب

 هؤاسنو هلاومأ تذخأو «ةفيلخلا ىلإ هسأرب ثعبو «هلتقف يريساسبلا لتاقو .ءبجاحلا

 ."هدالوأو

 يعافرلا ىبحي ديسلا ىلإ ةرصبلاب فارشألا ةباقن مئاقلا ةفيلخلا ضّوف ماعلا كلذ ينو

 هيلع ناك اب لمعلاو «ةينسلا ةنسلاب كسمتلاو .حالصلاو دهزلا نم هنع عاش ال ؛ينيسحلا

 عيقوت ريغ اًباتك هل بتكو «هيدي ىلع ةضفارلا ةنتف ةلازإب اعمط ي هللا لوسر باحصأ
 .هباتك هيلع ىنبو .فيرشلا حلطصملا بحاص هذخأ ةباقنلا

 .(51/0 /؟) «يلاوعلا موجنلا طمس :رظنا 010(



 ةمدقملا ٠

 ام باتكلا ركذ دعب لاق مث ؛هصنب ةفيلخلا باتك جرعألا نب فيرشلا ركذو :لوقأ

 فرش ظفح عم ةينسلا ةنسلا هيدي ىلع هللا دْيأو ؛ةيصولا هذبب ىبحي ديسلا لمعف :هظفل

 كل نوما في ناهريراقلا هلع كتتكمو ب ملم افلا موتو و نوفل ةرتعلا

 ديعس يبأ خيشلا تنب ةيراصنألا ءالع ةبيسحلا ةليصألاب جوزت مث «بوبحملاب بحملا

 هلحم ةيرقلا سأر نيفد نسحلا ابأ اًيلع ديسلا اهدلوأن ؛يحئاطبلا يراصنألا يراجتلا

 خيشلا تخأ ةمطاف هلاخ تنبب جوزتو «ةديبع مأ نكسو حئاطبلا مدق ربك |ملف «دادغبب

 .نامزلا مامإ ءليصألا فيرشلا ليلجلا بطقلا اهدلوأف ,.يحئاطبلا ينابرلا روصنم مامإلا

 ا ” ,يعافرلا ريبكلا دمحأ ديسلا ؛نافرعلا لهأ ىلع هللا ةجح

 .بسنلا تسو ليعامسإ ديسلاو نامثع ديسلا

 نسح نإف بسنلا تس اّمأو ءاكرابمو اًجرف بقعأ ناثعو دمحأ بقعأ ليعامسإف
 .ةرصبلا ليزن يعافرلا ينيسحلا ىيحي بيقنلا همع نبا عم مدق يذلا مزاح نب ةلسع نب

 «لضفلا يبأ مامإلا خيشلا تنب هجوز ربك املو «نيدلا مولع هأرقأو .هدشرأو همع نبا هابر

 تخأ بسنلا تس ةفيرشلا همع تنبب جوزت هدشأ غلب |لف «ناثع نيدلا فيس اهدلوأف

 .ميحرلا دبعو اًيلع اهدلوأف ءاهركذ مدقت يتلا ريبكلا دمحأ ديسلا

 ةحلاصلا ةخيشلاب هتيادب يف جوزت هنإف يعافرلا ريبكلا سابعلا وبأ دمحأ ديسلا اّمأو

 ةمطاف اهدلوأف ءيراصنألا يراجتلا ىيحي نب ركب يبأ خيشلا تنب ةيراصنآلا ةجيدخ

 تام نيدلا بطق اً اص اهدلوأف ؛ةعبار ةدباعلا ةدهازلا اهتخأب جوزتف تيفوت مث «بنيزو

 .جوزتي لو ةنس ةرشع عبس هرمعو هدلاو ةايح يف

 تنب ةمطاف اّمأو ءروصنم همسا اذلو بقعأو جوزت لب :يدادحلا يلع خيشلا لاقو

 فيس نب ةلودلا بذهم يلع همع نبا نباو هتخأ نباب اهوبأ اهجوز دقف ريبكلا دمحأ ديسلا

 نيدلا مجنو ؛بزعألا ميهاربإ نيدلا ىيحم ريبكلا مامإلا هللا يلو اهدلوأف ؛نامثع نيدلا

 .تانب عبرأو نامثعو ليعاسإ اهدلوأف ءىرخأ ةأرماب اهتافو دعب جوزتو ءرضخألا دمحأ

 .«طساو»ب ةيرذ مهلكلو

 5200 نباو اهتمع نبا اهب جوزت اهنإف ريبكلا دمحأ ديسلا بنيز اّمأو
 ءايلع نسحلا ابأو ءدمحأ نيدلا بطق وأ دمحم نيدلا سمش اهدلوأف «ميحرلا دبع ةلودلا



 ةمدقملا ١١

 ماشلا يف ةيرذ مهلكلو .نيتنبو .نسحلا ابأو .مساقلا ابأ دمحأو .دايصلا دمحأ نيدلا زعو

 مأ قاور ةخيشم نوثراوتي مهنإف ؛ةديبع مأ يف مهتيب ةدعاق نإو ءزاجحلاو رصمو قارعلاو

 .ليج دعب اليج ةرصبلاو طساو ةسائرو «ةديبع

 .ىهتنا .زاجحلاو برغملا يف ةيقب مهلو ءاذج نوريثك ماشلاو

 .مهعورفو مهبسنب ةلفاح اًبتك اوقلأف مهيبحمو مهعابتأ نم ةعامج ىنتعا دقو

 . ىهتنا  ىلاعت هللا مهرثك  مهباقعأو مهعورف ركذ نم يفكي ام اهيف نإف ءعجارتلاف

 ديسلا لماكلا درفلا هب داري ظفللا اذه مويلا قلطأ اذإو ىعافرلا ةبسن تملع دقو

 :ةبسانملا نم ةعفرلا ىلع هتلالد يف ام ىفخي الو .هل اًبقل راص ثيح هذ دمحأ

 هبقل ف تركفنإهانعمواالإ بقل اذ كانيع ترصبأ املقو

 هتاقوأ نم فرص ام و ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ قيرط دْيأ يذلا ديسلا وهو ال فيك

 امو «ةرهتشملا راثآلا و ةريتعملا بتكلا كلذب قطن [ى .ةعاط وأ ملع ةقيقد لح ريغ يف ةعاس

 كلذو ه# ديسلا اًحدام يلصوملا دام نب كلملا دبع خيشلا هللاب فراعلا مامإلا لوق نسحأ

 ش :هرس سدق .هلوق

 ليدنمبايلعلاةماه تلمشت هلئاش نمايىعافرلانبااي

 ليوأب الاي  ةقيقحلااهنم ترحفناف بيغلا تاضماغ توطنا كب

 ليوبهتو حطش نع هزنت قدص اهعرتأ كنم تضاف ةعيرشلا نيع

 ٍلييخنو يمهو نع تمفرتاذه نمو سباتكلا رارسأ كب تمسجت

 ليلعتو ريدقتب لاجرلافاط  نإةححملا ناهريبب كنم لوطأ

 ليقلاو لاقلاب ال قحلاةورعب اًصتعم حتفلا انيس كب ىقترأو

 لينلاك حتفلا لين حنم اهضعب نم هبئئاصم تلبغاف دحملاب تض رعأ
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 ليلبتو ريبكتب يلامملا ىلإ اًّيقترم قفألا لاله ريس ترسو

 ليم ىلإ ل يمنمكيئدت يلجم  يفنلقنتلا يغبتاًض هان لزت مو

 ليجأتو ليجعتب كيدلْمَسُت ملف باهذلا ايندلا بهذم يف َّتْنبأ
 ليدسعتب ظوحلم حرجلا نع لاع 2-لطب نم نيفرشلا ىقف رد هلل

 ليلك انهيت يفالتلكم اكلت روف ةزرحبأ الون

 ليدنقبموق ىرس نأ انلمس 2 هتعلط داشرإلا اس يف تقلأت

 ليفلا وأ يراضلاب ههبشت لو ىده ثيل هللا دوسأ نم ىمحلا ىمحي

 ليلضتو ديك نع يغفلا بئاصع 2هلزلز عرشلاو ةرتف ىلع ىتأ

 لوذحم "رامطأ يف بكرلا دطوم  هتبرغءوس يكبي لفقأ نيدلاو

 ليترتو ديوحجتب ينامعملا يأ  التموي ءاحمسلاةنسلاددجف

 ليجنإو ناقرف روشمهوط ام قراوخلارغ نم رهظيماقو
 ليمكتو ميلعت قفخهرونب 0 ةقفاخ عرشلاءاول هيدي يفو

 ليوحم طيخ نعالع نيد لاك ىلإ هنم قبس ملع صقان لكو

 لييبقتب يفوك هفك نموهل اكقفتلم هللا لوسر هاعذ ىنح

 لوقصمب مهنع ابراض هلهأل اًرزو وأ نيدلااذههاًرازإ رصف

 ليضفتب ايلعلا ينب يفهل تضق اذي يمشاملا حار مثل نم زاحو

 ليطعتو ضقن نعزسع قنورب 0ىرسفاقبلا جوأ نم نكمت رس
 ليق يذل زكراهدعب نم سيلو 2 امل لاجرلا باطقأ راح ةيانع

 ليدبتو فرح ىلعأل مهب ىرس دقو ماركلا موقلا صلخ هعابتأ

 )١( طبحملا سوماقلا ءٌرارطأ :ج ٍفوّصلا ريغ نم يلابلا ٌءاسِكلا وأ هُنَا ُبوشلا :رسكلاب ءٌرْمّطلا )١/”هةغ(.



 ١ ةمدقملا

 ليربج رارسأ ىفطصملا هدج نع ىورو افطصالا طارص مهيسف متأو

 لوبقمو عوبتم فرشأ هدجت اهلئاقو ىوعدلا حرطت نإ حاص اي

 ليج ىلإ ليج نم لكلا هوأش نع 22 ةرصاق هللا لهأ نيطالس تلااق

 يلوزلاو يتيهغلاو ينارفعزلاو اعمهويح ايلعلا وذو يحبنملاو

 يليجلا رداقلا دبعو بيجنلا وبأ هتريس ضعب نع زجاسع مهلثسمو

 ليلحتب اذه ىلع تننأ تبلوط ام ةمامإلا شرسع ىقر تفلح ولو

 يليقهنإردج ان بةيقوف 200تبلط نإ قفألا سمش ةجهبل لقف

 ليزنث تايآاطغلا فشكل ىدهأ 2ىده لوتبلا مسج نم ضعقم خيش

 لوقنمب تضير ىفطصملا ةمقن نم 2 (ًمكح ىورمك يلعهيبأنعو

 ليقلا فرشأ ينايفلا رفق تيبلاب 2ثعغأ لاجررلا تاماه جات اي كوعدأ

 يلومأمو يلوئسمو يرخذ تنأف 0ةمطاف نباي يزجع كمرزعب كراد

 ليجبتب ابوحصصم كلاضرلادي هقتنكت هللا الس امود كيلع

 :اضيا-هرس سدق  دامح نبا لوف ينجيبعتو

 ةمأ لك ينعامجإلادغهيلع ىرولا يف كلضف دجملا ىعافر ايالأ

 ةمئالادعب تلازالاهمظعأو ةميظع نيسحلاءانيأرخافم

 ىلإ هجوت نإ «ةريرسلاو بلقلا رين ,ةريسلاو تمسلا نسح ناك هنإف هيف كلذك وهو

 لضفلاب رهتشا ءاّرورس هيدايأ يديأب هيدان معفأ مدعم ماركأ ىلع طبر وأ ءارون ألم بلق

 هايازمو هلئامش عبت نمو ءراطقألا رئاس ىلع هرون قرشأف ؛راهنلا ةحبار سمشلا راهتشا

 تابثألا تاقثلا كلذ ىلع صن امى ِهي هدج ةنس عابتا ىلع سانلا صرحأ نم ناك هنإ ملعي

 ريغ يف  هحور هللا بيط  ةيميت نب نيدلا يقت ريرحنلا خيشلا هب حرصو «ءاملعلا ةلجأ نم

 .هلهأ وه |مب هذ هيلع ىنثأو ءهبتك نم عضوم

 ابتك هراثآو هبقانم يف فَّلأو «مامإلا اذه ايازم نم هبتك هللا هظفح مظانلا عبشأ دقو
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 .مولعلا نم هيلع اًيوطنم ناك ام لامك ىلع فوقولا دارأ نمف ءاهيلإ قبسي مل ةليلج

 نيملسملا عتمو هللا هظفح  مظانلا تافلؤم ىلإ عجريلف لئامشلاو ءايازملاو «لئاضفلاو

 :عرتم سأكلا يف الو عزنم سوقلا يف قبي مل هنإف  هتايحب

 مهم الو بيصن اهنمهل سيلو هرمع عاض نم كييلف هسفن ىلع

 .رهاظ اهرس رونو رهاب اهرمأ ليوطلا ملعلاو ليلجلا ديسلا اذه بقانم نإ يرمعلو

 ةيمكحلا هتالكو «عاقبلا رئاس يف رشتناو .عاسألاو ماهفألا المو عاذو عاش ام كلذ نأ ىلع

 مامإلا هنع هلقن ام :اهنم «ةيرهوجلا دوقعلا اهنود ةيبيغلا رارسألا ضماوغ اهعدوتسا يتلا

 هلوق كلذو ؛رثولاك قيحر» يف  هرس سدق  يموزخملا يعافرلا نيدلا جارس دمحم ديسلا

 ةنسب كسمتلاو هللا قلخ ىلع ةقفشلاو ؛هلل لذلاو راسكنالا هللا ىلإ قرطلا برقأ :هيذ

 .«ىعافرلا دمحأ يديس نيملعلا وبأ» :انباتك :رظناو ..اذه

 .بيجم بيرق ىلاعتو هناحبس هنإ ؛هاطخ ددسو هب عفنو هللا

 .قفوملا هللاو ءعاقبلاو راطقألا رئاس يف ةيساورلاو ةيعافرلا انتاداس عيمج اذكو

 ثحبلل ةيدمحملا ةقيقحلا هرادب -يديزملا ديرف دمحأ /نيسحلاو نسحلا وبأ :هبتك

 ١55701٠ ٠٠١[. 51/] .ةرهاقلا -ةيفوصلا ةداسلا ثارت ءايحإو ىملعلا



 ١ فنصلملا انديس ةمجرت

 فنصللا انديس ةمجرت

 انخيش قئاقرلا هذبب مركتملاو قئاقدلا هذه ضيفمو قئاقحلا هذه بحاص وه

 فرشلا نيع ةرقو رصعلا ءايلوأ ناطلس دوهشلا لهأ بكوكو دوجولا ثوغ انديسو
 ديسلا ساسألا يوقلا نأشلا عيفرلا ةماهفلا ةمالعلا ريطملا ثيغلاو ريبكلا مامإلا رخفلاو

 - دلو هب انعو هذ ساورلاب ريهشلا ينيسحلا يعافرلا يدايصلا مازخ لآ يدهم دمحم ءابب

 لامعأ نم خويشلا قوس ةدلب يف فلأو نيتثامو نيرشع ةنس -هتاكربو همولعب هللا انعفن
 الإ هل سيل ًاديرف يقبو نوعاطلا يف همأو هوبأ يفوت هرمع نم ةرشع ةثلاثلا غلب املو ةرصبلا

 للكو اهعاقب هللا فرش ةرونملا ةنيدملا ىلإ هلاخ عم رجاه ةنسلا كلت يفو هلاخ هفلكف هللا

 ماقملا بحاصو دوحلاو مركلا ندعمو دوجولا رس هدج ةرايزب فرشتو اهعاق رونلاب

 هللا تاولص هيلع رشبلا ديس باتعأ ىلإ عجرو رمتعاو جح ةهرب دعب مث دي دومحملا

 رصم ىلإ بهذف هلاىكتساو ةعيرشلا ملع ذخأب رمأ مث رمق قرشأو ليل متعأ ام هتايلستو
 نيلضافلا نيخيشلا نع ةيضرملا نونفلاو ةيعرشلا مولعلا ىقلتو رهزألا عماجلا لخدو

 مولعلا روحبب جامو رهتشاو مظعو رهمو عربو بليعث خيشلاو ريمألا خيشلا نيليلجلا

 اهاضق يتلا ةرينملا ةريفولا ماوعألاو ةريثكلا نينسلا كلت دعب مث موهفملاو قوطنملاب طاحأو

 هللاب الإ ةوق الو لوح الو هلل لكلا اكرات ةحايسلل درجت ةعيرذلا همعنو ةعيرشلا ةمدخب

 انالوم دارفألا دحوأ باجنإلا ثوغو باطقألا بطق هدج رازو ةيماشلا رايدلا لزنو

 نيكتم يف ةيعافرلا ةمظعملا ةرضحلا طبس ينيسحلا يعافرلا دايصلا دمحأ نيدلا زع ديسلا

 يقنلا يلؤلا همع نبا ىلع عمتجاو مازخ لآ همع ينب ىلع ًافيض لزنو نوخيش ناخ رهاظب

 هحورو هرس هللا سّدق يعافرلا يدايصلا مازخ لآ يداو نسح ديسلا تاكربلا بأ يخسلا

 نم برقلاب ةيرق انحبس رفك ىلإ بهذ مث هتيواز يف ًامايأ ىقبو نوخيش ناخ يف كاذ ذإ وهو
 ءالعلا بأ ريهشلا يمالسإلا فوسليفلا ةدلب نامعنلا ةرعم لامعأ نم يه نوخيش ناخ

 يدمحملا بجر ديسلا لاوحألا يبأ بجنألا يلولا ىلع عمتجا اهيفو هللا همحر يرعل



 فنصملا انديس ةمجرت ١5

 حفنو هركذ رم يذلا تاكربلا يبأ يداو نسح ديسلا خيش يعافرلا يدايصلا يمازخلا

 لآلا ةمئأ نيرهاطلا هدادجأ رازو قارعلا ىلإ جردت مث هريسي ةهرب هدنع ماقأو هرطع

 هدج ةرضح راز نأ ىلإ ريسلا هب ىهتناو كلملا مهنع هللا يضر نيملاعلا سومش نييضرملا

 هيلع نيلسرملا ديس هدج دي لبقم نيفراعلاو ءايلوألا ناطلس رهزألا رمقلاو ربكألا ثوغلا
 انديسو انالوم نيملعلا وبأ ةململا يف بودنملا ةمألا خيش وهو الإ نيملاعلا بر تاولص

 :يرابلا ناوضر هيلع يراصنألا ينسحلا ينيسحلا يعافرلا ريبكلا دمحأ نيدلا يح ديسلا

 نم رثكأو رايدلا يصقو دالبلا عساش لصوو راصمألاو راطقألا فاطو ةرصبلا لخد مث

 ةملكو ةقيرطلا يف داشرإلا ةبون هيلإ تهتناو مجعلاو برعلا دالب يف مدقلا ىلع ةحايسلا

 نمزلا هب رونتو رصحلاو دعلا نع هتافوشكو هتامارك تدازو ةعيرشلا مولع يف دارفنالا

 تقولا ثوغ وهف ةلمجلابو ةقئاش تاموظنمو ةديحو راثآو ةديدع تافلؤم هلو رصعلاو

 ةليوط ةدم دعب هرمأ لآ دقو لامآلا ةبعكو لآلا ديسو هيفصو رصعلا دعسو هيلوو هتكربو

 نم فلأو نيتئامو نيناثو عبس ةنس اهم هللا هافوتو ًامايأ ضرملا هب ملأو دادغب ىلإ فرش نأ
 هدبع هيف لاق دقو راونألا هيف حفطتو رازي ماقم هلو و فرشلاو دجملا بحاص ةرجه

 ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا قئاقدلا هذه دوقع مظانو قئاقرلا هذه عماج هبيسنو هتفيلخو هبيسحو

 ةدالقو ةديرف ةديصق مظتناو هدقرف ولعو هدقرم ىلإ نرشأ ًاتايبأ هل هللا ناك ىدهلا وبأ دمحم

 : يه اهو ةديفم

 هدسقرم يوسلعلا ٍءالملاطبهمو هدقرف ءاض مامإ قارعلا يف يف

 هددجيهافاونيدلاانهيلف  ًاضهتنم نيدلا رمأ ديدجتل ىتأ

 هدهشم ملعلا رحب ٌّمض يذلا ربحلا دسألاو يدهملا ديسلا وه معن

 هدمحن ايندلا يفنعرشلا ةرصنل هددم نع ناسحإلا ديب هماقأ

 هديؤم ًالضف همسازع هللاو هفعسم نوكلا اذه حور ىفطصلملاف



 ىلإ مامإلا يعافرلا نبا ةمهو

 ادبأيضقتتال ةبونهل تدمأ

 ًادبأ يضقنتال ةبونهل تدهأ

 هدذمحم هيلعم قحلاهقيرط

 دنس ديس مامإنمهبمعتنا

 انلهنع نيدلا ءاهب مامإإلا ءاج

 تندلع نلاعلا واهم ىيعف

 تبسككاف هللا ءايلوأ هب تذال

 هب هلإلا ىضري يذلا قيرطلا خيش

 اذإ وهف بابلألل هيناعم تقر

 هتمه هللا ريغ لكلا نع ىوذ

 هصخأ سم بارت ءادف يحور

 هحئادم يف ارد يرعش تمظن

 هعماس هللا يف برط نمزتب

 هدراو مشلالابجلا ليمتسيو

 هدجربز اعوفرم قفألا عصري

 تمس بولقلا ين انكر عرشلل مقأ

 الج نيح ناسهبلاو يغلا فزمو

 هدلعصت راودلاددملا بتارم

 هدعصت راودلاددملابتارم

 هدمقتواهيلاعم فهميقت

 هدحخأ هللا رو سرله بابو

 هدسي ىفطصملا حيرض نم هل تدم

 هدعسيو ىقشألا كردي جهنمب

 هدصرت بابلألا ولوأ نيد قيرط

 هدروم باط سأكب تباطو ًالضن

 هدذشرم يدمهملا ىدمللا مامإ ىق

 هديس هللا لهأ ناويد سيئر

 هدمُثإ نافرعلا ةرصاب نفج يف

 هدصقم لاوحألا رئاس يف هللاف

 هدسحت يولعلا ماعلا بكاوك

 هديجو ةيلاغهايلعل يده

 ةدشنم ناوكألا يف رطعلا عرفيو

 هددرت ايلعلا يذل ولحيو ىنعم

 هدجسع ضرألا نيز يلدلا ينو

 هدمعأ هللا ملع تاواهس ىلإ

 هدمحت نحر لا ةكئالم اجب

 /ا١



 فنصلملا انديس ةمجرت 14

 هديس دبعلارمأ لفاكو قتع ىلإل يممأ ال قرد بع هل نأ

 هدهشت ناوكألاةرصابوًارهد هدهشم سدقلا رون طبهم لازال

 هدفريو ةمظعلاةمحرلابهيتأي 20همظعأ مضأربق ثيغلا ادعالو

 هدنسم هللا ةلخ ريخهدحجب  ًالصتم لضفلا ثيدح حصاام

 ماركلا هئابآ ةهج نم لصتم سانلا بر ناوضر هيلع ساؤرلا مامإلا انديس بسنو

 ىعفاش هبهذمو ةيدمحم هتريسو ةيعافر ةفيرشلا هتقرخو «يناليجلا ليلجلا بطقلا ةرضحب

 .هيلإ راشي وأ هيلع هبني نأ نم رهشأ هلضفو
 :ةريثكلا هفيناصت نم

 .«نيقتملا ةجحمو نيقيلا ةاكشم») :هامس رعش ناويد ١-

 .قيرطلاو كولسلا بابرأل قيقحتلا لئالد 22-5

 .ثيدحلا يف لجسلا ىط - 3

 .«مركلا ةدئام نم ممهلا ةدئافال :هأمسس رعش ناويد 8

 . - انقيقحتب - باطقألا فرشأل باطنخلا فرشأ 1

 . - انقيقحتب - .ماكحألاو مكحلا نم مدقت ام لك نع ماعلا بئانلا >/7

 .ةقيرطلا ماكحأ يف ةقيقحلا ةكلذف 0-7

 . - انقيقحتب - .ءاضيبلا ةردلا 26

 . - انقيقحتب - .ليلبلا ةمقرب ٠-

 . - انقيقحتب - .باهولا ميركلا ةيانع هب تلزنت ايف باطخلا لصف ١-2000

 . - انقيقحتب -ةيوبنلا تادادمإلا نم ةطقتلملا ةيودهملا مكحلا -

 . - انقيقحتب - قئاقحلا قراوب بنا

 ١7/5(. /”) ةلاحكل نيفلؤملا مجعم /رظناو



 ةيانعلا فرفر
 [ةيالولاو ةثارولا يف]

 يدايصلا يمازخلا يدهم دمحم نيدلا ءاهب ديسلا مظعألا ذاتسألا

 ساورلاب ريهشلا

 مه ١285 ةنس ىقوتملا

 قيلعتو جيرختو قيقحت

 يديزملا ديرف دمحأ خيشلا



 مك هيلا هب تطشن ادبح نيملامل( برع هني يمل

 00 د اجب تةلمت ف ىِبلس درمملا ف هيلا تييبسلا
 1 تا كف فنيبقب رصلا ىارسن) هس رث ةرضح وأ ١

 ع س دقلا رياهي» يف يرستم خلا حاور دل ١ بابل فس

 7 رتاطدم دياع دنا ع يبيزلا تفاشلا اليعذلا دينا
 مالك بانج ملس ى هع هنا لع قلشلا 29 اب ا بارما ا : « لا ق للا ددملا ةل ىد

 مله ى هيلع هللا هلص برقملا هع ا تييقتمل ١
 تانباكلا دسها ف ملس ى عبلع هللا

 تااررابر ١ يتقيشرم يف ل متل ا مسلمو ملستو هيلع هددامط
 لمزل) ضعمل | ىروشلا| ملع ف ملت ىف هيلع هديا ملص تاقم افلا ف
 ل مملمن ى هيلع هللا مله ثايب ىلا ف تايلكت  ينهل اه يف
 دي يرعلس ى هيلع مدير مع بن ذل ١ ةعاس يف لرئدلا تبوص كمغن

 ملس ى هيلع هزإ مم جإ للك مع *طوسبل ١ ةيبل ذلا يعمل ا
 ل يلقن ملسو هيلع لبا ملم مع دلملا ليس ف مالوهلا ىبت
 بييبهرملسو هيلع هدلا مع تتررطسي امو رمدقلا د ةتلشى
 هللر لبيع لوبي. ١ هللا جرش ف ملسو هيلع هللا مع لظوململا هللا

 |يتغبف ؟نع كليب ا تلا يربتلا ةعفشلا و ملسو هبلع
 هند ثيوأذم ف هدا كم يف هللا ممااوع تاسماه مهدت

 تلا ءادملا يف ةاهنلا ةشييقس هلا كر ملسو هيلع هنزإ لع

 هوس1* و هيف رطلا يف تاداسلا تاداق ةناضار
 رارشجرل تعش ا تسيب ذلا اياد دل ١ بوبشتلا يدان

 لم تاءدرجولا مج



 لئكابار ثنا ذالا م داعرمكذ +ثس شكا ن هبم بلف ١

 شبقنإو ببيلق اذلا بنع ثرومش امرم دعابتو ةفثتلار
 تيلطسسب )ا روس أ ف هي ل ٠ تشيع لهم ار

 فمادقر بيوشس  مكسوكيو طسو نما مذا السر

 او تكلي سانا مئصشمو بع نع لل

 كيس سلح سعب فيلل هقح ب تسسو تايم

 ه«يلخ هللا لص ىبنلا عا ديملا
 لاقم 5 شاف ليج او ماسجو
 وس / درحم «هىلا كلا هملا ذل

 بي هلل ب ىلار هللا

 نيملاهل |
 .للبم أ





 فو ةيانعلا فرفر

 رف م
 هر راد

 [فنصملا خيشلا ةمدقم]

 هتبذاجب تقلستو .نيلسرملاو نييبنلا ممه هيلإ هب تطشن اذمح «نيملاعلا بر هلل دمحلا
 .نيفراعلاو نيقيّدصلا رارسأ هسدق ةرضح ىلإ

 بابرأ ديس ىلع سدقلا رئاظح يف يرست يتلا حاورألا بابل نم مالسلاو ةالصلاو

 قلخلا تاداس ديسو ِدبِكَي قحلا لهأ حور .سدقألا ددملا ةلود ىف لكي نيمحا دهاشملا

 دمحأو كَذ تادوجولا دمحم ْيِلكَي نيقيلا ملعلا ةرضح ىلإ نيقتمل مئازع ٍباَّذج كي

 ضحملا رونلا ملعو كيك تاضماغلاو تازرابلا يتقيقر يف يلدتلا مسلطو دلي تانئاكلا

 ديو َي دبألا ةحاس يف لزألا توص ةمغنو قِِلَي تايئزجلاو تايلكلا يتعلاط يف لوألا

 « ترو ةطقن ؛ كي محالملا لوسرو ىلاوعلا يبن قْلي دحأ لك ىلع ةطوسبملا ةيلإلا ةمحرلا

 لكي ظوفحملا هللا حولو كك ظوحلملا هللا بيبح يك 4َنوُرطَسَي اَمَو ٍمَلقْلاَو9 ةتكنو
 هللا كلم يف هللا ملاوع تاسماط ىلوألا اهتضبق نع تسجبنا يتلا ىربكلا ةحفنلاو

 .لك هللا توكلمو

 ىللعو .نيقيرطلا يف تاداسلا تاداق هباحصأو «نيرادلا يف ةاجنلا ةنيفس هلآ ىلعو

 تجلبناو .بحلا ةلفح يف برقلا سوئك مه تعرتأ نيذلا ءايلوألا دوهشلا نيدايم دوسأ

 نأش نم اونكمتو ءيوبنلا ثرإلاب اوققحت ىتح «بلقلا ءامس يف بويغلا نئازخ علاطم مه
 ىلإ هناوضرو هتمحرو هللا مالس مهيلع ؛نيحلاصلا هللا دابع «نيقيلا ءاملع «يدمحملا عابتالا

 .نيدلا موي

 لك يف هللا ىلع لكوتملا .نيعمجأ هللا دابع فعضأو نيكاسملا مديوخ لوقيف ...دعب ام

 هللا هّمع ءينيسحلا يعافرلا ؛ءابرغلا بيرغب تعنيو ءيدهم دمحم ؛ينيع وأ يروط نأش



 ةيانعلا فرفر ع

 كلسب تمظتنا باتك اذه :هفاحتإ ةرمخ نم هفاطلأ ةرضح يف هاقسو «هفاعسإب هيدلاوو

 .«ةيانعلا فرفر» :هتيمس كلذلو ؟هدورب ةيانعلا ةودسب تجستناو «هدوقع حوتفلا

 .ةيادهلا يلو هللاو

 اًبابو ءاّرمر حتفي اًرنكو «ةقيقح حضوت ةقيرطو ؛ةجحم جلبت ةجخ دلولا اهيأ هذخف
 ةدئافو ءايضرم اًجاهنمو ءاّيوق اًمزعو ءاّرونو اًحالسو ءاّروهط اًبارشو ءاًبارحم لصوي

 .بلاغ نب يؤل ديس يف فنتكملا ّرسلا نئازخ نم بهاوملا هتضافأ «ةينابر ةدئامو «ةيوامس

 يناسحإلا ضيفلا ةحفاكم يف هب جلجلتو .نانجلا بهولا ةردس نم هئاقلإ دعب هب قفخ

 ةياعر نيعب اًيعرم ءاجف ءاّددسم هنومضم ناسللا مجرتو ءاّديؤم هَّرس بلقلا غرفأف «ناسللا

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو هللا



 <” ةيانعلا فرفر

 نينمؤملا ىلع هلآ ىلعو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا لضف]
 [مهسفنأ نم مهب ىلوا هنوكو

 نمف يي دمحم اهكلف ساربن دبألاو لزألا يف هلل ةرضح لك :هللا ءاش ام هللا مسب

 َتَرييِيْؤُمْلاب لَو ُىئلآ» زاف دقف .هكلم ةزوحب بدألا ةطمن نم لخدو :هكلسب مظتتا

 .[1:بازحألا] ”4ةبِسْفنَأ نم

 ىلع انّلد ,حوتفلاو ددملا جاربأ يف الألتي هناطلس بكوك اذهو «حولي هلامج علاط اذه

 قرقرو .دودحلا دنع فوقولاو .دوهعلاب ءافولا انمزلأو .دييقتلاو قالطإلا يفنو ءديحوتلا

 بولقلا تبثو .تازجعملاب لوقعلا رهمو «تارابعلا يسدق فونص يف تاراشإلا عيدب

 بولقلا عمج انمَّلَعو .بيرلل قحاملا نيقيلا رس بيغلا رحب نم ضافأو «تانيبلا تايآلاب
 ةبذاكلا مهموعز تافراطم يف ماهوألا بابرأ رّيصف «هللا ىلإ رارسألا ءارسإو .هللا ىلع

 ضحملا ناهيإلا بارشب هللا ىلإ نيقيلا قدصب ةرئاطلا بولقلا لهأ لعجو «ىرايح
 .ىراكشي مه امو ءىراكس

 :ةرات تتأف .فقاوملا جاجع تحت تجرض اًدوسأ يسودقلا هددم ةياغ نم ساو

 مهنم تيأر ىتح .مهنع هب مهفرصو «مهنم هيلإ مهذخأ ,فئاطللاب :ةراتو .مئازعلا لزالزب

 ًلعو «ميهب رفك بابلج هنع قْرُم انايإو «ةقتار ةقتاف ةينابر مئازعو .ةقطان ةيهلإ ةنسلأ
 ةاشم ءاناسرفو ًالاجر هللا ملاوع يف مهنم هتمهب راثآو ,.ميسج لهج ٌءادر هنع ٌقشنا اًضاَيف

 تاحونسلا قئاقرب اومدمدو «ممها بئانجب تادوجولا كانا يف اومزمزف ءانابكرو

 زرب «قلطملا ناهيإلاو قحلا ديحوتلا لهأ مهف «ملقلاو حوللا يتلود نم تذخأ يتلا ةيوبنلا

 ظحو .مهسفنأ نم هللا ظح بلطي لي يبنلاو اهظح بلطت نمؤملا سفن :يلقبلا ناهبزور خيشلا لاق )١(
 ةيالو ري ملو قف لوسرلا كلم يف هسفن ري مل نم :لهس لاق .مهيف مهسفنأ ظح نم ىلوأ مهنم قحلا

 مهسفنأ نم قلخلاب ىلوألا وه يبنلا نأل ؛لاحب هتنس ةوالح قوذي ال لاوحألا عيمج يف آي لوسرلا

 ُنمؤي ال» :لوقي 6 يبنلاو حين ْنِم تنِمْؤُمْلَاِب وأ ُىبلآ» :لوقي هللا ىرت الأ .مهلاومأو
 .«نيعمجأ سانلاو هلامو هدلوو هسفن نم هيلإ ّبحأ َنوكأ ىتح مكدحأ
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 ا ولا

 َكبِتلْو »ع َنوقِبَسلآ َنوَقِبَسلاَول مه اهو ؛مهمالعأ هللا داالب ف تاو .مهمادقأ

 .[١٠٠١١:ةعقاولا] 4َنوُبَرَقُمْلا

 نيقيددصلا ديحوت]

 [هل هئاعدو رضخلاب ه5 فلؤملا عامتجاو
 حيرلا رجزو ؛ملظأو ليللا لغلغ دقو ءسراف قارع يداوب نم ةيداب يف ةليل ترس

 نم ةريغص ةرجش ىلإ تأجتلاو ءاعسو تفعضو ءاعرذ تقضف «معفأو ةيدابلا ًالمف رطملاب

 ميدق اي .ميمعلا كفطل فطللا ميمع اي) :لوقأ انأو اهتحت تسلجف «ءافرطلا رجش دعاوق

 بيج اي ,ةمح رلا ةمح لا ء؛ثايغلا ثايغلا ؛ميدعلا محرا ىنغ اي «ميدقلا كناسحإ ناسحاإلا

 .(نيمحارلا محرأ اي ءنيرطضملا ءاعد

 ىلاعت هللا لبحب اًصتعم .يلمعو يملع نع اًكفنم ينوك ةلاح كلذ رركأ تلعجو

 ءرمقلا زربو مالظلا ىراوتو ءرطملا نكس ىتح ليلق ريغ ناك (مف «هيلع ًالكوتم هيلإ اًنجال

 :لاقو لس هرورتملا ق راوي هيدر لع عملت «وونلاب جزي هنأك لجر ربلا نطب نم دفو مث

 ماصتعالاو «ناوكألا لابح عطقو ؛ثدحلا نع مدِقلا دارفإ نيقيدصلا ديحوت»

 يضر مقاما لوغلاو مهمات حح رعد هاو حا اطر ها لح

 وهو قي يبنلا نع ةحيحصلا ةباينلاب ةمألا 2 ماّرقلا مه دإ مهلاوحأب يلحتلاو .مهقالخأب

 هللا نم برقلا ةيذاجو هللا ىلإ وندلا باب - هتاهيلست لمكأو هللا تاولص لضفأ هيلع -

 «لض هتقيرط ريغب هللا ىلإ راس نمف «ميقتسملا طارصلا ىلإ يداحلاو ؛ميوقلا جاهنملا برو

 كل لصحو «مهديحوت نم ءىش ةليللا هذه يف كل حص دقو «لز هتجحم نع فرحنا نمو

 قال يبا وااو لاق ىلع اغلا لدن كارمن: بديت هدير نهد يرح
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 ."«ءاخرلاو ةدشلا يتقراط يفو ؛ءاجرلاو فوخلا يتلاح يف كلذ كب رقتسي ىتح

 تاليخاو راصلا ,ى حارضلا هنعب زو رجلا قف عاطلا جونو ىباق لع همانك قون

 تنك باو ؟تدفو لحم يأ نمو ؟تنأ نم ينفّرع كلأسأ هللاب ءيديس :تلقو «هديب

 لابج نم ليج ليذ يف تنك ٠ رِضَحلا هللا دبع انأ .هللا تاكرب ّللعو ءهللا مسب :لاقف

 نم كلخاد ام كنع لوزيو ؛يب سنأتل ؛كيلإ دوفولاب ةرضحلا لبق نم تفّلُكف ءبيدنرس
 نم رثكأ يلاخلا ديرفلا ديحولا ةشهدلا كلت فنكت دقو ؛ةشهد ملاع ليللا ملاع نإف ؛ةشحولا
 ءيشب ةيرشبلا تنكس املكو .بكارلا نم حا ىبلا فاهم يثالا تاكو «قيرلا يذ

 ا ل لو تكتل سكش و: اهنا وك ءايعععد تلق ايمئالي اع هن ىساتن
 «نوقفوملا تارضحلا لهأ نم ءايوقألا الإ شاهدنالا ةحوبحب ىف هللا لبحب ماصتعالا ةحص

 ءايلوأ مه كتلوأو نونلاو فاكلا ةلجلج نيب ةيانعلا دهشم ين سنألا رون مهل لت نيذلا

 .[17:سنوي] ؟تروُنَرَح مه اَلَو ْرِهْيَلَع كوخ ال هللا ءآَيِلْوأ تب ك[> هللا
 ؛يمف تحتفف .كمف حتفا :لاقف .هناوضرو هللا مالس كيلعو لع كراب :تلق

 ةسناجم نع سودق اي تهّرنت ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :عمسأ انأو لاقو ؛هيف خفنف

 ديحوتلا يف ليق ام ميمج هه يعفاشلا انمامإ عمج دق :هّصن ام «ناهربلا» هباتك يف يعافرلا انديس لاق )١(

 مدعلا ىلإ نئمطا نإو «هبشم وهف هركف هيلإ يهتني دوجوم ىلإ ىهتناف هربدم ةفرعمل ضهتنا نم :هلوقب
 .دعيوم وهذ هكازردا نع ندعلاب فرتعإ و وووسول ملت ناو طقم ويف ردعلا

 ىنعم ريسفت نم مكدئامع اورهطو .نيفولخملا تافصو .نيئدحملا تامس نع هللا اوهزن .ةداس يأ

 نع هللا ىلاعت لولحلل مزلتسملا ماجألا ىلع ماسجألا ءاوتساك ءرارقتسالاب ىلاعت هقح يف ءاوتسالا

 «نايتإلاب لوزنلاو ةحراجلاب نيعلاو .ديلاو .ناكملاو ؛ةيلفسلاو «ةيقوفلاب لوقلاو مكايإو .كلذ
 باتكلا يف ءاج دقف .ركذ ام ىلع هرهاظ لدي امم ةنّشلاو باتكلا يف ءاج ام لك نإف ءلاقتنالاو

 درو .كلذ لك رهاظب ناهيإلا وهو فلسلا ءاحلص هلاق ام الإ يب امف .دوصقملا ديؤي ام هلثم ةنسلاو

 جِرَذ كلذ ىلعو .ثودحلا تامسو فيكلا نع ىلاعت يرابلا هيزنت عم .هلوسرو هللا ىلإ دارملا ملع
 هرسفي نأ ٍدحأل سيل هنع توكسلاو هتءارقو هريسفتف هباتك يف هسفن هب هللا فصو ام لكو .ةمئألا

 هباشتملاو «باتكلا لصأ هنأل ؛مكحملا لضأ قفاوي ام ىلع هباشتملا لمح مكلو ؛هلوسرو لاعت هلل الإ
 آلب َلاَعَت ِهدوُجوب َناَقْيإلا هللا ٍةَقِرعملا ةيآغ )١١(: مقر «همكح يف اًضيأ لاقو .مكحلا ضراعي ال

 .ِناَكَم الو ٍفْيَك



 ةيانعلا فرفر "0

 «ريدق ءىش لك ىلع تنأو ديعتو ئدبت ءهلك رمألا عجري كيلإ .تائداحلا
 يف ضافملا ددملا حور ءكلسرو كئايبنأ ديس دمحم «كيبنو كدبع ىلع لص ٠١[. :ةرقبلا]

 ةكرب اذه كدبعب كرابو «نيعمجأ مهبحصو مهلآو «نيلسرملاو نييبنلا هناوخإ ىلعو .كملاوع

 ىلعألا قيفرلاب هقحلأو «لمكألا ديحوتلا ةبترمب هققحو ؛مرصني ال لبحب هلصو ؛مصفنت ال
 ثعباو «ةيضرملا ةقيرطلاو ؛ةيدمحملا ةنسلا ملع هدي ىلع رشناو ءلضفألا بحلا قيرط نم

 .«ميظع اي يلع اي كب الإ ةوق الو لوح الو «كيلإ يدهيو «كيلع لدي اًنعب كملاوع يف هنم

 يتيمدآ ءازجأ يف ىرسو .هرجف يرس ءامس يف علطو .هردب يحور ةعلاطب قرشأف
 ,ةينابرلا ةيانعلا ةعيدو ءاّيضرم اكرابم ءاّيدهم اًدشار ٌرِس» :لاقو .يل طسبنا مث ءهرس

 ."فرصناو .«ةينادمصلا ةياقولاو

 تانوؤشلا ركاسع رورم ةلاح يقرتلا بتارم ينو :اضيأ رضخلا انديسب هتعامتجا يف خيشلا هركذ اممو )١(

 بولق اهاثم زوربل عشخي - مالسلاو ةالصلا هيلع - هنكمت ناطلس نم راوطأ تلجنا ؛ةيدمحملا

 ماق ءاهل ةياغ ال يهف الإو رورملا ةفيرشلا تانوؤشلا ىلاح ةبسنب تلمكتسا املو .مهنود نمف نييبنلا

 : لكشلا ةعلاط نم يعونلا همكح ىلع زوربلا ةعلخ يف يتاذلا لاثملا لفحج

 رون هيلي من دي يبنلا لقع رون هيلي مث ديك يبنلا ملع رون هعبتي مث دقو يبنلا دوجو رون لكش زراب موقي

 (35 يبنلا دوجو رون هيلي مث يو يبنلا ناطلس رون هيلي مث «دْكي يبنلا ملح رون هيلي م ديو يبنلا مزع

 لامج رون هيلي مث 5 يبنلا ناهرب رون هيلي مث 5 يبنلا مهف رون هيلي مث دي يبنلا لدع رون هيلي مث

 مث «6 يبل ماقتنا رون هيلي مث ه5 يبنلا لمحت رون هيلي مث :5 يبنلا لالج رون هيلي مث هك يبنلا
 بلق رون هيلي مث 5 يبنلا ناسل رون هيلي مث دو يبنلا مكح رون هيلي مث رو يبنلا داشرإ رون هيلي
 هيلع - هبلق نم يعونلا اهمكح يف هزورب علخ يتاذلا لاثملا لفحج لمكتسا ىتح اذكهو كني يبنلا

 زرب مث .# هلاحو هماقم يف هلاثم ركسعل ةياغ الو يلاح ةبسنب ًاضيأ كلذ ناك - مالسلاو ةالصلا

 .يويندلا روهظلا ةعلخ يف هب ماق يذلا جببألا فرشألا طمنلا ىلع .هناطلس ريرس يف هسدق كِلَم

 لجر ينزممو الإ تيرد ام نةتحب ةبيغ اهب تبغ رورس ةشهد ينع ينشهدف لالا قراط ينذخأف

 :ةنيطا ةينيح ءايسو الجر كيارف" لإ تععر تالاوتملا تارحلا كلت ةؤقلف اجعزم اديدنك ازغ

 .«بغار :لاقف ؟همسا نع هتلأسف «هراد ىلإ قلطناو هديب ينذخأف .نكمي اب هتبجأفءينع ينلأسف

 نيد هيفو ءريغصلا :اهانعم ةيكرت ةملك كوجكو .ىلع كوجك نبا :لاقف ؟هترهش نع هتلأسو

 يف مئادلا رتسلاب انيلعو هيلع نمي نأ هللا لأسأ ّللع ًايناح ءيتمدخب اديقم ناكف .داقتعا نسحو
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 .ريسعب هللا ىلع كلذ امو ,ةرخآلا يف ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلابو .توملا دنع ةمتاخلا نسحبو ءايندلا

 دراوملاو نوؤشلا ىلجتساو .دباعملاو دهاشملا يف راهنلا فطخأ تنك ينإو ءريدق عئئش لك ىلع هللا نإ

 نم نناثلا مويلا يىفو .هانركذ يذلا اغأ بغار راد يف ليللا سبلأو ؛ةعاسب ءاشعلا دعب ىلإ ليللا يف

 ام ءادأ دعبو «مالسلاو ةالصلا هيلع ايركز انديس دهشم يف حبصلا ةالص ىلإ تمق هراد يف يترفاسم

 ةيزاجح ىلإ هركذ فيرشب هونملا ردقلا ميظعلا «يبنلا انديس ةيانع فكأ لع تجرخ مزلو بجو
 ىلإ مدقتف - مالسلا هيلع - رضخلا هنأ تفرعف «يبرغم ءاسك هيلع ةماقلا ليوط الجر تيأرف ,عماجلا

 ةلزنمب ينم نكمت ًالاح هتكرب نم يف غرفأو «يل كرابو ءيمف يف خفنو ءوه انأ كقذح ينبجعأ :لاقو

 هللا تدمحف .ءادعسلا :م اَضيأ هللا ءاش نإ .كوبحمو .كعابتأو .ديعس تنأ :لاقو .ماقملا لزانم نم

 نم وهو دمحأ خيشلا هدعب تيأرو يقرشلا بابلا نم جرخ ىتح هل ًابدأ تمفوف .بهد مث ؛«ىلاعت

 ةكربو .ميظع بيصن قحلا لهأ لاح نم هلو ؛سانلا نم ةلفجا هجهن دهاز عرو ةيعفاشلا ءاملع

 نم رمح نب فورعم ديسلا يزاغلا هللا يلو ةرايز ىلإ ودعأ نيراطعلا قوس ىلإ تجرخو .قدصو

 نوللا رمسأ لجرب انأ اذإو ىثمأ انأو - ناوضرلا مهيلع - قداصلا رفعج نب ليعامسإ ديسلا ينب

 تاون ين نازل وكلا وذ نيج ا يش و ىددحا نه عسب هلووتر هيكل نابل سيئر نمر

 دايصلا ديسلا ةيرذ نم :لاّتف ؟نم ةيرذ نم :تلق .ىلع :لاق ؟كمسا ام :تلقف دايصلا ينب نم هنأ

 ناخب مازخ ديسلا لآ انتعامج نم هنع تئينأ تنك دقو .هتفرعف .هللا ريخ :لاق ؟كيبأ مسا امو :تلق

 قيرط نم نكل :سماخلا فصلا لاجر نم هتدجوف ةيقآلا نأ بقرتأ تنك ينأف كلذ عمو نوخيش

 يف هل ةيالولا ةعلخو .هتلزنم يف امكحت سانلا نيعأ نم جورخلا هدوهشو .قدصلا هتلزنمو ءوحصلا

 ٍنابرلا يحئاطبلا روصنم زابلا ةيرذ نم يروصنملا يزابلا دمحأ نب رمع ديسلا دي نع ةيفصلا ماقم
 وهو .قشعلا هتبترمو ءافخلا لاجر نم اذه رمع ديسلاو يعافرلا مامإلا انديس لاخ يراصنألا

 قوذلا تاقراط نم ةقراط هلو ؛لاح ةقراب هيف هتدص عم بلق اذه ىلع ديسللو ءرصم ديعصب

 .نيكمت ةفاضإب هدهشم نم هبساني اهيف هتعوأ هلاح يف هتضهنف ؟حوتفم هقيرطو «نيتم مزع نع برعت
 يل ماقو «هيلع ناك ًءدار لع رشنف ... !هللا ناحبسف «ةميظع ةيلباق ةضافإلا باذتجال هيف تيأرو

 ةرضحلا بحاص كنأب كرشبأ مع نبا اي تنأ فيضلا معن :لاقو هيدي نيب هل ًاهجاوم تفقو ىتح
 نإ هللاو .هحور عباطو .هغماد كيلع دجلا كلذ دحلا معنو لب .كخيش خيشلا معنو .تقولا يف

 .ينمضو .هللا نامآ يف هتيار تحت ابرغمو اقرشم رس .قحلا لهأ لفاحع ردص يعافرلا دمحأ ديسنا

 قاروب» :رظناو ..هللا تدمحف .يدوهشلا ناميإلا ةرضح ىلإ ىنتلصوأ برق ةكرب هنم تذخأف'

 | .(1/7 ءال٠ صص) «قئاقحلا



 .ديرجتلا بابرأ هب ققحت يذلا نافرعلا رسو .ديحوتلا بابل اذه «ربدتف

 :دشرملا ميلعتلا ةرضح يف كل لوقي .دشرتسملا اهيأ

 كل رع ْف تسنثاو .كديرجن ككرش نع ححصو .كديحوت قمحو «كديبقت قلطأ

 نيب كلجلجو .نيتريحلا يف كاقلأو «نيبلا نع كعرف درجو «نيعلا ةفرط لبق امهنيب كلصأ

 كتيعون يف ةغضم نم كروصو «ةجوزمم زجعلا ءاهب ةينطو ؛ةجوسنم ةيرشب نيب .نيعونلا

 .ةيمدآلا ةروصلا هذه ٍةوهش ةلفت يف كنم جسنو «ةيرشبلا

 ىلإ [تلصو] ىتح ٍءشنلا تاقبط ىلع اًيلع تبلقت له !؟كتيادب نم ريخ كل له

 !؟كتياغ

 الو دارأ |ك كرّوص «لهاج كتياهنب ةريحلا يفو ؛لفاغ كتيادب نع سمطلا يف تنأ

 كفّرعو ؛كرشنو كاوط «[4:راطفنالا] 4كلبكَر ٌءآَش ام ٍةَروُص أ ف وه ؛كل ةدارإ
 (ىو «كرمأ هديحوتبو .كرصب كنع اّعو كل راس كلتغ: كفو ,كرّحو كهقفو .كركنو

 .كلك ةنيدم اهلعجو ؛اهنع كلك فرص اهنم كدرفأ ىتلا ةغضملاو ءكرشح اًغرم كأشنأ

 .كك رش نع تدعبأ كتفرع ىتمف ؛كنم برتقأ خر .كلقع لاقعو

 حجيراعم يف كعنص ملاوع نم هب تبجح اع .”كموعزب تضخ نيح تلغيم ول

 كدّرَج .كعرفو كلصأو .كعطقو كلصو نر «كعبطب كلهج كتكسأل ؛«كعضو

 ةجح كلهج ةحوبحب يف كماقأو ؛كيلإ كلقع جرب يف كعلطأ ,كنم كصلختساو «كنع

 نيب كّلج ؛ىرخألا كتبقاع يف ةجحلا كيلع ماقأ «ىلوألا كتيمدآب كلّهج «كيلع كب

 اهتِمل :أرقا «كبلقب هديحوت اًشقان ءكبردب كموعز نع اًثلفنم «؛كبرب افراع نيلهجلا

 .معز :عمج )١(
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 ىلوألا 4اهني» :نم ةيضيعبتلا نإف 4 ئَرْخَأ ةراَتْمُكُجِرْح امو ْمُكُدِت ايفو سنبل
 داحتا ىلإ ريشت ىطسولا «اًبيِف» :نم كب ةطيحملا ةيفرظلا نإو ءكتروصب كدارفإ ىلإ ريشت

 هيلإ كّدر ىلإ ريشُت ةريخألا ةبقاعلا «اهنِم» نإو .كتيسنج قسن نم كعمجب كتيفرظ

 .كّيدر نع كّدرف

 كلهجل .لوَمنملا كلذ لكب كبلغو هَوْكَي لوسرلا معنو «لوتبلا وبأ اذه لك كمّلَع

 نوفراعلا ءلوصولاب نوديؤملا .لوحفلا ٍةَحِحاحَحلا كلذل ناعذإلاب كقبسو .لوقعملاب

 ؛مهيلع كناقيإب لوعو .مهيلإ كناعذإب حر ,مهنع ىلاعت هللا يضر «"'مهنم انأ ,لوقنلاب

 كيتو .مهبزح نم ترصو :مهبردب ترس ؛مهبدْؤُم كبذأو «مهيذهُم كبّذه ىتمف
 .نوديؤملا مه ءنوحلفملا مه .[77:ةلداجملا] «َنوُحِلفْلا مه هَل بزح نإ ذل هلأ تر

 ام اذهل نيبملا قحلا وهل اذه نإ .[١:ملقلا] 4َنوُرْطَسْماَمَومَلَقْلاَو ته نولوبقملا مه

 .[987:سي] «َتروُلَسْرُمْلا ََقَدَصَو ُنَمحرلآ َدَعَو

 يف كفَّدعو ءكَّدرو كزربأو «كقّرفو كعمج :[7:راطفنالا] هَكلَقَلَح ىذْلاد

 !اهنع كتينيع تسجبناو ءاهنم تزرب ىتلا ةغضملا تيأر ول ءكذح كراوطأ تابلقت

 .اهنونكم يف كل ىوط امو !اهنومضم نم كل تبنا ام تربدتو

 يف اًجارخإ هديعي نأ ىلع رداق «هتردق ماربإب ءادبإ اذه كب عنص يذلا نأ تملعأ

 ةداهب اًرهاظ ىنعملا طرم اقرت رمألا ملاع نم زربيس كحور رانم اذه ؟هتوق رهابب هتياغ
 ةرذ يعنصلا فطللا ةيسيطانغمب كدوجو تارذ هيلإ تبذجنا هدومع زرب ىتمف ؛مكحلا

 حورلا رانم ىلع بلاقلا عمتجا اذإ ىتح .اهناكمإ تطعأو ءاهناكم تذخأ ٍةرذ لك «ةرذ
 يف ءاملا يطعي ام ةايحلا رانملا كلذ فطل هاطعأ .همكحو هروطو همسرو .لوألا هجسنب

 سومطملا لقعلا ذدئنيح لوقيو .ناك [ هزارط يف وبريو زتهيف .تابنلا ىلإ ةايحلا عاقلا

 .ناكمإلا ةطيح ىفل اذه نإ هاليو

 .هيلع ىلاعت هللا ةمعنب اًثدحت )١(
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 نيح يحورلا اهرانمل اهلك بذجنال رحبلاو ربلا يف قارحإلا دعب كتارذ ُثْغِسْن ولف

 وه ذإ ؛حورلا ةقراش نم امل عفري يذلا يرانملا لصألا ىلع اهئازجأ لك عمتجالو ,حولي

 نم نكف ءرمألا ماظن يف رسلا اذه «تايرذملا ءازجألا كلت ةبذاجو تارذلا كلت بوسعي

 .نيقيلا قحل هنإو «نينقوملا

 لقعلاب رسلا اوفرع !؟نيقيدصلا مهف نم تنأ نيأ !؟نيفراعلا ملع نم تنأ نيأ

 ."(اًئيقي تددزا ام ءاطغلا فشك ول) :مهلئاق لاق كلذلو ءانيكمت اودادزاف

 [ةمألا ةداقإل هتبترم راهظإو :ىلاعت هللا ةمعنب ساورلا مامإلا ثدحت]

 لكي مركملا مظعلا هيبنو ىلاعت هللا ةجحو .كيلإ يهلإلا ملعلا اذه ةبذاج مويلا انأ

 .ةراشإلا فارفر انأ

 .ةرابعلا لجنجس انأ

 .قئاقرلا هذه حول انأ

 .قئاقحلا هذه ةفيحص انأ

 .نيملكتملا ناسل انأ

 .نيقيدصلا نم نيققحملا ةقطان انأ

 لكك نييبنلا ديس بئان انأ

 .ٍلِكَي نيلسرملا مامإ ناف رع فيس انأ

 :ةوماملا طمنلا كلل ةثراألا

 .ناسحإلا ماقم لهأ ءصاوخلا ديحوتلا
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 .نونكملا نيمكلا كلذ ةعلاط انأ .

 .ءافرعلا ةجبمم انأ

 .ءايصوألا قراوب ةعطاس انأ

 .ءابعلا رشن ميمش ةصالخ انأ

 .ءايرغلا بيرغ انأ

 :نونفلا اهي ةويعلا ىفاررق انآ

 .نومضملا كلذ ريمض يف ةيوبنلا ةنازخلا ةَّذَلِف انأ

 هب طبخ يذلا فيّزلاو كايإف .ديحوتلاو مالستسالا ةحوبحب ىلإ دييقتلاو قالطإل
 ف مهف .نويذاكلا نومهاولا ةبأ ريس تاجوم لع حبسو .نولطمملا هن حجبو .نوغئاز

 :[1؟71/:ءارعشلا] 4َنوُبلقني يلقنم ىأ أَوملَظ نيِذلا ُملَعَيَسَول .نوسومطم يغلا ةده. 2 ل ا د 2 و 66 ويم ا ,

 ىضمو «نوبرقملا نوقيدصلا مهنع هذخأو ,نولسرملاو نويبنلا هيلع جرد (ب كبلق ضير

 ىفَو١ «نولقاعلا ءايلوألاو .نولماعلا ءالعلاو ءنوفراعلا ءايلوألاو .نويدهملا ةمئآلا هيل

 .نولماعلا لمعيلف اذه لثملو .[7١:نيففطملا] 4َنوُسِفَسَعُمْلا سفاتتّملف كل“
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 [ِلَج يبنلا ةرضحب ه5 فلؤملا ىلع ذوخأملا عماجلا دهعلا]

 هلآ نم نايعألا ٍةَحِحاحَجلا نيب ؛هبرق ةرضح يف اًعماج اًدهع يبيبح اع ضافأ

 يف ؛ةرضاحمو ةحفاكم رضحمو ؛«ةدهاشم دهشم يف ؛هبزح ةصاخو هعابتأ صلخو «هبحصو
 :اهدورس تيتا و ءاهروتر تت مقا ةيفاشم ةرالنت

 .هدقع هللا ءاش نإ لحني ال يذلا دّبؤملا دّيؤملا عاطملا لثتمملا كرابملا دهعلا صن اذهو

 :هدهع ضقني الو

 قحلا قيرط يف عجري نم ىلعو ؛ءكيلع مكاحلا دهعلا ءميحرلا نمحرلا هللا مسباا
 هتاذ يف ىللاعت هلل صلاخلا ديحوتلا مكحب ىلاعت هللا نع ةلفغلا نم بلقلا ظفح وه اهنإ :كيلإ

 داحتالاب لوقلا مس نم نأشلا اذه ةسارحو «هتاقولخم ةسناجم نع هناحبس ههيزنتو ؛هتافصو

 نم راثكإلا وهو ءركذلا مكحب ققحتلاو «ةعدتبملا طبخ نم اهيلإ فاضي امو «"لولحلاو
 هلل لاعإلاب صالخإلاو «تانكسلاو تاكرحلا يف هلل مالستساو «تاذللا مداه ركذ

 .[":رمزلا] ؟ٌصِلاخأ ٌُنيِدلآ هلي الَأ» هناحبس

 ٌرثدُك نإ َلَقظ :ىلاعت هللا لاق ؛هللا ىلع كّلد يذلا كيبنل ةعباتملا قدصب كلذ لكو
 ةتباثلا ةبحملاب عابتالا مكح ققحو «[١:نارمع لآ] 4ُهّللآ مكَبِبَحُي زوعبتأف هللا نوُيِحت

 دبع نب هللا دبع نب دمحم نيلقثلا يبنو كيبنل ءمئاملا بلقلا نم «مئادلا هلولا ىلع ةلمتشملا

 .نيلسرملاو نييبنلا هناوخإ ىلعو هيلع ملسو لص مهللا - ينداملا يكملا يبرعلا يرقلا مشاه
 كمأو كلامو كلهأ نم رثكأ هبحت ىتح هل كتبحم حصت الو -نيعمجأ مهبحصو مهلأو

 نع هب ءاج ام لكو «قحملا يبنلاو ,قحلا لوسرلا هنإف ." نيعمجأ سانلاو كسفنو كيبأو

 )١( .«لولحلاو داحتالا نم ةيفوصلا ةءارب ىلإ لوقعلا يوذ داشرإ) :انباتك ةلأسملا قيقحت يف رظنا :

 .«نيعمجأ سانلاو هدلاوو هدلو نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي الد :هلوقل ةراشإ )١(

 154 )١/ ىراخبلاو ١11786(. مقر ؛60"7 ص) ديمح نب دبعو ؛.(78719١/ مقر ءكالال /'*) دمحأ هجرخأ

 )251/١ هجام نباو 650١4( مقر ك165 /6) يئاسنلاو 5 مقر )28007/١ ملسمو ١6(( مقر

 .(17/4 مقر .5 )١/ ٠5 نابح نباو ,.(501/51 مقر 7917 /7) ىمرادلاو «(71/ مقر
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 ٌرك ىلع مهيرارذو هيرارذو هلآ ةبحم كيبنل بحلا مكح نمو «قحلا لهأ ديس وهو .قح قحلا
 ل“ هكتسد نيكسمتملاو ةراضنأو هراهصأو هعايشأو هباحصأ ةصحو .روصعلا نمو روهدلا

 وأ فلس نمم رصع لك يف «هتقيرطل نيديؤملا ؛هتعيرشل نيرصانلا «هتملك ءالعإب نيمئاقلا

 دئاقعلا بابرأ ةدعابمو «ةئيسلا عدبلا لهأ ةبناجمو ,ىوم لا عم ال هرمأ عم فوقولاو .فلخ

 ىلاعت هلل ةحيصنلاو ؛هلهأو قحلل راصتنالاو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو «ةدسافلا

 .مهنزحل نزحلاو .نيملسملا حرفل حرفلاو .مهتماعلو نيملسملا ةمئالو هلوسرلو هباتكلو

 ,ىلاعت هللا تاذ يف ركفتلا كرتو ءركفلا عم ركشلا قدصو «ةيهلإلا ءالآلا يف ركفتلاو

 ةمرح ظفحو .دهعلاب ءافولاو هللا نم اضرلاو .نتفلا نع دعابتلاو .نحملا ىلع ريصلاو

 .نيدلاولل ةصاخو «نيملسملل حانجلا ضفخو «ةملكلا نيلو هرغص وأ ربك فورعملا

 بهذملا بحاص نأش زازعإو هللا رئاعشو ةنسلا ميظعتو «ناريجلاو ماحرألا رطاوخ ربجو

 .كتقيرط يف
 .( يعافرلا ريبكلا دمحأ ديسلا يالومو يديس ينعي :تلق)

 .ىوقتلاو فرشلاو ملعلا لهأو «تائيحلا يوذو «نيحلاصلاو ءايلوألا مارتحاو

 ءركذلاو ءرافغتسالا ةرثكو «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هللا ىلإ ةوعدلاو «موقلا ماركو

 .ريقفلا ةمئالمو ءهجولا ةشاشبو .قلخلا نسحو دلي دمحم كيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو

 فرطلاو ناسللا فكو «نافهللا ةثاغإو «ءعضاوتملل عضاوتلاو ؛ربكتملا ىلع ربكلاو

 ام نع دعبلا لك دعبلاو ءينعُي الام لك نع سفنلاو بلقلاو لجرلاو ديلاو عمسلاو

 اهب اوكسمت نيدشارلا نييدهملا ءافلخلا ةنسو ىتنسب مكيلعف اًريثك افالتخا ىريسف ىدعب مكنم شعي

 هجرخأ .«ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لك نإف .رومألا تاثدحمو مكايإو ذجاونلاب اهيلع اوضعو

 مقر .44/60) ىذمرتلاو .(470/ مقر )5٠٠١/4. دواد وبأو ١9184(. مقر 257/4) دمحأ

 (84 مكر )١/ 2١174 مكاحلاو غ١ مقر 216 )١/ هجام نباو .حيحص نسح :لاقو (71آ1

 مقر 2178 )١/ نابح نباو ١06( مقر )٠١١/ 2١١5 ىقهيبلاو .ةلع هل سيل حيحص :لاقو

 .(6 مقر 51 )١/ ىمرادلاو (5
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 ةدحوو «هاوس اال هللا يقابلاف ؛مدعلا دهشمب زراب لك ةيؤرو «ةرْبِعلاو «ىلاعت هللا بضغي

 .ناودعلاو مثإلا عمق ىلعو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو هللا يف ناوخإلا عم بناجلا

 هلوسرلو هلل ةريغلاو «نيملسملا رمأ هللا هالو نم ةحصانمو ءاصعلا ىش نع دعابتلاو

 ؛نيحلاصلا ءاملعلا ركذلا لهأ نم نيدلا رمأ نع لجخ الب لاؤسلاو «ةعاطملا هرماوألو

 مامتهالاو ءيلج وأ يفخ لمع لك يف هللا نم فوخلاو ءبولقلا لهأ نيحلاصلا ةراشتساو

 .نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا بانتجاو «سفنلا ةيؤر نم خالسنالاو تاضورمملاب

 عم بدألاب جئاوحلا بلطو ؛هلوسرو هللا ضغبأ نم ضغبو هلوسرو هللا بحأ نم بحو
 عفنيو رضي يذلا وه هنأب اًداقتعا «ىلاعت هللا ىلإ بلطلا يف ةينلا فرصو «قلخلاو قلاخلا

 .دحلا زواجتي يذلا حطشلا نع ةمعنلاب ثدحتلا دنع ناسللا ضبقو ؛رومألا عجرت هيلإو

 تدرو نملو ىلاعت هلل ةمعنلا ىلع ركشلاو .ردقلا عارش تحن راسكنالاو لذلاب راهقنالاو

 .دوجوملاب اضرلاو ءدجلاو بأآلاب اهرورغو سفنلا ةوخن نع طاطحنالاو «هيدي ىلع
 .مهقالخأب قلختلا ىلع سانلا ثحو «نيحلاصلا ركذب ذذلتلاو .دوقفملا ىلع ربصلاو

 هلل ةريرسلا ءافصو «نيملسملاب نظلا نسحو «مهبزح يف لوخدلاو مهكلسب ماظتنالاو

 تاحايملاب بلقلاو سفنلا حيورتو ءيعرشلا قيرطلا ىلع سانلا عفنب لاغتشالاو «قلخللو

 كلهأ نم برقألاف برقألا ىلع ىلاعتو هناحبس هللا معن ةضافإو «هللا ةمعنب معنتلاو

 سانلاو «نيملسملاو كناريجو كنالخو :كتريشعو كمحرو كتبصع يوذو كلايعو

 لمعلاو «سابللاو شيعلا يف طسوتلاو ؛كرمأ نم مضي الو ,كناكمإ هيلإ لصي اهف نيعمجأ
 لمعلا ىلإ هللا يف ناوخإلاو بارتألاو لهألاو بابحألا ٌقَّوَسو ءلاؤسلا بيع عفدي اهب

 .تيبلاو لهألاو سفنلا يف ةفاظنلاو ديلا بسك حتني اب لاغتشالاو «ةلاطبلا رجهو

 ريقفلاو بيرغلاو ميتيلاب ةمحرلاو ؛ةسوبعلاو عمطلاو هرشلاو ةعدخلا بابرأ ةعطاقمو

 ةلزعلاو .فافعلاو قدصلاب يلحتلاو فارسإلاو ريذبتلا كرتو «ةبادلاو دبعلاو نيكسملاو

 داداه نال خور ويطل اانا رمل ةنا رة ورجوركدلاو وللا ين اضرب وكنا هم

 :ةسمخلا ناكرألا نأش ماظعإو «ةنسلا ماكحأ ميظعتو تابجاولا
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 .موصو ةاكزلا ءاتيإو .ةالصلا ماقإو .هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش»

 .”'«اليبس هيلإ تعطتسا نإ تيبلا جحو ناضمر

 ليو كيبن ةبحمب كبلق رمعت يتلا ةيدمحملا ةظحالملاب هللا عم بلَقلا روضحو

 .ءايلوألا تاماركو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا تازجعم داقتعاو ؛هضيف كلينتو

 هريغ ىلع هتلزنم لالجإب داقتعالا حيحصتو ؛هللا ىلإ كقيرط يف كمامإو كذاتسأل بحلاو

 ةقيرطلا لاحو ةقيقحلا بهذم نم هب بهذمت ام ىلعو هيلع بولقلا عمجو .هناوخإ نم
 .ىلاعت هللا لجأل

 )١( مقر 03577 /5) دمحأ هجرخأ :ريرج ثيدح ١9714٠(. لعي وبأو )١1/ 2)5494مقر 0070٠007

 /؟) ريغصلا ىفو ((7517717 مقر 77 /1؟) يناربطلاو  .»1١هجرخأ :رمع نبا ثيدحو .7 مقر

 /؟) دمحأ  215١مقر 2501١60(. ملسمو ,(8 مقر ء١/7١) ىراخبلاو )١/ .45مقر ١١(.,

 مقر «6 /5) ىذمرتلاو ١5١1١9( يئاسنلاو .حيحص نسح :لاقو )8//٠١« مقر  »)606١0١نباو

 نابح )١/ ىلعي وبأو .(1058 مقر ؛75 )٠١١/ ١74 ةميزخ نباو ( 07848 مقر )١1924/1. مقر

  ,»848ىناربيطلاو )١15/ 309مقر *1755١(. ىقهيبلاو )4١/5.رقم7١١9(.
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 [هتفو يف يدمحملا ثراولا وه 5# فلؤملا نأب ةراشإلا]

 ظوحلملا .يوبنلا رظنلاب ديؤملا .يدمحألا بئانلاو يدمحملا ثراولا كنأ ملعتلو

 مهنيد رمأ لوبقلا لهأل دّدجف «ةرضحلا يف هاحجلا لوبقملا .هجولا كرابملا ءيلوسرلا مزعلاب

 يف ءافخب كمركأو ةيدمرسلا ةمعنلاب كديأ هللا نإف ءقيفوتلا لهأ نم كعبتا نمبو كب

 نم ىلع ةيبيغلا ةرصنلاب كفحتأو «لذخي ال هجوو ؛لشفي ال زعو هرون يف سمطو «روهظ

 درت الو .كيلإ ىمتنا نمو كئراو يفو كيف ةيراس ةعيبلاو ءكتملك ضقنو كلذخ مار

 هللا نامأ يف حرف «كيبن نامض هقحل دقف بلقلا صلاخ كبحأ نمو «ةميزع ةرضحلا يف مكل

 تحن وهف دانتلا موي ىلإ ءاول ةرضحلا يف هل عفري لكو «نيدلا موي ىلإ كب ىدتقا نمو تنأ

 «َنيِيلَعْلا ب 27 هل ُدمَحْلاَو» 3: نارمع لآ] «ٌداَعيِمْلا ٌفلَخي وك هللا »و .دبألا

 .[ 40 :ماعنألا]

 ."”نيقتملا يلو هللاو «ينعبتا نم ىلع يتجحو «يلإ يبيبح دهع اذه

 ةيوبنلا ةرجهلا نم فلأو نيتثامو نيتسو ناّث ةنس "”«ةبيط» ىحاوض يف كلذ ناك

 حورلل كلذ لك لجنا .لوألا عيبر رهش نم رشاعلا مويلا انهن علل .ةمظعملا

 رباكأب باوبألا رغاصأ قحلم «رئاودلا رودص خيش نيملعلا يبأ مامإلا لاح ةكربب «نيعلاو

 انعو هنيذ ريبكلا ىنيسحلا ىعافرلا دمحأ انديس «ءاملعلا ةبقنملاو ءءاضيبلا ديلا بر ءرضاحملا

 :هبادآو همولعي نيملسملاو انعفتو هب

 ةَبْبَط يِحاوَض يناكزتذإ ٍلَمْلَغ يف ىجٌدلاَوالْبحَأ ام

- 

 ٍةَنْيَغ يفةَرْشَحاَنْرَصَحَو ْثَكِحَض يناَمألاَواَنبَكَب

 هلآ ىلعو دمحم انالومو انديس كيبنو كدبع .بحت نم ديس ىلع .بحت امك لص مهللا

 ملسو هبحصو

 !؟هب لفحت ال فيك هيهاونو هرماوأ كلت دهع يملع تيلو «كرابملا دهعلا صن ةيابن )١(
 .لتكا اهنكاسب ًالالجإو ةباهمو اًفيرشتو (ًيظعت ىلاعت هللا اهداز ةرونملا ةنيدملا ءامسأ دحأ (؟)



 ةعيبطلل دوجولا اذه بسني نم لك ىلع درلاو ديحوتلا يف بلطم

 0 يدل ع

 اهوا زيف لد ةيادحلو ند لج لَو

 2201 1 1 ا ] ذ] ]| ] ز ]| 1 1 ز ] ذ
 هتلكث !ةعيبطلل اذه لك عقدي .ةعيضولا ةركفلا وخ :أو «ةيبوبرلا ناطلسل انعذم «ةيقلاخلاب

 نمض ةيئزجو .اهيف ةيلك لكو !؟اهعطق نم ةعيبط رخآو !؟اهعبط نم ةعيبط لوأ ءهمأ

 اذه . هلقع هاعن - يئَرَل اًدوجوم ناك ول :لوقي !؟اهعنص نمو اهغاص نم ءاهيشاوح

 !هنع بيغمو هيف دوجوم هرطاخ

 هتليخم يف هعضتو ءاهانغمب ّرم ةعقبو ءاهآر ةدلب لكش هل هذخأت هرصب ةفراغ هذه

 .هغامد يف هرون ةدام ترقو «هبلق نم هتقراش تسجبنا هلقع اذه !رتتسم هنعو .رقتسم اهيف

 !دعبم بوجحم هرصب نعو .ديقم هب وهو «ءاطعلاو ذخألا نيب رّيمو .ءايشألا هب لِقَع

 مغلاو ملاو ءطاسبنالاو ضابقنالاو ءحارشنالاو ةبيهلاو ءحرفلاو فوخلا اذه

 !هيئارل ةيداب ريغ ؛هيف ةدوجوم قئاقرلا نم كلذ لائمأو ءشاهدنالاو ءرورسلاو

 !ةدوقفم هرصب ىدلو .ةدوجوم هعم هب يرجت يتلا حورلا كلذ لك قوفو

 ىلع ُلَدَتسُي هنمو «دهاشلا هنم موقي بئاغلا نأ ملعيل ؛دهاوشلا هذه لك هيف قلخ
 ناعذإلا قراطب هّبنيو .رصاقلا هلقع بدألا لعنب عفصيو .رهاظلا نطابلا رضاحلا بئاغلا

 اذإ موقي يذلا لاحلا انل فيك :هل ليق ول !سدقتو هزنت افيك هل بلطي .رئاخلا هركف

 اذإ تببحتأ اذإ .تهقف اذإ ءترج اذإ «تنزح اذإ .تررس اذإ ءتضبقنا اذإ ءتطسبنا

 .كيلإ ةقلخلا مظنب قبس لاح لك انل فّيك..اذكهو ءتلهج اذإ ءتملع اذإ ؛«تضغبأ

 نوكي نأ وأ ءاوقمت رباكي وأ ءاتوهبم فقي نأ الإ كانه هنم دجت نل كنإف ءكيلع كنم رشنو

 .اتوكس هباوج ضحم

 بجي ًاله .هيلإ هتقلخ موظنمب قاستو «هيلع رمت يتلا هلاوحأ فييكت نع ارجاع ايف
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 جستنا ام لك نع هزنتو ؛تاطبخ نع سّدقت نمل فيكلا بلط نع اًطحنم نعذت نأ كيلع

 ود .[١9:نونمؤملا] « َتَروفِصَي اّمُع ِهَّللأ َنَحَْبْس دحبس# :ىلب «كلابي كماهوأ نم كل

 [١7:صصقلا] َنوُعَجُب هيَ كَل

 دا يف هتيراهق ناطلس مكحأو .مهيف فّرصت مكحلا ديق يف قلخلا لك

 نم مهيف هعدوتسا ام مثالي ام ةدارإلا نم مهاطعأو .دارأ طب مهرمأو ءمهيفاوخو

 تايرارطضالا يفو «نوباثم ةقفاوملا ىلعو .نولوئسم ةفلاخملا نع كلانه مهف «دادعتسالا

 رمألاو ءمظعألا ناطلسلا لكلا يف هلو :نوفلكم هب رمأ ام لكب ناهيإلابو ؛نوروذعم

 .[87 :سي] 4ُنوُكَيَف نك دُهَل لوقي نأ اًكيَس َداَرَأ اَذإ دؤرمأ اَمْنِإ» ؛مكحملا

 ددملا مسلط ءدوجولا رس ضيف اياقب «ةقرقرملا سوئكلاو «ةقفدتملا تاضويفلا هذه

 ىدهو «ةنامألا ىدأو .ةلالدلا حضوأ كِلَع دمحم انديس .دوهشلا لهأ نيعأ رون ءدوهشملا

 متأو ةالصلا لمكأ هللا نم مهيلعو هيلع «لسرلا تابون هتبون مكحب تجردناو «لبّسلا

 .مالسلا
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 كي ىبنلا ةبحم
 اهيلإ لصوملا قيرطلاو

 هسأك بارش نم برشاو .يدمحملا ددملا ةدئام ؛ةيبطلا ةدئاملا هذه نم بحي اي لك

 مالعأ كل حولتو «قئاقحلا قالغأ كل حتفت ءامظت نلو عوجت نل اهدعب كنإو ءيوفطصملا

 بلاق يف رقتسم ءبلق وأ بل لك اهيلإ راطو اهب ماه ءقراشملاو براغملل ةرينملا قراشملا

 ؛هاوس قلخلا نع كينغي اّيح هببحأ ,بحلا هب نسحي يذلا بلا وه «ةيانع هلل هيف دبع
 نم ذئنيح نوكتو هيلإ كنع افارصنا «هنأشب مايهلاو هل مارغلا قدصو هل هلولا كل ققحتيل

 نيفعسملا ءناطيشلا ةمل نم - هللا ءاش نإ -نيظوفحملا نيظوظحملا نيظوحلملا «نيدّيؤملا

 تبتكو .هعابتاب تققحت هل ةبحملا ماقم كل حص ىتمو «نانملا ميركلا ندل نم ننملا فراوعب

 ىنوغبتاف هللا َنوُجِحَت رك نإ لقد :ىلاعت لاق «بير الب كلذل هللا كبحنو .هعابتأ 2

 ديب كلك حرطاو «.هبادآ بذاجب هيلإ كبلق بذجا ؛[١:نارمع لآ] هلأ مُكَبِبَحُي

 ةالصلا نم رثكأ ءرودت نيبحملا ىحر كانهف ؛هباب ةحاس نع لمت الو «هباتعأ يف ةميزعلا

 .""هيلإ صالخإللا ةوقب اهثعباو .هيلع

 «هتوُيوعو حيخح» :ىلاعت لاق :ةبحملا باب يف «سلاجملا ةهزن» هباتك يف يروفصلا نمحرلا دبع لاق )١(
 لاق مهايإ هركذ ىلع هل مهركذ مدقو .هل مهتبحم ىلع مهل هتبحم مدق فيك ليق نإف .[15 ؛:ةدئاملا]

 نأ ض يليجلا رداقلا دبع خيشلا هلاق ام :باوجلاف ؟[157:ةرقبلا] «ةكركْذأ نورك ذاَفل :ىلاعت
 دبعلل سيل ةيهلإ ةفحت يهف ةبحملا امأو هل مهركذ مدقف هنم بلطلاب مهرمأ هنأكف ءبلط ماقم ركذلا

 انل هتبحم مذق اذهلف «ةئيشملا دي ىلع بيغلا بناج نم اهزورب دعب الإ اهبوجو حصي الف «رايتخا اهيف
 .اًرصتخم ىهتنا ؛هتعاطل مهايإ هقيفوت :مهل هللا ةبحم ىنعمو «ةنملاو لضفلا هلو هل انتبحم ىلع

 ةبحملا نأ ملعا :ةبحملا يف نيعبرألاو سماخلا سلجملا يف «قئافلا ضور» هباتك يف شيفيرحلا بيعش لاقو

 بلقب بحلا قلع ام ران ٌماوعللو رون ٌصاوخلل يهف ءرارسألا نع ىفخيو راكفألا نع قدي ىنعم
 يل وهف «ءالب هؤابو فتح هؤاحف «ءابو ءاح نافرح بحلاف ءلحمضاو ىشالت الإ هيف لح الو ئرما
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 بعت هرهاظو «ءاقب هرخآو ءانف هلوأف ءءافشو ءادو .هقئار وفص نم هقئاذل جرختسي ءاد ةقيقحلا

 .سانلا ةصالخ مه هللا وبحمو ءسانجأو عاونأ ىلع ةبحملا يف سانلاف ءءانهو رورس هنطابو ءانعو

 .مودأو تبثأ يأ :سابع نبا لاق [150١:ةرقبلا] هوني اح ُدَشَأ أَوُتماَم َنيِذْلاَوَؤ :ىلاعت هللا لاق
 مث الوأ مهبحأ لجو زع هللا نأل ؛[705١:ةرقبلا] هن ايَح ُدَسَأ أَوُنماَء َنيِذْلآَو> :ىىلاعت لاق امنإ :ليقو

 «هنوبكو فوج :ىلاعت لاق ء.حصأو متأ هتبحم تناك ةبحملاب دوبعملا هل دهش نمو كاّيناث هوبحأ

 رمثيف .لوقعلا ءاب ىقسيو ءبولقلا ضرأ يف رذبُي ٍّبَح بلا :نيفراعلا ضعب لاق .[0 4 :ةدئاملا]

 الإ جرخي ال ثبخ يذلاو .هبر نذإب هتابن جرخي بيطلا دلبلاف ؛ءاملا وفصو ضرألا بيط ردق ىلع

 .رخآ نم هلام رخاز رحب لحاس ىلع تفقو :لاقف ؟ةبحملا تيأر فيك :نيبحملا ضعبل ليقو ءادكن

 اهب وفصتو «رارسألا ىلع ٍلجت يهف ءسوؤرلاو باقرلا عضخت اهو ءسوفنلا اهرهم سورع ةبحملا :يناوخإ
 بولق ترضح افصلا لهأ ىلع ةبحملا ةرمخ تجزم اذإ ءران لهاجللو رون فراعلل يهف ءرادكألا

 ةبحملا لهأف ءاهناطلس ةبيهلاو ءاهنامجرت ركشلاو ءابناحير ديحوتلاو ءاهناحلأ ركذلاف ءافولا لهأ
 ؛باجح الب مهيلع ىلجتي بيبحلاو ءلاصآلاو ودغلاب اهيف نومعنتي لاصولا ةنج باوبأ مهل تحنف

 ٌّماسم ىلإ ةبحملا ميسن ىرس اذإ :مهضعب لاقو .باي لك نم مهيلع نولخدي رورسلا ةكئالمو
 لكف «رارسألاو بولقلا لهأل راحسألا يف ةاجانملا تعمسف «بوبحملا ءاقل ىلإ تحاترا بولقلا

 «بوبحملا راونأب ترانأ بولقلا يف ةبحملا تنكس اذإ ءلاوحألا نم هل لصح ام بسح ىلع باجأ

 هلل ةينلا صالخإ :اهب الإ برلا ةفرعم حابصم متي ال ءايشأ ةعبس بلقلا يف ترمثأو ترثأف

 .هللاب نظلا نسحو هللا ىلع لكوتلاو .هللا عم قدصلاو ؛هللا باوث ءاجرو هللا نم فوخلاو

 :ءايشأ ةعبسب الإ دقوي ال حابصملا نأ امك ءاهب الإ ةفرعملا حابصم متي ال ةعبسلا هذهف هللا ىلإ قوشلاو

 داقبإ اذه اي«كورأ ناقد ةلعتلاو::هفيزلاو «ةحرشملاو «قيركلاو قارا هرجللاو هداثولا

 تيربكو «قاوشألا قارحو «ةدباكملا رجحو «ةدهاجملا دانز نم دبالف كبر ةدهاشمل كبلق حابصم

 ىلإ عرضتلا لسالس يف حابصملا قلعت مث ءربصلا ةليتفو ءركشلا تيزو «لكوتلا ةجرسمو «ةبحملا
 اهبلق بلق ضرأ هللا حلصأ اذإ :يناوخإ .كبر لامج دهاشتف كبلق يف هرون دقوتي كلذ دنعف «كبر

 اوحبس «هنوبحيو مهبحي عرز تتبنأف ؛عمدلا ءاب اهاقسو ءبُحلا بَح اهيف رذبو :فوخلا ثارحمب

 اوهوتو اوموادو .هرماوأ لاثتما ىلع اوبظاوو اوماقو .هباب ىلع ةمدخلا اومزالو ءاوماعو هبح رحب يف
 ءالبلا :يناوخإ .اومالي مل هيلإ اًقوش هبح نم اوتام اذإف ءاوماني ملو ليللا يف اورهس كلذ لجألف ؛هيف

 ىلإ اولصي ىتح كلذك نولازي الف .بولقلا نم نكمتو .داسجألا مهنم ىنضأ دق نيبحملاب لكوم
 .فرصتب ىهتنا «بوبحملا
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 [ةيدمحملا ةنسلاب كسمتلا هللا نم برقلا ملس نأ نايب]

 هتنسي كبسمتلا ءلمشألا حتفلا لزانمو ءلمكألا برقلا ةرضح ىلإ كملس لعجاو

 بئاون نم كنمأ نصح ةيقنلا هتعيرش ذختاو «ةيكزلا ةرهطملا هقالخأب قلختلاو «ةينسلا

 كلسب ماظتنالاو ءميركلا هرمأ عابتأ نحن (نإف ؛ناثدحلا ةسبالم دنع كزع نكرو «نامزلا

 ."ميوقلا قيرطلاو ميقتسملا طارصلا يه يتلا هتنس مادخ

 هيلإ فراع بلق ّنح ام هيلع هللا لص

 ؛علاطلا هرجف قرب يل عملو .عطاسلا هرون يل ىلجناف ةميركلا هباتعأ يف ةليل تمق

 هيلع هللا قيرط يف ينع خالسنالاب تلوعو .هيلإ ينم ترطو ءامارغ تبغو ءامايه تبذف

 هناسحإ لباو لع حسو .عماجلا ددملاب ينمركأو «ةمعنلا ءادر لع رشنو «ةمحر لاب ينفطالف

 .لوبقلا ةراشإ يل تحالو «عمام ا

 :لوقأ نأ يل قحيو تلقف

 ٍفِئاطَّللا لهأ بابلأ يف َنْمِكْحأو امّملاعم َنْمِقُر حاولا ٍتايآو

 ٍفْراَفَّرلا لكب يفك يف ٌقَرْفَرَت ُهّرِيو يحورب ٌجوزْمت ٌكمارغ
 ب

 و ني © تسي

 حّرَمُم داؤف نم اًمالطضا ْنِحأ
 اًركتُم ُميسَنلا ٌبَاذإ يكبأو

 امرت ع يلاَذُع تحب

 يفراعَم يموق َنيب ينتلِهج دقو

 يفلاحت يفوط ٍدْهُج نم ينَقئاوو
 ٍفِلاؤملا لاب نم اًميِطَق ُتْحُرو

 كسمتلاو .هللا قلخ ىلع ةقفشلاو .هللا رمأ ميظعت ىلع ةرضحلا يف تعيوبو :ساورلا خيشلا انديس لاق )١(

 قراوبلا] .6 ريس سدق- يعافرلا دمحأ نتبلا اندسمو انخيش ةعب هلهو يي هللا لوسر ةتسب

 ص ١7960 [.



 هلل اييةنيفد ا ٌريسخح ايف

 ىمجلا ْضْيَر ْنكو بذا َنولوقي

 يسجهمب ديفا بش مهل ْتْلَق
 ٍهجْوَم توص نم ُعمّدلا يلع َمَنو

 ا ا

 ٍقشاع لك ىلع ٌروشنم َكُلْيَدَن

 5203 دعت

 دقن ياسا

 ٍرهشم لَك يفٌموقلا يّنِم َلّمأو
 لاا ماا م ْ 2

 ٌتّيَنْغَتْسا كب نإ

 اهّرسِل يحور ّنمض ٌحور كنم يلو

 رراب لك ين كالجت نم دهْشَأو

 هل رِعو نمأ يفنعَنْرأو

 ًةَقأرو ًالضَف َكاَنعَم يٌفِراشُي

 ىرّولا نع يرْبِس ٌءاضْيَبلا َكُفْئاِجَس

 ةيانعلا فرفر

 يفئارط ٌعِيمَت تلْبأ ةَعولايو

 ٍفرامملا ٍلمأ ٍروُط نم ىَوهلا ُمْنَكَن

 يفراعب ٌتسلو يرارسأ ٌرّهظَأو

 يفطاخ درو قشيلاب يننَّرَعو

 ٍفراوعلاب ًالمآ يدانُي ابيك

 ٍفراط ٌةَّفْرَط مولاب اهئأ ولو

 ٍفِراع لك ىلع طوس ُكَّربو

 نقئاوطلا عسي انام[ ٌتْمّقو

 يفَتاوْلا ىرشُب هيف يبلق ٌدطوو

 ٍفراغَةَفْرَغ ٍلاَغَا ٍدراولا نم

 فئاط قراسطب ينيلاوست ٌنوئسُس
 بهاقملاب انّصلا مس قلو الاخ

 ه 2 7

 يفراو يفطللا نم لظ يف كباب

 . - 7 ه2 0 .+-
 ينواحم ىحمتف يناعرت كسبيعل

 فراش ب ٌةَدَل سف يطاق

 قئاحسلا كلي اَروننَم : تْلْز الف
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 ةيصوصخملا هذه ّرسل نمؤملا هبتنيلف

 ماعلاو صاخلا اهناكمو

 يترئاد يف توكلملاو كلملا ملاوع يل تفشكناف ؛قشمد ةيرب يف انأو لع هللا ىلجت

 يفو .ميسنلا جابيد ىلع تيأرف .هقلخ بئاجع ىلع هللا ينعلطأو ؛تاوامسلاو نيضرألا

 ىلعو .ءاضفلا ةقش ىلعو ءاوضألا طويخ ىلعو «كالفألا فئاحص ىلعو ؛موجنلا يشاوح

 الو .هرطس أرقي ينارون طخب اًبوتكم نيملاعلا نم نيترودلا جاجف يفو ؛ءامسلا حاولا

 .يتيلك بلغ اًحارشنا نأشلا اذه تحرشناف (هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال) :هرس فصوي

 ريِصَت ِهَّللا ىلإ»و روشنملا كلذ ىوطنا مث ؛هربسب ينع سمطناو ؛هرسل بوذأ تدك ىتح
 تم نأ تملعو ءاًريفو اًركش هتركشو اًءيثك اًدمح هللا تدمحف «([07:ىروشلا] «ُدوُمَْلآ
 تاعونصملا تاحفص ىلع عمال ةلاسرلا رونو .تادوجولا تاّصنم ىلع ٌمئاق ديحوتلا

 .[70:رونلا] 4ُءاَشَي نم مروثل هللا ىدج»
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 [قفانملاو نمؤملا ةفص نايب]

 لص مهللا .هسنأ هاوهو .هسفن هظح قفانملاو «هبر هسينأو «هبلق هظعاو ققوملا نمؤملا
 نمؤملا نأو «ةداعلا يف قفانملاو «ةدابعلا يف هتمه نمؤملا نإ» :ربخلا يف ءاج ريخلا ملعم ىلع

 دحأ لك نم سيآ نمؤملا نأو ءلمألاو صرحلاب لوغشم قفانملاو ءلجألاو ركفلاب لوغشم

 هللا نم الإ دحأ لك نم نمآ نمؤملا نأو .هللا نم الإ دحأ لك نم جار قفانملاو هللا نم الإ

 قفانملا نإو .هنيد نود هلام مدقي نم نمؤملا نإو هللا نم الإ دحأ لك نم فئاخ قفانملا نإو

 نإو «ةسايرلل ىهنيو رمأي قفانملا نإو .ةسايسلل ىهنيو رمأي نمؤملا نإو «هلام نود هنيد مدقي

 ليلق .مالكلا ليلق ؛لمعلا ريثك ءناسللا قودص .ىذألا ليلق ءءايحلا ريثك نمؤملا

 .قيفش .روكش ضار .روبص روقو رب ءرورسلا ليلق «نزحلا ريثك ؛ءاكبلا ريثك .كحضلا
 .فلحتسا ولو فلحي ال .ةولخلاو ةدحولا بحي هلل ضغبيو .هلل بحي :ميلح فيفخ

 . ”«فلحتسي مل ولو فلحي قفانملاو

 مل ولو اًبذاك فلحي قفانملاو .فلحتسا ولو اًيذاك فلحي ال نمؤملا نأ ينعي :تلق

 فلح اذإ قفانملاو .هللا لالجل سلا نمؤملا نإف .فلحتسي
 امل لمهمو «قفانملاو رفاكلل دعابم نمؤملا ني , (ههنيب نوبلاو «هللا ىلع ةءارج نع فلح اًبذاك

 عت الو :4 هبل للاعت لاق امك «هللا ىلع لكرتم «ىذألا نم - هل - امههنع ردصي
 م 239 ىف

 :[18:بازحألا] هللا ىلَع اكو مهند عدو َنيِقِفَتَمْلَاَو نيرفكلا

 هيلع ءايبنألا فرشأو «ءامكحلا ديس هفّرع اذك ."«ناخ َنِمتْوا اذإ .فلخأ َدَعَو اذإ قفانملا»و

 ا .مالسلاو ةالصلا لضفأ

 اًرزعتو «هل اًراقحتسا هنع ردصي يذلا ىذألا لامهإو ؛هتعاطإ مدع بجو دقف اذهو

 ىلاعت هللا نإف ءنمؤملا نأشب زيزعلا باتكلا صن ربخلا دّيأ دقو .قحلا عم افوقوو «ىلاعت هللاب

 ٠١7(. /5) ؛ءايحإلا» يف ىلازغلا ةجحاهركذ (0)

 8 مكر ءا/١/8) ملسمو ,(77 مقر )25١17/١ يراخبلاو ل( مقر "هال /؟) دمحأ هجرخأ (1)

 مقر.١١/5٠4) ىلعي وبأو .(20 75١ مقر )١1١7/4« يئاسنلاو ((757771 مقر «14/6) يذمرتلاو

03779 ) . 
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 اًضيأ مهفصوو «[7 :لافنألا] «ميولق َتَلِحَو هللا ركذ اذإ نييذلا َتروُمِمّْؤَمْلا» :لاق

 لوقي نمؤملا ىرت كلذلو ء[4] بازحألا] أ الإ ادَحَأ َنَوَشْحُح اَلَو» :لاقف ىلاعت

 سانلا ىشخي قفانملاو .قلخلا عم فقيو قحلا فرحي قفانملاو «قلخلا نع فرصنيو «قحلا

 نأشلا اذهو ءهللا الإ اذحأ ىشخي ال ةنسلاو باتكلا ىف فرع اى نمؤملاو هللا ىشخي الو

 هبرب وهو تابو «نيرادلا يف زاف دقف يوبنلا لاحلا ىلع هبلق هللا عبط نمف ِةكَك يبنلا لاح

 .نيعلا ريرف

 [دهزلا :هلامعتساب فراعلا رمأي ءاود لوأ]

 حص اذإف .'”دهزلا :ىلاعت هللا قيرط يف رئاسلل هلامعتساب فراعلا ومي ءاود لوأ

 هلامعأ تراص كلذ هل َّمت اذإو ءايندلا ىلع صرحلا نع درجت يبلقلا دهزلا دبعلل

 لك يف لكوتو «هيلإ هنوئش لك يف عجر صالخإلاب ققحت اذإو «ىلاعت هلل هصلاخ
 .هللا الإ هلإ الو .هاوس نمب متهم الو .هللا الإ ىشخي ال هارت كانهو هيلع لاوحألا

 ةيذاكلا ىوعدلا نايب

 .ةيلكلاب.اهنع عالخنالاو «ةينافلا ايندلا هذهب دهزلا ىلع ةرضحلا يف تعيوبو :ساورلا خيشلا لاق )١(

 نوكي اهنع دعابتلا ردق ىلعو .قحلا نم ةبراقم ايندلا ةدعابم نإف «ىلاعت هللا ىلإ لاح لكب عاطقنالاو

 نيب قيفوتلاب ماوقأ راحو «ةئيطخ لك سأر ايندلا بح» :ِِلكَي هللا لوسر لاق .ىلاعت هللا ىلإ براقتلا

 ىلع صني ثيدحلا نأ اونظف «ةرخآلا ةعرزم ايندلا» :ريخلا يف درو ام نيبو فيرشلا ثيدحلا اذه

 رهظت الو ءرملا هعرزي اهيف لمع لك نأ ىلع ءاهتعطاقم ىلع هلكب يداني هنأ لاحلاو ءاهتبحمو اهئانتقا

 أبختو «لامعألا اهيف بسحت هروبع قيرطو ءرورم راد الإ اهاري ال نأ هيلعف ؛ةرخآلا يف الإ هتجيتن

 هلكب لامو اهيلع بلاكتو اهئانتقا لع بكنا اذإف يه (ى رهظت كانهو «لاوحألاو لاعفألا اهيف

 .هنيع اهتأر اذإ هبلق ٌّرَسي الو ةرخآلا يف نسحتست ال يتلا ةجيتنلا جتنيف عرزي امع هعبطب عطقنا اهيلإ

 ءرارطضالاو ةنكسملاو راسكنالاو هلل لذلاو رابتعالاو ركفلاو ركذلا اهب عرزف اهنع ىلخت اذإو

 هلل َمويلا كلملا نَمْل :رطس لكلا ىلع ىأرو .راثآلا هذه نع ضرعأو ؛راقتفالاو قدصلاو
 هرستو هلآم ذليو هلاح نسحت مويقلا ّىحلا ىلع .مودقلا ةلاح كانهف ١57[ :رفاغ] « راهَقلا دحولا

 دوصقملا ىنعملا كلذ ىلع امهالكو .دحاو ىنعم ىلع ناثحي نافيرشلا ناثيدحلاف اذه ىلعو .هلايعأ

 .[ ١ ١١ص قراوبلا] .دهاشملا ليوأتلا بابرأ نم فلتخا نإو .دهاش
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 نم ىنلخادف ؛فوخلا ةدش نم هيلع اًيشغم ريقفلا كلذ طقسف ءربلا يف انل رهظ دسألاو

 (ًاظع دسألا كلذ ينارأ «ىلاعت هللا ىلع دامتعا قدص هنم يل ماق لاح كانه ٍةِكَي ىبنلا لاح

 ؛هءارو جاجعلاو اًيراه َّرف نأ الإ هنم ناك اف ءاهيف وه يتلا ةهجلا ىلإ رتخبتأ تحرف اّيلاب
 .هفطالأ تحرو يردص ىلإ هتعفرو ءيبحاص ىلإ تعجرف «رظنلا نع باغ نأ ىلإ ىضمو

 .احصو قافأ نأ ىلإ هبام نكسأو

 .ىتيرشب تفاخ :لاق ؟كل ام :تلقف

 لهو.كتيرشب هةاكيبل كبرل كبلق نكس ول .ىوعدلا كولا كرام يأ :تلق

 نإ «ميتاوخلا نيملسمللو هلو انل نسحي هللاف .ىوعدلا نع باتو هللاو .ىب *لاق

 .ريدق ءاشي ام ىلع يبر



 5. ةيانعلا فرفر

 [ثداحلا ةيؤر نع روصقم فراعلا رظن]

 .لصولاو عطقلاو لعفلاو ةردقلا مودعم .ثداحلا ةيؤر نع روصقم فراعلا رظن

 فراعلا هب عشخي رش نم قولخملا نع ردصي ام لكف كلذلو «هئراب هيف فرصتي يذلا نإو

 ىلاعت هللا ىلإ هيف عجري ريخ نم هنع ردصي ام لكو «هعفدل هناحبس هيلإ ئجتليو ؛هللا ىلإ

 اهررق نيرمألا يف لامعألا بادآو .هناسحإو هربو كلذب هلضف ىلع هناحبس هركشيو

 فرصتلاو هب تلمعتسا امل ةحودمت ريخلا ةلاو ءهب تلمعتسا امل ةمومذم رشلا ةلاف ءعرشلا

 .لئاز لظ اهلك تاثداحلا نم ةزرابلا ضراوعلا هذه ذإ ءرشبلا مغر ءردقلل لكلا يف

 :لئاط الب بعت اهتاوذ نأشب بلقلا ىلع مهولا لاخدإو
 اريك ل شوشتال 7 * و
 وو

 « طم ص قا
. 
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 لئازِنْو كلا ذ هلك
 3 ةالقلاب ماع 2

 لِغاشَم يردينمدنع ايجطوارتت ٍ
 لِفاوَقلا كلت ْثتَدَعو مسي ةوت

 لماعو كلم يوذو وو اكو
 لتااقُمو نااِبَجو رة : 5
 للاخوه عمو هيب 9
 لههاجو ملع يخأو : ا 5
 1 هاحو يرو هظو ريقحو رد

 لئاسو لدكت ئىيفتو : 0 ' 5

 دب ٍقابطآ تحل اوحارو اًرُط اوِههذ



 مهن ع ّناعيقلا لأ لاف

 ناجبسلا كيج ثييسكرط

 جملا ولوأ ُموقلا ٌبَهَذ

 يبلق ف همئلاوُْثدَعو

 اكاملُفلانأكو

 عليفّرو عع ضّوو

 امش ٌسراف ٌعيفظَعو

 لف ًادؤجج اوصف

 اًريمأّك لا ٌرَيَرلال

 جلا لإ رحم ألا نجس

 وهوِلِإرسألعفزاو

 ناكحيفملا كي الا و دييبت

 اذمهوذه هاذ

 انتم ٍنْيَرألا ىدلو

 ةاوحس ك2 تاو ةسف لعل

 اقامإىدافهاذزخن و

 ىّدأو ردحمألا ّمالكحَأ

 1 م لا . تاو ى

 ةيانعلا فرفر

 لئاسينمثبّجأول

 لفاحملا كلت :فيفتت 1 مو

 لثامألاٌ ءاّرعألا ب

 لداعو مْلَُظ وضأو

 لجار نْيَرْمِط وذو حم

 لحاوَرلاو يف ثعتمزأ

 لفاغ لا عد و ةيحت

 الكلامي
 لئابتبلا لنك ًاقداجم

 لصاّوو لو بقَم لك
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 لِيطاق هلال خاص اتقحخوهللاو ْقَرَع

 لقاعَّوحلاَلمهأَّقَر افاق ْمهَترافتال

 ليلا َكارْدإَن ببر اًدلايفَنمحَّرلاٍلَسو

 لفات ندمت و نيو خلو قئلاوُهَرب

 لئايقلاىكْرأن مرت .لغخشلل للاةالطصو

 لئاطقلاٌرش نه هاد ٍلآو باح  قألو

 [لقعلا ةيآو ءسقنلا ةيآو :حورلا ةيآ نايب]

 2 لوجتلاو «سويغلا تازاقم ْ ناريطلاو سدفقلا رئاظح ىلإ جورعلا :حورلا ةبآ

 .ىفخأو رسلا ةرضح ىلإ ةمه اب عفري اميف يقرتلاو «ىلاعت هللا ملاوع

 ؛ةيتقولا تاوهشلاو ؛ةيندلا ايندلا ىلإ دوعت ةطقاس لك عم طاطحنالا :سفنلا ةيآو

 .ةيميهبلا تاذللا ىلإ عافدنالاو

 ىلإ ةيملع ةدام لك عاجرإو .حبقي ام ىلع مكحلاو .نسحي اب مكحلا :لقعلا ةيآو
 جئاتنلا ىلإ نوليمي ةرخآلا لهأف .لوقعلا فلتخت انهو «ةديفم ةجيتن هنع زربت لصأ

 ىلإ نوليمي يدمحملا لامكلا لهأو «ةيويندلا جئاتنلا ىلإ نوليمي ايندلا لهأو «ةيورخألا
 .هدحو هللا بلطب ققحتلاو ءلكلا نع خالسنالا عم ةرخآلاو ايندلا يريخ نيب عمجلا

 ."اهاوه قفاويو ءاهل ذلي ام لك عم فارصنالا :اضيأ سفنلا ةيآو

 ىتأ .[1 نارمع لآ] «ُمالَسإلا هلل َدْنع َنيدلا ْنإ) :ةمكحلا حور مالسإلا :ىدهلا وبأ خيشلا لاق )١(

 انأش عمجت نأ اهفقوأو .قحلاب قحلا لع لوقعلا دقعف .عداصلا مكحلاو .عطاقلا ناهربلاب مالسإلا

 مالسإلا هب طحأو ؛لماكلا لقعلا تاه نكلو ؛لقعلا طبحي ٍلمعو ٍلوق نم هل ةقيقح ال ام ىلع

 :كمرخ ف الاجخو كلف لاو واق كات ريسرو :كاولتف نعم كيو ديوب كلير كشم لع ودكو

 .كرمأ يف ةمصعو .كعبط يف ةضايرو .كتميزع يف هوقو .كرطاخ يف ةنينأمطو .كَّرس يف ةكربو



 .كتوخن يف ًةدايزو .ءككولس يف اًدجمو ؛كروط يف اًرعو .ءكتافص يف اًقرشو .كناسل يف اًنايبو

 نم كلقع هقفي مل اذإو .كايند يف اًحبرو .كترخآ يف اًنامأو .كتمه يف اًنكرو .كتشيعم يف اًنصحو

 مهف الو هب طاحأ ام هنإف .كلقع مهتاف ؛ةرهابلا رارسألا هذه هب ةطاحإلا لمعي نأ دعب مالسإلا

 «عزح نوريالا ونعلم ريخاتزو :ىلاعت لاق .ةّجحلا هب يبرل تماق ةريس ىلإ لصو الو .ههقف
 نع فرحنت ال ةمكحلاو .دعُت ال ةرئاد يف اهظوظح هلا تايلباق هب تذخأ ؛[78:جحلا]

 تباطو ؛هلهانم تفص [187:ةرقبلا] «اهَعْسَو الإ اَسْفَن هللا ٌفْلَكُي ال» :ىلاعت لاق .باوصلا

 نم طقسيف ؛راجتلا ةوسكب اًيستكم رخآلا ىريف .قاّيعلا ةوسكب ىستكي لهاجلل اًبجع .هبراشم
 ةوسكب اًيستكم رخآلا ىري كاذو «هنيع نم طقسيف ؛دنجلا سك كك رعالا قرن كاذو ؛«هنيع

 نيأ ةمكحلا ذخ .ةدّرجملا يواسكلا لاقعب هلقع لقَع نَم اي .اًرج ّملهو .هنيع نم طقسيف ؛ءارقفلا
 لإ ظنت كردنم ل ىأ نمو ءاهدسو نالبعلا نع نيعطلا ءاهردسما لإ رظنتالو:ءاعرختو
 اهيفو دصقلا يه .ردصتلف تردص لحم يأ نمو ءاهذخو ردصملا نع سمطنا ءاهردصم

 فرصنيو «مكحلا ىري ىتح كرظن ّقن ءاهدودح دنع رومألا فقو هولدلا لبحلا عبتت الو .بولطملا

 ىلاعت هللا ملاوعب ركفت «كيلإ كرظن عجراو «كيلع امو كل اهب اًمآلع نُك ءاهدراومو اهرداصم نع
 بئارغلا ملاوعلا نم هنم ةمش لك يف ءاوح لا ملاع بئاجعلا ملاوعلا نم «هنم ةعرج لك يف ءاملا ملاع

 .ءيش لك يف ةرداقلا هتطلس

 يف ةربعلا مكح تكردأ نإ ء[7:رشحلا] <«ٍراَصِبَألا يلوأ اي اوُئتغاَقل :صنب ناسنإلا اهّمأ ربتعا :كل لاق

 ةيادحلا ما تعور كاسملا ستسوو ؛يفخملا اهملاعو ءيوطملا اهّرس ىلإ تلصوو «ةركفلا

 دقو :[14:ةيئاجلا] 4َنقَتلا ُكَو ُهللاَوه :ىلاعت لاق .ايظع اًروف تزف دقف ؛كلاح كيلع تعّمجو

 0 اذه ؛[97١:فارعألا] « َناَّصلا لو رع َباَتِكْلا َلّزَن يَِلا هللا َيبِلَو نإ» :ىلاعت لاق

 وذ هْناَوظ :لاقو .[؟6:رونلا] 4ُءاَشَي ْنَم هرونل هللا يِدْبَيال :ىلاعت لاق . صاصتخالا لهأل صاخ

 نا هلو حا هحيصولاون دمع انزع لعاشا لعو .[0١٠:ةرقبلا] «ميِظَعْلا لْضَمْلا

 .نوعجرت هيلإو مكحلا هل ءرهاظلاو نطابلاو ءرخآلاو لوألا
 اي يح ان يعاب لع اياب ا( راب ايلا دبل قاع ديب لع سول بلا

 ىلإ لوصألا كلتو ءاهب عّبطتو اهرمحم لوضأ لإ ىوتنتاءاعألا .ماركلا دارخالا بانو 31

 ندعم لكو ءاهندلعم ىلإ ةريمخ لكو «هتريمخ ىلإ ءيش لك ىهتنا اذإف .هتداعم ىلإ كلتو «رخأ لوصأ

 عجرف «ميدقلا عناصلا قلاخلا ةنطلس هتاهج لك نم هتفخف .هعبطب فقو ةدؤتسو ةيتيع بابل لإ

 :ةطقسو ةضبن لك يف هلاح ناسل ًالئاق هتيادب ىلإ هتياغ نم اًمجار لّزنتي ىهانتو ءاّيهانتم لسلستي
 َّرسلا اذه كرديو .ءايشألا عئابط هب دهشت ليلجلا قسنلا اذهو .مكروص نسحأف مكروص يذلا وه



 نم بولق الو ءمهل لوقع ال نيذلاف الإو .ميلسلا بلقلاو .ميركلا لقعلا لهأ نويمدآلا قلغملا

 .لهجلا ىمع يف مهف ؛رثبلا ةباصع

 نم عمتجم وهو ٌرسلا ملاعو .دوهشملا سوسحملا مسجلا ملاعو ؛لكيملا ملاع :نيملاع ىلع لمتشي ناسنإلاو

 .حورلاو لقعلا
 .هعم ةمئاقلا هب ةمزاللا عورفلا نم لفس ام هب قّلعتب يلفس :لكيهلا ملاعف

 .ةلاحل ةلكاشملا ةحلاصلا عورفلا نم العام هب قّلعتي يولع : : رسلا ملاعو

 يفو ؛ةحارو ةوهشو مانمو .لالظو سابل نم ةلاح مظني امو .مهقئالعو ءارشلاو ماعطلا هب قّلعتي مسجلاف
 .هلمس ىلع لدت لاوحأ لاوحألا هذه نم ةلاح لك

 :ءايشألا قئاقح ىلإ لوصولاو .ةسّدقملا تارضحلا ىلإ يقرتلاو .ملعلاو ةفرعملا مهب قّلعتي حورلاو لقعلاو

 وه يذلا اهلصأ ىلإ عمتجت ال لمعلا رون عورف نأ الإ حورلاو لقعلا ولع ىلع لدت رارسأ اهلك يفو
 ذخأيو .ةركفلا ةحوبحب ىلإ اهعفديف ؛لّقعلا ةحاس ىلإ رصبلا اهانعم فرتغي تادوهشمب الإ لقعلا

 ؛لايخلا ةرضح ىف اهيقليف .عمسلا اهفرتغي تاعومسمب وأ .ةجيتنلا نم لقعلا ةلقاع قباطي ام اهنم

 ذخأيو ءاهب هاريف ؛مهفلا نيع هيلع طقسيف .لايخلا نم كب 2 اهل ناجووةزكتلاةا رص اكلات

 .ةجيتنلا اهنم

 باجحب سمطت اهنكلو ؛كلذ نع اهعفرتل ؛دوهشلاب ةناعتسالا نع ةينغ يهف ؛حورلا رون عورف اًمأو

 هب رصبأف ءبلقلا فشكتملا يهلإلا اهرون ىقلت ؛ةضايرلاب باجحلا كلاسلا اهنع عفر اذإف ءدوجولا

 .دوجولا باجح ديق نم ةقلطملا حورلا رون ىلإ ةلقتسملا هترضح زكرم نم بلقلا بابصناب سّرفتو
 ربانم ىلإ ىقرتي نأشلا اذهو .«هللا رونب رظني هنأف نمؤملا ةسارف اوقنا» :ِكي لاق .ءايشألا قئاقح رظنف

 راودأ دقع تلفيو ؛تومهبلا رعق ةدرب عفريو .توكلملاو كلملا عارش فشكيو .نيقيدصلا

 نم حتفو ؛هباجح قزمو ؛ةيعرشلا ةحلاصلا ةضايرلاب يناسجلا لكيلا بلغ اذإ نكل ؛نيضرألا

 نيبرقملا دادعإ يف 5252 كلانهو ؛هباوبأو هداصرأ يولعلا اهماقم نع حورلل قداصلا قالخغملا

 باجحب رونلا كلذ سمط اذإ اَّمأو .رونلا كلذ قالطإو .روكذملا باجخحلا لالحمضا ةبسنب

 نم نأشلا اذه بحاص بسحن كلاهنف ؛دوهشملا لكيلا كلذ رهاظب لقعلا ةركف تبلسو .دوجولا

 .نيلفاس لفسأ ىلإ يهتني ىتح هباجح ةظلغ ةبسنب برقلا ةلزنم نع طحنيو «نيدرعبملا
 ةظلغل كلذو ٠ةّيلعلا ملاعملاو ؛ةسدقملا ملاوعلا ىلإ حورلا ناريط نالطّبلاو يغبلا لهأ نم ماوقأ ركنأ

 .مونلاب دوجولا باجح اهنع فرصني نيح حورلل ملاوعلا كلت ساكعنا اوكردأ ول مهاجح

 .اهجذومنأب اوعنقل ؛ايؤرلا ماظن اورّبدتو

 ةبذاكلا ايؤرلا كلتف .الاثم اهل ميقيف .ةركفلا قيرط نم غامدلا ةقراط ىلإ هلكش بلقني سده رطاخلل معن
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 وأ ءرورس قراط لالتحا نم وأ ماعط ةرخبأ قالغإ نم وأ .مسج بعت وأ ؛لايخ ةبلغ نم ثدحت

 + نقر اتج وت نورك دقو يوطاخلا دخلا قمل رك نرمالا اين تلفلا كاني وع
 ركذلاب تدطوت ؛رطاخلا حول يف اهل مسر ال ةيفيكلا ةنيعم ريغ ةين تناك نإف «ةقراف هيف ةتكنلا هذهو

 فشكل تهّجوت ةنيعم ةين وأ لِي هلوسر نم ةضافتسالاو .هللا باب يف فوقولاب روربملا لمعلاو

 نع ةمئاق تناك نإو «لالدتسا ايؤر انه ايؤرلاف ؛ةراختسالاب ةمهلا ةهجو «ةمولعملا ريغلا اهتقيقح

 «مزجلا نم جتن طبخ ايؤر انه ايؤرلاف ؛ةحلاص ةضافتساو ءروربم لمع وأ ركذب دّطوُت ملو «مزاج
 .ةبذاك يهو هلاثم اهل ماقأو .غامدلا ةقراطل بلقناف سدحلا عم ماقو

 ايؤرلا كلتف ؟يبيغ دراو نع تأشنو ؛عرشلا تاعزانم نم ةمالسلا عم اذه لك نع ايؤرلا تلخ نإو

 نيدودرملاو نيلاضلا نم موق ركنأ معن ؛حورلا فاشكتسا نم يهو «ريبعتلل حلصت يتلا ةقداصلا

 لاق .هللا رمأ نم يهو ؛ءءاوشع طبخ اهراكنإ ىلع مالكلاب اوطّبخو ؛حورلا ةدام مهيلع بوضغملاو
 همزالو يونعم رمألاو .[85:ءارسإلا] 4ُّنَر ِرْمَأ ْنِم حولا ٍلْق حور ِنَع َكَتولَأْسَيَو» :دي
 ىلإ ليبس الو هدسجلا يه اهنإ ؛حورلا وه يذلا يونعملا رمألا كلذب ةمئاقلا ةليقثلا ةداملاف .يدام

 ةينغ يهو اهب (ئاق دسجلا ناك ثيحو .دسجلاب اهدوجو مايق ىلع ةجح الو ءاهب دسجلا مايق راكنإ

 كردي الو دوجولا موقي هبو .هسفنب موقيو ؛هريغ وهو دوجولا يف ادجوم اًيرمأ اّرس اهنوك نّيعت .هنع
 .لكيملا يف مدلا ةلوج ماوق هيفو ءسفنلا كلتو ؛هانعم نم ةسجبنم ةدام هيفو .هتفاطلل

 ىنعم يه يتلا ةداملا عفدت يتلا بابسألا لكو ,دوجولا هتقرافم ىلع ليلد هنم ةسجبنملا ةداملا نادقف

 ضعبملا زمألا اذه كاكفناب تضق يتلا رادقألا قراوط نم يهف ؛لكيهلا نع سفنلا :ينعأ ؛حورلا

 ءرمألاو قلخلا هل الأ ءريبخلا ميلعلا قلاخلا مظع ىلع ةلاد هنم هيلع دهاوش هلو ءاهب مئاقلا دسجلا نع

 0 .ريدف ءيش لك ىلع وهو

 روهظ مويلا اذهف لإ نرقلا اذه يف همّلسو «ةيسدقلا هديب داشرإلا باب حتف كك هللا لوسر نإ :ه# لاقو
 الب نيد يقيرط خي هللا دبع نبا اهعّرْشُم ىلع ةيولّعلا ةيوضترملا اهتقيرطو «ةيعافرلا ةّيدّمحملا ةبونلا
 ؛«ساندألا نم نطابلا ريهطتو «سافنألا ةاعارمب ساوحلا طبض انقيرط ءلسك الب لمعو «ةغالب

 ءلغش الب بلقو «ءاير الب لمعو «ةعدب الب نيد يقيرط ءساوحلا عيمج عمجب ركذلا ةموادمو
 فرحنا ىتمف ءَةنّسلا ىلع مادام قيرطلا ىلع ريقفلا نأ الإ ؛ةئسلاو باتكلا انقيرط «ةوهش الب سفنو
 ّلكو «هللا ديب لكلا نأ ققحتت نأو ءرْخَّدت الو درت الو لأست ال نأ انقيرط قيرط نع ّلض ؛اهنع
 .هللا نم نوعلاو ءهاّدعتت الو عرشلا ٌّدح دنع فقت نإو ؛هل قلخ ال رّسِيُم

 اوزواجتف ؛نيكمتلا ماقم اوغلب امو «لاحلا مهيلع ملطصا ةعامج هجهانم قلغأ .ٌحضاو قيرطلا اذه
 امهالكو ؛لهجلا هداق قيرفو ّنظلا نسحب داقنا قيرف :ناقيرف مهعبتف ؛دودحلا ىوعدلاو حطشلاب
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 ([لماكلا لقعلا بحاص فراعلا ةزيم]

 يف هحور قرشت كانهو ءاهقحمي ىتح هسفن ةرئاث سمطي فراعلا نأ ىرت كلذلو

 هتمظع تلج ؛برلا بلط ىلإ تائداحلا نع هثعبيو «بلقلا حلصي اًفارشإ هبلق ءاس
 هحورو ءاّرون هبلقو ءاّرون هلقع ىرتف ؛هلقع ميظعلا دصقلا اذه ىلع هنيعيو ؛هتردق تلاعتو

 هتريرسو «ةقراخ هتمه ريصت كلانهو ءاّرون هلك ريصي ىتح رونلا هيلع ومني لازي الو ءارون
 حالص :ةكرب نم اذهو .:”"هللا رونب ٌرظْنَي َُنإَف .نمؤملا َةَصاَرَق اوُقَنا» :ةقداص هتسارِفو «ةقراب
 الآ ُدَسَجلا َدَسَق ْتَدَسَم اذَِو ُهَلُك ُدسجلا َحّنَص ْتَحْنَص اذِإ ةَعْضُم ٍدَسجْلا يف َّنإ» بلقلا

 اهذخأي يتلا يهو «لزنتت هيلع يهف ةينآرقلا ىركذلا طبهم بلقلا نأل ؛"هُبْلَقْلا َيِهَو
 ,[7:ق] «ثلق هَل نك نَمِل ئَركِنأ َكِلَذ ىفْنِإ9 :هللاب يبلاقلا دوجولا لك ركذُيو

 عمت ىركّذلآ َّنِإَف ركْذَو» هنايإ قرشأو .هنافرع قدص يذلا نمؤملا بلق الإ ركذتي الو
 :هناحبس هب مهملعل هللا اوفاخ نيذلا ةيشخلا لهأ مهو :[06:تايراذلا] ؟َتريِنِمْؤُمْلا

 .هللا نم ةيشخلا جتني هللاب ملعلا نإف

 ةرئاد زواجتتي ال رهظ وأ نطب ؛لعفو ٍلوق نم هيف ام لك ءاضيب ةّجحم قيرطلا نأ الإ فرج افش ىلع
 ١ .ةقدنز ةعيرشلا تفلاخ ةقيرط لك نأ الإ ؛عرشلا

 الو هللا يمن اًرع تيهتناو .هللا مّظع ام تمَّظعو هللا دودح دنع تفقوو ؛هللاب تنمآ :لوقت نأ قيرطلا
 .لالضلا الإ قحلا دعب سيل ذإ ؛اًدبأ اذه دعب قيرط

 )١( «طسوألا» يف يناربطلاو .(5914 /6) يذمرتلا هاور )7/ 7117(.

 )١( /؟) نابح نباو .(7575 /5) يقهيبلا هاور 87(.
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 هللاب ءاملعلا مه :؛نولماعلا ءاملعلا نأ نايب]

 [مهملعب نيلماع ريغلا ايندلا ءاملع ال ,ءايلوألا مهو

 هللا ىَسْحاَمْنِإ ءاملعلا ةيشخذا لهأ سوءرو ٠١[ :ىلعألا] 4 سْحح نم رك ٌدَيَس»

 ام الع هندل نم هللا مهمّلعف اوملع مب اولمع نيذلا «[18:رطاف] 4 أوتَملُعْلا هِداَبِع ْنِم
 ."0ملعي ملام ملع هللا هَّلرو ملعي اهب لمع نم» :نيملاعب هب اوناك

 ءايندلل ةيعرشلا مولعلاو «ةيلوقلا نونفلا هذه اوملعت نيذلا ايندلا ءاملعب مه امفآلإو

 « ُكَسفنأ َنْوَسَتَو ٍِربْلاِب سائلا نوُرمأَتْأ» :باطخب نودارملا مهو لمعلا اولمهأو

 'ايبيغ اًستفو اًيّندل الع ملعلاب لمعلا ةكربب اوثرو نيذلا ملعلاب لمعلا لهأف «[4 4:ةرقبلا]

 .[187:ةرقبلا] هللا ْمكُمِلَعُيَو هلل أوقئاو» :ليلدب هناحبس هللا مهل ملعملا راصو

 قرفلاو ءاّعفن رضلا بلقنيو «عرزلا تبنيو ؛عرضلا مهتكربب ردي ءاقح هللا ءايلوأ مه كئلوأ
 هلضف نم مهيلع ضافأ ؛مهمّلعو مهمركأف ؛مهبحأ هنإف «ىلاعت هللا دنع ةليسولا مهو ءاًعمج

 رسك مهب ربجو «نيفوهلملا مهب ثاغأو ءنيبحملا مهب فعسأو ءاّددمو ةكربو ةيانع

 .نيرسكنملا

 [:05 تيبلا لهأ نم مه نيذلا بيغلا لاجرب لسوتلا يف ةدئاف]

 ةثداح هّنِّمْطو هعسو دفنو هَعْرَذ ةينيسحلا تاداسلا نم انناوخإ نم لجرب قاض

 .تيبلا لهأ نم مه نيذلا ءبيغلا لاجرب نعتسا :هل تلقف ؛يل كلذ ركذف ءاهل راح

 هللا ةبحمب ًالسوتم «هلل اًرسكنم اهتوالتب هترمأو «ةيتآلا تايبألا ماهلإلا ناسلب هل تمظنو

 .هرسع فشكو ء.هرمأ هللا رَّشي تقو رسيأبو الإ ناك امف  مهنع ىلاعت هللا يضر - موقلل

 :تايبألا هذهو .ةرسملا هل لمكأو

 بدحبلا داو ْمُكيداييأو ممّن يأ بيغلا لاجر اي

 )١( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور )٠١/ ١8(.



 ةيانعلا فرفر

 ةريسغاوروثو ٌمزعلااوكّرح

 ٍةدجن نع ُْكمالعأ اورشناو

 احّولاَلهأ اي هللا لاج راي

 ضيسبأ رسيب َرْسُعلا اولَّدب

 مشاه نم ىفطضملا ِتيب لاي

 انّلعاوموقف ٌبركلا انّسم

 مدعر يرعتنل حاحا
 ُمَلَعّدرْفٌموقايمكلك

 ُمَدٌعمْدلاو هاه انو ظِحال

 مَركلاو احلا ىمْنُي مكلف

 ُمَوُقاياَرَبلا يفنؤتنأهنع

 اومهنأو اودوجبو انوئيغأو

 0ع/

 كف نوكش ثراث غو مك
 و

 مككلع : ىلا عت هللا يضر

 ةيقيقفحلا ةبرغلا نايب]

 لَياق مهسب ٌمصخلا اوبرضاو

 نامت اي محلا طابا اني

 كك هللا لوسر هبقل ىتح ءاهب هذ فلؤملا ققحتو

 [.ءابرغلا بيرغ ب

 ةنايّصلا نوطب نم رهظت ةضافإلا رارسأ [58:سي] 4ٍمِيِحّر بر نم الَوَق ملم 9

 ؛ماقملاو لاحلاو ءزارطلاو يزلاو ءنأشلاو وأشلا اوبرغأ نيذلا صلُخلا «ةنامألا لهأل

 لهأ يف َكَسْفَت َّذُعَو ءليِبَس ٌرِباَع وأ ٌبيِرَغ َكْنَأَك اًيْنَدلا يف ْنُك» :اًمح ءابرغلا كئلوأ

 .ةمهلا بيرغ بيرغلا لب ءنطولا بيرغ بيرغلا سيل "هٍوُبَقْلا

 . قحلا ىلإ قلخلا نع :موقلا ةبرغ

 تائداحلا نع اًعاطقنا ؛قلاخلا ىلإ لكلا نع اًضابقنا نأشلاب دارفنالا :موقلا ةبرغ

 امو .تحتلا تحتو قوفلا قوف نع اًجورخ .هيهنو هرمأ ىلإ سانلا تاداع نع اعامججنا .هيلإ

 )١( يراخبلا هاور )558/15١(.؛ وأحمد)795/1١١(.
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 تاذب نيتمئاقلا .عزجلا ةيثزجو «لكلا ةيلك نع اًدرجت هللا ملع ىلإ امهءارو امو ا(هنود

 .ءاقب جتني ءانف كانهو ديلي هلوسرو هللا ةبحم ءاضف ىلإ دّرَجنملا

 مث يعافرلا نيدلا جارس ديسلا درفلا ثوغلا بطقلا تاموظنم ضعب يف تيأر

 :تلقف |مهعون نم امههتسمخف .جيسنلا اذه يف نيتيب «هب انعو ههَذ يموزخملا

 مُكلالظ يِقْوَف َفَراَماَدِإابْحَأَو مُكْلاِبَح وُدْنَيَنْبِح اَماَرَغ ُبوُذَأ
 مُكلامج يبلجْلااَل يئَهاَساِيَأ مُكُناََج ِهوُهَّشلا جرب يف َّنَطْلَسَت

 سيف ل صو هر 00 ا و ب و

 ىوّطنا اَم ٍتاَدوُجولا وحت يف رشْنَيَو ىوّسلا كري ْنَأ ٌبحلا نيو نإ مَعَ
 ىوَملا عم ٌبولقلا َّنأ ِبجَع -ىع نمو ىونلا اندَمدَقَناَمْنر اَمَّبِحأ

 6. 7 دو ىمرع 7

 انملا اهيلْيمب اهْيِقِبيَو ليم

 بيبح مهانع نيذلا موقلا مهس يه ءروثنملا مظنلاو ءروطسملا زارطلا اذه يف ةبرغلا

 هلوقب كي ءارهزلا لوتبلا وبأ انالومو انيبنو انديس «ةمحرلا يبن ءبولقلا ءافش «حاورألا

 َنيِذَّلا :لاق ؟ءابرغلا نمو :لبق ِءاَبَرْعْلِل ىَبوطَف اَبيِرَغ ُدوُعَيَسَو اًبيِرَغ َأَدَب مالشإلا» :ةكي
 ةياور ينو ."«يتنس نم اوتامأ ام نويحي نيذلاو ءيِتْنُس ْنِم يِدْعَب ٌسانلا ٌدَسْمأ اَم َنوُحِلْصُي

 ."«نآلا مويلا هيلع متنأ |مب نوكسمتملا مه» :ىرخأ

 نمت رثكأ مهضغبي نم ريثك «سانلا يف نوح لاص ليلق سانأ» :اضيأ ةياور ينو

 .مهتفص هدهو مهأش اأده "امهبحت

 هذه رس يف مكحتي لزي ملو ةفصلا هذه ينقزرو «نأشلا اذه يبر يناطعأ دق هلل دمحلا

 )١5577/57(. ؛ريبكلا» يف يناريطلاو )570/1١((. ملسم هاور ()

 .(5 )١/ ١ «ءايحإلا» يف ىلازغلا ةجحلا هركذ (؟)

 .(771 /5) «ريدقلا ضيف» يف يوانملا هركذ (")



 اذهب ينبطاخو ؛«ءابرغلا بيرغاب :لوبقلا ةرضح يف نت هللا لوسر ينبقل ىتح ةبرغلا

 اعْشَملِجَتللٌتيأردقو ابخلاَرمَّدلا نع ٌدَّدلاّفشك دق

 ايّرْغلا بيرَغايًالهسوالهأ ٌحِفاط ٌرورّسلاو يبييبح لاق

 .[نيفراعلا بلطم ىلاعت هلل رايغألا نع ةيلختلا]

 ةيثوغلل ةعلخلا قيرط نم ةيذاحملا ةيبوبحملا ةيبطق ةبترم يف انأو ملاوعلا يل تفشكنا

 تعمجناف ءرودصلا يف رطاوخلا تاّنر ىلع تعلطا دقل ىتح «ةلماكلا ةيدرفلاو ؛ةعماجلا

 كيلإ ينفرصاو .كل كعم ينفقوأو «كريغ نع كب ينبجحا مهللا» :تلقو .كلذ لك نع

 «ىنم هللا لبقف «نيعمجأ نيلسرملاو ءايبنألا هتوخإو دمحم انديس كيبنو كباتك ةمرحب .كب

 .هناحبس هريغ نع هللا رونب تبجحناو

 ملسأ ضارتعالا مدعو هللا ةدارإل مالستسالا]

 رمأ وه امنإ ءليح ٌدَهو وق دعقأو «يمزع نم فطخو «ينضم.و َِّلع ّرم ام لقثأو

 .شيعلا دغر نم هيلع مه يذلا نإف ؛برغلا ىراصن دالب يف َّلِإ ضيفأ يذلا فيرصتلا

 اهسيماون ثيح نم ةيويندلا نوئشلا ماكحإو .نوهتشي ايف نانعلا قالطإو ءايندلا ةعسو
 حول يف هتمقر اذإ تنك ,مهممأ يف بلاغلا ىلع اذه .ددعلا ةرثكو ددعلا ةوقو «ةمئاقلا

 يف رمألا طاطحنا نم نوملسملا انناوخإ هيلع ام ىلإ ةريصبلا نانع تفلب تذخأو «يركف

 .ردك ةيراهقو رطاخ جاعزناب ينذخأي هارأ ةرومعملا عيمج يف ةروكذملا نوئشلا نم نأش لك

 [١7:صصقلا] 4َنوُعَجْرَ ِهْيَلِإَو ْمكُحأ هّلَو» :أرقاف هللا ىلإ عوجرلا ضحم الإ ينعسي الو
 :دهشملا اذه لقُي نم هآ

 ىََرَتاعِفاَنَيِرمألاَبَاَق يِذَلَف ىلاَمَئَرنألانَّرَص
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 ىَرَج ب ِيْغلانم ٌرمألااذّكَم هِِقلَخ يفاهَّمَكخأ ٌمَكِح

 [انرصع يف نيملسملا ىلع نيدلا ءادعأ ةبلغ ببس نايب]

 ا

 ام مُهَل اوُدِعَأَول :وه ىنعملاو :[7:دمحم] «:كَماَدَقَأ تَبَئُيَو ْمُكَرْصِمَي هلأ أورصعَت

 وهو «لفاك نيتراشإلا نيتاطو ء[٠ لافثأل] 4 اَيز نيو ني شتت

 .[7 لافنألا] «ركمعر َبَهْذَتَو اوُلَسْفَتَف أوُعَرَت ر الَو»

 ديس ّدْنِيَي نيمآلا دعولا قداصلا ليي نيدلا ةلود بحاص كلذ لك اني

 ةيدمحملا هتلود لاجرو هّدْيِكك 9 هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص دلك نيقولخملا

 .نيدلا موي ىلإ اًيلست ملسو «ةيرهاظلا ةينطابلا ,ةيجشلا ةيحورلا

 هم اق ن رهف كلتنللا طانن له ناو اكو ةعمانلا ةقوعلا قرى ًاناووتسمت

 رسلا يف رمألا عم نك :يرس يف تيدونف «ةزرابلا ثداوحلا ضعب يف هلل ةريغلا نوئش
 لوح الو ؛ميركلا كيبن بادآب بدأتو .[0 ؛:فارعألا] «ٌْسألآَو قلل ُهَل الأ# :رهجلاو
 :تلقف «ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 ميسا َلِإاَعْوَطاَنِب ىَمْل بيع
 14 رِجاعلا ٌُروَط شُيطلاو ُءاَسَياَم رميح َمُيِدَعلا نإ هر 0

 .ريصملا هيلإو
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 [هيزنتلاو ديحوتلا يف بلطم]

 ةريظح ىف بيغلا روتس تحن كرلالا ليللا تارضاحم يف يمزع فئاط فاط

 ةيدحاولا نأ يتارذ هنم ٌثمهف نافرع رون جلبألا فاوطلا كلذ يف يل ىلجناف ؛ةيدحاولا

 .ةيدحألا اهمكح قوفو .تافصلا نم ةفص يف الو .لاوحألا نم لاح قرح ال ةيفزف

 تافص نيب قرفلا انهو .تافصلل دارفإلا ةبتر ةيدحاولا نأ امك ,تاذلل دارفإلا ةبتر يهو

 ان فرولخللا نيف ناذ فتانسوةتاذ: كيب دقق وةقاؤروب قاتلا كانو ةهتاذؤ: قولخلا

 طاع وهف ةيشوب لقحي نقم لكو ةهيش الوتنل نك ذل قلاخاو ةاهييشي ةانةئاذو:اهلكوي

 اندشرأ «هيبشلاو ليثملا نع هزنت امل ىلاعتو هناحبس قلاخلاو .راصبإلاب كردمو ءراكفألاب

 :ىلاعت لاقو «[5 ::تلصف] 4 طيح 0 17 هنإ» :هناحبس لاقف هيزنتلا اذه مكحل

 طيحتللا ره ناك الف ء[1:ماعنألا] 4ٌرَصَِبَأل ُكرَدُي َوِهَو رصنألا هكرّدت ال»

 ةردقلا هلف ؛ ؛هاوس نم رهقب ةقلطملا ةيدرفلا هتيدحأو هتيدحاو يف هناحبس هل تتبث «كردما
 ليف مص >2

 .[88: صصقلا] «و هَهَجَو الِإكِلاَه ٍءَْس ّلك# ءانغلاو زجععلا هريغلو «ءاقبلاو

 .هيلإ هعبطب ههجوتل ؛ءيشلا هجو كالغلا نأ ىنثتسملا :مهضعب لاق

 4َنوُعَجَرَ هْيَلإَو مكحلا هلَو# :وه هنإف ءاذهب يضقي ال مظنلا كبس :انلق

 صح مدع نم تنير و كاواك ا ةح وحي رم قري هيلا موجع رخو اجلا ضسعلاا
 بوثب ًالفار عجريف ءاكلاه هنوك ةلاح نيجيسنلا بابُأ نم هزربيو ؛ضح مدع ىلإ هعجريو

 برآقلا لك امر مبلل ناكل ادرج ناك ول منجام هيدع قرب اغرق لولو دبل كال

 ٌرطف ىذنأِ َىِهَحَو تهّجَو# «هيلإ هجوتلا سدق فورش نم ةايحلا ةصح اهل هوجولاو

 ال مهنإف [1/9:ماعنألا] ؟ تريكرْشُمْلا رب أَنَأآَمَو افيِيَح تضْرألاَو يسومكلا

 ؛هنع فارحنالاب ةكلاه مههوجوف .هيلع بولقلا نوعمجي الو .هيلإ هوجولا نوهجوي

 نم لوحتلا وه كالهلاو  بولقلا تومت موي انبولق تمت آل مهللا  هنم اهدعبب ةتيم مهمولقو
 نسف لك لل: نق رلختملا نيف ص لكيملولدلا حلا كاملا لاس لإ ةرودتالا ةايحلاناخ

 فيسب عطق لوحت  هللاب ذايعلاو  نيدودرملا لوحتف .[75:ءايبنألا] 4ٍتوَمْلآ ٌةَقِياَذ
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 ىسحن كانهو «راد ىلإ راد نم لاقتنا لوحت قحلا لهأ لوحتو «كاله الإ هنع زريي ال ,كالهإلا

 ةّمزأب ذخآلا رونلا ةعلاطبو ءبولقلا كلت يف هنم عدوتسملا رسلا ةأشنب مههوجوو مهءولق

 .ههذ ليلجلا مامإلا دوعسم نبا لاق اذك '”«ىلبي ال ريخلا نإف» هيلإ هجوتلل هوجولا كلت

 [ةجحب هلل مئاق دحاو دوجو ماود دبال]

 .هتجحب هلل مئاق هللا كلم يف دحاو دوجو ماود ةيدحاولا رس نم نإو

 ولخت ال» :ههجو ىلاعت هللا مركو هب انعو هذ بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ لاق

 يف اهنوعرزيو مهئارظن ىلإ اهودؤي يتلا هججح نع هللا عفدي مهب ءاّردق هللا دنع نومظعألا

 ظ .«مههابشأ بولق

 مكحب مايقلاو «ةيدحاولا رون قورش نم سجبني عاديإلا مكحب زوربلا :تلق
 اًرازعإ ءناسنإلا ملاع يف نيتبترلا نأش يلجت ماودل ؛ةيدحألا ناطلس ةنكمب تبثي عاديتسالا

 ضرألا هللا ثري نأ ىلإ هللا كلم يف ماودلا هنأش يدمحملا لاخلا نإف ِكَي يبنلا لاح ةلودل

 .نيثراولا ريخ وهو اهيلع نمو

 [رمأ نييعت نود ءددمو ةراشبإ

 :هروتس يدهاشل تفشكناو ءهرون يل ىلجنا يذلا دهشملا كلذ ردخ نم يل عمل دقو

 باَقَع مهيولق ىلع طقسي ًالاجر يدمحملا لاحلا اذهل بيغلا ءاضيف نم زربيس هللا نأ

 ىلع يرجت و .ةمكحلا عيباني بولقلا كلت يف رجفتتف ؟ينابرلا ددملا ءاضف نم لاحلا كلذ رون

 انمؤم .سمألاب دلألا رفاكلا مهنم ىرتف .نورعشي ال ثيح نم لاجرلا كتلوأ نسلأ

 :هرون هللا متيو «مويلا اصلاخ

 ةيدذاج بوُلقلِل ىلا لاحخ ىوُط نم بوُيْغلا ٍردَخ يف َّنَأَك

 )١( «لوصألا عماج# يف ريثألا نبا هركذ )841/4(.
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 ةَبتاصلاَقاَقَرلاو رون لاي ْتَسَقْدَق بولق ٌقاَنْزأ ُقَّمَفُت

 ةّبقاَعلا نْسُْحِباَمْطَل ْتَلَبْرَمَت ةَياَدَبرِم لاه بجغأت

 رارسألاو «ةقطان نسلألاو «ةراّيط بيغلا رارسأو «ةراّيس هللا دونجو اذه ىرأ ينأكو

 نم ةريثك هئفو .هحئاف ىيوبنلا لويملا كسم حئاورو «ةحئال ددملا سومشو .ةفداص

 ددملا نيهارب نم حور مهيف ثبت .مهللاح يف ةوقو .مهرمأ نم ةعنم يف مهو برغلا ىراصن

 ىلاعت هللا ةينادحوب ناميإلا ىلإ لوحيو .مهلاب حلصيو .مهلاض هللا يدهيف يدمحملا يوبنلا
 .مهددع رثكتو مهددع برق ةهرب يف ومنيو «مهلاح نيك ميركلا ىفطصملا هيبن ةلاسرو

 نيدلا ةثاغإو .نيمألا يبنلل ةفحت بيغلا نطب يف ةعدوتسم ىلاعت هللا تايآ نم ةيآ كلتو

 موقلا بولق ىلإ دتمت .دوروملا بذعلا رحبلاو .دودمملا ددملا كلذ دهشأ تلزالو

 ةشرب :[9:ميرم] «ْنْيَه َّلَع وه كلُجَر لاَق كلِل'َّذك» .هلوادج مهيف ضيفتو .هلسالس

 ىٍودبَي»و ءاّيلو رفاكلا لعجي هتيانع نيع نم ةرظنبو ءاّير ضرألا لعجي همرك باحس نم

 .[؟١ ة:رونلا] #« ءاَشِي نم -هروثل هللا

 [ج هللا لوسر انالوم تالامكو تافص ضعب]

 ناكرأ مده يذلا «ميركلا ربلا .ميحرلا فوءرلا ءميظعلا يبنلا ددم ةدئام هذه

 رغصلا نيب ةرهاطلا هتعيرشب ىواسو .ناهيإلاو نمألا نوصح دّيشو .ناودعلاو ىغبلا

 ةضير ناهيإلاب بولقلا كرتو .ةيداه ةريرق نمألاب نيعألا مانأف .ريمألاو رومأملاو ءريبكلاو

 نيتيب يموزخملا نيدلا جارس كيما يىديس - مالسلاو ةالصلا هيلع هيف - لاق .ةيكاز

 ادقف ىوّسلا ٍنْوَك نَع كب يرِضاَحَو 2 ادغَر ىّرولا يف ىَحْضَأ َكبْرَقِب ىِيْيَع

 ادَع َكاَنَس نِم اًضْعَب ٌردَبلا َلَباَق ول ادعو اًهُِّسلا ىَماَس هُرْوَنالَكْبَم اَي
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 اتوَهّبَم رونلاب فلك اذ َناَرْيَح
 5 5 0 0 ل ماو

 اَهريَس بِيَملا فظل َجْبِراَعَم ينو اَمديَحت اعل هللا َكُئاَمِص

 انة ءاشملا ع تيشمولو انهو تالا شات ونت لاند

 اتوُاَيَو اًناَجْرَم َكيِذَح ٌعاَعْش
 ةكاّردلا ةوقلاف «ةينابّرلا ملاوعلا يف ةيلإلا مكحلا رس ِةكَي مهظعألا ىفطصملاو ال فيك

 يف تايراسلا قئاقدلاو ةيحلإلا مكِْلا رس مهف نع ؛نأشو لاح لك عمو «نآ لك يف ةزجاع

 اهسومش علاوطو «نايعلل تارهاظ مكحلا راونأ عماول نإو «تايئزجلاو تايلكلا قئاقر

 اهعلاوطبو «مّتكملا اهانعم مهف ىلإ فراعلا لصي اًهعماولبف «ناوكألا رئاود يف تارئاس

 .مسارملاو ؛هيلع لدت اهبحاص ىفاخت نإو راثآلا نأل ؛مسلطملا اهزنك رتس لقاعلا فشكي

 .هيلإ اهانعمب برت اهزرطم ماقم دعابت نإو

 رارسأ ضعب وه امنإ ءرارسألا نم نوفراعلا هيلع علطا ام نأو .مطمطملا مركألا هلضف رحب

 ام مدهنم لكلو «هيفشي ام لهج ضيرم لكلو «هيفكي ام ملع ذخآ لكل اهنمو «راثآلا كلت

 .هينديو هبّرقي ام دعبم لكلو «هينبيو هرمعي



 6 ةيانعلا فرفر

 [ةيدمحملا ةقيقحلا وه ةيهلإلا مكجلا رس]

 ذإ ؛ةيدمحملا ةكرابملا ةقيقحلا ىلجب وه |منإ ؛ةيلكلا ةعماجلا مكحلا لك ّرس نأ تبث دقو

 مئاقلا مظعألا ببسلا لب .ةعونصملا لكايملا لكش لوأو .؛ةعوضوملا مكحلا زرط أدبم يه

 لك ةلصو لفاكلا ليوطلا لبخلاو .دوجوم لك قلخل ةيئاغلا ةلعلاو ءدوجولا ةدام يف رمألاب

 لزألا ةطيح نم دودمملا لوألا فلألاو .تادوجوملا تاوامس علاطم يف عماللا بكوكلاو

 .ددم لك دصرو ءدصَر لك لحب ةمسلطملا ةلماشلا ةطقنلاو .دبألا ةطح ىلإ

 .ىسوم اهدوهشب َدِعَو يتلا ىربكلا ةيآلاو

 .ىسيع اهناسحإ لايذأب ثبشت ىتلا ىمظعلا ةمعنلاو

 مكحملا مظعألا سومانلاو ءمدعلا سرادم يف مدِقلا ناسلب مجرتملا سوماقلاو

 رمألا لكيه اهنومضم يطب تعمج يتلا ةيلصألا ةضبقلا .مدقو ماه لك قوف هناطلس

 .قحلاو ناسحإلاو ناهربلا جاتب ةجوتملا ةيلزألا ةأشنلاو «قلخلاو عادبإلاو

 دراو .ةيتوهال ةرضح لك يف يدتقم لك ةهلبفو «ةيطإ ةرئاد لك يف مامإ لك ىدتقم

 اهلسقت ىقيمش ْ اهريودت ةطساوو «تائيشملا رهظمو ءاهميرصت رمأ طبهمو تادارإلا

 .اهميمحخو

 .ديبعلاو كلملا نيب يلزألا رمألاب مئاقلا ةميدقلا ةيانعلا باجحو

 يراسلا يموميدلا ناهربلا ناطلسو «بويغلا ركاسعب فوفحملا نيمألا هللا مرح
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 .ةيدبألا ةريضحلا يف ىلجتلا ةطساوو «ةيبيغ ةنازخ لك ىلع ةسّدقملا ةرضحلا نيمأ

 .ةيلجو ةيفخ ةمظعم ةرمز لكل

 .ءارهزلا ةعرابلا ةعمللاو ءىربكلا ةعماجلا ةطيحلاو ؛ملاعلا لصأو ؛مدآ مدآو

 .عاونألا لك نمضتملا عونلاو «لئاطلا مظعألا ملعلاو .لماشلا ربكألا ملاعلاو

 .عاسألاو راصبألاو بولقلا يف يراسلا سفنلاو

 .توربجلا اياوز يف يولتملا قربلا «ةيدحألا ةولج بوبحو «ةيدحاولا ةولخ سورع

 .تومحرلا راتسأ تحت ئلألتملا رمقلاو

 ةكلمم بارحمو .لاصولا ةنيدم عماجو «لامجلا ةبق رجفو «لالجلا رادم حابصم

 سلجم رينعو ءىلعألا سدقلا باغ رفنضغ .لآم لك ةدبزو «لاقملا لك ةجيتنو ءلاصيإلا

 .ديعس علاط لك ديع «يلايللاو مايألا رود نيع ةرقو «يلاعملا سورع جات «ىلجألا سنألا

 .كيمح يهلإ رهظم لك حورو

 هللا ناسلب ملكتملاو .هللا فيسب براضلاو «هللا ةيانعب ديؤملاو هللا رمأب مئاقلا

 ينايرسلا هللا رسو هللا مولع نئازخ ىلع هللا نيمأ «هللا رسب نطابلاو «هللا لوحب رهاظلاو

 ميم «لعفلاو ةوقلاو لوقلاو «لبحلاو خزربلاو ببسلا هللا توكلمو هللا كلم يف روشنملا
 مسلطملا ضيفلاو هل عاطقنا ال يذلا مظعألا ددملا .دوجولا ةدقع لح ءاحو .دوقعملا ددملا

 .هل ٌمأو هلَّمأ نم باخ ام يذلا

 ءىضّئضلاو «ىلوألا ةقيقحلا «ةميظعلا ةيلزألا ةرظنلاو «ةميدقلا ةيدمرسلا ةحفنلا

 ةلودلاو ءرضاحملا لك يف ةمظعملا ةرضحلا ةقيقح ءمعألا رهظملاو «ىلعألا لكيهلاو «مدقألا

 .رضاحو داب لك ىلع ةرمالا

 «ةدايسلاو رتسلا قيرطو «حالفلاو ةكربلا بابو «حاجنلاو نامألا نصح اهم ةفرعملاف

 لكيهو «بتارملا فرشأو نسحأل نيرادلا يف تايقرتلا روشنمو «ةداعسلاو ةمالسلا مرحو
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 يهو «براحمو دساحو ودعو .بلاغمو رهاظم لك ىلع ولعلاو ةرصنلاو ةوقلاو تايانعلا

 .هللا ءاش نإ هللا مرك ضيف باحسو هللا ةمحر بازيم

 هللا قلخ نم هللا ةوفص توعن ةقيقرو «هللا بيبح تانوئش ةقيقح ىهو بل حلو

 «ميِظَع قلخ ىلعل ٌكْنِإَو» :ىلاعت هلوقب .ءميظعتلاب ميركلا نآرقلا ناسلب بطاخملا

 بتكلا عيمج 2 ءانغلا زارطب فيرشلا هركذ روكذملاو «تانيبلا تايالاب حودمملا 1 ::ملقلا]

 هباحصأو ؛«راهقألا هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا لص .قحلا طارصو .قرفلا باجح .تايم إلا

 برطضاو ؛رابن قرشأو ليل متعأ ام «رارقلا موي ىلإ هبابحأو .راربألا هعابتأو «رايخألا

 .نيما .راتخم رهظو .علاو يفخو .راتحم نكسو قشاع
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 ةيوطملا ةفيرشلا زومرلا نايب يف بلطم]

 [ُةَي (دمحم ) فيرشلا مسالا يف

 .( دمحم) وو فيرشلا همسا يف ةيوطملا ةفيرشلا زومرلا نايب يف :ىلجنت ةحفن انهو

 هللا عمج دقو ءلصأللا رادمو .ةمحرلا ةدّمو رمألا ةدام وه :لوألا فيرشلا ميملا

 ع - رع 2 2 ك2 5

 :[ ١:ءايبنألا] ؟تريِمَطَعلْل َةَمْحَر الإ كلَتلَسْرَأ آَمَو# :هلوقب زومرلا هذه رئاشأ ىلاعت

 :كراملا ميملا اذه ةدّقع نأكف

 .ةينوكلا ملاوعلا ىلع ةلضافملا «ةيهلإلا ةمحر لا بازيم

 فل ةرؤ اكل ءاجتلالا بازغو

 .ةيبلط ةقيرط لكل ةاجانملا عجرمو

 .ةيسودقلا ةحاسلا ىلإ كلاس لك بهذمو

 .ةيئاغ ةيادب لك ىهتنمو «ةيئادتبا ةياغ لك لآمو

 .ةعمتجملا لاكشألا نطاوب ةيرهظمو «ةعونملا لكايهلا ةيهامو

 .يحورلا اهلكيه ةعيرش نم لضفلا درومو ءيحوبسلا هعبنم نم ضيفلا ردصمو

 نع ميلعتلا تاحفنب ضييرملا نمألا ناديمو «هيزنتلا لالجب سّدقملا طسقلا نازيمو

 :ةيبنحلاو ]وخل

 .مدعلاو دوجولاب هبلاق ةدام تبّكرت «ريقف لك ىلع ميركلا ةّنِمو
 روط نيب عمج ةحشرب هتاذ ةئيدم تْغيِص ء«فيعض لكل ةنيعملا ةرداقلا ديلا ةدمو

 .مدق رسو ثودح

 .رايغألا دهاشم نع هيلجت عماج يلاخلا دوهشلا ةرضح يف روضحلا ةعمج لَصُمو
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 رابكلا دوجو مهو قئالع نم هدرجت توص صلاخلا ةينادرفلا ناذآ ةرانمو

 .راغصلاو

 ةقلعتم اًضيأ هنم داومو ؛ءاحلاب ةقلعتم هنم داومو «هب ةمئاق داوم فيرشلا ميملا اذهلو

 :(ميم) ةروصلا هذه ىلع .همسرب نرهظي ثالث .هسفنب ةمئاقلا داوملاف ؛مسالا ةيقبب

 .لصفلا لكشب ؛لصولا ةلاح ىلوألا هتيجارعم ناديم ىلإ ريشت لوألا ميملا ةرسكف

 :ةثالث داوم كلذ ينو ,"”يسدقلا ثيدحلا رخآ ىلإ ,2"2ةضبق تضبق» رس يهو

 .ينارون اهحولو «يناسنإ اهلكيه «ةيهلإ ةينارون ةضبق ةفيرشلا ةقيقحلا نأ :ىلوألا

 بيرقتلا فيرصتب تطبهو ءصخألا جورعلا زكرم يف اًمدِق تتبث اهنأ :ةيناثلا

 .صخلم عون ىلع ء.صصخملا

 ةلصولاو ةدحولا لابحب يناثلا اهجورعب لوألا اهرقم ىلإ تعجر اهنأ :ةثلاثلا

 .ةيئضئضلا ةريضحلا ىلإ تهتنا ىتح «ةيئاضبقلا ةقرافلا

 )١( مكاحلاو .(797/57) «ىربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ )7/  .4١١مقر 4 917(.

 :ناتمحر ةمحرلا نأ ملعاو :مهضعب لاق .«ةينامحرلا ةضبقلا ةعملو» :هلوقب شيشم نبا ِدهَه هيلع ىلص (؟)

 5# دمحم ةقيقح يهو ةماع ةمحرو .ةصوصخم تاقوأ يف هدابع اهب هللا كرادت يتلا يهو ةصاخ ةمحر

 هللا قلخ ام لوأ كلذلف .دوجولا يف هتبترم يف ءىش لك رهظف ءاهلك ءايشألا قئاقح هللا محر اهبو

 ام ناتمعنف هلمجابو :هقذ سورديعلا ديسلا لاق 9 .ةينوكلا تادوجوملا هب هّللا محرف ِدْهي دمحم حور

 ,«ةيئاطعلا مكحلا» يف اى- دادمإلا ةمعنو .داجيإلا ةمعن :امههنم نوكم لكل دبالو امههنع دوجوم الخ

 نوكلا رئاض يف هرون دوجو الولو ,دوجوم دجو ام هدوجو ةيقبس الول ذإ ؛(هيف ةطساولا ة#' وهو
 ال هب اطبترم راصو دوجولا عبت هلو ًالوأ دجُو يذلا وهف .دوجولا مئاعد تمدهتل زرب نأ ىلإ

 لك هب صاخلا يدمحملا ماقملا ىلإ ةراشإ :«ةيلصألا ةضبقلا بحاص» :هلوق كلذكو .هنع هل ءانغتسا

 باق) ماقمب ىمسي يناثلا يدمحملا ماقملاو دي ةصاخلا هتيالو وهو (ىندأ وأ) ماقمب ىمسملاوهو

 ةكئالملاو نيلسرملاو نييبنلا ىلع هتطساوب ضيفلا ِِي ةماعلا هتيالولف .ةماعلا هتيالو وهو (نيسوق

 ال يتلا هب ةصاخلا هتيالو امأو .هتيلباقو مهنم دحاو لك ةبترم بسحب اًصوصخو اًمومع ءايلوألاو

 .هريغ اهب فصتي الو (ىندأ وأ) يه اًضيأ فالختسالاب الو اًبوجو دحأ اهيف هكراشي
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 لك عمج ةيبوسعيو «قرف لك ةيخوفاي ىلإ ريشي نيتيميملا نيتدقعلا نيب طسولا ءايلاو

0 
 :ناتدام هلو

 ءلاع لك ةورذ هدَعَبف ؛يعيبطلا هرقم ىلإ هدوجو ةرضح يف هدوعص :ىلوألا ةداملا

 .لاعتم لك يفر ةضبخ هنودو

 قيرط ىلع لكف ؛ةضماغلا ةداملا ةحفنب زوربلا تاحطش باحصألل هتياده :ةيناثلاو

 اذهل راشأ دقو «عبات بئانلاو ةباين عفر لك مالعأ تعفر دقو .ءبلطلا دخ شراف بدألا

 ْنأ الإ ُهَل لَح اَم ْمُكِرْهظَأ ّنْيَ اّيَح ىَسوُم َناَك ْوَل» :لاقف فيرشلا ثيدحلا يف هلي ةتكدلا
 هن

 ف رت

 )١( دمحأ هاور )7١/  »)5٠«بعشلا» يف ىقهيبلاو ((75718/7) «هفنصم" يف ةبيش يبأ نباو )١/١99(.
 ربخلا يف درو هنأ هللا كديأ ملعا :رشاعلا بابلا يف «ةيكملا هتاحوتف» يف ه5 يبرع نب نيدلا يبحم خبشلا لاق

 هل تتبثف ««ةمايقلا موي سانلا ديس انأ» :ةياور يفو .««رخف الو مدآ دلو ديس انأ» :لاق يي يبنلا نأ

 :ديري ءادسجلاو حورلا نيب مدآو اًيبن تنك» :ِِي لاقو هرشبلا نم هسنج ءانبأ ىلع فرشلاو ةدايسلا

 قاثيملا ذخأ امك «ةيناسنإلا ماسجألا داجيإ لبق حور وهو هتبترمب ىلاعت هللا هربخأف .كلذب ملع ىلع
 نيح مهعم مهمثأ ىلع ءادهش انلعج نأب هئايبنأب ىلاعت هللا انقحأو ,مهماسجأ هداجيإ لبق مدآ ينب ىلع

 مدأ نم يي هباون ملاعلا يف ءايبنألا تناكف .لسرلا مهو مهسفنأ نم مهيلع اديهش ةمأ لك نم ثعبي

 ناك ول هللاو» :َِي هلوق اهنم رومأب ماقملا اذه نع يي نابأ دقو -مالسلا مهيلع- لسرلا رخآ ىلإ

 ذئموي هنأ» :نامزلا رخآ يف ميرم نب ىسيع لوزن يف هلوقو ؛«ينعبتي نأ الإ هعسو ام اّيح ىسوم
 همسجب اًدوجوم ة دمحم ناك ولو «ريزنخلا لتقيو بيلصلا رسكيو هَ انيبن ةنسب انيف مكحي يأ ءالانم

 .ىنعمو اًسح ةمايقلا موي ىلإ هتعيرش مكح تحت مدآ ينب عيمج ناكل هدوجو نمز ىلإ مدآ ندل نم

 وهف ؛ةصاخ وه الإ ةماع ثعبي مل اذهلو ؛«يئاول تحت هنود نمو مدآ» :ِك هلوق كلذ ىلع لديو

 ىوس لسرلا نم دحأ ةلاسر معت ملو .نيصوصخت موق ىلإ ثعب هاوس لوسر لكو .ديسلاو كلملا
 لسرلا عيمج ىلع همدقتو هَكلُم ةمايقلا موي ىلإ كي دمحم ثعب نامز ىلإ مدآ نامز نمف «ي هتلاسر

 لوسرو يبن لك ةيناحورو 5 هتيناحورف .هنع حيحصلا يف امههيلع صوصنم ةرخآلا يف هتدايسو
 يف مولعلاو عئارشلا نم هب نورهظي اب ةرهاطلا حورلا كلت نم مهيلإ يتأي دادمإلا ناكف ؛ةدوجوم

 كي هدوجوو مهدوجو نامز يف امهريغو ذاعمو يلعك عئارشلا مهعيرشتو ًالسر مهدوجو نامز
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 لك دراومو «.هبابي تايادبلا لك ىهانم ىلإ ريشت :لوألا ميملا نم يناثلا ميملا ةدقعو

 .هباحر حاطب ىلإ تايادملا باحصأ

 يف #3 دمحم عرشب نكاح نامزلا رخآ يف لزني نيح النا ىسيعو -مالسلا اههيلع- رضخلاو سايلإكو
 ثعب نم ىلإ عرش لك بسن الوأ آي هنيع دوجو سحلا ملاع يف مدقتي مل امل نكل ,رهاظلا يف ررقملا هتمأ
 نيعلا دوقفم وه (ى كلذ ملعي ال ثيح نم نيعلا دوقفم ناك نإو قي دمحم عرش ةقيقحلا يف وهو هب

 اهجرخي الف عئارشلا عيمج هعرشب هللا خسن امأو ؛هعرشب مكحلاو افك ىسيع لوزن نامز يفو نآلا
 ةنسلاو نآرقلا يف رهاظلا هعرش يف اندهشأ دق ىلاعت هللا نإف ؛هعرش نم نوكت نأ نع خسنلا اذه

 مدقتملا رخأتملاب خسنف انيلإ هب ثعب يذلا هعرش خوسنملا كلذ نأ ىلع انقافتاو انعامجإ عم خسنلا

 ال ةمدقتملا عئارشلا عيمجل ةخسن نأ ىلع ةنسلاو نآرقلا يف دوجوملا خسنلا اذه انل اهيبنت ناكف

 هضعب وأ هعرش ريغب اًمكاح نامزلا رخآ يف الكنكا ىسيع لوزن ناكو .هل اعرش اهنوك نع اهجرخي
 دحأل مكح ال هنأ ىلع اليلد مويلا ررقملا يدمحملا عرشلاب همكحو هتلاسر نامز يف هيلع ناك يذلا

 هنأ هلك عومجملا اذه نم جرخف .هعرش يف و هررق ام دوجو عم -مالسلا مهيلع- ءايبنألا نم مويلا

 هنع باون هيف نومكاحلاو .اًعبتو هل اكلم ناك همدقت نم عيمج نأو .مدآ ينب عيمج ىلع ديسو كلم

 ؛هلضف هللا لب هانلَّضف ام نحن : ير اسال ع اا :5 هلوق درو دق :ليق نإف

 امل[4*: ماعنألا] «ةدَمأ مهن ده هللا ىدَه نيذلا كِيتلوأ :درو دق ناك نإو ءانل سيل كلذ نإف

 355 هعرش وهو ءهللأ نم مهادهو 'مهادهبف» :لاق هنإف .٠ .حيحص وهف -مالسلا مهيلع- ءايبنألا ركذ

 نورامشتلا مونت نقي اورو ةقرقنلا عدو ب نيدلا :داقإ نم كليات رهط هي يدل كعرتت مزلا يا

 ةلِم عبتا» :لاقو .عئارشلا ةيدحأ ىلع زيلد [7١:ىروشلا] «هيف هيف أوَقرقَحَت اَلَو» :ىلاعت هلوق

 نم ال هللا نم وه (نإ نيدلا نإف «نيدلا عابتاب رومأم وهف .نيدلا وهو [17١:لحنلا] «َميِهْرَبِإ

 هَرْمَأَو .هيلإ عابتالا فاضأف «ينعبتي نأ الإ هعسو ام اّيح ىسوم ناك ول» :ّقِي هلوق يف اورظناو .هريغ

 نم بئانل ىقبي ال رضح اذإ مظعألا مامإلا نإف ؛مهب ال ءايبنألا يده ءادتقالاو نيدلا عابتاب

 هذه اندروأ امو .ةداهشو اًبيغ مكاحلا وهف .هميسارمب ٌباونلا مُكَح باغ نإف ءهل الإ مكح هباون

 .هسفن نم اهيلع هللا هعلطأ الو هفشك نم ةبترملا هذه فرعي ال نمل اًسينأت الإ تاهيبنتلاو رابخألا

 يف مهبر دنع نم كلذ ىلع قيقحتلا دهاوش مهل تماق دق هيف نحن ام ىلع اهيف مهف هللا لهأ امأو

 نّيعو .ةتكا مدآ ةفيلخ هل ناك بئان لوأف .هدسج ةأشن ترخأت نيح باون هل اولعجج مث .مهسوفن
 ةرهابلا سمشلا لثم رهظف دي يدمحملا رهاطلا مسجلا ةأشن نامز لصو نأ ىلإ ءافلخ نامز لك يف

 ترهظو هيلإ عئارشلا عيمج تداقناو همكح يف مكح لك باغو عطاسلا هرون يف رون لك جردناف

 .اًرصتخم ىهتنا .ةنطاب تناك يتلا هتدايس
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 :ةعبرأ ءاحلاب لوألا ميملا نم ةقلعتملا داوملاو

 .ةيكلملا ةيلكلا ملاوعلا رارسأ عرفت اهنمو :ةيدمحملا ةداملا لوألا

 .ةيتوكلملا ملاوعلا عيمج رارسأ قالفنا اهنمو :ةيدومحملا ةداملا ةيناثلا

 .سبويغلا ملاع حبص جالبنا اهنمو :ةيبوبحملا ةداملا ةئلاثلا

 بابلألا بابرأ دنع ةظوفحملا مولعلا قئاقد زورب اهنمو :ةيظوفحملا ةداملا ةعبارلا

 .بولقلاو

 :سمخح فيرشلا مسالا ةيقبب لوألا ميملا نم ةقلعتملا داوملاو

 لوح ا مكن اًمَول :ىلاعت هلوق ٌّيس اهيلإ راشأ ىتلا عابتالا ةيدودحم ةدام :ىلوألا
 .[ل:رشحلا] «أوهتن نق ُهْنَع ةكلبم امو ُهوُدُحُف

 َنوُيِحت ريدك نإ لق :ىلاعت هلوق رس اهيلإ راشأ يتلا حاورألا ةيبارحم ةدام :ةيناثلا
 .[*١:نارمع لآ] 4هّللا مكْببحُي ىنوُعبَتاف هلل

 لوسّرلا نوكَيو# :ىلاعت هلوق رس اهيلإ راشأ يتلا ناوكألا ةبساحم ةدام :ةثلاثلا

 .[47١:ةرقبلا] 4!َديِهَش َمُكيَلَع

 :ىلاعت هلوق رس اهيلإ راشأ ىتلا ءاهلك ةيملاعلا تارذلا يف ةيراسلا ةمحرلا ةدام 1

 .[10:ءايبنألا] ؟تريِمّلعلَل َةَمْحَر الإ كلَتلَسْرَأ اًمَّو»

 رس اهيلإ راشأ يتلا ةيدمحملا ةمألا ىلإ ةضافملا هنم ةزرابلا ةمحرلا ةدام :ةسماخلا

 .( :١74 ةبوتلا] 4ٌميِحَّر ٌفوُءَر َتييِمْؤُمْلاِب مكحيلع صيرخ# :ىلاعت هلوق

 .[(دمحم) فيرشلا مسالا نم (ءاحلا) يناثلا فيرشلا فرحلا يناعم نم]

 .ةدحولا ةولخ ةقلحو «برقلا ةريضحو .ءروضحلا ةرضح
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 .ملاوعلا ةجحو .لاوحألا لاحو «قئاقحلا ةقيقحو

 .نامألا مرحو «قئاقرلا نصحو

 .لكلا ةريحو «يلجتلا ةريحو «يلجتلا ةلاحو .دمحلا ةزوحو

 .يندتلا لبحو «يلدتلا دحو عمجلا ةطحو .قرفلا ةطيحو

 .ناوكألا دع ةلحو ءرارسألا ةلمحو

 .ةيسودقلا رئاضحلا سراحو .ةيبيغلا زومرلا ظفاحو ؛ةيجورعلا رهاظملا باجحو

 .ةيلعلا ممهلا بابرأ دراو ءاوترا ضوحو «ةينادرفلا زع ءاول لماحو

 :روكذملا فيرشلا ءاحلا اذه ناكو

 .فئاطللا دحو .فئاطللا رارسأ ةريضح بارحمو .فراعملا حاورأ ةلصوح لصاح

 .ةيادب لك ةيادب ةظيفحو ؛ةياهن لك ةياهن دحو

 .ةينميهم ةلمح لك ءاحطب رديحو

 .ةيسودق ةكلمم لك ةلود زرحو

 :ةضماغ رارسأ ةثالث (ءاح) اذه همسر ةلود نم هلو

 .ةجزتمملا ةيميماحلا رسو .ةصلاخلا ةيميماحلا رس :هلوأ (ةحتف) نمف

 .ءاربكلا ةيآو «نافرعلا ةلآ رس :(فلألا) نمو

 .ةيميحرلا قئاقدلا راهظإو «ةينامح رلا ىئاقحلا ايافخ زاربإ رس :ةسيايلا (ةزمهلا) نمو
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 (ميملا) ثلاثلا فيرشلا فرحلا يناعم نم]

 [(ِةِلَي دمحم ) فيرشلا مسالا نم

 :وه فيرشلا مسالا نم ثلاثلا فرحلا وه يذلا ميملاو

 .لامجلا جارعمو «لالجلا رهظم

 .ةلصولا ماقمو .لاصتالا ىنعمو ءلاصولا حاتفمو

 :نردألا عاضمو ؛لوبقلا برشمو ؛حوتفلا ددمو

 .تايادبلا ةمدقمو :؛تايلكلا ةيمادقمو ءتاضويفلا ندعمو

 .ةدحألا مظن أبخمو ,ةدحولا مكح ىقرمو

 .ةيدحاولاو ةيدحألا رس لاونمو

 .بجعألا رسلا ناكمو ءبهشألا بزحلا ةناكمو ءبرقألا روضحلا خانمو

 .ةيطسوألا نازيمو

 :كرامملا ميما اذه دقع نأكو

 .تاناعإلاو تاياقرلا تاحشر عبنمو ,تاحفنلاو تايانعلا تارطق ىرجم

 .مسلطملا اهلكيبب تاراشإلا نزحخمو ؛مظعألا اهقيرطب تادارملا لقعمو

 نإو «نيكلاملا كلم ةيرهظمو ؛كلاسملا تفلتخا نإو نيكلاسلا بهاذم جاهنمو

 .كلاىملا تدعابت

 :ةثالث رارسأ (ميم) ةروصلا هذهب همسر ةلود نم هلو

 .ةرداقلا ةباذحلا هتيسيطانغم :لوألا

 .ةرهابلا قئاقدلا فشكل ةلصوملا هتيحاتفم :يناثلاو
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 .ةرخآلاو ايندلا داوم يف هفرصت ددم :ثلاثلاو

 .[( هَ دمحم) فيرشلا مسالا نم (لادلا) عبارلا فيرشلا فرحلا يناعم نم]

 متاخلا .مظعألا قالغملاو .فيرشلا مسالا نم عبارلا فرحلا وه يذلا لادلاو

 :وه .مسلطملا يدمحملا هزنكل

 .قحألا قحلا ىلإ لكلا ليلدو .قحلا ىلإ قلخلا ةلالد راضم

 .ىمسألا فرشلا فوفر ةندندو .ىمظعلا سدقلا ةلودو

 .بابسألا حبص ناسل ةعلدو

 .بارتقالاو ةدحولا ةرضح روضح ناويدو

 .يهلإلا ىمعملا فدص قيقر يف بيغلا ةنازخ ةّردو

 .يهاونلاو رماوألا ماكحأ جارختسا يف رسلا كلف ةّرّدو

 .ىنسألا دارفنالا ماقم ةولخ ةرئادو :ىندأ وأ نيسوق باق يلدت َوندو

 :روكذملا فيرشلا لادلا اذه نأكو

 .ينابر بهذم لك ةمعدو ءينادمص ضيف لك ولد

 .مولعم رهظم لك يلج ةشهدو .موتكم رمأ لك يفخ ةمدمدو

 باب لك يف ةذفانلا لوبقلا ةوعدو «ةقذاحلا راصبألا كرادم نع ةيفاخلا ىمعملا ةمهدو

 .ةقراخ يضرأو يوامس باجح لكلو

 :ةثالث رارسأ (لاد) ةروصلا هذه همسر ةلود نم هلو

 .قحلا ىلإ قحلا نم هتوعد :لوألا

 .ىلخلا رضح ىلإ زاربإلا قيرطب ىحلا ةرضح نم هتوعد :يناثلاو
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 .قحلا ىلإ قحلاب قلخلا هتوعد :ثلاثلاو

 ّ؟ 11 َلساطَبَِص شو . ٠ ب ب ب - 6
 هباحصأو هلا ىلعو ميم هللا نذإب هللا ىلع هللاب (لاَد) اًمكح همسرك اًضيأ وهف

 :نيعمجأ هبابحأو هعابتأو

 ٍدْيَعلاَو ٍقرفلل بلا َنْئَبَولالس ىلا ِةَلْوَد خَيْرَ هللا دْبَع ٌدْبَعلا وُه

 دما عِبْتَم نمي هللا ٍضْيَق ُباَرْيِمَو مهّلُك ٍقْلَخِل هللا بأ وُهَو مَعَ
 دَح نَع ِهَّرَتُت ىَمظْعلا ةعلَوَدَو هرْدَق اطلت نقم ال ةيذانأ

 [لَي (دهمحم) فيرشلا مسالا قئاقد نم]

 :قئاقد 5ك فيرشلا همسالو

 .توكلملاو كلملا يف هتحدم رشنو هتدمحم ىلع ّلدو راشأ (دمح) :ليق نإف

 .توهاللا

 :ةفلع ةركمةوذ لكل هللا (دمرادنا لع لد ماشا كن ةنملاو

 لكب .ةيناريإ ةبصعو ةيهلإ ةباصع لكل (لاد) هنأ ىلع لد ناثلا ميلا تفذح نإو

 .ةيفخو ةنطابو «ةيلجو ةرهاظ ةقيرط

 .[ (ْةِْللَي دمحم) فيرشلا مسالا اهيلع لد يتلا ةيدمحملا تالامكلا نم ةلمج]

 يناعم مليعو ؛تارذلا قئاقد ةكرح حولو «ةعماجلا ةايحلا حور ةرئاد لي دمحم مسا
 .تايئزجلاو تايلكلا

 .هماقمو هردق ربنم ةعفر ىلإ ريشت :مظعألا لوألا هميم ةعفر
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 .هباب ىلإ ملا وعلا ةفاك لاحر ةّدش ىلإ ريشت :مشتحملا ثلاثلا هميم ةدشو

 ىلإ بدألا ةنيكسب ىلعألا ملاعلا بلط عارذ دم ىلإ ريشي :مرتحملا عبارلا هلاد نوكسو

 .هناسحإ لطاه

 .ددملا ميم :يناثلا هميمو «ةايحلا ءاح :هءاحو .دارملا ميم :ىلوألا هميم نإ ثيح

 .ةلالدلا لاد :هلادو

 (ِةِلَدَع دمحم) فيرشلا مسالا ةقالط ىلإ ةراشإلا]

 [هيناعمو هرارسأب ةطاحإلا نع ملاوعلا زجعو

 ةطيحلاو .دودمملا ضيفلاو .قلطملا دصرلاو ؛قلغملا زنكلا فيرشلا مسالا اذهو

 ةجوملاو «ةلصتملا ةزهلاو .مسلطملا ىنعملاو «ىلعألا رسلاو .ىلغألا رهوجلاو .ءىمظعلا

 .ةصلاخلا ةايحلاو .ىلوألا هضيقلاو ءايلعلا ةديزلاو .ىربكلا

 هللا هقفو نم مفب ولحم ؛ةيسودق ةيوذع .ةرطع ةمقلو ؛ةيطإ ةحفن ْةْيِكي (دمحم) مسا

 رسلا وه ؛ةليسولا وه ؛ةطساولا وه .بابلا وه .ليلدلا وه .داشرإلاب هفحتأو .دادسلا

 .ةعيفرلا ةلزنملا وه ,ةعيسولا ةرضحلا وه ءبرقألا ددملا وه .مظعألا ظحلا وه «ىوألا

 .مكحلا دوقع :هميم ةدقعب

 .رارسألا تايط :هئاح ةيلبو

 .ناوكألا رئاود :هميم ةرئادبو

 .هتقيقر عاونأ مسالط نايبو .هتقيقح ردق فيرعت ىلع فراعل ةردقال

 يف هبذعأ ال اذمحم همسا ناك نم يلالجو يتزعو» :رابحلا زيزعلا لاق دقو !؟ال فيك



 ةيانعلا فرفر /

 دصر كفو «ةمظعملا هتقيقح زمر لح يف .ءاغلبلا مهفو .ءالقعلا كرد ريحت ِهآ و «"”«رانلا

 .هلا ىلعو هيلع هللا لص .هلالج

 ٌمْسجلا هب ةأَبحلا َبْيَغ يف جَلْجَلَت اَهّرْوُن َّقَرَب يِبَّلا ُحْولاَو مش مسالا وه

 منا هيْشج فو مسج ههسلا يف ٍفِرْأَع ةمربعتم هيِناَعَم

 مهمل اب َرََحَو ْتَباَغ ْدَق فْرَطلا نع توصل هِنؤُنْكَمي راَرْسَأ ةقبِتَع
 ُمُهَولااَهَمّيَصَومِيَغالِبْسَّلََت الُعلاَةَمْأَم َلَعاَرْهَج رع يزال

 ُمَْللاَوةِياَدِبلاَو ىَكْمَلا ٌحْوَرَو اَمَلاَوٌرّسلاَو ُنأَْلاَو ٌروطلا يق
 :ميظع مسا وكي دمحم انديس مسا

 .كلملا ةلودل ريشت :هميم ةدقع

 .تارضحلا ةرضحلا :هئاح ةيطو

 .توكلملا ةلود ناديمب ولعلل :هميم ةدّقعو

 لا ناهرب هتموميدل :هلادو

 .ةداسلا ىدل ةيفوصلا بتكلا يف درو دقو ءهجّرخ نم ىلع فقأ )١

 :هنم لخؤيف ءظفللا رابتعاب هسمخ (دمحم) وهو مسالا اذه فورح :لوقأف :ةكرابم ةمتت (1)

 ماقإو هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ٍةداهش : سمخ ىلع ٌمالسإلا يبا ءسمخلا مالسإلا ناكرأ-١

 .«اليبس هيلإ عاطتسا نمل تيبلا ٌٌححو ءناضمر هوصو «ةاكزلا ٍءاتيإو «ةالصلا
 ْ .سمخلا تاولصلاو - ؟

 مالسلا مهيلع ميرم نبا ىسيعو «نارمع نب ىسومو ؛ميهاربإو ؛حون :ةسمخلا مزعلا يلوأ ددعو-'
 .لي دمحم و (نيعمأ

 .اهجوبث ىلع ًءانب ةنطابلاو ةرهاظلا سمخلا ساوحلاو-؛

 .ةياورلا يف تمّدقت يتلا ةسمخلا ءامسألا كلذكو -
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 .كلذك لجر لكو .عباصأ سم اهيف دي لكو-1

 .لبإلا باصن لّوأو-/

 :ددع اهنم ذخؤيف :ةعبرأ يهف ةيمسرلا هفورح امأو

 .نيعمجأ مهنع هللا ىضر .ىلعو :نامثعو .رمعو .ركب يبأ :نيدشارلا ءافلخلا- ١

 كلام ءانإلا ود فكس نبا املا ود: سناكلا مانزل" نيدهحملا ةعبز الا ةنفأر اهدي اكيا اركو ةك ويوم
 .نيعمجأ مهنع هللا ىضر .دمحأ مامإلاو

 ءامع نأ يقرب نيك عوقب رار فو دب سيور سر د ين كنان مهددع اًضيأ ذخؤيو

 هللا لعج .مالعأ ِةمثأ ةعبرأب ةمألا هذه رمأ متحخخ كلذك .قعبرأب يهو .لادلا ميظعلا مسالا اذه

 هل ربصي ثيحب مهيلع ٌدئاز ٌمامِإ ِتأي مو .ماكحألا يف لوعت سانلا مهيلعو ؛مالسإلا رادم مهيلع

 فقي اهيلغ ذإ يلح هيلغو نم الكدر ادم: ناحل( نأ انك هعللا نإ ةراس زرت هلمزاو ةقاقلو اذ راص ايك

 ةمألا نم اذحاو ىرت ال ثيححب نوفقي مهيلعو «ةمألا رادم مهيلع ةمئألا ءالؤه كلذك .ئراقلا

 .مهريغ ىلإ مهزواجتي

 :ناتليلج ناتدئاف ذخؤي لوألا ىلع اًضيأو

 «فورحلا عيمج ىوح يعفاشلا مامإلاف ؛ةملكلا هذه نم فرح نم همسا لي مل مامإ لك نأ :ىلوألا
 :ةيناثلا ميملا ذخأ كلام مامإلاو ,مسالا يف ىلوآلا ميملاو ةينكلا يف ءاحلا ذخأ ةفينح وبأ مامإلاو

 ىلإ ةراشإ كلذ يف لعج هللا لعلو .ةمئألا ماتخ هنأ امك مسالا ماتخ وهو «لادلا ذخأ دمحأ مامإلاو

 ةبسانملا هجو يف رضي الو .ًةلداع ةمسق مهيلع ةملكلا هذه تمّسَقف .مهيلع دازي ال هنأو .ةمئآلا مامت

 ىلإ اهولقنو اهورّرقو اهونودو هتعيرشب مايقلاب اوزاف امكف .فورحلا يف ضعب ىلع داز مهضعب نأ

 نم ٌّرسلا نم انل رهض امل اناونع ناكف . ريخ ةدايز مه هللا لعج .مهلعف ىلع اًريخ هللا مهازجف سانلا

 لفك دحر ادع لش رطل ادهتل دو رقك هنت لح ز درت ار نتا يلا قلك ضورد

 لأنو .ةمعنلا ٌمتأب مهيلع معنأ ثيح :ةنملاو دمحلا هللف ءدوجولا عيمج يف ةعفرلاو فرشلا مهل هللا

 .ةملكلا هذه ىلإ لادلا موزل ةمادإ ةمايقلا موي ىلإ مهتبحمو مهعابتا ىلع انميدي نأ هللا

 اكلامو ؛ةينكلا يف ءاحلاو ءمسالا يف ميملاف ءميملاو ءاحلاب مسالا اذه نم صخ ةفينح ابأ نأ يه :ةيناثلا

 وذ اهكردي ىرخأ ةبسانم امهيفو ءامهنم ةيناثلا ميملاب يعفاشلاو ءنيِتدَّدشملا نيميملا نم ىلوألا ميملاب
 .ةريصبلا

 نالّوألا نافرحلا هلوأ دوجو ةمئألا لَّوَأ ةفينح وبأف .بيترتلا اذه ىلع ايندلا يف اودجو دقو «لادلاب دمحأو

 دمحأو ,فرحألا نم ةعبارلا ميملا هلو هدعب يعفاشلاو ءاهنم ثلاثلا فرحلا هلو هدعب كلامو ءاهنم

 .ةمئألا متاخ هنأ ىلإ ةراشإ همسا هب متخو «لادلا هلو هدعب



 :مهو قيقحتلا يف مهليمب مهيلع لوعملا قيرطلا ةمئأ ددع هنم ذخؤيو

 «ٌيعافرلا دمحأ يديسو ؛ٌيقوسدلا ميهاريإ يديسو «ٌيودبلا دمحأ يديسو «ٌليجلا رداقلا دبع يديس

 لصأ وه يتلا هذهو ؛راونألا قلخلا ىلإ تءاضأ اًضيأ هنمو ءرارسألاو ملاوعلا رادم هيلعو ؛باجنألا

 . ؟نيرادملا نيب قرفلا ةريصب اذ تنك نإ رظناف ءراهنلاو ليللا رادم اهيلع اه

 لصاخلا ناك ةّيطفللا ىلإ ةّيمسرلا هفورح تممض اذإ :[ةّيظفللاو ةّيمسرلا كي دمحم فورح لصاح يف]

 "هده نخفق

 .ةعست يهف ؟يسركلاو شرعلاو عبسلا تاوامسلا- ١

 عيت ىهفا ةملظلا املا و ةعشلا نيهرألا هدهد

 .روهشملا وه ام ىلع ضئارفلا يف لئاسملا لوصأ ددعو- +٠

 .تائملاو تارشعلاو داحألاو دادعألا لوصأ ددعو- ؛

 .دادعأ ةعست اهنم لك ىفف ؛اهتائمو اهتارشعو فولألا ىه ىلا ةّيعرفلا دادعألا كلذكو-
 .نيآلاو ؛كلملاو «ةفاضإلاو «لاعفنالاو «لعفلاو .فيكلاو ؛مكلا :يهو ؛ةعستلا ضارعألا ددعو-١

 .فصولاو «ءىتملاو

 .بلاغلا ىلع ًءانب همأ نطب يف دولوم لا ثكم ةدم رادقم هنم ذخؤيو ٠'-

 .ةرشعلا تالوقملا يهو «ةرشع كلذ ناك بارعإلا دنع ةملكلل قحاللا نيونتلا كلذ ىلع تدزأ اذإو

 .تانئاكلا دّيسو «تادوجوملا لهأ ي وهف ءاهنع جرخي ال يهو .مسجلاو ةمّدقتملا ةعستلا يهو

 هللا َّمَتَأ يتلا ,لايل رشعلاو ؛ةرشعلا هباحصأ ددع هنم ذخؤيو «تاوامسلاو ضرألا لهأ ةصالخو

 ىلع تارشع ةبترم يفو .ءىرخأ ةبترم ىلإ دادعألا لقنت دحاولا اذه ةدايزبو .اللكتَكا ىسوم تاقيم اهم

 :كلذ نم ذخؤيف ةّنس يهف نيونتلا عم ةّيظفللا فورحلا تذخأ اذإو «ةدعلا هذه ردق
 .ةتسلا تاهحلا- ١

 .ضرألاو تاواهسلا اهيف تقلخ يتلا مايألا ددعو-١

 .بلاغلا ريغ ىلع ًءانب همأ نطب يف دولوملا ثكم ةدم ددعو-

 .ءوضولا ناكرأ ددعو- ؛

 .يعفاشلا دنع جحا ناكرأ ددعو-

 :اهنم ذخؤيف «نيعبرأب يهف ميملا تذخأ اذإ :[ميملا فرح باسح يف]
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 .ةوبتلا ةلم رادقم-١

 .ةلكلظا ىسوم تاقيمو-"

 .يعفاشلا مامإلا دنع ةعمجلا ددعو-'

 .ىلاعت هلل اًيلو نوكي ٌلجر ًالجر نيعبرأ لك يف نأ لبق ام ددعو- ؛
 .نوعبرأ مهو .ءابجنلا ددعو- 4

 : سب يعرب تلت مدقق هنااا نمدقلا فير لك رارشلا فعلا دنت ةةعووعو ت3
 .ةاكزلا يف منغلا باصن لوأ ددعو-ال

 .يناثلا ةرقبلا باصن ددعو-

 يهو ةّيمسرلا فورحلا تبرض اذإ ةيمسرلاو ةيظفللا ةملكلا يف :[ةّيمسرلاو ةّيظفللا ةملكلا باسح يف]

 اذإو «ةليللاو مويلا تاعاس ددع يهو «نيرشعو ًةعبرأ كلذ ناك ةقباسلا ةّيظفللا ةتسلا يف ةعبرأ
 نجلاو سنإلاو ةملظلاو ءاملاو عبسلا نعيش رالاو يسركلاو شرعلاو عبسلا تاوامسلا تربتعا

 لصأ ةي رهف ؛تاقولخملا رج يهريتوركعو :ديرأ ف هاسلاو :تاناريخ و مارش كي زالاو

 . كلذ ىلإ ةراشإ هيفف ءاف

 .ةلالجلا ظفل يف اك .هفورح نم ٍفرح يف ماجعإ ال هنأ يهو .فيرشلا مسالا اذه يف :ىلوأ ةدئاف انهو

 نم راصبألا يوذل ٌةراشإ هيفف ءاًصلاخ نوكي نأ دب ال هعبت نم لك نأ ىلإو .ِي هصولخ ىلإ ًةراشإ

 .راتعا لّوأ

 ةمعن يهف :ةّيقلحلا ءاحلاو ةّيناسّللا لادلاو ةّيوفشلا ميملا فيرشلا همسا يف عمتجا دق هنأ يهو :ةيناثو

 ةروص فورحلا هذه نسحأ امو .ةّيربلا ريخ ركذ نم ةّيلكلاب جراخملا نم حرم ولخي الأ يه نس

 مسالا اذهل عضاولا ناحبسف ؛عيمجلاب ءانثلا وه يذلا ءٍدحأ لكل بوبحملا فورح يه ذإ ءاًفطنو
 نسا هن ندين يكسو تعا لكل وسملا دمللا قورع نهدف ورع بك روك هترركلا
 ءوسل كلذف فلاخ وأ دناع وأ كاش نمف همي نأ دحأ ّلك لع ٌقيقحف !#2 هل رهظ ام هل رهظيو
 .اًروطسم باتكلا يف كلذ نإف .دسحلل وأ دمحلل هعبط لوبق مدعل ؛عبطلا حبقو «جازملا

 ةياورلا عم انليلدو اندامتعا وهو ءالعلا ضعب نع ًالوقنم هتدجو ايف :[مسالل ءالعلا ضعب باسح يف]
 هتدح ىلع ٍدحاو لك اهب تقطنو ةملكلا فورح تذخأ اذإف ؛هيلع ينثن ٍةدايز عم انلق |هيف «ةقباسلا

 اهتلمجف نيفرحب ددشملا فرحلا نأل ؛ٍتامبم ثالث هيفو .نوعست كلذو «ًءايو ناميم ميم لك يفف

 يهو .رشع ةعبرأو ةئائالث كلذف ءدعستب ءاح كل نو يوب لادلاو هن ودمسو ناكاك

 مهنأ لوق ىلع مهددع كلذو .فلألا تطقس ةدرجي ءاحلا تربتعا نإف .لوق ىلع لسرلا ددع

 ةئام مهف اًقلطم ءايبنألا ددع امأو .ٌفلأ دلوتي قطنلا يف ءاحلا دمت نأ هنايبف ءرشع ةسمحو ةئاثالث



 ى

 هركذ ام ىلع كلذك مهو هباحصأ ددعو «ناّبح نبا هركذ ام ىلع ءاملأ نورشعو ةعبرأو ٍفلأ

 بسحتف «لادو ٍءاحو ٍيفيعضت رابتعا ريغ نم نيميم ىلع لمتشم روكذملا مسالا نأ هنايبف «يلازغلا
 لادلاو «ةيناثب ءاحلاو «ةعبرأب ةيناثلاو «ةعبرأب لوألا ميملاف ءطسب ريغ نم ريغصلا لمجلاب كلذ

 ددع لوألا جارختسا نم لصح دقو «ةئامعبرأ لصحي ام لثم يف اهبرضاف ءنورشع كلذو «ةعبرأب

 اهدوقع ةثاعبرألاف ؛هدوقع ةّدع ىلإ عيمجلا در ريخألا جارختسالا ىلع رشع ةسمخخو ةئاثالث لسرلا

 جراخلاف ةثالثلا دوقعلا يف ةعبرألا دوقعلا برضتف ءٌدحاو ةرشعلا دقعو ثالث ةثاثالثلاف «ةعبرأ

 نورشعو فلأ ةئام لصحي .فولألا تارشع جراخلاف ءاهلثم يف ةئالا برض نم يهو ءرشع ىنثا

 يف تارشعلا برض نم يهو «ٌةعبرأ لصحي ةئاعبرألا دوقع يف رشعلا دقع اًدحاو برضاو هاّملأ
 ةعبرأو لأ ةئام لصحي نيرشعلاو ةئاملا ىلإ اهمض ءٍفالآ ةعبرأ كلذو «ٍفولأ داحآ جراخلاف «ةئاملا

 نيدشارلا ءافلخلل ةعبرأ لعجت وأ ءتاسمخلا يف مّدقت ام ٍءيشل اهلعجي ةيقابلا ةسمخلاو ,نورشعو

 .بطقلل اذحاوو

 ميملا تناك ريغصلا لمجلاب مسالا فورح تربتعا اذإ :[ريغصلا لّمَجْلا باسح ىلع مسالا باسح يف]

 ءاحلا ةينامث يف نيميملا ةينامث تبرض اذإف «ةيناثب ءاحلاو «ٌةيناث كلذف «ٍةعبرأب ةيناثلاو ٍةعبرأب ىلوألا
 ذخؤُيو «نيتسلاو ةعبارلا ةنسلا يف تام هنإف ؛ي يبنلا ةايح ةدم يهو ؛نيتسو ةعبرأ لصاحلا ناك

 يه يتلا نونلا ددع ةقباسلا نيتسلاو ةعبرألا ىلإ تممض اذإ كنأ كلذو ؛نآرقلا روس ددع هنم

 تقكلا هدعو نأ رثلا نوع ددع غو ةودقف ةعيزأو ةنانت كلذ رعالا نتعامل قخالللا' نويوتتلا

 هنااا ةناوو لع انا ورقم ةفيوأو ةئاما انغأ كفانا ورلا: ىظعي هور هفاقا ننام ةلرغلا

 هك ةّيظفللا هفورح ىلإ ةعبرأ يهو ةّيمسرلا هفورح تعمج اذإ كنأ هنايبف ةروهشملا ةعبرأو

 ٍةعبرأب لادلا ددع اهيلع دز «ٌةئام كلذ ناك اهسفن يف اهتبرض اذإف ٌةرشع كلذ ناك نيونتلا رابتعاب
 نم ْذَحْوُُت اهتياور ىلع نوسمخح ثيش فحصف ءَةلَّزْدملا بتكلا ددع يهو «ةغعبرأو ةئام لصحي
 ةتسلا يف نيونتلا ريغ نم ةسمخلا هفورح برض نم ذخؤت نوثالث ايلا ميهاربإ فحصو «نيونتلا

 مايأ ددع ذخؤُيو «ةفيحص نوثالث هيلع لزن هنأ ةياور ىلع اذه ,نوثالث لصحي نيونتلا رابتعاب
 .ريغصلا لمجلاب مسالا فورح نم ذخؤيف نورشع هيلع لزن هنأ ةياور ىلع امأو ءناضمر

 ةرشع هيلع تلزن اهنأ ةياور ىلع اليظا مدآ فحصو هةاروتلا ريغ ةرشع اللا ىسوم فحصو
 .نوعستو ةعستلا ىنسحلا هللا ءاسأ هنم ذخؤيو «ريغصلا لمجلا رابتعاب ميملا نم وأ لادلا نم ذخؤتف

 .ةعست لصحي ةّيظفللا ددع ىلإ ةّيمسرلا هفورح ددع دجت اهب قطنتو ًةدحاو ايم ذخأت نأب كلذو

 يهو هنا لخد اهاصحأ نم ءاّيسا نيعستو ًةعست هلل َّنإ» :ركذ ام لصحي نيعستلا ىلإ اهّمضف
 .اهركذب ليطن الف ةروهشم
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 هركذ ام ىلع كلذك مهو هباحصأ ددعو .ناَّبح نبا هركذ ام ىلع ءاًملأ نورشعو ةعبرأو فلأ

 بسحتف «لادو ءاحو فيعضت رابتعا ريغ نم نيميم ىلع لمتشم روكذملا مسالا نأ هنايبف «يلازغلا

 لادلاو .ةيناثب ءاحاو «ةعبرأب ةيناثلاو «ةعبرأب ىلوألا ميملاف ءطسب ريغ نم ريغصلا لمجلاب كلذ

 ددع لوألا جارختسا نم لصح دقو «ةئامعبرأ لصحي ام لثم يف اهبرضاف ءنورشع كلذو «ةعبرأب

 اهدوقع ةثاعبرألاف ؛هدوقع ةّدع ىلإ عيمجلا در ريخألا جارختسالا ىلع رشع ةسمخو ةئاثالث لسرلا

 جراخلاف ةثالثلا دوقعلا يف ةعبرألا دوقعلا برضتف ءٌّدحاو ةرشعلا دقعو «ٌثالث ةثامثالثلاف «ٌةعبرأ

 نورشعو ٍفلأ ةئام لصحي ؛فولألا تارشع جراخلاف ءاهلثم يف ةئاما برض نم يهو ءرشع ينثا
 يف تارشعلا برض نم يهو «ةعبرأ لصحي ةئاععبرألا دوقع يف رشعلا دقع اًدحاو برضاو ءافلأ
 ةعبرأو لأ ةئام لصحي نيرشعلاو ةئاملا ىلإ اهمض ءٍفالآ ةعبرأ كلذو ؛يفولأ داحآ جراخملاف «ةئاملا

 نيدشارلا ءافلخلل ةعبرأ لعجت وأ .تاسمخلا يف مّدقت ام ٍءىشل اهلعجي ةيقابلا ةسمخلاو ءنورشعو

 .بطقلل اًدحاوو

 ميملا تناك ريغصلا لمجلاب مسالا فورح تربتعا اذإ :[ريغصلا لّمَْلا باسح ىلع مسالا باسح يف]
 ءاحلا ةينامث يف نيميملا ةينامث تبرض اذإف «ةينامثب ءاح او «ةيناث كلذف «ةعبرأب ةيناثلاو ٍةعبرأب لوألا
 دعوتو نعسلاوةعبارلا حبلا ىف كام هتإناق ىلا ةايحاةدت هو نفسو ةعبرأ لضاخلا أك
 يه يتلا نونلا ددع ةقباسلا نيتسلاو ةعبرألا لإ تمم اذ كلنا كلل راما قل روع هدحادم
 بتكلا ددعو «نآرقلا روس ددع يهو ءرشع ةعبرأو ةئام كلذ بارعإلا دنع هل قحاللا نيونتلا
 ةنافن نأ ةياوير لع امر رقع ةسراو ةناف انآ كاياوزلا نمت و :ةرو هاف ءانبلا نم ةلرملا

 ةتسا يهو ةّيظفللا هفورح ىلإ ٌةعبرأ يهو ةّيمسرلا هفورح تعمج اذإ كنأ هنايبف ةروهشملا ةعبرأو

 ٍةعبرأب لادلا ددع اهيلع دز «ٌةئام كلذ ناك اهسفن يف اهتبرض اذإف ٌةرشع كلذ ناك نيونتلا رابتعاب

 نم ذَحْوُت اهتياور ىلع نوسمح ثيش فحصف ةلّزدملا بتكلا ددع يهو «ةعبرأو ةئام لصحي

 ةتسلا يف نيونتلا ريغ نم ةسمخلا هفورح برض نم ذخؤت نوثالث العلا ميهاربإ فحصو ء«نيونتلا
 مايأ ددع ذخؤُيو «ةفيحص نوثالث هيلع لزن هنأ ةياور ىلع اذه «نوثالث لصحي نيونتلا رابتعاب

 ءريغصلا لمجلاب مسالا فورح نم ذخؤيف نورشع هيلع لزن هنأ ةياور ىلع امأو .ناضمر

 ٌةرشع هيلع تلزن اهنأ ةياور ىلع الفيلا مدآ فحصو «ةاروتلا ريغ ٌةرشع اليا ىسوم فحصو

 «نوعستو ةعستلا ىنسحلا هللا ءامسأ هنم ذخؤيو ريغصلا لمجلا رابتعاب ميملا نم وأ لادلا نم ذخؤتف

 :ةعست لصحي ةّيظفللا ددع ىلإ ةّيمسرلا هفورح ددع دجت اهب قطنتو ٌةدحاو (ًيم ذخأت نأب كلذو
 يهو «ةةّنجلا لخد اهاصحأ نم ءاّسا نيعستو ٌةعست هلل نإ :ركذ ام لصحي نيعستلا ىلإ اهّمضف
 .اهركذب ليطن الف ٌةروهشم
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 ءمّدقت امك نوعست اهيف ايم ذخأت كنأ هنايبف مسا فلأ اهنأ نم يبرعلا نبا هاكح ام ىلع ىلاعت هؤامسأ امأو

 فلالاو .هيناهثب ءاحلاف ءىاح :تلق ءاحلا تددمو اهم تقطن ادإ كنأ كلذو .ةرشع اهيف ءاحلاو

 كيرضااذإن ىنافكل ناك ومنا يكس ذا رقع كلذ و وعنا ةركشا وندخل ويم لوأألا

 لصاخلا ناك ٌةرشع يهف نيونتلا رابتعاب ةتسلا ةّيقطنلا هفورح عم ةعبرألا ةَّيمسرلا هفورح ددع اهيف

 .افلأ

 دنع ةمايقلا موي ْنإ* : ةمايقلا موي رادقم كلذ نم ذخؤيو فلآ اهنإف ١36 ةفيرشلا هتايبنأ ايف يتأي كلذ لثمو

 هالو فتاع نب لاك ككر

 ةيمسرلا فورحلاو «ةيناثب ءاحلا نأ كلذو ءٌئعفاشلا مامإلا دنع ةالصلا ناكرأ ددع مسالا نم ذخؤيو

 اذإو .هباحصأ ضعبل ٍلوق يف اهناكرأ ددع يهو .رشع ةيناث كلذف نس ةيقطنلا فورحلاو ؛ةعبرأ

 دنع اهناكرأ ددع يهو ءرشع ةثالث كلذ لادلا اهيلإ تممض اذإو .قدعستب تناك ءاحلاب تقطن

 ةعبرأ تناك لادلا اهيلع تدز اذإف ءمّدقت امك ةرشعب تناك ءاحلا تددم اذإو .هباحصأ نم نيققحملا

 لوألا ميملاف :ريغصلا لمجلاب فورحلا تربتعا اذإو .هباحصأ ضعبل ٍلوق ىلع اهتّدع يهو ءرشع
 .هباحصأ ضعبل ٍلوق ىلع اهتّدع يهو ءنورشع كلذو «ٍةعبرأب ةيناثلا ميملاو «ةيناهب ءاححاو فيرا

 .ءاقبلاو .مدقلاو ءدوجولا : يهو .ةفص نورشع ىيهف ؛ىلاعت هل ةبجاولا تافصلا ددع كلذ نم ذخؤيو

 .ةايحلاو ءملعلاو «ةدارإلاو ةردقلاو ةّينادحولاو ءهسفنب ىلاعت همايقو .ثداوحلل ةفلاخملاو

 ةفصلاف ءالكتمو ءاًريصبو ءاًعيمسو ءاملاعو ءاّديرمو ءاّرداق هنوكو .مالكلاو ءرصبلاو ءعمسلاو

 .ةيونعم ةيقابلا ةعبسلاو ؛يناعم اهدعب ةعبسلاو ؛ةّيبلس اهدعب ةسمخلاو ؛ةيسفن نيرشعلا نم ىلوألا
 ءورطو .ثودحلاو .مدعلا :يهو .كلتل دادضأ :يهو «نير ,ثعلا تاليحتسملا ددع اًضيأ هنم دخؤيو

 نم ٍءىش داجياو .رجعلاو ءادحاو 0 الأو .هسفنب ا(ًثاق نوكي الآو .ثداوحلل ةلئاملاو .مدعلا

 .مكبلاو .ىمعلاو .ممصناو .توملاو .زهجلاو .هل هتدارإ مدع يأ :هدوجول هتيهارك عم ملاعلا
 تاعكر ددعو .نورشع اهنإف ؛ضئارفلل ةعباتلا ننسلا ددع اًضيأ هنم ذخؤيو .اًرجاع هنوكو

 ةيقطنلا يف ةيمسرلا فورخلا تبرض اذإو .نورشع اهاصقأ نإف ؛نيباوألا ةالص ددعو .حيوارتلا
 لع اهددع يهو ءرشع ةعبس ىقبي ةقباسلا رشع ةثالثلا طقسأ «نيثالث لصاحلا ناك نيونتلا رابتعاب

 ٍلوق ىلع ابتدع يهو ءنورشعو دحأ يقب ةقباسلا ةعستلا نيثالثلا نم تطقس اذإو ؛ةضورلا يف ام

 .هباحصأ ةاكح

 ؟ةلمج ناكرألا ددعو سمخلا نم ٍدحاو لك ذخأ نكمي له :تلق نإف

 ةالص لوأ رهظلا نأ يهو .ىرخأ ةبسانم هيفو ءرهظلا يهو «ٍةعبرأب ىلوألا ميملا نأ كلذو ؛نكمي :تلق
 .ىرخأ ةبسانم هيفو رصعلا يهو .ٍةعبرأب ةيناثلا ميملاو ءقطنلا دنع فرح لوأ ميملا نأ مك .ترهظ
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 «نيونتلا رابتعاب ال فورحلا طسو ميملا كلذك ؛حجارلا ىلع ىطسولا ةالصلا رصعلا نأ يهو

 يف ةضورفملا تاولصلا رخآ ءاشعلا نأ يهو ءىرخأ ةبسانم هيفو ؛ءءاشعلا يهو «عبرأب لادلاو
 نم ذخؤتف حبصلا امأف .حبصلاو برغملا يقبو «ةملكلا فورح رخآ لادلا كلذك «ةليللاو مويلا

 نم ناتعكر يه ٍةالص لك اذكو ءاهيتعكر ددع امهو «نانثا جرخي ًالثم لادلا ىلع ةيناىثب ءاحلا ةمسق

 قطنت .مسرلا رابتعاب يفرحأ ةثالث هيف ىقبي ءاحلا مسالا نم ذخأت نأبف برغملا امأو .نئسلا رئاس

 «برغملا تاعكر ددع يهو ؛ةثالث جرخي مسالا فورح نم ىقب ام ىلع اهمسقا «ةعست لصحي ءاحلاب
 .اليصفت تاعكرلا ددع كلذ نم ملع دقو

 .رشع ةعبس اهنأ لوق ىلع ٌيعفاشلا دنع ةالصلا ناكرأ يف مّدقت ام نازو ىلع وهف ًالامجإ امآف
 سيلو ءَّرم امك اهريغو ءسمخلا تاولصلا ددع يهو ءٌةسمخ مسالا فورح نأ يهو ٌةليلج ٌةدئاف انهاهو

 ؛تاولصلا لصأ ددع يهو .ءنيسمخب مسالا اذهل قحاللا نيونتلا نأ دارملا (نإ ءانه دارملا وه اذه

 ن1 دويل تاراملا كلدك مسالااد ع ءزال ريغ نيونتلا نأ مكف نيس تضرف اهنإف

 .ىرخأ ةدئاف انه اًضيأو . هل ٌةمزال ةسمخملا مسالا فورح نأ ايك «سمخلا انل مزاللا امنإو ءانل ةمزال

 ماكحألا نأ يف ٌفالخ يرجأ اذهو ؛هب ةّنس وأ «نيونت الب ةسمخ امإ مسالا فورح نأ يهو

 يظر هانا رلا لم يمنالا نو ةدرخاس ىوتاؤةب مرا هقوألا فالك طاقتناب دنع نه حلك

 .ىلوألا فالخ اهيلع دازي وأ ,حابملاو .هوركملاو ؛مارحلاو .بودنملاو .بجاولا
 تعبتت اذإو ءداسفلاو .ةحصلاو «عناملاو ءطرشلاو .ببسلا :يهو ةّيعضولا ماكحألا اًضيأ هنم ذخؤيو

 تممض اذإو

 .قيفوتلا هللابو
 وأ مويلا تاعاس ددعو ةنسلا روهش ددع يهو ءرشع يننا لصاحلا ناك لادلا عم ءاحلا تممض

 ىف اَنْلَعَج ُدَقَلَّول :ىلاعت هللا لاق امك ءاججرب رشع ينثا اهنإف ؛ءامسلا جورب ددعو قْيوتسم ريغ ةليللا
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 لاق امى .مرُخلا رهشألا ددع يهو ءِيعبرأب لادلاو + رجحلا] 4َنيِرِظانلِل اَهايَرَو اووي ِءامّسا

 اَهْنِم َضْرَألاَو ٍتاَواَمّسلا َقَلَخ َءِ وي هللا باَتِك يف اًرْهَش َرَشَع اَنْلا هلا َدْنِع ِروُهشلا َةَذِع ّنِإ) : ىلاعت هللا

 كلذكو ءلوق لع اًموي شخ يا تتناك اهنإف ؛25 هضرم ةدم كلذكو .[©3: ةبوعلا] 4و ٌةَعَبْرَأ
 .هنم تلخ ةليل رشع يتنثال لوألا عيبر يف تام ي هنإف ؛هيف تام يذلا رهشلا نم ىضم ام ددع

 لمخَيَو» :ىلاعت هلوقل ؛شرعلا ةلمح ددعو ةّنجلا باوبأ دادعأ يهو ةيناثب يهو ءاحلا تذخأ اذإو

 :ةينامث اهنإف ؛لاومألا نم ةاكزلا هيف بجت ام ددعو .[10:ةقاحلا] 4ةَيِناََت ٍذِئَمْوَي ْمُهَكوَف كبَر ٌَضْرَع

 ددعو .بييزلاو ءرمتلا :نائيش يهو راشثلاو .عرزلاو .ةضفلاو .بهذلاو .منغلاو .رقبلاو .لبإلا
 َنيِلماَمْلاَو ٍنيِكاَسُماَو ٍءاَرَقْفْلِل ٌتاَقَدَّصلا اّمإ# :ىلاعت هلوقل ؛ةينامث مهنإف ؛اهل نيقحتسملا فانصأ
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 ددعو 1١[. :ةبوتلا] © ٍليِبَّسلا نْباَو هلا ٍليمَس فو َنِمِراَغْلاَو ٍباَقرلا 6 ول ةََْوماَو اَهْبَلَع
 ءاحلا ذخأت نأب هنم ذَخّتُي رتولا امأو .ةّيعفاشلا دنع حمجارلا وه ام ىلع ٌةينايث اهنإف :ىحضلا تاعكر

 ددع يه .رشع ىدحإ لصحت اهيلع اهدز .مسرلا رابتعاب فرحأ ةثالث ةمنكلا يف كعم ىقبي «ةيناثب
 .رتولا تاعكر

 .«تاراجتسملا تاملكلا نم بيكرتلا رابتعاب هنم ذخؤي |يف :[تاملكلا نم بيكرتلا رابتعاب هباسح يف]

 تون لادم يوماح م يم ادعوا و كنار الحور ريح ضرر ترحا اجإ كفوو

 .دجملاو ةعفرلاو دمحلاو فرشلا ىلع ٌةلاد اهّلك اهدجت ًالاعفأو ًءامسأ اهنم تبّكرو «نيونتلا رابتعاب

 .دومحمو دماحو دمحأ اهنم

 !؟سكعلاب رمألا ناك الهف «ىفخي الايك دومحم نم غلبأ دمحم نأ وهو «ٌتحب هيفو
 تابثإ يه ذإ ؛هتلاحتسال ؛اهل ّلصألا ىنعملا اهنم اًدارم عقت ال ىلاعت هئامسأ يف ةغلابملا نأ كلذ نع باوجلا

 نع اهفرص يف ةمئألا جاتحا ىلاعت هئامسأ يف تعفو اذإ اذهو .فوصوملا هقحتسي ام ىلع ٍةدايز
 .باوحلا ىلإ اهرهاظ

 :هوجو :تلق ؟دمحم يف ةغلابملا هجو |ف :تلق نإف

 يفف ؛ك هل ٍةبحمو ٍناعذإ ةدايز انل ىلاعت هنم اًبلط :هيف ةغلابملا ةغيص ىلع مسالا اذهب ىتآ ىلاعت هنأ :اهنم

 .«نيعمجأ سائلاو هدلوو هلامو هفن نم هيلإ ّبحأ نوكأ ىتح مكّدحأ َنمْؤُي ْنل١ :ثيدحلا

 ىنأ يك ةذلع لادا هما" كغلاي أ لإ ةفيطل ةراشإ يفق ذك ماركا ىف لافت" نا نيم ةقلاتلا نأ اهتفو
 .ةقئافلا ةديمحلا هفاصوأ يف تغلاب

 هيلع ناك امو ؛مانصألا ةدابعو كرشلا نيد يأ :حامو ٌميظع عقو مهدنع ةغلابملل برعلا نأ :اهنمو

 نأ نم .هلهأو مالسإلا نيد يأ :يماحو .نينمؤملاب يأ :ميلحو .ماهوألاو تالايخلا نم ةيلهاجلا

 ناك امم كلذ ريغ وأ قحم وأ فسخ وأ ٌءالب هلهأ قحلي وأ ءيفلاخت وأ ٍدناعم ةهبش مالسإلا حلت

 .مدقت ام هيف يحاملاو لدعلاو .ديحوتلاب اهيلع نمو ضرألا يأ : يبحأو .ةقباسلا ممألا بيصي

 لهأ يأ :يمادو ءاهلصأ وه ذإ ؛تيحد هنم ضرألا يأ :يحادو ؛هلهأو مالسإلا نيد يأ :ييحملاو

 لك ىلع ٌمّدقم يأ :مامإو ؛ةعفرلاو فرشلاو دجملاو علا ءاول يأ :لماحو ؛مهئامد كفسب كرشلا
 ةلاقملا نم يرشختزلا ركذ ام ىلإ رظنن الو ؛عامجإب كلذو ةكئالملا نم ىتح قلخلا لضفأ وهف : ؛قولخ
 : ءايبنألا ىلع ةكئالملا ليضفت ةلزتعملا يأر نأل ؛هبهذمب هنم ٌلهج كلذ نإ :مهضعب لاق لب «ةعيتشلا

 ؛ملاعلا بطق وهف ءريخ ّلك مامز هديبو «ريخ لك ىلع يأ :ٍلادو .مهنع لوقنملا وه |ى انيبن ريغ يأ
 ةحاس يف ريخلا لعف :ةنؤملا نم وأ .ةكربلا يأ : نميلا نم امإ نوميو نميو نوميمو .هرادم هيلعو

 هفرش ىلع لدي امم اذهو .ىمظعلا ةملا وهف .قلخلا ىلع هب نونمم يأ :نونممو .هدوعس ةعلطو هدوج
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 ولو ءمئاد ايو «ييحملاو حلاو .مئادلاو ءمئادو .يبحمو يح :ىلاعت هللا ءامسأ كلذ نم ذخؤُيو .6

 .فورحلا كلت ىلإ رظنلاب اذه .كلذ نم رثكأ انذخأل رظنلا انعمأ

 تذخأ اذإو ءمّدقت ام هيفو ؛(امح) كلذ راص ميملا عم ءاحلا تذخأ اذإ كنأ يهف طقف (دمحم) فورح امأو

 ءريخ لك دمو .هرهظأو مالسإلا نيد دم هانعمو .فيعضتلا عم (دم) راص لادلا عم ةيناثلا ميملا

 تدجأ اذإو»: اهرروظاو لافت تلا زو رك دعاس( لجع) كلذ ناش لادلا عم ءاحلا تاع اذا

 وه اب هيلع ىتثأو هللا دمح هانعم نوكيو ؛(دمح) تناك ٌةملك اهنم تبكرو لادلاو ميملا عم ءاحلا

 عم ىطسولا ميملا تذخأ اذإو «(اححدم) تناك ٌةملك تبكرو ءاحلاو لادلاو ميملا تذخأ اذإو .هلهأ

 ام مسالا اذهب معنأف ءدمحلل اًناكم يأ :(دمحم) تناك ٌةملك اهنم تبّكرو لادلاو ميملاو ءاحلا

 .لايكلا ىلع الاد الإ هدجت ال هيف تفرصت ام ٌلكف هيض فا ولف هدلاو تبعا

 ٍرايخ نم ٌرايخ وهو ال فيك ءميظع ٍدّيسو ّيبنو ميرك نيب نم هب انتصصخو انتيلوأ ام ىلع دمحلا كل انهلإ

 .ةقهلا مدآ كلذ نمف «ءايبنألا ضعب , ءامسأ اًضيأ هنم ذخؤيو .رايخ نم

 سانجب 0 يا «لوألا نيع هبولقم ناك اذمحم دمح مدآ :تلق اذإ :ةدئاف

 [؟ :رثدملا] « يكف َكَبَرَوا2 ؛[؟"7 :ءايبنألا] 4ِنَلَن يف َلُكِذ :لاعث هل رق وت «تللقلاو .نيتكفلا

 ةيفسلا يف حون عم تنك انأءانك يف مد عم تنك انأ:نيقراعلا ضعب لوق ىنمم اذهو همدمجي مآ

 .ي هناسل نع ةياكح يه امنإ مهمالك يف نيفراعلل ةرابعلا هذه تعقو ثيحف ؛ٌميهاربإ عم تنك انأ

 ءاّيميم اًردصم وأ .ٍناكم مسا وأ ءنامز مسا وأ ءلوعفم مسا نوكي نأل حلاص اًدمحم نأ ملعا :ةيناث ةدئاف

 عوقو رابتعاب وهف ٍلوعفم مسا هنوك امأ «ةفيرشلا تاذلا ىلع ٌملع وهف هدعب امأو الع هلعج لبق
 .دمحلا ناكمل مسا وهف ناكملا مسا امأو ,دمحلا نامزل مسا وهف نامزلا مسا امأو ؛هيلع اهّلك دماحملا

 .نهذلا يف دوجولا ةظحالمل وأ ؛ةقلطملا دمحلا ةيهام ىلع الع نوكي نأ لمتحيف اًردصم هنوك امأو

 اًيقاب نوكي نأ لمتحيو العا تءاج يتلا رباطلا ني نوكيو: :يدج ملغ وا نسج - مسا نوكيف

 .هيلع ٌلاد وه دبع ّلك نأ ىلإ ٌةراشإ كلذ يفف «ٌيردصملا هانعم ىلع

 رصتقن نكل .ٌنركمم مسالا اذه نم ةفيرشلا هئاسأ ذخأ ين :[مسالا اذه نم ٌةذوخأم ةفيرشلا هءامسأ نأ ين]

 ام ينإف «ليوطتلا نم اًقوخ هصوصخب ٍدحاو لك ىلع ٌضنن مل امنإو «هريغ هيلع سايقل ؛اهضعب ىلع
 يدارم ناك الإو .نكمأ ام راصتخالا ينم بلطف ناوخإلا ضعب اهيلع علّطا اهفيلأت يف تعرش
 رابتعابو َّرم امك فورحلا رابتعاب هنم ذخؤُي .نيسمحو ةثالثب وه (دمحأ) كلذ نمف .ليوطتلا اهيف

 اهدز «ٌميم كعم يقبو ءدحاو ىقبي ءنوسمخو تانثا كلذو لادلاو ءاحلاو ميملا هنم ذخؤُيف ؛لمجلا
 .ركذ ام لصحي اهتاذ رابتعاب

 ندع اللا نيش نه الخاوا بحاوو ةناهوك لكتملا نافعا ابو «ةقباسلا فورحلا رابتعاب هنم ذخؤوي (نيمآ)و
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 .نورشع ريغصلا لمحلاب مسالا فورحو ء«نوناثو ٌدحاو لصحي اهسفن يف ةعست يهو اهب قطنلا
 .ريغصلا لمجلاب فورخا ددع يه «نيرشعب (يداه)و ,نيمآ ددع يهو داو ةئام لصحي

 هذهف ءابب تقطن اذإ ٍةعستب ءاحلاو ,نيسمخب وهف «نيونتلا نم ذخؤي ءنيسمخو ةعبس (يدهم)و
 دم ناك اهب هللا لع هور كالو وشما نس الح ردو هون كو هدا باح نونو هنت
 .ريغصلا لمجلاب مسالا فورح نم ذخؤي .ةزمه لا رابتعاب نيرشعب (ءايح) لثم ةديمحلا فاصوألا

 :ةيناثب يه :ٌءاحو لادو ميم مسالا نم انعم ىقبي نيعبرأب ميم هنم ذخؤُي ؛نيعبرأو ٍةئاهب (ميلع)و
 ام لصحي نيعبرألا ىلع اهّدر .ةئام لصحت اهسفن يف اهبرضا ؛ةرشع لصحي لادلاو ميملا اهيلع َّدر
 .ةديمحلا فاصوألا يقاب اذكهو ؛(ملح) لثمو ءركذ

 ةتس لتم هدارفنا ىلع ٍدحاو لك هللا ءاسأ ذخؤي هنم ىللاعت هللا ءاسأ ذخأ يف :[هنم ىلاعت هللا ءاسأ ذخأ يف]

 .نيتسو ةعبرأب اهسفن يف ةيناثب امهو ءريغصلا لمجلا رابتعاب ميملاو لادلا برض نم ذخؤي نيتسو
 ةثالث وأ نيمسا عمجت ناب الامحإ امأو .ركذ ام لصحي ميملاو ءاحلا امهو نييقابلا نيفرح لا كلذ ىلع دز

 دجاو باهو يح كلذكو .مئاد لوأ وحنو .نيعستو نيئثاب هماتب دمحم الثم اضيأ نكميف ةعبرأ وأ

 .يلو

 يف ىلاعت هئامسأ يف رظنو لّمجلاِب همسا فورح ذخأ نم :لاق هنأ يبرعلا نبا خيشلا نع مهضعي لقن :

 مسا يف اهك ةعبرأ وأ ةثالث وأ نينثا يف رظن الإو كاذف ٍدحاو يف هدجو نإف ددعلا يف هقفاوي مسا يأ

 أرقيو ىلاعت هئامسأ نم دجو ام ذخأي مث هرم (ى ةعبرأ يف وأ نيمسا يف دجوي هددع نإف ؛دمحم
 اقفاوم ىلاعت هئاهسأ نم هدجو ام أرقي كلذ دعبو .كلذك (حرشن ملأ)و .همسا ددع ردقب (ةحتافلا)

 ءنيعستو نينثا (ةحتافلا) أرقي (دمحم) همسا نمف ؛مظعألا هللا مسا وهف ؛روكذملا ددعلا يف همسال

 كلذ ذختيو ؛كلذك (ّلو .دجاو ءٌباّهو ءٌيح) :يهو ةعبرألا ءامسألاو .كلذك (حرشن ملأ)و

 اي .ءاش ام وأ يقزرو يبلقو يبرك يحأ يح اي :ددعلا ءاضقنا دنع ركذلا رخآ يف لوقيو ؛ةضاير

 .مظعألا هللا مسا وهف ؛ينّلوت لو اي ءاذك يل دجوأ ٌدجاو اي ءاذك يل به ُباَّهو

 ليجنإلاو ةاروتلا كيلع تيلُث نإف الإو ءىمسملا ةّبحم كبلق طلاخ نمم تنك نإ ةيانعلا نيعب ىخأ اي رظناف

 هلضي نأ درُي نمو .مالسإلا ءردص حرشي هيدهي نآ هللا دري نمف .ليبسلا نع ىّمع الإ كديزت اف

 لقعو ميس ٌبلق هل نم نإف :تابسانملا نم ميركلا مسالا اذه يف ام ىلإ ءاّجرح اًميض هردص لعجي

 فيلأت ىلع ثعابلا ببسلا اذهو .قتي هل هتبحمو هنايإ دادزيو .ٌرارسأ رومألا هذه نم مهفي ٌميقتسم

 مسالا اذه ناك اذإ :هسفنل لاق رارسألا نم هيف امو مسالا اذه رظن اذإ لقاعلا نإف ؛ةلاسرلا هذه

 نأ لجف !؟ىّمملاب فيكف ةرهاطلا هتعيرشلو ةفيرشلا هتاذل ةبسانملا تابسانملا هذه ىلع لمتشا
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 :هنولأسي اوذخأو ءنورضاحلا هنم بجعت هب هامس ل بلطملا دبع هَّدج نأ مسالا عفر ميظع ىلع كّلدي امو

 هنم ٍرداص نأشلا عيدب ٍباوجب مهباج أف !؟كموق الو كئابآ ءامسأ نم سيلو هب كنبا تيمس 4

 د فم هالو دمحلا هللو ؛«ضرألاو ءامسلا يف دمحم نأ توجر :نمح لا ميحرلا نم. ماخإب

 هنم اوبجعت فيك رظناو ءرشب بلق ىلع رطخ الو تعمس ٌُنذَأ الو تأر ٌنيعال ام كي هدازو :هئاجر

 ىََّمَس امنإو ءرمألا اذه هل متو ءهلبق دحأ هب مسي مو ءافولأم نكي مل هنأ ايسالو .هوعمس نأ درجمب

 اوعّدا الو ءكلذ نم ٌءيش محل مَن امف .هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللاو «ةوبنلا ءاجر هب مهدالوأ ٌةعامج

 نيب هللا قباطو هِي هيلع عضو نأ ىلإ مسالا كلذ ىلاعت هللا ناص امنإو مهل اهاعَّذا دحأ الو «ةوبنلا

 نأ بلطملا دبع هذج ىلاعت هللا مهلأ ناذآلا دمت ام راهظإو ناك ام زاجنإ هللا دارأ املف .ىنعملاو ظفللا

 لهأ ىلإ ةزاقإ مضألا اذهب هيلغ لفجاةلا لعلو هب هيفي نأ هنأ لإ لسرأ وأ هب تك ةيمش
 .كلذ يف عدي الو «هيلإ جاتحي ام عيمج هنم ذخأ هعمس اذإ مهنم دحاولا نأ ىتح .,فشكلا

 نم ٍدحاو فرح نم ةعيرشلا عيمج طبنتسي ىتح لاجرلا نم لجرلا نوكي ال :يلوبتملا ميهاربإ يديس لاق
 ىأر نمف ؛كلذك هاَّسم نأ اى هؤايلوأ جاتحي ام عيمج هيف لعج ىلاعت هللا نوكي نأ عنام الف «نآرقلا

 سانلا نأ ىرت الأ .مسالاب ىفتكا هري مل نمو .هيلإ جاتحا ام عيمج هنع ذخأ ةباحصلاك ىّمسملا

 ؛هليصفتو هتّلدأب ٌروهشم وه امك ؟هريغ وأ ىّمسملا نيع مسالا له :مهلوقب اًثيدحو اًميدق اوفلتخا
 .هلاعفأو هلاوقأب هيلع لدو .ىمسملا نم دجأ ام عيمج نأ فشكلا لهأ دنع لاؤسلا ىنعم اذه ىلعف

 نيع مسالا :لاق مهف ام هنم مهفو هيلع ىلاعت هللا هعلطأ نمف ؟ال وأ مسالا اذه هيلع لدي له

 خهقي ل نموا «مسالا نب انتم قالخأ مراكمو: عئارش نفي ىكسملا نم ةيفعتبا ام نأ يأ ”يدسملا

 ٍلاح ةعقاو يل عقو دقو ءىّمسملا وه سيل مسالا نأ ين ٌلقاع ُكشي الف الإو ؛هريغ وه :لاق اًئيش هنم

 الإ هاري ال يفطعنم يف بيذاجملا نم لجرب اذإف «ةسيفن ةديسلا تدصقو «ّيعفاشلا مامإلا ترز ينأ

 :هسفنل لوقي بوذجملا لجرلا اذإف .لهاج اي :رخآلل امهدحأ لاق نالجر هب ّرمف ءسانلا نم ليلق

 ةدحاو ةملك ولو نآرقلا نم عمس دقو !؟مالسإلا دالبب وهو ًالهاج اذه نوكي فيك عمسأ انأو

 لاق انإو «ينذأب هنم هتعمس اذكه ل اي توك ىدلا لعادل نو بلا عالج ام عيه اهسيدعا

 0 و يا يحل ا

 لأس امل فسوي ابأ نأ ىرت ال أ ظفللا اهيلع لدي مل نإو «هريغ اهمهفي ال اًرومأ هنم مهف ٌقوذو
 نإو ءوحنلا دعاوق ىلع اهجَّرْخف ءوحنلا يف هل تناكو دي هيف هل نكي ملو هقفلا يف ٍةلأسم نع ّيئاسكلا

 مظعأ وه ام فشكلا لهأ ىلع ركني فيكف ؛همهفب كلذ ذخأ امنإو ءاهيلع لدي ام وحنلا يف نكي مل

 د يرتسلا حاولا ادفنصلاو حارا وب 0

 هيلع لدو :ةدهاشملاك مهل رهظ امبر لب «ةكربو اًنميو اًنيدو ايند :هروم أ عيمج يف هيلإ جاتحا ام هنم



 هنم مهف (ديز ماق) :عمس اذإ مهنم دحاولا نأ امكف :ةقباطملا ةلالد نم ىوقأ ةحيرص ةلالد ظفللا

 لدي اًنهف ماكحألا عيمج هنم مهفي ميركلا مسالا اذه عمس اذإ مهنم دحاولا كلذكف مايقلا توبث

 .رارسألا نم مهمهليو هيلع هللا مهعلطي ام رابتعاب ؛ظفللا ىلع

 .فالتخالا ةياغ يف يهو ءٌصخي ال ٍناعم ىلع لدي نأ نكمي ال دحاولا ظفللا نإف ءلكشم اذه :تلق نإف

 مهو ؛مهب هللا انعفن فشكلا لهأ عم انمالك :تلق .نيابتلا ةياغ ةنيابتمو .هوجولا رئاس يف ةقرفتمو

 ةرجو نمااز دع عرى انركسو هيماشا انعقت ةقمالا تارا "نأ ىرتنالا يهريغ ويد ىناقناال

 ةريثك كلذ يف مهتاياكحو ؛ةصخشملا ماسجألا ةئيه يف ةلوقعملا يناعملا ةروص ىلع عالّطالا فشكلا
 .مهب اًضاخ سيل كلذ نأ انمّلس ءاهركذب ليطن الف ؛ةروهشم

 نمو ؛ةحر هللا نم اهنأب ةالصلا اوفّرع ءاهقفلا نأ ىرت الأ ةفلتخم ٍناعم ىلع لدي دق دحاولا ظفللا :انلق

 ظفللاو ٍةفلتُم ٍناعم ىلع ّلدت مهدنع ةالصلا هذهف ٌئاعدو ٌعّدضت نييمدآلا نمو ٌرافغتسا ةكئالملا

 لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :لوق نم ةبجاولا دئاقعلا عيمج طبنتسا يسونسلا مامإلا نأ اًضيأو ءدحاو
 ال لسرلا ديس ىلع لادلا ظفللا كلذك ءلسرللو هلل بجي ام ىلع تلد ديحوتلا ةملك نأ امك هللا

 .قيفوتلا هللابو ءلّمأتف ؛عئارشلا نم هب ءاج ام ىلع الاد نوكي نأ عنام

 نم كلذ نوكيو :اهيلع مهعلطأو ءاهريغو يناعملا كلت عيمجب ظفللا اذه عضو ىلاعت هللا نأ نكمي اًضيأو

 هللا نأ كلذ ىلع لدي امو .ٌحصألا وهو .ىلاعت هللا وه تاغللا عضاو نأ ىلع ًءانب .كرتشملا ليبق

 لع اًبوتكم هار مدا يعرقل هنامز تركاخالا موركلا مسالا اذه ىلع قلخلا رهظي مل ىلاعت

 هفرش مدآ ملع دقو ءةرجش لك ىلعو .نيعلا روحلا روحن ىلعو :ةّنجلا روصق ىلعو «نانجلا باوبأ

 يمسي نأ هلضفب هملع عم مدآ رساجتي ملف هللا لأس امل نَا مدآ ىلع هللا بات هتكربب هنأل ؛هتيزمو

 هيفو .نامزلا رخآ الإ رهظي ال اذه نأ اوملع امل ؛هب يّمسي نأ هينب نم ادحأ وأ هب هينب نم اذحأ

 يتأي املف ءصاخلاو ماعلا هب يمس اهبرل هيلع هللا مهعلطأ ول اًضيأو .هنم اهنومهفي هتمأ ىلإ ٌتاراشإ

 ٍظئنيحف «هنابأ تقو الإ هيلع اوعلّطي مل اذإ نع فالخب .هعمسي نم دنع عقو ريبك هل ىقبي ال و هنامز

 نأل ؛ظفللا اذهب ٌدحأ ىّمسي نأ ررض الف الإو ؛هعقو ميظع نمو .هفرش نم اوبّجعتف «هب هللا مهأجاف

 ىتعمو بيجع رمأ ىلع لد هنإف ؛ظفللا اذه الإ ءعضولا ةطساوب الإ اًئيش ديفت ال اهدرجمب ظافلألا

 صوصخ نم اومهف امل نورضاحلا بّجعت هب قي هيمسي نأ دارأ امل بلطملا دبع نأ ىرت الأ .بيرغ

 ناهذألا ىلإ قبسل ذل هلبق ٌدحأ هب ىّتست ولف «ىهانتت ال ناعم ىلعأألاد هللا هلعج دقف :ظفللا اذه

 اذهب مهرهنيل ؛هب مهئجفب ىلاعت هللا هرخأف ةريح يف سانلا تعقوو هوه هنأ مهوُنو .قبس ام هنم
 .كلذك ىّمسملا نأ اك ؛هدرجمب مسالا

 نيرهش ةريسم نم بعرلاب رص دقف لي هنم عقوو .فولأم ٌرهاظ اذهف مهرهني ىمملا نوك امأ :تلق 5 نإف
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 ا كي هذج بلطملا دبع نأ ىرت الأ ؛كلذك وه :تلق ؟كلذ نيأ نمف ظفللا امأو «تاهجلا رئاس نم
 سيلو هب كنبا تيمس 4 :هل اولاق ؛هدرجمب هومهف امل ؛مسالا اذه نم نورضاحلا تبجعت هب هامس

 ققح دقو .ضرألاو ءامسلا يف دمحُي نأ توجر :باوجلا يف مهل لاق !؟كموق الو كلئابآ ءامسأ نم
 مهبولق يف هللا هعقوأ امل وه امنإ !؟هنم اوبّجعت اذالف هموق الو هئابآ ءاسأ يف نكي مل اذإف ؛هءاجر هللا

 دبع باوجو مسالا درجم نع مهاؤسف .مهدنع هعقو ميظع نمو ءميركلا مسالا اذه ةكرب نم

 رمأو بيجعع ىّنعم ىلع لدي هدرجمب مسالا اذه نأ ىلع نالدي لاؤسلا ةحص مهل أسم مهن بلطملا

 نأ درجمب وه امنإو ءاقباس ىتعم هل نوفرعي ال مهو اهيسال ,بجعتلا ىلإ كلذ مهاّدأ «بيرغ
 .هنم اوبجعتف ظفللا مهأجاف

 نورضاحلا نوكي نأب اّيقيقح اًماهفتسا نوكي نأب .بجعتلا ريغل ماهفتسالا نوكي نأ ٌمصي له :تلق نإف
 تدصق تنأ لهف !؟ٌبيجع هانعم مسالا اذه نأ ىنعم ىلع ماهفتسا لاؤس بلطملا دبع اولأس

 .توجر ينأل :ٍدصق نع ناك امنإ بلطملا دبع باوجف ؛ٌحصي ؛معن :تلق ؟اًافتا تعضو وأ ىنعملا

 ل اذإ الإو ءعضولا ميدقتب ملعلا ظفللا نم ىنعملا مهف طرش نأب اوحّرص مهنأ وهو .ثحب انهاهو

 نمف «ىلاعت هللا وه تاغللا عضاو نأب متحّرص متنأو ,ىنعم ظفللا نم مهفي نيأ نم عضولا ملعي

 كلذ نيرضاحلل نيأ نمو !؟ال وأ (دمح) هاّمسم نأ ىلع لدي ظفللا اذه نأ بلطملا دبعل نيأ

 هيف فقوتلا الإ هعسي ال اًقباس اًعضو هل ملعي ملو اًظفل عمس نمل بجعتلاو مسالا نع لاؤسلا

 !؟دصق ام دصق بلطملا دبعو هنع هولأس نيرضاحلا نأل ؛مسالا اذه فالخب

 :ماهإب نوكي نأب عضولا يف هولاق ام ةلمج نم نأب ىلاعت هللا وه تاغللا عضاو نأب لوقلا ىلع باجي :تلق

 .ةوينلل اهينبات تركت ىلا تاضاهزألا كبت تارجملا ةليخ ندهن أ ةقلذك اذهنأ كفل

 رئاسل مهدنع ّتباث وه اذهف .تاقتشملا لوصأ يناعم ملعت برعلا نأ وأ ءاهريغ اهيلع ساقي الف

 اذه ءفرشلا نع عني امم هتدام نأ نوملعيف .(ٌدمحم) وهف ءدمح نم ْذوخأم (ٌدمحم)و «تاقتشملا
 فيكف ٠ ؛ىّمسملا بئاجع نم ٍءيش ىلع اوعلّطي لو «ناهيإلا ةشاشب مهبولق طلاخت مل ؛ةيلهاج مهو

 .هفرشو هرادقم ىلعو .هتازجعم ىلع علطاو هب قّدص نمب

 دبع دنع ي هدمح نأ كلذو ,ٌلكشم ضرألاو ءامسلا يف دمحم نأ توجر :بلطملا دبع لوق :تلق نإف

 !؟دمح نم ءامسلا يف نأ بلطملا دبعل نيأ نمف ء ءامسلا يف هدمح اّمأو .ٌرهاظ ضرألا يف بلطملا

 هيتأت هنأو ءءامسلا ريخ نع ربخي هنأب كي هفرشل اًراهظإ ؛بلطملا دبع هب هللا قطنأ ّيماحلإ ٌرمأ اذه :تلق
 نيد ىلع اًنمؤم ناك بلطملا دبع نأ اذه نم ىلوأو ءرمألا سفن يف اهب مّلكتف ءامسلا نم ةكئالملا
 ءامسلا يف نأ ربخأ اذهلف ؛ءامسلا لاوحأب اًلاع ناك هنأو ؛هدادجأو هيوبأ يف حجارلا وه امك ميهاربإ

 الإ دمحت ال ءامسلا لهأ نأ مهدنع دهعي مل ذإ ؛ي هتّربنبلاع هنأ ىلع ٌليلد هيفو «دولوملا اذه دمحي نم
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 نع هلع كلذ هدكع اقيأو اقماع ان ةروكر هناء الاع ناك كرتلا :ديغا نأ له لدي هو هءاينألا

 .ق هتدالو لبق تعقو يتلا عئاقولا نمو ؛نابهرلا نمو .باتكلا لهأ نم هب ربخأ

 ؟ناسللا لهأ ءاحصف مهو هيلع هوّرقأ فيكف نيرضاحلا يف امأو .بلطملا دبع يف اذه انملس :تلق نإف

 ؟دمحي ال وأ ضرألاو ءامسلا يف دمحي دولوملا اذه نأ كل نيأ نم :هل نولوقيو هيلع اوركني ل َمِلف

 .كلذك اوسيل مهنأ انملس «بلطملا دبع هيلع ناك | ميهاربإ نيد ىلع اوناك مهنأ لامتحاب باجي :تلق

 هيف هعزانيف ٌّقحلل اًمفاوم ًالوق اولوقي نأ هج نع ة# يبنلا ةكربب كلذ نع مهفرص هللا نأ نكمي :انلق
 .باتكلا لهأ نم هغلب اهب مهربخي وأ زجعيف .ءكلذ نع بلطملا دبع لأسُي نأ لامتحال ؛دحأ

 ًالوق لاق ثيح !بلطملا دبع ةكربب اذه نأو .مهعفد ىلع هل ةردق ال ٌريغص وهو اًديك هل نوديكيف
 نأ كاّيإو .لاق اًَنع هولأسي لو ءاوتكس ثيح هللا هناصف ءمخفي وأ بذكيلف ءرمألا سفن يف امل اقفاوم

 ؟دحاولا مسالا اذه نم رومألا هذه ذخؤت نيأ نم :لوقت

 نيعلا نأ امكف ءرخآلاو لوألا ىلإ هب لّصوتُي رئاصبلا ةآرم وهف «يناعملا ريثك ينابملا ليلق مسا وه :لوقن انإف
 كلذك مسالا اذهف ءًالفسو اًولعو كلذك اًماجأو ًةريثك ٍتاهج كردت اهنأ الإ ًةريغص تناك نإو

 يف ىوقأو ىلوأ وه لب .تارصبملا ىلإ ام لصوتت ةرصابلاك تالوقعملا ىلإ هب لصوتت .ةريصبلل وه
 .اياربلا ريخ هرانأ ىتح ٍتاملظ يف نوكلاو ال فيك ؛تاكاردإلا

 ىلعو ؛نولّمطتم نحن امنإو .نافرعلا لهأ هيلإ لصو ام ىلإ لصن انسلو نامزلا انب رخأت نمم يخأ اي ملعاو
 هللا ىلإ لصي نأ دارأ امل انيس نبا نأ ىرت الأ ءنوكي هتطساوب الإ لصي ءيش الو ؛نوفقاو هدوج باب

 لجر هنإ :لاق ؟انيس نبا فيك :هل لاقو ؛مانملا يف 35 يبنلا مهضعب ىأرف ءمصّقو مرُح هتطساو ريغب
 ٍناتسب ىلإ اوءاج نيرفاسم موق لثم انلثمو ؛هانمصقف انباب ريغ نم هللا ىلإ لصي نأ دارأ لضم لاض
 ىتح نسحتسُي اًئيش كرتي مو رخافملا عيمج هعدوأ هللا نأ ثيحب ؛نساحملا رئاس ىلع ًالمتشم هوأرف

 الإ هيف ارم مه قبي مل ىتح اولمثو :هيلإ اورظنو هنم اولكأو ناتسبلا كلذ اولخدف ؛هيف هعضو

 لك نأ مولعملا نمو .كلذك اولمعف موق ءاج مث :كلذك اولمعف موق مهدعب نم ءاج مث .هولانو
 نامزلا هب لواطت نمف .لئاضفلا يف لئاوألا تفلتخا اذلو ءاذكهو هدعب نم هبرقي مل ءيشب زاف مّدقتم

 نأ الإ ناتسبلا كلذ نم ناك ام ىلإ لصي ملف ناتسبلا اذه ىلإ ءاجو .ٍنامرح عون رخأتلاب هل لصو

 اذه لهأ نم ناك نمل قحف .نايعلاك سيل ربخلاو ءِناسِح ٍفاصوأب هدعب نم ىلإ هفصي هآر نم
 راونأو ٍتادهاشم نم :ناتسبلا كلذ ميعن نم هتاف ام ىلع نافجألا يمدت ىتح يكبي نأ نامزلا

 ,مالعالا لاصخب انعممو .ماركلا ضاير اندجو ثيح ؛ةنملاو دمحلا هللف كلذ عمو .ٍنافرعو

 انمخاو .رايخألاب انعنقو .راثالاب ايضرو .ضايخلا كلت ىلع درنو .ضايرلا كلت يف غرمتن نحنف

 هلضفب هلأستف .ءانعسلا لضفأ عابتأ نم انلعج وأ ؛ٌّدرلا قيرط نع انددصو .ىدهلا قيرط كلسن نأ



 نع عفن برص اخر او. هزت اما نركب هناي لدغ ناك تالا دبع ما لع لدي هنو ناين

 .35 هتدالو لبق تعقو يتلا عئاقولا نمو .نابهرلا نمو .باتكلا لهأ نم هب ربخأ
 ؟ناسللا لهأ ءاحصف مهو هيلع هوّرقأ فيكف نيرضاحلا يف امأو .بلطملا دبع يف اذه انملس :تلق نإف

 ؟دمحي ال وأ ضرأللاو ءامسلا يف دمحي دولوملا اذه نأ كل نيأ نم :هل نولوقيو هيلع اوركني م َمِلِف

 .كلذك اوسيل مهنأ انملس .بلطملا دبع هيلع ناك امك ميهاربإ نيد ىلع اوناك مهنأ لامتحاب باجي :تلق

 هيف هعزانيف ٌّقحلل اًمفاوم ًالوق اولوقي نأ هّدج نع 2 يبنلا ةكربب كلذ نع مهفرص هللا نأ نكمي :انلق
 ءباتكلا لهأ نم هغلب (ب مهريخي وأ زجعيف .ءكلذ نع بلطملا دبع لأسُي نأ لامتحال ؛دحأ

 ًالوق لاق ثيح !بلطملا دبع ةكربب اذه نآو .مهعفد ىلع هل ةردق ال ٌديغص ِةّي وهو اًديك هل نوديكيف

 نأ كاّيإو .لاق اًمع هولأسي ملو ءاوتكس ثيح هللا هناصف ,مخفي وأ بذكيلف ءرمألا سفن يف امل اقفاوم
 ؟دحاولا مسالا اذه نم رومألا هذه ذخؤت نيأ نم :لوقت

 نيعلا نأ كف ءرخآلاو لوألا ىلإ هب لّصرتي رئاصبلا ةآرم وهف «يناعملا ريثك ينابملا ليلق مسا وه :لوقتن انإف

 كلذك مسالا اذهف ءالفسو اولعو كلذك اًماسجأو ًةريثك ٍتاهج كردت اهنأ الإ ٌةريغص تناك نإو

 يف ىوقأو ىلوأ وه لب .تارصبملا ىلإ اب لّصوتت ةرصابلاك تالوقعملا ىلإ هب لصوتت .ةريصبلل وه
 .اياربلا ريخ هرانأ ىتح ٍتاملظ يف نوكلاو ال فيك .تاكاردإلا

 لعو ؛نولّمطتم نحن امنإو .نافرعلا لهأ هيلإ لصو ام ىلإ لصن انسلو نامزلا انب رخأت نمم يخأ اي ملعاو
 هللا ىلإ لصي نأ دارأ امل انيس نبا نأ ىرت الأ ءنوكي هتطساوب الإ لصي ءيش الو ,نوفقاو هدوج باب

 لجر هنإ :لاق ؟انيس نبا فيك :هل لاقو همانملا يف ذي يبنلا مهضعب ىأرف ءمصقو مرُح هتطساو ريغب

 ٍناتسب ىلإ اوءاج نيرفاسم موق لثم انلثمو ؛هانمصقف انباب ريغ نم هللا لإ لصي نأ دارأ لضم لاض
 ىتح نسحتسُي اًنيش كرتي ملو رخافملا عيمج هعدوأ هللا نأ ثيحب ؛نساحملا رئاس ىلع ًالمتشم هوأرف

 الإ هيف دارم مه قبي مل ىتح اولمثو :هيلإ اورظنو هنم اولكأو ناتسبلا كلذ اولخدف ءهيف هعضو

 لك نأ مولعملا نمو .كلذك اولمعف ٌموق ءاج مث .كلذك اولمعف ٌموق مهدعب نم ءاج مث .هولانو
 نامزلا هب لواطت نمف .لئاضفلا يف لئاوألا تفلتخا اذلو ءاذكهو هدعب نم هبرقي مل ٍءىب زاف مّدقتم
 نأ الإ ناتسبلا كلذ نم ناك ام ىلإ لصي ملف ناتسبلا اذه ىلإ ءاجو .ٍنامرح عون رخأتلاب هل لصو

 اذه لهأ نم ناك نمل حف .نايعلاك سيل ربخلاو .ءناسِح ٍفاصوأب هدعب نم ىلإ هفصي هآر نم
 راونأو ٍتادهاشم نم :ناتسبلا كلذ ميعن نم هتاف ام ىلع نافجألا يمدت ىتح يكبي نأ نامزلا

 .مالعألا لاصخب انعمسو .ماركلا ضاير اندجو ثيح ؛ةملاو دمحلا هللف كلذ عفو .بافرعو

 انمخآو .رايخألاب انعنقو .راثآلاب انيضرو .ضايحلا كلت ىلع ٌدرنو .ضايرلا كلت يف غرمتن نحنف

 هلضفب هلأسنف .ءانعسلا لضفأ عابتأ نم انلعج وأ ءٌّدرلا قيرط نع انددصو «ىدهلا قيرط كلسن نأ
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 رظنلا انتمي نأو «ءادعسلا ةنج:ق دولاب دغ ق انلغ رمي نأو.«ءادهسلا ةذاسلاب انقحتلت نأ هيمو

 .ادبأ ههجو ىلإ

 ..اهطبضو اهرصح نكمي داكي ال ةديدع لاصخو ٍةديمح ٍفاصوأ ىلع ىوتحا ناسنإلا نأ بير الو

 نم هيف لعجو «ٌةرهاظ ٌةلالد هيلع ًالاد ؛هرسأب ملاعلا ىلع اًيوطنم مسالا اذه لعج هللا نأ نكميف
 ىلإ مهضعب بهذ اذهو ءىَّمسملاو مسالا نيب ةقفاوم ه(َنسمك هريغ يف دجوي ال ام فاصوألاو ايازملا

 لب :ليقو ؛هيلإ جاتحيف ءاهفقو عضولا ىلع ةلماح اهنإ :ليقف «ىنعملاو ظفللا نيب ةبسانملا طارتشا
 هب هللا هّصخ نم كلذ كردي ءعضولا ىلإ جاتحي الف ؛ىنعملا ىلع ظفللا ةلالد يف ةيفاك اهنأ ىنعمب
 .هنم هريغ هفرعيو «ناسنإلا ةفرعمب هللا مهّصخ ٌموق مهو «ةفاقلاك

 ةغل نم وهو (غاغذا) ىمسي ام :هل ليقف «ءامسألا نم تايمسملا ملعي هنأ يعّدي ناك مهضعب نأ يك :لاق

 دارأ اذإ سانلا داحآ نأ اًضيأو .كلذك وهو ءرجحلا مسا هارأو ءاذيدش اَسبي هيف دجأ :لاقف «ربربلا

 فيكف ٠ ىّمسملاو مسالا نيب ةقفاوملا دصقو «ىّمسملا كلذ هعضو يف ظحال ىّمسملا ىلع مسا عضو
 :كلم اهءاجن ناسا لإ ف وب امإو «بلطملا دبع ماهلإب ام !؟نيملاعلا بر مسالا اذهل عضاولاو

 كناتيتفلا هل ]اقل هيمو تيقن ىلعللا او كحال بلاظلا هيهات او هغلذلاو ام :اه لاقو

 هلوقف .ضرألاو ءامسلا ين دمحم نأ توجر :لاق !؟كموق الو كئابآ ءامسأ نم سيلو ءادمحم

 لد يرق اك ان وسو اا كرم نسل رطل تقلل بحال ان زاسا لخأ زود (توحر)

 صوصخ نم هومهف امل مهنم ناك اهنإ كلذو ءظفللا عابس درجت نم اوبجعت ثيح ؟كلذ لع اضيأ

 داتعملا فالخ ىلع لك هرومأ لك تناك نإو ؛هنم ٍبَّجعنُي اًرمأ كي هل اودهاشي مل مهف الإو ءظفللا اذه

 تلأس تنك ٌلاؤس انه اهو «ًءادتبا فرشلا نع اأبنأ ثيح |مهنسحأ ام باوجو ٍبجعت نم هب , معنأف

 لاؤسلا ناكو «ىلاعت هللا نم ماهإب اًدمحم هامس هّدج نأ عئاشلا نأ وهو «فّقوتف خياشملا ضعب هنع

 هجو اهف «لابلا يف رطخي رطاخ لكل َّدب الو «ىلاعت هللا نم ماهإبف ىمسم ىلع عضو مسا لك :ينم

 نأ نم باوجلا ىلإ ريشي ام انتمثأ نم نيققحملا ضعب مالك يف تيأر ينأ مث ؟مسالا اذهل ةيصوصخلا
 هل عضو نمل هتقفاوم ءاجر بلطملا دبع هلعف الو ءافولأم الو اًدوهعم نكي ملام ٌماهإ يه ةيصوصخلا

 ًالوأ اًعوضوم ناك نأب مهل اًفولأم نكي مل مسالا نأ كلذو «ىلاعت هللا نم ماهلإب هعرتخا اهنإو ءألوأ
 نوكي نأ ءاجر لؤافتلا دصق نإ بلطملا دبع نأ ني ىتح ءِكلم وأ يبن نم ٍميظع ٍلجر ىلع

 يماهإ ٌرمأ وه اهنإ اًقباس هوفرعي مل ءيش نم مهبجعتف ءمسالا اذه هل عضو نمت قبس نم لثم دولوملا
 وه انإ بلطملا دبع ءاجر نأ كش الو .ىمسملاو مسالا اذه ةعفر ديزل ؛مهمولق يف هللا هعقوأ

 مسالا اذه نإ .هتدارإ هب تقلعتو ؛هملع قبس امل كلذ ىلاعت هللا همحلأ انإو «ىلاعت هللا قلخ ضحمب

 هللا نإ :لاقُي نأ نكميو «ىَّمسملا فرش ىلع ٌةَّلاد يه ام بئاجعلاو رارسألا نم هيفف ؛ىَّمسملا ناونع
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 نأ امكف ىمسملا كلذ ىلع ةلالدلاف .ةفلألا ديزمل ؛مسالا ةروص ىلع ناسنإلا ةروص لعج ىلاعت

 اا ناس الا ل يقطن نمش نأ لا نار انعو لدار هيلع ل دي فلل كن نال لع ندي اكسال

 يمت اَنْمَرك دَقَلَول :ىلاعت هللا لاق .قلخلا مركأ ىلع ّلاد ٍظفل ةروص ةقفاوم نم اًبيصن هل لعج هريغ

 يف ينلعجو» :مّدقتملا ثيدحلا يف 5 لاق اذخو 2١[. :ءارسإلا] «رْحَبْلاَو ْدَبْلا يف ْمُهاَنْلَمعَو ّمَدآ

 .5 هتكربب هيف امه امم أبخي نإ نوكيف .؟ميهاربإ بلَص يف رانلا يف ب فذقو «ةنيفسلا يف حون بلص

 اهيفو ءٌّمضلا ةكرح تيطعأ ىلوألا ميملا نأ يهو .رارسألا نم مسالا تاكرح يف ناك ام نايب يف ةدئاف

 :ناتدئاف

 رهو دلو 36 لول ادعو يحسون رشب ٍلالهتسا ةعارب كلذ يف ,تاكرحلا فرشأ اهنأ :ىلوألا

 جرخ 6# يبنلا ينعي : ينم لصف ال :تلاق ةنمآ نأ» :سابع نباو ءاطع ثيدح يفف ..هسأر مفار

 7 اي 121 هيا ل ايدي يقلل از يفر را زير اود كرلا نيام ذاق 1

 :ناتدئاف هيفو ءمفّرلاب ملكتي امنإ مسالاب ملكت نم لكف :«ءامسلا ىلإ هسأر عفرو ءاهضبقف بارتلا
 .ٌولعلا ىلإ ذخأي عفرلا نأل ؟ةبتّرلا ٌولع ىلإ !و يتاذلا مّدقتلا ىلإ راشأ

 وه امنإ ًءادتبا هب بطاخملا نأب باجي :تلق .عضاوتلا ىلإ ةراشإلا يهو ةبسانم هيف ضفخلا :تلق نإف

 .ضراعي الو «ىلاعت هللا نم ٌرمأ اذه اضيأو .كلذ مهل بسانملا ةيلهاجلا

 ٌبولطم اذهو عضاوتلاو .هللا ملع يف قبس امل قباس اذهو يتاذلا فرشلا نيماقم يف مالكلا نأ :لصاحلاو

 ؛ضرألا لهأ رئاس ىلع فرشلا مه اًنيرق نأ نلعأو «ناهيإلا ىلإ سانلا بولق هب فلأتيل ؛ةلك هنم

 .هدوجو نم ىلاعت هللا ملع يف ىبس امل كلذو

 ىلإ اًضيأ ًةراشإ كلذ يفو ربخو أدتبملاو ؛هبئانو لعافلاك .دمٌعلا بارعإ يه يتلا عفرلا هباشت اهنأ :ةيناثلا

 هيفو .ٌةرّدقم وأ ٌةرهاظ عفرلا ةكرح هيفو الإ ٌمالك دجوي ال هنأ امكف .ءيش لكل ٌةدمع مسالا نأ

 تيطعأ ءاحلا نأو هدي هل يتاذلا فرشلا مّدقت ىلإ ًةراشإ فرشألا ميدقت يف نأ يهو :ٌّهثلا ٌةدئاف اًضيأ

 .[ 7١:فصلا] «َنِنمْؤملا رْشَبَو ٌببِرَق ْحَتفَو هللا نم ٌرصن# :دَي هللا دالب حتف ىلإ ةراشإ حتفلا ةكرح

 طسو يف ديدشتلا ىلإ ًةراشإ كلذ يف اتددش نيتطسوتملا نيميملا نإو .كلذ نم مظعأ مه ٍةراشب ّيأف

 يف تلزن 117[4:لافنألا] 4« ضزألا ين َنِخْنُب ىَنَح ىّرشَأ ُهَل َنوُكَي ْنَأ ينل َناَك ام» هِي هرمأ
 يتلا مرا ماكل: لإ ةراخإ اهقاءرشو دع رع! بسحب , ةفلتخملا لادلا تاكرح ءردب ىرسأ

 بودنملا امأو ؛هريغ نم فرشأ بجاولاو ,فرشأ هنأل ؛عفرلا هتكرح نمف بجاولا امأ هِي اهب ءاج

 .هفذح دنعو لعافلا نع ةئشانلا ليعافملا بارعإ هنأل ؛فرشلا يف عفرلا يلي هنأل ؛بصنلا نمف

 مدعو هضافخنال ؛؟ضفخلا نمف هوركملا امأو .فرشلا يف بجاولا يلي يأ :كلذك بودنملاو

 ّيهنم مارحلا نأل ؛بارعإلا باوص هتفلاخم نمف مارحلا امأو .نوكسلا نمف ف حابملا امأو ءهرابتعا



 وأ ةسمخلا مسالا فورح نم اهدحأ اًضيأ نكميو ؛هنع ٌّيهنم بارعإلا باوص ةفلاخم كلذك ءهنع

 مم اذ ناك نمف .ىلوألا فالخ دعب ٌةَّنس مأ ةسمخ يهأ ماكحألا يف ٌفالخ ىرج كلذلو «ةتسلا

 دجي نأ تاهيه تاهيه ؛ةيضرملا لاصخلا نم هيف ام هيف هريغ مساب ٍتأيلف ةّيزملاو ةلباقملا ديريو ِةّيلع
 مدت ام: نفس نم اةهوب !؟: محلا فاض نه رلا فلكر يفرم ةايفع مربع مال
 ريخ هب ٌصتخا فرشألا اذه لهف «ةّيوفطصملا ةرهاطلا هتعيرشو .ةّيهبلا هتاذل ةبسانلا فاصوألا

 هلآ ىلعو «نولفاغلا هركذ نع لفغو .«نوركاذلا هركذ املك ؛مالسلاو ةالصلا ينم هيلع ةّيربلا

 مهتّبحم ىلع انرشحيو انتيمي نأ هلأسنو .نيرهاطلا نيبّيطلا هتيب لهأو هتّيرذو هجاوزأو هباحصأو
 «ناسحإلاو ّنملا وذ هينمهأ ام اذهو ؛نيعمجأ انب ذولي نمو انحياشمو انلهأو انؤابأو نحن .نيعمجأ

 نم هل دجن ملو ءركفلاب هانلق ام اذهو .ناندعلا ّيبنلا ررد زونكو ؛نامزلا تآبخم نم هيلع ينعلطأو

 سمشلل ةرارسألا نم دمحم انديس مسا يف ام ضعب يف راربألا رخف» نع ًالقن .ىهتنا ركذ نم هلبق
 .توريب - ةيملعلا عبط - انقيقحتب ((7/85 0777 ص) ٍليلخلا
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 [ىلاعت هللا ةرغغمل ببس (ٌدْأَِك دمحم) فيرشلا مسالا ةباتك]

 وهللاو ىصاعملا ريثك ءطاطخ راج (ةنيها) يف يل ناك :هنيض يدادحلا ىلع ذاتسألا لاقو

 تدادمل «ةاجف ها ناقوتانأ لإ ةلاح لع نيو ا يضخ كتاازاك حبسا تنكر هيعللاو

 ناسللا ردقي ال ةنجلا نم راد يف هتيأر تمنو ليللا ءاج املف .هرمأ يف اًركفم تفرصناو هيلع

 !؟راج اي اذه تلن لمعو ةيزم يأب :هل تلقف ؛اهفصو ىلع

 ةكريبف دي هيلع تيلصو «هتباتك تنقتأو هتنيز ِةنِثَي دمحم مسا تبتك اذإ تنك :لاقف
 .” معنلا نم ىرت ام تلن مسالا كلذ

 ذيع لع الجر نأ: هنت اطتلا نو رمغ انديش نع31297#) قراقتلا مامألا هور امااذه كيؤي(١)

 ْدَق فت بلا َناَكَو يكب هللا َلوُسَر ُكِحْضُي َناَكَو ءاَراَمح يملي َناَكَو (هللا َدْبَع) :ُهْجْسا َناَك لي ّحَّنلا
 ىَتْوُي اَم َرثُكَأ ام ُهْنَعْلا ّمُهَّللا :مْوَقْلا ْنِم َلُجَر َلاَقَف ٍ؛َدِلُجَف هب َرَمَأَف ام ؛باَرَّشلا يف ُهَدَلَج

 هللا دارم ةبحم هتجتنآ ام رظناف .«ُهَلوُسَرَو هللا بحت هَّنِإ ُتْمِلَع اَم هللاَوَف ُهوُنَعْلَت ال» :هيكَي لا َلاَقَق ؛هب

 نوكي نأ ورغ الف .هلهأو نوكلا هللا دنع اهيزاوي ال هنم ةدحاولا ةحيبستلا يذلا نبي نوكلا نم

 .كلذ لثم نم بجعي نمت بجعلاو .ركذ اى رمألا
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 [ُهلَِك لوسرلا انالوم هاجب ءلوصولا لأس :لوبقم عاد نم ءاعد]

 .كيلع انلدو .؛كل انلابح لصوأ .؛كيلإ ههجوت قدصبو «؛كيلع كيبن هاجب مهللا

 .اًريصنو اّيلو هابر اي كب ىفكو ِةِ هتعباتم قيرط نم كتبحمب انققحو

 [ةدشو برك ف ناك نمل ةميظع ةدئاف]

 العلا نم ةيبونجلا ةهجلا نم لزنتي اًءوص دادغبب "بيبحلا عماج يف انأو تعمس

 :هلئاق لوقي

 تعدوأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لاقو «ةينلا صلخأف ةدشو برك يف ناك نم»

 يملإلا ددملا ضايف ضرأ يف يبلق ةقفش هيوحت نمو يعم نمو يدلوو يلامو يلهأو يسفن

 يضترملا ىلعو نيرونلا وذو قورافلاو قيدصلاو ءاهفقس ةنِلَع هللا لوسر دمحم و ءاهشرف

 دمحم نب رفعجو ؛«ىلع نب دمحمو .نيسحلا نب يلعو «نيسحلاو .نسحلاو «ةمطافو «اهباوبأ

 .يلع نب نسحلاو دمحم نب يلعو «يىلع نب دمحمو «ىسوم نب يلعو «رفعج نب ىسومو
 ِمِبياَرَو نم هللآَو ءاهسارخ هللا ةكئالمو ءاهناطيح هللا لاجرو ءنسحلا نب يدهملا 00

 هللا ء[ 573207: جوربلا] «ظوُفَح حول ىف مح ناَءرُق وه لب 15١. :جوربلا] 4 طيح

 ء[؟ ":رمزلا] «رُهَدَبَعِيفاَكَب هللا س يلأ# 0 هللا انيسح .ةدسو ةمهم لك ُْق .ةدع انل

 الو .[1١ا/:ةرقبلا] «ُميِلعْلا ٌعيِمَصلََر هو” هللا مُهَكيِفكَيَسف» .هدنج زعأو هافك لب
 نيبيطلا ةبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا لصو ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 .«نيما نيعمج -أ نيرهاطلا

 .هبلق ةرسملاب بّيطو ؛هبرك ىلاعت هللا جّرف

 .فيرشلا هربقل يوتحملاو .دادغبب دوجوملا هك يمجعلا بيبح ريبكلا يلولا هللاب فراعلا عماج دصقي ()
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 [رارقلا باب ىلإ كلاسلا يفرعب عرسي ىلاعت هللا نم ءايحلا :بلطم]

 :ههجو هللا مركو هيض نيطبسلا ابأ اًيلع راّرَكلا مامإلا لاثملا ملاع يف تيأر

 ؟رارقلا باب ىلإ كلاسلا يقرتل عرسي ماقم يأ يل لق ءيديس يأ :تلقف

 .«ىلاعت هللا نم ءايحلا» :لاقف

 َلوُسَر اي :اولاق .ِءاّيحلا ّقَح هللا نم اوُيحَتْسا» :هباحصأ ىلإ خي هللا لوسر لاق :تلق
 يللا َّقَح هللا َنِم ىَبْحَتسا ِنَم ْنِكَلو كِلَذ سيل :لاَق « هلل دْمَحْلاَو يِْحَتسَمَل ان «هللأ

 َلَرَم ٌةَرخآلا َداَرَأ ْنَمَو .ىلبْلاَو َتوملارُكْذَْلَو ءىَعَو اَمَو َنطَبْلاَو ءىَوَح اَمَو َسأَّرلا ِظَمْسَي

 .«ءاّبحلا َقَح هللا نم ىّجحتسا دقق َكِلَذ لَعَف ْنَمَف ءاَيْيَّدلا ةئيز

 اَيْؤُر ْذَحَي 1 ُناَمْرلا ب َراَقَت اَذإ» :ِةيِلَع رهطألا يبنلا نع ريخلا يف ءاج لقو :تلق

 ."0ُبْذْككَت نمؤملا

 ذايعلاو يه هللا ىلع ةءارجلاو .هللا ىلإ باوبألا برقأ هللا نم ءايحلا ماقمف اذه ىلعف

 ءاج ام مدهو «نيملسملا ءاذيإ هللا ىلع ةءارجلا ةمالعو هللا نع درلل بابسألا مظعأ - هللاب

 22 هعابتاب طورشم هللا نم برقلا نإف .ءنيملاعلا بر تاولص هيلع .نيقولخملا ديس هب

 .هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص .هلامعأب لمعلاو ؛هلاحب ىلحتلاو

 .(5//7717) يذمرتلاو ,.(87/1"١7)دمحأ هاور(١)

 )١517/1١9(. ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور (0)
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 [اهرارقاإ وأ ةيعرش ةفلاخم ىندأ دنع نمؤملا بلق نع لاوحألا خالسنا]

 تيب تلخد دقو كانهو .ءبلقلا ةمهب فوطأ ءبرقلا تارضح نم ةرضح يف تنك

 هقف فاشكتساب تقمعتو «كلذل تبجعف ؛لاحلا يف هيف انأ ام ينم خلسناف «نيبحملا ضعبل

 تفلكف .«كلانه نم ذخألا نأ تملعف «طئاحلا ىلع ةروص تيبلا يف تيأرف ؛لصح ام

 .يلاح لإ داعف تيبلا نم ةروصلا جارخإب تيبلا بحاص

 [ةروصلاو بلكلا ذاختا نع يهنلا]

 دانسإب هذ رباج نع يذمرتلا هاور ":(ةَروَصلا نع دلع هللا ل ىبنا :ةدئاف

 ملسمو يراخبلا هاور ""ةّروص َآلَو ٌّبْلَك هيف اَنيَب ةَكِتآلمل لُحدَت آل» :اًضيأ ءاجو

 .لَذ ةحلط بأ نع يئاسنلاو يذمرتلاو
8 

 2. ل م تا در فرش ا ل < ع نا 7 1 7
 .حورلا اهيِف حفني ٌةَماَيَقْلا َمْوَي فلك اًيندلا يف ةَروص ٌروَص ْنَم١ :اضيا ءاجو

 .سابع نبا نع يئاسنلاو ملسمو يراخبلاو دمحأ هاور "2خِفاتب َسْيِلَو

 : 5 هَ ج0 . سور 45 يب هلل جدر 5 هَ 7
 نابح نباو دمحأ هاور ":ٌةَروُض ْوَأ ٌليئاَت ديف اَنْيَب لْحْدَت ال ةَكِئألملا َنأ» :اًضيأ دروو

 مامإلا نع هجام نبا هاور ”«ٌةَروَص آلَو ٌبْلَك ِهيِف اَنْبَب لْخْدَت ال ةكئالملا َّنِإ» :ءاجو 4-0 هر سى 2 هم هه 5 سل

 .ههجو هللا مرك نينمؤملا ريمأ يلع

 )١( «هدنسم)ل يف ىلعي وبأو .(/7 /7) يذمرتلا هاور )7//١61(.

 )5117/1١(. يئاسنلاو .(« )٠١/ 4١ يذمرتلاو )١07/1١5(. ملسمو )١١/ 7١( يراخبلا هاور (0)

 )١597/١17(. ىئاسنلاو (١5١؟6 /05) دمحأو « )١54/ ملسمو )777/5١( يراخبلا هاور (؟)

 | .( )١7/ ١ نابح نباو ١١6(. /5) يذمرتلاو )5١5/75(« دمحأ هاور (5)

 )١181/11(. هجام نباو .(7١؟ /76) دمحأ هاور (6)
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 دسح وأ شغ هيف بلق ىلإ يهلإ رسب طبهي ال كلملا نأ يف بلطم]

 [ِةََِي هللا لوسر انالوم هنع ىهن امم ءيش وأ

 دسح وأ شغ هيفو ؛نيقولخملا بولق نم بلق ىلإ يهلإ رسب كلملا طبهي الو :تلق

 نإ يب اَي» :ِيكَي هللا لوسر لاق :لاق ه# سنأ نعف «ىلاعت هللا قلخ نم دحأل ىذأ دصق وأ

 ثيدح :لاقو ؛يذمرتلا هاور ”«ُلَمْفاَف ٍدَحَأل ٌسِغ َكِلَك يف َسْيَل َيمَو َعبضُت ْنَأ َتْرَدَق

 .٠ سيح

 .«ريبكلا» يف يناربطلا هاور ””2نودساحتيف ايندلا نم مهل رثكي نأ الإ

 مهئاذيإو نيملسملا تاروع عبتتو ةناهكلاو ةميمنلا نم ريذحتلا]

 [نيبلا تاذ ءوس نعو

 5 كا يبول ترقق 6 :0ج6 هللا لوسر الت م اهلي نأ اّلَو ِةئاَهِك
 او اًمَتهُب أولَمَبحاٍدَقَف ٍدقف أوبسَتكأ اَمِرْيَغِ

 .تاقث هتاورو يعيد هآور 00[ ودَساَحَسَي

 ٍتاَنَسحلا ُلُكأَي َدَسحْلا َّنِإَف ٍ؛ٌدَسَحلاَو ْمُكاّيِإ» :لاق ِهكَي هللا لوسر هي ةريره يبأ نعو

 )١( يذمرتلاهاور )٠١/191(.

 .(197 /7) ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور (5)

 وهو .يرئابخلا ةملس نب نائيئس هيف :ىمثيفا لاقو )41١/4( دئاوزلا عمجم ىف امك يناربطلا هجرخأ (”)

 .(77 4 )75١/ ركاسع نباو .كورتم

 .(12 /ا/) «ريبكلا» يف يناربطلا هاور ( :)
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 .يقهيبلاو دواد وبأ هاور «(َبْشُعْلا) :لاق وأ "«ّبّطحلا ُراَنلا َلُكأَت انك

 ٍليبَس يف ٌراَبْغ نِمْؤُم ِفْوَج يف ٌعِمَتْخي الا :لاق يي هللا لوسر نأ هيض ةريره يبأ نعو

 .هحيحص يف نابح نبا هاور "«ُّدَسحلاَو َلائيإلا نِمْؤُم ٍفْوَج يف ُعِمَتي الو منَهَج ُحْيََو هلل

 ٍتْوَصِب ىَداََ ربل كي هللا لوُس َر دعص»# :لاق - وعدا يقرع رمع نبا نعو

 الد نييلسملا اوُدؤَ ال لَك لإ نايا ضْفيَلَو ياس ملأ نم م َرَشْعَم اي :َلاَقَ عير

 هللا بَ ْنَمَو هَتَرْوَع هللا عّبََت مِلسملا هيخ يك نم هَ «اَرْوَع وُ اَكَو خه وزعت

 يم ل نم ع

 .”يذمرتلا هاور (ِهِلَحَر ٍفوَج 5 وَلَو هْحَضفَي ُهَئَرْوَع

 )د رض + يت د ندا 8 َ " أ

 اذ َءوَسَو مكايإ» :ُةِكي هللا لوسر لاق :لاق ه# ةريره بأ نعو

 .يذمرتلا ءاور *ةقيلحلا

 م
 م
0 
 هيخا ة

6 

5 

 دَسحلا ْمُكَلْبَت ممألا أَو ْكِيَلِإ ٌبَد» :ِهنِلَي هللا ٍلوسر لاق :لاق هذ ريبزلا نعو

 دمحأ هاور ؛' ”«تيدلا قلت 5 مه دل لوتأ ١ ةقلاحلا يه ءاضْعَتلاَو ا

 )١( دواد وبأ هاور )١5/3١37(. ؛بادآلا» يف يقهيبلاو )171/1(.

 )519/١١(. (هحيحص» يف نابح نباهاور (؟)

 :يوبنلا جهنلا اذه فلاخ نمل ناتميظع ناتبيصم هيف ثيدحلاو (5)

 يف جرحتن الو «نمؤمب سيل كلذ لعافق «فيرشنا ثيدحلا هنع ىهن ام لعفي نمع ناي إلا يفن :ىلوألا
 .«هبلق ىلإ نايإلا ضفي هب لو هتاسلب ملسأ» : هلومب دلي هللا لوسر هنع هافن ثيح ءهنع ناهيإلا يفن

 اجر فوج ل رار هحيقر تروا خخ نمو يملا تاروع عبتتي نم حضفي ىلاعت هللا نأ :ةيناثلا

 .هلحر يف هللا هحضفو نيملسملا تاروع عبتتي نم انيأر دقو «ةعقاو اهلك ٍةَِكَي هتلثمأو

 .«ةيناتكلا اياصولا» باتك يف ثيدحلا اذه حرش رظناف اًنايب دشأو لجأ وه ام ىلع فوقولا تدرأ اذإو

 ددجملا مامإلا لئاسر» نمض عبط] ههذ ينسحلا يناتكلا ريبكلا دبع نب دّمَحُم مالسإلا ةجح مامإلل
 .(778 /4) يذمرتلا هاور ثيدحلاو .[ندرألا -يزارلا راد .«بادآلاو كولسلا يف

 .(518/9) يذمرتلا هاور (:)

 5٠١(. /94) يذمرتلاو «(56 5 /") دمحأ هاور (6)
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 [دأ نيقتملا بولف ةفص]

 نإف «نيقتملا بولق نم ناك اذإ اذه «نيقيلا ةرضح ىلإ هعفري دسحلا نم بلقلا غارفو

 اوفرصي ملو .هلل اوبضغ اوبضغ نإو هلل اوباط اوباط نإف هللا نم لكلا نأ اوملع نيقتملا

 .هللا الإ هلإ الو هلل الإ مهلمع

 باط - يموزخملا مث يعافرلا نيدلا جارس ديسلا ريبكلا بطقلا ناسل ىلع درو

 عم هللا نإ ءنيركاشلا نم نكو اهذخف ءاهزارط نم اهتسمخ ىنعملا هذه تايبأ -هدقرم

 :نيمتملا

 لْيْأَط ٍشْرَملاَةَوْرْذَةَطِبَمأَبَو ُلِئْأَج ٌنحلا اج ينَفَرَسَماَنْوَلَع
 ُلْئاَس ِتاَّذلا نِماَنْبِعأَسَم نعاَنب ُلْئاَسُيَنَماَيَكْنَمٍلاوُسَلِقَو

 0م رف بْرَكلا ةَمْوَح يناتلمخجل

 ٌرِعَو ٌرْحَف هللالؤوش ربات ةرِه رْهَدلابْرَهاَماَذِإاَنَِو 0

 ُلئاَوألا دود ُدّيّصلا اهي انا

 هرج ٍتاَخاَصللاََواَناَو ٌةَرْيَجَو يناَمْلااَهُيِف اَنٌراوْطَأَف

 ةَرْيِزَعاَنْيَدَلايْئْدلااَمَكِلَدِل ةَرِج تا تاَبلاباَنَراَرَْأَو
 لئَط َلااَو ٍطْم َرَل اَنَدْنِع اَلَو

 اَنباَكِراَمدِق كالفألا ْتَمَراَلَو انباَحِص ِردْجَمِب اًنِئلْغَأَ اَنَوَلَع

 اَنَبَبَجْلْذَنْنَأاَنِيَلَعَرِعَي اَنَبَئِر مْيِرَكلَلاَنبولْذمْمَعَن

 ُلْئاَسولا ِْيَدَل ْتَماَق ْنِإَوْرَمِ
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 اَنرْفَو ِنالاحلا يناندَعُب كَ اَنبلقلاهأ ِنْمحَرلاَب َّنَلَعَت
 اَنْبَر باب نم لكلا نأ ُمَلْعَتَو اَنِبيِذَلاٌةئَمَنَأيِرْذَتلاَنِإَو

 ُلئأَح دْيَملَل ٍبوُكَلا نَع َسْبلَو

 اَمْنَأءاَيَطَع نِوهيَلَعاَذَهَو 527 هالْؤأ عُئهالَئِئااذَهَن
 امَعيمجنأ ءْرَلاٌلْفَعدِهْشَم كيو (مّعلا ين َناَك اك يِتاَبلا دْيَسلا وُه

 ُلْئاَرَو ٌكْيِقَح ايندلا يؤ نْمِض ىرُي

 لِكاَش لا نهقوفنِياهماّيأَو ليإوّقلا نهتحت ني اهءاذلف

 لِضَأَب هللالسخ اَمٍِءيَقلُكالأ َُلِقَأَعوُم يِذَلا اَهْبِف ىري فاحص
 لئاقو لوقَم ىوعدلاب شغ نإو ا 24 ه 1 .وه-
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 مالسلا اهيلع - ةيلوتبلا ةرضحلا نم ةيرفجلا رارسألا ضعب]

 [مهنع ىلاعت هللا يضر اهلهأ اهفرعي

 ا يوما

 يل ير اّسلا العلا < ّرِب نم ءابلا ةّطقنب
 - م

 احلا

 ٍراَرْسَأب اًرارشأ ٌكلْفَيَ احن ىَدُه َبْضَع نِيّسلا ٌّرِس ٍدْمِغ نم لَسَو

 مسقني اهنومضم موهفم اًرومر ماقملا اذه لهأل ةثروملا ةيلوتبلا ةفيحصلا يف تيأر

 .دوصقملا هقئاقح قئاقر بيلاسأ نم ذخو .ءىطلاو رشنلا رس تنأ ربدتف ءىطو رشن ىلإ

 (ءانيس) ىلع فقو «نيلبحلا رس نيب قّرفو «لوألا ىلإ هدرو رخآلا نم لبحلا لكيه رّودو

 كتايلك دوهش نم خلسناو .ىم إلا ريملا سبف ةعل رظتناو .ةملاكملا رس قفدتو ؛ةدهاشملا

 سمْنلاو كايإو لمعلا _ ريسلا ةمكح ربدتو وو ةمزالب لمعاو ءاهينزجو اهيلك

 .[ 6١:ىروشلا] هت امك قتشاو) يوم

 ةملاسلا ةنينأمطلا لابرسب لبرستو ءيدمرسلا مالسلا نم ءايحتسالا ليذ بحساو

 رس رحب يف كركف ملق حبسيلو كانهو .ةميلسلا ةريرسلاب ةيدمرسلا ةدّسلل بستناو
 ةذهحتو 5 دعست عستلا تاج ردلاب اهضعب لع رارسألا عمجتساو .هده انفئاحص
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 [ةيلوتبلا ةرضحلا نم ينايرسلا نيسلا رارسأ ىلع مالكلا يف لصو]

 :ينايرس نيس تانوئشلا هذهو

 رارسألا ليلعت ةقرفت زمر لصحي ثالثلا هنانسأو ينايرسلا نيّسلا ةدش نم نإو

 .مهفاف «ربخلا حص (ى ةعماجلا ةطقنلا اهنيعب ىتلا قئاقحلا ةيعمج اهب يتلا يهو «ةيلكلا

 رس اًضيأ اهو ءاياونلاب ةطوبرملا اياوطلا قئاقد ديفت ثالثلا نيسلا قئاقر نأ :ملعاو
 مد

 :رخآا

 ثلاثلاو «ريودتلا كبس يناثلاو «ريبدتلا كبس لوألا نيسلا رس :ديسلا ىلوملا لاق

 ىنعم لمجم ةرابع نع حصفملا يلكلا زمرلا تأشن هيفو ءميظع رس اذهلو «ريغتلا كبس

 .رييغتلاو ريودتلاو ريبدتلا كلس

 لتبلسلا نولبسالا ىودلا اةبعو ةاهتيعبب قياستلا ةقاقؤر نيف عي يراحالا ]ذو
 ؛(ميدقلا يىلصألا عادبإلا ةرجش يف ةدارإلا دي هتمظن ينوك) :عرف لك لصأ «ناعم عئادب

 .مهفاف

 :ةينامز ةثداح لك ةمّكِح لالحنا لابحلا دمع نمف ؛لاوحأ لابح مظنلا كلذلو

 هرمأو ءليصأ هلصأو «ليوط هلبح ريبدتلا كلس نأ زمرلا رس ديفي يوطم ماظن كلذلو

 رود هنطب نمو «ةلعافلا ةيوقلا ديلا هنأشنأ كلس لك لبق وهو «ميوق هطارصو «ميدق

 قئاقحلا ريغي ىنعم نارودلا ىدل ريودتلا لكيه نمو «ةربدملا ةحاسلا يف ريودتلا بالود

 .انطاب ربدملا اهلصأ ىلإ اهلصاويو ءاّرهاظ موهفملا اهعوضوم نع



 [موزجملا نونلا رارسأ ضعب ىلع مالكلا يف لصو]

 انأو ء«تنأ ال تنأف ؛يل تنأ :دوجولا لاحل باطخلا ةرود موزجملا نونلا ةقيقد رسو

 .قاب انأو ٍناف لك :ىنعمب ءاج فيرعتلل ريكنت ةقيقح نونملاو ءانأ

 .اًماعو اًصاخ انلعو اَّرس كلذب رهاظتلا ةراشإ :حوتفملاو

 ةينايعو ةيبيغ ؛ةليلجو ةيفخ «ةيئزجو ةيلك ةقيقح لكل يلكلا ءادنلا عون :روسكملاو

 زرط لكل «مدقلا ناسل ةرابع مجرتملا .مظعألا حوللا دافم وه رسب «ةيوطمو ةروشنم

 .مهفاف ؛انيع هتقيقح ىضتقم ىلع يقيقح

 هصتخا 90 الإ .حاتمملا اليم حتملا اذه حصي الو ءدشرت ه ريس ردتف ؛«تياثلا حاتفملا»ب

 .ةيصوصخلا باوبأ كولس انهو ءاهكولسو ةيصوصخملا باوبأ مهفاف «حاتفلا

 عابتاو «رايدلا يف ةفهلو .رادلا يف ةفقوو «رايغألا نع ةتفل باوبألل كولسلاو :تلق

 رشنلاو يطلا رس لكيهب تنأ فرصتف «رارف ريغ نم ةلماكلا ةماقتسالاو .راثآلا

 ةطقنلا نإف .ءلصألا ةقيقد زيمو «لبحلا ىلإ ددع لكب دعو .هتاطابر فشكو .هلصاوحو

 عقاوم فالتخاو ءاهيئزجو اهيلك دوجولا تارذ رس اهنمو ءاهتاذ رسب ةمئاق ةعماجلا

 مْلُسو قح ا قيرط وه يذلا ةلصولا قيرط يف هيقرتو ؛مهافلا مهف بسحب نوكي ءاهقئاقر
 .بلقنت ال ىتلا ةرماعلا ةينادمصلا َةَدَّسلا

 :ةثالثلا دحأب وأ عناوم ةثالثب نوكي لصحتسملا عم ةكرابملا ةطقنلا قئاقد لالتخاو

 .بلقتملا رطاخلا :لوألا عناملاف

 .يهإلا بابلا نع لمعلا دنع ةبيغلا :ثلاثلاو

 يطقنلا رسلا نم ةفيرشلا عقاوملا تاجرد ةياغ نإو .قئاقحو ٍناعم ةملكلا هذه يفو



 .ة يلوو يبن لك
 [ىربكلا ةيعمجلا رس وه ءابلا هطقن نم لصاحلا]

 .يلج وأ يفخ ىنعم لكب ةيدابلا ءىربكلا ةيعمجلا رس ءابلا ةطقن نم لصاحلا نإو

 مهفت عماجلا عمجلا يناعم قراوب ءابلا ةطقن لكيه نم ذخف «قرفلا ةطبار فيرصت اهنمو

 هرخآو يط لك لوأب ةطقنلا هذه فورح تيوط اذإ اذه ءيوطم يط لك نم دوصقملا

 الإو نسحلا جهنملا ىلع َّلد دقف هترود ىلع ينشورلا يطلا هقفاو نإف ؛هينتم ىلع هتفرصو

 هبو .ءايشألا ترهظ هللاب :هنأ ىلإ ةراشإ :ءابلا ريسفت يف -هرس هللا سّدق- يملسلا لاق :ةينارون ةدئاف )١(

 ءابلا :ليقو «ةقيقح هل قحلا ناك اًصلاخ قحلاب ناك نمف .تحتف هراتتسابو .تنسح هيلجتبو تينف

 دودح ىلع مايقلاو .رماوألا عابتا رهاظلا ىلع يدبتف نطابلاو ءرهاظلا ىلع ةيدوبعلا دبأ ىلإ ريشت

 ريشي هنأ :ليقو .نحملا ىلع ربصلاو .دراوملاب اضرلا نطابلا ىلع يدبتو .طاشنلا دح ىلع طورشلا

 .ةدهاشملاو فشكلا ىلع لاوحألا يف ةياهنلا هل ححصتل ةنسلا ىلع ةيادبلا حيحصت ىلإ ءابلا يف

 .ىهتنا

 .دوجوم لوأ ءابلا نأ كلذو :«ءابلا» باتك يف نيدبآلا دبأ -هرس هللا سدق- نيدلا ييحم يديس لاقو

 تاومسلا هب تماق يذلا قحلاو لدعلا هنإف .فيرش فرح وهو ؛دوجولا نم ةيناثلا ةبترملا يف يهو

 ب زيزعلا هباتك قحلا كل حتفأ نأ :هتبترم قيرط نم هنكمتو هفرش نم هنأو ءامهنيب امو ضرألاو
 «ةآرب» ةروس كرتي نأ :ىلاعتو هناحبس هللا دارأ املو ؛ةروس لك يف اذكهو ءءابلاب أدبف هللا مسب :لاقف

 نم اهريغ نود ءابلاب أدبف [١:ةبوتلا] 4ِهّللآ َنِم ةَءارب» :لاقف «ءابلاب :اهيف أدتبا هللا مسب ريغب
 «ةبوتكم هيلع ءابلا تيأر الإ اًئيش تيأر ام» :لوقي ه# نيدم وبأ انمامإو انخيش ناكو .فورحلا
 ؛يلبشلا تنأ :ه# ٍيلبشلا فراعلل ليقو .ءيش لك اذإ يف ءابلا تناكف «ماق يب ءيش لك لوقي هنأك

 ءءاثلاو .ءاتلا نع اهزيمتو «ءابلا ىلع ةطقنلا لدت !ى :هنأ ىلإ ريشي «ءابلا تحت يتلا ةطقنلا انأ» :لاقف

 «تنطب هبو ترهظ هبو ءتدلو هنمو ء,تدجو هنع يذلا ببسلا ىلع لدأ انأ كلذك ؛كلذ ريغو

 .ىهتنا

 نم هجرخم رهقلاو ؛ةداهشلاو كلملا ملاع نم ءابلا نآ :يلولا اهأ ملعا :«هتاحوتف» نم يناثلا بابلا يف لاقو



 كلفلا هل يازلاو .ميملاو .ءاملاو .ءافلاو :ماللاو .ةزمه لاو .فلألا هطئاسب نانثا هددع نيتفشلا

 هتياغو .قيرطلا ةيادب هل ةصاخلا ةصاخ يفو .ةصاخلا ءافص يف زيمتب ةروكذملا ةكرحلا هل .لوألا

 .هعبط لكاشي امدنع دجوي رانلا هرصنع .ةسوبيلاو ةرارحلا هعبط دامجلا يف هناطلس ةعباسلا ةبترم

 نمو .تاذلا هل رسنؤم عبرم لماك صلاخ تاالزانملاو .تاماقملاو .قئامحلا هل ةجزتمم هتكرح

 .ىهتنا ,مدقت ام ءامسألا نمو .ةزمهلاو فلألا فورحلا

 باتك يف لاقو «ةفرعملا يف ماودلا مه حص اهلاوزبو «نوفراعلا هفرع ءابلاب :«ةلدابعلا» باتك يف لاقو

 هذيملت نيكدوس نب ليعامسإ خيشلا كلذ داعيمل ءابلاب تئجو .ىلعلا يداوب يلعن تعلخ :«ءارسإلا»

 انخيش دنع قيقحتلاو «ىلاعت هللاب :ينعي ءابلاب تئج هلوق هنع هاقلت يذلا حرشلا يف نيكملا ردقلا وذ

 .ىهتنا «ةيدوبعلا ةبتر كلذكو «ةيناثلا ةبترملا يف ءابلا نوكل ؛ةيدوبعلا ماقم ءابلا نأ :انمامإو

 فحصو ؛«نوتس ثيش فحص ةعبرأو ةئام ايندلا ىلإ ءامسلا نم ةلزنملا بتكلا :ليق خسنلا سفن يفو

 ءروبزلاو .ءليجنإلاو .ةاروتلاو .ةرشع يهو ةارونلا لبق ىسوم فحصو .نوثالث يهو ميهاربإ

 ةحتافلا يناعمو «ةحتافلا يف ةعومجم نآرقلا لك يناعمو «نارقلا يف ةعومجم بتكلا يناعمو .ناقرفلاو

 .نوكي ام نوكي يبو ؛ناك ام ناك يب اهانعمو ءاهئاب يف ةعومجم ةلمبلا يناعمو «ةلمسبلا يف ةعومجم

 :هرس هللا سدق ضرافلا نب رمع يديس لاق . ىهتنا ءاهتطقن يف ءابلا يناعمو ؛مهضعب دازو

 ةَليحبه لَتت لام ىلإتاصفُو ةضفحح ءابلا ةّطقن نم يبس نك ولو

 .هتيبوبر تعفرو .هديس زع ةدهاشم ىلإ هعفر هتيدوبع لذ ىلإ قرطلا ضفخ نمف عفرلا لباقي ضفخلا نإف

 لونعم هلزنف عفتريل لزنت نمو .ةليمجلا راثآلا يذ يهلإلا بهولاب هنأل ؛ةليحب عفرلا اذه لاني الو

 ددع نأل !ينوفرع 2 دمحمب :يأ "«ينوفرع يبف» :ىسدقلا ثيدحلا يف هلوقو .عفترم ريغ ضوفخخ

 .لمكألا ديسلا بي دمحم مسا ددع وه لْمُجلاِب يبن

 اذحاو تبرض اذإ كنأل ؛دمتعملا حصألا ىلع ددعب سيل دحاولا نأل ؛ددعلا يف ةبتر لوأ ءابلا نأ :ملعاو

 الإ مث امف دحاولا دعت ام لوأ كنأل ؛هسفن ىلإ رظنلاب ددع وهو ءدحاو الإ رهظي ال دحاو يف

 ناك هدعب امع رظنلا تعطق اذإو «هنم دعتف آلوأ ناك هلبق امع رظنلا تعطق اذإ ددع لك نإف ؛دحاولا

 ةنطاب هدعب امو .هلبق امع رظنلا عطقب ددعلا دارفأ نم درف لك يف ةرهاظ دحاولا ةدحو تيأرو ءارخآ

 ؛دمحملا دومحملا تاذل ام ةيثيحلا هذه نم امل ناكو .ددعلا روهظ ءابلا نع ناك املو ؛امهيلإ رظنلاب

 ءابلا دوجو عمتجا دقو .نطب ام لك نطبو رهظ ام لك رهظ هبو هنمو هنعو «ةبتر يناث يف هدوجو نإف
 ةريخألا اهتطقنو ءبضغلا تقبس يتلا ةمحرلا :وهو .لامجلل ريشت ىلوألا اهتطقنف ؛طقن ةعبس نم

 .ٍلقعلاو «يلايخلاو ءيباسحلا حورلا ىلإ ريشت امههنيب ام ةسمخلاو ءرهقلا وهو «لالجلل ريشت
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 [ةيرفجلا رارسألاو ةيوغللا ةيبارعإلا تاكرحلا رارسأ نم ةلمج]

 .ةضماوو ةضماغ ةقيقدو ةقيقح لك باب :حتفلا نم لصاحلا نإو

 .اهلكايه ىضتقم ىلع ةراودلا مايألا لبح :دملا نم لصاحلاو

 .رخآو لوأ لك عم ةتباثلا ةراشإلا :ةزمهلا نم لصاحلاو

 .ددع لك نم ىنثملا ةراشإ :حتفلاف

 .ٍتاو ضام لك ةراشإ :دملاو

 ددعلاب صاخلا درفملا ةراشإ :كلذك ىهف - ةيلكلا ةراشإلا اهنأ عم - ةزمهلاو

 .يقيقحلا ءاحلاو «تناثلا ءاتلاو .درفلا ءافلا رسب حتفلا نم لصاخلا

 .نآرقلا ةلثمأ فرعت اهم ةينارونلا ةيرشبلا ةسمخلا حاورألا هذهف ءيوبنلا سدقلاو ءيركفلاو

 يتلا ةطقنلاو «عبسلا تافصلا ىلإ اهطتقن عومجم ثيح نم ريشتو «ةسمخلا نيدلا ناكرأ ىلإ :اًضيأ ريشتو

 يف يهف «ةيناث ذئموي مهقوف كبر شرع لمحتو «طقن ةيناث يهف «ةيدوجولا ةفصلا ىلإ ريشت اهلفسأب
 ءرب :ءامسأ ةيناث لئاوأ يف رهظ دقو «يناقرفلا لزنملاو ؛ينايعلا روهظلا كبر شرع ةلماح ةقيقحلا

 ينامسج ىلامج ٍللفس ينالظ يئاوه :فرحلا اذهو ءريصب «نطاب ءطساب «ثعاب «ئراب «عيدب «يقاب
 .يخاوتم قطان

 فراعلا نأ :يأ ؛«نونئاب نولهاجلاو «نويئاب نوفراعلا» :«ةيهلإلا مكجلا» يف يركبلا ىفطصم ديسلا لاق

 «ىلاعت هل ةقيقحلا ىلع دوجولا ناك املو ؛ءىش لك ىلع مويقلا وه ذإ ؛هللاب لكلا مايق ىري ىلاعت هللاب

 دوجو مهيلإ رظنلاب مدع مهدوجو نأو فد دوهش ىلإ نوفراعلا بآ هبو هنم اهدوجو ءايشألاو

 ىنعمو «رصبي يبو ءعمسي يبا ثيدحبو «ءابلا رس يف مهققحتل نويئاب مهيف ليق اذهلو ؛هيلإ هبسنلاب

 مهل دوجولا نوبسني :يأ ؛نويئاب مهسوفنب مهلمحل مهرب نولهاجلا :يأ ؟نويئاب نولهاجلاو انلوق

 لهأ دنع دوجولا ىوعدو .زاجملا ثيح نم مه وهو «يحورو يذوجو :مهدحأ لوقيف ؛ةقيقح

 ءاهتلالاو .يفخلا دوجولا دوهش نع ةلفغلا ىوعدلا ةدهاشمو «هبنذ هب ساقي ال ريبك بنذ دوهشلا

 اميس .كلاسلا هب يهتلي ال كلاحلاو كلاه ريغلا نم دافتسملا دوجولا نأ مولعمو «يقلخلا رثاكتلاب

 ميركلا مسالا اذهو هللا هللاب همايقو «هللا ىلإ هعجرمو ؛هلل هلك رمألا نأ ملعو «هابتشالا هنع لاز نم

 .دماحملا عيمجل قحتسملا دوجولا بجاولا تاذلا ملع



 ١4 ةيانعلا فرفر

 بلك ىلإ راشأ دقف ددعلا قفاو ىلوألا ةطقنلا فرحل اًمومضم حوتفلا ىنثملا ناك نإف
 نإو ءالف الإو ٍ؛ٍّدت تدرفنا نإف «ءاحلاو ءاتلا سأر تاجردنمل هلوصحب رظنلاو رمأ يف درفت

 هذه مهفاف «ةليوط مايأل حاتحي كاذف ؛دملا ماقمب اهانفرع يتلا ةرشاعلا ةجردلا تفداص

 .اهاوس اال ةيناويدلا ةدعاقلا

 بلط كاذف تقفاو نإف .؛ءاحلا تاجردنمل رظنلاف ءاتلا سأر تاجردنم قفاو نإو

 رس لوأل عجراف ءاحلا تاجردنم قفاو نإو ؛ءاحلا تاجردنم تاقفاومب هلوصحو قرت

 ةمكحلاو ؛ريغ ال ديقملا لادلاو قلطملا ميملا رس مايألا لبح دم رس نم لصاحلا نإف لبخلا

 يو اا اح ل

 لصاحلا نإف .ددعلا فرط ذخو ةجاحلا مساب وأ ديرملا مساب وأ كمساب هطبراو «نيمسق

 نيزو .كلملا ميمو «ةبيهلا ءاه ةطقنلا فرح نم زمر رخآ يه يتلا ةتباثلا ةزمهلا رس نم

 .ىلكلا فرصتلا ءاتو .ةدايزلا

 .ةيناميو ةيزاجح يهو «ةيمشاه ءاهلا ةطبارف

 ةيدنهو ةيسانكم «ةيرصبو ةيرصبم ةيرصم يهو «ةيبرغمو ةيقرشم ميملا ةطبارو

 .زومر كلذ يفو .ءيقرشملاو يبرغملا «يلامشلاو يلبقلا نيفرطلا ةفوفلم

 قئافد كلذلو «ةينامزلا ةدملا ديفت ةينامز نيزلا ةطبارو

 ناف ءراج وه امك هيف فرصتلاو دراولا نأش ءارجإ ديفت ةيديروت ءاتلا ةطبارو

 ناسل علطتساف .ددعلل قفاوملا رشنلا ةراشإ ىلإ عج -ار اهدعاوف ىضتقم ىلع لزانملا فيراصت

 .اذه مهفت رشنلا لاح

 :اهرس نم لصاحخلاف ,ةطقنلل انعم عجري ةراشإلا رس نإو



 ةيانعلا فرفر ١٠١

 ءاتو ء«تاجاحلا بلط ءاطو ءتايضرألا تالباقلا فاقو .تايوامسلا تالزانلا نون

 لاك تق ولا ةليفلس ةهطيراو ةفرط تاعوطقم ذخف نونلا رس مهف تدرأ اذإف

 .دنشرت رشنلا نم هلصاح ذخ تعقو رس يأ ىلعف «ةيدرفلاو ةينثتلا ةليزنتب عيمجلا لزنو

 رس يقلت وأ هل نذأ وأ ؛هللا هيلع نمب صاخ لبحلاب رسلا اذه طبر نإو :تلق

 .دشرملا نع طبرلا

 هيلع ومالا ةنكوب واب الإ كمت كلوب دنت يودون فكي ةنن13:4 ره سلا طير رس دنخو

 فيرشلا رشنلا نإو «موقلا نيب ةطورشملا ةيلهآلا هيف ىأر نأ دعب فراعلا دشرملا هل نذأو

 فوج يف ةررقم اهلكو «ةيلك تاراشإو «ةيلاح تالاحو «ةقحال قئاقرو «ةقباس قئاقد هيف

 فرعت رشنلا زومر قئاقد نإو .ملع نمل ٍناعم ةراشإلا كلت يفو «ةعستلا ىدعتت الو ةعستلا

 .دشرت قحلا لهأ نم نكف قحلا حول رشنلا نإو ءىوقتلا بسحب اهيف ضرغلاو «ةدعاقلاب

 فلأل لصألا فلأ نم قئاقرلاو قئاقدلا رس يط هب لحي دق لاصتالا نأ :ملعتلو

 .ىنعملا لكيشل «تاذلا ةرئادل ءقرفلا عمجل ,عمجلا قرفل «لكلا رسل ءرسلا لبحل ءلصولا

 نيعل «ةرئادلا ملقل ءمهفلا حولل «تالزنتلا رخآل «تايلجتلا لوأل «قيرطلا ةقيقدل

 ملعلا قيرط ملع ءرسلا طبهم هنمو ءديرملا تاذل «ةدارإلا ةضهنل ءرمألا طاسبل «ةراشإلا

 .باجحلا يقاب ىلإ .باوب لوأ ىلإ ءباونلا تاوذ ىلإ «بابلا ءانمأ ىلإ «ةنامألا ةرضح ىلإ

 ؛باتعألل برقألا ىلإ .باجحلا لخاد مه نم ىلإ .باحصألا ةفاك ىلإ .بابحألا عيمج ىلإ
 .رودلا رخآ ىلإ اذكهو

 ىلإ «راّودلا ريرسلا ىلإ ؛ةنكاسلا ةحلصملا ىلإ معألا ءشنلا قيرفت كلذ نمو

 .قرطلا قرفم ىلإ ؛ةيعمجلا ةرذلا ىلإ ؛يلفسلا ملاعلا ىلإ ءيولعلا ملاعلا ىلإ «ةيلكلا ةفيحصلا



 ١1١ ةيانعلا فرفر

 ىلإ ءلكيه لك ةماع ةصاخ ىلإ ."يمومعلا لكيهلا مليع ىلإ .ءزج لك ىلإ ءلك لك ىلإ

 ةمرحلا قتاع ىلع ىسدقلا ليدنملاب لزنملا .نيسلا رس نونس ةنطنط ىلإ «راودألا ةلسلس

 دع ات سنع هل رجلا راضنالا نعال قطغاو ل وه لك قيقسألا ةناعرلا قر هكضيخكل الإ
 .ةيولعلا ممهلاو ؛ةيدمحملا رئاصبلا لهأل عانقلا فوشكم ؛ةيلكلاب ةيندلا تاوفحلا بابرأ
 لوألا عيدبلا عادبإلا لبح ءارو ةحولملا ةيناثلا ةيطلا الإ وه امو ؛ةيحورلا تايقرتلاو

 .لوعملا هيلع يذلا .لوطألا

 بابل هنك نم ودبت يتلا «ةرشبملا قئاقحلاو ؛ةرهطملا فحصلا نم كلذ رس كّرادتف

 متأ هيلع «ناندع دلو ديس ةنسب ةديؤم «نآرقلا رارسأ قئاقرب ةفوفحم ٍلجنتو «نايعلل رسلا

 .نيما «نارودلا ءاهتنا ىلإ .نامزو نأ لك يف مالسلاو ةالصلا

 .ملعأ هللاو .يهلإلا ضيفلا عسوو ةيلومش ىلإ ةراشإ انه وهو «ءاملا ريثك :يأ :مليع رئب :لاقي )١(



 ةيانعلا فرفر 000

 نيَذ ساورلا ديسلا اليك يلع مامإلا انديس رمأ]

 [درس سدقو :يذ يعافرلا دمحأ مامإلا حدمب

 لاح ا ةمش نم ةبيغ ينتذخأ ءروطسملا كلسلا اذهب «روثنملا ردلا اذه تمظن ال

 زتاود ناطلس كلانه تيآرو «ذوهش تاحبج ماقملا رس نم يل فشكناف ءقداصلا يدمحملا

 كانهو ركذ ةقلح يف ماق دقو «هب انعو ه# يعافرلا ريبكلا دمحأ ديسلا وهو الأ «ءايلوألا

 هناوضرو هللا مالس - ىضترملا يلع انديس نينمؤملا ريمأ راركلا مامإلا هيلع بوصنم ريرس

 رصو .دمحأ ديسلا يدلو كدج حدما كيلع يتايحب» :لاقف ؛هيلإ تمدقأف يل راشأف - هيلع

 _ةةقلخلا يف تلق: ينم تذحخأف ؛«موقلا يداح

 ٍرِئاَرةَّممٍقْرْشلا يلدز
 (ةَدِئَبْعْمَأ) ٌقاَوِر تر اَذِإَ

 ماقبل كلت ىَرك تلا
 يِذَلا يسألا ٍدْئَسلا ٍقْئِرّطلا خيش

 ىلألا ةذناَألا داَرفأ نطل

 يِيلا ديلا ُلَبَقُم ٍلَمَكلا لج

 اّبعلا يود َلْبِش ٌحابَجْحجلا ٌفراَعلا

 رهاطلا ففْيِرّشلا لع َمالَّسلا ْلْقَو

 رِهاَظبَو نِطاَبب َلاَجّرلا ٌقَبَس
 رِصاَتَعَو بِئاوذ يخل ىمني

 رِهاَبلا ٍراَحِفلا يِذ عَماَملا ٌدَسَأ

 رباك ْنَع اًرباَك مهام يِياَح

 سس م

 رداَصلاَو مُهِشْيَجِد دراو ناب د اين

 نك و 0 ُْتَراَد

 رزماتملا 5 و َةَمْيْرَعلارطخ



 ١١ ةيانعلا فرفر

 ربا 2 د 4 | ءراسا ع 3 َةياَنِعِ 93 8 !(| 9 700 -انى

 رِصاَنَةّراَغ راَّرِكلانمانلق  ِهباَنَج لْيَذ نم ض انتيوطنا دقو

 رخآلا راِظطخلامْولاَو مولا يف مِطاَفَو ٍلوسَرلِل هليِسَولاابهس

 ٍرِعاَضِةدْيِصًَقودَح يفَباَطاَم  ٍقِشاَعَدِتت يٌئَماهَلَعَو
 الامشو اًنيمي زتهاو - هيلع هللا مالس - مظعألا راركلا مامإلا ىلع برطلا رهظف

 .«ضعب نم اهضعب ةيرذ يتيب لهأ «ةنيجعلاو ةنيطلا تمعن» :لاقو

 بانج بناج نم .لوبقلا ةصح هنم تذخأ «ةرايسلا هتكرب نم اًددم يل -

001111 

 مل بلك يِذ لكل ُبِبَطَت  مْيِدَقلا حاّرلا ُةَرْكَسَو ُتْرِكَ
 ه .ء ه < - - 2 سو 0 0 2
 ميركلا مركلا ٍةناَح نسع ىوَر قاَس ٍبفّكب سوئكلا تَمِزُْمْرَو

- 

 ص

 ىَنْمَم حاَدفألاعَماَيَراَ أ

 طاتنل لع ردقلا هل نت

 2 0 0 َساَط دَقَو

2000 

 مه َراَسَو

 (ميِهّنلا نَع َنلأسكل) :الَن

 مْيِيَتلانِم قرأ هيسيئاوخ

 مْيِدَتلاَوَوَم َةَماَدملا نَع ٍلاَجّرلا

 ميما لإ وُ لاب عفر
 مْيِظَملا ٍقلخلا بِحاَص ٍةَمَيب



 ةيانعلا فرفر ١1١

 د5 ساورلا ديسلل راركلا مامإلا انديس ةداهش]

 [هتيب لهأ نم هنأب

 هيلع - مظعألا راّزّكلا مامإلا انديس دعسألا دهشملا كلذ يف ٌتعمس دقو :تلق

 :لاق وأ «يتيب لاجر نم لجر اذه» :ّيِإ ريشيو .همامأ لجرل لوقي - هناوضرو هللا مالس

 هللا باتك يف اك .فيرشت ةفاضإ ةفاضإلا هذه ذإ «ىلاعت هللا تدمحف ؛؛انتيب لاجر نم»

 .[19:فهكلا] ةيآلا «انِداَّبِع ْنِّم َدْبَع اَدَجَوْفط''' الككا رضخلا نأشب ىلاعت

 ةيدمحملا ةقيّقحلا نم هذ ساورلا طيشلا دادمتسا]

 هناوضرو هللا مالس هيلع ىلع انديس ةطساوب

 [ه#ذ يعافرلا دمحأ مامإلا ةطساوب هنمو

 موي ىلإو ءاذه اننآ ىلإ ددملا كسم ّللع حفنت يولعلا يوضترملا لاحلا ةكرب لزت ملو

 يديس ديب .يدمحملا ددملا ةدئام نم لكآ لزأ مل هلل دمحلاو ينإف «ىلاعت هللا ءاش نإ نيدلا

 ديب يولعلا بانجلا ةدئام نم لكآو .ههجو هللا مرك بلاط يأ نب يلع مامإلا يالومو

 .نيملسملاو مهم انعفنو «نيرهاطلا هئابآ نعو هنفذ يعافرلا دمحأ ديسلا مامإلا يديس

 يدمحم يئاويد صن

 عمتجا نمو ءاًضيأ ّباحص وهف اًفراعتم اًعامتجا كي انيبنب عمتجا الكتكا رضخلا نإ :ىدهلا وبأ خيشلا لاق )١(

 .يعبات وهف كلذك هب

 نوكسو ميملا حتفب (ناكلم)و «ةيتحت ةانثم اهدعب ماللا نوكسو ءايلا حتفب ءناكْلَم نب ايْلَي :رضخلا مساو
 .تّرضخا الإ ضرأ ىلع سلج ام هنأل رضخلاب بقل امنإو ءنون هرخآو ماللا

 ٠ .لو وه :ليقو يبن وه :ليقف هتوبن يف فلّتخاو .ةنجلا لخد هيبأ مساو همسا فرع ْنَم :ليق

 الع اّنُدَل نم ُهاَنْمَّلَعَو اًندنِع ْنّم َةَمْحَر ُهاَبَآ اًنواَبِع ْنّم ًادْبَع اًدَجّوْقط :ىلاعت هلوق يف دبعلاب دارملا وهو
 .ةقيقحلا ملع وه :يندللا ملعلاب هنع ربعملا هايإ هللا همَّلع يذلا ملعلاب دارملاو .[10:فهكلا]

 .رارسألاو فئاطللا نم اهيف امو «رادجلاو مالغلاو ةنيفسلا ةصق نم اةككككلا ىسوم عم هل عقو ام كلذ نمو

 .انقيقحتب [؟7 ص دجريبزلا دئالق]



 ١١6 07 ةيانعلا فرفر

 دصق وأ «يويند ضرغب باشي نأ نع هّرنم قحلا لهأ موقلا مالك يف ربس ام لك»

 :فيرشلا ربخلا يف درو دقف ءاهضرعأ نم ضرعل اهبالط عزاني وأ «ةفيحلا هذه قلعتي يسفن
 . "هللا 0 اين و نا 6

 م رع :اولاق ؟ لاذ امو نا 8و ا 5 تاَجرّدلاب روثدلا 1 َبِهَذ

 هللا لوسر لاقف .قتعن الو َنوقتعيو هٌقّدَصتن الو َنوُقَدَصتَيو ؛ٌموصّن امك ّنوموصيو «ِلَصُن

 دخأ نوكذلو .مكدفَب نع ب َنوُفيْتو .مكّقبس نم هب نوكدُتاًئيش مك الف 2

 َنورَكُتو نوحبسُ :لاق .هللا لوسر اي ىلب :اولاق ؟متعنص م ام لثم َعَّنَص ْنَم الإ مكن لّضفأ

 ىلإ َنيِرِجاَملا ُءاَرَقَ َعَجَرَف تي وبأ لاق قرم نيئالثو انالث ةالص لك َربُد َنودَمْححو

 : هللا لوسر لاقف ُهَلْنِم اولَعف َنْلَعَق اب ٍلاومألا لأ انناوخإ َعمَس ماولاقف 35 هللا لوسر

 .هيلع قفتم '""«ُءاَشَي َْم ِهِتْوُي هللا لضف كلذ

 نإو «هلل ُةونالأ لوقلا اونالأ نإ «ىلاعت هللا اهلك مهلاوقأو هللا لهأ موقلا لامعأ نإف
 نيذلا «ناتهبلاو ةيرفلا بابرأ ليوأت مهرضي الو .هللا مهدصقو .هللا اوظلغأ اوظلغأ

 «ِتاّيلاب ٌلاَمعَأْلا اهَّمإ9 لي هلوق ىلع ينبم نيدلا رادم]

 )١( /؟) ىمليدلا هاور 31١(. يوانملا هركذو )7/ 5 5 6(.

 .(187/7) يقهيبلاو )١514/5(. ملسمو :.(817) يراخبلا هاور ()

 ايندلا يف ال مه قالخ ال نم دجتف هرضاحلا انرصع يف ٌريثك - ىلاعت هللاب الإ ةوق الو لوح الو - اذهو (”)

 .مهمالك نوفرحيو .تاءارتفالا -مهنع ىلاعت هللا يضر - هللا لهأ ىلع نورتفي .ةرخآلا ين الو

 هللا برح ىلإ نوعراسي كلذب مهنأ نوملعي ال مهو «ةهبش ىندأب مهمرخ صاقتنا ىلع نوتفاهتيو
 بتكلا يقاب نع ًالضف .ناحيحصلا نع ًالضف ىلاعت هللا باتك ظفحي ال نم انيأر ىتح يي هلوسرو

 نم اهقرطو ةنسلاب فرعأ راص ىتح .اهحورشو ةتسلا بتكلا سرام نم ىلع ضرتعي ةتسلا

 اهميدق ريسافتلا نم زعألا هامح لوح ماح امو زيزعلا بتكلا نع ًالضف .هباحصأو هلهأب هتفرعم

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإف ؛اهثيدحو



 ةيانعلا فرفر ١15

 [هرس سدق فنصملا ةخيشم قيرط نم هدانسإو

 .يقهيبلا هاور "هَل هين ال ْنِِل َلَمَعأل» :لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا لص يبنلاو

 يرصبلا .يعافرلا ميهاربإ ديسلا «ليصألا يلولا «ليلجلا ةمالعلا انخيش انريخأو

 وبأ خيشلا انخيشو معنملا دبع نب دمحأ ديسلا انخيش انأبنأ :لاق ءاهبيقنو ةرصبلا يتفم

 يثيدحلا هللا بيبح نيدلا رون ديسلا اناريخأ :الاق يرصبلا ىبباعلا هللا دبع تاكربلا

 .ةرصبلا بيقن يعافرلا مازخ لآ نيدلا ناهرب نيسح ديسلا انديس انأبنأ :لاق «يعافرلا

 .ةرصبلا بيقن يعافرلا نابعش ديسلا انأبنأ :لاق «مازخ نب نيدلا ماسح باهشلا انأبنأ :لاق

 جارس ديسلا بطقلا مالسإلا خيش انخيش انأبنأ :لاق ءبيقنلا نيدلا جات ديسلا انأبنأ :لاق

 نبا نيدلا بطق ديسلا انأبنأ :لاق ,دادغب ةيردص نيفد يموزخملا مث يعافرلا نيدلا

 زع خويشلا خيش يدلاو انأبنأ :لاق ءيثورافلا ريغصلا رمع خيشلا انأبنأ :لاق ءيعافرلا

 يوفطصملا ميهاربإ نيدلا ييحم لضفلا وبأ يدلاو انأبنأ :لاق ءيثورافلا دمحأ نيدلا

 ؛يمشاهلا يسابعلا عيمسلا دبع نبا بلاط وبأ نيدلا فرش مامإلا انأبنأ :لاق ءيثورافلا

 :الاق .يدمحألا يعفاشلا حجنم نب عاجش وبأ هللاب فراعلا ةيقفلا خيشلاو

 يعافرلا ريبكلا دمحأ ديسلا سابعلا وبأ فئاوطلا مامإ دوجولا بطق انخيش انربخأ
 0 ا و

 نسحلا وبأ انأبنأ :لاق -ةعساو ةمحر ىلاعت هللا همحر - يطساولا يشرقلا يرقملا يلع لضفلا

 هيومح نب دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ انأبنأ :لاق ءيدوادلا رفظملا نب دمحم نب نمح رلا دبع

 نب دمحم هللا دبع وبأ انأبنأ :لاق ءيربرفلا فسوي نب دمحم هللا دبع وبأ انأبنأ :لاق يسخرسلا

 ٍنْب دمحم ْنَع ٍديِعَس ِنْب ىَنْب ْنَع كلام اَنئَدَحَةَعّرَ نب ىبحي انَئَدَح :لاق ءيراخبلا ليعامسإ

 .ةك يبنلا لاَ :لاَق قط ٍباطحلا نب ٌرمُع ْنَع ٍصاُقَو نب ةَمَفلَع ْنَع ِثراحْلا نب مان

 هللا ىلإ ُهَتَرْجهَف ِهِلَوُسَرَو و هلا ىلإ هَتَرْجِه ْتَناَك ْنَمَف ىَوَن اَم ئرْمال اَنِإَو ّينلاب ُلَمَعْلا»

 )١( يقهيبلا هاور )4١/١(.



 ١ ةيانعلا فرفر

 .ههّْيَلِإ ٌرَجاَه اَم ىلإ ُهَئَرْجِهَف اَهَُحِكْني ٍةأَرْما وأ اَهْبيِصُي اَيند ىلإ ُهئَرْجِه ْتَناَك ْنَمَو ِهِلوُسَرَو

 :صنب 2# ليلخا قورافلا رمع انديس فيرشلا ثيدحلا اذه ىور قيرطلا اذه نمو
 هاء سر و .< 7 000 2 يل ىو ها ا تووبع تن

 ْتَناَك ْنَمَف !ىَوَن اَم ئرما لكل اَنِإَو ءٍتاّيلاب لاهغألا [ّمإ»:لوقي ٍةْئي هللا لوسر تعمسا

 .ثيدحلا رخآ ىلإ "0... ِهِلوُسَرَو هللا ىلإ ُهنَرْجهف ِهِلوُسَرَو هللا ىلإ ُهُنَرْجِه

 .نيملاعلا بر سدق ةرضح ىلإ ءنيفراعلا

 )١( يراخيلا هاور )١/ 5(« ملسمو )١19١6/6(.



 ةيانعلا فرفر ا

 ىلاعت هللا ءايئوأ انتاداس نيفراعلا تافص ضعب يف بلطم]

 [د مهعاونأو

 بلط نم اوخلسناو «تانئاكلا قئالع نم اودرجتو ؛تاينلا اوصلخأ هللا لهأ موقلا

 .ةقراخ تاداعلل مئازعو .هفداص مههم هللا اوماقو «تاثداحلا

 دحأ هفرعي الو .هاوس هيلع علطي ال .هبرو هنأشف ؛ءافخلا لهأ نم مهنم ناك نمف

 .هآلإ

 ةملظملا بولقلا بابرأ نويع نع بوجحم وهف ؛روهظلا لهأ نم مهنم ناك نمو

 :لئاقلا لوقب نودارملا مهو ؛هروتس ايابخ يىط يف هبر بابب فقاو ؛هروهظ باجحب

 الدكُجِإ ساّنلا نوِيُع نَع ضهاَفْحَأ ًةَقَئاَطبَِملا ٍطأسب تحت

 الاَمَْأ ٍءاَرْضَْلا كلف َلَعاوُرَج َةَبَكْسَم ٍراَيَْطَأ يف ُنيِطالَسلا مُه

 "'(يريغ مهفرعي ال يبابق تحن يئايلوأ» :ةراشإب ,يمدقلا ثيدحلاب نوينعملا مهو

 الإ ةنوصم مهرارسأو ؛هنع الإ ةديعب مهبولق ءياوس يعم هيلع مه ام ىلع مهفرعي ال :يأ

 دنع اومقوو .الوسرو ابن ملسو هيلع ىلاعت هللا لص دمحمبو ابر ىلاعت هللاب اوضر «هنم

 .ناوكألا نع فارحنالا قدصب «ناهيإلا معط اوقاذو .دخلا ىلع عومدلا اورذو .دحلا اذه

 .نايدلل اًصالخإ

 .(5 ا / /9) (ءايحاإلا» 2 يلازغلا هركذ(١)



 ١0 ةيانعلا فرفر

 .ثيدحلا...ناميإلا معط ىاذد. ثيدح :يق بلطمإ]

 [(درس سدق فنصملا ةخيشم قيرط نم هدانسإو

 يتفم يرصبلا يعافرلا ميهاربإ ديسلا ءليصألا يلولا «ليلجلا ةمالعلا انخيش انربخأ

 وبأ خيشلا انخحصشو .معنملا دبع نب دمحأ ميهاربإ ديسلا انخيش انأبنأ :لاق ءاهبيقنو ةرصبلا

 يثيدحلا هللا بيبح نيدلا رون ديسلا انربخأ :لاق يرصبلا ىسابعلا هللا دبع تاكربلا

 .ةرصبلا بيقن ىعافرلا مازخ لآ نيدلا ناهرب نيسح ديسلا انديس انأبنأ :لاق ؛ىعافرلا

 انأبنأ لاق .بيقنلا نيدلا جات ديسلا انأبنأ :لاق ءمازخ نب نيدلا ماسح باهشلا انأبنأ :لاق

 هيردص نيقد ىموزخملا مث .ىعافرلا نيدلا جارس ديحلا بطقلا مالسإلا خيس انخيش

 .يثورافلا ريغصلا رمع خيشلا انأبنأ :لاق يعافرلا نبا نيدلا بطق ديسلا انأبنأ :لاق دادغب

 يسحب لضفلا وبأ يدلاو انأبنأ :لاق يثورافلا دمحأ نيدلا زع خويشلا خيش يدلاو انأبنأ لاق

 دبع يدل أ نيدلا تا 7 اناينأ لاق 0 ني ميهاربإ نيدلا

 : الاف .يدمحألا

 ىعافرلا ريبكلا دمحأ ديسلا سابعلا وبأ فئاوطلا مامإ دوجولا بطق انخيش انربخأ

 هنع هذ :لاق ««ةديبع مأ»ب ؛رونألا هقاور يف ريفغ مج يف هنم عمسن نحنو .هيذ ينيسح ا

 ءطساو يف هتسردمب يطساولا لضفلا وبأ يلع ةقثلا يضاقلا يرقملا مامإلا خيشلا انثدح

 .يعيطقلا رفعج نب دمحأ ركب وبأ انأبنأ :لاق .بذهملا نب يلع نب نسحلا يلع وبأ انأبنأ :لاق

 انثَدَح ٍديِعَس ُّنْب بيق اًنَئَدَح :لاق ءيبأ ينثدح :لاق «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انأبنأ لاق

 نع دنس نب رباك نع كراخلا نز ةيعاَرإ نز دمع نع داما ننآ نع دعش ارث بل
 اير للاب َيِضَر ْنَم ٍناَبِإْلا َمْهَط ّقاَذ :لوقي هيي هللا َلوُسَر َعِيَس ُهّنَأ بِما ِدْبَع ٍنْب ساب

 1” ٍدَّمَحُمَو انيِد مالْسِإلايَ

 )١1( «دنسملا» ين دمحأ هاور )١787(. يذمرتلاو )١5/5(. بعشلا يف يقهيبلاو )١/518(.



 ةيانعلا فرفر 0

 هنكسأ رون ةفرعملاو «ىلاعت هللاب ةفرعملا :وه ''اضرلا اذه نع ثعبنملا قوذلا اذهو

 ةفرعملا ةقيقحو ءرونلا كلذ نم مظعأو لجأ ءيش الو ؛هدابع نم هبحأ نم بلق ىلاعت هللا

 رذنُيِل# :ىلاعت لاقو .[7١١:ماعنألا] 4 كَيْخأَف اًعيَم ناك نَمَوأ# :ييحملاب بلقلا ةايح

 لاقو .[417:لحنلا] 4ةّبيَط ةَوَيَح ءُهكَيَِحْتَلَق# :ىلاعت لاقو :[١7:سي] 4 ايَح ناك نَم

 نمف :[؟ ؛:لافنألا] «ةكييخض اّمِل َمُكاَعَد اَذِإ ٍلوُسَوللَو هلي اوُبيِحَتْسآ# :هناحبس
 .هالوم هنع دعب هبلق تام نمو «هايند هنع تَّدْعَب هسفن تتام

 .اهنم سدقملا هرس هناحبس بّرقو هللا نم تبّرَق ةرهاطلا مهمولق هللاب ةمئادلا ةايحلا

 .نولكوتي هيلعو ءنوميبهم هبو .نوعجري هيلإ .هرارسأ نئازخو هللا ددم عئادو مهف
 : ا 1 ِء 1 ع 00 :

 نم - مهرهاظو مهيفخ .مهرغاصأو مهرباكأ ىلع لَمْ ام لكو .نوقتلي ال هريغ ىلإو

 .لاح :لاق نم مهنمف .هيف اوفلتخاو اضرلا ركذ يف ةفوصتملا رثكأ دق :«باطقألا بادآ» بحاص لاق )١(

 الأ :اضرلا :قاقّدلا يلع وبأ لاق .هريداقم لع ضرتعي ال هللاب يضارلاف .بستكم :لاق نم مهنمو
 دقف -اضرلا مزل نم ينعي -مظعألا هللا باب اضرلا :خياشملا لاق .ءاضقلاو مكحلا ىلع ضرتعت

 اذهو ؛هنع اضرلا دعب الإ دبعلا نم عقي ال اضرلاف ؛ىلعألا بيرقتلاب مزلأو ىفوألا بيحرتلاب يقل

 يمهلإ» :لاق تتظلا ىسوم نأ ءاج دقو .[؟7:ةلداجملا] 4ُهْنَع اوصَرَو ْمُهْنَع هللا َيِضَرط :ىلاعت لاق

 ادجاس اقتتتا ىسوم ّرخف .كلذ قيطت ال كنإ :لاقف ءينع تيضر هتلمع اذإ لمع ىلع ينلد

 .«يئاضقب كاضر يف يئاضر نارمع نبا اي :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف اعرضتم

 نب نيسحلل ليقو .ةمعنلا هّرست اى ةبيصملا هتَّرس اذإ :تلاقف ؟اًيضار دبعلا نوكي يتم ةعبار تلئّس دقو

 :لاقف .ةحصلا نم ّيلإ بحأ مقسلاو ىنغلا نم لإ بحأ رقفلا :لوقي رذ ابأ نإ امهنع هللا ىضر يلع

 لَو هللا هراتخا ام ريغ ّنمتي مل ىلاعت هللا رايتخا نسح ىلع لكنا نم :لوقأف انأ امأ ءرذ ابأ هللا محر
 ءاضقلا دعي اضّرلا نأل :لاقف ؟«ءاضقلا دعب اضّرلا كلأسأ» :قَي يبنلا لوق نع نامثع وبأ لئّسو .هل

 رانلا ينلخدأ هنأ ول اضّرلا نم افرط تفرع نوكأ نأ وجرأ :ينارادلا نايلس وبأ لاقو .اضّرلا وه
 .ماكحألا يراجم تحت بلقلا نوكس :اضّرلا :يبساحملا لاق .كلذب اًيضار تنكل

 يف هللا ينماقأ ام ةنس نيعبرأ ذنم :نامثع وبأ لاقو .هتياغ قوف هعفر هردق نودب يضر نم :يريرجلا لاقو

 .[ 577 ص دجريزلا دئالق] .ىهتنا هتطخسف هريغ ىلإ ينلقن امو .هتهركف لاح



 0 ةيانعلا فرفر

 .نوغابلا مهيلإ اهفاضأو

 [د#د هللا لهأ راوطأو براشم]

 :راوطأو براشم ىلع مهنع ىلاعت هللا يضر مهو

 .راهقلا رهظملا بر :مهنمف

 .راثآلا نع درجتلاب يلحتملا :مهنمو

 .راقولاو ززعتلا ءادرب فحتتلملا :مهنمو

 .راسكتالاو هلل لذلا ناسليطب سليطتملا :مهنمو

 .بوذجملا :مهنمو ,بولغملا :مهنمو

 .عطاقلا فيسلا :مهنمو .عماجلا ةقكمتلملا :مهنمو

 .جاجعلا رحبلا :مهنمو «جالبنالا يعرشلا :مهنمو

 [ةملظملا سوفنلا بابرأ ىلع نيلقث دو هللا لهأ]

 ءاهضارمأب ةموقملا بولقلاو ءاهضارغأب ةثولملا سوفنلا لهأ ىلع نوليقث مهلكو
 مهضغبي نم٠ :دْيكَي هللا لوسر مهيف لاق اك مهف كلذلو .كئلوأ سنج نع ءابرغ مهو
 دقو ءاهباحصأو ةدسافلا دصاقملاو ءاهبابرأو سوفنلا هيلع امل مهتفلاخمل "”(مهبحي نمن رثكأ

 نكلو «هنم دبال ىلاعت هللا بابحأل ءالتبالاف ؛""«اًبابلج ءالبلل ذختيلف هللا بحأ نم# :يور
 هللا بزح ْنإ لأ هَل ُبْرِح كبتلوأ» مهأوان نم ىلع ةرصنلاو ءمهاداع نم ىلع ةبلغلا مه

 مه اَلَو ْرِهْيَلَع كوخ ال هلأ َءآَيِلْوَأ ىرِإ الأ» ,[١1:ةلداجملا] 4َنوُحلْفْلا ْمُه
 .[17:سنوي] 4َتروُنَرحع

 )١( «عدبلا» يف حاضو نبا هاور )١11(.

 )١( .(47؟ص) ؛نيلفاغلا هيبنت» يف يدنقرمسلا هدروأ



 ةيانعلا فرفر ١

 [كيذ هللا لهأ نم تقولا لهأل مهمارتحا ردقب مهظح هللا نم مهل نامز لهأ لك]

 هللا لهأ نم تقولا لهأل مهمارتحا ردقب مهظح هللا نم مهل نامز لهأ لكو

 كولسو «مهجاهنمل عابتالا صلاخو ؛مهل ةالاوملا قدصو «مهب مهنظ نسحو ؛«مهل مهتبحمو

 .سكعلاو هللا ذايعلاو - سكعلاو «مهنأش ماظعإو مهقالخأب قلختلاو «مهقيرط

 ةنسلاب ةناهتسالا نم الإ مويلا نيملسملا ىلع يِتأ ام]

 مهقوقح لامهإو كك هللا ءايلوأ ةداسلا اهلهأو

 [مهيدهب ءادتقالاو مهلاؤس مدعو

 نع حتني ؛مهريداقم مضهو مهقوقح لامهإو .مهيلع بذكلاو هللا لهأ ةناهإ نإف

 ىتمو ؛«ىلاعت هللا رماوأل فافختساو سوفنلا هيلع يوطنت ثبخو «بولقلا هب رفزت غيز
 ءمهمعي لشفلاو .مهمطي يزخلا نأ ىرت نيملسملا نم اًموق ةحيبقلا فاصوألا هذه تّمط

 .ةمألا يف ِهِكَك يبنلا ءانمأ هللا لهأ موقلا نأل ؛مهل باجتسي الف نوعديو .مهفنتكي لذلاو

 نوخرفلا ةافا نورضاتلا ءابن نوكسمتملا هلك هين سب نزفزآعلا «اقح اي ءالعلا' مهو
 هتايحتو هتايلستو هللا تاولص هيلإ ةمآألا بابلآل نوبذاجلا ,بولقلا يف ةيدمحملا قالخألل

 .هيلع

 ريقوتو .هرمأ ميظعتو هباتك زازعإو «هيبن ةنسو هللا رمأ ىلع بولقلل عمجلا ةطقن مهف
 رع الف كلانهو «ىتش مهبولق تراصو مهتعماج تكفنا نامزلا لهأ مهلمهأ ىتمف «هبابحأ
 مهنم ةباهملا عزنيو .مهودع مهيلع هللا طلسيو «ةنكم الو مهل

 :لاق كك يبنلا نأ :هذ دواد يبأ مامإلا قيرط نم دنسلاب انيور

 :لاق ' ءاَهيَعْصَت ىلع ُةلََأْلا ىعادت اك أ َلُك نم ممل ْمُكيَلَع ىَءاَد نأ ككويت

 ءاَنْعَك َءاَنغ َنوُنوُكَت ْنِكَلَو يدك ٍذِعمْوَي متن :َلاَق ؟ذِمْوَي ان لق ْنِمأ هللا لوش َر اي :اَنْلك



 ١7 ةيانعلا فرفر

 ؟ُنْهَوْلا اَمَو :اًملَك :َلاَق .«َنْهَوْلا ْمُكِبولُف يف لَمِجَيَو ْمُكّوَدَع بولق ْنِم َةَباَهملا ٌعِرتنَي ِلْيَّسلا

 ."1«ِتوملا ُةَيِهاَرَكَو قالا بح: :َلاَق
 ؛يأرلاب ذخؤيو ءعرشلا لمبّيو ًالوهجم ريصي يملإلا رمألا نأ ىرت كلانهو :تلق

 لدعلا لقو ءرومأملا أَرجَت يلإلا رمألا لهج ىتمف ذئنيحو ءرومألا لك يف ةبذبذلا لصحتو
 «مهمولق يف ام ريغب سانلا ملكتو «ةبيهلا باب دسو «دحاجلا ّرعو نمؤملا لذو ءروجلا رثكو

 نم سانلا بلجتساو لقعلا يأر نسحتساو «لقنلا صن حبقتساو .ءفرعلا لوق لبقو

 نوناق ناكرأ دييشت يف اوضاخو ؛يمهلإ رمأ ريغ ىلع لكلا عمتجاو «ءارآلا ذخأل مهراطقأ

 - نيملسملا بولق ىلع مظعو ءاكورتم هارن مهرهظأ نيب ينابرلا رمألا نوناقو «لقعلا

 .ًالمعو اًعبط مهنم اوبّرقتو .مهوقذصو مهوقداصو هرافكلا فوخ - مهنإيإ فعضل

 مه ياللا مهتالاحب مهودلقو .مهتريس اونّسحو .مهسابلب اوسبلتو ؛مهلاعفأ دويقب اوديقتو

 ةضنو: «هسنل ال نيدلا قف كسلا نمفثو:«داقتعالا ريهبضلاداسفلا7 ليغ رجتاو ءاهيلغ

 ام ىلإو ديري ام ىلع لكف .ديقلا قلطأو ىسفلا بلك حبنو ءبرأل الو ةبيرل ال رجافلا

 :ةيوطلا خسفمو ةثامألا ةنرتاكلل و :نيسلسلل تاكا ضتيتو

 .حلاطلا لهاجلا َبّرقو .حصانلا فراعلا َمِيُمو

 لاوحألا ريغتتو .فلإلا نم فلألا طاسب يوطنيو «رادكألا ران لعتشت كلانهف

 اظخ لطابلاو روزلا رطس فاحصلا ىلع بتكيو ءاّينيع اًوحم قحلا رطس ىحميو .فلتختو

 ."«رمجلا لع ٍضاَمْلاَك ِهنيِد َلَع ضِباَقْلا»و « رمُع الب نيدلا) :ذئنيحو يلج

 )١( دواد وبأو .(59/59) دمحأ هاور )7/ 6١54(.

 .قع باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلاعت هللا نيد يف ةبالص نيملسملا دشأ :انالومو انديس دصقي )١(

 :نهولا نم بولقلا بيصي ام اذهو :تلق ءاهلهأو ةنسلا نع حفاني نم دجوي ال هنأ كلذ ىنعمو

 اوٌرُصنَت# :ضرألاو تاواهسلا راّبج لوق تايضتقم نع ةلفغلاو ءتوملا ةيهاركو ايندلا بح نم



 ةيانعلا فرفر :١

 لج انرصنل ىلاعت هللا انرصن ولف ؛مكلذخيو لقي ملو «[7:دمحم] 4ْنُكَماَدْفَأ ْتْبَبُبَو ُْكْرْضنَي هللا

 اهبح دوجو نإف ؛هنم ايندلا بح وحميو انبولق يف كترصن بح بلغي انأيإ انقزرا مهللا ؛هنأش
 .نيمأ ةئيطخ لك سأر كبح لدب

 رماوأو قوقح لامغإ نم هذ فنصملا ىكح امى -هتلاب الإ ةوق الو لوح الو- مويلا سانلا لج لاحو )١1(

 ناهيإلا ىرع قثوأ وه يذلا - ىلاعت هللا يف بحلاب موقي ْنَم راص لب «هدابع نم هتصاخ يف ىلاعت هللا

 هيلإ راشي -عيمجلا ىلع هللا ناوضر -ىلاعت هللا ءايلوألو ماركلا بحصلاو لآلل -ثيدحلا يف امك

 قحلا بانج ىعاري هنوكل ؛هللا هب نذأي مل ام نيدلا يف ىتأ هنأكو «كلذب هنوزملي مهنأكو ءيفوص هنأب

 .مهلاؤسب قحلا انرمأ نيذلا نيدلابو هللاب ءاربخلا مهف ؛مهنم ملعتلاو مهريقوتب ىلاعت هللا رمأ نَم يف

 ام اذهو .نيمآ مهبح ىلع انتامأو «مهب انعفنو مهنع ىلاعت هللا يضر باتكلا اوثرو يذلا نيينابرلاو

 لاق ام ىرتو ءانب انودع ةناهتساو «ةيمالسإلا انتملكل رهاظلا فعضلا نم نآلا هيلع نحن ام جتنأ

 لك يف ةبذبذلا لصحتو «يأرلاب ذخؤيو .عرشلا لمميو ءالوهجم ريصي يملإلا رمألا» :دذ فنصملا
 ٌرعو نمؤملا لذو ءروجلا رثكو لدعلا لقو ءرومأملا أَرِت يملإلا رمألا لهج ىتمف ذئنيحو .رومألا
 صن حبقتساو ءفرعلا لوق لبقو «مهءولق يف ام ريغب سانلا ملكتو «ةبيهلا باب دسو .دحاجلا

 .«مهل باجتسي الف نوعديو لقعلا يأر نسحتساو «لقنلا

 نمب الهيحف .هفصو نع انلاح جرخي مل ,مامإ نم هرد هللف ؛هيلع نحن ام ىأرو انرصاع هذ فنصملا نأكو

 يتلا ململا ةمرح ظفحب الهيحف .ةنسلا باتكلا ىلع ذجاونلاب ضعلاب الهيحف ؛اهنيد ةمألل ددجي
 ةمرحب فيكف -ةبيش يبأ نباو ةجام نبا دنع ثيدحلا يف امك - ةبعكلا ةمرح نم مظعأ هللا دنع يه

 ؛لسرلاو ءايبنألا ةمرحب فيكف !؟ماركلا لآلاو بحصلا ةمرحب فيكف ؟نيقيدصلا ءايلوألا

 لعو يقي هرمأ لاثتماو هبر ةمرحل اًظفح قلخلا مظعأ ةمرحب فيكف ؛مهنم مزعلا ىلوأ ةمرحب فيكف
 نمب الهيحف .نيملسملا ةملك عمجب الهيحف .(277/4) يذمرتلا هاور ثيدحلاو !!؟هبحصو هلآ

 ؛اهيطو ئواملا نع ضغلاو اًضعب انضعب نساحم رشنب الهيحف ؛نيملسملل. راذعألا سمتلي

 ريغو دايعألاو ةغمجلاو ةعامجلا ةالص عّرشي مل هللا نإف ءاضعب مهضعب نيملسملا ميظعتب الهيحف

 هللا قتيلف ؛فلآتلاو يخاتلاو دضاعتلا لوصحو نيملسملا ةملك عمجل الإ ةينيدلا تابسانملا نم كلذ

 ليل نوفكعيو .مهتصاخو مهتماع نيملسملا يف نعطلل اهفلكتو ةبشلا قالتخا الإ مهل مه ال نَم
 ةيناملعلا عمقب نومتيي الفأ .(هللا لوسر دّمَحم هللا الإ هلإ ال) لهأ «ةلبقلا لهأ يف نعطلا ىلع راهن
 نع مهراد رعق ينو نيملسملل ناذآ لك لصي اهتوص راصو «ةمألا بابش يف اهثبخ ىرس يتلا
 مدخي يذلا يحيسملا ريشبتلا رطخ دص ىلع نوفكعي الفأ !!اهريغو ةيبرغلا ةيئاضفلا تاونقلا قيرط

 !!اقرص اهب لمعلا ءايحإو ةنسلا حرش ىلع نرفكعي الفأ !!ةمدخلا عاونأ لكب



 0” ةيانعلا فرفر

 ممم وهو «ءيش ىلع هنأ معزي نمم ىلاعت هللا قيرط يف ءايعدألا ضعب لاح كنرغي الو

 «ةعاضب ةدبزو لام سأر هل بذاكلا حطشلاو داحلإلاو غيزلا ذختاو ,ةعاجلاو ةنسلا قراف

 .نيقتملا عمل هللا نإو «نيدودرملا نيتوقمملا نم كئلوأف

 هللا ىلع لوئي هلك داهتجا ع موقلا فالتخا]

 كلذف .مهنيب نوئشلا يف فالتخالا نم هارت ام موقلا ماظعإ نع كندصي الو

 هداهتجا نطابل اعابتا مكحلا رهاظ نع كفني الو .ىلاعت هللا ىلإ اهلك لوئي رومأ يف داهتجا

 .عرشلا عابتأ مهنإف  مهنع ىلاعت هللا ىضر  مهنم ةبترملا ريغص الإ ءرهاظلل اًمفاوم ناك نإو

 عجار هللا ىلإ مهءاش لكو .دحاو مهدصفمو .دحاو مهنطابو مهرهاظ .عبطلا عابتأ ال

 :كئاغو

 ىعافرلا دمحأ نيدلا ىيحم ديسلا .ربكألا ثوغلا ءرهشألا مامإلا انديس لاق دقو

 قيرطلا ؛(رهاظلا ريغ نطابلا نإ) :لاق لئاق ةقرخلا هذه وفص ٌرَّدك :هب انعو هنع هللا ىضر

 هدنع ماق امل هداهتجا هفطخي موقلا نم ةبترملا ريغصو ءعرشلا هنطابو .عرشلا هرهاظ هللا ىلإ

 هداهتجا نطاب عم فقو اذإف هعم فقيف ؛مكحلا يف رهاظلل قفاوملا ليلدلا نم هرمأ نطاب يف

 ؛نيمكحا نيب عمجلا نع مهممه ترّصق نيذلا ينعأ .ضحملا رهاظلا لهأ ىلع لكشأ

 هللا لهأ نارقلا لهآ .يقيقحلا فوصتلا لهأ .هللا ءايلوأ - نيملسملا تاداس يف نعطلاب موقي نم فسأللو

 مامإلا ةيجهنم نع اونوكي ام دعبأ مهو.ةيغلسلاب مهسفنأ نوبقلي - مهنع ىلاعت هللا يضر ؛هتصاخو

 دابا صب لل َّنِإ هللا َلِإ يِرْنَأ ُضّوَفَأَول .ليكولا معنو هللا انبسحف -حلاصلا فلسلاو دمحأ

 لاثتماو كوفعي مهايإو انكرادتو .نيملسملا انناوخإ عيمح لاحو انلاح حلصأ مهللا [44:رفاغ]

 .كدبع نم ريخ ميحرلا فوءرلا هاجب كرمأ

 نيرثكألاو .مهمولق يف مالسإلا ءالع كانهف ... اجر هل ناك ول نيد نم هل اي مالسإلا :لوقلا ةصالخو

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإو .مهبويج يف هولعج



 ةيانعلا فرفر 3

 ىلع نيرداقلا هللا لهأ رابك نم لماكلا عمجلا لهأ كلذكو .هب اوضاخو هيلع اوركنأف

 هرهاظ نوكي نطاب داهتجا عم مهفقاو فقي ال مهف «"رهاظلاو نطابلا نيب ديحوتلا ةقيقح

 نيذلا مهراغص نوتقمي اًضيأ مهف كلذلو «مكحلا عم اًبدأ ضحملا رهاظلا لهأ دنع ًالكشم

 نودعيو ءرمألا رهاظ ين هل فلاخم ءمكحلا نطاب يف رهاظلل قفاوم داهتجا نطاب عم نوفقي

 نأ نوديرتأ» :ثيدح نم لكي هللا لوسر لاق امك مهل نولوقيو ةبترملا يف اًيظع اًصقن كلذ

 .”«مهوقع ردق ىلع سانلا اوملكو» .”«هللا بذكي

 ىلاعت هللا يضر موقلا نطابلا لهأب ينعأ .رهاظلا لهأ فالخ نطابلا لهأ ناك املو

 نوفرعي ال مهراغصو .مهراغص لوفرعي مهرابكف .باجحلا بابرأ رهاظلا لهأبو :مهلصع

 نولوقي مهنع ىلاعت هللا يضر موقلا نأ نونظي مهنإف ؛رهاظلا بابرأ عم هيف انعدصت ام اذهو :تلق )١(

 هللا يضر موقلا نإ لب ؛ىلاعت هللاب ءالعلا نم دحأ اذهب لقي مل .. ال ءال ,نطابلل فلاخم رهاظلا نأب

 وأ ؛(ِكَي انالوم ثيدح يف (ى ... ناسحإو ناميإو مالسإ) :ثالثلا يذ نيدلا مهدنع مهنع ىلاعت

 نيع اهعومجم «(يلجتو لحتو لخت) وأ ؛(ةقيقحو ةقيرطو ةعيرش) وأ «(ةدهاشمو لمعو ملع)
 موزلم ناسحإلا :مهنع ىلاعت هللا يضر مهدنع لب «ةتبلأ اهنيب ةفلاخم ال «ةيدمحملا ةنسلاو باتكلا

 .مالسإلا همزلي موزلم ناهيوالاو ءناهيإلا همزلي
 باتكلا ين ام يقابو .«طقف ةنسلاو باتكلا رهاوظ هيلع تلد ام ضعب وه مهيلع نيركنملا دنع نيدلاو

 ام ىلع دئاز وه اهب لمعلاب موقلا زافف -هللا ذاعمو - ةيحابإ وأ ةينطاب هيف ملكتي نم نودعي ةنسلاو

 يف نولكتي موقلا ركنملا عمس اذإف ؛ةروكذملا ثالثلا نيب اوعمج لب ءرهاظلا اولطبي ملو سانلا مهف
 رهاوظ اوفلاخ موقلا نأو (ناميإلا) قئاقحل فلاخم كلذ نأ اونظ ؛(ناسحإلا) لزانمو تاماقم

 ىلع الإ اوركنأ ام مهو ريكنلا نوددشيو يناعملا كلت لوح نوموحي نيركنملا تدجو املاطو ءعرشلا

 .مهنع ىلاعت هللا ىضر هللاب ءالعلا هيلع ام ةقيقح ىلع ال .مهتايدنع نم هوقلتخاو هدوجو اومهوت ام

 :عرشلا قفو ىلع سسؤملا يقيقحلا فوصتلا ىلع ينبم ناك اذإ الإ لمع لبقي ال ىلاعت هللا نإ يملع تيلف

 ةيقيقح ةدهاشمو .يملعلا عسولا اذه يضتقمب لمعو ؛ةنسلاو باتكلاب عساو ملع» :وه يذلاو

 .'يقيقح صالخإو

 )57٠(. «هلضفو ملعلا نايب عماج# يف ربلا دبع نبا هاور (؟)

 ١51١(. مقر ؛١/7359) ىمليدلا هاور (؟)



 ١١ ةيانعلا فرفر

 ضارغأ نم ضرغل ال هللا هجول هللا يف داهج كلذ لكو ؛مهب مهملع دعل ؛مهرابكل الا

 .نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا ىضر ىده ىلع مهلك «ناوكألا

 [عرشلا رهاظ وه عيمجلل يقيقحلا نازيملا]

 .نوباذك كءلوأف صوصنلا رهاوظل مهتاهرتو مهتاداهتجاب نوفلاخملا نولطبملا امأو

 .عيمجلل عرشلا رهاظ نازيم او «نودودعم ةدحاالملا فو «لودعسم طاسبلا نعو

 موقلا لاوحأ ةنز ىلع أرجتي يذلا]

 [ةقيقحلاو ةعيرشلا يملعب هرحبت نم دبال

 :يهو قئاقد انهو

 رحبتلا لهأ نم نوكي نأ مزلي .عرشلا نازيمب موقلا لاوحأ ةنز ىلع أرجتي يذلا نأ

 «لئالدلا حرصأب مكحلا حضويلو «لطابلاو قحلا نيب زّيميل ؛ةقيقحلاو ةعيرشلا يملعب

 .«ىون اَم ئرْما لكل مإَود .ىوهلا ةعباتمب يوب اليكلو

 [قراوخلاب ال قئاقحلاب بولقلا ىلع ةمكحلا ْدْبَد رهظتسا]

 يل لجنا [١٠:فهكلا] «اًدْشَر اًنرمأ نِم اَنَل ئيَهَو ةمحر كن دأ نم اَنَتاَء اَنّبَر

 :تيأرف .ميقتسم طارص ىلع .ميدق وحص يف انأو .يماقم روط يف يلاح رس دادغبب

 بناجلا ناكم ىلإ يبرغلا اهبناج لّوحأ نأ تدرأ ول ؛هندل نم ةردق يناطعأ هللا نأ

 .ىلاعت هللا نذإب تلعفل هناكم يقرشلا لعجأ نأو ءاهنم يقرشلا

 ةوق نأ :داشرإلا فتاه لاف .«بولقلا ىلع هللا تايآب راهظتسالل لاحلا ينزهف

 .(!؟ِكَي مطمطملا ينادمصلا رحبلا مظعألا رسلا تادوجولا ديس لاح ةوق نم كلاح

 مل همالسو هللا تاولص هيلع وهو «نيضرألا عبسلا ةلباقم يف ةرذ نم لقأ الإ يه نإ
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 هللا نإ 9 ريصاو ْنَكمتف :[7١؟6:لحنلا] «ةَكَسَْلأ طعم ةَمكْجلاِب َكلَبَر ٍليِبَس نإ

 هللاب رهظتسأ ُتحرو يماقم عم تفقوو «يلاح ّيف َتبَتَف .[97١:ةرقبلا] 4َنيردّصلآ َعَم
 انأ اهو ءطئاسولا نم ةطساوب - اا ا ا يل

 401 قدمت 30117 نيييورلفلا ءاقيف لع مننلبل بتخلا كنس نو ووزلا انفي قوت رظعأ
 .[7ل":نارمع لأ]

 ءايبنألا نم اهناكس حاورأ هتلباقمو قشمد هنيذ ساورلا انديس لوصو]

 [نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر نيفراعلاو :نيعباتلاو ؛ةباحصلاو لآلاو

 ىمأر ىلع تعفر دق يمههلإلا ددملا ديو .فلأو نيتئامو نيعبس ةنس قشمد تلصو

 ينأش تادراو نم ةيسدق ةيرس ةيحور ةخفن قشمد يف تخفنف «ىربكلا ةيبوبحملا ءاول

 تبجع ىتح دراولا كلذ طبتخاف «تنّلُتو تَّنَف اهدراو ساكعنا ىدم لاطف .يملإلا

 د كرا كاين كلت ناكم حاورأ ينتلباق كلانهو !روكذملا دراولا قراوب يولتل

 ءنيلصاولاو نيفراعلاو نيعباتلاو ةباحصلاو لآلاو «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا

 .نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر نيلوبقملاو

 هتلان يذلا اهنأش مكح ينتفّرع ةبيطلا ةرهاطلا حاورألا كلت نم ةديعس حور لكو

 هيلع مه امو مهقالخأ رارسأو موقلا ةجزمأ مّكِح َّف تغرفأو ءاهلهأو تاهجلا كلت نم

 راتادرولا يرمي راراط ل ا ل راج روبل در لا اي سا حاو

 3 هعرنل 14 ينكحلا لأ عر 1 راسل اف نار د نيرخآ هب يحيو

 دوفولا طساوأ مهس ةيريخلاو .هيلي يذلا مث هيلي يذلا هدعبو ءاذكو اذك دفو لوأف

 ؛لمعلا حلاصب لمألا نصغ رمثيو «لادبألا انلاجر يف جردنيو ءبئاصعلا كلت بابل

 لامكلاو ريخلاو ةكربلا ةقسانب تمظتنا ىرخأو .تدمحخ ىرخأو «تدبع ةباصع انل مهنمو

 بيسحو «بيدأو بيبلو «بيرأو بيطخ مهيفو «ةعامجلا عم هللا ديو .لاحلاو ملعلاو
 .بيسنو



 (١ ةيانعلا فرفر

 نيذ فنصملا نم قشمد لهأ دادمتسا]

 [اهلهأ فصوو .,هنع مهذخأو

 مهبراشمو مهدادجأو مهئابآ عم اوفقوف ءسفن ةوخنب مهتمه مهتعفر سانأو

 نع انب اوخلسنا حتفلا ءامس نم سدقلا ةعمال مهل تعمل اذإ ىتح هيلع مه امو مهبهاذمو

 ميدق نم اوبرشف «ةيحورلا ةناحلا مهل تفصف «مهتاياغو مهتاداعو .مهدادجأ و مهئابآ

 .يزارط لاح ةأشنب ةقرقرملا هللا دالب نم ةدلبل قشمد نإو ءاهباحصأ بادآب اوبدأتو ءاهبارش

 .بابلألا يلوأل ىركذو «ةرصبتو بولقلا رون هنمو ءرطاوخلل باجحو .سوفنلل وهل هيف

 ديلقت مهرماخي ام برقأ .قعان لك عم باهذلاو .شيطلا اهيف باجحلا لهأ بلغ
 .مهعابط ىلع بعصيو .مهسوفن ىلع لقثي الو ؛مهاوه مئالي |يف مهريغ

 .نيبوجحملا نم ملع ريغ ىلع نكلو ؛رطاوخلا يف نأش اهل مهيف لادبألا لاح ةنرو

 اءاينج مهي لب ةاومنالب انايتم يرتب الرد زيو ةيزلا هكا هلق لع وتا برجل نإ

 هينا روش نرسل نورووفانفا بوحمحلا ؟ نعي قرقلا اهو همتالاب

 اهم هللا ماقأ  ربخلا يف ءاج [ى  ةظلغلاو ءافجلل انطوم تناك امل ماشلا ضرأ نإو

 سوفنلا ماتق اهب هللا وحميل «هئايلوأ ةصاخ نم - مالسلاو ةالصلا مهيلع - لسرلا لادبأ

 .نيروكذملا نيفصولا نيذ نم دلوتملا

 يعاود نم ةظلغلا نإف ءضرألا كلت ريغ يف هريغ نم بعتأ كانه يلولاف كلذلو

 ظيلَغ اظَف تنك ولَو» :هناحبس يبر لاق «ىلاعت هللا ىلع عاتجالا يعاود نم ال ضاضفنالا

 ةظلغلاو ءافحجلا لهأ نأ ىرت اذهو ؛[59١:نارمع لآ] 4َكِلْوَخ ْنِم أوُصضفنَأَل باقل

 نم اهمئالي ام ىلإ ليمت مهمتوفج نإف ءاهدارأ ةطخ ةيأ ىلإ ةعرسب .لطابلا ةاعد مهفطخت

 نم اهظح ذخأتف لطابلا ءاب وبرت مهتظلغو .لمع وأ .عامس وأ «باطخ وأ ءرصب ةوهش

 قحلل فلاخم ىوهلا قفاوم اف بيط سفنلا ىلع لهس لك ىلإ هتوعدف .هتدامو لطابلا ةوعد

 تَقِسنلو مهرمأ دسفل ماعطلا يف حلملاك لطابلا لهأ نيب قحلا لهأ نأ الولف  اًرفغ مهللا -
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 .لطابلا لهأ ىلإ ةبسنلاب نوليلق مه ضرألا هجو ىلع قحلا لهأ نأ.ىرت الأ .اهلهأب عاقلا

 هللا :لوقي نم ضرألا هجو ىلعو ةعاسلا موقت الو :ءالبلا ضرألا لهأ نع هللا عفدي مهو

 .هللا الإ نوفرعي ال نيذلا هللا لهأ كئلوأ ءمه ام ليلقو ""«هللا

 [:# هللا لهأ اهب رثكيس ماشلا نأب ةرشبم]

 :نمضتت فيرصتلا ناسل ىلع ترج رمألا تاحوم نم ةجوم]

 [يِد هللا لهأ ةبحص نسحب حئاصن

 رطاوخلا ماهمإ ديري نم اي هللا تاملك فّرحم اي .ضاّوخ اي ءلطبم اي كدح دنع فق

 .كعبط مئالي |ميف انب ضخت ال ءنكي مل اب ةغرافلا

 كناسل كلكب علدنت !كمفب هللا رون ئفطت نأ ديرت !كتيغب انم لانت كنأ معزتأ

 هله لاجر انلعجتل كبذك جومب كيزت .ناودعلاو ملظلا هتالكو .ناتهبلاو روزلا هلوق

 !ةينافلا ةفئاجلا ايندلا

 ىلع نولاذلا نحن «رارسألا سومش نحن .رطاوخلا جرس نحن ؛بولقلا ةمئأ نحن
 هللا كلم يف هللا دي انتتبثأ نحن هِي هللا لوسر ةعيرشل نوسراحلا هللا نيدل نودّيؤملا «هللا

 ال .نيملسملا يف ةيدمحملا ةسارفلا راونأ مكحتل .داسفإلاو ةياوغلل ال ءداشرإلاو ةيادهلل

 عيب ةرخآلاو ايندلا انعب نحن «نيقولخملا يف سفنلا نم ةباشلا يهنلاو رمألا ةرفز ديطوتل

 )١( «ريدقلا ضيف يف يوانملا هركذ )7/ 77/5(.

 نبأ دبعو ١5/8(( مقر )17١/١« ملسمو ١1000(. مقر 25594 /) دمحأ هجرخأ :سنأ ثيدح (؟)

 لعي وبأو .نسح :لاقو (51017 مقر «447/4) ىذمرتلاو ١417(« مقر 4١54« ص) ديمح
 مقر ؛040/4) مكاحلاو «(5849 مقر 2577 )١6/ نابح نباو «(7677 مقر :774/)

 نبا ثيدحو .(5944 مقر «44 )١/ ةناوع وبأو .نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو 25,©2

 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو 80١١( مقر 579 /5) مكاحلا هجرخأ :دوعسم
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 .”بارت يبأ لآ نحن ؛[67١:ةرقبلا] 4َنوَعِحَر ِهيْلإ انِإَو ِهّلِب انإ9 :هللا ىلإ انعجرو عدوم

 .اًثالث ايندلا قلط وه «ساهملا بانجلا كلذ دبك ذلفو

 .انيلاوت الو اهيلاون الف ؟انيبأ ةقّلطُم ىه هرّبدت دحاج يأ

 ملع ؛نيقيلا منع «نيدلا ملع ملعتتل ؛انلايذأب قلعتو .كبر ركذاو .كبلق ححص

 .؛كب اهنم فرعأو .كنم ايندلاب فرعأ نحن «لماشلا نافرعلا ملع .ءلماكلا بدألا

 .كزمرو كتراشإل الو .كزنكو كقودنصل ال اهبلطاف اهتبلط نإو .كبلق ةميزعب اهرجهاف

 .هللا كلم يف هللا رمأ رون ماودلو «هللا نيد دييأتلو ؛هللا ةملك زازعإل اهبلطا

 دعابت ؛نيحلاصلا هللا دابعب جردنا ,نيدحوملا دج دّيأ ءنيملسملا كناوخإ نادم

 .[60؟:فسوي] «َنينيالا ديك ىِدِتي ال هللا نأو» :نيلضملا نع

 .نيلفاس لفسأ ىلإ كب ذخأت ةجر انراوطأ لزالز نم .ءكبلق نأش حلصتو كبر ىلإ عجرت
 .نيملاظلا ىلع الإ ناودع الو

 ناسل لع ترجو .غالبلا ةرضح نم تدرو ءرمألا تاجوم نم ةجوم هله

 تايأ كلت «ةيراجلا ةضافإلاو «ةيراسلا ةيانعلا ةقاطبب هللا كلم يف تراطو .فيرصتلا
 '7 - هه

 ٌريِصَت هللا ىلإ الأ» هللا ىلإ لوثي لكلاو .[*4:ماعنألا] هنآ تنّملَكِل َلّدَبُم الَوطهللا

 .[07:ىروشلا] 4ُئوُمُأْلا

 ذإ ؛هتدوبعو هتيدوبعو هتدابع لامكل ةراشإ يهو .ههجو ىلاعت هللا مركو هذ ىلع انديس ىنُك نم اذه )١(

 ىلع د موقللو .دوجسلا لاح هبرل برقأ نوكي يذلا تقولا يف ناسنإلا ةهبج لحم وه بارتلا
 .لاوقأ اهانعم
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 ُيَم ديلولا نب دلاخ انديس هترايزو ءصمج هذ فنصملا لوخد]

 [ك2 دلاخ انديس ةيناحور نم هدادمتساو

 مص
. 

 يف تّمقُر رارسأ ضعب اهنمو ؛هتردق تلاعت هلل انوئش فشك تيقبأ ءماقمو لاحو

 «داَعيملا فلخ ال هللا ّنإ» هللا ءاش نإ روهظلا ملاع يف زربتس بيغلا فئاحص

 .[7 ١ :دعرلا]

 ءادر اهيف ىل فشكنا ةيناحور تارضاحم هعم ىلو «لوبقلا هكرب تلن هنمو .هنع ىلاعت

 نأب نرَّشبو «ةداعسلا ةعلخب هيدايأ ينتفزو .دحوألا هرهظمو .دعسألا هعلاط نع خزربلا

 ل
 ضعبل هفصوو «ةامح ه5 هلوصو يف بلطم]

 [تاومألاو ءايحألا اهلهأ

 اهيف «ماشلا دالب دعاوق نم ةدلب ةامح تلخد ىتح لزأ مو ءصمح نم تجرخو

 انمحر يوذ نم اهيفو ءانتبصعو انتباصع لاجرو انتدلج يوذ نييدمحألا نم سانأ

 بئاصع نمو «ينابيشو ءيرمعو «يركبو «ينيسحو «ينسح نيب ام .مهريغو نييرداقلا

 مالسلا هيلعو ميظعلا انيبن ىلع «ءاتيومح) هللا يبن انديس حورل اهيف يىلجتلا ةبلغو «ةديدع

 .ةيحتلاو

 .يناروحلا نامثع ديسلاو «يعافرلا يريرحلا نيدلا ييحم ديسلا ربق ةيدمحألا نم اهيفو

 ربق اهيفو .مهبئاوذ نم قئالخو .يرضاحلا دمحم ديسلاو .يبسبسلا يلازغلا دمحم ديسلاو

 مهتلمش هتيب نم ةعامج اهيفو «يتيهلا مث يومحلا دادحلا ةيطع نب ناولع دهازلا خيشلا
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 .هتنس ءايحإ نع اودعقو .هتريس نع اوطحنا نكلو هتكرب

 نيدلا فيفع هلوملا خيشلا اهب نينوفدملا مهيفورعم رهشأ سانأ ةيرداقلا نم اهيفو

 يناليكلا لآو «يويندلا رهظملا ثيح نم نويوطم مهرثكأ اهيف يعافرلا لآو «يناليكلا نب

 .مهتدلب زارط ةبسني يويند روهظ ةأشن مهنم ريثكلل

 .هتّمه فلسلا جاهنمب تَلَع نم نيتتفلا يف دجأ ملف ؛عيمجلا لاوحأ ٌتربس دقو

 بذعو «هنايب باطو «هنافرعو هملع مظعو «هناديم عسّنا نم وأ «هتبتر مهقيرطب تمظعو

 ووذو «ةشيعملا بلط مهمرلا صضبم نويدمحألا انتيصع اوودف .هناسل نناحورلا قوذلاب

 باجح مهئاربك ممه ضيبو ؛ةشيعملا بلط اًضيأ مهضعب ممه ضبب ةيرداقلا نم انمحر

 ىلع ةمحرلا نيعب نوروظنم نيحلاصلا دالوأ نإف .بسنلا ةكرب هلل دمحلاو نيتئفلا ىفو ءايندلا

 .بلاغلا ىلع طخسلا نيعب  هللاب ذايعلاو  نوروظنم نيملاظلا دالوأ نأ امك .بلاغلا

 [كذ يومحلا ناولع هللا يلو حورب اذ فنصملا عامتجا]

 ةامح يف ةدوجوملا هتيقب داشرإب هدقرم باط يومحلا ناولع هللا يلو حور ينتفلك دقو

 تراس مث ءادج تأطبأف ءاهتززهو لاح ةوذج مهيف تيفلأو مهروغ تربسف .هتيرد نم

 .نيح دعب هللا نإ رهظتسو ءاديور
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 [نذ يعافرلا يديس مامإلا حورب ةامح يف هيذ فنصملا عامتجا]

 كانه ةدوجوملا اًضيأ هكر داشرإب ىعافرلا دمحأ ديسلا يديس حور ىندفلكو

 بيش هنأ الإ ؛ديرأ اى روثي ذخأف يدمحألا لاحلا ةوذج مهيف تيقلأو .مهممه تززهف

 تظلستو .مهرايد ف هيلع اوبش ام جيسنو .مهدلب لاح سوفنلا ْف اهاقبأ ئراوط رابغب

 .ىلاعت هللاب نوعلاو «رابغلا كلذ نم مهلاح ءافصتسال ةمه لا دنج مهيلع

 [هيَم يناليجلا يديس مامإلا حورب ةامح يف ِهّدَذ ساورلا نديس عامتجا]

 تززهف «كانه ةدوجوملا هتيقب داشرإب اًضيأ يناليجلا ريبكلا بطقلا حور ينتفلكو

 باجتملا نم مهسوفن يف ماق ام اهمداصف ؛مهرابكو مهراغص يف اهتفطأو «ةمه لا ةزه مهيف

 ءامل ٌرجضأ تدك «لاقثأ بئاجعو «(لاقو ليق) :دانز كلذ نم حدق ىتح «مهيلع بلاغلا

 ىدمأ ِدْعَب دْعَي - تعدوأف مهسوفن بئاوش ىلع ةمهلا ةعلاطب ةميزعلاو مزعلاب تررك مث

 ةقراش نم «مهيف هرون زربيسو ءمهضعب يف فيرش لاح ةوذج - دكنو ردك عراوقو

 .ىلاعت هللا ديب قيفوتلاو «ءيدي ةسباقو .يددم
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 ةنسلاو باتكلاب كسمتلا ديدش وه :قحلا بلاط يقيقحلا ىوصلا]

 [لئاضفلا ىلع دمتعي نم ال ؛المعو اًملع

 مهباجحنال خياشملا دالوأ قيرطلا ةرمث نم اظح سانلا لقأ نأ ىلع هللا لهأ عمجأ

 الو ثرن ال ءايبنألا رشاعم نحن» :لوقي كي يبنلا !هللا ناحبس «مهدادجأو مهئابآب

 ةليواكلالا هر هلم ريغ ضعي الو زويلاكاو نانا نايكي كرالا | ةهورول#ةقيروت

 هللا وه ثروملاف .مهملع ةكرب هللا مهئّرو ءايبنألا ملعب اولمع امل ءاملعلا نإف ءهيف ام ىلع

 دنع عرشلا عم فقو .ءكدجو كيبأ ىلع دمتعت الو لمعاو ينب اي مهفاف ؛ءايبنألا ال ىلاعت

 كلملا تاولص هيلع - نيلسرملا ديس ةنسب كسمتلاب «نيحلاصلا كئابأ جاهنم عبتاو .كدح

 .فلسلا جاهنم نع فرحنا نمف الإو .مهتحفن كمعتو .مهتكرب كعفنت كلانهو - نيعملا

 .هللاب ذايعلاو ةعيطقلا هيلع ىشخيو .«فلخلا سئب» :هيف لاقي

 مهقالخأب كسمتلا ةدش -مهنع ىلاعت هللا يضر - نيحلاصلا فالخأ ىلع بجاولاو

 مهاداب رسلا ةيفصتو .مهمدق ىلع تابثلاو .مهملع باستكاو مهملحو مهعضاوتو

 لهأ موقلاف ءروهط بارش مهددم ةناح نمو «رون مهاح قراشم نم مهل نوكيل ء.مهميشو

 .نوجهني ميقتسملا طارصلاو .نوفقي قحلا ةملك دنعو «نورودي راد ثيح قحلا عم هلا

 نولئاقلا ءمهءدبب نودتهملا ءمهب نودتقملا مهف مهؤانبأو .نونيدي ال قحلا نيد ريغبو

 ءمهنع بسنلا ءانبألا كئلوأب دعب نإو «مهلاوحأب نولحتملا .مهامعأب نولماعلا «مهلاوقأب
 :لئاقلا هللا محرو .مهنم عابتالا قدص مهب رقيدقف

 ُبَسَنلا لَعٍواَتْغالاب ْعِضَقْنَت اَلَو دما ْعِبَتاَو عزشلا مكب َكَسَت

 ْبَماَبَأ َبْيِيَنلا ٌرُفُكلا َمّطَق َدَكَو ٍسرأف َناَلَس ُماَلْسِإلا َلَصَو ْدَقَ

 )١( «ةعونصملا يلآللا» يف يطويسلا هركذ )5/ 117 9(.

 يذمرتلاو هاور (؟) )١١/ 3١5(. يقهيبلاو )5١18/15(.
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 يفو 000هبَسَن هب ْعِرسُي 1 ُهَلَمَع هب أطَب ْنَم١ :يلَي يبنلا لوق نم كلذ لك رس ذو
 كفلسل كعابتا حيحصب ححصو .كلبح كلمعب لصوأف ؟؛«هلعف ءرملا لصأ ليلد» :راثآلا

 نإف «ماركلا كئلوأ قالخأ نع «ماظعلا مهعفد نيذلا نيلاطبلا نم نكت الو .كلصأ

 ةمزأو ؟عادتبالل عفدت ناطيشلا نم ةلصحنملا سفنلا ةرفزو «عابتالاب يضقي ينيدلا بدألا

 .ىلاعت هللا ديب «ةيادهاو قيفوتلاو «ةيانعلا

 نإف «(ةامح) ناّكس ةيرداقلاو ةيدمحألا يف ضافت يتلا انلاح ةقراط نم !بجعلل ايو

 قراوب اوأر ام مهنأك ذإ ءاذيدج اًنابنإ يدمحألا زارطلا نم ريخأ ءشن يف نوتبني ةيدمحألا

 نم «نيمك لاح محل معن ؛ةرظنلا كلت انترظن لبق مهضيضح نم مهتعفر الو .ةرضحلا كلت

 .:دوعلا فلذا ةنسأ

 ها نوفل | كلل ذحات رظرو منافس نادل فلل ذ "انهينو: نق نويت: هاو

 نبا تيب نأ ىرأو «لباوقلا لاونم ىلع ودبت لئاضفلا نإف «ةيانع هيف هلل نميف ودبيسو

 .ةجاجعلا ةروثلا هذه ةقراطب ةراثإ مهرثكأو «ةجاوملا ةضافإلا هذه لوبقل مهمرقأ يريرحلا

 ءاّبولق هللا ةيانعب حلصيو ءابولسأ سسؤيف ءروطلا اذه يلجنيو ؛رودلا اذه رودي دقو
 .ليكولا معنو هللا انبسحو

 «ةطوبرملا ةودسلا كلت طويخب ينأكو «ةمحل ددجتل ةودس انم مهيف دمت ةيرداقلا نإو

 ةقشلا وذ ضحي اهنيز قي عوقيو ءانرس جسانو ءانَرب كئاح اهجسني «ةطونملا اهتمحلو

 طلغلا ىنبيو .طغللا رثكيف ءاهمقر ماظتنا دجو ءاهمحر ماحتلا مدق ةباصع ىصع قشل ايف
 .ءسفنلا ةبصقب ةزجاع ترفزو «ركتملاب تتأو فورعملا تمده سفن سئبف .طلغلا ىلع

 .رهظأ هللا ام انتعلاط زارط نم سمطت نأ تمعزو

 ؛ةرضاحم تانوئش اهل موقت اهرارسأ لوادّتو «ةرهاطلا حاورألا ةرماسم كانه ىرأو

 هللا ءاش نإ يه ؛ةجسن يمحرلا لاصتالا ةقش جسنتو «ةيناث ةلدج ةمحللاب ةودسلا لدجنتف

 )١( ملسم هاور )31٠١/١9(. وأحمد)116/1١7(.



 ١ ةيانعلا فرفر

 رسلا ديب طويخلا لوانت دنعو «ةيراس ةيقاب ةيدمرسلا ةدوملاو ةيدبألا ةداعسلا ةفكفك يف

 هتلئاص مكحب يهلإلا نأشلا اهفقويو ءاهفيج نلعتو ءاهفيز رهظتف بولق كحت ءطونملا

 .[84:ءارسإلا] 4 يَلكاَش ْلَع ُلَمْعَي رك لق)
 بتكلا ءامسأ نايبو - نيعمجأ 5: - ىدهلا وبأ دمحم ديسلاب ةداشإلاو ةراشبلا]

 [دعاوقلا نم هل همسر امو ءفراعملاب اهيف 5# فنصملا هبطاخ يتلا

 نم انب هللا زعيو .ةشهدلا دعب فطللا ءام رجفنيو .ةشحولا دعب سنألا رون ودبيو

 يف باطخلاب هتنصصحو .قئافرلا هذه هل ترمضأ يذلا ىبحاصو كلذ لك ءانل هراتخا

 يط»] نم هل ترشنو «[«باطنخلا لصف»] ب لاخلا رس هل تسم*و [«قراوبلا»] ةجابيد

 ."[«قئاثولا مالعأ»] هل تعفرو «باذملا ربتلا كلذ ةقيقر [«لجسلا

 «تاراشإلا هذه بارحم وهو .قئار موظنمو ٍَجاَوَم روثنمب مولعلا هذه هل تعضوو

 ف ةمئاقلا ةفارشلاو ءاهيناعمو اهنيماضم يف «ةيمسلطلا ةتكنلا وهو «تاراشيلا هذه راصو

 :اهتايه طانو

 علاطم راثآ هصالخإ قراوشب زربيو .ءتسق بولق ماتق هللا ءاش نإ هب هللا ولجيسو

 هزنك ةذلف نع تقشناو ءهزورب نم ةئلاثلا ةنسلا ىلإ جردت دق مويلا وه اهو ءتسمطنا

 يمازخ .ةباصعلا يدمحأ «ةبانإلا يودهم ءزنكلا يدمحم ءزرطلا ٌيودب لاي ؛هزونك داصرأ

 يف ةرضاحملا يولع .علاطلاو ةهبجلاو نيبجلا جلبأ :ةليبقلاو ةلوؤخلا يدلاخ ؛ةليصفلا

 رارسأ تيوط:ىنوتكمو مدوكم قف نآأشلا كيوم ةةنوكك قل رهطملا يلاغ .عماعملاو هماهملا

 .ميظعلا للا بحاص رون راثآ هيلع تدبو ؛«ميهأربإ ةروس# يف هتريس

 اذه ملع عفريو «عيفر ءالجناب دجملا ةبق يف زربت ىتح تيبلا اذه ةسماط ٍقِعْيَس

 .نيملعلا يبأ مامإلا ةبون ددجيو «عينملا هجرب نم هروهظ رانم يلجتسي ىتح فرشلا

 نوصح دّيشُيو .ساردنالا دعب دمحأ لآ تاوم يبحيو «نيعلا نع نيغلا ءادر فشكيو

 .ىرغصناو ىضسولاو ىربكلا ةقيثولا هه فنصملل بتك ةثالث يه تافوكعملا نيب ام )١(



 ةيانعلا فرفر ١4

 تادافم هيف فلتختو ءعّراَصَيو عراّصيو «عّراتيو عزاتيو ءساسألا كلذ لاونم ىلع مهدجب

 برو راَّرغ رورغ يذ نم ةمأ رطاوخ رضاوح همداصتو ءراكفألا تالصاحو نسلألا

 قئاوع نم هليذ مهدي الو ؛«ررض مهنم هسميال لكلا فو :راتحم ٍدقح بحاصو ناَقَك ِهْفَس

 .هللا تايلكي ديؤم «هللا ةيانعب ظوفحم هللا ددمب نوصم ءرطخ الو سؤب مهروز

 ودود نفاخ وجت نورا ويقل !قرلا رت و وقت ول | قل وب يان لق ا شل كالا

 .نولوذخملا هولذاخو .نوروصنملا هورصانو

 لزنتت .نوكسلاو ةكرحلا يف ركذلا راونأب فنتكم ءنومضملا هنأشو «نومأملا هعلاطو

 منا :ددملا بهاو هل لوقيو «نوبوبحملا نوراتخملا كلذكو بيغلا ٍبلق نم ةنيكس هيلع

 هُهَل اَنِإَو َرْكَّنلا اْلُرَن نَحم انإ» :نوصمو ظوفحم ركذلا قدارس يف كنإف نيعلا ريرق

 .[ ة:رجحلا] «َنوطِفَحل

 بذكيو «قرأ الو اهيلع هل مون الو «قبع الو ايندلا هذه يف هبلقل قبش الو موقي
 ل هنأ ءاَيِلَوأ نإ لأ» لزألا يدانم لوقيو ء.نودحاحلا هسمطب دهمجيو ءنودساحلا هيلع

 .[17:سنوي ] 4َتروُنَرَحَده لَو َرِهيلَع كفّوَخ



 ١ ةيانعلا فرفر

 ةنسلاو باتكلاب كسمتلا بوجو يف يبيغ دقاو]

 حلاصلا فلسلا عابتاو

 [نيعمجأ :ن نيعباتلاو بحصلاو لآلا نم

 :ميظعلا

 لخلا رسو «لبحلا يف رمضم رونلا رسو «هيبن هللا رونو .هباتك ضرألا يف هللا لبح

 .ءاشي نم هب هللا يدهم ءرون نارقلاو «نارقلا لي يبنلا قلخ نإف ءرونلا يف رمضم

 هيلع همسا قفاو دقو ءاجن اهب مصتعا نم «ةاجنلا لبح ِِلي مظعألا يبنلا ةنسو

 ةقفاومب الإ ةيدمحملا هتنُس لبحب ماصتعالا حصي الف «نآرقلا مسا مالسلاو ةالصلا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هتنس ةقفاومب الإ نارقلاب ماصتعالا حصي الو «نآرقلا

 «هناهربل ديؤملا نآرقلا فيس مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو «مئادلا هللا ناهرب نارقلاف

 .ىلاعت هللا ىلإ ةيادهلا رمأ يف نامأوت امهف «هنايبت ماكحأل هنايبب رصانلاو



 هب روكمم وهق ءارغلا ةنسلاو باتكلا ريغ اًجهنم كلسي نم لك]

 [نيميظعلا نيلصألا نيذه نم ةذوخأم ماركلا لهألاو ةباحصلا بادآ عيمجو

 .روكمت وهف ةنسلاو باتكلا ريغب بلقلا نع بلقلا بجح فشك معزي نم لكو

 نيذه نم ةذوخأم اهلك ةبارقلاو لهألاو ةباحصلا نم نيقيدصلا بادآ ناف ؛عدب الو

 ءاهبب كسمتلا لك كسمتلاب هللا قيرط يف ةاجنلاف «نيريطخلا نيرحبلاو ؛نيميظعلا نيلصألا

 دلو ديس ةنسب مصتعاو ؛نآرقلاب ذخأ نمف «هللا ىلإ ريطت ةمه يذ لكل ناحانجلا امهو

 ىلاعت هللا باتك رارسأب كنتم ملعأ مه نيذلا حلاصلا فلسلا]

 [هلآ ىلعو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيبن ةنس قئاقحبو

 نيذلا حلاصلا فلسلا ةريس اقرافم هيأر ىلع اًدمتعم ابي ذخأي نم معزب ةربع الو

 لبس ريغ عدي نمو يي هيبن ةنس قئاقحيو «ىلاعت ةس ل ل

 فلسلاو .ء[١١ه:ءاسنلا] «اًريِصَم 9 8 ِلَصْتَو وع ام 4 َنييِمْؤُملأ

 0 ا و اروبا ا

 .هلأ ىلعو هيلع ىلاعت هللا

 يه اهنأل ؛يندللا ملعلا طوبهل مظعألا ببسلا وه ةينسلا ةنسلاب لمعلا]

 [درارسأل ةهمجح رتملاو للااعت هللا باتكل ةرسفهملا

 طوبهل مظعألا ببسلا وه ةئسلاب لمعلا نأ هللا كلم راطقأ يف نوفراعلا ىأر دقو

 ةلزنمب ةينسلا ةنسلا نأكف ء«زيزعلا باتكلا رارسأ نوملعي هبو «مهبولق ىلإ يندللا ملعلا

 هل حصي الو .صنلا مكح نم ىركذو ةظعوم قفوملا مهلي اهب «يناقرفلا زنكلل حاتفملا

 هللا باتكل ةرسفملا ىه ذإ ؛ةنسلا لع كلذ ضرع اذإ الإ هب هركذي وأ هبلق هب هظعي اب ذخألا



 ١١ ةيانعلا فرفر

 مهملع نيذلا ءافصلا لهأ بولق ىلإ ةمكحلا عيباني ترج اهنمو .هرارسأل ةمجرتملاو ىلاعت

 هتردق ديب مهتلصأو «ىلاعت هللا ىلع لابقإلا ةيلحب مهالحو ءصالخإلا مكح دلك مهيبن
 اهوا فداتع لغ اكحخ «ةدارأ اك ةديرم ههنا ىظق اب ةيضاق ةدكهم افويس هللا ةملك ءالغإل

 .الِلي هيبن هنسب نولماعلا ءهب ءالعلا الإ مه

 [ةرهطملا ةنسلاو باتكلاب نيلماعلا نيفراعلا ءاملعلا تافص]

 ماقو ؛مهمئازع هتوكلمو هللا كلم يف تفاطو .مهبصانم تلعو ؛مهبتارم تمظع

 هللا رمأ أي ىتح قحلا ىلع ةفئاطلا كلت لازت الو .مهمئاق ةعماجلا ةباينلا ةصنم ىلع

 هللا هزن .مهنع يوري هنأ معزيو ةثّولملا هسفن نع يوريف .مهنم سيلو ليخدلا مهب سلدني
 .مهماهلإ هدييأتب ٌسدقو .مهماقم

 ؛نيبلا يف اذحأ نولخدي ال ؛ةنسلاو باتكلل ةقفاوم اهلك مهلاعفأو مهاوقأ موق مه

 ؛يوبن مهاحو .ءيدمحم مهددمو «يناقرف مهملع «نيعلا ةرصاب نيغلا ةطقنب نوبجحي الو

 .مهميش عرشلا كسمب تباط ؛ةرعش ديق هنوقرافي الو فيرشلا عرشلا روحم لوح نورودي

 ةديقع لك نع هرجاز مهدرو «ةدئاز ةملك لك نع هبدأ مهمجلأ .مهمم* هتضهنب تلعو
 ىححا رون ريغ نم مهمولقو .ةيلاع مهتمثو .ةقداص مهتملكو ءةرهاط هب مهتديقعف .ةدساف

 بيطأ يه اًبادآ ةيربنعلا اهتاحفن نم ترشنو .ميسنلا تلكاش ىتح مهعابط تقر «ةيلاخ

 هللا لاجرو .[140:ماعنألا] «ةِدَنَقا مهندهبف» هللا لهأ كئلوأ ءميسبلا ضورلا رشن نم

 بطو ءاجاهو اجارس كريسم يف مهقيرطو ءاجارعم مهجاهنم ذخو .هبتنا مهظعاومبف

 .مهباب نع حربت الو .مهءابحأ نم ٌرِصو ؛مهبارشب



 ةيانعلا فرفر ١

 [ةحفن اهب تماق ةفحتو ,ةقراب اهتزربأ ةقراش]
 07 هة. 0و ط» 07 هةىاوو 27 2 نه. و 5 "

 :"(ةحيصنلا نيدلا .ةحيصنلا نيدلا . ةحيصنلا نيدلا» :لوقأ كيلإو

 دواد وبأو :(50 مقر ءال5 )١/ ملسمو :(114487 مقر )٠١7/5.: دمحأ هاور :ىرادلا ميمت ثيدح(١)

 ٠١١(. مقر «54 )١/ ةناوع وبأو «(4191/ مقر )/١165/1« ىئاسنلاو .(4444 مقر 247/4)

 مقر 470 )٠١١/ نابح نباو .(750557 مقر ,8 /7) ةرهملا فاحتإ ىف اى «ةسايسلا» ىف ةميزخ نباو

 ىف ىقهيبلاو )23١4/1(: عناق نباو (731481 مقر )97/١: تايدعجلا ىف ىوغبلاو «24
 يناربطلاو ١541(. مقر «4 49 )١/ ةفرعملا ىف ميعن وبأو «.0576(2 مقر ؛” 71 /5) ناهيإلا بعش

 )015/١١(. ركاسع نباو ١١717(. مقر «24/5)

 ١01 /1) يئاسنلاو . حيحص نسح :لاقو (1477 مقر 774 /5) يذمرتلا هجرخأ :ةريره يبأ ثيدحو

 .(71714 مقر ١15١7« /4) طسوألا ىف يناربطلاو 794141١(. مقر 2.7351 /؟) دمحأو 51١49(. مقر

 .(05994 مقر 23757 /65) رهاط نبال هفارطأ اك دارفألا ىف ىنطقرادلاو

 .4داشرلا عادل :يتلاسر يف فيرشلا ثيدحلا اذه ىنعم تحضوأ دقو :يدايصلا ىدحللا يبأ يديس لاقو

 قيدصتلاو رارقإلا وه ىلاعت هلل حصنلا :تلقف «نيعمجأ مهنع هللا يضر نيدلا ةمئأ هررق ابسح

 .لاح لك يف هنم اضّرلاو .هل عوضخلا عم نصب لك رع يرشوب هةردير فلاكر ةكادحوب

 ليو اتلارءتفيرعتلا نم هظفحت لاقت هباتكل ةحيشتلا ب واتما نتا ع كاهتنالاو ههيرمأ [نوايقألاو

 .ديوجتلاو بدألاب هتوالتو هتءارقو ؛ةحيحصلا تاليوأتلاب ةفيرشلا هماكحأ ميظعتو .لطابلا
 ماكحألا ةفاكب قيدصتلاو لت هلوسرل حصنلاو .هللا دابع نم ةردقلا يذل اهميلعتو هيناعم ةياعرو

 بيغرتلاو .هتعيرشو هتقيرطب لمعلاو «ةفيرشلا ةليمجلا هقالخأب قلختلا نسح عم هولي اهب ءاج يتلا
 ىربكلا ةمامإلا زاح نم ينعي نيملسملا ةمثأل حصنلاو :ءلي هبادآب بدأتلل ؛ةحودمملا لئاسولاب

 رمأ حالصإل هكلم يف ٍةمزال ٍةيضق نع ةيرشبلا بسح ريمألا لفغ اذإ هنأ وه ءىمظعلا ةفالخلاو

 .ٍلامآ الو ضرغ الب ريبعتلا نسحب لاحلا ةقيقح حصانلا هل ضرعي ةينيدلا ناكرألا دييشتو ةيعرلا
 .داسفلا ةكرح هنع عفديو ؛هتبحمل ةحودمملا بيلاسألاب اهبلجيو «هنع ةرفانلا بولقلا هل عمجي نأو

 ىضتقم ىلع هح اصم ءاضقو هحلاصب لغتشيو «.دانعلاو يغبلا لهأ ةنسلأ هنع هتحيصن نسحب عطقيو

 حرفلاو .مهريغصل ةمحرملاو .مهريبكل ميظعتلاو مهيلع ةقفشلا وه نيملسملل حصنلاو .هناكمإ

 ُتاَمْؤْلاَوَنوُْؤْلاَد2 ال لا ا .م زحل نزحلاو ؛مهحرفل

 ًةاَكْرلا َنوُنْؤُيَو ًةالَّصلا َنوُمِيِقُي هو ركنمل ٍنَع َنْوَهَنَيَو ٍوُرْعملاِب نور ٍضعَب ءاَيبْوأ ْمُهْضْعَب
 هتفيلخ هلم رّذح دقو 1/١[. :رونلا] «ُيكَح ٌريِزَع هل نإ هللا ٌمُمعْربَس كلو هلوُسرَوْاَنوُحيطبَو
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 مهتدامو .ةديرفلا مهتملكو ؛مهبئاكر ديسو .مهبئاصع ديحأ مويلا انأف ؟يب دتقا

 .مهنويع ئبآب يف ةئيضملا ةطقنلاو ءمهنوئش تاوامس يف ةعلاطلا ةقرابلا انأ لب ؛ةديعسلا

 ةردس يف مئاقلا فرفرلاو «مهنايبت نع ةرداصلا ةتكنلاو ءمهناسل ىلع ةقطنملا ةمغنلاو

 ميحرلا ربلا ,ميدقلا ميركلا ةبه كلتو «مهناونع ةجاييدب صوصنخملا رطسلاو «مهنافرع

 هذه يه :٠[( ةرقبلا] «ميِظَعْلا لضفلا وذ ُهّلأَو ا فيتَمَحَرب صتخ»

 .ناعتسملا هللاو ؛ةحفن اهم تماق ةفحتو «ةقراب اهتز ربأ .ةقراش

 ريغ دنع تعدوتسا اذإ ةمكحلا نأل ؛اهلهأ ريغ ةمكحلا عاديإ نم هّرس سّدُق عيمسلا دبع خيشلا
 ىقبتو عيضتف ءابنولمه اهنم ةدوصقملا ةجيتنلا فرش نوكردُي الو ءاهردق نوفرعي ال نيذلا اهلهأ

 دمحأ يعافرلا ثوغلا انالوم مكح ىلع دجربزلا دئالق] .ملظّتف اهلهأ نع ةبوجحم ناهتكلا اياوز يف

 4١[. ص
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 '"'”(نيكتم » ةيرف 5ع هلوصو يف بلطم]

 [نيعمجأ 2# نيمايملا رغلا هلآو نيدلا زع ديسلا هدجل هترايزو

 دايص نينكمتملا باطقألا ةجهب نيفراعلا ناطلس ربق اهيف ةبرخ ةيرق يه نيكتم :ساورلا انديس لاق )١(
 زرع دمحأ» دايصلا ريبكلا دعا ثوقلا انالوعةمألا ايكلوف برقلا ةرضح ىلإ مهدئاق نيكلاسلا ةدئفأ

 كلذ تلصوف .هاضريو هبحي امك ميركلا ههجو ىلإ رظنلا هغلبو ءهاضرأو هنع هللا يضر «نيدلا
 طبتخاف «ةرهازلا ةحاسلاو «ةرهابلا ةرئادلا كلت باب نم تلخدو .رهزألا ماقملاو رونألا بحرلا

 تناك حور قراوب تعملو «لامجلا عماول اهتاقراطمب طلتخاو «لالجلا عماعمب ليلجلا ماقملا كلذ

 تدكو ءضرألا ىلع طقسأ نأ لالجلا ةشهدل تدكف ؛هدحل يف تيملاك ال .هدمغ نم لسنا فيسلاك

 تندو «ةراشبلا ةبون تَّنرو ءضرفلا ءادأ نع يوهزو يحطشب هيتأ نأ لامجلا ةجبب نم اهعبت امل
 .هيلع دوفوملا انأ تفرع ايف ءالبقتسم ةكربلا دفو كاتفلا ثيللا كلذ ةباغ نم ماقو «ةراشإلا تازومر

 كلت فارطأ لك نم نم تعمسو «ةونبلا نانفأ قاوطأ نم ةوبألا بذاج ينبذجو ؛هيلإ لبقتسملا مأ

 رون ينجزو ءالهم ةبيهلل ىظختأ تنك دقو ءالجعع اذهل ترطف ًالهسو ًالهأ - توص ةلهسلا ةرضحلا

 يباجحلا رسلا عفتراف «هبتنملا قذاحلا فوقو ةرضحلا بابب تفقوو هب تيجزف لوصولا دنع لوبقلا

 هجو يف امهههبشأ ام نيريرس ىلع نيكلم وأ «نيتصنم ىلع نيسورعك نيديس نع فشكنا قودنص نع

 نيئوغ وأ ؛نيميظع نيخيش تيأر اذإ نيتدقوتملا نيتردلا وأ !نيتليحكلا نيتلقملاب بحرلا كلذ

 و ؛نيدمغ نم اتلصأ نيفيس وأ نيجرب يف نيرمق وأ ءنيبيسن نيبيسح نيفيرش نيديس لب .نيعماج

 نينثالا مامأ دحاولا دبعلا فقوو.نيبلا نم نيبلا لازو ؛نيعلا امهللاجب ترق ؛نيملعلا ىلع نيملع

 فقوملا كلذ يف تذخأف ؛«نيترضحلاب هلولح ةلاح بلقلا ةرضح همه لاقع طشنو «نيديسلا

 .يه يهو ةياورلا تحص امههنع لقن ام لثم امهتيأرف .نيمامألا لئاهش نع نيرسلا ءاطغ فشكتسا
 نيدلا ردص» ديسلا هدلو دقرمو ءيقرشلا دقرملا وه «دايصلا» ديسلا دقرمو ءوه وهو ربخلا تبثو

 .ةيرقاب ةيدباع «؛ةيدمحم ةيطبس ءةيمطاف ةيلوتب ؛ةيبرغ الو ةيقرش اال ةنوتيز «يبرغلا دقرملا (يلع

 امور انس كتعقواوغو انزه فدا راسا فدع دق ةوضتوم فينا رع
 ؛لوسرلا اهدجف اهنأشو لاسرتسالا اهنأشو تلسرتساو ؛لوطلاو ضرعلا يف لواطت نأ او تلاطو

 اهدم ؛بارتلا اذه قوف ةيعاشعش ةحباس تزربأف «بابقلا كيتاهو سلطألا كلفلا نم تردحتو

 ةمه تلقتساو .دجنو ةماهت يفرط يف تردصتف .دجملا قاسب اهاخلخب تبرضو «بارت يبأ لاح
 نانفأب ةغلغملا ةوتفلا نونف ةحود نيملعلا يبأ مامإلا ةحناس ناطلس ةبكبكب نيعلطملا يف نيعلاطلا

 ريبكلا ديسلا َللع انح !هللا ناحبسو «ةوبنلا سرادم فرغب «ةولتملا باتكلا رارسأ فئاحصو ةورملا

 هنيعب عبطنا نأ نائحلا رظن نم هب ينفراش ا تدكو ءديلو ىلع دلاوو هديقق يلع دقاف ونح دايصلا
 ١١[. ص قراوبلا] .ةميظعلا هتاذب «ةفأرلا فافش نم هب ينبذاج امل ءيتاذ دحتت نأو «ةميركلا



 ١6 ةيانعلا فرفر

 يف بسحت تناك ةامح لامعأ نم ةبرخ ةيرق يهو (نيكتم) ةريسي ةهيرب دعب تلخد
 دايصلا دمحأ نيدلا زع ديسلا ريبكلا بطقلا دجمألا دجلا يديس دقرم اهيف «ةرعملا لامعأ

 ملع يل رشنو «ةراشبلاو رشبلاب ينفحتأو .هتيانع دي نم لوبقلا تذخأو .هترايزب تيلمتف
 .ءافخلا جاربأ يف روهظلا قراوب كانه يل تلجناو «ةراشإلا زومر فشكب فاعسإلا

 كلذ ةبق كلف نم .نايعلا حبص حجلبناف ,ءءافصلا بارش نم ةعرتم ددملا سوئك لع ترادو

 ناعم ةمدمد ترادو «فاحتإلا طاسب يل طسبو ؛فاعسإلا رون هل دمحلاو يل حالو .ناويإلا

 :بويغلا تاواس نم تطبه (ى «بولقلا يف تعبطنا

 ابصتنم هترسكو «فالتخاللا ماغدإ نع هبصن يف هتدّرجو .فاقلا تعفر اذإ هللا مسب»

 .لاصتالا ةلكشب هتلكشو .ءصالخإلا بجاوب هتددمو .صاصتخالا مادقأ ىلع كانه

 لجناو «نونكملا دّمعلاو .نوصملا رسلا هنيونت نون نم تمهف «ءلاصفنالا بالقإ نم هتنصو

 تعملو «ةراشبلا قيقحتب «ةراشإلا دهشم لمكو هرورسلا فئاحص تأرقو «رونلاب متعلا

 ؛ميهبلا ليللا بلق نم رجفلا علاط كل ادبو «ةرابعلا قئاقح يلزألا حنملا جاربأ علاوط نم
 .[147 :ةرقبلا] هٌميلَع ٍءْنَش لكب ُهّلآَوو يمد
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 [(نوخيش ناخ) ةدلب 85 هلوصو يف بلطم]

 رانملا انل اهيف «؛نوخيش ناخ» :اهمسا كانه ةريغص ةديلب ىلإ اهنم تيرس مث

 ءانلاك فونص زنكو ءانلاح ثراو «علاطملا بابق هئوض ؤلألتب لميس يذلا ردبلاو «عماللا

 رئامض يف وه يذلا ىنعملاو نوصملا رسلا اذهو ءروشنملا انملع زارطو ءرومععملا انتيب ةجيتنو
 :نيمكلا عونلاو نيمثلا دقعلا اذه اهب عدوتسملا رادلا تقرط :نونكم ةيلزألا ةمكحلا

 اًربو ابحر تدجو دقو اهتلخدف ؛ىنعم اذه يفو ةهجولا لبق اهباب ةديلبلا ىلعأب راد

 ناهرب نيسح نبا ءشيح بحاص مازخ لآ يلع نب مازخ نب يلع نب نسح ءاهبحاص نم
 نبا «ةامح رايدب دلاخ ينب ليزن .بسنلا يعافرلا يدايصلا لصألا يرصبلا مازخ لآ نيدلا

 دومحم نبا ريبكلا ذاتسألا يرصبلا يتيوكلا يعبرلا نيدلا باهش هللا دبع نب مالعلا دبع

 نيفد مازخ دمحم نبا يدنرلا هاش دمحم نبا ماشلا نيفد "نسح نبا ناهرب دمحم نب يفوصلا

 نبا نيدلا سمش نمحرلا دبع نبا رمسألا دومحم نبا دحاولا دبع نب نيدلا رون نبا لصوملا
 نبا نيدلا مجن مساق نب نمحرلا دبع نب دومحم نبا يبرعلا ميهاربا نبا يقارعلا نيسح
 بطقلا نب يلع نيدلا ردص نب دمحم نيدلا سمش نبا قازرلا دبع نبا ميلسلا مازخ دمحم

 .هنع ىللاعت هللا يضر دايصلا دمحأ ثروغلا

 انديس نسر عمر لتدل نقراعلا ناطلتس رهنخالا نكالا فررخلا األ ره لك

 نب ةلسع نب نسج نب نامثع نب ميحرلا دبع نباو «هنع ىلاعت هللا يضر يعافرلا دمحأ ديسلا

 نب نسحلا نبا مساقلا يبأ دمحم نبا يدهملا دمحم نب نسح نب يلع نب دمحأ نب مزاح

 ىضترملا ميهاربإ نبا يناثلا ىسوم دمحم يبأ نبا ربكألا حلاصلا دمحأ نبا نمحر لا دبع نيسحلا

 نيز مامإلا نبا رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج مامإلا نبا مظاكلا ىسوم مامإلا نبا

 هللا مرك يلع انديس مظعألا مامإلا نبا ءالبرك ديهش نيسحلا مامإلا انالوم نب يلع نيدباعلا

 ةمطاف ةديسلا نيلسرملا ديس ةعضب «نيملاعلا ءاسن ةديس نم ُهَقَّرَر ؛هنع يضرو ههجو

 .هب كربتيو رازي روهشم ناديملا يحب هحيرضو ه# صاوغلاب بقلملاوه )١(
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 انديس «نيملاعلا بر بيبحو «نييبنلا متاخ تنب ءاهنع ىلاعت هللا يضر ةيوبنلا ءارهزلا

 انل اهركذب هؤنملا رادلا يفو ءملسو هباحصأو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم اندنسو

 تايانعلا نم ءيجت يتلا رارسألاو .نوئشلا كلتل اًريشم لوقأ انهو .نونكم رسو «نوئش

 .نونفي

 مُهْمْفِْلأ مري ٌموقاهيرادو

 ْتَّوَطْلا اهتمِض ىلا ٌسمّشلا ُحِلَبنتو

 ريعأ جهيم تال حَرفنو

 َّنَلُم لك ٍنادِيلل ربو

 لا ىكَمْجَن ٍسِمّرلا ٍةَحسف يف اذِإ ىلْجُنو

 اًرهاظ سنجلا قطان اّنم ُتُمْصِيِف

 ٌقَئْوَر ِراَدلاهذهنمانلٌموقي

 ىَدُلا ٍةّناح نم َحاَّرلا اع ُقِرْفَرُ

 اول نونُ نم اًرحب ٌرُجسيو

 فقال هان عقر
 ءالغغإ هللا َدارأ ٌلأشو

 هب

 ُملعأ انأ يذلا ينم ةماومِلَعامو

 ُمُْجَنَأ ٍ تاَيَرللاهنم ربي

 منكما زارطلا ذه نم ٌرهظبو

 ُمظْنُيَو ٍتامّرُكملاٍكْلِسِب

 و2 5 ور هك ياو واعا  رمو
 مول سرح و داسح تهبتو

 ,وهزيف

 ْميَهُم جاجّعلاب ىَولُيو ٍقْبِمب

 ُمَرْغُم ٌُبَرطيو ٍدُْحج وذ ٌرَكْسِيو

 ُهَلَكَتِي ىّوهلاو اًئوكس ناعم

 ُمِجْرَمْملا ٌّمعِنو يوطّئام ٌرشنيو

 منت يو وَ فة ابو

 ُمَسْلِط نّوَكَلا يف هللا ٍنوْئُش نم هل
 ُمَمْفُم ٍتاراشإلاب ُلِجَّتلا ٌسأكو

 ُمَطْمْطُم ينامم اب رحب معنايو

 محب مهلا يف ببغلا ريب فيطل
 ُمكحيو ىضقتي هللا لج ٌرمألاٌه ل
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 تح نكاد يذب ينأك

 لاَ ًالفو ولن اس ناك

 7-52 اهنم ءابْهشلا يفو ينأك

 كِجحاو ٍةِّيقبلا كلت نمو ٌنأك

 ٌبْئاصَع َنوفراعلاوهب لاك

 حََوُم ٌماقَلا سيح ينو أك
 لتجنت ُنئاَقَرلا مورلا ينو ناك

 ةيكششالا راجع ام انيخ للاسف

 إف اَنْوَغراَعْملاٌة ايو

 اهّلع ةَريرَسلا ينم هارت
 ىَنَأ دق ٌنوعلاو ٍلابْثإلا ةّعاط ْتَدِب

 ْتَدَعْرَأو دعبذعب ىلا ىفاوو

 ٍةَبْذَجِب ُتَراث هللا ٌدْنج يهاهو

 ياخد ودبي ُداّسحلا (ٌميح لقف

 انّبولُق ٌُنحنو ْهُكاْنَدل ْمْتْحِصو

 انّلاح ّيِعافّرلا ثوغلا نعانذخأ

ٍ 7 - 
 ةييسو ميمص رك اتتياغو

 ةيانعلا فرفر

 7 0 4 دوجوم

 اا لا

 مُحْسِي بيلا نم يهلإ ٍلاحب

 ُمَوَقَتف تَسَق 5 ما تبقا تاجا

 ميلظت سمطلا نم رارسأ جارشإب 0 00

 ه2 9 و
 متحملا ٍلاجّرلا جبت نسم حجلبيو

 ُمَّسَنَنأ ىمجلااذه نم ٍبْرَقلا اذَش
 ُمِّيَتُم ٌبجللاوًالْمِف َدْعَولا ىّرت »هل - 4 4 © ى © سا ص

 ُمَّركأ هللاو ٌيَحلاٌمارِي اجو

 ياا ا ا ا
 يا 98 0

 و رو < 5 ْ و ىو مه

 مكنم ردقأ هللا بزحو متمجه

 ملعي هللاو هللا بح ريغ تخغ ل و الا

 ُمِيْمَدَئاْنم ٌرّسلا يفة ور يذو

 0 6 يداهلادَش رأت
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 ُهَلَسفوَمِفدلصِْوََِع اتنإووةولولابةََّضٌرُكذنو

 تعفرو ؛هير ددملا ضحمب هديأو هّبِح لوبقلاب هيلع لبقأو ؛هبلق مظع بأ نم هللف

 هللا مكحأ .هنامزأ هداصرأ لحيو .هناّنإ هقالغأ ُكّفيَس مسلط نم هللو ؛هماقم مظعو .همالعأ

 نم «هزورب ماوعأ نم عبرألا ىلإ بشي جرد يذلا يبصلا اذه يف نومأملا كرامملا همكح

 .هزونك رئامض

 يف لمح وهو ,هتينكو همساو .يذ فنصملا ثراوب ةيوبن ةرشبم ف بلطم]

 [هيبحمو هخيش نعو .هيبأو همأ نعو هنع هللا يضرف ؛همأ نطب

 ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع ةرونملا ةنيدملا يف انأو هب يدي يبيبح نم ُترَّشُب دقو

 تنأ» :تيدونف .هتينك ةراشإلا تردص اهلف ؛هتينكتب ينرمأو ؛همأ نطب يف لمح وهو مالسلاو

 ال تيبو «ليمي ال زعو .ىزخي ال هجوو ىوطي ال ملع وهو ««هتيمس يب انأو هتيّنك ي

 اَنإ» ميحرلا نمحرلا هللا مسب - ايلات تمهلأف هللا ءاش نإ عطقني ال ريخ باحسو مده

 ,[-١:رثوكلا] «رتبَأْلاّوه كلَكِناَش ُىرإ * َرْغَآَو َكَِرِل ّلَصَف ه ٌرْثْوَكْلا كلتيطغأ

 زارطلا اذهب هانفحتأ يذلا ةرضحلا دبع ىلإ ضيفأو ,مطمطملا يهلإلا رحبلا كلذ نم فرغأ

 انّمع ءءاشي ام لعفي كبرو «ةلاطه ةيانعلا ةضافو «ةلاّيس ةضافإلا ترجف ؛ملعملا يحورلا

 يف هلالج ناطسو هردق ةزعل ًالالجإ انعشخف .يوبنلا لضفلا انقرغأو ءيدمحملا مركلا

 :هلآ ىلعو هيلع هللا لص ؛هلامح ةصنم

 ويس اسس رورو يسع ل اجكلا لوبجتو

 بيجَع ءىش ىو هاو ىّراك ْ/ انيَعغدتو

 غئولولاباو لأرض ىَرالايً انو



 ابيض َعمدلاانيبَص دق

 النيم نردينكلا اهساككو

 مارغ نسيسع اهينتالو

 ميج انش عمت هطناو

 اهحهلع يداحلا مرمر

 انييلإاَقْطَل ىوقلاو

 ايدك دهججسولا كبي

 اًدجو ناكر لاَمَدمد

 اذهع نالخلا التو

 اسيَرَس ناج فأبو

 [تييست وطناَو نه

 ىّيَحو يقاس لاَرَّرب

 كك كل

 نتج ”اهيحستلتا لمح

 ةلسبفو ةناحجبما يي

 ةيانعلا فرفر

 ننالاصحتي ايي وطلاو
 و م 0

 تانذاكلا انقّتو

 مر فلارَر2ئانبو

 غو جول اننّرح ّنيح
 رفس لالا ط نأ دعب

ٌَ 

 «قرشملا لالشاو ,قروملا نصغلا اذه يف هللا ةيانعب تعّدوأ ينإف ؛هللا رسل بجعاو

 اًراجشأ هللا ءاش نإ هنم هللا جتئيسو !سدقلا تاحفن نم ةحفنو «ددملا لاح نم ًالاح

 حوتفلاب هيدم رس ةفرابو .ةعلاط اًسمش ةيانعلا كلف يف هعلطيسو .ةرمقم اًرودبو «ةرمثم
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 :[9:نارمع لا ] «ٌداَعيِمْلاَفلَخُي ل هللا نرإ» :ةعمال

 ُهُؤوِله يلع سَكْعُي لو ادبأ ُهُؤانب قيرطلاب انأ نم باخ ام

 ٌُؤاِنَأ تكد صو لوسرلاًقدص ٌدِراو كىفطضلاىرشُييأبن

 هللا ةكرب ىلع ترس «ةّرسملا رس يبيغلا انبذتجم عدوتساو .هرقتسم ددملا ذخأ نأ دعبو

 نبا بسن يف .هركذ رم يذلا مازخ لآ ىلع ديسلا ربق اهيف ةرعملا لامعأ نم 1 ةيرق (شيح) ىلإ

 مازخ لآ نسح هتايانعو هتايأب هللا نم ناعملا ءرسلا رهاطلا بلقلا ريبكلا ىلوملا انمع

 فهانركذو هنأشب انتاراشإب انهون يذلا 0 انرس زنك دلاوو «(نوخيش ناخ) بحاص

 .هللاب الإ ةوق ةلو:لرحت الل واهدانغأ إلا انلاخبو ةانسع تؤ وموبو

 [.2. مارخ لآ يلع ديسلل هترايزو شبح خيشلا لوصو]

 .مازخ لآ ديسلا ربق :ىنعأ ربقلا كلذ ىلإ ّرسلا بوذجب انأو «شبح» ٌتلصو دقو

 روطلو .هيف ىلاعت هللا هماقأ ينابر ىنعمل .مالعلا كلملا ناوضر هناوخإو هفالسأ ىلعو هيلع

 انتيبل دجملا ةرجش هيف هللا تبني تيب هتيب نإف «هيدبيو هللا هرشنيسو هب َنُمُك «ينارون
 ال ءاّديعس لاحلا روصنم عفري بيغلا ةبق نم ءاول عفرتو ءاًديدج اقلخ زربتف ؛يدحألا

 هيط يف نتفلا ضراوع هيولت الو .نايعلل هنم تحال نإو «ةيويندلا ضارغألا طباوخ هطبخت

 قحلاب مهمئاق موقيف ؛هاوس نّمع هللا هلهأ لغش «نايعلل ترهظو - ترجمز فيك تفك - مه رسند و

 ء««نوتممل هنإ) :نودساحلاو نودحاحلا لوقيو «قلخلا نع اكفنم قلاخلاب قلعتيو .قحلل

 .(4 17 ماعنألا] 4َنوُيعلَي بِضْوَح ىف هددت د هللا لق) :ينابرلا راصتنالا دراو هل لوقيف

 هَلَلِعه ب ىقلأ يذلاب وسي تسحملا لت تلعب

 هلَغَساَمهِ ف بْلَق لك زا فلا رمش هل

 بيغتف حورلا هب لمثت ركس هنأ ىلع هريغ جرخأ ؛بلقلا يف ّرق اذإ ءبحلا دراو دقع

 :ةحيصلا هيف بذعتو ؛ةريرسلا هب بيطت .هاوس ام لك نع هب



 ةيانعلا فرفر ١6

 توًحَص تخصص نإ تلق ركشذل تخص يللي

 تريدي ذِإ يدوجوَو يوم دا يف يل َباَط

 :هلو هيلع هنينأ نوكيف ؛هلولا جعاول بحلل هفطخت «حاتلم داؤف نم «حايص هللو

 ةَلَورفَزٌبِجللهنِك نيوّيهملابكَقْلابَراَط

 ةَلَروِيلَعيِكتاَنُْك عَلَونَع ُباَتخَآلاَو ان
 مهتيميو .هناسحإ مهيبحي «هللا ىلع الإ نوئشلا يف نولوعي ال هلل نيبحملا زارط اذكه

 ال «نانتما رجه رجهلا مه عقي ءنوبوبحملا مهضعبو «نوبحملا نيلاحلا يف مهو «هنارجه

 .ىوطيو مهدحأ ٌرَشْنيف .ةفشاكملا بجح تحت «.ةفطالملا مهل لضحتو «نامرح رجه

 :ىيحيو توميو
 و 9 ها سرج ما

 م
- 

 ا هنا
 ٠ سح دوع

 يف هيلع ناك ام ىلع - هدقرم باط - مازخ لآ ىلع ديسلا بلاق زارط يل ىلجنا

 يدايصلا مازخ لآ نسح تاكربلا يبأ مراكملا يداو انيخأ هنبا ديفحب اقلخ ههبشأ |هف ءايندلا

 يه ا( ءايشألا قئاقح يدمرسلا حتفلا هارأو ءيهلإلا ددملا ميعنب هتقو هللا بيط - يدلاخلا

 حور ةقراب هلو «ىلاعت هللاب مايملا لهأ نم ناك هنأ تفرع َِّإ هلكب هجوتو لع فطعف -

 .نيقيلا لهأ نيميهملا لوألا فصلا لاجر نم وهو .رومعم اهاح تيب ءروهظلا ةيوق

 هب رقتو «نورئازلا هب فوطي اًقاور هل عفريس هللا نأ تيأرف :كانه دهشم يل حسفناو

 يفني ريكلاك نوكيف لاح ةبيطلا ةنيدملا زارط نم هل موقيو «نوقفوملا هيلإ عجريو «نويعلا
 . طباض ىه لب ةدرطم ةدعاقب كلت امو «ثبخلا
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 .هنع هلاح سأبب هعطق .هتين اهيلإ تفرصناو .هتمه ةيندلا ايندلا ىلإ تجرع نمف

 هعاصو ودغيو حوري .هتريصب قدصلاب تءاضأو «هتريرس تباط نمف الإو ءهنم هدعبأو

 لآ] «ريِصَمْلا ُهّللا ىلإَو» هتيار تحت ينابرلا لاحلا ةحفنب ثكميو «هتيانع نم فرظلا ءولمم

 ٠  . "9 5لإ # هك 7 63 دوا 5

 سومطم ريغ لجن ٍلاجلا روط  ِهِتَريظَح يف دبع شيسح يف هلل
  5سو و 5 و 2 3

 سونأم ْرْرطلا ليمج ٍلاح ٌرِيب ُهلَيِرَسْفارون هل ٌمايملا ىطغأ

 باطق .هتثررسو هتررسأو .هتركذو هترشبف هتيقب داشرإب هحور ىنتفلكف ؛كانهو

 نم ةهضاقإ .ةيدمحملا مولعلا كيلع ل نامزلا خيش تنأاا :لاقو ءاباحر باطو ءانانج

 !؟ريبعتلا اذه كل نيأ نمف ّىِمُأ تنأ :تلقف ؛«ةينابرلا ةرضحلا ندل

 .بلاقلا باجحب اًدقعنم ناك يذلا بلقلا ناسل اذه :لاقف

 .ةنوحلم رعشلا نم تاملك ضعب كنع ىنغلب :تلق

 .ةحيحص ىهف يناعملا اهنم ذخ :لاق

 ؟كتيبب كنظام :تلق

 تاحفنلاب راطقألا معت ىتح هنم ةضايف ةكربلا زوربب اعَيَكا رضخلا ينرشب :لاق

 .دعب نمو لبق نم رمألا هللو .ةيدمحألا ةيدمحملا

 ؛ىربكلا ةيثوغلا ماقم باحصأل ةئّروملا ةضافإلا فحص يف كلذك رمألاو :تلق

 .هتايحتو هللا ناوضر مهيلع يدمحملا روضحلا ةرضح لاجر ةمئألا اهيلع ّصن

 اًرضحم تبط ؛كدي الإ ,ةدراولا تايانعلاو .ةدفاولا تاكرلا هذه حاتفم امو :لاقف

 ددملا حاتفمب كل حتفو .بولقلا ديدح كل هللا نالأو اًيدأو اًبدؤم تمظعو ءاّبيغمو

 .ىهتنا .ِدِيَي كدج كل ىضري ىتح .بويغلا رارسأ قالغأ يدمحملا
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 :ماقملا باطو ةرضاحملا ةريظح يف ةحفاكملا كلت لاطم لاطو ءاّرورس ريطأ تدكف

 بهاوملا بئاجع نم هللا ءاش نإ هللا انيريسو «ماتخلا نسحب دهشملا كلذ طاسب ىوطناو

 عم هللا نإو «نيدساحلا رهميو «نيبحملا رطاوخ رسي ام ءرضحملا كلب رعب تكد ىلا

 نع ينفرصو «ينم ينذخأ ؛ءيوبن دهشم رون كانه لامجلا ةريظح نم يل سجبناو

 نم داش مئاق لاخلا قراط ءارو نم يل ماقو ءتومأ تدكف ىراوت مث .ءينعو نوكلا

 :عومدلا دادم نم ٌبتكأ ٍنأكو «عولولا ناسلب تلقف «نينوتفملا نيركنملا

 قلك ىوَفاَو يلاطمَلاَطَو قفْرَت لَو بْنَحلا اًدَهاَي بحل يتتْمَلَع
 ْنَرألا اَهَتْوَط ىنضأ يِنْيَعَو يِلَت ىّوَك ِماَيْفاَاَماَرَغ َكِبِف تمَو

 قب هِرْبَ يفهّل يِنَدَو يذحَح لع حلا عَدلاب دولا قياس
 اوُقِلُح دق ٍضْخَلا ِءاَكْبلِل مناك مهو هولولا باَحضأ مْوَقلا نمي نإ
 ْقَبَملا هبَو ذشي د ِكْسَا ُلِياَحَو ٍدَسَح نع ُلاَذُعلا َيِدْجَو تَرَكَ ْدَ

 :تلقف نانحلاو ةفأرلا للح هيلعو .ناك ام قوف ؛لوألا دهشملا رون كلذ دعب زرب مث

 ْبَمَوالْضَفْمَكَّيَمْمهَك بققالو بيلا حل
 ْبَجَحْلاَمَوٍلَمهَلاَنِم اللاب ىَراَوَنْدَعلَو

 بقال فأل لجين طع اأو
 ْبَبَسلاّيَط يفُتْرَشَحَملا ان ُتَِعَوه يف ُْتْرَمَحَن
 ْبَدألان ب ٌتْوُكُسل يدا مح َلاَق ىَنَحُتَِكَبَو

 .٠ . - هر ليوا - وع 2 1 3

 بلطلاب يهْزرَعتعْفَرو ييح# مهل ع تيولف
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 ُبَرأ الو يىديلدص لت الف قتااع تلئرخو

 ' 5 :فماًمدِقق زف اًرَْقهلاي لهَلإلاَبَتَك

 ل لم - 7 زيبا 1 ع ّ م ىو < 1 م

 2 و 0
 ىإ ص و 2 ب 5 - ريو م 2 ع

 ل تي - 3 4 _-ٍ 0 7 و هوم 0 5 -.

 ,ءانجس رفك» ةيرق 5# خيشلا لوصو]

 [دذ يدمحملا بجر ديسلاب هعامتجاو

 دحأ اهيف ؛ةءانجس رفك» :ىعدت اهبرغمب ةيرق ىلإ «شبح» نم ريسلا ىهتنا دقو
 يذلا ىعافرلا يدايصلا مازخ لآ «نيدلا ناهرب نيسح ديسلا «نيكملا فراعلا انمع دافحأ

 سنأتسملا «هبرب هّلَوملا لولا وهو الأ - هللا تامحر هيلع تلاوتو «هارث باط - هركذ قبس
 بوبحمو «ةيعافرلا ةقرخلا خيش يدايصلا يدمحملا بجر ديسلا لاوحألا وبأ «هبحب

 يحلاصو ؛هعايشأ صّلخ نم ةعامج عم ينلبقتساو الإ ةيرقلا ٌتمدَق امو ,ةيدمحألا ةرضحلا

 اًبيونت هتعاجل ينأشب هونو .هرس يف اب ينرشابو .هردص ىلإ ينمض ينآر نيحو ؛«هعابتأ

 نم هيف ىلاعت هللا هز ربأ ال تبجعف ءاًحيحص اًمالك هفشك ناسلب يتلزنم ىلع ملكتو ءاحيرص

 ةليللا كلت هبحر يف ٌتمنو ءحورلاو عبطلا فطل نم هرهظمب هالج امو ءحوتفلاو فشكلا

 هانعجرأو «هعبنم ىلإ ربخلا انددر دقو .ةريثم بكاوك هتافوشك نم ىلجتسأ ؛ةريرسلا ضير

 .اهئامزو اهتقو ىلإ اهانظفحو ءاهناكم يف رارسألا رئاخذ انمتكو ؛هعضوم ىلإ

 [ضرغلا اهضرمأ يتلا سوفنلاو دسحلا لهأ تافص]

 ءابولق حتمتو ءابولسأ حلصتو ءاًداغوأ رهقتو ءاداَّسح ريثت نوئش نم اهنم هلل ايو

 لحتو ءاًزونك مسلطملا ددملا داصرأ نم رهظتو ءاّسوءر بيغلا ةحاسب قحمتو ءاًسوفن رهطتو

 ةيدمحملا ةثارولا طمن لجي هيف نأش نم كلذ بجعأ امف ءاَزومر رمضملا مكحلا ةلكش نم
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 موقي «برلا نع ةدعبملا برقلا نع ةطحنملا سوفنلا بابرأ سناجي ال «ةيدمحألا ةباينلاو
 هب جلبنتو ءانبكاوك هنافرع ءاس يف زربتو ءانبكاوم هب لفحت يذلا ءانبحاص ةفيرشلا هتلمحب

 مجاهتتو ؛ةسومطم بولق هيلع اًدقح ْزْيَت ىتح ءانمالعأ راطقألا يف هببسب رشنتو ءانمايأ

 اذهو ءارورغو اًشيط خفني اذهو ءاّروز قلتخي اذه :ةسوكنم سوفن هيلع اناودع اهظيغب

 .ةلدألاو نيهاربلا هبيذاكأل دطوي اذهو «ةلع مئاق هيأرل ميقي

 [قحلا لهأ تافص]

 هللا ميمي الو ,مهيلع فاخ ريغ مهيدل فورعم وهف ؛قحلا فرعت مهمولق قحلا لهأو

 نم عفرتلاب انبحاص قح ذخأيو .ىنعم لوقعلا ءاضف ين مهل رشني الو ءانزو نيدحاجلل
 يف زربي قحلا ذإ .قحلا ىف رمضملا هللا رس كلذكو .ىوقلا خوفاي جوأ ىلإ فعضلا ضيضح

 .اًيوق ريصيو ولعي مث ءاًفيعض ةّطحلا ّنِك

 ضيضحلا ىلإ طقسي مث ؛اًيوق يمهولا ءالعلا نم اًطباه راصبألا أجفي لطابلاو
 َقَهْرَو قَحلا ءاجول :لدعلا لئاف كلانه هل لوقيو ءاقوحم ريصي مث 00 ىندألا
 ع سس مم 2 ريم

 .[١8:ءارسإلا] «اقوهز ناك لِطَبْلا َنِإ لِطَبْل

 نيقيو نيد هلك ىلاعت هللا لهأ قيرط]

 [ِةيْئَي يبنلا ردف ةفرعمو ؛ةيدمحملا ةينّسلا ةنسلا ةداح ىلع فوقفوو

 حصفيو ءانتقيرط مكحب حّرصي ءاعطاس اًرونو ءاًعطاق اًصن نمضتي مالك انل يتأيسو

 يلحتلاو هلامعأب لمعلا انتقيقحو ِةِكي ىفطصملا ةقيرط يه انتقيرط نإف ءانتقيقح رسب
 .هلاجرو هلآ ىلعو هيلع هللا تاولص هلاوحأب

 انو اظخ اردو ةيفخلا اههننابتلزو هوةضانلا نذل اقول نيم: اة انقر طمبتلا :١ كفو



 .هقوقحو هللا دودح يف الإ عيضولاو عيفرلاو .دوسألاو ضيبألاو

 ضرغب سندي ملو ءيويند يمن وأ رمأ بلطب هلل دمحلاو اذه انجاهنم ْبَشَي مو

 .باجحلا لهأ سوفن هب حرفت رابغ هقحلي ملو ءناوكألا ضارغأ نم

 وسوقلا يم دهتت ل افعتا ونو ةكشلا هللا داعم ناقد رق ووو نشو ةيوشلك قاف

 ىلع نواعتلاو ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا قيرط نم «ةميقسلا سوفنلاو ةدسافلا

 انهو .مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر ةبحمب ءانفو «ىلاعت هللا ةاضرمل اًبلط ؛هتنسب لمعلاو

 .نيقتملا عم هللا نإو «نيقداصلا ةيغبو «نيقفوملا ةياغ
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 '"' (نامعنلا ةرعم) يَ فنصملا لوصو]

 [ُكذ هيلع هؤانثو يدنجلا ىفطصم نب دمحأ ديسلاب هعامتجاو

 اكسم هلاح نسحو بجر ديسلا فطل رشن نم لمحأ «ءانجس رفك» نم ٌتمقو

 ةرعماا :ةدلب ىلإ تلنَضَو ىتح لزأ مو ءايرهبع |رشن هلاوحأ قئافر نم رشنأو ءايذش

 يبن انديس ةرضحل اهيف ٍيناحورلا ناطلسلاو .«ماشلا يف ةفورعم ةريغص ةدلب يهو ««نامعنلا

 ءدبلا يزارط يف - مظعألا انيبن ىلعو مالسلا نييبنلا هئابآ ىلعو هيلع نون نب عشوي هللا

 .مالعلا كلملا تاولص لضفأ - ماتنخلاو

 سانلا عرهف ءرهظلا تقو تقولا ناكو ةدلبلا يف ريبكلا عماجلا ٌتلخد دقو

 َّلصو ٌّيدل فقوف ءرسلا ةبذاجب ىتمه لإ ُهْنبَدَتْجا لجر ىبناحجل فصلا يف ناكف ؛ةالصلل
 ءاهبادآو اهرارسأو ءاهماكحأو هتالص ناكرأب اًماع .هلل اًعضاخ اًئناق اًمشاخ هتالص ّمتأو

 ينذخأف لإ هتيلكب هرصب قّدحف ؛ّلع دس هبلق نم ىَّنَح فارصنالا دارأو هءاعد متأ املف

 ىتأو آليلق انسلجف ةشهد يف وهو هراد ىلإ انلصو اذإ ىتح هعم ٌتمقف ملكتي مو هديب

 رطاخلا باط دقو كانه انسلجف «هتيواز ىلإ يب ىتأو يديب ذخأف ءانجرخ مث

 نم ةّيزمو .صالخإلا نم اًنأشو ءقدصلا لاح نم ًالاح هيف تيأرف ؛سلجملا حسفناو

 ىفطصم نب دمحأ ديسلا وهو الأ ءاّرهاط اًّريسو ءاّكرابم اهجوو ءاَعامل اًرونو .حلاصلا لمعلا

 اهب هل تامف ءاهم زاتجا يباحصلا ريشب نب نامعنلا وه نامعنلاو «ةثدحم مويلا ةّرعملاو ؛ةميدقلا :يأ ةّرعملا )١(

 «مالسلا هيلع نون نب عشوي ربق دلبلا لبق نم اهروس بناج يفو .هب تيمسف هيلع ماقأو هنفدف دلو

 رساي نب رامع نب هللا دبع ربق ًاضيأ ةّرعملابو سلبان ضرأب عشوي نأ حيحصلاو ءليق اهيف ةيرب يف
 ىمست ال ؛فيعض ببس يبأر يف اذهو هل نادلبلا حوتف باتك يف يرذالبلا كلذ ركذ ءيباحصلا

 وزمع نب نافطغ نب يدع نيا عطاسلاب بقلملا وهو «ناعنلاب ةأمسم اهنأ هنظأ يذلاو ةنيدم هلثمب

 مهؤام ةميدق ةريبك ةنيدم يهو .ةعاضق نب فاحلا نبا نارمع نب ناولح نب ةميزخ نب حيرب نب

 .ماشلا دالب نم يهو ؛نيتلاو ريثكلا نوتيزلا مهدنعو ءرابآلا نم
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 ديب تلزنتو لإ تضيفأ ةيسدق ةحفنب هتلمكأف ؛بجر ديسلا خيش يدايصلا مث «يدنجلا

 قلخلا هللو ءرسلل اكو ءرمألل اظفح هتيمسلطب هتيقبأو لع حوتفلا ةريضح نم نرعلا

 .ريصملا هيلإو ءرمألاو

 يىل تلصحو مهم نينا منو .كانه مه نيذلا نيحلاصلا دفارم لع تفط دقو

 .نسح دوع انهو .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءمهتكرب
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 .[14 :ةيئاجلا] «تريقّئُمْلآ و هلآَو») ءراص نيأ فيرشلا عرشلا ىلإ ريصيو
 : ةيعافرلا ةّيلعلا ةقيرطلا لوصأ صخلم

 عَم أوُنوُكَو» :للاعت لاق هلاقمب دشريو هلاحب ضهني يذلا فراعلا لماكلا حلاصلا خيشلا ةبحص

 .[؟7:بازحألا] هِهْيَلَع هنآ أوُدَهنَع ام أوقَدَصؤ نيذلا :يأ [9١١:ةبوتلا] «َتريِقِدٌّصلآ

 .«للاخي نم مكدحأ رظنيلف هليلخ نيد ىلع ءرملا» :25 لاقو
 مييديأ قْؤف ِهّللا َدَي هللا تروعيابي اَمنإ َكَتوعِياَبي ييدذلا ْنِإؤ :ىلاعت لاق هللا يف ةعيبلا ةبحصلا دعبو ع كد د يسمو د يد ريب مها س# ماش هم دو ص ال نا 8

 يف ةعاطلاو عملا ىلع #: هللا لوسر انعياب :ههض تماصلا نب ةدابع انديس لاقو ٠١[. :حتفلا]

 .مثال ةمول هللا يف فاخن الو ءانك ثيح قحلا لوقنو .هّركملاو طشنملاو رسيلاو رسعلا

 :لئاق نم لج دهعلا قوقحب مايقلاب ةمألا هللا رمأ دقو ؛هباحصأ عيابي ناك لي ىفطصملا نأ تبث دقو
 ْهُكِيَلَع هلآ ُمُلَعَج ْنَقَو اًهِديِكَوَت َدَعَب َنَمِيأْلا أوْضَقَنَت اَلَو ْرُيِدَهَنَع اّذِإ هلأ ٍدْهَعِب وُفْوَأَود

 ريشم اذه لك .[؟ 4:ءارسإلا] «ًالوعْسُم تراك َدِهَعْلا ّنِإ» :هناحبس لاقو .[١9:لحنلا] «ًاليفك

 سبل ةقيرطلا هذه لوصأ نمو .هلهأو قدصلا عم فوقولاو .ةنامألاب ققحتللو ةنايخلا كرتل

 .ةقرخلا

 نسحلا سبل ححص هرس هللا سدق يطويسلا لالجلا نأ ينارعشلا باهولا دبع خيشلا هللاب فراعلا حرص

 .هنع يضرو -ههجو هللا مرك - يلع انديس نينمؤملا ريمأ مامإلا نم ةقرخلا يرصبلا

 .مهتلسلس دنس ةباتك غالب قبس اهيفو ؛ءادوسلا ةماعلا يهو يعافرلا مامإلا ةقرخ ىلع مالكلا قبس دقو

 .ةيافكلا هيف ام اذه نم مدقتو .نيدلا نم دانسإلا :اولاقو .نيدلا ءاملعو نوثدحملا قبطأ كلذ ىلعو

 ةمظعل راسكنالاو .هلل لذلاو ةنسلاو باتكلاب كسمتلا كلذو ةقيرطلا هذه لوصأ بل وهو اهنمو

 .هناحبس هللا نايسن مدع كلذ بدأو هيلإ راقتفالاو .كش ةريح ال ميظعت ةريح هيف ةريحلاو .هناطلس

 لايع مهلك قلخلا» :قدصألا ربخلا يفو سانلا عفني نم سانلا ريخ نإف ىلاعت هللا قلخ ىلع ةقفشلاو

 رضي ال هنإف لصولاو عطقلاو لعفلا ىوعد نم درجتلاو «هلايعل مهعفنأ هللا ىلإ قلخلا بحأو هللا

 تابقارملاو تادابعلا يف روضحلا ماودو هللا الإ عمجيو قرفيو عنميو يطعيو عطقيو لصيو عفنيو

 «كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعا» :قي هللا لوسر لاق .ناسحإلا ماقم وهو .هللا عم

 5 هللا لوسر انأبنأ اذك ملعتلاب ملعلاو .ملحتلاب ملحلا نإف .ينس قلخب ئيس قلخ لك لادبإو

 .ءاخسلا ىلإ لخبلاو ملحلا ىلإ بضغلاو قلخلا نسح ىلإ قلخلا ءوس بلقي .هسفن ديرملا بلقيف

 عفنلا ىلإ ررضلاو .ءافصلا ىلإ ردغلاو ءافولا ىلإ ءافجلاو ةنامألا ىلإ ةنايخلاو ,عضاوتلا ىلإ ربكلاو

 يتلا ةبذاكلا ةرفكملا ليواقألاب ضوخلاو بدألا ىلإ حطشلاو دودحلا دنع فوقولا ىلإ ىوعدلاو
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 .قولخملا ىلإ لعفلا ريثأت ةبسنكو ؛ةقلطملا ةدحولاب لوقلاك داحلإلاو غيزلا لهأ نم ةعامج اهداتعا

 .رثؤملا ىلإ راثآلا درو ةيدبعلا ةبترم تحت راهقنالاو «ىلاعت هلل عوضخلا ىلإ كلذ هابشأو
 «للزلا بنجت عم لمعلاب طاشنلا ةحاسم ىلإ لسكلا ةذهو نم ديرملا جرخي نأ ةقيرطلا هذه لوصأ نمو

 نم قح ىلع اًيغب الو اًولع الو ضرألا يف اًداسف ديري ال ؛هعبط ضرمو هسفن ضرغ نع درجتي نأو
 ليف اح هع هلا لوسر ناثآ اننتن.هنلا تانكي اما نوكي ثأو" ا ودع الو: قلل: ق وقح و أ تلا قرتقخ
 «ضرغلا عم ال قحلا عم اًرئاد :فيرشلا عرشلا رهاظ ةذخاؤم هيلع طلست يتلا تاملكلا نم هناسلل

 ىلإ لوئي اميف ةميزعلا رزئم اًداش ؛مزعلا ءاول اًرشان «رايغألا ىلع افرصنم هيلع ًالكتم هللا ىلع اًدمتعم

 .لطابلا لهأ نم اًديعب قحلا لهأ نم اًبيرق ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر ةرصن ىلإو ىلاعت هللا

 ءاملعلل اًبحم مئال ةمول هللا يف هذخأت الو «ةيزم هريغ ىلع هسفنل ىري ال ؛هئايربكل اًعشاخ هلل اًعضاخ

 اًشاَّيط ال ربك الب اًروقو ؛قلخلا ىلع قيرطلاب ززعتم ريغ ءنيرجافلا ءاهفسلا نع اًضرعم «نيلماعلا
 نيفئازلا ىلع اًبعص «نيدلا يف اًرويغ«هلاعفأ يف هللا رمأ اًيدعتم الو «هلاوقأ يف اًشاَّحف الو هلاوحأ يف

 هاوه نوكي ىتح انمؤم مكدحأ نوكي ال٠ :ِي لاق .هسفن ىوحل اعابتا قحلا نع فرحني ال نيملاظلاو

 اتاك توملا نيعلا ةفرط عم بقرتي ناطيشلا عدخل اًظقيتم سفنلا رورغل اًمفاد .هب تئج امل اًعبت

 لمع َلَمَعَيِلف هَبَر َءآَقِل أوُجَرَي ناك نَمَف9 :ىلاعت لاق «هلل عم ةرضاحملا ةعيرذ اهذختي هلامعأل
 هللا نم هلاعفأو ؛هلاوحأ لك يف ييحتسيو .[١١٠١:فهكلا] ادَحَأ ههَيَر ةَداَبِعب كِرْشُم اَلَو اكِلَص

 مهلاك دقتعيو ,مهريغ ىلإ حنجي الو مهتلزنم مه فرعيو «مهظعيو هخياشم بحي «ىلاعتو هناحبس

 الو «ةباحصلا لجيو ةبارقلا دويف بتارملا دحيو ءاعيمج مهلك هللا ءايلوأ بحيو ,مهريغ ىلع مهلضفو
 هيلع هتيالوب الع 5 هللا لوسر ةطساوب هللا ددم دمتسيو هلل ضغبيو هلل بحيو ءولغي الو ولعي
 .[1:بازحألا ] «ةبِسْفنأ نِم ترينيْؤُمْلاِب وأ يتلا :ىلاعت هلوق دهاشب

 .راوطألا يف ةنكملاو ةماقتسالاو دجلاو قدصلا لعجيو هللا لوسر حورل طئاسو هخياشم ذختيو

 ىلاعت هللا قيرط يف ةعاضب ةينلا ةراهطو ردصلا ةمالسو .نسحلا دصقلا يف مزعلاو لاحلا ين تابثلاو

 افولأم .قحلا ىلع مدقي الو ءافورعم رفكي الو ءارتس قحلل كتب الو ءارس عيذي الو ءاَرب دحجي ال

 ءاصعلا قش نع دعبي ءاهتاداقو سانلا تاداس لجيو «ةبيشلا اذ مركيو ريبكلا رقويو ريغصلا محري
 ةمهلا ىلع نوكيو ةعامجلا قرافي الو ةعاطلا فلأي .رمألا يلوأ عزاني الو ءىوه او سفنلا بناجيو

 نئاخلا نم رفني ؛ةمغلا فشك هلأسيو «ةمعنلا ىلع هللا ركشي ةمألل رارض ريغ «ةمهملا يف اًروبص

 قح اًيعارم ؛محرلل ًالوصو نيدلاولل اًّراب .بذاكلا بذكيو قداصلا قدصيو نيمألا يلاويو
 تائيسو دسحلل اًحراط ؛ناكمإلا بسح ناسحإلل الاذب .ءارقفلاب قفر اذ .باحصألاو ناريجلا

 نسح «نيدلل داشم ريغ ءرفغتسا بنذأ اذإو ركذ لفغ اذإ .قاقشلاو يغلا نع اًعفرتم قالخألا
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 دقو .ةديصقلا هذب- اهتمظن دقف .ةديحألا املاوحأ قئاقرو .ةديعسلا انتقيرط امأ

 يدمحملا نذإلاب - هتيمس يذلا يناويد يف يهو ءاهرابخأ اهيف ٌتيوطو ءاهرارسأ اًهَتنَّمض

 :نيحلاصلا ىلوتي هللاو ءاهصنب يه اهو ؛«(«بويغلا تارضح ىلإ .بولقلا جارعم) :-

 02 ٍتادوجّؤلا لك نع ٌفكللو ةَليسو تاق راخللاقبرط

 ُمَركُيو ىيُحي هللا نضب ادَغ اهئمض ّبلقلا ٌصلخأ نم اًَنْنَعيرط

 ُمَّكَحي ٍبوُلَقلا لهأ لعٍقْدصب اهّمكح ْمِكحي حار نم اًنتقيرط
 ١ تا ل ِ .(< 5 0090 ٠ _- / ولا

 ملَسَئوِهِتْئَرن مة ظفحتو ىوغلا نم داؤفلا يجنت انتقيرط

 ملم ؛لَقَت لك يف ابومضم و ةنشٍِلاحلاةتومأماتتقيرط

 نمع وفعيو ؛هيلإ ءيسي نم ىلإ نسحي .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هللا ليبس ىلإ ابعاد نينمؤملاب نظلا

 .هللا لوسر ىلإو هللا ىلإ رمألا در عزون وأ عزان اذإ .دوقح الو دوسح الو دوحج ريغ هملظ

 لامكو لضف ىلع مهلك نيحلاصلاو ةمثألا ىريو .بدأ ليضفت امهريغ ىلع هبهذم مامإو هقيرط مامإ لضفب
 هللا ءاش نإ هب حجري نزو لمعلا يف هل موقيل ناحجرلا هتمثأل ىريو .لاعفألاو لاوقألا يف دادسو

 ةذخاؤملا طلسي ام لك نم مهنوصيل رشبلاو راقولاب مهلماعيو ؛هلاو هلايع مم ةرشعلا نسحي :نازيملا

 همدخب فأريو .رجضم ريتقت الو .رطبم ريذبت ال .ىطسولا ةشيعملا مهيف ميقيو ؛مهيلع ةيعرشلا

 الو .ملظ ىلع ميقي الو ءادهع ضقني الو اًذو مضيي الو .كلذ لئمب هناعأ ردقلا ناك نإ هيلاومو

 ظفحيو هبضغ كلميو ؛ةظلغب الو .ةظاظفب هناسل قلطي الو «نيقولخملا نم دحأل ةين ءوس يوطي

 ناطيشلل اًرهقو سفنلل اًبيذهت اهءادآو اهتاولخو اهبازحأو اهداروأو ةقيرطلا ناكرأب لمعيو .هبدأ
 قلفم ٍلوقب حجبتي الو .هلل ةملا لمعلل قيفوتلا يف ىريو ؛هلل لمعلا ىريو «ءايرلا نع هلمعب مفرتيو
 ثدحتلا دح زواجتت يتلا تاحطشلاب لوقي الو ءعماسلا ىلع سبتلي .فوصتلا نم هنأ معزي

 نيدلا نم اوناك نإ حطشلا مهيلإ بسني نم عم بدألا يناني مالكب هوفي الو .تّلج وأ تلق ةمعنلاب
 رهاظل اًملاخت مهيلإ دنسملا مالكلا ناك اذإ الإ «ىلاعت هللا ىلإ مهرمأ كرتي لب ,مهلاك تبثو مهلاح الع

 هلل ةالاوملا يه ةيالولا نأل ؛مهيلإ روزلاب بسنو .مهيلع ّسُد هنأ اًدقتعم اّناب اًدر هدري هنإف عرشلا

 .ةكرابملا انتقيرط لوصأ هذه .هلاوقأ هتمحرب ددسيف ىلوتي هتلاو ,لاعفألاو لاوقألا يف يو هلوسرلو

 .انقيقحتب [ غمادلا ناق رفلا] الو هللا, , مفك و



 هروطو ّيبنلا لاح انتقيرط

 ةقأّرو د هُرو ىدص اَنتّميرط

 هسفن ٌءرملاىّري ال نأ انتقيرط

 هس الي يلق تكي

 لعٌددعالبٌركِؤاتتقيرط

 ًالعاف َريغلا ىّرن ال نأ اَنَتَقيِرَط

 لا
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 ٌربعو قوشو فوذا ثتقيرط

 1 ف ُّ 7 سرلس 7

 ةعولو دهجو دج ات قيرط

 اصّعلل َّنَّشلا ىّرنال نأ اًنّيَقيِرَط
 5 _- م

 ست امم ]7

 لح وم

1 

 . 2 4 احلا َدَهَش : نأ ا دقي رط

 ةيانعلا فرفر

 مجرتت َنيقراملل هٌَرِس نعو

 ُموَقُم جبهجنو ىلولا ىلإ 10

 ُمَّدَقملا وهف بكرلا ٌريخأ اهيفو

 لكن ىّوهلاو توك ٌنحنف

 ٌمظعتو ىقرَت َكالُّسلا هبو لجأ

 ُمِغرَت لم لا فضلا : مديد

 ُمظنَنو مك سافنأ دراوم

 مرحب يطعُي نمحّرلا هنأ ىوس

 ُمَحْرَيو يضقُي ِنْيَرْمألا يف ٌرمألا هل

 مهنع ريخلل ٌركّذلاو هباحصأو

 ٌمَظعأ ُدرفلا انُحِيش ْنكل موقلا نم

 ْمَصقُي ٍدهعلا ثان ذإ هيَرشمب
 مد هلك اهعمد نيع ةريعو

 دكت صلاخ قدص ةَولَخو

 ُمَرْلَب, املا ةالاوُمَنِإف
 ملسم وهبنئنمل اناسحإ يدشن نأو

 ُمَّرَكملا ٌلوسَرلا يداها ّرَمأ هك
 و < 2 ب هو :
 مهنع ةيؤذألا يوزن نأو ريخب



 ةيانعلا فرفر

 ةحرطو ٍءايَرلاو حم اَتقيرط
 ل م 95 م -

 ّمِئاد ّبلقلا َّبِذجن ْنأ اًنُدَعيِرَط
 اَنامَرٌريئانأاَنَقبِرَط -و سمس

 ةَمقَر ّرّسلا َلَعجن نأ اًنقيرط

 ٌرِضاَح سانلا عم ٌةجو اَنتَقيِرَط

 ٍةَشمَر لك لعانأ اَنتقِيِرَط

 ٍدعأ ٌيِءانرلا جه اَقيِرَط
 مد نيحعلا التفت نأ اَتتقيرط

 ٌةَدْش هللا فديت نأ اَنكقبِرَط

 هنِسل خيش ٌمئركإاًنقيِرَط

 (ًمِكاد هي ٍرط

 ُةكرتو بوذكلا رجه اًتَقيِرَط

 ىّوَملا نم ٍداْؤُفلا لسغ اَنتَقيِرَط

 يذلل ٍةَهارِفلا ُدَراَتَِيرَط

 ء] و 2 1 1 3

127 
 مزلم ٍنوَصلاب رشحلا لاوس َّنإف

 ُمَنرَتن هركذ يف لب هللا ىلإ

 موق متكَنلا يهم ىلع ُنحنو

 مقرن هلل ٍقدَّصلا ٌروطس اهيفو

 مهما الإ بوبخملا ىضَتْرُم لهو

 ُمثْهَلتي ال هللا ركؤذ ب ٌبللقو

 ٌمظعملا ُيِبِشالا وهف وهاك

 ُمَّوقأ موقلا ٍةَلمج نم ُهَججاهنمف
 ُمٌوُئةَلاطَبلا شرت يف ٌساَفاؤإ 2 26 ا

 م رو 2

 مسربي ُمِيْرلا هب نم هيف ٌضِغبْنو

 ملظيو يدوي سانلل نسم لالذِإو

 محري لفطلا من لفط ٌةمحرو

 ُمَّرَكأو ىنغأ هللاوةّيرالب

 اومَّرْلَأ ٌموقلا اذكه قودَص ٌّبُحو

 ُمّسوَنهلاقفوويعب نمو

 ُمِيَيو رومألا يف يضقي ٌعْرْسلا هب

1١ "0 



 ٌدراو قدصلاب ًءج نإانتقيرط

 مو

 اضألاب ٌدخألا انّير نم اًنُتَفيرَط
 يذلا ٍدِشرُملل ٌميلستلا اَنُتقيِرَط تك

 ةنس داش نم ٌرارْعِإ اًنَُقيِرَط

 ٍةاَخوب لوقنال نأ اتتقيرط

 اًرهاظ َعْرَّشلا ٌظّمحن نأ اًنتَقيرَط

 اهلك ٍتاحوطُشلا ُدَر اَنَقِبِرَط
--- - 

 ٌةربع ٌبلقلا ٌدخأي نأ اَنَتَقيرط

 لزت مٍِتامارّكلا نأ اَنتقيرط

 ْمهُمهَس ٌقراوحلا أ اتتقبرط

 كا دقوا نأ اَتقيرط

 اهّلك ٍتايادبلا نأ اَنَقيِرَط

 ةقيرط يهو ءاهيلع هللا ىلإ ريسملا يف انلّوعو ءاهيلإ بولقلا اَنَقُس يتلا اَنَتَْيِرَط هذه

 .ِةكَو نيلسرملا ديس ةنسب نيكسمتملا

 ةياتعلا قرف

 ملسنو انرمأ ينام كحن

 ُمَهْلُث ضِماوَملاٍتاراشإلا يفهب

 ُمُدَقْيواَنَرمأاَنمٌرُخوِب

 لأ ريَسلا ف يلِسَلا هماكخأل

 ُمكِمجَدَبِولايفنْغِئَرُنُكْراهب

 مَعَ ةيصلاو لولخبالو

 ُمَسْلَطممل يفخلا ٌرُسلاوهاذهو

 ونت لوول اسهم كك 113

 مستني ذِإ حيرلا بوبش نم ولو

 دكا ةريغ اًشيط ءاج نإو

 ٌمظتو ودبت هللا ٍلاجر يدي

 ٌمهنم تام يذلاو اّيح ناك نمل

 ُمكحيو ٌدِيِرُيام اًرهد ٌلَمفيو
 هَ 2 ٠ و 8

 متحتو ودبت هللا رمأ ٍيفيرضتب



 ١ 1/ ةيانعلا فرفر

 ةيدمحملا ةنّسلا يقف ريبكلا يعافرلا دمحأ ىدمحملا مامإلا مالك]

 [هب انعو يَذ قيقحتلا ةياغ يف مالك وهو

 :كذ يعافرلا دمحأ ديسلا قيرطلا مامإ انخياشم خيش لاق

 نإف .نيفراعلا بايلأ رانم يهو ؛ذعقب اهمو موقي اهم .فراعلا خفر ةيدمحملا ةنَّسلا

 اَمَوُرَصَبْلا َعاَر ام :ةلجلج وه لب ؛ىوهلا نع قلطني م كي اهناينب عفارو اهناكرأ دّيشُم
 .[17:مجنلا] «ْىَفَط

 .هادف نيملاعلا حاورأو انحاورأ - هعاّبْنا ةكرب نم ةصحلا هذه نيفراعلا هئاّرَولو

 نينمؤملا مأ نع :هّللا مهمحر ملسمو يراخبلا نيمامإلا يتقيرط نم دنسلاب انيور دقو

 اَم اَذَه اًنرمأ يف ثّدخأ ْنَم» :ِيتَي هللا لوسر لاق :تلاق -اهنع هللا يضر - ةشئاع انتديس

 ذر َوُهَف اًنَرْمَأ ِهّْيَلَع َسْئَلالَمَع َلِمَع ْنَم» :ملسم مامإلل ةياور يفو ؛"'اّذَرَوُهَف ُهْنِم َسْيَل

 5 ل دا دش مما ل عم
 اوضعو اب اوكسمت نيِدِش ارا َنييهمل ِءاقلخلا ٍْنْسَو ينشب مكي" :نَلَع لاقو

 يف داز ”(ةلاَلَض ٍةَعَدِب َلُكَو ٌة ةَعدب ند َدحُم لك ّنإِ ؛روُمَْلا َتاَنَدَحمَو َمُكايإَو حاولا اَهْيِلَع

 .««راّثلا يف ةَلاَلَض ٌلُكَو» :هيأور

 حو هللا ُباَتِك ٍثيِحلا َنَسْحَأ َّنإ» :لاق هنأ و هللا لوسر نع ف ةريره يبأ نعو
 .«اجتاَتَدْحُم رومألا ٌدَسَو ِدّمَحُم ىَدُه ىدملا دو

 م «كر 37 ته ك4 .ى6 ع »ل رت يطا ار تا
 « ٍلوُسَرلاَو هللا ىلإ هودرف ءئش ىف متعزتت نإف# :ىلاعت هلوق يف ءاطع نعو

 )١( يراخبلا هاور )١7/٠١١(؛ ومسلم)١١/1١07(.

 )5( هاور مسلم)١١/5١07(.

 .(7 3717 /1) دواد وبأو «(/6 /"ا/) دحأ هاور (؟")

 .(4177 /7) ةميزخ نباو )١/ 26٠(. يئاسنلا هاور (4)

 .(500 )5١/ دمحأو )1٠١7/0(. ملسم هاور (5)



 ةيانعلا فرفر 8

 .ِيِلَي هللا لوسر ةنسو هللا باتك ىلإو :يأ [5 94:ءاسنلا]

 برقملا بطقلا هتنب دلول - هنع ىلاعت هللا ىضر - ىعافرلا دمحأ ديسلا مامإلا لاقو

 :زيزعلا هرس هللا سدق ىعافرلا بزعألا ميهاربإ ديسلا قاحسإ يبأ

 كلس دقف .هوجولا هذه نم طقس نمو ؛هتنّسو هتعيرشو هقالخأو هبادآ عبتا ِِكَي هللا لوسر



 ١54 ةيائعلا فرفر

 [ءارغلا ةيدمحملا ةنسلاو باتكلا ىلع سسؤملا عماجلا هدهع فلاخي نمم

 ةيينلا نضر قل األ نورا: ناتنب نابي نمد 1| 1«اقينيداتو ريمعلو
 ةحاس لخدو ءاندهعب جردنا نمف .ةجحملا هب تجلبناو .ةجحلا هب تماق يذلا عماجلا

 .ميوقلا يوسلا صنلاو ؛ميركلا دهعلا كلذ ماكحأب هقيرط يف لمعي نأو,دبال ءانددم

 خئاشملاو ءايلوألا ءانبأ نم تيأر ام رثكأ امو ءانم سيلو لب ءانع ديعب وهف هفلاخ ىتمو

 مهوفلاخو محو كلسي اومظتناف ءمهفلسو مهئابآب رورغلا ضع مهقطتخا اشانأ
 لهأ عم  هللاب ذايعلاو - اوعقوو ءبسنلا درحي ىلع اودمتعاو .مهتَوتفو مهقالخأو مهامعأب
 نم اذه نأ اوفرع امو .بدألا ءوس ةدهوب حلاصلا فلسلا نم ريثكلا عمو لب ؛تقولا

 ؛قحلا روحم لوح نورودي نوقفوملا ذإ ؛ةعينشلا ناطيشلا سئاسد نمو «ةعيطقلا يعاود

 ةراشإب عملت «ةينارون ةقراب ىلإ الإ نوتفتلي ال .مهاوأمو مهؤجلمو مهاحر بطق وهف

 نامكاحلاو ؛نالداعلا نادهاشلا امهو ؛ةينسلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا ماكحأ اهديؤت «ةينابر

 .لوذحخخم در وهف امههفلاخ امو «لوبقم قح وهف اهيلإ لآ ام «نايهانلا نارمآلاو .ناعاطملا

 - ذخف ؛نيتفيرشلا نيتملكلا نيتاه ىلع ىلاعت هللا ىلإ مهريس يف نيفراعلا رمأ رادمو

 بانجلا نيمأ ٌرِصو ؛مهقيحر برشاو «مهقيرط مزلاو موقلا رثأب - قحلا بلاط :يأ

 مالت نأب ردجأو .عابتالاب قحأ ذئتيح تنأف ,مهنم تنك نإ امهيس ؛مهنع عطقنت الو مهتلفاقب
 نكو ءيدجي ال هدرجمب كلذ نإو .(يّدَج ناك) :لمعلا يف دج الب لقت الو ؛عاطقنالا ىلع
 دّيشيل ؛هئابآ جهانم فرشأ مازتلاب دلولا ىلع ةيضاق ةّيدلاولا نإف ءاقاع نكت الو اراب اًدلو

 :مهنم بتاعم .مهنع ديعب وهف الإو .مهركذ يبحيو .مهرمأ كلذب

 بشبتلا نع ةذوننتم كتفي ”اننأ ييتكإو تنين نإ نك
 يبأ ناك لوقُي نم ىعَملا سين اذانأاهلوقُي نم ىعقلا نإ



 ١/١ ةيانعلا فرفر

 مُجتِيَب انْمَسَق نحن» :ىلاعت هلوقل ىلاعت هللا ةمسقب اضرلاو [:ةعباسلا دي

 [17 فرخزلا] «اًيْئَّدلآ ةْوَيَحْلا ىف

 اًمَوَق ُدَجَح اّل» :ىلاعت هلوقل هللا ف ضغبلاو هللا يف بحلاو [:ةنماثلا ةلصخلا]
 ا أَوُئاك َوَّلَو ُهَلَوسَرَو هلل دآَح نم توُداَوُيِرِحآلاِمْويلآَوِهَللأب تروُنيؤُي

 .[7337: ةلداجملا] «ْةجريِشَع ْوَأْر هَتاوْخِ ْوَأ مهءانَبأ

 ةرامأل سفَلآ ّنإ# :ىلاعت هلوقل اهتبراححو سفنلا ةفرعمو [:ةعساتلا ةلصخلا]
 .[07:فسوي 14 ٍءَوُّسلآِب

 [:رطاف] ِهاَوُدَع ُهوُدِنعََف ٌوُدَع ل َنّطْيْسلاَّنِإ) قات ةلوقل ناطظيشلا ةرزاغو
 .هوبراح : يأ

 هنْوَشْخَآَو سانلا أَوُشَحَت الف» :ىلاعت هلوقل لاح لك يف هللا نم فوخلاو

 :ىلاعت هللا لاقو «[٠5:ةرقبلا] «نوُبَهَرأَف ىَّيِإَو» :ىلاعت هللا لاقو «[4 4:ةدئاملا]

 .[14:ءاسنلا] «ِةُهَعَمَوِهَو هللا َنِم َنوفَخَتْسَ سي اَلَو سائلا َنِم نوفَخَتَسَي ته

 < ةَيَفْحَو اًعُرَصَت َمُكَبَر أوعْذأ» :ىلاعت هلوقل ىلاعت هللا ىلإ عرضتلاو ءاعدلاو
 ٠١[. :رفاغ] « ل تجتسأ نوُعذا» :ىلاعت هللا لاقو .[ 05 :فارعألا]

 موَقلآ لإ هنأ رْكَم ُنَمأَي الق) :ىلاعت هلوقل ىلاعت هللا ركم نم نمألا مدعو

 .[49:فارعألا] 4َنورسَحْلا

 هللا نإ ِهّللا ةَمْحَر نِم أوّطتَقَت الذ ينسوا يب

 لك َدنِع :جَتَنيِز أوُدْخ» :ىلاعت هلوقل ةالصلا ءادأ تقو اهيسال ةروعلا رتسو

 0 أم .لجرلا هروعو .ةروعلا هن ىراوي ام ةنيزلاب دارملاف ؛[* ٠٠ فارعألا] «ردجسم

 لإ اًسْهَنُهَلآَفِلَكُي الد :ىلاعت هلوقل ؛اًدعاق اًنايرع ىلص اًسابل دجي مل نإو «ةبكرلا ىلإ ةرسلا

 [/9:نارمع لآ] «َنحينيَبَر اوُنوُك» :ىلاعت هلوقل ملعلا بلطو «[787:ةرقبلا] «اَهَعَسَو



 ةيانعلا فرفر ١
 هاك نة لوا © تما أدق أ يرام ةىنأل امن اننط ٠ ظاعج هللا لاق . عاعتف ءازع | نك ٠ أ
 «اران كيلهأ ورك فنأ أوق أوُعَماَ نييذلا اجاني :ىلاعت هللا لاقو «ءاهقف ءاملع اونوك :يأ

 "عين لك لع هير ملهفا بلل بيع لاقو .مهنيد مهوملع :يأ [:ميرحتلا]

 اوُنِسْغَاَف ةؤلّصلآ لإ ممم ة اَذِإ أَم لا ا ب عم ناه هن رتل فوشرلاو
 ا هاو خسر شاع < نكس ءآر كلل واو
 4ِنيبْعَكْلا ىلإ ْمُكَلْجْرأَو مُكِسوَُرِب أوُحَسمآَو ٍقِفاَرَمْلا ىلإ َمُكَيِدْيَأَو َمُكَهوُجَو
 .ءاضعألا هذه اولسغاف نوثدحم متنأو ةالصلا ىلإ مايقلا متدرأ اذإ :يأ «ةيآلا [1:ةدئاملا]

 .[ ١:ةدئاملا] «اوُرّهْطَأَف ابُنَج حْجنُك نإو» : ى اعت هلوقل ةبانحلا نم لسغلاو

 .[ 1:ةدئاملا] «اًبّيط !ديعص أوُمُمَيَتَقءاَمأوُدَجَمَلَق» :ىلاعت هلوقل مميتلاو

 ابك َيِيْؤُمْلا ىلَع تناك ةوَلّصلأ ّنِإ» :ىلاعت هلوقل سمخلا تاولصلاو
 الإ ناتعكر رفاسملا ىلعو .تاعكر عبرأ ميقملا ىلع اًتقؤم اًضرف :يأ [17:ءاسنلا] 4اًكوُقْوُم
 .تاعكر ثالث اهنإف ؛برغملا

 ليللاب ينعي [:5:لافنألا] 4 اَريِئَك هنأ اوُرُكْذاَو9 :ىلاعت هلوقل ىلاعت هللا ركذو
 .راهنلاو

 ِْإ تملا أوُدُؤَن نأ مُكرمَْي هللا ّنِإإف :ىلاعت هلوقل اهلهأ ىلإ ةنامألا ءاطعإو
 .[58:ءاسنلا] 4اًهلَهأ

 هللا لاقو .[17:ديدحلا] «ةكمدتاَء آّمِب أوُحّرفت اَلَو» :ىلاعت هلوقل عرعلا كرتو
 ترا

 .[7 :١ صصقلا] «َنوِحرفْلا بحال هَل هللا نإ: ىلاعت

 «:ُكتاق ام َْلَع اَوَسَأَت الْيكِْلط :ىلاعت هلوقل ايندلا تاوف ىلع نزحلا كرتو
 .[ ١ :رشحلا]# رتضت ال لوك اوريتعاف#: ىلاعت هلوقل ركفتلاو .[7؟7:ديدحلا]

 لأ ٍليِبَس نَع َكُلِضُيَف ئَوَهْلأ عَن الَو» :ىلاعت هلوقل سفنلا ىوه كرتو
 َىِه ملأ ّنِإَف اًيئّدلآ ةوّيحلآ َرئاَءَو ىغط نَم اًمأَف# :ىلاعت هللا لاقو :.[؟1":ص]

 )١( ىقهيبلاو .(57 /4) «ريبكلا» يف يناربطلا هاور ):/ ١1/5(.
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 تاووبشلا أوعبناَو ةولصلا أوعاَضأ # :ىلاعت لاقو .[74- 717:تاعزانلا] 4 ئَو

 ىَهَنَو ِهَبَر َماَقَم َفاَح ْنَم اًمأَو» :ىلاعت هللا لاقو ؛.[54:ميرم] هاّيَغ َنْوَقلَي فْوَسَف
 .[ة ١غ: :تاعزانلا] 4 ىَوأَمْلا ىِه هنأ َّنِإَف ئَوْهآ نَع سفك

 مده نأ ْْكيَلَع ٌنْمَي ُهَللا لب :ىلاعت هلوقل مالسإلاو ناييإلاب هللا َِنِم ةفرعمو
 .[ 7١:تارجحلا] 4َنيِقٍدَص رسُك نإ نيَميِإلِ

 نِم كبَر نع ُبّرعَي اَمَو» :ىلاعت هلوقل نيح لك يف علطم ىلاعت هللا نأب ناميإلاو

 ةليعم «ِءآَمكلا ىف الو ضَرَألا فَقّرَذ ٍلاَقْثُم

 هذآ 2 ٠ 1 هنأ كمج - >> 1 2 8 5 0-6 5

 ركل - يدم 8 1

 ةبوت هّللأ لإ اَوموم ومما جرب ش 00 لام لا لاو لا روق تي 0

 هللا لاقو .[157١:ماعنألا] «أوُلِدَعَأَف رتل اذإو) :ىلاعت هلوقل مالكلا قدصو

 .[18:ق] «ٌديِتَع ٌبيِق ءقَرِهْيَدَل الإ لْوَق نِم ٌظِفلَي ام 8 :ىلاعت

 6١[. :نونمؤملا] «اًحِلَص ْأوُلَمعَآَو ِتبّيْطلأ َنِم م أولُك# :ىلاعت هلوقل لالحلا لكأو

 أوُضغَي تؤم لق :ىلاعت هلوقل مارحلا نم نينذألاو رخو نينيعلا ظفحو
 6 5 4 0 هللا لاقو 7” 0 و اوظفحتو ٍمِرَصنَأ ني

 ل * دس لع نكتب لة رصب

 .ةيآلا [١١:تارجحلا] ّدْشْنِم اَرْيَخ

 َدْعَب ُقوَسُفْلآ ممل سن ب بقلألاب | اودباتت لوف : قامت ةلوقلا بقنا :كزقو
 .[١١:تارجحلا] 4نميإلا
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 َنِم اريثك أوُبْنَِحأ أونَماَ َنيِذلا اهيأتي# :ىلاعت هلوقل نظلا ءوس نع بانتجالاو
 .[١١؟:تارجحلا] 4ّنَظلآ

 .ةيآلا .[١؟:تارجحلا] «أوُسْصَجت اَلَو# :ىلاعت هلوقل سسجتلا نع بانتجالاو

 «نييِمْؤُم منك نإ أَوُنكَوَتَف هلآ ىَلَعَوط :ىلاعت هلوقل هللا لع لكوتلاو
 لاقو «[7:قالطلا] «رُهَّبَسَح َوِهَف هّللأ ىلَع لكَوَعَي نَمَو :ىىلاعت هللا لاقو .[ 77 :ةدئاملا]

 سابع نبا لاقو ([58:ناقرفلا] «ُتوُمَي ال ىِذْلا يَحْلَأ َلَع لُصَوَتَول :ىلاعت هللا

 .«هنود امع عاطقنالاب ىلاعت هللا ىلإ بلقلا لاكتا لكوتلا» :امهنع ىلاعت هللا ىضر

 .[44:روطلا] «َكلَبَر ركُحِلر ييصآَول :ىلاعت هلوقل هللا ءاضقب اضرلاو

 أوُرياَصَو أوريصأ اوُنَماَد تريلا اًهُيَاتي» :ىلاعت هلوقل ةدشلا ىلع 6

 .[١٠7:نارمعلآ] ؟نوُكِلَفُت مُكْلعَ هَل اوتو أوُطباَرَو

 :ىلاعت لاقو ؛[ ١ :نامقل] «َكَيَدِلاَولَو ىلْركْنأ نأ» :للاعت هلوقل نا بو

 .[؟*:ءارسإلا] «اًندَسحِإ نيدِلَوْلاِبَو ُهاَيِإ ّذَلِإ أوُدبْعَت الأ َكلُبَر ئَضَقَو»

 هاّيإ ربك نإ هللا َتَمْعِن أوُركْشآَو» :ىلاعت هلوقل ىلاعت هللا معنل ركشلاو
 .حراوجلا عيمجب ةعاطلاو ركشلاو ١5 ١[ :لحنلا] 4َنوُدُبْعَت

 لآ] «ةفعضُم اًشَعْضَأ أْوَيَرلا اوُلُكَأَت ال» :ىلاعت هلوقل . ابرلا كرتو
 .[١١١:نارمع

 مل وفرْسُي مَ أوققنأ اذ اذإ َنيِذْلاَو» :هلوقل ىنغلاو رقفلا يف طسقلاب قافنإلاو

 رفا اذ تا و9 :ىلاعت هللا 0 0-5 4اماوف ق كلذ ب توب ناَكو أوف

 لكي هلوسرو ىلاعت هللا ةعاط ريغ

 َنَمْلاِب مُكَيِنَقَدَص ًأوُلِطَبُت ال :ىلاعت هلوقل ةقدصلا يف ىذألاو نملا كرتو
 .[؟1514:ةرقبلا] ؟ئّذألاآَو
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 ضيحجملا ىف َءاَسْيلا أولْرَتَعاَف# :ىلاعت هلوقل ضيحلا يف ءاسنلا برق مدعو

 .[777:ةرقبلا] 4َنَرُهظَي ْجَح ٌنهوُبَرَقَنالَو

 ل َنيِذَلِل اَهُلَع ةَرجآلا ٌراَدلا َكلِت :هلوقل داسفلاو بجعلاو ربكتلا كرتو
 .[87:صصقلا] 4نيقّتُملِل َةَبقَعْلاَو اًداَسف اَلَو ضرألا ىف اًوَلُع َنوُديِرُي

 محَرْمْأَيَو رقفلا ُمُكُدِعَي ٌينطيْشلا» :ىلاعت هلوقل روغلا نم فونخلا ك سد مع ي2خث م 2

 .[؟14.:ةرقبلا] ؟ميلَع عِسوُهّلئاَو ةلْضَفَو ُهْنَب ٌةرِفْغم مُكّدِعَي هَ د هّللآ ءاشخفلاب

 ًَءاَهفَسلا أوت ١ 1 وت الَو» :ىلاعت هلوَمل ناوخلاو ءاسنلا وأ ناسسصلل لاملا ميلست مدعو

 .[ 0 :ءاسنلا] 4مُكَلَوَمَأ

 توصل ىلَع أولُمِفَنَح» :ىلاعت هلوقل اهتاقوأب سمخلا تاولصلا ىلع ةظفاحملاو
 .[77/8.ةرقبلا ] 4 ئَطَسُؤْلآ ةوَلّصلآَو

 هلل 95 , ملح دق د دف ةغاملا ركع درو امو «[191:ماعنألا] (اميقتْسُم

 قيل

 . ِهَقْنُع ْنِم

 اِلَو اعيِمَج هللا لحي وُمِصَتعَاَوو :ىلاعت هلوقل مظعألا داوسلل ةقفاوملاب ةمزالملاو

 يف ّذش دش نم نإف .مظعألا داوسلاب مكيلع» :ِكك هلوقلو ؛[7١:نارمع لآ] «أوقفَت

 ."”ةرانلا

 ضزألا ىف ْمُهكَم نإ َنيرذلا» :ىلاعت هلوَقل ركذملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 ةيآلا [ 4 :١ جحلا] هركُمْلآ نع اوتو فورم ورم ةؤحكصؤآ اواو ةولَصلآ اوما

 اوُماَقأَو تَحِلَصل اولَِعَو أونماَ دنا نإ :ىلاعت هلوقل ةاكزلا ءاطعإو

 « نوُنَرْخَي مه اَلَو ْمِهِيَلَع فرح اَلَو َمِهْبَر َدنِع َمُهَرِجَأ ْرُهْل ةوكْرلآأوَ دامو ةولَّصلآ

 .[ ؟ا/ا/:ةرقبلا]

 )١( يذمرتلاو ؛.(156 /؟) دواد وبأ هاور )١54/5(.

 ؛كردتسملا» يف مكاحلا هاور(") )١/ 77(.
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 ا 00 ا ا ا اا و 1 تت 277 ا بببتب7”ب7ت7بجتج7

 «ةزَكرلآ أوتاَءَو ةولّصلا أوميقاَو [ سانلل أولوق 3 :ىلاعت لاقو

 ظ .[87:ةرقبلا]

 ىف َمُكُتوْحِإَف ةرَكَرأ ْاَوَئاَءَو َةَلّصلَأ اوُماَقَأَو أوُباَت نإق# :هناحبس لاقو
 .ةيآلا [١١:ةبوتلا] 4نيدلآ

 4ماَيِضلأ ْمكِبَلَع بيك رثكا# نيذلا انناعط لات هلوقل ناقيرب موضو
 َنَأَو هللا الإ َهَلِإ ال ْنَأ ٍةَداَهَش : سمح ىلع ُمآلشإلا يب ”نب» هيلع هلوقلو «ةيآلا ء[87١:ةرقبلا]
 ه لع
 ."”«َناَضَمَر مْوَصَو ٌجحلاَو قاَكَّرلا ءاتيِإَو قةالصلا ماَقِإَ هلل ل ادمحم

 َعاطَتْسأ نم ِتيبلا ٌحِح سائلا ىَلَع ِهّنيَول :ىلاعت هلوقل «مارحلا هع حب

 ."«اوُجْحَف ُخحلا ُمُكْيَلَع ضرُم دك ءُسَّْنلا امّيأ» :هلك هلوقلو «[917/:نارمع] # ًاليِبَس هيَ

 همك كر لبس لإ عذأ» لع هلوقل نيللاو قفرلاب ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلاو

 دقو ,”«َقالْخَألا َعِراَف اكَم ممل ُتِْعب تنعي :ةِلَي هلوقلو .[50١:لحنلا] «ةَيَسَحْ ِةَظِعَوَمْلاَو

 كف سنأ لاق هلثمو -هنع يضرو ههجو هلا مرك - لع انديس نينمؤملا ريمأ نع يور

 هناحبس لاقف هلالج لج هللا هيلع ىنثأ دقو .«اَقُّلحُخ ٍساّنلا َنَسحأ كي هللا لوسر ناك»

 هاحصاوملا لورا هللا لص [4:ملقلا] 4م يِظَع قُّخ لعل َكْنِإَو9 :ةاشا لافت

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهيعباتو «نيعمجأ نيرهاطلا نيبيطلا

 ىهتنا ءنيح اصلا ىلوتي هللاو اَنتَقْيِرَط ساسأو انتقيثو داقعنا ماكحألا هذه ىلعو

 يلوو «ةقيثولا هذه رارسأو «ةقيرطلا هذه ماكحأ كلاسلا مهفي هنمو .فيرشلا هصنب همالك

 .هللا الإ هلإ الو هللا وه ةيانعلاو نوعلا

 )١( ملسمو ؛.(١/9١) يراخبلا هاور )١/1759(.

 .(77/5١٠؟) يقهيبلاو .(118/5؟) دمحأ هاور (0)

 .( 1 /”) «كردتسملا» يف مكاحلاو ,.(57/7 /؟) يقهيبلا هاور (؟)

 .(455 /5) «ىربكلا» يف يقهيبلاو «(31/5) ملسمو )7١/ 4 5١(« يراخبلا هاور (4)
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 [ةمامعلا سبل ةيتسو ؛ةفرخلا سبلو ؛ةبحصلا ةقيقح نايب]

 راكنإب ةريع الو .ةقرخلا سبلو ةبحصلا ةكرابملا ةقيرطلا هذه يف اندنع نيعت دقو

 مهبراشم نيابي (يف لقو مهفالتخا رثك رابخألا لاجر نإف ؛اذمل مهلج وأ لضافألا ضعب

 ةقيقحلا يّرمأ يف نينكمتملاو نيدهازلاو نيحلاصلا قابطإ :موقلل ةجح ىفكو .مهفالتئا

 يخركلاو يرَّسلا مالعألا ةمئألاو دينجلا مامإلاب مهنم كيهانو ءاذه ىلع ةعيرشلاو

 .مهنع ىلاعت هللا يضر مههابشأو يئاطلاو

 نع اًضيأ هعاسو لب ؛يرصبلا نسحلا مامإلا َّدحَأ ظافحلا نم ريثكلا ركنأ دقو

 مامإلا نأ لاحلاو -هنع هللا يضرو ههجو هللا مرك - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ انديس

 يف امهيف هرمع ىنفأ امم «فارطألاهو وهو «لامكلا بيذهت# هباتك يف ركذ يزملا نيدلا لامك

 لع نع هذخأ ىلعف ْرَُمَر نسحلا خويش نم لك ىلعو ءافالخ هيف كحي ملو .للع هوخأو

 يئاسنلا زمر ه2 ليقع نع هذخأ ىلعو .يئاسنلاو يذمرتلا زمر هيلع هناوضرو هللا مالس

 ."ةوجحملاو مجاحلا ٌرطفأ» :-ههجو هللا مرك -َّلع انديس قيرط نم هنع ّيِوُر اممو

 هنع هآور -ههجو هللا مرك - ىلع قيرط نم "0 ةنَلُ ْنَع ملقا عفر .تيدحو

 ةيطع انثدح :لاق ةديبع نب ةماث انأبنأ :يشرجلا ىسوم نب دمحم لاق ... يئاسنلاو يذمرتلا

 لوسر لاق :لوقت كنإ ديعس ايأ اي :لاق نسحلا تلأس :لاق ديبع نع سنوي نع براح نب

 .كلبق دحأ هنع ينلأس ام ءيش نع ينتلأس دقل «يخأ نبا اي :لاق !؟هكردت مل كنإف كي هللا

 )١( /7؟) «لامكلا بيذهت#» :يف (ليمقع) ةمح رت رظنا 5196(.

 )١( يئاسنلاو .(737/194) دمحأ هاور )5١15/5(.

 )7( /؟) يئاسنلاو .(57ا/ /5) يذمرتلا هاور 51١(.
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 ءيش لك - جاجحلا نمز يف ناكو - ىرت اك نامز يف نإ ءكتربخأ ام كتلزنم الولو
 ركذأ نأ عيطتسأ ال ينأ ريغ بلاط يبأ نب ىلع نع وهف ِْكي هللا لوسر لاق :لوقأ ينتعمس

 انديس نع هذخأو يرصبلا نسحلا عامس - هارث باط - يطويسلا لالجلا تبثأ دقو

 .ههجو هللا مرك يلع

 .ديبع نب سنويو «ينايتخسلا بويأو لب ؛يمجعلا بيبحلا ذخأ ىلع ظافحلا قفتاو

 داّبع نم مهريغو ءيجنسلا دقرفو «رانيد نب كلامو .عساو نب دمحمو .نوع نب هللا دبعو

 ."يرصبلا نسحلا مامإلا نع ةرصبلا

 راكنإب ضقني ال ءلاصتالا اذه ةحص ىلع مهعامجإو موقلا قابطإف اذه ىلعو

 ةقرخ مهل اذيرم نوسبلي اونوكي مل -مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا نإ :لاقي الو ءمهريغ

 نم قرشملا خياشم ضعب هلعف اذه نإو ءاًضيأ مه نوعباتلا الو .مهروعش نوضقي الو

 كلذ ناك ول ىتح :اولاق ىتح «هلاثمأو ديرب نب ميهاربإ خيشلا كلذ معز !ىك «نيرخأتملا

 ال اذه يف نودلقملا مهف .هداقنو ثيدحلا ةطبض :نيدلا ساّرح هنع لفغ امل اًحيحص

 ةقرخلا سبل نع نيزر نب نيدلا يقت يضاقلا ليس :لاق يشكرزلا ردبلا نأ لاحلاو

 يفكي نكل ؛حيحصلا طرش ىلع لقن اهيف تبثي ملو .فلسلا اهوادت دق :باجأف

 ةراشإ كلذب ينك - ؛بارت وبأ» انالومو انديسل - مهم انعو مهنع ىلاعت هللا يضر - موقلا باستنا )١(

 ةلأسملا يف .فلأ دقو «دناعم الإ هركني ال ررقم مولعم وه ام -هتدوبعو هتيدوبعو هتدابع لاكل

 ةخحص يف يلجلا لوقلا وأ نيفراعلا مامإ ىلع) روهشملا هباتك يف يرامغلا قيدصلا نب دمحأ ظفاحلا

 - موقلا هصقي ام تبثأو [ةرهاقلا .ط] (يلبنحلا ةيميت نبا ىلع درلاو ه# يلع ىلإ ةيفوصلا باستنا

 .اهريغو نيثدحملا دنع ةفورعملا دعاوقلاب -هيض هيلإ مهقرط لسلست نم
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 يذلاو «كلذ لقن ىهتنا ءبلاغلا يف ةحلاص اهراثآو «نيحلاصلا فلسلا راثآب كربتلا اهيف

 .«بلاطملا حيتافم» يف ديرب نبأ هضقاني

 ضعب نم نورخأتملا ال ةقرخلا سبل لوادت فلسلا نأ :اًقيقحت ديفي نيزر نبا ٌصنو

 كل هحّضوأو اًيفاك اًنايب ثحبملا اذه رس بيبللا اهيأ كل نيبَأسف كلذ عمو ؛قرشملا خئاشم
 :لوقأف ىلاعت هللا ءاش نإ اًيفاش اًحاضيإ

 ناثلاو ىبسح لوألا :نيفيرش نيمكح تاذ موقلا دنع موقلا دنع يهف ةقرخلا امأ

 .هتبحمب امقحت ؟ديرملا هيلإ يمتني يذلا خيشلا يزب يبزتلا نع ةرابع وه :يسحلاف

 يبنلا نع ءاج دقو ديكو نيمألا يبنلا ةنسب نيكسمتملا نيح اصلا نم هنأ هداقتعال ؛هب اهبشتو

 ىلإ لجر ءاج دقو ؛مهعم رشح الإ اًموق لجر بحي الو 2""2ْمِهْنِم َّوِهَف مؤقب َهَبَسَت ْنَما كي
 لوسر لاقف «مهب قحلي ملو اًموق بحأ لجر يف ىرت فيك ؛هللا لوسر اي :لاقف كي يبنلا
 ."0ٌّبَحأ ْنَم َعَم ٌعرملا» كي هلل

 يتلا ةحيحصلا ديناسألاب ٍيكي هللا لوسر يزب يبزتلا دصقب ةقرخلا دنس انذخأ دقو

 ةقرخلا نإف ؛د# هلاجرو ثيدحلا ةظفح «نيملسملا ءاملع ءلسرلا ءانمأ :ظافحلا اهطبض

 ةمامعلا :وه امنإ فلس دعب اًفلخ هيلع اوضمو «ةيعافرلا ةداسلا هراتخا يذلا يزلا :ينعأ

 .لاسرإ ريغب مهضعب اهراتخاو .فرطلا ةلسرم ءادوسلا

 ةمامعلا سبل زوجي :«بذهملا حرش» يف -هللا همحر - يوونلا مالسإلا خيش لاف

 كرت نع يهنلا يب حصي ملو ءامههنم دحاو يف ةهارك الو :هلاسرإ ريغبو اهفرط لاسرإب

 هللا لوسر ىلإ رظنأ ينأك» :لاق ثيرح نب ورمع ثيدح ءاخرإلا يف حصو ؛ءيش اهلاسرإ

 )١( «طسوأللا» يف يناربطلا هاور )١8/  » 2«هفنصم» يف قفازرلا دبعو )١١/524(.

 يراخبلا هاور (؟) )307 /7١(. ملسمو )١17/ ٠ ١(.
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 .ىهتنا .ملسم هاور "هيفي نب اهّيفَرَط ىف ُءاوْوَس ماي هَْلَعَو
 دواد ينأ نع ةمامعلا لدس يف «ةنسلا» باتك يف ىنيدملا ىسوم وبأ ظفاحلا دنسأو

 ا لا يلب ار الاب ين او .يملايطلا

0 ا نإ 00 ّهَّكعْلا هْذه ن 1 وقتي كيا ِنْيَنَحَو ردي
 "«نانإلا ركل 

 هممعف ؛هي يلع هِي يبنلا اعد» :لاق ىسنعلا ميكح نع رسب نب هللا دبع نع دنسأو

 نيكرشملاو نيملسملا زجاح اومتعاف اذكه :لاق مث .هفلخ نم اهلسرأو ءادوس ةماععب

 ."”(مئامعلا

 ىلع لزن ليريج نأ» :هذ ىسوم يبأ نع مامت نب هللا دبع قيرط نم يناربطلا دنسأو

 ."(هئارو نم هتباؤذ ىخرأ دق ءادوس ةمامع هيلعو ْةْلِبَك يبنلا

 .*(هفلخ نم اهاخرأ دقو «:ةوسنلق ريغ ىلع ءادوس ةمامع

 مصاع .نع .ىشرملا نمحرلا دبع نب دلاخ نع ناطقلا ديزي نب ليعامسإ ركذ :لاقو

 .”«عارذ ردق هفلخ نم اًدس دق ءادوس

 )١( ملسم هاور )588/8(.

 )١/ ١60(. «هدنسمل يف ىسلايطلاو 3١١(( /1) يقهيبلا هاور (؟)

 )"( يقهيبلا هاور )٠١١/ ١5(. ْ

 مامت نب هللا ديبع هيفو يناربطلا هاور :لاقو ١5(, 85 /5) دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هركذ ()

 .هريغو ثيدحلا اذهب فيعض وهو
 .(86 /5) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هاور (0)

 (711/ /4) «ةيعرشلا بادألا» يف حلفم نبا هركذ (1)
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 ربيخ ىلإ هذ بلاط يبأ نب ىلع ِخيكَي هللا لوسر ثعب» :هقذ رسب نب هللا دبع لاقو

 .'”«ىرسيلا هفتك ىلع» :لاق وأ «هئاور نم اهلسرأ مث ,ءءادوس ةماععب هممعف

 مالس ىضترملا اًيلع مّمع ْةِكَي هللا لوسر نأ تبث ةقداصلا ةيوبنلا رابخألا هذه نمو

 .""ثيدحلا «.. اومتعاف اذكه» :لاق مث .ءادوس ةماعب هيلع هناوضرو هللا

 متعي ام اًريثك ناكو لب .ءادوس ةمامعب (ّتعم ةكم حتف موي يف هيي هللا لوسر ناك دقو

 ىلعو أليم الع رمأ لكو < هنيد ءاميو «ةهددوؤوس ماودو .هتدايسل ةراشإ كلذ لك .””داوسلاب

 )١( /؟) «راثآلا» يف فسوي وبأ هاور 48(.

 .هجنرخت مدقت )١(

 ءادتقا اهدكأتو لب ءاهيدن ةقحاللاو ةقباسلا ثيداحألا نم ذخؤي :يناتكلا رفعج نب دمحم خيشلا لاق (")

 نمو «رافكلا نيبو ءاننيب زيبمتلا نم اهيف الو ءنيملسملاو مالسإلا راعش نم اهنأل ؛ِي يبنلاب
 اوممعت» :ثيدح ؛لئامشلا» حارش ضعب نع «لئاوألا ةرضاحم» بحاص ركذ دقو .لمجتلا

 دجاسملا اًصوصخو .دجاسملا روضحلو .ةعمجلا اصوصخو .ةالصلل اذدكأت دادزتو .«الامح اودادزت

 هنأ ؛عماجلا حرش» ىف يوانملا فوءرلا دبع خيشلا ركذ امدعبو .6سانلا مماجم روضحلو .ةئثالثلا

 هب دصقلا نأل ؛«نيبصعمو ارّسخ دجاسملا اوثا» :ثيدح هضراعي الو :لاق ؛ةالصلل ادن دكأتي

 دنع ممعتلا ناك نإو «ةمامع دقفب اهنع فلختلا يف رذع ال هنأو ,ناك فيك ةالصلل دجاسملا نايتإ

 دصقلو ؛ةالصلل اهيسال ةنس ةمامعلاو :هصن ام «رنىشلا» حرش يف اًضيأ لاقو .ىهتنا .لضفأ هناكمإ

 اهرثكأ عضو معزو ءاهقرط ةرثك هربجي ءاهنم ريثك فعض دادتشاو ءاهيف ةريثك رابخأل لمجتلا

 .ىهتنا .اهتحت ةوسنلف وأ سأرلا ىلع ابنوكب ةنسلا لصحتو :لاق ءلهاست

 .اهيف ةريثك رابخأل لمجتلا دصقل ؛ةالصلل اهيسال ةنس ةماععلاو :هلوقب اهحرش يف يروجابلا هرصتخاو

 .ىهتنا .اهتحت ةوسنلق ىلع وأ سأرلا ىلع اهنوكب ةنسلا لصحتو
 .رافكلا نيبو اننيب زييمتلل ؛ةنس ةماعلا سبل :«ريغصلا عماجلا ةيشاح# يف ينقحلا هللاب فراعلا لاقو

 .لمجتلا ذصقلو «ةالصلل ةنس يه :«ةماغلا رد» يف يمتيهلا لاقو .دلبلا لهأ ةداع ردقب نوكتو

 دقو «حابي هنإف .كلذ ريغل اهلعف نم ىلع لمحي نأ الإ .كلذ فالخ تارابعلا ضعب تمهوأ نإو

 يف دتشا نإو اهفعض رضي الو ءاهيف ةريثكلا ثيداحألل كلذو ؛يتأيس امت ملعي اك ؛مرحي دقو ؛هركي

 ' .كلذ ريجي اهقرط ةرثك نأل ؛اهنم ريثك

 ٍرمَجَتلا ٍدضَمِلَو ٍةالّصل ةفارغلا ٌَنَسُتَو :هصن ام «جاهنملا حرشب جاتحملا ةفحت» يف رجح نبا قمحملا لاقو
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 ىتح اذه لسلستو هباحصأ ذخأ يرصبلا نعو ءيرصبلا نسحلا مهنمو «هباحصأ رمأ

 هنمو نفذ يعافرلا ريبكلا دمحأ ديسلا انالوم قيرطلا خيش مامإلا ىلإ اًيلدتم هدنسب لصتا

 ةقيرط يف انتعبب هتقحل نم هللا ءاش نإ انمو ءانيلإ قيقحلا قيرطلاو «قيثولا دنسلاب هلل دمحلاو
 .ةلَك يبنلا نع رباك نع اًرباك انلاجر هاقلت مولعم اندنسو «ىلاعت هللا

 لْهاَسَت اَهْنم ريك عضَو ُمَعَرَو اَهِقٌرَط ُهَرْثَك ُهُيِحي اَهْنِم ريثَك ٍفْعَض ُداَدِتْناَو اَهيِف ِةَريِثَكْلا ِثيِداَحَأْلل
 فالح اوُداَدْرَت اوُّمَتْعا» :ثيِدَح لإ ىّرت الأ ٠ .حيِحضتلا يف ٍمِكاَحْخاَو ءاَنُه ٌيِزْوَجْلا نبا َةَداَع َوُه انك

 :نيثلا يدا لع مهن حاوي مكاو هَ ير! نا تع

 زجاحو «مالسإلا اهيس اهنأ مدقتو .مهتأيهو مهيزو مهتقيرط :يأ ؛نيملسملا ةّنُس اهنأ يبرعلا نبا نع يتآيو

 نوكي نأ يغبني .فاصوألا هذهب ناك امو .برعلل زعو «نمؤملل راقوو ءنيكرشملاو نيملسملا نيب

 .بلاظلا دكا ا لطب
 يهجو يف امو تممتعا دقلو «ةمامعلا كرتت نأ يغبني ال :لاق كلام نع هخيرات يف ركاسع نبا جرخأ دقو

 رع

 دحأ انم امو ءرعش ةقاط يهجو يف امو ركذأ ال ينإ :لوقي اًكلام تعمس :بعصم وبأ لاق ؛كرادملا» يفو

 .كي هللا لوسرل ًالالجإ ؛اًعم الإ دجسملا لخدي
 يقتنملا نيب عماجلا راتخملا»ب ىمسملا «أطوملا» حرش نع ًالقن صلخم نبال «لئاهشلا حرش» يفو

 لوأ يف ةمعلا تناكو .برعلا لمع نم لاعتنالاو ءابتحالاو ةمعلا :كلام لاق .«راكذتسالاو

 ؛مهفالخ نم افوخ اهانكرتف مشاه ينب ةالو :ينعي  موقلا ءالؤه ناك ىتح لزت مل مث مالسإلا

 ةعيبر ةقلح ىف ىرأ تنكو .نومتعي مهو الإ ءلضفلا لهأ نم اذحأ كردأ ملو ءاهوسبلي مل مهنأل

 .ايرثلا علطت ىتح اهكرتي ال ةعيبر ناكو «مهنم انأو نيمتعم الجر نيثالثو اذحاو كلام خيش وهو
 .ىهتنا .لقعلا يف ديزت اهدجأل ينإ :ةعيبر لاقو

 نرْثلا َمَلْطَت ىَّتَح َنوُعَتَْي اوُناَك ْمَّتأ هللا ُهَمحَر ِكِلاَم ْنَع َلِقُب ْدَق» :هصن ام سابللا لصف يف «لخدملا» ينو

 اَذَه يف اَذَه َلْثِم َلَعَف ْنَمَو ْمهِسوُدُر ْنَع اهوُلييم ٌرحخلا ٍناَمَز يف ُنوُكَي (َّنإ اًهَعوُلُط َنَأ َكِلَذ ىَنْعَمَو
 يف َكِلَدب ُلْاَد ُهَّنأ ِهِيَبْسِب ِهَمَح يف َنوُعَقَيَو ُهَتَداَه َنوُدُدَيَل ْمََّمَأ ىَّتَح ِنْيَّدلا يف َةَعْدب َعَدتب ُهّنأك ِناَمّزلا

 نم ٌقَح يف حرج ِفَلَسلا لف َعَجرم كلذ نم بكت ام بسب ةءوُرُم هَل ثنو نَا ل
 .انقيقحتب [/ ص ةمامعلا ةنس ماكحأ ةفرعمل ةماعدلا] .ملعأ هللاو «ىهتنا .«ْمِبِب ىَدَتْا
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 نيدلا ناهرب نيسح ديسلا دنع ةقرخلا سبل ىنعم]

 [يعاقرلا يدايصلا مازخ لآ

 حلاصلا ملاعلا اهعمج «ةريغص ةلاسر تيأر دقف يونعملا امأو ؛ىسحلا مكحلا اذه

 ركذ .«نيكلاسلا جارعم» :اهاسو - هللأ همحر - يدادغبلا يديوسلا رصان خيشلا ليصألا

 يدايصلا مازخ لآ نيدلا ناهرب نيسح ديسلا ؛نيكملا يلولا هخيش ىلع اهاقلأ ةلئسأ اهيف

 :اهيف لاق .هحور هللا سدق ىعافرلا

 .ةقرخلا سبل ىنعم نع - هخيش ينعي - هتلأس

 رمألا اذه اوفصو دقو .لاوحألاو لاعفألا يف دشرملا يزب يبزتلا هتقيقح :لاقف

 نيعتل ءاضيا سوبمحملا ةوعتاو :نسوسحلاف ةولغشو ةناش اوهظفو «ةونكلا :تضاوت

 لمعلا هيلع بترت مهءزب ٌّيزت ىتمف ؛مهيزب مهبحاص ّيزتي نأ موقلا قيرط كلس نم دنع
 ىتم يدنجلا لجرلا ىرت الأ ,مهلاوحأ يف مهعم فوقولاو .مهقالخأب قلختلاو ءمهلامعأب

 مامأ فوقولاو .فوفصلا قارتخاو .كراعملاو عماعملا ضوخ هيلع نّيعت دنجلا ةوسك سبل

 ال هتوسك ليلدب .لاعقفألا هذه هيلع تبترت نم هنأ ةهادبلاب فرع دحأ هآر اذإو ؛ماهسلا

 هذه هاري نم رطاخ ىلع رمت الو ءرظنلا كلذب ِءار نم رظني مل ةماعلا سابل سبل اذإو «ريغ
 .ةقرخلا سبل نم كلذكو ءدنجلا ةوسك نم هدرجت درجمب اهتابجاو هنع خلسنتو :لاعفألا

 اي :فوص ةبج هيلع ىأر ريقفل ه# يعافرلا ريبكلا دمحأ ديسلا انديس لاق كلذلو

 نيلسرملاو ءايبنألا سابل ٌتسبل ءتسّبلت نم ةعلخبو «تيّيزت نم يزب رظنا .ءيدلو

 .مهلاعأب لمعلاو ؛مهقالخأب قلختلاب مهيز قح ظفحاف «نيحلاصلاو ءايلوألا يزب تيّيزتو

 .كنع هعلخاف الإو

 .ديرملل سابلإلا ةلاح ابنووطي ةقرخلا سابلإ يف ةيبلق مّكِح ناو موقلل نإو
 يتلا ةفيرشلا هتدرب يف ناهيإلاو نمألا ِتَي هللا لوسر ىوط اك هنأش ىلاعت هللا حلصيف

 .ىهتنا -هرس سدق - تكسو قو بوبحملا لوسرلا نع ٠
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 [نُيَذ يعافرلا مامإلا يديس دنع ةقرخلا سبل مكج]

 :ةقرخلا سبل نع لئُّس نيح - هنع ىلاعت هللا ىضر - يعافرلا مامإلا انديس لاق دقو

 :يهو «ماكحأ اهسبلل

 ةقرخب ردغلاو «ةنامألا بوثب ةنايخلا ةءوس رتسو ءقدصلا ناسلب بذكلا ةروع رتس

 .ينس قلخب ءيند قلخ لكو «دماحملا هفرخب ماذملاو «صالخإلا ةقرخب ءايرلاو ءءافولا

 .معنملا ركشب ةمعنلا رفكو «ىلاعت هللا ىلع لكوتلاب ناوكألا ىلع لكوتلاو

 .هينعي ال اع تمصلا :لثم .ةدومحملا قالخألا سبالم نم ىلاعت هللا ةئيزب نيزتي مث

 دهاعتو ءسفنلا قالخأ دقفتو «قزرلا ريسيب ةعانقلاو «مايألا هب تضم ام لمع حلصيو

 .نيحلاصلا قالخأ فرعتو «ةيوبنلا بادآلا عم فوقولاو «نآرقلا ةءارقو «رافغتسالا

 «سفنلا ءاخسو «ءضرتعغلا لذبو «قفرلاب ناريخلا دهاعتو ءمحرلا ةلصو «نيدلا يف ةسفانملاو

 .ودعلاو قيدصلا ىلإ فورعملا عانطصاو «قلخلا جئاوح ءاضق يف اهذبي نأ :وهو

 ةسلاج كرتو .ناوخإلا للز نع لفاغتلاو «ىذألا لامتحاو .مالكلا نيلو .عضاوتلاو

 تايآ ينو .ضارعألا يف ضوخلا نع فكلاو ؛مهيف هللا ركذت وأ مهركذت نأ الإ «نيلفاغلا

 .ٍةلِلَع دمحم انديس ةمأ نم نيبنأملا ىلع نعطلا كرتو ؛«ىلاعت هللا

 ءرودصلا نم لغلاو دقحلا كرتو .ىلاعت هّللا مراح كاهتنا يف الإ بضغلا كرت

 .تائيفا يوذ ةءورملا لهأ تارثع ةلاقإو .كسفنل بضغت ال نأ :وهو ءىبسملا نع حفصلاو
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 لك ءرفاكو ملسم نم موقلا ميرك ماركإو «ةبيشلا يذ ماركإو «نيدلا لهأو ءاملعلا ميظعتو

 .صخشلا كلذ هب مركُي نأ هل زوجي امم عورشملا دحلا ىلع

 ضرع نع ةبيغلا درو ءتيمو يح نم دحأ لك عمو «ىلاعت هللا عم بدألا نسحو

 مهتاساومو نيجاتحملا دقفتو ءريغصلا ةمحرو ,فيعضلاب قفرلاو «ريبكلا ريقوتو ءنيملسملا

 ىلع سانلا ىلإ ببحتلاو ؛مالسلا ءاشفإو ءفيضلا ىرقو .لوقلا روسيمو .ةلصلاو رلاب



 الو .هطقس ىلإ يدؤت مالكلا ةرثك نإف .«قدشتلاو .عنصتلاو ؛مالكلا ةرثكو هايإو

 الإ هقح يف ةئيسلاب اذحأ يزجي الو ءاًباخص الو اًبابس الو ءاّبايع الو اًناعط الو اًناعل نكي

 ىح نم نيعتلا ىلع ىلاعت هللا دابع نم اذحأ بسي الو .دحأ ىلع رئاودلا رظتني الو ءاناسحإ

 .هلتقك نمؤملا نعلف انمؤم ناك نإو .هل متخي اب فرعت ال اًرفاك ناك نإ يحلا نإف .تيم الو

 .دحأ ىلع ةسائرلا ديري الو .مهتاوهشب تاوهشلا لهأ نم ادحأ رّيعي الو

 (مب حرفي الو .هريغ نعو هنع هؤوسي ام لقنب هينذأ يف نولوبي سانلا كرتي نأ هاّيإو

 بلسي وأ هيلع ىقبي له يردي ال هنإف هيلع ناك نإو .هل دمحي اهب هركذ نم ةماعلا يف رشني

 ؛كلذك هنطاب يف نوكي نأ الإ ضرألا ىلإ هقارطإو هفاتكأ عمجب عوشخلا رهظي الو .هنع

 هسفنل نوكي نأ يغبني ال لب ؛هردق لهج نم لهجب يلابي الو ءايندلا نم رثكتلا ديري الو

 ريصيو .هقح يف هرسي ال ب عزجي الو ؛همالكل سانلا تاصنإ يف بغري الو ءردق هدنع

 ىلع ملسيو ؛هقح يف دحأ نم فاصنإلا بلطي الو .هسفن نم فصنُيو .هعمو قحلل

 عمطي الو ءاهيف اوسقانت اذإ ايندلا ءانبأ ىلعو ءاولخب اذإ ءاينغألا ىلع نعطلاو هاّيِإو

 هسفن دهاجيو ءاوراج نإو مهيلع وعدي الو رومألا ةالوو كولملل وعديو «مهيديأ يف ايف
 نع هررض فكيو ءاهيف يثملا الو قاوسألا يف ةسلاجملا رثكي الو .هئادعأ ربكأ |ههنإف هاوهو

 نع لب ؛مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا نيب رجش ايف ضوخلا نع كاسمإلاو .نيدلا ةمئأ

 جارخإب هيلعو ءردقلاو نآرقلا يف ءارملا كرتو ءاولمع ام ىلإ اوضفأ دق مهنإف ؛تاومألا

 ال بئذلا نإف ؛ةعامبجا يف لوخدلاب هيلعو .بلقلا نم بجعلاو دقحلاو دسحلاو صرخلا

 .مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرلو ىلاعت هلل ةحيصنلاب هيلعو «ةيصاقلا الإ ذخأي

 .ةعاطتسالا دوجو دنع جحلاو ءاهتقو لوأ يف ةالصلا يف الإ هرومأ يف ةلجعلاو هاّيإو

 حصن يف دوهجملا لذبو .«تكردأ اذإ ركبلا جيوزتو «مالكلا لبق فيضلل ماعطلا ميدقتو

 ةماقإ ىلع ةظفاحملاو ؛ةلفغلا بابسأ عطقو .ةسايسو ملعب رفاكو ملسم نم ىلاعت هللا دابع

 يصوتسي نأو «ملعلا بلطب لهجلا نم جورخلاو اهتأشن نيسحتو «ةعامجلا يف تاولصلا
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 رادو تاوهشلا نع يناجتلاو «ريخلا لامعتسا يف طيرفتلا ىلع مدنلاو ءاريخ ملعلا بالطب

 «ملاظملا درو .مومذم رطاخ لك - موقلا حالطصا يف يهو - سفنلا تقم دايتعاو هرورغلا

 «مئادلا رذحلاو .«بيرلا طاقسإو «نيبلا تاذ حالصإ يف يعسلاو «ةمعطلا حالصإو

 كي لوسرلا ةبارق يف ةدوملاو هللا يف ضغبلاو ؛هللا يف بحلاو .هللا يف مهلاو «ةيشخلاو

 نم برهلاو ءاّرابنو ًاليل لاهتبالاو هللا ىلإ عرضتلاو ؛ءاكبلا ةرثكو «نيحلاصلا ةالاومو

 نم هيلع نّيعتي ايف ركفلاب شيعلا 0 يحوم

 ريلا ىلع نواعتلاو .هنم لاح لك ىف ىلاعت هللا ىلإ دصقلاو هيلع هب معنأ ايف .معنملا ركش

 نع بركلا جيرفتو .فوهلملا ةثاغإو .خراصلا ةباجإو «مولظملا ةرصن نم ىوقتلاو

 دهاعتو «توملا ركذو «ىلوأ وهف دجهتلاب ناك نإو «ليللا مايقو ءراهنلا موصو ؛بوركملا

 سوءر حسمو ءاهعابتاو زئانجلا ىلع ةالصلاو ءاهيف وهو اًرجه لوقي ال نأو «روبقلا ةرايز
 :ةبقارملاو ركذلا ماودو ءريخلا لهأ ةبحصو .تاقدصلا لذبو .ىضرملا ةدايعو «ماتيألا

 .ةنطابلاو ةرهاظلا لاعفألا ٍلع سفنلا ةبساحمو

 لك ل كيت قيد زن: نلكتس 6 مق نب وكدا لعاب اعجةل ا: مركب نضال
 هللا ىلإ بّرقي ببس لكل ضرعتلاو «هنيعب كنإف ؛ىلاعت هللا ماكحأ ىلع ربصلاو ءروظنم
 نم ُدِرَي ام ىقليو ءءاضقلاب اضرلاو «هيضارمو ىلاعت هللا باحم يف ةقاطلا غارفتساو «ىلاعت

 نم يربتلاو «ءاوناك امنيأ هدابع عم هنإف ؛هعم نوكي نأب قحلا ةالاومو «حرفلاب ىلاعت هللا

 .تقولا يف مهألاب لاغتشالاو «لاحلا يف دهزلاو ءناحتمالا نطاوم يف ربصلاو «لطابلا

 ةثداحمو «رابتعالاب ءالبلا لهأ ةسلاجمو «قحلا ةيؤر لحم اهنوكل اهيلإ قوشلاب ةنجلا بلطو
 ءردصلا ةمالسو «هتناعإب كبلطي نمل ةنوعملاو «لفاحملا يف مهعم دوعقلاو «نيكاسملا

 اذإ هنإف ؛هسفن ىلع سانلا عم نوكي نأو «ءارقفلا ةمدخو .«بيغلا رهظب نينمؤملل ءاعدلاو

 هلوسرو هللا همّدق نم ميدقتو ءاهداسفل مغلاو .ةمألا حالصل رورسلاو ءاهل وهف اهيلع ناك

 .ىهتنا وللي هلوسرو ىلاعت هللا هرخأ نم ريخأتو دك

 ىلاعت هللا عيطيو ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ملسم لك ىلع ٌبجاو اذهو :تلق

 وو هلوسرو



 ١ا/ ةيانعلا فرفر

 [ركذلا نيقلت يف بلطم]

 ْملَعاَف» :ةكَي هيبنل ىلاعت هللا لوق دعب نيضراعملل ةجح الو ءركذلا نيقلت ىقب امو

 .ةكرابملا ةملكلا هذه هباحصأ نقل كي وهو .[5١:دمحم] 4ُهّللآ الإ هَل آل ءُهْنأ

 نب ةدابعو سوأ نب دادش يبأ ينثدح :لاق «دادش نب ىلعي نع دمحأ مامإلا ىور

 لفأ ينني- ؟ٌبيِرَع ْمُكِن لمد :لاقف لِي يبنلا دنع انك :لاق 6 تماصلا

 الإ لإ آل اوُنوُفَو مكي اوما :َلاَقَو بالا ٍقْلَمبَرَمأَ .هللا ٌلوُسَر اَي آل اْلَقَف - ٍباَتِكْلا

 هذي يتعب مُه للا هلل دمحلا» : َلاَك مت ُهَدَي د ف هللا ُلوُسَوَعَصَ عا اً كرف ل

 َنإَف اوُرِثْبَأ» :َلاَق مت ««َداَميملا ُفِلْحت آل َتّنِإَ ههنا اَهِبَلَع يَْذَعَوَو ابي يِئَمأَو َةَمِلَكْلا

 .نسح هدانسإ :يرذنملا لاق ." «وُكَل َرَمَغ دَق َّلَجَو َرَع هلل

 مهفلخ حلاصلا مهفلس ملع دقو ءضحدت ال ججح يهو ؛موقلا ججح هذه
 .روضحلاو قدصلا مهومزلأف ءيدمحملا لاحلل هيف مهودشرأو ءركذلا بادآ حجانلا
 و .هنع ةلفغلا مدعو ىلاعتو هناحبس هنم ةيشخلاو .عوشخلاو هلل عوضخلاو

 .فلسلا ىضم اذه ىلعو .ركذلا يف قو يبنلا لاح تراص تعمتجا اذإ ةميركلا نوئشلا

 :ريخخ ملكحيب نوققحتملا .«هللا الإ هلإ ال» باحصأ هللا لهأ كئلوأ ٠ .فلخلا ىدتقا هيف مهبو
 يب هل

 .««هلا الإ هلِإ ا :يلْيَك ْنِم َنوُينلاَو انأ تلق ام لَضفأ»

 هركذاو «ىلاعت هللا ركذ مهنع نقلتو ؛مهقالخأب قلختو ؛موقلا يزب قفوملا اهأ ّيزتف
 نم نوكتلو «ةميركلا هراظنأ كفحتل ِخكي يبنلا لاحب كتافص لك ّلَحو ؛هوركذ اك
 :ىلاعتو هناحبس هبر هيف لاق اك وهو «هتيالوب نيديؤملا .هكلسب نيموظنملا

 هتيالو ليذ تحت طناف [1:بازحألا] «ةبِسفنأ نِم َِيْؤُمْلاِب وأ ُىئلآ»
 هبادآب بذهملا يحورلا بدألا مكحب نكمتو «ةماعلا هتوبن ناطلسل اعوضخ ةصاخلا

 )١( «كردتسملا» يف مكاحللاو .(037 /1/) دمحأ هاور )4/ 5931(.

 يناريطلا هاور (؟) )١/ 7107(.
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 نمؤي نم لك ىلع لماشلا لضفلا دي هلو .""«يبيدأت نسحأف يبر ينبدأ» :لاق وهف «ةفيرشلا
 كلذ ديؤي «ةدايس هيلع هلل نم لك ديس روهظلا رشن يفو .نوطبلا يط يف وه لب ؛ىلاعت هللاب

 «َتريَطَعلَل ةَمحَر لإ ىَلَتلَسَرَأ اَمَول :صنب «نيبملا باتكلا يف هل ىلاعت هللا باطخ

 .[ 7١:ءايبنألا]

 ْثَلمَ يِذَلاوَجإلاَرُسلاٌرَهْظَموُم

 هُفِئاَطَل نوئَنلا َنْمِضاَبْتَرَسَو هُراولأ هئاهلسب تلبي

 ىلإ نيعمجأ هباونو «هئاّروو «هبابحأو .هعايشأو ءهباحصأو ؛هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 نيذلا موقلا نأ :بُل يذ لك َمِلَع دقو «نيئراولا ريخ وهو ءاهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ

 لاق اى الإ الإ مه امو «رابجلا كلملا ىلإ ورجاهو «رايغألا اوكرت ؛موللا نم هللا مهأَرب
 :مهفصاو

 000 2 سى هو28 و

 هفراوع تانئئاكلا فونص

 تقلَعْدَم هللاب ا 3 ا ىلإ ومشت

 00ا

 اَهَقَْوَر ٌقاَر بايب ٍسْبلِلالَو

 ةَلِزنَم رإ يف ةَعَراَسمألإ
 - دي 1 عدو 22 0

 توا دار سس رمهن ةهةيتدواو ناردغعغ :كامه

 .(3ص ) «ءالمإلا برأ ىف ىناعمسلا نبا هج رخأ 010(

 ةممهمملاَعف

 ٍدَمَصلا ٍدِحاَولِل مهِبّلطَم َنْسُح اي

 ٍدَلَولِلٍتاَذللاَو مِعاَطملانِم

 دَلَب ينََْح ٍرورس حوَرل الو

 ٍِدِبَألا َدَعاَباَهي وضخ َبَراَك دق
 ِدَّدَعلا َعَممهاقلَ اَقلت ات َخَماَوَشلا فَ



 ١84 ةيانعلا فرفر

 [همساب حيرصتلاو ,هدعب نم هثراو نييعتو ءبلح ه2 فلؤملا لوصو]

 ينوئش نم اًعزان .ديرجتلا مدق ىلع ناعيقلاب ٌبخأ ترس ينأ يف هللا تايآ نم نإو

 ةفاسم عطق دعبو ءديعأ الو هريغب ئدبأ ال عرشلا ريسأ .دبيقتلاو قالطإلا ةّقْبِر اهلك
 اهرد هللو .سدقلا تارضح باحصأ نم اهناكس حاورأ رونب تججُرو ناد خلو

 ةباصع اهيف انلو ءاهفانكأو اهؤاجرأ رظانلل تنسحو ءاهفارطأو اهطاسوأ تباط ةدلب نم

 .دايصلا ينب نم هللا ريخ لآ البح مهبرقأو نوريثكل مهنإو ءانتدلج لهأو انتبصع يوذ نم

 ِهلَو قراوش مهتيب يفو لايكلا لآ كلذكو .يدمحألا لاحلا زارط نم هرهاظ ةكرب مهيفف

 نميف ءاش ام عدوتسي هللاو .لباوقلاو تادادعتسالا ةبسنب كلت ءائيح يوطنتو ائيح رهظت

 عا

 ًالقنو .ًالوصوم ًالصف هيف تأرق :ىبيغ باتك هنم يل زرب ءيوامس رس يل لجنا دقو

 ديب اهئاجرأ يف انل حتفيسو اياهم اًنور ةروكذملا ةدلبلا يف انل يدبيس هللا نأ :برعأ ًالوبقم
 ثراو ةهبج يف نأشلا اذه رانم ىَجي ءاّرهظم انل ديؤيو ءاّرينم انل عفريو ءاّباب يدمرسلا زعلا

 نب ىدمهلا وبأ دمحم :وهو الأ ءاتبهاوم قودنصو «اتبقانم ةنازخو ءانرمأ عدوتسمو اًنرس

 مث «يدايصلا مازخ نب يلع نب ؟تاكربلا يبأ»ب :لوبقلا ةرضح يف ىنكملا ءنسح ديسلا
 .هيلع هيونتلاب ةرابعلا تفطعناو ؛هيلإ ةراشإلا تقبس يذلا «يدلاخلا

 اهقتاوع ىلع هنأشب لمحت نيدساحلا سوفن ناخد نم ةلغلغ تيأر ٍينإف .ءبجعالو

 .قحلاب قحلا لهآ ديآ هللا نإف ءاّروثنم ًءابه الإ نوكت الو دقعنتو لحنتو ءاّروزو اناتهم

 طارمأ نم نم مهسبلأو ءسانلا نع هظفحب مهمصعو .قلخلا قئالع قئاوع نم مهناصو

 نيظوفحملا مهفص زعأ نمل روربملا انبحاصو انبئان نإو ءسابل فرشأ ةيانعلاو ةنايصلا
 رحبلاو .ينابرلا لاحلا فوئصي مسلطملا زنكلا هوبأو .هللا تايلكل ليدبت الو .هللا ظفحب

 ريخلاب حاصفإلا نع دقعنم .هنانج ديبأتلا ةرضح يف قلطنم .ينادمصلا ددملا قتاقرب معفملا

 كفْوَج ال ِهَّئآ ءاَيِلْوَأ رإ آَلآ# :نومأملا هرهظم ةبيه ةعقر ىلع ددملا ملق هل بتك «هناسل

 .[ 17 :سنوي] « َتوُئَرَخ مه الو َمِهِيَلَع
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 تلخد ذنم عوبسأ لع ضمي مل هنإف ؛هب كك هللا لوسر ةيانع رثكأ ام هللا ناحبس ايو

 هتياعرو هتظحالمب ينرمأيو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هب ينيصويو الإ ىربكلا ةرئادلا ةريظح

 .نيقتملا ىلو هللاو «هنأش ةياقوو

 اًرس اهيلع رمأ يتلا ضرألا نم مدق عضوم لك نم يلتجا يريس يف ٌتفط دقو

 :ةيهإ اًرارسأ ؛راطقألاو يحاونلاو ,رافقلاو دالبلا كلت يف عدوأو ءانونفو اًنوئشو ءانونكم

 رطعيو «رظانلا رسيو رطاخلا حرشي اهب «نايعلل هللا ءاش نإ ىلاعت هللا اهيدبيس «ةينابر قئاقحو

 .ريدق ءاشي ام ىلع يرو ءرضاحملا ةيدمحألا ةجهبلاب



 52 ةيانعلا فرفر

 [هل دن يبنلا ةراشبو دادغب ىلإ +55 فنصملا لوصو]

 نم قحلا لهأ راظنأ ىلإ َتَحَبَش دادغب تلخدو قارعلا ىلإ ريسلا يب ىهتنا املو

 يدانم لاقو ءاهتالاح ب تضحو ءاهتالاه يب ترادو ؛ةفيطللا اهنطاومو ؛ةفيرشلا اهنكامأ

 :بيرلا نع هللا ظفحب هزنملا «سبيغلا

 هفرعي ام ىفخأو رسلا حيراعم نم .كلذ ءاروو ,ماقملا نطومو «مالسلا راد هذه

 نمؤم لقأل حسفي هللا هللا ءاش ام هللا مسب «ةيقيدصلا ةردسلا لاجر نم ةيصوصخلا لهأ

 ةمالع يهف ءاروزلا يف هديبع نم دبع ناسل ىلع هللا اهزربي ةمالع لكو «ايندلا ردقب هربق يف

 .ةروشنم انمالعأ يه اهو «ةيقابلا انلمع ةطمنو «ةيراسلا انتملكو ءاّندقرف ةعلاطو ءاّندقرم

 اذهو «ةروكذم ةولتم رينلا نافرعلاو لماكلا قوذلا لهأ نسلأب انبقانمو «ةروظنم انرامقأو
 يوارلا هللا دبع ديسلا لآ اهيف ىرأ قارعلا يف انل ةباصع نع هخزرب سجبنيس رايتلا
 .انقراوب قئاقحو ءانقئاقح قراوب نم اًبيصن نالُخلا رثكأ .ةرضحلا لوبقم «مّيهملا فراعلا
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 انالومو انديس بئان هبيذ ساورلا ديسلا نأ نايب]

 [هلآ ىلعو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 اذه يف انتمكح ناهرب ثراوو .تقولا يف انبئان تنأ» :ةرضحلا يف هلك يبيبح يل لاق

 «نيبملا انبرق جاهنمو «نيمألا انباب ءرضاحلا بئاغلا ءرهاظلا يفخلا هللا زنكل كنإو .رصعلا

 لوعو انيلإ عجر دقف ؛كيلع ةقيرطلا هذه يف لوعو «كيلإ ةبحملا بهذم يف عجر نم

 .ميركلا هصنب ىهتنا «ليكولا معنو هللا انبسحو ءانيلع

 تارفز ةعقبلا كلت نم ءالعلا ىلإ دعصت يتلا نوئشلا لابح يف تيأر ام رثكأ امو

 .هريغ اهملعي ال رارسأ لكلا يف هللو ءءارآ فالتخاو «ماهفأ نيابتو «ةيوهأ ةبلغو ءسوفن

 فشكلاو حيحصلا ماهلإلا يلوأ نم لوسر نع ٍذَحَأ يذو ءلوسر نم هاضترا نمو

 اهروطس أرقت ةيلج «رئافظلا كلت يط نم قئاقرلا كلت مه فشكتت كئلوأو ؛حيرصلا

 .ةضافإلا طرم قيز ىلعو «رئاصبلا تاقطانب



 ةيانعلا بفارفر
 ١

 يعاقرلا يلع ناطلسلا ديسلا بسن]

 [يفخ زمر هنمضو

 نيفراعلا ناطلس دقرم هرون ٌفحف ؛لزألا نطب ةضماغ نم علدنا روهظ رطس تيأر

 ديسلا انالوم ةعامجلا مامإ خويشلا خيش دلاو ءيعافرلا يلع ديسلا دماحملا يبأ حلاصلا دبعلا

 سأر» ةلحم ىهتنم يف يقرشلا بناجلا يف وهو -امهنع هللا ىضر - يعافرلا ريبكلا دمحأ

 تراطو هراوزلا هب تفاط دقو ديعسلا هدقرم رظنأ ينأكو .دادغب تاراح ىدحإ «ةيرقلا

 قايتشا قوذلا لهأ حاورأ هيلإ تقاتشاو ءبولقلا مئازع هيلع تفكعو «راربألا ممه هيلإ

 نب تباث نبا .بيقنلا ىيحي نبا وهو .اندجم هيلإ عجري يذلا اندج وه هلل دمحلاو

 مساقلا يبأ نب يدهملا نب يكملا يمشاغلا ةعافر نسحلا نب ىلع نب دمحأ ىلع يبأ نب مزاح

 ميهاربإ نبا «يناثلا ىسوم نب .حلاصلا دمحأ نب نمحر لا دبع نيسحلا نب نسحلا نب دمحم

 نأ نم رهشأ وهو .هلحم يف رم دق يي يبنلا ىلإ هبسنو .مظاكلا ىسوم مامإلا نبا ؛ىضترملا



 ةيانعلا فرفر ١0

 [نيلَذ ضلؤملا ديسلا بسن]

 :لوقأف ؛رهاطلا ىبسن دوقع ركذب كربتأ ينإو

 .ينيدرلا يلع نبا ,نيدلا ردب نبا ,دمحم نبا ؛دمحأ نبا «نيدلا رون نب .ّلع وه يبأ

 بسن يف ًالسلسم هيلي ىفطصملا هدج ىلإ هبسن ركذ مدقت دقو ءيفوصلا دومحم بطقلا نبا

 .«نوخيش ناخ» بحاص مازخ لآ نسح ديسلا تاكربلا يبأ انمع نبا

 نبا ؛دمحأ نب «يلع نب ؛دمحأ نب ءنيسح تنب «ةحلاص :ةفيرشلا يه هللا اهمحر يمأو

 ركب يبأ نب «يكملا دمحأ نب .حلاص نب ءدمحم نب «نابعش نب ءبجر نب «يلع نب ء.حلاص

 نب ءبجر نب «فسوي نب ءنسح نب «يرصبلا نيسح نب «ةمركملا ةكم ليزن هللا دبع نب

 نب ؛ميحرلا دبع ةلودلا دهمت نباو ربكألا ىعافرلا مامإلا طبس دمحم نيدلا سمش بطقلا

 مهنع ىلاعت هللا ىضر هركذ مدقت يذلا مزاح نب ؛ةلسع نب ؛ءنسحلا نب ءنيدلا فيس نامثع

 .نيعمجأ

 لع نبا «قازرلا دبع نبأ .دمحم نب نريخأ تنب .ةمطاق :ةرهاطلا ةديسلا ىدلاو مأو

 نب دمحم نب دمحأ نيدلا نيز نب ايركز نب هللا دبع نب نيدلا سمش نب رهاظ نب ةكرب نبا
 درفلا بطقلا نب قازرلا دبع نب رصن نب دمحم نب رداقلا دبع نب مالسلا دبع نب ىسوم

 يبأ نبا -هنع ىلاعت هللا يضر - يناليجلا دمحم يبأ رداقلا دبع خيشلا ديسلا لماكلا ثرغلا

 ىسوم نب دواد نب دمحم نب ىيحي نب هللا دبع نبا «تسود يكنجا بقليو ءىسوم .حلاص

 ديسلا مظعألا مامإلا نب ىنثملا نسحلا نب ضحملا هللا دبع نب نوجلا ىسوم نب هللا دبع نبا

 ةدلاو بسن ةرهاطلا ةليصفلا هذهل يهتنيو ديلي يبنلا طبس نسحلا دمحم يبأ انديس مركملا

 .دمحم هيبأ ةدلاوو .دمحأ هيبأ ةدلاوو «نيدلا رون ديسلا يدج

 ليجلا رداقلا دبع دمحم يبأ ريهشلا تّيصلا ثوغلاو ريبكلا بطقلا ىلإ ةبسن انلو

 نمح رلا دبع ديسلا نب دومحم ديسلا ينعأ ؛رشع عباسلا اندج قيرط نم هنع ىلاعت هللا يضر

 نب نيسح نب ىلع نب دمحأ نب يلايحلا دمحم تنب قرب :ةفيرشلا يه همأ نإف ؛نيدلا سمش



 ١6 ةيانعلا فرفر

 نب لصوملا لامعأ نم لبج نيفد زيزعلا دبع هللا ىلو نب دمحم نب دمحم نب قيشرش نب دمحم

 .نيعمجأ مهنعو هنع هللا ىضر ليجلا رداقلا دبع يديس ليصألا ليلجلا ثوغلا بطقلا

 ءامسآ ركذب ترونت دقو ه2# بلاط يبأ نب ليقع مامإلا ىلإ اهبسن عجري يمأ ّمأ نإو
 يف تلق دقو ءنرعلا يلو هللاو ,مهرابخأب اًنميتو ءمهراكذأب اًذذلت هذه انباسنأ لاجر

 :اذه بساني

 ٌبَسَن ىفطضفلل يلهادممحلا

 ٌتعْفَت راف ُداّيَصلا انَدَج هبالع

 اهتبتر ُنحْرلاَدِئٌةَرِج
 اًرَمَق اهطاسؤأ يف َّيِعافَّرلاَماق

 يفٍةَوْنبلا جاهنمب ةنع ٌسمقو

 اهجراعَمم يف تَماست ٌلوصأ يلو

 ينعفري ٍذاتسألل ةمومألا قرع

 نمو َنيفراعلا سيئر لاجرلا بطق

 ةَلِيلِس ُهُتلْدأدق كِاوَعلا ىلإ

 نرش يلٌهتاذهواذهّدعيو

 ةنوتكلا طابنلا اذه ريم نم لح نوفل لرصألا هده رك دب: تفتت كفا قو

 نم نافرعلا لهأ هسمش ةقرابب رصنيو «ناطيشلا ءايلوأ نم ناتهب بئاصع هب هللا دصي

 ريوس درسوا م

 ٍلوقْصَم ٍناهُْلا نم يفيسب ٌتَداج

 ٍليصفتو ٍلامجإب ينامملا ولجي

 ٍلولْبُب لصألا ٍفيِرَّش لحف ّلكب
14 
 م

 ليجلا رداقلا دلع هع قراوسملا ا

 ٍليج ىلإ ليج نم سانلا يف ُحوَُي
 ٍلوصوَم هلال بحب ٍدَعِع لكب

 يافا لا ا ع
 ىلومأم راثخملاب هللاًوقحو



 ةيانعلا فرفر ١05

 اودسو «باوصلا نع هلهأ ىمعأ اهءاخد فثاكت اذإ سوفنلا تارفز نإف «نمحرلا ءايلوأ

 .بابحألا ماقمب ءادعألاو ؛ءادعألا ماقمب بابحألا مهل ماقأو «بابلا مهيلع  هللاب ذايعلاو

 كفنت ال مهنأ اك ءءاضرلاو بضغلا يف هلهأل قحلا نوظفحي قدصلا لهأ نم نوقفوملاو

 .ءاخرلا يف الو ةدشلا يف ال ىلاعت هللا نع مهممم

 رطع نيذلا ةمئألاو ءاهئابجنو اهئايلوأ حاورأ دادغب يف ينترضاح دق ينإو ..اذه

 - مهنع ىلاعت هللا يضر  مهنم ةكربلا ةصح تذخأف .مهبتارمب اهمركأو «مهب اهعاقب هللا

 نمو «ىضترملا باجملا ميهاربإ مامإلا هدلوو ءمظاكلا مامإلا نم ةوبألا ةكرب تكردأ دقو

 ىلع يديس دماحملا يبأ نيفراعلا ناطلس نمو «هباحر يف هل نيرواجملا هئانبأ انبسن دوقع

 نم لك نمو لب «ليجلا رداقلا دبع يديس لمكألا ثراولا بطقلا نمو «ربكألا يعافرلا

 تعجرو .ناوكألا نع ٌتبغف «يبرب ترضح تباطو «هتبارق ينتقحلو «هتباصع ينم تند
 هيَلِإ آنَِو لي انِإ# هللا ىلإ لكلا عجرُي نأ ةيدمحألا رشاعم انتقيرط نإف هللا ىلإ لكلا نع
 .[57١:ةرقبلا] *ّنوعَجَر



 ١ 17/ ةيانعلا فرفر

 [ةفينملا ةيعاقرلا ةقيرطلا رطانق]

 :هب انعو هنع ىلاعت هللا ىضر يعافرلا مامإلا انديس لاق

 :رطانق عبرأ ىلع اذه يقيرط تعفر

 :حلاصلا هخيش لاح يف هئانفب اممم ئبسلا هلاح لجرلا سمطي نأ :ىلوألا ةرطنقلا
 وحميف كلذكو .خيشلا ءاخسب اققحتم هلخُب وحميو «خيشلا قدصب اًققحتم هبذك وحميف

 .خيشلا فاصوأ نم لوبقم فصو لكب اًققحت هل دودرم فصو لك

 حصقف ديك يبنلا عم اًبدأ لاحلا ةيؤر وحمب لاحلا حيحصت يه :ةيناثلا ةرطنقلاو

 .قيك يبنلا لاوحأل ًالظ ريصت ىتح عرشلا ماظنب هلاوحأ

 امفو هب تماق ىتلا ةيدمحملا لاوحألا بتارم يف نكمتلا ىه :ةثلاثلا ةرطنقلاو

 .نآرقلا هّقلخ هيلي ىبنلا ذإ ءنأشلا ميظعلا نآرقلل

 هناحبس هللا ركذب اًضيأ ناوكألا نعو هتينوك نع قارغتسالا ىه :ةعبارلا ةرطنقلاو

 بلق يقبتف ةنينأمطلا عقت كانهو ؛ةيدمحملا لاوحألا مئازع هب عمجتسا ركذ «ىلاعتو
 «ُبوُلَقْلا نيَمظَت ِهّللا ركذب الأ» اهيف هئانف دعب هللا ركذ سدق ةريظح يف لجرلا مودم 2 59 - . 1 - .

 .تيذ همالك ىهتنا .[75/8:دعرلا]



 ةيانعلا فرفر 0

 [هلالج لج هللا عم ةيعملا ةحص يف بلطم]

 هيسرك ىلع لاق هنأ - هيلع هللا ناوضر - هنع ينورزاكلا مامإلا هلقن ام ينبجعيو
 «َتريِرييَّصلآ ْعَم َهَللأ ّنِإ» «[194:ةرقبلا] 4َنيِقّتُمْلا ْعَم هللا ّنأ» :اًيلاتو اًظعاو سعات“ هم

 ؟ةيعملا هذه حصت

 .ةيريغلا قحمب :لاقف

 ْ هلآ ىلعو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نم ةضافتسالا]

 [اهتدئافو اهتيفيكو

 .مهخحاشم نم ةيعافرلا ةداسلا اهداتعا ىتلا ةضافتسالا نع قَد لئسو

 ةبيه رقتست ىتح «بولقلا يف مهتبحم ميكحتو «خياشملا لاوحأ ةظحالم يه :لاقف

 ةعباتملا قحت كلانهو .بولقلا يف ِةيلك يبنلا لاح ةبيه رارقتسال اًباب نوكتل ؛اهيف مهاوحأ
 وه لب ءريخلا مّلعم وهو .هباوبأ نم هباون 0 .مالسلاو ةالصلا هيلع مظعألا دشرملل

 ءاهل مالستسالا ةبجاولا ةعيبلا وذو «ةيقابلا اهتملك برو «ةيراسلا داشرإلا ةيآ بحاص
 نيبو ةمألا نم دحأ نيب فقي نأ فراعلل يغبني الو «نيدلا موي ىلإ اهناطلس تحت عوضخلاو

 .بولقلا هب تماه ىتمو هيلع اهلديو «هيلإ ةمألا بولق بذتجي نأ هيلع لب كلي يبنلا

 :هتياده رونب َّحَّرَت ءاًعيمج هللا ملاوع يف اًحفاط هرون رئاصبلا نيعأب تدهشو ؛هركذب تباطو

 تضافتسا دق دبالو نوكت يهف «هتيامح لظب اًجاردنا «هتيار تحت بدألاب سوءرلا سكتت

 .ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هنع تذخأو هنم

 .خويشلا نم ةضافتسالا ىلع نوهونت كلاثمأو كارن ءيديس يأ :لئاق هل لاقف

 لعف دلك يبنلا بلق يلكلا عبنملاو ؛ددملا ءام هنم رمي ىرحم خيشلا بلق ؛معن :لاق

 عم هل ةبسنلاب هقيرط هنوكل «يلصألا يلكلا عبنملا دراو هنع ذخأيل ؛ىرجملا فرعي نأ ئدتبملا



 ١ ةيانعلا فرفر

 تايولعلا تادوجولا تارذ رئاس ىلإ ةحاحسلا هلوادج يرجن ىه اه يذلا «ضايفلا عبنملا

 روشنمب مالسلاو ةالصلا هيلع هل هللا باطخ لصفب نّيملا صنلاب تناك فالننلاو

 . ىهتنا .[ 107 :ءايبنالا] «َتريِمَسَعلْل َةَمْح راَلِإ ىلَتلَسْرَأاَمَوظ

 بلطم

 يه عماجلا داشرإلا ةوبأ

 هلآ ىلعو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلع يبنلل

 نينمؤملل يه ةعماجلا ةوخألاو

 .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل يه عماجلا داشرإلا ةوبأ :تلق

 4 ةَوْنحإ َنوُيْؤُمْلا امْنِإ» :ىلاعت لاق مهضعب عم نينمؤملل يه ةعماجلا ةوخألاو

 يلع ارثوعتو» :هناحبس لاف زيزعلا هباتك نم رخآ نطومب رمأو 1٠١ :تارجحلا]
 لجرلا ةنوعم ترثك املكف ؛[؟:ةدئاملا] 4ِنوَدْعْلاَو ِمْثِإْلا ىلَع اوُنَواَعَت الو ئَوَقّتلآَو

 ةيزاجم ةوبأ يه امنإو .بأ ربكألا خألاو ءربكأ اخأ اذإ نوكيو .هيلع هقح اهتبسنب رثك هيخأل
 ءامل ةحارتسالاب حورلا ىلعو «ةبحملاب بلقلا ىلعو .ةعاطإلاب خيشلا ىلع صاخ مكحت اه

 ىنعم مالسلاو ةالصلا هيلع هل نإف الي يبنلا داشرإ تقفاو اذإ بتارملا هذه لك حصتو

 .هدعب الو هبلق قولخم هيف هكراشي ال يذلا درفتلا قيرط ىلع ةقيقح داشرإلا ماقم يف ةوبألا

 نأ بجي يذلا بدألا نمف اذهو .هيلع هتايلستو هللا تاولص هنع هيف بئان وهو الإ هدعبو

 نوناق مهميلعتب مهتاقوأو مهممه ظفحو .«هيديرم بولق ةاعارم دشرملا خيشلا هب ققحتي

 ىفطصملا هيبن قوّقحو هللا يالا ااا اا قا ا الا يلا

 لاحب سانلا بذجي «ةئيسلا عدبلا لهأ ىلع اًبعص «؛ةنسلا نع اًباذ نوكي نأ ىغبنيو يي

 نئل .هديب ىسفن يذلاو»:ِنِكَي يبنلا لاق مهب هللا بين ربقلا لإ مهيحبل هللا لإ: ٍهبَتَي يبنلا

 هللا دابع نوببحيو «هدابع ىلإ هللا نوببحي نيذلا هللا ىلإ هللا دابع بحأ نأ :مكل نمسقأل متئش



 ."(ةحيصنلاب ضرألا يف نوشميو «هللا ىلإ

 مازتلا نم مظعأ ريخ نم لهو «ةحيصنلا هل لذبت نمل ريخلا ةدارإ :ةحيصنلاو :تلق

 كلملل اعوجرو «رايغألا لبحل اتب ؛ةمحرلا يبن هب ءاج اب كسمتلاو ةنسلاو باتكلا

 !؟رابجلا

 يِوَطْنَت ثداوحلاو ىْفَي ريَملاف  هريَغَةَبَتنعَكَداوُفْهُرَن

 يوقلا هللاو رُجَعلا ضحت هاويف 2 ىوُسلاَعْهَوْعَدَوِوتْرِعِلأجلاو

 .ِةلكَو يبنلا عابتاب هرشنو هاوطو ىلاعتو هناحبس هللا هعمج دق هلك ريخلا نإ ؛هللاو ىلب

 [هلأ ىلعو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلل فلؤملا ايؤر]

 لمكأو ةالصلا لضفأ هّللأ نم هيلع مانألا 0 تيأرف ؟ةعمح موي ةوحض تع

 الهأ» :لاقو هيك مسبتو يل شبف ؛هيلع بلاقلاب تلبقأو «هيلإ حورلا تهجوف ؛مالسلا

 مهو رانلا نع سانلا دوذي نمك كارأ .يتنس ديبأتب كمايقل كبحأ ينإ .كب ًالهسو

 هيلع ىلاعت هللا لص هيلع ٌتيلصو هللا ٌثدمحف ؛«كلذل هنومصاخيو اهيلع نومحاهتي

 .ةدسافلا دئاقعلا ثول نم بولقلا رهط :لاقف هللا لوسر اي يندشرأ :تلق مث ءملسو

 طاسب ىلع انأو تظقيتساو «ماهإلا نطاوب اهيفن ماكحألا رهاظب هللا هللا ,ةئيسلا براشملاو

 .«ءالا ضيضحو كلفلا خوفايو «ءامأدلاو ءاسلا ني امدنو ىطظوت#ءافنالااو

 .حوتفلا بئاحس لوبقلا تاواس نم اهيلع تحسو ؛«حورلا هلل دمحلاو تباط دقو

 )١( /؟) «ءايلوألا ةيلح» يف ميعن وبأو «(737) «ءايلوألا» يف ايندلا بأ نبا هاور 737/7(.



 ١" ةيانعلا فرفر

 !"ةديبع ما ىلإ 2# فنصملا انديس لوصو]

 نيداعملاو هل نيلاوملا تافص نايبو

 [ةميظع هل تايصوتو هيلع ءانثلاو هثراول ةراشإلاو

 ةعماج ةباين نع برعت تالزنت فافر نم بيغلا نيهارب (ةديبع مأ)ب يل تلجناو

 ىلع اهتقيقح ةحيحصلا اهمكحب تبلغو ءزارطلا اهب حص «ةيدمحأ ةرين ةثاروو «ةيدمحم

 برو «ىربكلا ةباينلا ةصنم بحاصو .رصعلا درفو ,ءتقولا ثوغ هلل دمحلاو انأف ءزاجملا

 ماطمطو ءرضاحملا ةمثأ بوسعيو «رئاودلا تارضح خيشو «ىمظعلا ةديؤملا ةرضاحملا

 تشرفو ؛ةيحورلا لفاحملا ىلع تفتلا .يولعلا ىنعملا ةعلاط ةفراشو «يوبنلا رحبلا ةجوم

 باطقأ نم نايعألا مادقأ ىتبترم يف تمحازو ؛ةيبلق ةردس لك يف دييأتلا ديجاجس يل

 ةيرق ٍةنيفسك ةديبع مأ :سوماقلا يف هللا همحر يدابأز وريفلا لاق :-هرس سدُق- ساورلا خيشلا لاق )١(

 :ةتلف

 .يعافرلا دمحأ ديسلا ربق اهب طساو برق

 .ناوكألا بلق نم تسجبنا مولع راضمو .نمحرلا تاحفن لحمو «نافرعلاو ناهربلا راد يه

 ةعيرش ءالعإل ددملا فايسآ هتلصأ فيس دمغ .ناوكألا يف اهسومش ةعشأ تعمل رارسأ ةنازخو

 ملف .لولسم ةردقلاب فيس هتلوص تاطبخ نم هيل لك يف هناطلس رهاب قراب ةجابيدو .ءلوسرلا

 حيسن ةعلاطملا كلت ةأرم نم ىلجتسا تفقوو :دعبلا ةلاح يف هتوط ام تركذت برق نبع تئارن

 عباصأ ىلع ةدقعنملا صاصخإلا ةبنطأو ءصاصتخالا مايخو «دبؤملا ددملاب ةقامخلا لوبقلا مالعأ

 تامحرلا طباوه دوفو عم تايقرتلا راونأو .ىمحلاب ةطيحم ةيبيغلا ةلودلا ليخ افوح؛صالخإلا

 ءاضيبلا ةيانعلا كيتاه فونصو «.ءآلآلا كلت فوفص ءاروو «ءامسلا نمو ضرألا نم ةلزان ةدعاص

 تلقف :لاق نم لوق ركذت نأ اهو يسفن تّركذف «حامسلا ٌراونأ هقئارط قرط نم قلطنت حامل قراب

 :رعشأ ال ثيح نم هلوق
 احا لاق راب كرش بل اوماش 2 مهناطوأ نم كيلإ نود نفاولاو

 أحايرّيبطملنمكيلإاوبكر 2ةماغحاطلانم كوأرامل

 .انقيقحتب ( ١1١ ص) قئاقحلا قراوب :رظناو



 ةرضحلا يف ٌتدِعَو .فلخلا لايجأ قالخأ يف يوبنلا لاحلل اًددحم تمقو ءفلسلا رودص

 ضرأ عيمج يف اذه يجاهنم تاكرب رديو «هللا كلم يف اذه يقيرط مالعأ رشنيس هللا نأب

 مهبحأو مهالاو نم لك زعيو لب «يل بحمو لاوم لك زعيو ؛هللا دابع نم قيفوتلا لهأل «هللا

 مظتناو ينبحأ نم ىداع وأ «يناداع نم لك بيغلا تامدصب لذي نأو «ىلاعت هللا لجأل

 مدهب ةراغلا ةرضح نم ةمئاق بيغلا نوئش بئاجع زربت نأو ءيجاهنمب ذخأو يكلسب

 نمألا ةحوبحب يف مهنوك ةلاح مهجورس نع مهبلقب فرصتت نأو ءانداّسُح عماوص

 ةملظ يف تناك اًبولق انتبحمب هللا ءاش نإ هللا حرشيسو هاّينابر افرصتو هاّيهإ اًراصتنا

 مهصاالخإ رونب روني ًالاجر انبئاصع نم هتمدخل صلختيسو ءراه فرج اًفش ىلع ةيعطقلا

 ةينابر فويس انب نكتسملا هللا ددم ناهرب نم نيدحاجلا نويع ىرتسو هراطقألا جاجف

 .بئاجعلا ناودعلاو ملظلاو «ناتهبلاو روزلا بابرأب لعفتف «:ةروهشم بذجنت

 هؤاود بعصيو «هجلافب طقسيف ةيهإلا ةمدصلا دي هزهتف اًئزهتسم اًبَّدكم اذه موقي
 اهب دعقي ىتح مومه لا هفارطأ لك نم هفنتكتف ءاذحاج اًدساح رخآلا موقيو ؛هجلاعم ىلع

 ؛اًريقف هتورث يفو ءاّريقح هتخفن يفو ءاليفس هولع يفو اليلذ هزع يف نطفلا هاريف ءموقيو

 ةمجهتم ىرخأو ءانيلإ صالخإلاب ةجرعم افوفص ىريف هتريح ةدهو نم ريحتملا موقيو

 هل ال حارو «نيبلاب رمت يتلا ماهسلا ةقشار نم نِمأ نيفصلا نيب فقو نإف ءانيلع صاقتنالاب
 حلملا باذي امك .,ءامسلا نم رهقلا دي هتباذأ انيلع هتيرفب هتريح بلق نم مجهت نإو ؛هيلع الو

 ََيِلَوُأ ىرإ آلأ# نومأملا فصلا لخد دقف ءانبكر لاجر نم راصو ءانب قحتلا ناو ؛ءاملاب
 .[17:سنوي] 4«َتروُئَرَح مه اَلَو زِهِيَلَع كفْوَخ ال هلل

 الو ,قلعم ةيهلإلا ةيانعلا لبحب وه يذلا بلقلاو «قئؤملا حتفلا اخأ اي بجعت ال
 انيف ضوخلاب هناسل كالو ءدسافلا بخلا انباحر لخدو «دحاجلا انماعط لكأ اذإ نزحت

 هنيد ميل بلق يف ةهبشلا تحدقناو ءنومورخملا لاصتالا دعب انع مصفناو «نوبغملا نوفأملا

 رابخألاب تدوسو «ناطيشلا لويخ تنشو «ناتهبلا لجالج تنرو هاغتبم هلمأو .هاوه

 ؛لاق اذهو تكس اذهو «فارطألا ةحبان بلاثملا بئارغب تعجعجو «فاحصلا ةبوذكملا



 لا ةيانعلا فرفر

 اذهو «ةسارفلا ةطانإ هتيرف ةقاشرب معز اذهو ءرقتسا اذهو ءرف اذهو ؛لام اذهو تبث اذهو

 انلاح ةطباخلا هتليخمب فرص اذهو «ةسايسلا ةعانص يف انداشرإ ةعاضب جلدأف قمعأ

 .ايلعلا يه هللا ةملكو ؛ةينابرلا انتملك طح ةبئاخلا هتردقب دارأ اذهو ءايندلا ضحمل ىملإلا

 قفانمب وأ .غودلملا روضتك اًظيغ روضتي دحلمب وأ .غوري رفاكب كبلق عرت الو

 هتمجعتساو «ةيدرلا هدصاقم هتنكلتسا يبرعب وأ .همهرد هنيد راصف .هممه هلامآ عم تلفس

 ناسحإ بيبرب وأ .ههضرمو هتيفاع هيفو .هضرغ هرظن حمطم ضرغ يذب وأ «ةيندلا هتمه

 لوصول عجتنيو ءايأر هل بختني قفلمب وأ .مدقلا حاجنلا قيرط نع هب لزو .معنلا ٌرفك

 يمجعأب وأ «قلاز وأ وجلا ةكبح دنع وه قفاومب وأ «قعان لك عبتي قعابب وأ ءاّيعس هتياغ

 كنم تبرق كب لهاجب وأ .نونلاو فاكلا مكح لهجي هركف ةصغب لذخنمب وأ «نوتفم

 ةيتشزأ ةفاوهادي علو هدانلد مدا يرتب أ هناك كانعسب ميق نغ ىملطلاو هةلارل
 هتسنأو ءدسحلا ةخفن هتلمش خيشتمب وأ ."«تاّيلاب لاَمعأْلا امو «تايئرملا يف هحبق ىأر

 وأ «هدويقب هتلبرسو هدودج دنع هلهج ةمه تفقو َدِج يذب وأ .دمألا نم تقولا ءارو ام

 سفن يذب وأ ءلالظلا عم ليمت هنأشك كنأو «لاب ىلع كنم هنأش نأ معز يويند نأش يذب

 هتمهو .هلهجب تيم هبلق ناسل ميلعب وأ ءاّريبك هآرف هتارم هتسكعو ءاًريغص اهتارمب كار

 ةديقع يذب وأ ءلوزي ال نأشلا نأو لوحي ال لاحلا نأ نظ تايبيرد يذب وأ .هلعن نم سخأ

 اهعوني دحتاو «لولحلا اهل الحف «يندلا اهمهو عم تحبسو :؛يوبنلا بدألا نع تخلسنا

 دهشمب دوجوملا دهش ىتح .داسفلا ىلع ةرمضملا هتيوط رشنب اهعم ىوطناو .داحمالا روز

 نم مّنقتو «راثآلا هذهب ءيش لكب طيحملا رثؤملا ىوطو ءراصبألا هكردت ال يذلا دجوُملا

 ةجحملاو .ءاضيبلا ةنسلا نع فرحتملا :هلثمو .راعلا عردب عّردتو ؛.ةحيضفلا طرمب هطبخ

 سفن بر :هلثمو ,توبكنعلا تيب نم نهوأ هناطبخ لك .توقمم فوسليف نم ءاحمسلا

 .ماعنألا نم لضأ نيرمألا يف وهو ماقم وأ لاح نم ءى ىلع هنأ هل لوست



 [كذ هثرول هتيصو]

 زيزع .بلقلا رين ءرطاخلا ضير حُر :كيلإ هللا ددم نم قيس ابو كيلع هللابف
 عزاعز هجرت ال «هللا ىلع اذمتعم «هئادعأ ىلع هللا تايآب اًرهظتسم «ةمه لا لع ءسفنلا

 لبحب اًصتعم «رسلا تبا ِةلليَع هلوسر ىللإإو ىللاعت هللا ىلإ دانتسالاب مزعلا ديؤم .ناوكألا

 قحلا عم رودي ؛ىوعدلا ةقْبِر اًحراط ,حطشلا قئاوع نم أم ؛هلوسر ةنسل اًرصان «هللا

 .مكحلا موزل مدعلا اذهب دهشاو «ريثأتلا دع ةوجرلا ادب 0 كروطب نّكم
 ام َلِإ كيري اَم غدا ءارسإلا] «ُدلِع هب َكَل ّسِيَل اًمَُففْقَت اَلَو) صنلا دنع فقو

 نر لم بت ردو يلا زا وينر ار كار حا وار تعول د

 رطأ «ترثك وأ تّلق هللا عم ةولخ تادابعلا تاقوأ يف كل منتغاو «ىلاعت هللا ىلإ ةفورصم

 هنم اًريخ راجلل نكو ؛ماحرألاو هللا قح عراو ؛هيلع لكوتلاب اهيف ققحتو «هيلإ اهب بلقلا

 .ناوخإلا تارثع نع حفصلا :يه ةوتفلا نإف ؛ىتف نكو ؛تالزلا نع وفعلا رثكأو .كل

 ىلع كتمه ديب ضبقاو ْةكَي هلوسر ىلع مالسلاو ةالصللو ىلاعت هللا ركذل كناسل ضحمو

 ىلاعت هللا يضر يعافرلا دمحأ ديسلا انالوم نيملعلا يبأ ,رئاودلا خيش ءربكألا مامإلا ليذ

 ريظح ىلإ ٌرِطو «نيدلا موي ىلإ ىوطُي ال يذلا يدمحألا طاسبلا بحاص وهف «هب انعو هنع

 هللا هيلوي يذلا مامإلل ءاعدلا نم رثكأو «ةباحصلل ميظعتلاو ةبارقلل ةبحملا يحانجب برقلا

 دقف هلل رصتناو ء«تلقث نإو هكلمو هتيعرو هنيد يف هل ةحيصنلا صلخأو «نيملسملا رمأ ىلاعت

 رهطو «ءايلوألا تامرح ظفحاو «ىلاعت هلل اًضحم اًدذبع نكو .هرصني نم رصنب هللا دعو

 هدر اذإ الإ هلاح ملسم لكل ملسو «نيحاطشلا تاوفه رابغو حطشلا سند نم عرشلا

 نع تردق امهم دعابتو «ةلفغلاو كايإو «تاذللا مداه ركذ نم رثكأو .هعم نكف ؛عرشلا

 ةمأ نحن ذإ ؛اطسو كشيع لعجاو .نيطسبنملل طسبناو ءنيضبقنملل ضبقناو «نيلفاغلا

 )١( يراخبلا هاور )9/ 47١(, دمحأو )7717/5(.



 مامز ضبفاو «كنم سانلا فصنأو .«كنوئش لكو كماعطو كبوثب طسوتو .ء.طسو

 .كيلع هقح بجي نمو .كيدلاو مظعو ءاّرابج مهيف نكت الو .كيلإ لوئي نمو كلايع

 .ِِلَط يبنلا ىلع ةالصلاو «رافغتسالا نم رثكأو .كتيب ٌسلج رصو

 ."عِوقيك هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :لاقم لك ةمتاخ لعجاو
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 قراوب هيلع تعطسف «ساورلا ديسلا رارسأ نم دمتسا «باتكلا اذه راونأ هيلع تقرشأ نم :تلق )١(

 «ديعس قفؤم وه دئنيحو .هثاروو هئانبأ نم حبصأ هتوقو هللا لوحيف قدص نإو .هتاضويف قئافح

 .ةينابرلا ةيانعلا بابرأ نم



 "؟هال/ عجارملاو رداصملا سرهف

 عجارلاو رواصملا مهاب سرهف
 5١4. اشاب روميت دمحأل ثيدحلا رصعلا يف يمالسإلا ركفلا مالعأ -

 جرفلا يبأ نمحرلا دبع نيدلا يقتل «نييعافرلا خئاشملا ةقرخ تاقبط يف نيبحملا قايرت -
 .ه1708١ ةنس ةرهاقلا يف عبط ءهال 4 4 ةنس دادغب يف ىفوتملا يطساولا

 وهو ه١717 ةنس ىفوتملا دايصلا دمحأ نيدلا زعل «ةيدمحألا فئاظولا يف ةيدمحملا فراعملا -

 .ه1100١ ةنس ةرهاقلا يف عبط .يعافرلا دمحأ يديس ديفح

 .ةسورحملا طم ءيدايصلا ىدهلا بأ يديسل .دجمألا يعافرلا ثوغلل دحوألا خيراتلا -

 يركبلا ميركلا دبع نب نمحرلا دبعل ريبكلا يعافرلا دمحأ ديسلا بقانم يف ريضنلا ضورلا -

 .م7٠1١ ندمتلا طم ىشرقلا

 17١١. قالوب .ط ,ىدهحلا بأ يديسل ؛ةيعافرلا ةداسلل راصتنالا يف ةيهلإلا ةراغلا -

 يديسل ريبكلا يعافرلا دمحا ديسلا ليلجلا ثوغلا ناسل ىلع درو ام ضعب يف رينملا رجفلا -

 .(انقيقحتب) توريب ةيملعلا بتكلا راد ط ءيدايصلا ىدهلا يبأ

 . ١594 ةناتسأ بئاوجلا طم ,ىده لا يبأل ءيدمحألا ددملاو يدمحملا ضيفلا -

 ىدهلا بأ يديسل دمحأ يعافرلا فيرشلا ثوغلا انالوم مكح ىلع دجربزلا دئالق -

 .(انقيقحتب) توريب ةيملعلا بتكلا راد ط ؛يدايصلا

 . ١70١ توريب رباكألا هعابتأو يعافرلا ثوغلا ركذ يف رهاوجلا ةدالق -

 بتكلا راد ط .يدايصلا ىدحلا بأ يديسل ةيعافرلا ةقيرطلا لاوحأ يف ةيعرملا دعاوقلا -

 .(انقيقحتب) توريب ةيملعلا

 .ه 1١717 ةيملعلا طم ءيدايصلا ىدهلا بأ يديسل .ديلا دم يف مسلطملا زنكلا -

 .توريب .يدايصلا ىدهلا يبأ يديسل ريبكلا بطقلا تيب حرش يف يردلا بكوكلا -

 .ه 1٠١ قالوب رجح عبط ؛ريبكلا يعافرلا دمحأ ديس ةقيرط درو يف رينملا حابصملا -

 .(انقيقحتب) توريب ةيملعلا بتكلا راد ط .دايصلا ةينون يف دادمإلا تاحفن -

 بتكلا راد ط ,ءيدايصلا ىدهلا بأ يديسل «ةرهاطلا ةعيرشلا رارسأ يف ةرهابلا ةقيقحلا» - -

 .(انقيقحتب) توريب ةيملعلا

 .(انقيقحتب) توريب ةيملعلا بتكلا راد ط ءيدايصلا ىدمحلا يبأ يديسل «ةيساورلا قئاقرلا» -

 .(انقيقحتب) توريب ةيملعلا بتكلا راد ط .ىدحلا بأ يديسل «ةيسدقلا ةحيصنلا» -



 عجارملاو رداصملا سرهف "04

 .(انقيقحتب) توريب ةيملعلا بتكلا راد ط ءيىدايصلا ىدهملا يبأ يديسل «ةمكحلا حوراا -

 بتكلا راد ط «يدايصلا ىدملا يبأ يديسل «يناسنإلا محرلا ةقيقح يف نناعملا ةقيدح» -

 .(انقيقحتب) توربب ةيملعلا

 ةيملعلا بتكلا راد ط «يدايصلا ىدحلا يبأ يديسل «ناتهبلا لهأ قحلاب غمادلا ناقرفلا» -

 .(انقيقحتب) توريب

 توريب ةيملعلا بتكلا راد ط ؛يدايصلا ىدحلا يبأ يديسل «ةيدمحألا تايلكلا» -

 .(انقيقحتب)

 توريب ةيملعلا بتكلا راد ط .ءيدايصلا ىدهلا يأ يديسل ؛راذعلا قيزو رازهلا توص» -
 .(انقيقحتب)

 بتكلا راد ط .ساورلا بطقلا انديسل ءباهولا ميركلا ةيانع هب تلزنت هيف باطخلا لصف -
 .(انقيقحتب) توربب ةيملعلا

 .(انقيقحتب) توربيب ةيملعلا بتكلا راد ط .ساورلا بطقلا انديسل ءاضيبلا ةردلا -

 .(انقيقحتب) توريب ةيملعلا بتكلا راد ط ءساورلا بطقلا انديسل .قئاقحلا قراوب -

 .(انقيقحتب) «ساورلا بطقلا انديسل ؛ةيانعلا فرفر -
 .(انقيقحتب) « ساورلا خيشلل نيكلاسلا لحارم -
 .توريب ط .يدارملل رردلا كلس --

 .ةيرصملا بتكلا راد ط «يربجلل راثآلا بئاجع -

 .وشاش نبال قشمد نايعأ ضعب مجارت -

 .توريب ؛يدادغبلل نيفراعلا ةيده -

 .توريب ةلاسرلا ةسسؤم .سيكر سل تاعوبطملا مجعم -

 .توريب ركفلا راد يناهبنلل ءايلوألا تامارك عماج -

 .توريب .نييالملل ملعلا راد ط «يلكرزلل مالعألا -

 .توريب .ةلاسرلا ةسسؤم «ةلاحكل نيفلؤملا مجعم -

 .توريب «يناتكلل سراهفلا سرهف -
 .توريب «راطيبلل رشبلا ةيلح -



 تاعوضوملا سرهف

 قيقحتلا ةمدقم

 ةفيرشلا ةداجسلا خيش ركذ يف ةفيطل ةفحت
 فنصملا خيشلا ةمجرت

 فاالغلا

 لصألا نم روص

 ةمدقم

 مهسفنأ نم مهب ىلوأ هنوكو نينمؤملا ىلع هلآ ىلعو ْةِكَي يبنلا لضف

 هل هئاعدو رسضخلاب فلؤملا عاتجاو نيقيدصلا ديحوت

 دق ممل نيكل ةنيلك
 هتبترم راهظإو هللا ةمعنب فنصملا ثدحت

 خيتي يبنلا ةرضحب فلؤملا ىلع ذوخأملا عماجلا دهعلا

 هتقو يف يدمحملا ثراولا فلؤملا نأب ةراشإلا

 ديحوتلا يف بلطم

 ةنسلاب كسمتلا نايب

 قفانملاو نمؤملا ةفص نايب
 دهزلا

 ةيذاكلا ةوعدلا

 ثداحلا ةيؤر نع روصقم فراعلا رظن

 لقعلاو سفنلاو حورلا ةيآ
 لماكلا لقعلا بحاص فراعلا ةزيم

 تاء لعلا ةفنف

 تيبلا لهأ بيغلا لاجرب لسوتلا

 ءابرغلا بيرغو ةيقيقحلا ةبرغلا
 هللا ةدارإل مالستسالا

 هيزنتلاو ديحوتلا يف بلطم
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 تاعوضوملا سرهف 1

 11 ةيدحاولا رارسأ نم

 < لِلَج يبنلا ددم ةدئام

 <26 ةيفإلا مكحلا رس

 14 لَو دمحم فيرشلا مسالا يف ةيوطملا ةفيرشلا زومرلا نايب يف بلطم
 4 هللا نم ءايحلا يف بلطم

 14 ةروصلاو بلكلا ذاخما نع يهنلا

 14 بلقلا ةراهط يف بلطم
 6١ نيقتملا بولق ةفص

 ١١ ةيلوتبلا ةرضحلا نم ةيرفجلا رارسألا ضعب

 6 ةيلوتبلا ةرضحلا نم ينايرسلا نيسلا رارسأ ىلع مالكلا يف لصو

 م موزجملا نونلا رارسأ ضعب

 مْ ءانلا ةطقن

 4 ةيرفجلا رارسألاو ةيوغللاو ةيبارعألا تاكرحلا رارسأ نم ةلمح

 11 هرس سدقو هنع هللا ىضر يعافرلا دمحأ مامإلا حدم

 ١١ ساورلا ديسلل راركلا مامإلا انديس ةداهش

 ١1 مهعاونأو ىلاعت هللا ءايلوأ انتاداس نيفراعلا تافص ضعب يف بلطم

 ١ ناميإلا معط قاذ ثيدح يف بلطم

 ١ هللا لهأ راوطأو براشم

 (١ فنصملا نم ىشمد لهأ دادمتسا

 ١ يعافرلا يديس مامإلا حورب ةامح يف فنصملا عاتجا
 ١6 قحلا بلاط يقيقحلا يفوصلا

 ١ 1/ ىدمهلا يبأ ديسلاب ةراشبلا

 ١ فلسلاب ءادتقالاو ةنسلاو باتكلاب لمعلا

 ١١ ةنسلاو باتكلاب نيلماعلا ءاملعلا تافص
 ١7 ةفحنو ةقراش

 ١ «نيكتم» ةيرق هلوصو يف بلطم
 ١5 نوخيش ناخ ةدلب هلوصو ف بلطم

 ١4 تاجا كرار هوت نلاتم



 تاعوضوملا سرهف

 مازخ لآ ىلع ديسلل هترايزو شبح خيشلا لوصو
 يدمحملا بجر ديسلاب هعاتجاو «ءانجس رفك» ةيرق نيف خيشلا لوصو
 ضرغلا اهضرمأ يتلا سوفنلاو دسحلا لهأ تافص
 قحلا لهأ تامص

 لطابلا ةفص

 هتفصو هللا لهأ قيرط

 نامعنلا ةرعم فنصملا لوصو
 ةيعافرلا ةقيرطلا لوصأ
 ةنسلا يف يعافرلا يديس مالك

 ةنسلاو باتكلا ىلع سسؤملا عماجلا هدهع فلاخي نمت ساورلا ديسلا ةءارب

 ةيعافرلا ةقيرطلا ساسأ ءانب
 ةماعلا ةينسو ةقرخلا سبلو ةبحصلا ةقيقح نايب
 نيدلا ناهرب نيسح ديسلا دنع ةقرخلا سبل ىنعم

 يعافرلا دمحأ ديسلا دنع ةقرخلا سبل مكح

 ركذلا نيقلت يف بلطم
 همساب حيرصتلاو هدعب نم هئراو نيييعتو بلح فلؤملا لوصو

 هل كي يبنلا ةراشبو دادغب فنصملا لوصو
 يدمع تان نيئاورلا ديجلا ن1 نإنن
 يعافرلا ىلع ناطلسلا ديسلا بسن

 فلؤملا ديسلا بسن

 ةيعافرلا ةقيرطلا رطانق
 ةيعملا ةحص يف بلطم
 لي يبنلا نم ةضافتسالا

 عماجلا داشرإلا ةوبأ بلطم

 3255 يبنلا ةرضحل فلؤملا ايؤر

 هل نيداعملاو نيلاوملا تافص نايبو «ةديبع مأل فلؤملا انديس لوصو

 هئارول هتيصو
 جارملاو رداصملا مهأب َْن ه.يف
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