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 يزعلا دومح نب هللا دبع /ملقب

 (ةيناثلا ةعبطلا) ميدقت

 «نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نيقتملا هتباحص نع هللا ىضرو .نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو .نيمألا دمحم انديس

 :لعبيو .نيدشارلا

 هتعبط يف (نيحلاصلاو ءايلوألا صصق نم نيقاتشملا فئارط) باتك اذهف

 فلتخم نم هيلع لابقإلاو .هل بلطلا ديازت دقو (ىلوألا) هتعبط دافن دعب (ةيناثلا)

 نبمساق ةمالعلا ديسلا هفلؤم رايتخا نسح ىلع ليلد الإ كلذ امو .تاقبطلا

 - ىلاعت هللا هظفح  ينيسحلا يثوحلا مساقلا نب دمحم يدهملا مامإلا نب دمحأ

 ..ةقيشلا هتاياكحو .ةرثؤملا هصصقل

 ىو ٌهربِع ْمِصَصَق ىف راك َدَقَل» اهباحصأ عقاو يكاحت صصق ابمإ

 نملرونو ءركذت نمل ىركذو «ريتعا نمل ةريع يهف ١ :دسربإ © ِمَبْلَأْلآ

 «تنالأ هللا نم ديعب بلق نم مكف ءاهدئاوف ترهظو ءاهعفن مع دقل ..رصبتسا

 «تحلصأ ءوسلاب ةرامأ سفن نم مكو «تلاسأو تكبأ ةلحاق نيع نم مكو

 حالصإ يف ًاذفو ًاعئار ًابولسأ لثمي فلؤملا هجهتنا يذلا بولسألا اذهو
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 ًائاد ىعسي هللا هظفح فلؤملاو «ةيساقلا بولقلا نييلتو هللا نع ةديعبلا سوفنلا

 رخآلا هباتكو .ةيصعملا نم بيهرتلاو .ةعاطلا يف بيغرتلا ىلإ هتاباتك يف

 .هب قطان كلذي دهاش (تاولصلا نم تابحتسملاو تابودنملاو تانوئسملا)

 ًاصوصخ  فيلأتلا نم عونلا اذه ىلإ اونوكي ام جوحأ سانلا نأ .. ةقيقحلاو

 بكتذتلاو .داعتبالاو ضارعإلا هيف دادزاو .داسفلا هيف رشتنا يذلا  رصعلا اذه يف

 .داشرلاو ريخلا قيرط نع

 «ىبنل ةصق نم ةدافتسالاب ةعاطلا ىلإ نولفاغلا هجتي نأ ىسعو لعلف

 نم ةدافتسالاب ةيصعملا نع نوصاعلا علقيو «يلول ةمارك وأ ءلوسرل ةياكح وأ

 لمع نم سيكلاو .هريغب ظعو نم ديعسلاف ءملاظل ةياهن وأ «ءصاعل فقوم

 . [151/ :ةرقبلا] * ىّوَقَتلأ ٍداّرلآَريَح ىترإف# :هداعمل دوزتو هترخآل

 عرز نمو ؛هدصح ًاريخ عرز نمف ؛ةرخآلل ةعرزم يهو ءربعو سورد ايندلاو

 .هدجو ًارش

 يهو ءانه صصقلا ضسعب يف كيكشتلا ىلإ ىعسي دق ءاّرقلا ضعب لعلو

 ةيضق ىه ةيضقلاف .ةصقلا نم دفتسا كيلع سأب ال :هل لوقن انكلو «ةليلق

 الو .مكح اهيلع ينبني ال هنأل ؛بيقنتو حيحصت ةيضق تسيل .بيهرتو بيغرت

 .مثإ اهنم ةدافتسالا ىلع بترتي

 بيغرتلا باوبأ يف ةفيعضلا ثيداحألا لوبق يف ءالعو ءاهقف لهاست دقو

 «ةحصلا داقتعا مدع عم لمعلا يف اهنم ةدافتسالاب سأب ال» :اولاقو ءبيهرتلاو

 جرخ كلذب وهو ءاهرداصم ىلإ اهعماج اهدنسأ دق تاياكحو صصقب كلاب مف

 .ةعزانملاو لادحجلا ىوبي نم ةنشنش نم ملسو «ةعباتملا ةدهع نم
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 ام كاردتسا نيتميركلا كيدي نيب يتلا (ةيناثلا ةعبطلا) هذه يف انلواح دقو

 قيسنتلا ةيحان نم وأ «ةيعبطملا ءاطخألا ةيحان نم ءاوس (ىلوألا ةعبطلا) يف تاف

 ءيش لك ىلع هنإ .. هفلؤم باوثو رجأ بتكي نأو «هب عفني نأ هللا لأسن «ينفلا

 .ريدج ةباجإلابو ءريدق

 هنكلو .فلؤملل ةعضاوتم ةمجرت تبتك (ىلوألا ةعبطلا) يف تنك دقو اذه

 هميمصت لباقم يف ًائيش يتاعافد يدجت لو ءاهفذحب ينرمأو .كلذ يف ينبتاع

 .كلذ ىلع

 بعصي هنأ الإ ءاهفذح يف هتبغر دنع لوزنلا مدع ًادج لع بعصي هنأ عمو

 .هب يسأتلاو ءادتقالا نع وأ ءلجرلا اذه ةفرعم نم ملع بلاط مرحي نأ رثكأ ّلع

 نأ ينيقيلو «ءادتقإلاو ةفرعملا ىوس هللا ملعي امك  اهتابثإ نم ضرغلا سيل ذإ

 .حداق حدق هنزحي الو ,حدام حدم هحرفي ال نم فلؤملا

 تابثإ الولو ءرخاوألا هيلع راسو «لئاوألا هنسحتسا دق بولسألا اذه نأ مث

 يوعرأ مل ينوكل هتحاس ينرذعيلف اذلو .هلاجر الو خبراتلا انفرع ام مجارتلا

 نم هلاح هيلع وه اهب وأ وه امك همّدقأ نأ هنع هتبتك ايف لواحأ مل يننأب ألاع .هبلطل

 اذه ين نوكي نأ ىسعو «ةداهزلاو ؛عرولاو «ةدابعلاو ءملعلا نمو «عيفرلا قلخلا

 .هءازع ضعب

 ءاهفذحب هتبغر دنع لوزنلا مدع يف رذعلا هتليضف نم سمتلأ ىرخأ ةرم

 «ءلضافلا فلؤملا قحب ءافيإلا مدعو ءريصقتلا نع ميركلا ئراقلا ينرذعيلو

 ..ةمحرتلا ىلإف
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 فلؤملا ةمجرت

 هس
«9 

 نب دمحم يدهملا مامإلا نب دمحأ نب مساقلا يقتلا ةمالعلا ديسلا وه

 دبع نب ىلع نب نيسحلا نب دمحم نب نسحلا نب ليعامسإ نب دمحم نب مساقلا

 نب ىبحي مامإلا نب دمحم نب هللا دبع نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحأ نب هللا
 نب دمحأ نب دمحم نب ميهاربإ نب يلع نب فسوي نب ميهاربإ نب يلع نب ةزمح
 يلع مامإلا نب دمحم داوجلا مامإلا نب يداهلا يلع مامإلا نب رفعج نب سيردإ
 دمحم مامإلا نب قداصلا رفعج مامإلا نب مظاكلا ىسوم مامإلا نب اضرلا

 ديسو نينمؤملا ريمأ نب طبسلا نيسحلا مامإلا نب داجسلا يلع مامإلا نب رقابلا
 . .قاكَيف بلاط يبأ نب يلع نييصولا

 ينينحدحتلا نبتت . .تنيقت ينج ةلاتمتاد

 يبو يصونيلب |تدهدهررسلةبسنو
 نينا تاناسش سس نوط عن ناو

 هخئاشمو هدلوم

 ديسلا هدلاو .ةكرابم ةأشن أشنو ه١ 5 ةنس - ىلاعت هللا هظفح - دلو

 - ىلاعت هللا همحر ه 175 ةنس ًامومسم دهشتسا .يدهملا مامإلا نب دمحأ ةمالعلا

 ىنيمدلا دشرم نب دمحم تنب ةرينع ةلضافلا هتدلاوو .ًايقت ًالاع ناك دقو

 .ةدالولا لاح قلطلاب تدهشتسا
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 ىلإ ركبو .راهطألا هئابآ جبن جبغو ,رايخألا كلاسم هللا هظفح انمساق كلس

 ىلع ذملتتو «ملعلا تاقلح يف بلقتو «ةيماس ةميزعو ةيلاع ةمه+ مولعلا ليصحت
 نسب نيدلا دجم انرهد ةردو انرصع ةجح مهنم ؛مالعألا ءاملعلا ةذباهج نم ريثك

 يلع وبأ دمحأ نب دمحم يلولا ةمالعلا ديسلاو - ىلاعت هللا هديأ  يديؤملا دمحم

 ديسلاو - ىلاعت هللا همحر  يراس هللا دبع نب يلع ةمالعلا ديسلاو - ىلاعت هللا هظفح

 يلع نب ديز ةمالعلا ديسلاو - ىلاعت هللا همحر  نيدلا رون دمحم نب حالص ةمالعلا

 - ىلاعت هللا همحر - يراس فطل دمحم ةمالعلا ديسلاو  ىلاعت هللا همحر  ريبكلا

 - يفتخملا دمحأ ليع|سسإ ةمالعلا ديسلاو ءشيشع فطل نب دمحم ةمالعلا ديسلاو

 ىضاقلاو «هللا همحر ناربب دعس نب تباث ةمالعلا ىضاقلاو  ىلاعت هللا هظفح

 نب مساقلا نب هللا دبع ةمالعلا ديسلاو .هللا همحر يسنعلا دمحم نب هللا دبع ةمالعلا
 ىلاعت هللا همحر يعرشلا دمحم هللا دبع يضاقلا لضافلاو «يلاعت هللا همحر يداهلا

 حالص ةمالعلا يضاقلاو ىلاعت هللا همحر ديؤملا سابع نب هللا دبع ةمالعلا ديسلاو

 ةمالعلا يضاقلاو ىلاعت هللا همحر يلع وبأ دمحم يلع ةمالعلا ديسلاو «هتيلف دمحا نب

 يلع ةمالعلا ديسلاو ءاعنصب مولعلا راد جيرخ ىلاعت هللا همحر ةزمح ىلع نب دمحأ

 ةمالعلا ديسلاو ناحير ذاتسألاو يبلحلا دمحم ذاتسألاو ليضفلا ميركلا دبع

 ىيحي نب نيسحلا ةمالعلا يضاقلاو ىلاعت هللا هظفح يمشاه لا دمحم نب حالص

 .مهريغو ..ريبكلا ءاعنص عماجب ىلاعت هللا همحر يعساولا

 ريزغ اهيف ىحضأ ىتح سردلا تاقلحو ملعلا سلاجم يف لقنتي لظ اذكهو
 ءافصو «ةينلا ةمالسو ءأشنملا بيطب زيمتو «كاردإلا ميظع «ةفرعملا عساو «ملعلا

 نسحو «ةعمدلا ةرازغو .عوشخلا ةرثكو «ةدابعلا لاكو .بلقلا ةراهطو «ةيوطلا

 .قلخلا ةثامدو .ةمكحلا
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 هتافلؤم

 :اهنم «ةديدعلا عيماجملاو «ةديفملا تافلؤملا نم ددع ىللاعت هللا هظفح هلو

 .هتبتكمب طوطخم «نآرقلا لئاضف يف نمحر لا بهاوم» ١-

 (هتيب لهأو هللا لوسر ةبحم يف ةحيرصلا رابخألاو ةحيحصلا صوصنلا» -؟

 .(لوألا ءزجلا عبط).هتبتكمب طوطخم .ءازجأ ةسمخ يف عقب

 فوفصم («تيبلا لهأ نم نسحملاو ءىسملل بجي اميف تيملا ءايحإ»

 .  ىلاعت هللا هظفح  فلؤملا نم ةيده هنم ةخسن انيديأب

 .عبط «تابحتسملاو تابودنملا تاولصلا» - 5

 - فلؤملا نم ةيده هنم ةخسن انيديأب  فوفصم  «يدهملا مامإلا ةريس» -ه

 .ةريسلا ريغ يهو .يدرولا رهزلاب ةامسملا يهو .- ىلاعت هللا هظفح

 نيب يذلا وهو «نيحلاصلاو ءايلوألا صصق نم نيقاتشملا فئارط» -5

 .نيتميركلا كيدي

 .هتبتكمب طوطخم «ةمئألا لئاضف يف ةمهملا ةعماجلا» ٠-

 .هتبتكمب طوطخم «نييبلاطلا لتاقم لبيذت» -8

 .هتبتكمب طوطخم «ةيالولا ةلأسم لوح قيلعت» -4

 .هتبتكميب طوطخم «ثوح تاركذم)١ ٠-

 .هتبتكمب طوطخم «ءاعنص تاركذم» ١-

 .هتبتكمب طوطخم «ندرألا تاركذم» ١-
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 .هتبتكميب طوطخم «ضايرلا تاركذم» - ١

 .هتبتكمب طوطخم «نارجن تاركذم» -15

 .هتبتكمب طوطخم "يداها مامإلا ناويد» -6

 .هتبتكمب طوطخم «شورطألا رصانلا مامإلا ناويد» -

 .هتبتكمب طوطخم «نيدلا ديمح ىيحي لكوتملا مامإلا ناويد» - ١١

 .هتبتكمب طوطخم «ةيروح ميهاربإ نب دمحم مامإلا ناويد» -

 .عوبطم 'ةمكحلا ناويد ىمسملا ءيديؤملا دمحم نب نيدلا دجم مامإلا ناويد» -4

 .عبطلا تحت ريبك دلجم «ةمئألا راعشأ نم ةمهملا تاراتخملا» -

 .«اهليماكتو ريزولا نبال ةماسبلا عومجملا ١-

 .هريغو ينيمح «بيرغلا عومد ه|أمس رعش ناويدا 1

 .عبطلا تحت «ةروثأملا ةيعدألا» - 7

 .هنم ةخسن انيدلو فلؤملا ةبتكمب فوفصم (راكذألاو داروألا ةعومجم» -7 5

 هراعشأ نم جذامن

 هذه اهنم انرتخا ةديدع عيضاوم يف ةليمج راعشأ ىلاعت هللا هظفح َفلؤمللو

 ديدجت يف ةبغرلا هيدل تكرحت امدنع اهأشنأ يتلا ةديصقلا هذه اهنمو .دئاصقلا

 :لاقو ءاهحامج حبكف ءشارفلا

 ىققلاةيشمىشمو اتترفعتدقةيش

 اتتعنأدعبالب صو هزجعدعب ىشلتاو



١ 

 اتعهلئأىردلام

 هرمع بقحلا براق

 هسكرو ملظع ىوتلاو

 يديسو ىهطلإلاي

 ينفاعو ينع فعاو

 هلك ناشلا حك صاو

 كدلاكو دوس صحو

 يننوليلولزعو

 لغغتا+ودلعو

 ىوتكاو رهظلا ىضناو

 نملك هاماحتو

 ةيلككيونذو

 يرعشم ينتاقتأ

 :هلاوحأ ضعب يف كلذ نمو

 ىها ودلاو بئاصملا ايند

 نيقاتشما فئارط

 اتفلأاه ينىدفغو

 ىتميوعرب ىتشف

 اتسشبىكوتو

 اتثلاو فيصلا فضل

 ىستأ نإ بر كلا فشكاو

 ىلنتأ لهو يناغلاب
 ىلتعنملكدبأو
 انتل يناغثشزإ

 اترعتاابإافخلاو

 اتصادادختدوقحو

 اسلتقتعت يقيدسصصو

 امشوافثنفتدلدلق

 اتش تت بيش :

 اتتصمناك:نأدعب

 اتصغخرمأللا ناك

 اتاووتااضتقلا

 اتلجو تساتدق

 اتشسغو ينج رضأ

 ىمه ىلالاو ىهانا اراد
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 الوا هية خا رال

 بوننلارنقانب تشيع
 اهتحح ص ةبيوتال

 يبلقوموياروموب

 يقترماهجيو.اي

 يهانملا نزع تيهتاالو

 يهاودلا يذ هام ءوسلاب

 :تايبألا هذه اهنم انرتخا ةديصق كلذ نمو

 مومهانتلامنإ

 دوسح نمانأروك
 هيلعدرلاتكرتدق

 ادذإهللاوت ف

 :هللا هظفح نيعبسلا هغولب دعب هلو

 فقاودبع مويقاي يحاي

 اهحيسف هنع قاض دبعل نمااي

 مهناينأ ينو مول مهقالخأ
 ىرأال يلم يالومايءهاوأ

 تحبصأف دالبلا ىلع لالضلا داس

 ةبسمرموولئعغو

 هلبقدقحلاباأدق

 ةهلاسرءالاكوو

 ةجملالهاننمتدستنك

 ليا هولحابأكو

 ليخب ضكرأ لوالك
 ليك لاومهألاانالاك

 ليوو بضغ نم كامحر

 هالومايكالإ يجنريال

 هالف قيدصلا ىتح تركنتو

 هابسشأ مهباسنأ ينو ليم

 هاده ءيضي الدع ينطوم يف

 همي كويك رس ف



 اذإ ىوكشلا تماصلا بيرغلل نم
 هنينأ نيب نيكسملا مساقلاو

 هلاؤس لك كانف تيضراذإف

 اندلاو بائذ يلوح نم سانلاو

 سسجت و تنصتو بقرتو

 فكاعل تدقتناوأ تيم اذإو

 اتئارتنيأ يالومايهاوأ

 ام شاع نمايو ايندلا شحوأ ام

 هلعبماعورهشارورهش
 اطلس ةيقشلا سفنلاو سيليإ

 نب دمحم نب نسح /رعاشلا بيدألا فيرشلا عم ةكراشم هللا هظفح هلو

 نيقاتشطا فئارط

 هاوكش تقرقرت هيتاقم يف

 هاوهيامهاداعهنينحو

 هاضرت نأ ديصلا لك ديصلاو

 هافس هيفطصأ نم ينو كوش

 هانعلاطف يبلق تللآدق

 هاهنتنأ كاداعهيغيف

 هايض باغ نيأ انع ىسدقلا

 هانهأام تام نم 3 هاقشأ

 هاوطب يوطني يرمعو ماع
 هاكنأ ام ساسحلا يداؤفل

 :تايبألا هذه اهنم انرتخا .هدباكي ام اكش دقو .ماكد هللا دبع

 عباق كريففريصا

 تشع ظيغلا يفنيذلاانأو

 استلمأ ثتثمسسطختو

 ىسبزلا غلب دق بركلاو

 اهاسعا خلقته لكلو

 ىوقلا اق مفاو

 ىوتحادقمومهلارك

 ىوترامكبلقك يبلق

 ىورؤهو متبو

 ىوقلا كو هنم بلقلاو

 ىوتسمال ىندأب تراص

 ىوجلاب تقتاض ضرألاو

 ىولاالاهيو سس

 ناسخ صب
 ىوج تدسأ ٍلجنت



 2 نيفاتشما فئارط

 ىوسلا ل عةايحلايذيف اتإفن ين ًايورص

 ىوهدقٍناتلانإب ًاهئاتىضقت يرمع
 ىوغلادعبرمتبتدق يتئتإلوفعبراي

 ىوجيفنيبلقنأولو ىضق ب ياضر يبسح

 اوديبااصو ل كلو ىبكشملاهيلإن ماي

 ىوللا حت ينظأ-و ةهحربوعننما

 ىورلهيفرثوكنم انقسانكاضفدونم
 ىورورامملآلاو يبنلاىبعةالصلامث

 هيلع ءاملعلا ءانث

 مهف ؛ءاملعلا عيمج دنع عامجإ لحم يدهملا دمحأ نب مساقلا ةمالعلا ديسلا نإ

 ءعضاوتلاو «ةدابعلاو ء.ملعلا نم هب عمتي امل ًارظن ءءانثلا ةياغ هيلع نونثي

 هذه يف لجسأ نأ عيطتسأ الو «ةميظعلا اياجسلاو «ةميركلا قالخألاو «ةداهزلاو

 ةجحو انخيش هلاق ام ركذ يرورضلا نم ىرأ ينأ الإ ,مهتاداهش مئاوق ةلاجعلا

 كللذو .ءىفكو هلوح  ىلاعت هللا هظفح  يديؤملا نيدلا دجم انرهد ةردو انرصع

 لاق «يدهملا ةيرذ ريجشت يف يدرولا رهزلا» هباتكل هيلإ هلسرأ ظيرقت لالخ نم

 ىلع عالطالا ناك دقف :دعبو ءىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو هلل دمحلا» :هيف

 نب دمحأ نب مساقلا دمحم لآ مجن دجمألا دحوألا ةمالعلا ىلوملا يديس هررح ام

 نب مساقلا نب دمحم نيملاعلا بر هللا نيدل يدهملا نيدلل ددجملا مظعألا مامإلا

 لضفأ هازجو «هالوتو ىلاعت هللا هظفح .مهيلع هناوضرو هيلع هللا مالس دمحم

 ةكرابملا ةرجشلا هذهل مكحملا نقتملا ريجشتلا نم «هالع نيرادلا يف مادأو ءهازج

 ..[؛:مرب] (ءآَمَسلَأ ىف اًهْعَرَقَو تباث اًهّلّصَأ# :ىلاعت لاق امك ةبيطلا
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 اَحوُكَو مدا فطِصَأ هللا نإ:  هلالج لج هللا لاق ام ًافرش مهافكو

 ُهَلآَو ضب ْنِ اَهُصَحَب ُهَيِرُد (© َنِمَلَعْلا َلَع َنرْمِع َلاَءَو م يِهرَب لاَ
 0 ا ا 4 -++:ناربع لآ14 ميِلَع عمك

 ماَحرألا اولوأو» لجو نادر ل ال يا لسان فرم

 هلأ أوُقّتَأَو» :ىلاعت لاقو ءامم: دفه4ولأ بستك ىف ٍضَعَب وأ ْمُجُّصَعَ
 اهب ةلاجعلا هذه يف ةطاحإلا نكمت الو ٠[ :ءاسلا] (ماَحّرألآَو - َنولَمآَسَت 27

 كلت غولب ىلإ باستنالا لهج نمل قيرط الو «ةنسلاو باتكلا نم كلذ ين درو

 عيمجلا دنع موسرم مولعم دمتعم حيحص يوبنلا يولعلا بسنلا اذهف «بابسألا

 نيدمتعملا نم مهريغو «يوبنلا تيبلا لهأ نم تابثألا باسنألا لهأ نم

 َقْلَأ كلَمَمي رُكْهأ نأ َقعِرْوُأ برا قيفوتلا يلو هللاو دمتعيف ,تانقثلا

 ىف كمي ند هلَضَرَ اًحِلَص ّلَمعأ ّنأَو دلو َْلَعَو ّنلَع ٌتْمَعْتَأ
 َكَمَلِإ تبث نإ َنييَرُد يف ىل َِلْمأَو» .م::رس]«َريِحِطّصلأ َكِداَبِع
 .[:ه.ذقحال] (َنيِولَسْمْل َنِم َنِم فِإَو

 مو «هووذ الإ لضفلا فرعي الو «ةماقتسالاو لضفلا لهأ نويع ين وه اذكهو

 .نافرعلاو ملعلل ًارشان .نارجن ةقطنم يف |ميقم  ىلاعت هللا هظفح  لزي

 :ريخألا يفو

 انعفنيو .هتايحب انعتمي نأو ءأريخ هيزجي نأو .هظفحي نأ - ىلاعت هللا لأسأ

 ىلع ملسو هللا لصو  هنأش لج ههجول ةصلاخ ًاعيمج انلامعأ لعجيو .همولعب

 .. نيرهاطلا هلآو دمحم انديس

 يزعلا مهرد نب دومح نب هللا دبع
 ةدعص . نميلا

 م1 70١
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 فلؤملا ةمدقم
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 هدابع ىلع لضفتملا «نانتمالاو نملاو لضفلا يذ «نأشلا ميظع هلل دمحلا

 نيزو «ناجلاو سنإلا مهنموءءيش لك قلخ يذلا .ناسحإلاو ماعنإلاو ماركولاب
 لامعألاو ,ةحبارلا تاراجتلاو .ةحجارلا لوقعلا تارين نم ءاش اهب ءاش نم

 مهماقم العأو ءممهمرك و مهزعأو مهفرشو «ةروربملا يعاسملاو :ةروكشملا

 .ةيوبنلا ةميظعلا ةميركلا قالخألاو .ةيوفطصملا راونألاو .ةيدمحملا ةلاسرلاب

 لك يف مايألا رورم ىلع ةجاهولا ةعطاسلا .راونألا ةقلأتملا ءرانملا ةحضاولا

 رينملا اهردبو .عطاسلا اهرون يف ةلثمت ءراصبألاب اهرون فطاخلا .راصعألا

 هللا ذقنأ نم «نيملاعلل ةادهملا هللا ةمحر «ةقنوملا اههانجو «ةقرشملا اهسمشو ءعماللا

 رونو انيبنو انبيبحو انالومو انديس ةيلهاجلا تاملظ هب احمو «ةيرشبلا هب ىلاعت
 محرتو ننحتو كرابو ملسو ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نب دمحم ؛ انتدئفأو انراصبأ

 نيعباتلا ىلعو .راربألا نيبجتتملا هتباحصو «رايخألا نيفطصملا هلآ ىلعو هيلع

 نيلوألا نيحاصلاو ءادهشلاو ءايلوألاو ءايفصألا ىلعو «نيعباتلا عباتو

 «ةيورملا تاماركلاو ؛ةيضرملا لامعألاو «ةيناويإلا راونألا لهأ ءنيرخآلاو

 تايداغلا تاننحتلاو تامحرلاو .تابيطلا تاماتلا تايلستلاو تاولصلا

 رورك ىلع ناولملا فلتخا ام تاهئاد .تاربنملا تافدارتملا تاكربلاو .تاحئارلا

 .نامزألاو روهدلا
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 يدهملا دمحأ نب مساق رصقملا بنذملا ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا لوقيف :دعبو

 ءاهتتسحتسا تاياكحو ءاهتعمحح صصقو ءاهتفلأ ةرثانتم مكح هذه :يثوحلا

 :اهب تدصق .ريصبلا بدنلل ةفداه ءريوصتلا ةحضاو ءريبعتلا ةقداص

 .ىلاعت هللا هجو :ًالوأ

 :ةمكحلا يف ليق دقو «ريبكلا دسجلا كلذ نم وضع انأو ءملسم لكل ةحيصنلا :ًايناث

 ىلاعت هللا قفو نإ ءراطشلاو رامغألا نم حطش نمل رابتعالاو راصبتسالل :اشلاث

 ةتكدلاو .ةفيطللا تاياكحلاو .ةليمح لا ةصقلا نوكت دقف .نيحلاصلاب ءادتقالل

 ففخت و .بولقلا ولجتف .ءبلقلا ىلإ ًاقيرطو اهعقومو اهريثأت اهل ةفيرطلا

 نينمؤملا ريمأ لاق «.ناميإلا ةريظح ىلإ نانئمطالاو رورسلا بلجتو .بوركلا

 (ىللاعت هللا ركذب اهولجاف ديدحلا أدصي (مك أدصتل بولقلا هذه نإ» : هيل ىلع

 .(ةمكحلاب١:ةياور يفو

 دقو .- مهنع ىلاعت هللا يضر - مهتاياكحو ءمهلاوقأو .نيحلاصلاب كربتلل :ًاعبار

 يف هللا ءاش نإ لخدألو .راهنلاو ليللا ريسم تراسو ءرافسألا مهرابخأ تألم

 دوجم ريغ .ةعاضبلا ليلق تنك نإو .كلانه ام رشنو .كلذ لمع نمل بيغرتلا

 :ليق دقو «ةعانصلا كلتل

 هلهج ريخلا ىلإ ىعسيزنأ ءرملا ىلع

 ءرملا ملعتي نأ ةقدصلا لضفأ» :#4 لوسرلا لوق كلذ يف بيغرتلا نمو

 .«ملسملا هاخأ هملعي مث املع ملسملا
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 ىدهأ اما :لاق هنأ هللا لوسر ىلإ هعفري كي لع نينمؤملا ريمأ نعو

 هملع مث اهيلع ىوطناف ءاهعمس ةمكح نم لضفأ ةيده ملسملا هيخأ ىلإ ملسملا

 ايحأ انأكف اهايحأ نمو ءسفن ءايحإ لدعتل اهنإو ءىده امم هللا هديزي ءاهايإ

 .(ًاعيمج سانلا

 كك 2 ميهاربإ نب مساقلا نب نيسحلا نب ىبحي قحلا ىلإ يداهلا مامإلا نعو
 ؛ملسملا هيخأ ىلإ اهيدبي ىتح لجرلا اهظفحي ةمكحلا نم ةملكلا ةيدهلا تمعن»

 .«هاخأ هب ثدحيف لجرلا هعمس ثيدح ةدئافلا لضفأو

 .«تاكربلاو تامحرلا لزنت نيحلاصلا ركذ دنع» :ءامكحلا ضعب لاقو

 ىتح كولمملا دبعلا عفرتو ءافرش فيرشلا ديزت ةمكحلا» :اضيأ مهضعب لاقو

 .«كولملا سلاجم يف سلجب

 ةزمح نب ىبحي مامإلا ةذمالت مالعأ نم يوحنلا دمحم نب نسحلا ةمالعلا لاقو

 .«ةيساقلا بولقلا ءالج مهتاماركو نيحلاصلا ركذ» : - مهنع ىلاعت هللا يضر -

 .ريثكلا كلذ ريغو

 درو ذخأ ين هعم تلخد ىتح .ءاوهألا تايدرمو ءايندلا قلازم مهيلع تيشخ

 :ليق امك هتلفغ ىلع بلغتأ نأ ىودج نودو «نيينع

 ًءةاحصناهلروقتاامف ءىشىلإلوقعلا كضاذإو

 الإ همهي ال يذلا ناويحلا هنأكو «ةظعوملا ىلإ تافتلا الو ,ةحيصنلل عاتسا الف

 رخآ يفو .هيلإ بوتنو ميظعلا هللا رفغتسن « كل هلوسرو ىلاعت هللا نع انضارعإو
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 رابدإ يف تنك اذإو «ةريسي ةدملاو ,ةريصق رامعألاو «ةيناف ايندلا :هل تلق ثيدحلا

 «ذفنت ام عرسأ |مف ددعلاب سافنألا تناك اذإو «ىقتلملا عرسأ امف لابقإ يف توملاو

 هللا ةئيشمب هل نإو ءًافلأ نورشعو ةعبرأ ةليللاو مويلا يف مدآ نبا سافنأ :لاقيو
 يذلا هللا عنص «نيميلا نم راهنلا يفو راسيلا نم ليللا يف سفنتي نيرخنم ىلاعت

 امف رشبو محل وهو ًاراهنو ًاليل ًابئاد قافخلا بلقلا كلذ ماد امو .ءىش لك نقتأ

 .ةمولعم ةدمو «ةرسيم تاكرحو «ةردقم ةمكحب فقوتي ام عرسأ

 ممأ مكو .تداب ل ود مكف ءهمامأ ةلثاملا قئاقحلاب جوجللا ناسنإلا ريتعيلف

 ءاورقف ءاينغأ مكو ءتت تتامو تقرفت تاعامج مكو .تمطحت تاوق مكو .,تكله

 ترهظ لاوهأ مكو «تريغت لاوحأ مكو ءاونع نيطوسبم مكو هاوُنَغ ءارقف مكو

 ترثعبت كلام مكو .ثرشتناو

 .هباحصأو .هبراقأو .هيوبأو هتوخإ يف بيرقلاو هنم ديعبلا يف بيبللا رظنيلو

 .رشف ًارش نإو ريخف ًاريخ نإ ؛مهلاعأ الإ قبت ا

 ٌبتكتو ٍظيسفح حول يف عمجتو كيني ضم وردا كلوت

 ٌبذعم صيرح اينللا بع تنأو ةلفغو وهلو وهس يف كبلقو

 ٌبصدتو بونذلا يف ف ثح ىعستو ِهَّلِح ريغ نم لاما عمجب يهابت

 ُبلطتٌةينلوٍتآتوملامأ ىضقت ٌةيبشلاو ىنفيٌرمعلاامأ

 ٌترصيس نامزلا يفىدامتاهكو هداصح ناح توملا عرز تنأ امأ

 ٌبطعت ةمالسلا ٍدعب نم َتنأامأ ٍدغينكيجافملا توملا ٌركذت امأ

 .نيضاملا ىلإ انرامعأ ةبسن ام اذه اي :هل تلقف .ءءاغصإلا نسح هنم تكردأف

 لوطأ ناكو لك حونل ليق .لمأتو «ةليلق ةليئض ةبسن الإ «نيرباغلا ممألاو
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 ءايبنألا لوطأ اي :اماع نيس الإ ٍةنس فلأ هموق يف ثبل دقو ًارمع هيل ءايبنألا

 نم تجرخو امهدحأ نم تلخد ناباب هل رادك :لاق ؟ايندلا تدجو فيك ًارمع

 ؟هللا ةمأ اي كلام :اهل لاقف يكبت يهو زوجعب اي! ءايبنألا دحأ رمو .رخآلا

 «ةنس ةئاسمخ :تلاقف ؟هرمع ناك مك :لاقف ًافطق تام يدلو ىلع يكبأ :تلاق

 حوارتت نامزلا رخآ يتأي يذلا إف لوسرلا دمحم ةمأ نم تنأ نيأ ربكأ هللا :لاقف

 ةمألا كالت نم تنك ول هللاو» :تلاقف «ةنس نيعبسلا ىلإ نيتسلا نيب ام مهرامعأ

 .«ةرحشلا هذه تحت ثوملل ثرظتنال

 اي هبتناف «نيعبسلا ىلإ نيتسلا نيب ام يتمأ رامعأ كرتعم» : كي لوسرلا لوقيو
 ضرألا يف نم ىلع طلستت وأ ,نوراق كلم كلمت وأ «لابجلا رمع رمعتت ولف اذه

 ىلاعت هللا ىوقتب الإ كلذ كعفن امل ةضفو ًابهذ ضرألا لابج كل نوكت وأ

 ىقبتو ىنفيو ىشالني هنإف ءاهفرخزو ايندلا نم ءيشب رتغت الف ةح اصلا لامعألاو
 .رادلا ءوس مهملو ةنعللا مهلو مهترذعم نيملاظلا عفنت ال مويل هتاعبت

 ال ًاثالث ايندلا قلط دقو كي 2 يلع نينمؤملا ريمأب ربتعاو «ةريصبلا نيعب رظناف
 ةظعوملا هنم تغلبف مامإلا هظعو دقو مام* هبحاص ةذصق ىلع رظناو ءاهيف ةعجر

 .نآرقلا فيلح يلع نب ديز مامإلاب ًاريتعم رظناو «ةايحلا هب قراف يذلا غلبملا كلذ

 هنأ اونظي ىتح هيلع ىمغأ نآرقلا هيلع ئرق اذإ ناك دقو ء.ناوضرلاو ةمحرلا هيلع

 - هنع ىلاعت هللا يضر - يمنيكلا ميهاربإ هللاب فراعلا دهز ىلإو .عجري ال
 :ةعبارو .مهدأ نباو ءليضفلاو ءدينجلاو ءيطقسلا يرسلا ىلإو «هيديرمو

 تلحن نيذلا نيحاصلاو ءايلوألا كئلوأ ىلإو .- مهنع ىلاعت هللا يضر - مهريغو

 ال انيرش نأ ةقيلا يريخا هلغا موونتملا رضقلا اذه يو ةميير ةدابع ل مهدانجا

 ءايشغم طقس ميركلا نآرقلا نم ةيآلا هيلع تئرق اذإ همسا ركذ بحي

 ايو لوهلل اي !مهنم نحن نيأو كئلوأ نيأف !ةبعكلا برو بيرغ: تلقف
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 اذه ىلإ تغلب ملف !ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق ال !انتلفغ نمو انلوهذ نم ةبيصملل

 «ةمالسلا هل ىلاعت هللا توجرف .هبيحن ولعيو «هتيحل ىلع طقاست هعومد اذإ لوقلا

 هسفن دهاجي نأو ءراغصلاو راقتحالا نيعب الإ ايندلا ىلإ رظني ال نأ يندهاعو

 نم حلاصلا فلسلا نم نيبيطلاب قاحتلالا ين دهتجي نأو ءراهنلاو ليللا ين ةرامألا

 ؛تاوهشلا اورجه نيذلا نينمؤملا مبيدومو مهيبحو #4 هللا لوسر تيب لهأ
 مهللا ,تاحلاصلا لامعألا اولمعو «تانونسملاو تابوتكملا تاولصلا اومزالو

 ةتيملاو .ةيضرملا ةمتاخلاب هل متخاو «هايندو هنيد يف هفاعو .هاضرتو بحت ام ىلإ هدها
 :لئاقلا هللو .نيمآ ةيوسلا

 يئاود ءادلا بلغ يبلق تيواد ملك ييأر بلغي ىوحهاو ّيأر ةبوتلا يفي

 يئايلوأ نم ىريو رسب ينيصعي ناك يئارملا اذ هاوُبفعاموي لبق نإ اتليو
 يئاضر بلطت ملو مهيضرت قلخلا يئارتأ ءازمجل باذعو باسحل هومدق

 ءايقتألا يديبعل يرجأو دلخلا منإ

 مالسلا هيلع سيردإ يبنلا

 ةرثكل سيردإ يمس - مالسلاو ةالصلا هيلع- سيردإ لوسرلا يبنلا نأ يور

 بايثلا طاخ نم لوأو «ملقلاب طخ نم لوأ ناكو .فحصلاو بتكلا هسرد

 دلو ىلإ ىلاعت هللا هثعب .باسحلاو موجنلا ملع يف رظن نم لوأو .طيخملا سبلو

 "َسيِرَدِإ بسككْلا ىف 36 ذآَو)» :ىلاعت هللا لاق ءامسلا ىلإ ىلاعت هللا هعفر مث : «لييباق

 005 ه»:عرب] يلع اناَكَم ُهسْعْفَرَو © ١ امين اًقيِدِض َناَك نإ

 يف مهعيمج ضرألا لهأل عفري (ى ةدابعلا نم موي لك هل عفري ناك :بهو لاق

 .هل نذأف هترايز يف هللا نذأتساف توملا كلم هيلإ قاتشاو ةكئالملا تبجعف «هنامز
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 هراطفإ تقو ناك |ملف ءرهدلا موصي ُداَديِإِؤسِيردإ ناكو «مدآ ينب ةروص يف هانأف

 ةليللا يف لاقو .هركنأف لايل ثالث كلذ لعفو لكأي نأ ىبأف هماعط ىلإ هاعد

 كروزأ نأ يبر تنذأتسا توملا كلم انأ :لاق ؟ت تنأ نم ملعأ نأ ديرأ نإ :ةثلاثلا

 :لاق ؟ىه ام :لاقف !ةجاح كيلإ ىل :سيردإ لاقف «كلذ يف يل نذأف كبحاصأو

 دعب هيلع هللا اهدر مث هحور ضبقا نأ :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف .ىيحور ضبقا

 قوذأل :لاق ؟حورلا ضبق كلاؤس يف ةدئافلا امف :توملا كلم هل لاقف «ةعاس

 ؟يه ام :لاق ةجاح كيلإ يل :لاق مث ءًادادعتسا دشأ هل نوكأف همغو توملا برك

 نم برق املف ,كلذ يف هل نذأف «ةنجلا ىلإو رانلا ىلإ رظنأل ءامسلا ىلإ ىنعفرت :لاق

 رانلا باوبأ يل حتفيف ًاكلام لأست :لاق ؟ديرت امو :لاق !ةجاح كيلإ يل :لاق رانلا

 هب بهذف «ةنجلا ينرأف رانلا ينتيرأ امكف :لاق مث .كلذ لعفف ءاهارأ ىتح

 :توملا كلم هل لاقف ءاهلخدف ءاساوبأ هل تحتفف اهحتفتساف ةنجلا ىلا

 ءاهنم جرخأ ال :لاقو ةرجشب قلعتف ايندلا ين كرقم ىلإ دوعتل جرخا

 :لاق ؟جرخت ال كلام :كلملا هل لاقف «٠ ءايهنيب امكح ًاكلم هللا ثعبف

 هسقذ دسقو !10:نارسعلا 4 تؤ ةَقآَذ سف لك : لاق ىلاعت هللا نآل

 ءامتدرودقو «[الا ميرنا ةاَهُدِراَو الإ كَم نإَو» :ىلاعت لاقو

 هللا لاقف ءجرخأ تسلف [؛:رجحلا 4َنيِجّرَخُمب ابي مه اَمَو ط :ىلاعت لاقو

 كانه يح وهف .«جرخي ال يرمأبو ةنجلا لخد ينذإب هنإف هعد» :توملا كلمل ىلاعت

 ." ملعأ هللاو ةنحلا يف معني ةراتو ةعبارلا ءامسلا يف ىلاعت هللا دبعي ةراتف

 :رومأ ةدعل اهتحص يف كشأ انأو ةيبيغرتلا صصقلا نم ةصقلا هذه )١(

 .نيرهاطلا هلآو هيلع هللا بص نيمألا دمحم انديس ىلع لزن نآرقلا نأ وه :لوألا

 .سانلا ىفوأ مهو ءافولا يف ءايبنألا قالخأ عم ىشارتت ال اهنأ :يناثلا

 .ةنجلا يف مهتبغر قوفت ءايبنألا دنع هتدابع بحو هللا بح نأ :ثلاثلا
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 - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر تافص

 هتعتمأ نيب وأ «هلحر يف وأ «هلزنم يف كي يبنلا ةفص هدنع تناك نم َّنأ يور

 قرغلاو قرسلا نم نمأ الإ ءًانطاق وأ ًانعاظ ناكو بلق رهظ نع اهظفح وأ

 هلزنم قرافي ملو ,ةرخآلاو ايندلا ريخل قفوتو الإو ءناطلسلا روجو قرحلاو

 ٌدَقَل » :ىلاعت لاق .هرمعو هدلوو هلام يف هل ىلاعت هللا كرابو ًادبأ رورسلا

 مُكيَلَع ٌصيِرَح ْرْشَِع ام ِهَملَع ٌزيِزَع مُكسْفنُأ ْنِّم كوُسَر ّمُكَءآَج
 ٍقُلُخ لعل َكْنِإَو» :ىلاعت لاقو ١ :ةبول] 4ٌجيِحَر ٌفوُوَر َتيِيؤْمْلَاب

 . [؛:ملقلا م يِظع

 نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضرو هِي نيسحلا نب يلع نب ديز مامإلا ىورو

 يف ةفوكلاب مهرهظأ نيب فايل! يلع امنيب ؛ةاْكيل بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نع

 برقأو .هب نوقدحم سانلا ُةَلوحو «هفيس لئاحب ًايبتحم اذه مكدجسم نحص
 نم لجر هل لاق ذإ ؛مهنولي نوعباتلاو هللا لوسر باحصأ هنم سانلا

 ظفحأ كنإف هيلا رظنن انأك 4 هللا لوسر انل فص نينمؤملا ريمأ اي :هباحصأ

 :لاق هانيع تقرورغاو ك## هللا لوسر ركذل ٌّقرو هسأر بوصف :لاق ءانم كلذل

 :ةرمحب ًابرشم ءنوللا ضيبأ هللا لوسر ناك معن :لاق مث .هسأر عفر مث

 ثك«ةبرسملا قيقد ,نيدخلا لهسأ«نينرعلا قيقد ءرعشلا طبس «نينيعلا جعدأ

 نم رعش هل ؛ةضف قيربإ هقنع (نأك «لاط اذإ هينذأ ةمحش عم هرعش ناك «ةيحللا

 يف تاذبن الإ هريغ رعش هنطب الو هردص يف نكي مل .بيضقلاك يرجي هترس ىلا هتبل
 «ببص نم ردحني وأ رخص نم علقي (نأك ىشم اذإ «مدقلاو فكلا نثش هردص
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 ءؤلؤللا هقرع |منأك ميئللا زجاعلاب الو ليوطلاب نكي مل ءًاعيمج تفتلا تفتلا اذإ
 . لإ هلثم هدعب الو هلبق رأ ل ءكسملا نم بيطأ هقرع حبر

 :هحدم يف ةيماللا هتديصق يف بلاطوبأ لاق

 لمارأللةمصع ىماتيلالمث ههجوب مامغلا ىقسستسي ضيبأو

 دهشتسا هللا لوسر ىأر اذإ -هنع هللا يضر- قيدصلا ركب وبأ ناكو

 :لوألا لوقب

 ردبلاةليللءيضملا تنك رشب ىوس ءيش نمت نك ول

 .هريغال 43 هللا لوسر ناك كلذك :هؤاسلجو رمع لوقي مث

 ةيقلخا ةفيرشلا هلئامش ضعب ين - مهنع هللا يضر- مالعألا ءاملعلا ضعبلو

 لهشأ لجنأ جعدأ نوللا رهزأ ناك ءملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا لص هنأ :ةيلبجلا

 رودم .هماقلا لدتعم هماهلا ميظع بنشأ جلفأ ىنقأ جزأ جلبأ رافشألا بدهأ

 ةحفص يف يرجي بهذلا ءام نأك ردبلا ةليل رمقلا ؤلألت ههجو ألألتي .هجولا

 هرون ببيو .ههجو كحالت رّدجْلا نأك هنيبج رسأ ين درطي لالجلا قنورو .هدخ

 ةيحللا ثك نيبجلا عساو ءًاريدتسم رمقلاو سمشلا هنأك اهبناجب ىشم اذإ اهيلع
 ليلق يأ - بقعلا سوهنم نيعلا لكشأ .مفلا عيلض نيدخلا لهس .هردصألمت

 ءاوس ؛ةضفلا ءافص يف يمد ديج هقنع نأك ًاقنع سانلا نسحأ - بقعلا محل

 نيدضسعلا لبع ؛ماظعلا مخض «نيبكنملا ميظع ءردصلا عساو ءردصلاو نطبلا

 «نيدنزلا ليوط .نيمدقلاو نيفكلا نثش ةحارلا بحر .لفاسألاو نيعارذلاو

 تيأر هتيأر ول :ةشومح هيف «هيقاس يف درجتملا رون .بصعلا طبس .فارطألا لئاس
 نييدثلا يراع ءطخلاك يرجي رعشب ةرسلاو ةبللا نيب ام لوصوم «ًةعلاط سمشلا
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 ليوطلاب سيل ةماقلا عبر ءردصلا يلاعأو نيبكنملاو نيعارذلا رعشأ ءكلذ ىوسام

 الإ لوطلا ىلإ بسني دحأ هيشامي نكي مل كلذ عمو .ددرتملا ريصقلاب الو نئابلا

 نالجرلا هفنتكا امبرو نيسلاجلا عيمج نم ىلعأ هفتك نوكي سلج اذإ «كْي# هلاط
 يف لظ هل يئر الو ضرألا ىلع هلظ عقي مو ءلوطلا ىلإ ابسن هاقراف اذإف (هلوطيف

 قربلا ءانس لثم نع رتفا ًاكحاض رتفا اذإ ءًارون ناك هنأل رمقلا يف الو سمشلا

 اذإ هذجاون ودبت ىتح كحض اهبرو .مسبتلا هكحض لج «مامغلا بح لثم نعو

 هتوص يف ةمغنلا نسح ءتوصلا ريهج .هايانث نيب نم جرخي رونلاك تيأر ملكت

 .بقعلا سوهم مثلكم الو مهطمب سيل ؛محللا برض ًاكسامتم ناك ءلحص
 هتصيقع تقرف نإ ءرعشلا لج «ءاملا هنع وبني ,نيمدقلا حيسم ,نيصخألا صخأ
 اعلقت لاز اذإ .هرفظ |مبرو هرفو وه اذإ هنذأ محش هرعش زواجي الف الإو اهقرف

 تفتلا اذإو ءببص نم طحني (نأك ةيشملا عيرذ ًانوه يشميو ًاؤفكت وطخيو

 ينو «ناليخ اهلوح عمجلا لثم ىرسيلا هفتك عجرم دنع ةوبنلا متاخ ءًاعيمج تفتلا

 اذإو .هفرط ضغ حرف اذإ .مسجلا نول نم ءاهتضيب يأ ةلجحلا رز لثم :ةياور

 ٌقْرِع هيبجاح نيب ,رمق ةعطق هنأك ههجو رانتسا ّرُس اذإو .حاشأو ضرعأ بضغ
 عدصو ههجو دّبرتو كلذل برك يحولا هيلع لزن اذإ # ناكو .بضغلا هِي

 نهدأ اذإ هسأر قرفم يف تارعش الإ بيش هسأر ين نكي مو ءانح اب هسأر فلغيف

 رينعلا نم بيطأ هقرعو قرعلا ريثك ناكو .رمحأ هبيش ناكو ,نهدلا نهاراو

 فرع الإ دحأ هعبتيف قيرط يف رمي الو ًابيط سمي مل نإو ةَلِبِج رفذألا كسملاو

 ناك . هللا لوسر رم اولاقو كسملا حبر هنم اودجوو هفرَع بيط نم هكلسم

 سانلا نسحأو ءًادوج سانلا نسحأو قُل سانلا نسحأو اقل سانلا نسحأ

 «ةمحر سانلا نسحأو ارب سانلا نسحأو :ةعاجش سانلا نسحأو امرك
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 هبر همعطي ًارعاط حبصيو ًاعئاج تيبي ءًاربص سانلا نسحأو ًاقفر سانلا نسحأو

 ءاريبك ريكأ هللا هب ملكت مالك لوأو .دهملا يف ملكت .هيقسيو - لجو زع-

 .اليصأو ةركب هللا ناحبسو ءاريثك هلل دمحلاو

 لكأت الو هيلا قبس اذإ ةرجشلا ءيف هيلإ ليمي ءرحلا يف ةمامغلا هللظت تناك

 هايانث نوب نم جرخي رونلاك يئر ملكت اذإ نيتينثلا جلفأ كي ناك ءهنم ائيش رانلا
 بعالت نم هنأل ءطق ملتحا الو طق بءاثت امو «هبلق ماني الو هانيع مانت ناك

 ينو ليللا ين ىريو .همامأ ىري | هفلخ نم ىري .هيلع هل ناطلس الو ناطيشلا

 هطبإو ءعيضرلا ءيزجيو ,حلامللا بذعي هقيرو ,ءوضلاو راهنلاب ىري امك ةملظلا

 ناكف «هريغ غلبيال ام هعمسو هتوص غلبيو «هيلع رعش الو نوللا ريغتم ريغ ضيبأ
 «نمتويب يف تابجحملاو .نهرودخ يف قتاوعلا هعمس .دجسملا يف بطخ اذإ

 .اهيف نم عمسف ىنم يف بطخو «مهلزانم يف ميمت ونب هعمسف بطخو

 ال ام عمسأو نورت ال ام ىرأ ينإ» : لاقو رصبلا ةوق هب صخ اممو

 وأ دجاس كلمو الإ مدق عضوم اهنم ام طئت نأ اه قحو ءامسلا تطأ ,نوعمست

 .«متنفادتل متفشاكت ول «مئاق وأ عكار

 ليقو «عامجلاو شطبلا ين نيعبرأ ةوق يتوأو «ىشم اذإ هل ىوطت ضرألا تناك

 ةوقو ةنجلا لهأ نم لجر لك ًالجر نيعبرأو عضب ليقو ًاباش نيعبسو عضب ةوق
 .ايندلا لهأ نم ةئايك ةنحجلا لهأ نم لجرلا

 عامجللا ةرثكو ةحامسلاو ةعاجشلاب سانلا ىلع تلّضُف ١ :ثيدحلا يفو

 .«شطبلا ةدشبو

 بابذ هبايث ىلع عقي ملو ءاهيلع بكار وهو ثورت الو لوبتال ةباد بكر اذإو
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 كعوي امك كعوي #4 ناكو ءضوعبلا همد صتما الو ءلمق هاذآ الو طق

 ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا نيبو ايندلا يف ءاقبلا نيب رخو .رجألا ةفعاضمل نالجر

 .ةرخآلا راتخاف مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا كلذكو

 يح وهو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا كلذكو فيرشلا هدسج ىلبيال و

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا كلذكو ةماقإو ناذأب هيف يلصي «هربق يف

 هعبشتو ةقلعلا هعنقيف ءاذغلا يف سانلا عنقأ ناكف لكألا ليلق هلأ ناكو
 هناكم نم مشيو هعلتبت ضرألا تناك لب :ليق ةجاحلا ءاضق رثأ هل ري مو «ةزحلا

 هبسن يف عقي ملو ,مهيلع همالسو ىلاعت هللا تاولص ءايبنألا كلذكو كسملا ةحئار

 تقرتفا امو ءًايبن جرخ ىتح نيدجاسلا يف بلقتو ءطق حافس فايل مدآ ندل نم

 .هريغ هاوبأ دلي مو ءاهريخ يف ناك الإ ةقرف

 طقسو ٌةواس ةريحب تضاغو «ىرسك ناويإ ىعادتو «هدلومل مانصألا تسكتنتو

 هب ام ًافيظنو «ةرسلا عوطقمو ًانوتخم دلوو .بهشلاب نيطايشلا يمرو «سيلبإ شرع

 .لهتبملا عرضنملاك هعبصإ ًاعفار هيدي ىلع ًادمتعم ًادجاس ضرألا ىلع عقوو ءرذق

 تاهمأ كلذكو ءماشلا روصق امل ءاضأ اهنم جرخ ًارون هتدالو نيح همأ تأرو
0 

0 

 .هيلإ راشأ ثيح ليميو هدهم يف وهو هيغاني رمقلا ناكو اكل ءايبنألا

 - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- هلئامش نمو

 لك ىلع ىلاعت هللا ركذي «نآرقلا هُفّلُخ ناك #4 هنأ ةيقلخخلا © هلئاش نمو

 .هدوقرو .هدوعقو همايق ةلاح يف -هناحبس- قحلا ركذ نم ءىش هقوعي ال هنايحأ

 .ىللاعت هللا ركذ نع كفني ال هتالاح عيمجو .هجورخو هلوخدو ,هبايإو هباهذو
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 هرظن لج «ءامسلا ىلإ هرظن نم لوطأ ضرألا ىلإ هرظن فرطلا ضفاخ ناكو
 سبل ال ةرسفم هتءارق تناك «مالسلاب هيقل نم أدبيو هباحصأ قوسي «ةظحالملا

 نم لك همهفي ًالصف «سانلا اهمهفيل اهرركيف اهيف عجر امبرو ًافرح ًافرح ءاهيف

 ليسرت وأ ليترت همالك يفو ءاهّدعل هتءارق فورح دعي نأ دحأ ءاش ول هعمس

 ليوط .ةحار هل تسيل ةركفلا مئاد .نازحألا لصاوتم «ريصفت الو لوضفال

 ىنميلا همامإب برضف اهب لصتا ثدحت اذإو ءاهلك هفكب راشأ راشأ اذإ .توكسلا

 وأ دوعب ضرألا تكن اهبرو «ةفيرشلا هتيحا سم رثكأ متها اذإو ءىرسيلا هتحار
 هصف ةضف هقتاخ ناكو «راسيلاب ةراتو ىنميلاب ةرات متختي ناك «هديب ةرصخم

 ءرطس دمحم هقتاخ شقن ناكو.هفك لي امم هصف لعجي ناك ًايشبح هصف ةرمو هنم

 . هللا لوسر دمحم» اذكه .رطس هللاو ءرطس لوسرو

 نم ةبج ةرمو «ةلمش ةرم هدجو ام سبلي ناكو .ةضف نم هفيس ةعيبقو

 رمحألاب دارملاو .ءارمح ةلح ةرمو «ًادرب ةرمو «ءابق ةرمو «ةينامي ةربح ةرمو .فوص

 ةرم سبلو .هنع يبن صلاخلا رمحألا نأل صلاخ رمحأ هنأ ال رمح طوطخ هيف ام انه

 نيجرفلاو نيمكلاو بيجلا ةفوفكم ةيسلايط ةبج ةرمو ءنيرضخأ نيدرب

 .نيمكلا ةقيض ةيمور ةبج ةرمو ,ةيشاحلا ظيلغ ًاينارجن ًادرب ًةرمو «جابيدلاب
 رعشملا نم ًابوث سبل وأ ًالوجم هتيب يف سبل ابرو ءيرطق بوثب ةرم حشوتو
 ؛نميلا دورب نم ةربح وأ ءرصم ناتك نم ًابوث نايحألا ضعب ينو .دوسألا

 بحأ ناكو ءهيقاس فاصنأ ىلإ رزتأي ناكو .هئاسن طورم يف يلصي # ناكو
 .ةصاخ هتعمجل بوث هل ناكو .غسرلا ىلإ همك ناكو .عساولا هيلإ بايثلا

 اذإ ناكو ««اولذ اهوعضو اذإف برعلا ناجيت مئامعلا» :لوقيو ةمامع كيوي هل ناكو

 هسأر بصعو «ءادوس ةمايع هيلعو ًاموي بطخو «ةباؤذ هيفتك نيب اهدس متعا
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 نيلعن يفاموي ىلصو «زالابق هلعنل ناكو .درب ةيشاحب ةرمو ءارمح ةقرخب ةرم
 هلعنت ينو .هنأش نم نأش لك يف عاطتسا ام نميتلا بحي ناكو «نيتفوصخم

 هذخأو .هبارشو هماعطل هنيمي لعجي هلأ ناكو .هلك هنأشو هروهطو هلجرتو

 ىبتحا سلج اذإ ناكو ءىذأ نم ناك املو ءاجنتسالل ىرسيلا تناكو «هئاطعو

 ىلع هيلجر ىدحإ ًاعضاو دجسملا يف ةرم ىقلتساو «هلامشب ةرم ىبتحاو هديب

 هفك ًاعضاو لضفلاو يلع ىلع ةرمو «ةماسأ ىلع أكوتي ًاموي جرخو .ىرخألا

 رثكي ناكو ءهراسي ىلع ةداسو ىلع أكتا |مبرو هضرم يف |مهيبكنم ىلع فيرشلا

 هتيحل لوط نم ذخأ |مبرو «نيترم وأ ةرم موي لك هتيحل حيرستو هسأر نهد

 .رفس الو رضح يف ةآرملاو طيخملاو ةربإلاو دورملاو طشملا هقرافي الو ءاهضرعو

 قولخلا هركيو «ةرفصلاب هبايث غبص اهبر ناكو «عانقلا رثكيو ًابغ لجرتي ناكو
 مونلا دنع اهنم لحتكي ةلحكم هل تناكو «ناولألا نم ةرمحلا هركيو ءلاجرلل

 .هبرشمو .هلكأم يف ىلاعت هللا يمسي ناكو «ىنميلاب ًاثدتبم نيع لك يف ًاثالث

 نم نأش لك ينو .هجرخمو .هلخدمو .هتظقيو .همونو «همايقو .هدعقمو .هسبلمو

 نمو ء.ءابدلا ردقلا نمو .فتكلاو نيعارذلا ةاشلا نم بحي ناكو .هنوؤش

 غابصلا نمو «ةرضخلا ناولألا نمو «هيغافلا راهزألا نمو .درابلا ولحلا بارشلا

 ا|مبرو .ءبنعلاو اثقلاو «خيطبلا ةبطرلا هكاوفلا نمو .ةوجعلا رمتلا نمو «لخلا
 هديب بنعلا دوقنع ذخأي ناكو ءقلؤللاك هتيحل ىلإ ُهَلاَوُر ليسي ىتح بنعلا لكأ

 لكأي ناكو ءًاطرخ هلكأ ابرو لكأيف ىنميلا هديب ةبح ةبح هنم لوانتيو ىرسيلا

 .بطرلاب خيطبلا لكأي ناكو «ءاملاو رمتلا هماعط رثكأو ,حلملاو بطرلاباثقلا

 لوأ بيبزلا عقني ناكو ءاهنم لكأف ةلخن رامجب ٍيتأو .بطرلاو زيرخلا نيب عمجيو

 نبللا عّجمتي ناكو .قارهيف هب رمأي مث ةثلاثلا ءاسم ىلإ دغلا نم هبرشيف ليللا
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 ديرثلا لكأي ناكو .محللا هيدل ماعطلا بيطأو «نيبيطألا اهيمسيو رمتلاب

 .عرقلاو محللاب

 نأ ةجاحل جرخ اذإ هبجعيو «ةنسحلا ةملكلاو حلاصلا لأفلا هبجعي © ناكو

 ًائيش هرك نإف ءيش نم ريطتيال ناكو .هوحنو مامت اي .حيجن اي ءدشار اي :عمسي
 ؛ماعطلا نم يقبام وهو لفثلاو رمتلاو دبزلا هبجعي ناكو .ههجو يف هتهارك يئر

 :- اهنع هللا يضر- ةملس مأ تلاق ءلوخنم ريغ ريعشلا زبخ لكأي ام رثكأ ناكو

 . © هتافو دعب الإ ريعشلا لخن انفرعام

 تقدو« ًاتيز هيلع تبصو ردق يف هتلعج مث ًاريعش تنحط ىملس نأ يورو

 محل لكأي #4 ناكو . لأ يبنلا بجعي ناك ام اذه :تلاقو لباوتلاو لفلفلا

 عم ةعبس عباس انأو ينتيأر :ةبتع لاقو «ىرابحلاو جاجدلاو لبإلاو منغلا

 ءاملاب ًاجوزمم بيلحلا برشي ك9 ناكو ءرجشلا قرو الإ ماعط انل ام كلف يبنلا

 جوزمب لسع حدقب وأ هوحنو حلم عم ريعشلا زبخب كلذ دعب ىذغتي قيرلا ىلع
 ام ؛هيلط يف فلكتي الو .هدريال هماعط رضح اذإو اكتم لكأي ال ناكو «ءاملاب

 نم ًاحدق موي لك يف برشي ناكو .هكرت الإو هلكأ هاهتشا نإ طق ًاماعط باع

 ماعطلا رضح اذإو ءران هنيب يف دقويال ةثالثلاو نالالحلا هيلع رمي ناكو ءءام

 غرف اذإو .عفترم ناوخ ىلع لكأي ملو ءضرألا ىلع اهوطسبو ةرفسلا ىلع هوعضو
 الو عدوم الو ىفكم ريغ هيف اكرابم ابيط اريثك ادمح هلل دمحلا» :لاق ماعطلا نم

 ؛ماعطلا نم معطأ يذلا هلل دمحلا» :لوقي نايحألا ضعبو ««انبر هنع نغتسم

 ؛ىمعلا نم رصبو «لالضلا نم ىدهو .يرعلا نم اسكو .بارشلا نم ىقسو
 .«نيملاعلا بر هلل دمحلا ءًاليضفت قلخ نمث ريثك ىلع لضفو

 مأ تلاق .رهدلا بئاون ىلع نيعيو .ديعبلاو بيرقلا محرلل الوصو ناكو
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 عاتراف يحولا ةيادب دنع -اهنع ىلاعت هللا يضر - دليوخ تنب ةجيدخ نينمؤملا

 بسكتو .لكلا لمحتو .محرلا لصتل كنإ ادبأ هللا كيزخي ام هللاو الك» :هنم

 .(رهدلا بئاون ىلع نيعتو .فيضلا يرقتو .مودعملا

 فرصميو « ةرخآلاو ايندلا ريخب اهبحاص ىلع ىلاعت هللا نمي سمخ يه :تلق

 .ةرخآلاو ايندلا رورش هنع

 ليللا فصن يضم دعب ظقيتسيو ًاركبم ةرخآلا ءاشعلا دعب ماني  ناكو

 هينيع ىلع هديب حسم ظقيتسا اذإو ؛كيدلا حايص دنع انايحأو كلذ لبق ًانايحأو
 عفر ليللا نم أرق اذإ ناكو ءًاضوت مث كاوسلا لمعتسا مث «نيتفيرشلا نيتكرابملا

 .هنيميب حيبستلا دقعي ناكو «ةرجحلا يف نم هعمس اهبرو ءًاروط ضفخو ًاروط

 هباصأ اذإ ناكو «هيطبإ ضايب ىري ىتح هيدي عفر |مبرو اعد ةدش هتباصأ اذإ ناكو

 .نيقولخملا نم قلاخلا يبسح «نيبوبرملا نم برلا يبسح» :لوقي مغ وأ برك

 ؛ليكولا معنو هللا يبسح .يبسح وه يذلا يبسح «نيقوزرملا نم قزارلا يبسح

 رمأ همهأ اذإو .««ميظعلا شرعلا بر وهو تلكوت هيلع وه الإ هلإ ال هللا يبسح
 اي»:لاق ءاعدلا ين دهتجا اذإو .«ميظعلا هللا ناحبس» :لاقو ءامسلا ىلإ هسأر عفر

 .مويقاي يح

 الو ءظيلغ الو ءظفب سيل «بناجلا نيل ءقلخلا لهس ءرشبلا مئاد ناك

 وهام لك ىلع ىلاعت هللا ُهَرَطف «حادم الو بايع الو ءشاحف الو ,باخص

 نيملسملا رمأو .هتكئالمو تاو زع- هبر هيلع ىلص ميظعو لماكو لضاف

 ءاضقو مهل ةكرب روهدلاو نامزألا لوط ىلع # هيلع مالسلاو ةالصلاب

 نيبجلاو ,رونألا هجولا بحاص دمحم انديس ىلع لص مهللا مهل ةاجنو مهتاجاحل
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 .نيدشارلا هباحصأو .هلآ ىلعو .ءاضيبلا ةححملاو .ةحمسلا ةعيرشلاو .رهزألا

 .نيمحارلا محرأ اي نيدلا موي ىلإ انموي نم

 : لئاقلا هللو

 : -هنع هللا ىضر- تباث نب ناسح لاقو

 ءاسنتلا دلت لك نم لجأو ينيعطسق رت كننم نسحأو

 يناتأ» : كف هللا لوسر لاق :تلاق -اهنع ىلاعت هللا ىضر - ةشئاع نعو

 رأ مو دمحم نم لضفأ ًالجر رأ ملف اهيراغمو ضرألا قراشم تبلق :لاقف ليربج

 .«مشاه ينب نم لضفأ بأ ينب

 نأ هرس وأ ينع لأس نم» : © هللا لوسر لاق :تلاق - اهنع هللا يضر- اهنعو

 ىلع ةبصق الو ةنبل ىلع ةنبل عضي مل ءرمشم ,بحاش «ِثعشأ ىلإ رظنيلف ىلإ رظنب
 .«رانلا وأ ةنجلا ةياغلاو «قابسلا ًادغو رامضملا مويلا «هيلإ رمشف ملع هل عفر «ةبصق

 ةيصو ىلإ رظني نأ دارأ نم» : - هنع ىلاعت هللا يضر - دوعسم نبا نعو

 مَ ام لِي اََلاَعَت لقط :ىلاعت هلوق أرقيلف همتاخ اهيلع يتلا دمع
 5 31و اًنَسْحِإ ٍنْيدِلوْلأيَو اهي دي اوكرتُم 31 َمُكِيَلَع مكبر
 ام َشِحوَملا اورق ٍِو هاو عُكفْررت نم يلم ن ري مكَدلْوُأ
 'قَحْلاي الإ ُهلأ َمَرَح ىلا سفلأ اوُُمفَت اََو رطب اَمَو 00
 ىّلإب الإ تملا لام اوُبرقَت لو © نلت ردع 0

 5 ٍطَسِقْلاِب َناَررِمْلاَو ليَكلآ اوُهْوأَو دّدْشُأ َعْلْبِي َوَح ُنَسَْحَأ َىِه
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 طع 5 دع 5

 هلآ ٍدّهَعِبَو ىَرَق اَذ ناك َوَلَو اوُنِوَعأَف َرْمْلق اَذِإَو اَهَعَسُو الإ اًسْفَت ُفِلَكُت
 ىطرص انه ّنأَو © َتوُرَكَدَت ْرُكَلَعَل ب مُكدَصَو ْمُكِلد 'اوُهَو

 مم اهأسف ثمسبتو ًاموي # هيلإ ترظن -اهنع هللا يضر- ةشئاع نأ يور
 : هلوقب كانع (منإ يلذهلا ريبك ابأ َّنأك :تلاقف ؟كاذ

 ليغمءادوةعضرمداسفو ةضيح ريغ لك نمأربمو
 للهتملا ضراعلا قربك ثق رب 0 ههجو ةّرسأ ىلا ٌترسضظناذإو

 «هريعب لع ضكري يبرعأب اذإف نينسلا ضعب يف ًاجاح تنك :لاق ميرم يبأ نعو

 لوسر ربق ىلا رظن الف ربقلا موي لخد مث هريعب لقعف كي هللا لوسر دجسم ىتأ ىتح
 ًايقتسم ًاباتك كيلع لزنأو ًاريذنو ًاريشب هللا كثعب دقل .يمأو تنأ يبأب :لاق هلإطط هللا

 َكوُهآَج َمُهَسفنَأ اَوُمَلظ ذإ مهن َوَلَو » :لاقف نيرخآلاو نيلوألا ملع هيف كملعأ

 .؛.هسا] 4اَميِحَر اَباَوَت هللا أوُدَجَوَل َلوُسَرلَأ مهل َرْفْغَتْساَو هلأ |ورْفْغَتْساَف

 بونذلاب ًارقم كديتأ دق انأاهو .دعو ام كل زجنم كبر نأ ملعأل ينإو

 : ًارعش لوقي أشنأو ىضم مث .- لجو زع- كبر دنع كب ًاعفشتسم

 مكألاو عاقلا نهبيط نم باطف همظعأ برتلا يف تنفد نم ريخاي

 مركلاو دوجلا هيفو فافعلا هيف هنكاس تنأ ربقل ءادفلا يسفن

 :ةياور يف داز

 مدقلا تلاز اماذإطارصلا دنع هتعافش ىجرت يذلا يبنلا تنأ

 هرشبف يبارعألا قحلا ءيبتع اي :لاقف مونلا يف هللا لوسر يبتعلا ىأرف
 .هل رفغ دق ىلاعت هللا نأب
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 : لاقو © هربق مهضعب رازو

 هيطتمأ ينيعدوس تكلم ينأ تدووال جارك ييثأ

 هيفهللًلو سر ربق, يفآملا ب عريسأ ال يلامو

 لوسراي يمأو تنأ يأبا :لاقو 4 هربق ىلع «ع» يلع نينمؤملا ريمأ فقوو

 كب ةبيصملا نإو ؛كنع الإ ليمجل ريصلا نإو ؛كيلع الإ حيبقل عزجلا نإ هللاو هللا

 : لوقي أشنأ مث ,للجل كلبقامو كدعب ام نإو ءلجأل

 ايسساكيلكتخشلجالإ ةلزاندانع ىعمدضاغام

 ابكسناو ضافو نونجلا ينم هبكتحمئاسكتركذاذإف

 ابتكمهوسب ىَرأنأنزم هبت لزنئرن لجأ نإ
 كنإ هتدعو يذلا دومحملا ماقملا هثعباو ةليضفلاو ةليسولا هنآ .مهللا :لوقأو

 دمحلا كل مهللا .هتمأ نع ًائيبن تيزج ام لضفأ انع هزجا مهللا ,داعيملا فلخت ال

 هب َتْفَشَكف «ةمألا ىلإ لسرملا ةمحرلا يبن ؛ دمحم كلوسرب انيلع تلضفت نأ

 مب انتفرش نأ دمحلا كل مهللا قملم لك هب تلزأو تملا هب تذحشو َقّمُملا

 «هتنس ىلإ انتيدهو .هتمأ نم انتلعجو «هتوعدب انتمركأو .هتلاسرب انيلع تننمو

 كيد كلرخاو :ةنيناو م كييفاو ةنيلفاو تاكا فمي اننوولو
 تيلوأ ام ىلع ًاريثك ركشلاو دمحلا كلف .َتيفكو َتملَعو «َتيفاعو ٌتلّضفتو

 ىلع دمحلا كلو ؛كسفن ىلع تينثأ امك تنأ ؛كيلع ًءانث يصحن ال .تيدسأو

 ىلع دمحلا كلو «ةيفاعلا ىلع دمحلا كلو ءناهيإلا ىلع دمحلا كلو مالسإلا

 «نانملا ميركلا تنأو تننمو «نابسحلا يف سيل ام تيطعأ «لاجرلاو لاملاو «لاحلا

 كتاولصو ءنامزألاو روهدلاو نورقلا ىدم ىلع ًاناسحإو يالوم اي كنم ًالضفت

 لاو هيلع تابالنو
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 ماعلا لضف يف
 يف هيلع ىلاعت هللا ناوضر مالسلا دبع نب دمحأ نب رفعج ةجحلا مامإلا ىور

 هيبأ نع .نيسحلا نب ىلع هيبأ نع ءىلع نب ديز ىلإ هدنسب ةيولعلا نيعبرألا

 نإ» : ك3 هللا لوسر لاق :لاق لي بلاط يبأ نب ىلع هيبأ نع يلع نب نيسحلا

 يف نم ملعلا بلاطل رفغتسيل هنإو ءملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا

 دياعلا ىلع ماعلا لضف نإو ءربلا ماوهو رحبلا ناتيح ىتح ضرألاو تاومسلا

 .«بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك

 فيرحت هنع نوفني ُهَلودع ٍفّلَح لك نم نيدلا اذه لمحي» : #هنع يورو

 .«نيلهاجلا ليوأتو ءنيلطبملا لاحتناو «نيلاغلا

 اذكه عفري مكل لوقأ ال ينإ امأ ؛ عفري نأ لبق ملعلا اوملعت» :كل# هنع يورو

 سانلا ذختيف هملعب بهذيف توميف ةليبقلا يف ملاعلا نوكي نكلو .-هديب انارأو-

 نولضّيف نئسلاو راثآلا نوكرتيو يأرلاب نولوقيف نولأسبف الاهجج ءاسؤر
 .«ةمألا تكله كلذ دنعف نولضُيو

 ءاملعلا ضبقي نكلو ءسانلا نم هضبقي ًاضبق ملعلا عفري ال هللا نإ» : 4 هنعو

 .«ًائيش مهب هللا أبعي ال كلذ دنعف ؛ضرألا يف ىرايح سانلا ىقبيف ,مهملعب

 اع لأسُي نآرقلا بحاص نإ» : هللا لوسر لاق :لاق دانسإلا كلذب هيفو

 .«ةلاسرلا نع لأسي ال هنأ الإ نويبنلا هنع لأسي

 «سانلا هوملعو .هيف اوهقفتو نآرقلا اوملعت» : # هللا لوسر لاق :لاقو
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 هيف نوهقفتيو هنوؤرقي موق يدعب نم يتأيس هنإف .هب مهولكأتست الو هب مهوهقفو
 .(-لجو زع- هللا دنع مهل قالخ ال سانلا نولأسي

 لضفأ يوأ ًادحأ نأ نظو هظفحف نآرقلا أرق نم» : هللا لوسر لاق :لاقو

 .(-لجو زع- هللا مَّظع ام رّقحو هللا رّقح ام مّظع دقف يتوأ ام

 روعألا ثراحلا ىلإ هدنسب هريغو ينوكلا ناميلس نب دمحم ظفاحلا ىورو

 ثيداحألا يف نوضوخي سانلا اذإف دجسملا يف تررم :لاق هادي لع بحاص

 يفاوضاخ دق سانلا ىرت الأ نينمؤملا ريمأ اي :تلقف يلع ىلع تلخدف

 430 هللا لوسر تعمس نإ امأ :لاق ,معن :تلق ؟اهولعف دق وأ :لاق ءثيداحألا

 هللا باتك :لاق ؟هللا لوسر اي اهنم جرخملا ام :تلقف ةنتف نوكتس اهنإ الأ» :لوقب

 «لزهاب سيل لصفلا وهو ؛مكنيب ام مكحو .مكدعب ام ربخو .مكلبق ام أبن هيف
 هللا لبح وهو هللا هلضأ هريغ يف ىدهملا ىغتبا نمو «هللا همصق رابج نم هكرت نم

 سبتلت الو .ءاوهألا هب غيزتال «ميقتسملا طارصلا وهو .ميكحلا ركذلا وهو «نبتملا

 هبئاجع يضقنت الو «درلا ةرثك نع ُقَلْحي الو «ءاملعلا هنم عبشي الو «ةنسلألا هب

 دبي ( ابَجع اناء اَنَعِيَس انِإ» :اولاق ىتح هتعمس ذإ نجلا هتنت ل يذلا وه

 نمو ءرجأ هب لمع نمو «قدص هب لاق نم [:-::+ا 4ميب اَئَماَعَق ِدّْشّرلآ ىلإ
 .(روعأ اي كيلإ اهذخ ءميقتسم ٍطارص ىلإ ده هيلإ اعد نمو .لدع هب مكح

 .ءادهشلا تومو .ءادعسلا شيع متدرأ نإ) : هل هنع رخآ ثيدح ٍيفو

 هنإفنآرقلااوسرداف ءرورحلا موي لظلاو «ةلالضلا موي ىدهملاو ءرشحلا موي ةاجنلاو

 .«نازيملا يف ناحجرو ناطيشلا نم زرح نمحرلا مالك

 |مهوأ نيلقث مكيف كرات ينإ» : ك8 هللا لوسر لاق :لاق مقرأ نب ديز نعو
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 ينيب لهأو .هب اوكسممتساو هللا باتكب اوذخف رونلاو ىدمهلا هيف هللا باتك

 'يتيب لهأ يف هللا مكر كذأ «يتيب لهأ يف هللا مكر كذأ «يتيب لهأ يف هللا مكر كذأ

 نم هاور نم ركذو ««راونألا عماول» يف يديؤملا دمحم نب نيدلا دجم مامإلا هجرخأ

 .رتاوتملا نم وهو نيفلاخملاو نيفلاوملا

 دايز نب ليمكل نينمؤملا ريمأ ةيصو

 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ يديب ذخأ -هنع هللا يضر- دايز نب ليمك لاق

 اي٠ :لاق مث ءادعصلا سفنت رحصأ |ملف نابجلا ىلا ينجرخأف فايل بلاط

 لوقأ ام ينع ظفحاف ءاهاعوأ اهئيخف ٌةيعوأ بولقلا هذه نإ .دايز نب ليمك

 لك عابتأ ٌعاعر ٌجمهو «ةاجن ليبس ىلع ملعتمو «ينابر ملاعف :ةثالث سانلا :كل

 اي ءقيثو نكر ىلإ اوأجلي مو «ملعلا رونب اوئيضتسي مل ءحير لك عم نوليمي قعان
 ةقفنلا هصقنت لاملاو .لاملا سرحت تنأو كسرحي ملعلا «لاملا نم ريخ ملعلا ليمك

 .هلاوزب لوزي لاملا عينصو« قافنإلا ىلع وكزي ملعلاو

 يف ةعاطلا ناسنإلا بسكي هب «هب نادي نيد ملعلا ةفرعم «دايز نب ليمك اي

 .هيلع موكحم لاملاو مكاح ملعلاو هتافو دعب ةثودحألا ليمجو .هتايح

 رهدلا يقبام نوقاب ءاملعلاو .ءايحأ مهو لاومألا نازخ كله «ليمك اي

 هديب راشأو - ًامج ًاملعل انهاه نإ اه «ةدوجوم بولقلا يف مهلاثمأو «ةدوقفم مهمايعأ
 ةلآ ًالمعتسم هيلع نومأم ريغ ًانقل تبصأ ىلب.. ةلمح هل تبصأ ول -هردص ىلإ

 ًاداقنم وأ .هئايلوأ ىلع هججحبو هقلخ ىلع هللا معنب ًارهظتسمو ءايندلل نيدلا
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 «ةهبش نم ضراع لوأل هبلق يف كشلا حدقني «هئانحأ يف هل ةريصب ال قحلا ةلمحل

 عمجلاب ًامرغم وأ «ةوهشلل دايقلا سلس هةذللاب ًاموهنم وأ «كاذ الو اذ ال الأ

 :ةمئاسلا ماعنألا |مبب ًاهبش ءيش برقأ ؛ءىش ين نيدلا ةاعر نم اسيل راخدالاو

 .هيلماح تومب ملعلا تومي كلذك

 ًافئاخ وأ ءًاروهشم ًارهاظ امإ ,ةجحب هلل مئاق نم ضرألا ولخت ال ىلب مهللا

 .!؟كنئلوأ نيأو اذ مكو هتانيبو هللا ججح لطبت الئل ءًارومغم

 هججح مب هللا ظفحي ءًأردق هللا دنع نومظعألاو ءًاددع نولقألا هللاو كتلوأ

 ملعلا مهب مجه .مههابشأ بولق ين اهوعرزيو ءمهءارظن اهوعدوي ىتح هتانيبو

 ,نوفرتملا هرعوتسا ام اونالتساو «نيقيلا حور اورشابو «ةريصبلا ةقيقح ىلع

 لحملاب ةقلعم اهحاورأ نادبأب ايندلا اوبحصو «نولهاجلا هنم شحوتسا اهب اوسنأو
 .مهتيؤر ىلإ ًاقوش هآ ٍهآ هنيد ىلإ ةاعدلاو هضرأ يف هللا ءافلخ كئلوأ «ىلعألا

 .«(تئش نإ ليمك اي فرصنا

 ةعيشلاو ةنسلا لهأ نم ريثكلا ابم هلوو اهظفحو اهّلجأو ةبطخلا هذه ىور

 اهظفح نم : - مهنع ىلاعت هللا يضر - نيفراعلا ضعب لاق «ليلحتلاو حرشلاب

 .ةفرعملا نيقي هقزرو «ناهربلاب هديأو .نافرعلا باب هيلع هللا حتف بلق رهظ نع
 عبس ؛بهاوملا لهأ نم هلعجو «ملعلا زونك نم هملعو اناميإو ةمكح هبلق المو

 .كسلجمو كتامولعم ام فحتت ئراقلا ابيأ اهظفحاف ةرخآلاو ايندلا ةنيز نم يه

 هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا لصو ملاعت هللا ءاش نإ كركفو كاناهيإ اهم رينتو

 .نيمآ نيدشارلا هبحصو
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 تيبلا لهأ لئاضف نع ةياكح

 نبا نع» : لاق ناسنإلا ةروس ريسفت يف فاّشكلا نم يرشخغتزلا مامإلا نع

 يف كك هللا لوسر امهداعف اضرم نيسحلاو نسحلا َّنأ -هنع هللا يضر- سابع

 ةضفو ةمطافو يلع رذنف كدلو ىلع ترذن ول نسحلا ابأ اي :اولاقف هعم سان

 .ءيش |(مهعم امو ايفشف ,مايأ ةثالث اوموصي نأ مهب ام اءرب نإ (مههل ةيراج

 ةمطاف تنحطف ريعش نم عاوصأ ةثالث يدوهيلا نوعمش نم يلع ضرقتساف

 اورطفيل مهيديأ نيب اهوعضوف .مهددع ىلع صارقأ ةسمخ تزبتخاو اعاص

 نيكاسم نم نيكسم دمحم تيب لهأ مكيلع مالسلا :لاقف لئاس مهيلع فقوف

 ءاملا الإ اوقوذي مل اوتابو هورثآف «ةنجلا دئاوم نم هللا مكمعطأ ينومعطأ نيملسملا

 ميتي مهيلع فقو مهيديأ نيب ماعطلا اوعضوو اوسمأ (لف ءامايص اوحبصأو

 ديب يلع ذخأ اوحبصأ |ملف .كلذ لثم اولعفف ةثلاثلا يف ريسأ مهيلع فقوو .هورثآف

 نوشعتري مهو مهرصبأ ملف هلل لوسر ىلع اولبقأو نيسحلاو نسحلا

 مهعم قلطناف ماقو .مكب ىرأ ام ينئوسيام دشأ ام :لاق عوجلا ةدش نم خارفلاك

 كلذ هءاسف اهانيع تراغ امبرو ءاهنطبب اهرهظ قصتلا دق اهءارحم يف ةمطاف ىأرف

 ينعي ةروسلا هأرقأف ,كتيب لهأ يف هللا كأنه دمحم اي اهذخ» :لاقو ليربج لزنف

 .«ناسنإلا ىلع ىتأ له ةروس
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 دودخألا باحصأ ةصق

 كلم ناك» :لاق #4 هللا لوسر نأ -هنع هللا يضر- يمورلا بيهص نعو

 لإ ثعباف تربك دق ينإ :كلملل لاق ربك (ملف ءرحاس هل ناكو «مكلبق ناك نميف

 بهار كلس اذإ هقيرط يف ناكو «هملعي ًامالغ هيلإ ثعبف ءرحسلا هملعأ ًامالغ

 .هيلإ دعقو بهارلاب ّرم رحاسلا ىتأ اذإ ناكو .هبجعأف همالك عمسو هيلإ دعقف

 :لقف رحاسلا تيشخ اذإ :لاقف .بهارلا ىلإ كلذ اكشف هبرض رحاسلا ىتأ اذإف

 ذإ كلذ ىلع وه انيبف ءرحاسلا ينسبح :لقف كلهأ تيشخ اذإو «يلهأ ينسبح

 مأ لضفأ رحاسلا ملعأ مويلا :لاقف سانلا تسبح دق ةميظع ةباد ىلع ىتأ

 رمأ نم كيلإ بحأ بهارلا رمأ ناك نإ مهللا :لاقف ًارجح ذخأف ءلضفأ بهارلا

 ىتأف .سانلا ىضمو اهلتقف اهامرف ءسانلا ىضمي ىتح ةبادلا هذه لتقاف رحاسلا

 نش غلب دق ينم لصف ءوبلا تنآ يب ىا :بهارلا هل لاقف .هربخأف بهارلا

 همكألا ءيربي مالغلا ناكو «يلع لدت الف تيلتبا نإف «ىلتبم كنإو «ىرأ ام كرمأ

 يمع دق ناك كلملل سيلج عمسف «ءاودألا رئاس نم سانلا يواديو ءصربألاو

 يفشأال ينإ :لاقف «ينتيفش تنأ نإ عمجأ كل انهاه ام :لاقف «ةريثك اياده هاتأف

 هللاب نمآف كافشف هللا توعد ىلاعت هللاب تنمآ نإف «ىلاعت هللا يفشي ان ًادحأ

 در نم :كلملا هل لاقف .سلجي ناك امك هيلإ سلجف : كلملا ىتأف «ىلاعت هللا هافشف

 هذخأف هللا كبرو يبر :لاق !؟يريغ بر كل وأ :لاق «يبر :لاق ؟كرصب كيلع

 دق «ينب يأ :كلملا هل لاقف مالغلاب ءيجف «مالغلا ىلع ّلد ىتح هبذعي لزي ملف
 يفشأ ال ينإ :لاقف ءلعفتو لعفتو صربألاو همكألا ئربت ام كرحس نم غلب

 ءيجف «بهارلا ىلع لد ىتح هبذعي لزي ملف هذخأف «ىلاعت هللا يفشي امنإ ًادحأ
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 قرفم يف راشنملا عضوف راشنملاب اعدف «ىبأف كنيد نع عجرا :هل ليقف بهارلاب

 كنيد نع عجرا:هل ليقف كلم لا سيلجب ءيج مث .هاقش طقس ىتح هقشف هسأر

 مالغلاب ءيج مث .هاقش عقو ىتح هب هقشف هسأر قرفم يف راشنملا عضوف «ىبأف

 ىلإ هب اوبهذا :لاقف هباحصأ نم رفن ىلإ هعفدف «ىبأف كنيد نع عجرا :هل ليقف

 آلإو هنيد نع عجر نإف .هتورذ متغلب اذإف «لبجلا هب اودعصاف اذكو اذك لبج

 جتراف .تئش اهب مهينفكا مهللا :لاقف ءلبحلا هب اودعصف هب اوبهذف .هوحرطاف

 ؟كباحصأ لعف ام :كلملا هل لاقف كلملا ىلإ يشمي ءاجو ءاوطقسف لبجلا مهب

 يف هولمحاف هب اوبهذا :لاقف هباحصأ نم رفن ىلإ هعفدف «ىلاعت هللا مهينافك :لاقف

 :لاقف هب اوبهذف .هوفذقاف الإو هنيد نع عجر نإف ءرحبلا هب اوطسوتو روقرق

 .كلللا ىلإ ىشمي ءاجو « اوقرغف ةنيفسلا مهب تأفكناف «تئش اهب مهينفكأ مهللا

 كنإ :كلملل لاقف «ىلاعت هللا مهينافك :لاقف ؟كباحصأ لعف ام :كلملا هل لاقف

 دبك يف مهسلا عض مث يتنانك نم أمهس ذخ مث ءعذج ىلع ينبلصتو دحاو

 .ىنتلتق كلذ تلعف اذإ كنإف «ينمرا مث ,مالغلا بر هللا مسب :لق مث ءسوقلا

 مث .هتنانك نم ًاهس ذخأ مث عذج ىلع هبلصو .دحاو ديعص يف سانلا عمجف

 يف مهسلا عقوف هامر مث «مالغلا بر هللا مسب :لاق مث سوقلا دبك يف مهسلا عضو

 ليقف كلملا ىتأف «مالغلا برب انمآ سانلا لاقف تامف هغدص يف هدي عضوف هغدص

 رمأف ءسانلا نمآ دق ,كرذح كب لزن «هللاو عقو دق رذحت تنك ام تيأرأ :هل

 هنيد نع عجري مل نم لاقو نارينلا اهيف مرضأو تّدخف .ككسلا هاوفأب دودخألاب

 اهل يبص اهعمو ةأرما تءاج ىتح اولعفف محتقا هل ليقو ءاهيف هومحقأف

 .(قحلا ىلع كنإف يربصا همأ اي :مالغلا اهل لاقف ءاهيف عقت نأ تسعاقتف
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 نع هيوري ايف كل يبنلا نع -هنع هللا يضر- ةدانج نب بدنج رذ يبأ نع

 مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ ,يدابعاي» :لاق هنأ ىلاعتو كرابت هللا

 اي .مكدهأ ينودهتساف هتيده نم الإ لاض مكلك «يدابع اي .اوملاظت الف ًامرحم

 نوئطخت مكنإ يدابع اي .مكسكأ ينوسكتساف هتوسك نم الإ راع مكلك يدابع

 مكنإ .يدابع اي .مكل رفغأ ينورفغتساف ًاعيمج بونذلا رفغأ انأو راهنلاو ليللاب
 مكلوأ نأ ول ءيدابع اي .ينوعفنتف يعفن اوغلبت نلو ءينورضتف يرض اوغلبت نل

 ين كلذ داز ام مكنم دحاو لجر بلق ىقتأ ىلع اوناك مكتجو مكسنإو مكرخآو

 رجفأ ىلع اوناك مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول ؛يدابع اي ءائيش يكلم
 مكلوأ نأ ول يدابعاي .ًائيش يكلم نم كلذ صقن ام مكنم دحاو لجر بلق

 ناسنإ لك تيطعأف ينولأسف .دحاو ديعص يف اوماق مكنجو مكسنإو مكرخآو

 ,يدابع اي .رحبلا لخدأ اذإ طيخملا صقني (ىك الإ يدنع امم كلذ صقن ام هتلأسم

 نمو «هللا دمحيلف ًاريخ دجو نمف اهايإ مكيفوأ مث مكل اهيصحأ مكلامعأ يه امنإ
 . «هسفن الإ نمولي الف كلذ ريغ دجو

 ينبلط (ئيحو ينركذ نم سيلج انأ» :العو لج هبر نع هيوري ايف ك# هنعو
 .«يندجو يدبع

 .(هب يزجأ انأو يل موصلا» :العو لج هبر نع هيوري |يف هل هنعو

 هعمانأو يب يدبع نظ دنعانأ» :العو لج هبر نع هيوري ايف ك# هنعو

 .«ينركذ اذإ
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 ةثراح نب كيز

 دق ديز ناك كل هللا لوسر ىلوم ةماسأ وبأ يبلكلا ليحارش نب ةثراح نب ديز

 قوس وهو «ةشابح قوس يف مازح نب ميكح هارتشاف ةيلهاجلا يف ءابس هباصأ

 ةجيدخل ميكح هارتشا «ةنس لك يف اهب نوقوستي برعلل ًاعمجم ناك «ةكم ةيحانب

 نبا وهو ةوبنلا لبق ةكمب هللا لوسر هانبتف هللا لوسرل هتبهوف دليوخ تنب
 «ةنس نيرشعب لبق دقو نينس رشعب هنم ربكأ لإ هللا لوسر ناكو نينس نا

 اثرومو ًاثراو ينبا اذه لوقي شيرق قلح ىلع هانبت نيح ك8 لوسرلا هب فاطو

 الإ ةثراح نب ديز وعدن انك ام » :- اههنع هللا يضر- رمع نب هللادبع لاقو

 :لاق نأ ىلإ « [ه:بازحألا (مِهيآبدِ ٌمُهوُعَدَأ»> ةيآلا تلزن ىتح دمحم نب ديز

 : هدقف نيح ليحارش نب ةثراح هوبأ لاقو

 لمفامردأملو ٍديز لع يكب
 لجألا هنود ىنأ مأ ىجريف ّيحأ

 ًالئاس تنك نإو يردأامهللاوف

 لبجلا َكَلاغ مأ ضرألا ٌلهس كلاغأ

 ةعجر رهدلا كل له يرعش تبل ايف

 لحي يلكعوجرايندلا نسم يبسحف

 لفطلا براق اذإ هر كذ ضرعتو
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 هركذ جيه حاورألا بهنإو

 لجوايو هيلع ينزحاملوطايف

 ًادهاج ضرألا يف سيعلا صن لمعأس

 لبإلا مأست وأ فاوطتلا مأسأ الو

 لمألاهرغنإو نافئرما لكو

 اهيلكًارمعوًاسيق هب يصوأس

 لبج هدعب نم مئًاديزي يصوأو

 هّمأل ديز اخأ ديزي ىنعيو ءديز نم ربكأ ناكو ٍديز اخأ ةثراح نب ةلبج ىنعي

 مهفرعف اديز اوأرف بلك نم سان جحف «ءليحارش نب بعك نب ديزي وهو

 :لاقف لع اوعزج دق مهمأ ملعأ ينإف تايبألا هذه ٍيلهأ اوغلبأ مهل لاقف .هوفرعو

 ًايئان تنك نإو يموق ىلإ نحأ

 رعاشملا دنع تيبلا ديعق ٍينإسف

 مكاجسش دق يذلا دجولا نماوفكف

 رعابألا صن ضرألا يناولمعتالو

 ةرسأريخ يفهلاد محب ٍنإف

 رباك دعب ًارباك دعم مارك

 هعضوم هل اوفصوو «ةبعكلا برو ىنبا» :لاقف هابأ اوملعأف نويبلكلا قلطناف

 نع الأسف ةكم امدقو «هئادفل ليحارش انبا بعكو ةثراح جرخف .وه نم دنعو

 نباي ءبلطملا دبع نباي» : الاقف ؛هيلع الخدف ءدجسملا ين وه :ليقف كي يبنلا

 نومعطتو ءيناعلا نوكفت .هناريجو هللا مرح لهأ متنأ هموق ديس نباي ءمشاه
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 نم» :لاق.«هئادف ين انيلإ نسحأو انيلع ننماف ,كدبع اننبا يف كانئج .ريسألا

 امو :اولاق .«كلذ ريغ ًالهف» : #4 هللا لوسر لاقف .ةثراح نب ديز :اولاق «؟وه

 هللاوف ينراتخا نإو «ءادف نودب مكل وهف مكراتخا نإف .هوربخأف هوعدا» لاق ؟وه

 «تنسحأو فصنلا ىلع انتدز دق :الاق .«ًادحأ ينراتخا نم ىلع راتخأ يذلاب انأ ام

 اذهو يبأ اذه :لاق ؟«اذه نم :لاق» معن :لاق ؟؛ءالؤه فرعت له» :لاقف هاعدف

 لاق .«امهرتخا وأ ينرتخاف .كل يتبحص تيأرو تملع دق نم انأف» :لاق ءيمع

 كيو :الاقف ءمعلاو بألا ناكم ينم تنأ ًادحأ كيلع راتخأ يذلاب انأ ام :ديز

 ؟كتيب لهأو كمعو كيبأ ىلعو ةيرحلا ىلع ةيدوبعلا راتختأ ديز اي

 ًادبأ ًادحأ هيلع راتخأ يذلاب انأ ام ًائيش لجرلا اذه نم تيأر دق ؛معن :لاق

 نأ اودهشا رضح نم اي» : لاقف ءرجحلا ىلإ هجرخأ كلذ #4 هللا لوسر ىأر (ملف

 يعدو ءافرصناف مهسفنأ تباط همعو هوبأ كلذ ىأر |ملف ««هثرأو ينثري ينبا ًاديز

 [ه:بازحألا] (ِهيآَبِل مهوعَدَأ»> :تلزنف مالسإلاب هللا ءاج ىتح دمحم نب ديز

 .ورمع نب دادقملا يعدف ,مهئابآ ىلإ ءايعدألا يعدو «ةثراح نب ديز ٍذئموي يعدف

 ناك ثوغي دبع نب دوسألا نأل ؛دوسألا نب دادقملا :كلذ لبق هل لاقي ناكو

 نب ديز لبق ملسأ ًادحأ انملع ام :لاق يرهزلا نع هعماج يف رمعم ركذو .هانبت

 لوأ نأ هوجو نم يرهزلا نع يور دقو :-هنع هللا يضر- رمعم وبأ لاق ؛ةثراح

 مأ هتالوم #4 لوسرلا هجوزف اردب ةثراح نب ديز دهشو .ةجيدخ ملسأ نم

 بح :ةثراح نب ديزل لاقي ناكو «ىنكي ناك هبو ديز نب ةماسأ هل تدلوف نميأ
 هيلع هللا معنأ نم ّلِإ سانلا بحأ» :لاق هنأ © يبنلا نع يور . هللا لوسر

 لوسر هيلع معنأو ؛مالسإلاب هيلع هللا معنأ .ةثراح نب ديز ينعي هيلع تمعنأو
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 «ةرجهلا نم نامث ةنس ماشلا ضرأ نم ةتؤمب ةثراح نب ديز لتقو .قتعلاب هلأ هللا

 .رفعجف ديز لتق نإف» : هللا لوسر لاقو .ةوزغلا كلت ىلع ريمألا ناك دقو

 ىتأ املو «ةوزغلا كلت ين مهتشالث اولتقف ؛ةحاور نب هللا دبعف رفعج لتق نإف

 ياوخأ :لاقو ىكب ةثراح نب ديزو بلاط يبأ نب رفعج يعن كي هللا لوسر

 .ىهتنا .«ياثدحمو ياسنؤم

 مث. لدتق نم لوأ هنأو رفعج ناك ريمألا نأ نوري كيف تيبلا لهأ ةمئأو

 .- مهنع ىلاعت هللا يضر - ةحاور نب هللا دبع مث «ديز

 لجر نم ىرتكا ةثراح نب ديز نأ ينغلب» :لاق دعس نب ثيللا انثدح :لاق

 ةبرخ ىلإ هب لاف :لاق ؛ءءاش ثيح هلزني نأ يركملا هيلع طرتشا .فئاطلا نم ًالغب

 ينعد :هل لاق هلتقي نأ دارأ |ملف :لاق «ةريثك ىلتق ةبرخلا يف اذإف لزنف لزنا :هل لاقف

 :لاق ءًائيش مهتالص مهعفنت ملف ءالؤه كلبق ىلص دقف لص :لاق «نيتعكر يلصأ

 ال :ًاتوص عمسف : لاق «نيمحارلا محرأ اي :تلقف :لاق ,ينلتقيل يناتأ تيلص املف

 محرأ اي :تيدانف ّلِإ عجرف ءئيش دجي ملف هبلطي جرخف كلذ باهف ءهلتقت
 يف ديدح ةبرح هدي يف سرف ىلع سرافب انأ اذإف ءًاثالث كلذ تلعف «نيمحارلا
 توعد امل :يل لاق مث ءًاتيم عقوف هرهظ نم هذفنأف اهب هنعطف ران نم ةلعشم اهسأر

 :ةيناثلا ةرملا توعد املف «ةعباسلا ءامسلا يف تنك نيمحارلا محرأ اي :ىلوألا ةرملا

 نيمحارلا محرأ اي:ةثلاثلا ةرملا توعد (ملف ءايندلا ءامسلا يف تنك«نيمحارلا محرأاي

 .باعيتسالا نم ىهتنا .«كتيتأ
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 ":رخؤملاو ةمدقملا بونذلل ةرفكملا لاصخلا

 ةحتاف هيلجر ينثي نأ لبق ةعمجلا موي مامإلا ملس اذإ أرق نم» : كلل هنع

 ًاعبس سانلا برب ذوعأ لقو «قلفلا برب ذوعأ لقو .دحأ هللا وه لقو .باتكلا

 نيعبرألا يف يريشقلا دعسأ وبأ هجرخأ «رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ

 نب نامثع نع رازبلاو ناشع دنسم ين يزورملا ركب وبأو «ةبيش يبأ نبا جرخأو

 نم مدقت ام هل رفغ الإ ءوضولا دبع غبسيال١ :لوقي هللا لوسر تعمس نافع

 لاق :لاق صاقو يبأ نب دعس نع هحيحص يف ةناوع وبأ جرخأو .«رخأت امو هبنذ

 تيضر هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لوقي نذؤملا عمسي نيح لاق نم» : © هللا لوسر

 نم مدقت ام هل رفغ الإ -ًالوسر ظفل ينو- ًايبن دمحمبو ًانيد مالسإلابو ابر هللاب

 .ارخأت امو هبنذ

 هللا مرك بلاط يبأ نب يلع نع باوثلا باتك يف سايإ يبأ نب مدآ جرخأو
 ًانايإ نيتعكر ىحضلا ةحبس ىبص نم» : © هللا لوسر لاق :لاق ههجو

 .«صاصتقلا الإ رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ًاباستحاو

 لاق :لاق ةريره يبأ نع هفنصم يف غبصأ نب مساقو يئاسنلا جرخأو

 هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ًاباستحاو ًانايإ ناضمر رهش ماق نم» : هللا لوسر
 .«رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ًاباستحاو ًاناريإ ردقلا ةليل ماق نمو .رخأت امو

 ًانايإ ناضمر ماص نم» : هللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ نع دمحأ جرخأو

 01ج 8١/ ص ريغصلا عماجلا حرش رينملا جارسلا» نم ًارصتخمو ًاصخلم )١(
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 .«رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ًاباستحاو

 : 480 هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع هيلامأ يف شاقنلا ديعس وبأ جرخأو

 .ارخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةفرع موي ماص نما

 ك8 هللا لوسر تعمس اهنأ ةملس مأ نع بعشلا يف يقهيبلاو دواد وبأ جرخأو

 ام هل رفغ مارحلا دجسملا ىلإ ىصقألا دجسملا نم ةرمع وأ ةجحب لهأ نم» :لوقي

 .(ةنحلا هل تثبجوو ءرخأت امو هبنذ نم مدقت

 4 هللا لوسر تعمس دوعسم نب هللادبع نع ةيلحلا يف ميعن وبأ جرخأو

 .ارخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ هللا هجو ديري ًاجاح ءاج نم» :لوقي

 ام هل رفغ هديو هناسل نم نوملسملا ملسو ؛هكسن ىضق نم» : هللا لوسر
 .ارخأت امو هبنذ نم مدقت

 رخآ أرق نم» : كل هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع هريسفت يف يبلاعثلا جرخأو

 .«رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ رشحلا ةروس

 : 4 هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع هدئاوف يف حصانلا دمحأ وبأ جرخأو

 .(رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ةجاح يف ملسملا هيخأل ىعس نموا

 هنأ 48 يبنلا نع سنأ نع |مهيدنسم يف ىلعي وبأو نايفس نب نسحلا جرخأو

 ىتح اقرفتي مل كل يبنلا ىلع نايلصيو ناحفاصتيف نايقتلي نيدبع نم ام» :لاق
 .ارخأت امو اهنم مدقت ام (ببونذ امه هللا رفغي

 ًاماعط لكأ نم» :لاق ك# هللا لوسر نأ لبج نب ذاعم نع دواد وبأ جرخأو
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 رفغ ةوق الو يل لوح ريغ نم هينقزرو ماعطلا اذه ينمعطأ يذلا هلل دمحلا لاق مث

 .(رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل

 :رينملا جارسلا يف لاق

 بونذلل ةرفكملا لاصخلا» هس ًاباتك رجح نبا ظفاحلا َففلأ :ىمقلعلا لاق

 .يرذنملا ظفاحلا كلذ ىلإ هقبسو .«ةرخؤملاو ةمدقملا

 نم دب الف رئابكلا امأ .رئاغصلا بونذلا نم بونذلا هذه نارفغ لعلو :تلق

 .ميظع عساو ىلاعت هللا لضفو ملعأ هللاو ءاهذبو قوقحلا عاجرإو «ةبانإلاو ةبوتلا

 راغلا باحصأ

 :لاق - امههنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نب هللا دبع نمحرلا دبع يبأ نعو
 مهاوآ ىتح مكلبق ناك نمم رفن ةثالث ٌقلطنا» :لوقي هللا لوسر تعمس
 ,راغلا مهيلع تدسف لبجلا نم ةرخص تردحناف .هولخدف راغ ىلإ تيبملا

 ؛مكلامعأ حلاصب ىلاعت هللا اوعدت نأ الإ ةرخصلا هذه نم مكيجني ال هنإ :اولاقف

 الو ًالهأ امهلبق قبغأ ال تنكو ناريبك ناخيش ناوبأ يل ناكءمهللا :لجر لاق

 |متدجوف |(هقوبغ امل تبلحف ءامان ىتح |مهيلع حرأ ملف ًاموي بلط يب ىأنف ًادلو
 ىلع حدقلاو تدبلف لام وأ ًالهأ امهلبق قبغأ نأو |مهظقوأ نأ تهركف نيمئان
 اظقيتساف يمدق دنع نوغاضتي ةيبصلاو رجفلا قرب ىتح |هظاقيتسا رظتنأ يدي
 هذه نم انع جرفف كهجو ءاغتبا كلذ تلعف تنك نإ مهللا ءامهقوبغ ابرشف

 تناك هنإ مهللا :رخآلا لاق .هنم جورخلا نوعيطتسي ال ًائيش تجرفناف :ةرخصلا

 ءاسنلا لاجرلا بحي ام ّدشأك اهبحأ تنك ةياور يفو لإ سانلا بحأ مع ةنبا يل
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 ينتءاجف نينسلا نم ةنس اهب تملأ ىتح «ينم تعنتماف اهسفن نع اهتدوارف

 اذإ ىتح تلعفف اهسفن نيبو ينيب ٍلخت نأ ىلع رانيد ةئامو نيرشع اهتيطعأف

 متاخلا ضفت الو هللا قتا :تلاق ءاهيلجر نيب تدعق ملف ةياور ينو ءاهيلع تردق

 ءاهتيطعأ يذلا بهذلا تكرتو لإ سانلا بحأ يهو اهنع تفرصناف .هقحب الإ

 تجرفناف هيف نحن ام انع جرفاف كهجو ءاغتبا كلذ تلعف تنك نإ مهللا

 ترجأتسا ينإ ,مهللا :ثلاثلا لاقو .اهنم جورخلا اوعيطتسي مل مهنأ ريغ ةرخصلا

 هرجأ ترّمثف ؛بهذو هل يذلا كرت دحاو لجر ريغ مهرجأ مهتيطعأو ءارجأ

 .يرجأ ّيإإ ّدأ هللا دبع اي :لاقف نيح دعب ينءاجف «لاومألا نم ترثك ىتح

 دبع اي :لاقف «قيقرلاو منغلاو رقبلاو لبإلا نم كرجأ نم ىرت ام لك :تلقف
 هنم كرتي ملف هقاتساف هلك هذخأف كب ئزهتسأ ال :تلقف «يب ئزهتست ال هللا

 تجرفناف ؛هيف نحن ام انع جرفاف كهجو ءاغتبا كلذ تلعف تنك نإ مهللا ائيش

 .«نوشمي اوجرخف ةرخصلا

 ءاسنلا ىلع لاجرلا لضف

 ءامسأ : لاق .ءاسنلا مسق -ىلاعت هللا همحر- ريلادبع نبال «باعيتسالا» نمو

 «نيدلاو لقعلا تاوذ نم تاعيابملا نم تناك «ةيراصنألا نكسلا نب ديز تنب

 ءاسنلا ةعامج نم يئارو نم لوسر نإ» :تلاقف كُي# يبنلا تنأ اهنأ اهنع يور

 لاجرلا ىلإ كشعب ىلاعت هللا نإ ءييأر لشم ىلعو يلوقب نلقي نهلك نيملسملا
 دعاوق .«تاردحمل تاروصقم ءاسنلا رشعم نحنو «كانعبتاو كب انمآف ءاسنلاو

 اولضف لاجرلا نإو .مهدالوأ تالماحو ءلاجرلا تاوهش عضاومو «تويب

 .مهومأ مهل انظفح داهجلل اوجرخ اذإو .داهجلاو .زئانجلا دوهشو تاعامجلاب
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 4/3 هللا لوسر َتفتلاف ؟هللا لوسر اي رجألا يف مهكراشنفأ «مهدالوأ انيبرو

 نم اهنيد نع الاؤس نسحأ ةأرما ةلاقم متعمس له» :لاقف هباحصأ ىلإ ههجوب

 نم يملعأو ءامسأ اي ينرصنا : هللا لوسر لاقف هللا لوسر اي ىلب :اولاقف ؟هذه

 اهعابتاو ؛هتاضرمل اهبلطو ءاهجوزل نكادحإ لعبت نسح نأ ءاسنلا نم كئارو

 ًاراشبتسا ربكتو للبت يهو ءامسأ تفرصناف ءلاجرلل تركذ |ملك لدعت هتقفاومل
 « كل هللا لوسر اهل لاق اب

 دحأ هللا وه لق لضف

 لوسر اي:ليق «تبجو» :لاقف (دحأ هللا وه لق) أرقي ًالجر عمس هنأ لب هنع

 .«ةنجلا هل تبجو» :لاق ؟تبجو اموءهللا

 لق أرق نم» : #4 هنع راصنألا نم لجر ثيدح نم وأ ةرجع نب بعك نعو
 .(هلك نآرقلا أرق (نأكف؛تارم ثالث دحأ هللا وه

 اهمتخي ىتح دحأ (هللا وه لق) أرق نم» : لأ هنع ينهجلا سنأ نب ذاعم نعو

 0 ااا
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 رثكأ هللا» : ككل هللا لوسر

 (دحأ هللا وه لق) أرق نم» : هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نعو

 .«ناريجلاو لزنملا كلذ لهأ نع رقفلا تفن هلزنم لخدي نيح

 سمشلا تعلطف كوبتب #4 هللا لوسر عم انك :لاق كلام نب سنأ نعو

 4/3 يبنلا ىلإ ليربج ىتأف .هلثمب ىضم اهيف تعلط اهرن مل رونو عاعشو ءايضب
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 اهرأ مل رونو عاعشو ءايضب مويلا تعلط سمشلا ىرأ يلامءليربج اي» :لاقف

 ةنيدملاب تام يشيللا ةيواعم نب ةيواعم كلذ نإ :لاق ؟ىضم ايف هلثمب تعلط

 ناك :لاق ؟كلذ ٌَميفو :لاق هيلع نولصي كلم فلأ نيعبس هيلإ هللا ثعبف «مويلا

 لهف .هدوعقو همايقو هاشم ينو .راهنلاو ليللا يف (دحأ هللا وه لق) ةءارق رثكي

 هاور .(هيلع لصف معن :لاق هيلع يلصتف ضرألا ضبقأ نأ هللا لوسر اي كل

 لزن :لاق سنأ نع ىلعي يبأل ىرخأ قيرط نمو ؛يقهيبلاو ىلعي وبأ ظفاحلا

 نأ بحتفأ يشيللا ةيواعم نب ةيواعم تام :لاقف ل يبنلا ىلع ِاْكيل) ليربج

 الإ ةمكأ الو ةرجش قبت ملف ضرألا هيحانجب برضف معن :لاق ؟هيلع ٍلصت

 لك يف ةكئالملا نم نافص هفلخو هيلع ربكف هيلإ رظنف هريرس عفرف .تعضعضت
 هللا نم ةلزنملا هذه لان مب ليربج اي » : كُل يبنلا لاقف .كلم فلأ نوعبس فص

 ادعاقو ًائاق ايئاجو ًابهاذ اهايإ هتءارقو «(دحأ هللا وه لق) هبحب :لاق ؟ىلاعت

 .«لاح لك ىلعو

 روصنملاو شمعألا ثيدح

 ينثدح ملاس نب ناميلس ىلإ هدنسب «بقانملا» ين يعفاشلا يلزاغملا نبا هجرخأ

 ال :لاق ؟نينمؤملا ريمأ ينديري مل :تلقف روصنملا رفعج وبأ لإ ثعب لاق ءشمعألا

 اذه يف يناعد ام :تلقف يسفن يف تركفت مث «هينآ ينأ هغلبأ :تلقف «ملعأ

 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لئاضف نع ينلأسي نأ ىسع نكلو «ريخل تقولا
 مث ؛تطنحتو ينافكأ تسبلو ترهطتف :لاق «ينلتق هتربخأ نإف لتي! بلاط

 ىلاعت هللا تدمحف ديبع نب ورمع هدنع تدجوف «هيلإ ترص مث «يتيصو تبتك
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 ناهيلس اي ندأ :يل لاقف ,ةرصنلا نم قدص نوع هدنع تدجو :تلقو .كلذ ىلع

 ةحئار ينم حافو هلأسأ ديبع نب ورمع ىلع تلبقأ هنم تبرق |(لف .توندف
 اي :تلقف .كتلتق الإو ينقدصتل هللاو ؟ةحئارلا هذه ام ناميلس اي :لاقف .طونحلا

 ريمأ يلإ ثعب ام يسفن يف تلقف «ليللا فوج يف كلوسر ناتأ نينمؤملا ريمأ

 نإف يلع نينمؤملا ريمأ لئاضف نع ينلأسيل الإ ةعاسلا هذه يف نينمؤملا

 وهو ًاسلاج ىوتساف .تطنحتو ينفك تسبلو يتيصو تبتكف «ينلتق هتربخأ

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوقي

 ام :لاق نينمؤملا ريمأ اي معن :تلق ؟يمسا ام ناميلس اي يردتأ :لاق مث

 دبع نب سابع نب هللا دبع نب ىلع نب دمحم نب ليوطلا هللا دبع :تلق ؟يمسا

 يلع يف تيور مك هللا لوسر نم يتبارقبو ينريخأف ءتقدص :لاق .بلطملا

 يلع :لاق «نينمؤملا ريمأ اي ريسي :تلقف ؟نوكي مكو .ءاهقفلا عيمج نم ةليضف نم

 يف كنثدحأل نامهيلس اي :لاقف :لاق «داز امو ثيدح فالآ ةرشع :تلق كاذ

 نإف .ءاهقفلا عيمج نع هتيور ثيدح لك نالكأي نيثيدح ديل لع لئاضف
 ربخأ الو فلحأ ال :تلقف ءامهب كتثدح ةعيشلا نم دحأل اهيورت ال نأ يل تفلح

 ىلإ برقتأ نادلبلا رودأ تنكو «ناورم ينب نم ًابراه تنك :لاقف ءمهنم ًادحأ اهب

 يننودوزيو «يننومعطيو يننووؤي اوناكو هلئاضفو يلع بحب سانلا

 اوحبصأ (لك ماشلا لهأو «ماشلا دالب تدرو ىتح «يننولمحيو .يننومركيو

 تلخدف «ةيواعم باحصأو جراوخ مهلك نأل ؛ مهدجاسم يف نادي ايلع اونعل

 .قلخ ءاسك ِّاعو رهظلا تيلصف «ةالصلا تميقأف ءاهيف ام يسفن ينو ًادجسم

 ًادحأ رأ ملف تسلجف ءروضح دجسملا لهأو طياحلا ىلع أكتا مامإلا ملس ملف

 مامإلا اهيلإ رظن (لف ءدجسملا الخد دق نييبصب اذإف ؛مهمامإل ًاريقوت ملكتي مهنم
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 امهئامسأب (مكتيمس ام هللاو ءامهئامسأب |مكامسأ نمب ًابحرمو ءامكب ًابحرم الخدا :لاق
 «نيسحلا:هل لاقي رخآلاو .نسحلا :هل لاقي امهدحأ اذإف .دمحم لآو دمحم بحب الإ

 باش ناكو.هللاب الإ ةوق الو يتجاح مويلا تبصأ دق.يسفن نيبو ينيب |هيف:تلقف

 ءامهّدج خيشلا :لاقف ؟نامالغلا ناذه نمو ؟خيشلا اذه نم:هتلأسف«ينيمي ىلإ

 نسحلا امهامس كلذلو خيشلا اذه ريغ هايل ًايلع بحي دحأ ةنيدملا هذه يف سيلو

 نم توندف .لاجرلا فاخأ ال مراصل ٍذئموي ينإو احرف تمقف «نيسحلاو

 نإو كلذ ىلإ ينجوحأ ام :لاق ؟كنيع هب رقأ ثيدح يف كل له:تلقف «خيشلا

 نع .هيبأ نعنيدج نعءيأ ينثدح :تلقف «كنيع تررقأ ينيع تررقأ

 ءامسأ ديري هنأ تفرع (ملف كدج نمو كدلاو نم : لاقف , ك# هللا لوسر

 اذإف كلل يبنلا عم انك :لاق ءسابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم تلقف «لاجرلا

 هبأ اي :تلاق ؟ةمطاف اي كيكبيام» :يأ# يبنلا لاقف يكبت تلبقأ دق هيأ ةمطاف

 ىلع يشمي ًايلع نإو ءامه نيأ يردأ الو مويلا ينم ابهذ دق نيسحلاو نسحلا نإ

 امل تسسحأ |مف كلزانم يف امهتبلط دق ينإو .ناتسبلا يقسي مايأ ةسمخ ذنم ةيلادلا

 مق رمع اي :لاق مث يترق بلطاف مق ركب ابأ اي :لاقف هنيمي نع ركب وبأ اذإو ءارثأ

 لوسر ىلع ايصحأف لاق نالف اي نالف اي «نالف اي ءرذ ابأ اي ءناملس اي ءامهبلطاف

 متغاف ؛امهوبيصي لو اوعجرف ؛مهثحو |مهبلط يف مهثعب ًالجر نيعبس كك هلل
 ميهاربإ قحب لوقي وهو دجسملا باب ىلع فقوو ءًاديدش ًاغ كلذل هلأ يبنلا
 ًارحب وأ ًارب اذخأ يداؤف يترمثو يترق اناك نإ كيفص مدآ قحبو ؛كليلخ

 هللا نإ هللا لوسر اي :لاقف طبه دق ونايف ليربج اذإف ءامهملس وأ |مهظفحاف
 ةرخآلاو ايندلا يف نالضاف نايبصلا «متغت الو نزحتال :كل لوقيو مالسلا كترقي
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 لوسر حرفف ءاماق اذإو امان اذإ (هظفحي اكلم (مهب تلكو دقو «ةنجلا يف امهو

 لخد ىتح .هلوح نوملسملاو هنيمي نع ليربجو ىضمو .ًاديدش ًاحرف هللا
 ىلع #4 يبنلا انج مث ءامهب لكوملا كلملا كلذ ىلع ملسف راجنلا ينب ةريظح

 هيحانج دحأ لعج دق كلملا كلذو «نائان امهو نيسحلل اقناعم نسحلاو هيتبكر

 دادملاو .ءفوص وأ رعش نم ةعارد امهنم دحاو لك ىلعو ءامهقوف رخآلاو امهتحت

 «نسحلا لأ يبنلا لمحف ءاظقيتسا ىتح |مهمشلي كل يبنلا لاز |مف ءامهيتفش ىلع

 .ةريظحلا نم كل يبنلا جرخو .نيسحلا ليربج لمحو

 وهو هراسي نع نيسحلاو ل# يبنلا نيمي نع نسحلا اندجو :سابع نبا لاق

 ضغبأ دقف [كضغبأ نمو هللا لوسر بحأ دقف (ىبحأ نم»لوقيو |هلبقي

 لوسر لاقف .هلمحأ امهدحأ ينطعأ.هللا لوسر اي :ركب وبأ لاقف «هللا لوسر

 هيقل ةريظحلا باب ىلإ راص نأ |ملف ؛«امهتحت ةيطملا معنو لومحملا معن» : هللا
 انيأرف ركب يبأ ىلع در اب #4 هللا لوسر هيلع درف ركب يبأ ةلاقم لثم هل لاقفءرمع

 اندجوو كل هلل لوسر ىلع ىنميلاب ًاتكتم هلأ هللا لوسر بوثب ًاثيشتم نسح ا

 (هفرش امك مويلا ينبا نفرشأل» :لاقف كي يبنلا لخدف .هسأر ىلع كل يبنلا دب

 4 يبنلا لاقف سانلا عمتجاف ءمهب ىدانف «سانلاب َيلعءلالب اي :لاقفءهللا

 مكلدأ الأ :لوقي هللا لوسر انعمس دمحم مكيبن نع اوغلب يباحصأ رشعم١

 نسحلاب مكيلع»:لاق هللا لوسر اي لب:اولاق ؟(ةدجو ًادج سانلا ريخ ىلع مويلا

 ءاسن ةديس دليوخ تنب ةجيدخ (همتدجو هللا لوسر دمحم امهدج .نإف نيسحلاو

 هللا لوسر اي ىلب :اولاق «؟امأو ًابأ سانلا ريخ ىلع مكلدأ له «ةنجلا لهأ

 امهنم ريخ وهو .ءبلاط يبأ نب يلع امهابأ نإف نيسحلاو نسحلاب مكيلع»:لاق
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 [همأو «مالسإلا يف ةبقنملاو ةعفنملا وذ هلوسرو هللا هبحيو هلوسرو هللا بحي باش

 ريخ ىلع مكلدأ الأ سانلا رشعم «ةنجلا لهأ ءاسن ةديس هللا لوسر تنب ةمطاف

 نإفءنسمحلاو نسحلاب مكيلع» :لاق هللا لوسر اي ىلب :اولاق «؟ةمعو ًامع سانلا
 تنب ئناه مأ امههتمعو «ةكئالملا عم تانجلا يف |هبب ريطي نيحانجلا وذ رفعج |مهمع
 ايىلب :اولاق «؟ةلاخو ًالاخ سانلا ريخ ىلع مكلدأ الأ ءسانلا رشعم .بلاط يبأ

 « هللا لوسر نبا مساقلا |ملاخ نإف نيسحلاو نسحلاب مكيلع» :لاق هللا لوسر

 « ةنجلا يف امهدج نأ مكملعأ سانلا رشعم ايالأ هللا لوسر تنب بنيز امهتلاخو

 يف امهتمعو «ةنجلا يف امههمعو «ةنجلا يف امهمأو «ةنجلا يف امهوبأو «ةنجلا يف (هتدجو

 وهف يلع ينبا بحأ نمو «ةنجلا يف امهو «ةنجلا يف (مهتلاخو «ةنجلا يف (مهلاخو «ةنجلا
 هنأ هللا ىلع |مهتمارك نم نإو .رانلا يف وهف (مههضغبأ نمو «ةنجلا يف ًادغ انعم

 .«ًاريبشو ًارّبش:ةاروتلا يف امهاسأ

 يف يورت تنأو كلاح اذه :لاقو ,ينمدق ينم اذه مامإلا خيشلا عمس املف

 كلدأ :يل لاق مث .رانيد ةئاب اهتعب ةلغب ىلع ينلمحو .ةعلخ يناسكف ؟اذه يلع

 موق مامإ ناك امهدحأ ةنيدملا هذه يف يل ناوخأ انهاه ؟ًاريخ كب لعفي نم ىلع

 فالآ ةعبرأ ةعمجلا موي هنعل هنإو «ةادغ لك ةرم فلأ ًايلع نعل حبصأ اذإ ناكو

 0 ذ ,نيلئاسلل ةيآ راصف ؛ةمعن نم هب ام هللا ريغف «ةرم

 دقل ناهيلس اي هللاو هدنع سبتحت الو هيلإ مقف همأ نطب نم جرخ ذنم ًايلع

 0 ا ول ماقف عئاجل ٍلئموي ينإو ةلغبلا

 باش اذإف .يعم ناك نم بهذ دقو بابلا تعفدف «سبتحت ال رظنا :خيشلا لاقو

 نالف وبأ كاسك ام هللاو .كب ًابحرم :لاق ةلغبلاو ينآر (لف َّلِإ جرخ دق مدأ
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 ينيع تررقأ نئل .هلوسرو هللا بحت كنأل الإ «هتلغب ىلع كلمح الو .هتعلخ

 .هعمستو هعمسي يذلا ثيدحلا اذبب سفنأل ينإ ناميلس اي هللاو .كنيع نرقأل

 دق ةمطاف اذإف ؛هراد بابب ًاسولج# هللا لوسر عم انك :لاق هيبأ نع يبأ ينربخأ

 ك8 هللا لوسر اهلبقتساف «ًاديدش ًءاكب يكبت يهو نيسحلا ةلماح يهو تلبقأ

 ءاسن ينتريع «هبأ اي :تلاق ؟«ةمطاف اي كيكبي ام» :اه لاقو اهنم نيسحلا لوانتف

 يايإو ًالهم» : 4 لوسرلا لاقف .هل ءيشال ًامدعم كوبأ كّجوز :نلقو شيرق

 ىلع دهشو .هشرع قوف نم هللا كجوز ىتح كجوزأ مل ينإف .كنم اذه عمسأ نأ

 نم راتخاف ايندلا لهأ ىلإ علطا هللا نإو «ليفارسإو ليئاكيمو ليئاربج كلذ

 يلإ ىحوأف ءًايلع قئالخلا نم راتخاف ةيناثلا علطا مث ءًايبن هثعبف كابأ قئالخلا
 سانلا ملعأو ًابلق سانلا عجشأ ٌللعف ءاريزوو ًايصو هتذختاو هايإ كتجوزف

 سانلا نسحأو ءًاقك مهحمسأو ءامالسإ سانلا مدقأو ألح سانلا ملحأو ءألع

 نوكيف «يلع ىلإ اهعفدأف يديب ةنجلا حبتافمو دمحلا ءاول ذخآ ينإ ةمطاف اي ًاقلخ

 نم يقسي يضوح ىلع ًايلع ميقم ًادغ نإ ةمطاف اي هئاول تحت دلو نمو مدآ
 ناكو ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلا كينباو ةمطاف اي .يتمأ نم فرع

 امهامسف اريبشو ارش ةنجلا يف امهمسا ناكو ,ءىسوم ةاروت يف |مههمسا قبس دق
 ةمطاف اي هيلع امههتماركلو ىلاعت هللا ىلع # دمحم ةماركل نيسحلاو نسحلا

 ءاولو ةنجلا للح نم نيتلح ىلع ىسكيو ةنجلا للح نم نيتلح كوبأ ىسكي

 دانم يدانيو ىىللاعت هللا ىلع هتماركل ايلع هلوانأف يئاول تحت يتمأو يدي يف دمحلا

 نيملاعلا بر يناعد اذإو ءيلع كوخأ خألا معنو .ميهاربإ كدج دجلا معن دمحم اي

 اذإو .يعم ًايلع عفش ينعفش اذإو .يعم ىلع اثج توثج اذإو يعم ًايلع اعد

 نإ ةمطاف اي يموق «ةنجلا حيتافم ىلع ينوع ماقملا يف هنإو ءيعم لع باجأ تبجأ
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 .ًادغ نوزئافلا مه هتعيشو ًايلع

 اي :لاقف اهيلإ سلج ىتح #4 هللا لوسر لبقأ ذإ ةسلاج ةمطاف اهنيب :لاقو
 «ينقرافت نأ ديرتو يكبأ ال فيكو يبأ اي :تلاق ؟ةنيزح ًةيكاب كارأ يل ام ةمطاف

 ءاسكب دتشاف :لاق .كتقرافم نم دب الف ينزحت الو يكبت ال ةمطاف اي :اهل لاقف

 .يتمأل عفشأ دمحلا لت ىلع ينيقلت :لاق ؟كاقلأ نيأ هبأ اي تلاق مث هديل ةمطاف

 ينيمي نع ليئاربجو .ءطارصلا ىلع ينيقلت :لاقف .كقلأ مل نإف هبأ اي :تلاق

 يدانأ انأو «يفلخ نم ةكئالملاو «يزجحب ذخآ ليفارسإو يراسي نع ليئاكيمو

 يبن لكو يتمأ ىلإ ًالامشو ًانيمي رظنأ مث .باسحلا مهيلع نوه .يتمأ يتمأ براي

 نم لوأف «يتمأ يتمأ بر اي :لوقأ انأو يضفن يسفن بر اي :لوقي هسفنب لغتشم

 دمحم اي :برلا لوقيف «نيسحلاو نسحلاو يلعو تنأ ةمايقلا موي يتمأ نم يب قحلي

 مو ائيش يب اوكرشي ملام مهنع توفعل لابجلا لاثمأك بونذب ينوتأ ول كتمأ نإ

 .ًاودع يل اولاوي

 ناسكو ءمهرد فالآ ةرشعب يل رمأ ينم اذه باشلا عمس اللف :لاق :لاق

 مأ تنأ برع لاق «ةفوكلا لهأ نم تلق ؟تنأ نيأ نم :يل لاق مث بوث نيثالث

 ادغ ينتئا :لاق مث .كنيع تررقأ ينيع تررقأ |مكف :لاق ءيبرع لب تلق ؟ىلوم

 سلاج وهو خيشلا ىلإ تبهذف «قيرطلا ءيطخت نأ كايإو نالف ينب دجسم يف
 اذك :تلق ؟نالف وبأ كعم لعف ام :لاقو ينلبقتسا ينآر |لف ءدجسملا يف ينرظتني

 .ةنجلا يف اننيب هللا عمج ًاريخ هللا هازج :لاق اذكو

 (ملف ,لف فصو يذلا قيرطلا يف تذخأو ةلغبلا تبكر ناميلس اي تحبصأ املف
 :تلقف دجسم يف ةالصلا ةماقإ تعمسو «قيرطلا ىلع هباشت ديعب ريغ ترص

 الجر تدجوف دجسملا تلخدو ةلغبلا نع تلزنف موقلا ءالؤه عم نيلصأل هللاو
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 هتمامع اذإ دوجسو عوكر يف انرص (ملف «هنيمي نع ترصف يبحاص ةماق لثم هتماق

 هقلخو هسأرو ريزنخ هجو ههجو اذإف ههجو يف تسرفتف ٠ هفلخ نم اهب ىمر دق

 ملساملو ؛هرمأ يف ًاركفتم يتالص يف تلق امو تيلص ام ملعأ ملف .هآلجرو هاديو

 ؟اذكو اذكب كل رمأف سمألاب ىخأ تيتأ تنأ :لاقو يهجو يف سرفتو مامإلا

 :مالغلل لاقف ءانوعبت دجسملا لهأ انآر لف «ينماقأو يديب ذخأف معن :تلق

 اذإف هعزنف هصيمق ىلإ هديب برض مث ءانيلع لخدي ًادحأ عدت الو بابلا قلغا

 نذؤم تنك :لاق ؟كب ىرأ ىذلا اذه ام ىخأ اي :تلقف .ريزنخ دسج هدسج

 :لاق .ةماقإلاو ناذألا نيب ةرم فلأ ًايلع نعلأ تحبصأ اذإ موي لك تنكف .موقلا

 فالآ ةعبرأ هتنعل دقو ةعمج موي وهو هذه يراد تلخدو دجسملا نم تجرخف

 انأ (نأك يمانم يف تيأرف مونلا يب بهذف ناكدلا ىلع تأكتاف «هدالوأ تنعلو ةرم

 ضعبب مهضعب نيئكتم هعم نيسح لاو نسحلاو ئكتم يلع اذإف تلبقأ دق ةنجلا يف

 نسسحلا و سلاج © هللا لوسرب انأ اذإو ءرون نم تايلصم مهتحت نيرورسم

 مث ءبرشف ينقسا نسحلل #4 يبنلا لاقف سأك نسحلا ديبو همادق نيسحلاو

 لاق مث ءاوبرشف ةعامجلا قسا نسحلل لاق مث ءبرشف يلع كابأ قسا نيسحلل لاق

 وهو هيقسأ فيك هبأ اي لاقو ينع ههجوب نسحلا ىلوف ناكدلا ىلع عكتملا قسا

 : 999 يبنلا لاقف ,ةرم فالآ ةعبرأ مويلا هنعل دقو ةرم فلأ موي لك يف يبأ نعلي
 نسحملا يدالوأ متشت هللا كنعل ءيخأ متشتو ايلع نعلت هللا كنعل كلام

 يمانم نم تهبتناف .يدسجو يهجو ًألمف © يبنلا قصب مث «نيسحلاو

 ىرت امك تخسم دق # يبنلا قاصب نم ينباصأ يذلا قاصبلا عضوم تدجوو

 «نيثيدحلا نيذه نم بجعأ اي ىلع لئاضف يف تعمس «ناهيلس اي :لاق مث

 الإ هضغبي الو ,نمؤم الإ ًايلع بحي ال ءقافن هضغبو نايإ يلع بح» ناميلس اي

 ريمأ اي لوقت اف :تلق «نامألا كل :لاق ؟نامألا.نينمؤملا ريمأ اي :تلقف ء«رفاك
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 لتق نميف لوقت |ف :تلقف .كشال رانلا يف :لاق ؟ءالؤه لتق نميف نينمؤملا

 ؟يهدالوأ دالوأو مهدالوأ

 لئاضف نع ثدح نكلو ؛ميقع كلملا .نايلس اي :لاق مث هسأر سكنف :لاق

 :ديبع نب ورمع لاق .رانلا ين وهف هدلو لتق نمف :تلقف :لاق .تئش اهب يلع

 يف هنأ هيلع دهشا ورمع اي :روصنملا لاقف ؛هدلو لتق نمل ليولا ناميلس اي تقدص

 لتق نم نأ» سنأ نع نسحلا ينعي قدصلا خيشلا ينربخأ :ورمع لاقف .رانلا

 .ههجو ضمح دقو :رفعج ابأ تدجوف :لاق ««ةنجلا ةحئار مشي ال يلع دالوأ

 .«الوتقم الإ نايلس جرخ ام ورمع ناكم الول رفعج وبأ لاقف انجرخف :لاق

 عم هيلع لخد هنأ يور دقو .هدهزل ديبع نب ورمع لجي روصنملا ناكو :تلق

 ضرعتي ملف .ديبع نب ورمع الإ روصنملاب ةجاحو بلط هل لك ءاملعلا نم ةعامج

 ًاديص بلطي مكلك :ةعامجلا رضحم ين روصنملا لاق جرخ (ملف ءايندلا نم ءيشل
 .ديبع نب ورمع ريغ

 «راونألا عماول» نم ةبيجتع

 ينعي  قحلل رصانلا لاق :ةلأسم :لاق دمحم نب نيدلا دجم مالسإلا خيشل

 نفد نيرفاكلاو نيملسملا نم دحأ ضرألا هجو ىلع فرعي ال فايل شورطألا

 نم اذهو هللا لوسر ىلإ قلخلا بحأ اناكو تيل ةمطافو يلع ريغ ارس

 .ىهتنا .بجعلا بجعأ
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 لادبألا

 ال مهأ يتمأ لادبأ ةمالع» :لاق هل يبنلا نع شينح نب ركب نع يور

 .«ءايلوألا» باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور «ًادبأ ًائيش نونعلي

 :لاق دوعسم نب هللا دبع نع ه١٠547 ةنس ىفوتملا يزارلل «ءاعنص خبرات» يفو

 ىلع مهبولق نوعبرأو فاك مدآ بلق ىلع مهبولق ةثاثالث» : هللا لوسر لاق

 ىلع مهبولق ةسمخو كيل ميهاربإ بلق ىلع مهمولق ةعبسو فاي ىسوم بلق

 ىلع هبلق دحاوو كلِ ليئاكيم بلق ىلع مهءولق ةثالثو فايل! ليربج بلق
 نم تام نمو «ةثالثلا نم هناكم هللا لدب دحاولا تام اذإف ايل ؛ليفارسإ بلق

 نم هناكم هللا لدبأ ةسمخلا نم تام نمو .ةسمخلا نم هناكم هللا لدب ةثالثلا

 نم تام نمو .«نيعبرألا نم هناكم هللا لدبأ ةعبسلا نم تام نمو « ةعبسلا

 نم هناكم هللا لدبأ ةثامثالثلا نم تام نمو «ةتامثالثلا نم هناكم هللا لدبأ نيعبرألا

 ليقف :لاق «ءالبلا عاونأ عفديو ؛تبنيو رطميو «تيميو يحي مهبف ةماعلا
 راثكإ ىلاعت هللا نولأسي مهنأل :لاق ؟تيميو يبحي مهب فيك :دوعسم نب هللا دبعل

 تبنتف .نوقسيف نوقستسيو .نوصقنيف ةربابحلا ىلع نوعديو «نورثكيف ةمألا

 .«باعصلاو ايالبلا عاونأ مهب عفدنيف نوعديو ءضرألا
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 حييبستلاو نيدباعلا نيز

 لاق بيسملا نب ديعس نع يرهزلا ىور ««نيدباعلا نيز مامإلا ةفيحص» ينو

 فلكي نيدباعلا ديس نيسحلا نب يلع جرخي ىتح ةكم نم نوجرخي ال موقلا ناك
 حيبستلا اذبب حبسف «نيتعكر ىلصف لزانملا ضعب يف لزنف .هعم تجرخو جرخف

 ديعس اي :لاقف ؛ هسأر عفرف ءانعزفف .هعم حبس الإ ردم الو رجش قبي ملف

 يبأ ينثدح .مظعألا حيبستلا اذه :لاقف هللا لوسر نباي معن :تلقف ؟تعزفأ

 - هللا نإو ؛حيبستلا اذه عم بونذلا ىقبت ال» :لاق كلف هللا لوسر نع يدج نع
 . «ربكألا هللا مسا وهو ؛حيبستلا اذه همهلأ ليربج قلخ امل -هلالج لج

 زعلاو مهللا كناحبس «تيلاعتو مهللا كناحبس «كينانحو مهللا كناحبسا

 «كناطلس ءايربكلاو مهللا كناحبس «كؤادر ةمظعلاو مهللا كناحبس «كرازإ

 ام ىرتو عمست ؛ىلعألا يف تحبس كناحبس .كمظعأ ام ميظع نم كناحبس

 ألم لك رضاح كناحبس «ىوجن لك دهاش تنأ كناحبس «ىرثلا تحت

 سافنأ عمست كناحبس «ءاملا رعق يف ام ىرت كناحبس .ءاجرلا ميظع كناحبس

 نزو ملعت كناحبس «تاوامسلا نزو ملعت كناحبس .راحبلا روعق يف ناتيحلا

 ةملظلا نزو ملعت كناحبس ءرمقلاو سمشلا نزو ملعت كناحبس «نيضرألا

 يه مك حيرلا نزو ملعت كناحبس .ءاوهلاو ءيفلا نزو ملعت كناحبس «رونلاو

 كفرع نم ًابجع كناحبس ء.سودق سودق سودق كناحبس «ةرذ لاقثم نم

 .«ميظعلا يلعلا بر مهللا كناحبس .كدمحبو مهللا كناحبس .كفاخي ال فيك
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 -مالسلا هيلع- نينمؤملا ريمأ تافص ضعب

 دبع نبا نع ًالقن ءيناعنصلا ريمألل «ةيولعلا ةفحتلا حرش ةيدنلا ةضورلا» نم

 ًايلع يف فص :هل لاق ةيواعم َّنأ "”يئادصلا رارض نع «ةوفصلا» بحاصو ربلا

 «ىدملا ديعب هللاو ناكف هفصو نم دباال اذإ امأ :لاق «يل هنفصتل :لاق «ينفعا :لاق

 قطنتو .هبناوج نم ملعلا رجفتي الدع مكحيو ءًالصف لوقي .ىوقلا ديدش
 ناكو .هتشحوو ليللاب سنأيو ءامترهزو ايندلا نم شحوتسي .هيحاون نم ةمكحلا

 ام ماعطلا نمو ءرصق ام سابللا نم هبجعي «ةركفلا ليوط «ةربعلا ريزغ هللاو

 عم هللاو نحنو ههانأبنتسا اذإ انئبنيو «هانلأس اذإ انبيجي اندحأك انيف ناك .نشخ

 برقيو «نيدلا لهأ مظعي .هل ةبيه هملكن داكن ال انم هبرقو ءانايإ هبيرقت
 دقل دهشأو .هلدع نم فيعضلا سأيي الو .هلطاب ين يوقلا عمطي ال ءنيكاسملا

 «هتيحل ىلع ًاضباق هموجن تراغو هلودس ليللا ىخرأ دقو هفقاوم ضعب يف هتيأر

 يلإ .يريغ ير ايند اي :لوقيو ؛نيزحلا ءاكب يكبيو ." ميلألا لملمت لملمتي

 كرمعف ءاهيف ةعجر ال ًاثالث كتنياب دق تاهيه تاهيه ؟تقوشت يلإ مأ تضرعت

 ىكبف «قيرطلا ةشحوو ءرفسلا دعبو دازلا ةلق نم ٍهآ ٍهآ ءريقح كرطخو ءريصق
 اي هيلع كنزح فيك .كلذك هللاو ناك ءنسحلا ابأ هللا محر :لاقو «ةيواعم

 .اهرجح يف اهدحاو حبذ نم نزح :لاق ؟رارض

 .جهنلا يف اك يباضلا وأ يبايضلا هلعل )١(

 .غودلملا يأ ميلسلا:جهنلا يف (9)
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 نينمؤملا ريمأ عبم ايندلا ةياكح

 ين هنع يضرو - ههجو هللا مرك - بلاط يبأ نب يلعل تلثمت ايندلا نأ يور

 :اهل لاق اهآر |لف ءاهفرعي ال هنأ نظت يهو «ةنيز لكب هل تنيزت دق ٍةأرما ةروص

 , كتفرعف ءاطغلا يل فشك :لاقف ؟ينتفرع فيكف «لب:تلاق ؟ايندلا تسلأ

 ؛مارح ةقلطملا مالكو «يتقلطم ِتنأ :اهل لاقف «ةدحاو ةملك ينملك:هل تلاقف

 ءاهكرتو وه جرخو تقدص :لاق «يراد رادلا :هل تلاق ؛يراد نم يجرخأ

 :تلاقف ًاعرد الإ دجت ملف ُاكيآِ»فسوي عم اخيلزك هصيمق دقتل هفلخ تجرخف

 :دشنأو ىريغ ىعدخا :اهل لاقف «ىلع اي ىنم تملس

 ةليحتسمةفيجالإ يهامو

 اهلهأل الس تنكاهبتتجت نإف
 :يضرلا فيرشلا دشنأو

 ىتم ىلإ :تلقفايندلا ىلع سبت
 هدودج يلع نم ميرك لكأ
 مكتيمر مارسكلا نباي معن :تلاقف

 : هريغ لاقو

 هرسمع لاط نإو ايندلا بلاط ىرأ

 همئأف هناينب نبٍنابك

 اهباذتجا نهمه بالك اهيلع
 اهالك كاتءزان اهات نإو

 للحم ريغ قزرلا هيلع مارسح

 عنو ارو رس ايندلا نم لانو

 امامجتءهانيبد قام ىوتسااملف
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 ناملس نع ةياكح

 ًءابظ دجوف ءارحصلا ىلإ جرخف - هنع هللا يضر- يسرافلا ناملس ىلإ فيض ءاج

 ءابظلا كل هللا رخس دق هللا ناحبس :فيضلا لاقف ءالبقأف ريطو يبظ ىلإ راشأف ًارويطو

 .ءيش هيلع َيِصُعف ىلاعت هللا عاطأ ًادبع تيأر له :ناملس لاقف !!ريطلاو

 ًاثيدح نيتس كل يبنلا نع ىورو .ةنس نيسمخو نيتئام يسرافلا ناملس شاع
 يف يتأتس ةيدنكلاب هجاوز يف ةصق هلو «ناوثع ةفالخ يف نيثالثو تس ةنس تام مث

 .تاقيرولا هذه ءانثأ

 - مالسلا هيلع- ليئاكيمو ليربج عم ليلخلا ةياكح

 هللا لاقف ,دلوو ةجوز هل :ةكئالملا تلاق ًاليلخ ميهاربإ ىلاعت هللا ذختا ال يور

 وهو ديل ل يئاكيمو ليربج هءاجف .هوبرجف اوبهذا ءيريغ هبلق ينام :ىلاعت
 نع هالأسف ءبهذ نم قوط بلك لك قنع ين .بلك فالآ ةعبرأ هلو ًانغ ىعرب
 الإ هلكأن ال :هل الاقف ًاماعط امل مدقف بالك اهبالطو ةفيج ايندلا نأل :لاقف كلذ

 :هل الاقف .هرخآ يف هلل دمحلاو هلوأ يف ميحرلا نمحرلا هللا مسب هنمث :لاقف هنمثب

 .همدقأ ام ميدق نم هللا ناحبس :نسح توصب الاق مث ءاليلخ نوكت نأ كل قحي

 «حورلاو ةكئالملا بر سودق حوبس .همحرأ ام ميحر نمو .همركأ ام ميرك نمو

 دق :لاقف «ءيشب الإ لوقن ام :الاقف «ةيناث ةرم الوق :برطلا نم ميهاربإ لاقف

 الوق :لاقف .لوألا نم نسحأ توصب الاقف :مانغألا نم هكلمأ ام عيمج (كتبهو

 عاتملا نم رادلا يف ام عيمج (ىتبهو دق :لاقف .«ءىيشب الإ لوقن ال :الاقف .ةثلاث ةرم
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 لوقن ام :الاقف .هعبار ةرم الوق :لاقف .لوألا نم نسحأ توصب الاقف .دالوألاو

 يفو كييف هللا كراب :هل الاقف ءًايعار اكل نوكأ ىسفن |ىكتبهو دق :لاقف ,ءىشب الإ

 ين عجرأ الف هللا ليلخ انأو :لاقف «ليئاكيم اذهو ليريج انأ كدالوأو كلام

 .هدابعل ىلاعت هلل ًافقو اهلعجيو عايضلا اهنمثب يرتشيو اهعيبي نأ هللا هرمأف ,يتبه

 - مالسلا مهيلع- ليئاكيمو ليربج عمم يلع مامإلا ةياكح

 ةمطاف رازإ عيبي - هنع ىلاعت هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ جرخ

 ءاهايإ هاطعأف لئاس هآرف ءمهارد ةتسب هعابف هنمثب اولكأيل -اهنع ىلاعت هللا يضر-

 هذه رتشا نسحلا ابأ اي :لاقف ةقان هعمو يبارعأ ةروص يفد, ليربج ءاجف

 ين ليئاكيم ضرع مث «ةئاوب اهارتشاف «لجأ ىلإ :لاق ءاهنمث يعم ام :لاقف «ةقانلا

 حبرلا نم كلو :لاق «ةئاهب اهتيرتشاو معن :لاق ؟ةقانلا هذه عيبتأ :لاقف هقيرط

 يل عفدا :لاق «معن :لاق ؟ةقانلا تعب :لاق ليربج هل ضرعف هل اهعابف ,نوتس

 ترجات :لاق ؟اذه كل نيأ نم :ةمطاف تلاقف «نيتسب عجرو ةئام هل عفدف «ينيد

 عئابلا» :لاقف كلذب هريخأو هلل يبنلا ىلإ ءاج مث «نيتس يناطعأف ةتسب هللا عم

 .«ةمايقلا موي اهبكرت ةمطافل ةقانلاو «ليئاكيم يرتشملاو ليربج

 فارشألاو يسوجملا ةياكح

 ىلع تأرق :لاق ىزوجلا نب طبس هاور ام كلذ نمو «نيدقعلا رهاوج» ىف لاق

 ("يرهوجلا باتك» يف تدجو :لاق «ةئاتسو عبرأ ةنس يسدقملا دمحأ نب هللادبع

 نالف ىلإ ضما لوقي وهو همانم يف هللا لوسر ىأر ًالجر نأ ايندلا يبأ نبا نع
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 نضي الئل ةلاسرلا ءادأ نم لجرلا عنتماف ,ةوعدلا تبيجأ دق :هل لقو يسوججملا

 ىأرف .ةعساو ايند ين -يسوجملا يأ- لجرلا ناكو هل ضرعتي هنأ يسوجملا

 :سانلا نم ةولخ يف هل لاقو يسوجملا ىتأو حبصأف ًايناث هللا لوسر لجرلا
 ؟ينفرعتأ :لاقف ,ةوعدلا تبيجأ دق :كل لوقيو .كيلإ © هللا لوسر لوسر انأ

 وهو ءاذه فرعأ انأ :لاقف .دمحم ةوبنو مالسإلا نيد ركنأ ينإف :لاق معن :لاق

 ًادمحم نأو .هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ انأ :لاقف «ةرمو ةرم كيلإ ينلسرأ يذلا

 قحلا ىلإ تعجر دقو لالض ىلع تنك :مهل لاقو هباحصأو هلهأ اعدو هللا لوسر

 :لاق .هدنع نم يلام عزنيلف ىبأ نمو .هل وهف هدي يف امف ملسأ نمف ءاوملسأف

 يردتأ يل لاق مث ءامهنيب قرفف هنبا نم ةجوزم ةنبا هل تناكو .هلهأو موقلا ملسأف

 يتتبا تجوزت امل :لاقف «ةعاسلا كلأسأ نأ ديرأ انأو .هللاو ال :تلق ؟ةوعدلا ام

 .مهل لام ال ءارقف فارشأ انبناج ىلإ ناكو اوباجأف سانلا توعدو ًاماعط انعنص

 لوقت ةيبص تعمسف :لاق ءرادلا طسو يف ًارصخ يل اوطسبي نأ يناملغ ترمأف

 ماعطب مهيلإ تلسرأف :لاق .هماعط ةحئارب يسوجملا اذه اناذآ دق هامأ اي اهمأل

 ام هللاو :تايقابلل ةيبصلا تلاق كلذ ىلإ اورظن الف ؛عيمجلل ريناندو ةوسكو ريثك

 80 هللا لوسر اندج عم هللا كرشح :تلاقو «نييديأ نعفرف «هل وعدن ىتح لكأن
 .تبيجأ يتلا ةوعدلا كلتف .مهضعب نّمأو

 كرابملا نباو ةيولعلا ةياكح

 .ةنس جحي ناكو «كرابملا نب هللادبع ىلإ هدنسب يزوجلا نب طبس هاور ام هنمو

 يرتشأل ةفوكلاب لاجلا فقوم ىلإ رانيد ةئموسمخب تجرخف :لاق ةنس وزغيو

 :تلقف اهيلإ تمدقف «ةنتنم ةطب شير فتنت لبازملا ضعب ىلع ةأرما تيأرف ًالامج
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 يرطاخ يف عقوف :لاق «كينعي ال |مع لأست ال هللا دبع اي :تلاقف ؟اذه نيلعفت مل

 انأ ءكيلإ يرس فشك ىلإ ينتأجلأ دق هللادبع اي :تلاقف اهيلع تححلأف ءيش

 ام عبارلا مويلا اذهو بيرق نم نهوبأ تام ىماتي تانب عبرأ يلو «ةيولع ةأرما

 يتانب ىلا اهلمحأو اهحلصأ ةطبلا هذه تذخأف ةتيملا انل تلح دقو ءائيش انلكأ

 :تلقف ؟هذه نع تنأ نيأ كرابملا نباي كحيو :يسفن يف تلقف :لاق ءاهلكأنف

 «تفتلت ال ةقرطم يهو اهرازإ فرط يف ريناندلا تببصف .هتحتفف «كرجح يحتنفا

 تزهجت مث .ماعلا كلذ ين جحا ةوهش يبلق نم هللا عزنو لزنملا ىلإ تيضمو :لاق

 يباحصأو يناريج ءاقلت تجرخف اوداعو سانلا جح ىتح تمقأو «يدالب ىلإ

 هللا لبق تنأو يل لوقي .كيعس ركشو كجح هللا لبق هل لوقأ نم لك تلعجف

 سانلا يلع رثكأو ؟اذكو اذك ناكم يف كب انعمتجا دق امأ ءكيعس ركشو كجح

 اي :لوقي وهو مانملا يف هللا لوسر تيأرف كلذ يف ًاركفم تبف «لوقلا يف

 ىلع قلخي نأ هللا تلأسف يدلو نم ةفوهلم تثغأ كنإف بجعت ال هللا دبع

 .جحت ال نأ تئش نإو جحت نأ تئش نإف « ماع لك كنع جحي ًاكلم كتروص

 يسوجعم او ةيولعلا ةياكح

 خلبب ناك :لاق «طقتلملا» هباتك يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ هركذ ام اضيأ هنمو

 :ةأرملا تلاق ءلجرلا يفوتف تانبو ةجوز هل ناكو اب ًالزان نييولعلا نم لجر

 دربلا ةدش يف تلصوف ءءادعألا ةتامش نم ًافوخ دنقرمس ىلإ تانبلاب تجرخف

 نيعمتجم سانلا تيأرف «توقلا يف نمل لاتحأل تيضمو دجسملا تانبلا تلخدأف

 مهل يلاح تحرشو هيلإ تمدقف . دلبلا خيش اذه :اولاق .هنع تلأسف خيش ىلإ
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 ىلإ تدعو هنم تسئيف لإ تفتلي ملو ,ةيولع كنأ ةنيبلا يدنع يميقأ :لاقف

 ؟اذه نم :تلقف «ةعامج هلوحو ةكد ىلع ًاسلاج ًاخيش يقيرط يف تيأرف ءدجسملا

 تمدقتف جرف هدنع نوكي نأ ىسع :تلقف .يسوجم وهو دلبلا نمأ نماض :اولاق

 ءيش نهل ام دجسملا يف يتانب َّنأو .دلبلا خيش عم يل ىرج امو يثيدح هتثدحو هيلإ
 يأ- لخدف ءاهبايث سبلت كتديسل لق :لاقف جرخف هل مداخب حاصف .هب نوتاتقي
 دجسملا ىلإ ةأرملا هذه عم يبهذا :لاقف يراوج اهعم هتأرما تجرخو - مداخلا

 يف ًاراد انل درفأ دقو «تانبلا تلمحو يعم تءاجف .رادلا ىلإ اهتانب يلمحاو ينالفلا

 انتبو ,ةمعطألا ناولأب انيلع لامو «ةرخاف ابايث اناسكو «مامحلا انلخدأو «هراد

 دق ةمايقلا نأك همانم يف ملسملا دلبلا خيش ىأر ليللا فصن ناك (ملف «ةليل بيطأب

 نمل :لاقف رضخألا درمزلا نم رصق اذإو «هللا لوسر سأر ىلع ءاوللاو .تماق

 هنع ضرعأف هللا لوسر ىلإ مدقتف دحوم ملسم لجرل :ليق ؟رصقلا اذه

 ؛ملسم كنأ ةنيبلا مقأ :هل لاقف ؟ملسم لجر انأو ينع ضرعت هللا لوسر اي :لاقف

 يه يذلل رصقلا اذهو ةيولعلل تلق ام تيسن © هللا لوسر لاقف لجرلا ريحتف

 رودي هسفنب جرخو دلبلا يف هنالغ ثبو .يكبيو مطلي وهو لجرلا هبتناف «هراد يف

 :لاق ؟ةيولعلا نيأ :لاقف هيلإ ءاجف .ىسوجملا راد يف اهنأ ربخأف «ةيولعلا ىلع

 ّيلِإ نهملستو رانيد فلأ اذه :لاق رادع لق ىلإ ام :لاق اهديرأ ينإ :لاق يدنع

 هتيأر ًاضيأ انأ هتيأر يذلا مانملا :هل لاق هيلع ّحلأ ملف .فلأ ةتاب الو هللاوال :لاقف

 يف دحأ الو تمن ام هللاو .كمالسإب ىلع لدت تنأو «قلخ يل هتيأر يذلا رصقلاو

 تبيأرو ءانيلع اهتاكرب تداعو ةيولعلا دي ىلع انلك انملسأ دقو الإ يراد

 متنأو ةيولعلا عم تلعف (مب كلهألو كل رصقلا :يل لاقف هللا لوسر

 .ةنجلا لهأ نم
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 هللا ةيشخ نم اوتام

 تعمس ذإ ةملظ يف يشمأ انأ |نيبف ةفوكلا تلخد :رامع نب روصنم لاق ةياكح

 كلالجو كتزعو .يللإ اي:لوقي وهو .رادلا لخاد نم يجش توصب لجر ءاكب

 نم ينذقني نم نآلاف ,يلهجب كتيصع نكلو «كتفلاخت يتيصعمب تدرأ ام

 ىللااي هاثوغآو هابونذ آو ؛ينع كلبح تعطق نإ مصتعأ نم لبحبو «كباذع

 000 نزلا امأتي » :تأرقف تفقوف همالك يناكبأذ "رنه نر وصتم لاف
 َدِش ٌظطاَلِغ ٌةَكِدَلم اَيَلَع ٌةَراَجْفَلَو ساَتلآ اَهُدوَُو اًراك دٌكيِلَهَأَو كَسْفنُأ

 الجر تعمسف (::عيسحنا] (َنوُرمَؤُي أَم 200 رت ةللأ َنوُصَعَي ال

 املف .تيضمو .هتوص عطقنا ىتح تفقوف ًاحايصو ًاديدش ًابارطضا برطضي
 زوجعو .هزيهجت يف سانلاو تام دق لجرلا تدجوف رادلا ىلإ تيتأ تحبصأ
 :تلاقف ؛هلاح نع اهتلأسو اهيلإ تمدقتف.همأ يه :ليقف ءاهنع تلأسف يكبت

 رطفي ًاثلث .اثالثأ هبسك مسقيف «لالحلا بسكتيو «ليللا موقيو «راهنلا موصي ناك
 أرقي وهو ناسنإ رم ةحرابلا ناك |ملف .هب قدصتتي ًاثلثو «يلع هقفني ًاثلثو هيلع
 .ايندلا قرافف نآرقلا نم ةيآأ عمسف

 ةياكح

 «مكدابُع بئاجع ضعب ينرأ :لاقف كامسلا نبا انيلع مدق :يرملا حلاص لاق

 صولا لعب دع انإقا ات خيو هيلع انداشباو ىصخ و لجير لإ هب تبع

 (© َنوُفَرْصُي نأ ِهَللا ٍتَياَء ىف َنوُلِدخ َنيِذَلا ىلإ رت ْرَلَأ» هيلع تأرقف
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 هب َوُمَلعيفوََف اَهلُسُر ِب السر آَمِيِو بككحلاب |وُبَّدَك نيل وك <
 ٍراَملا ىف مث ِريمََآ ىف © َنوُبَحَسُم ُلِسّلَسلآَو مَعمَعَأ ف ُلَلغألا ذإ
 ىلإ بهذو انجرخف هيلع ًايشغم عقوو لجرلا قهشف [/1-1«:رفغإ 4َروُرَجَسُي

 م نإ اولخدا :لاقف ثلاث ىلإ هب تئج مث هيلع ًايشغم عقوف ةيآلا هيلعأرقو رخآ
 َفاَخَو ىناَقَم فاخ ْنَمِل كللاَذ# :هيلع تأرقف انلخدف ءانبر نع انولغشت

 دحاو لك لاجر ةتس ىلع هتردأف .هيلع ًايشغم عقوف تايآلا [4١:مهرب] 4ٍدِيِعَو

 يفوهو ٍناف خيش ىلع انلخدف عباسلا ىلإ انيتأ مث هيلع ًايشغم هكرتنو جرخن
 .ًاماقم ًادغ قيالخلل نإ ٍلاع توصب تلقف ءانمالسب رعشي ملف انملسف هالصم

 دعب مث .هانكرتو انحرف .فيعض توصب حيصي هاف ًاحتاف يقبو ءيدي نيب حاصف

 هلاح ىلع يقب [نم مهنمو] «ةثالث مهنم تام يل ليقف مهاوحأ نع انلأس كلذ

 .قافأ مث مايأ ةثالث

 اذإ هللا لوسر دجسم يف هني نيدباعلا نيز يلع نب ديز مامإلا ناكو
 .نآرقلا فيلح :هل لاقي ناكو هيلع يمُعأ نآرقلا هيلع ئرق

 هادانف ؛هقلخ نم دحأ هب هحبس ام ًاحيبست نحبسأل» دليل دواد نع يورو

 « هركذ نع يناسل فج ام ًاماع نيعبس ذنم انأو ,كحيبستب هللا ىلع رخفتأ عدفض

 ءناسل لكب ًاحبسم اي :لاق ؟امه ام :لاق «نيتملكب الاغتشا لايل ةرشع يلو

 .ناكم لك يف ًاروكذمو
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 ةياكح

 وهو «هرون نم ناكملا كلذ قرشأ دق دوسأ ًادبع تيأر :يرصملا نونلا وذ لاق

 .هتينادحوب نسلألا تبذعو «هتيبوبرب بولقلا تنقيأ نم ناحبس :لوقي

 مالسسللا :تلقف .نوعمتجم هتضبق يف ةيضاملا نورقلاو .نوعضاخ هل ةنعارفلاف

 لبق ينرست ملو ينتفرع نيأ نم :تلقف «نونلا اذ اي مالسلا كيلعو :لاقف كيلع
 شرعلا ىلع نم ةفرعمب كتفرعف ءىده لا حيباصم يبلق يف تدقوأ :لاق ؟كلذ

 اذإ :لاق ؟ةيالولل دبعلا حلصي ىتم تلق ءلدنص :لاق ؟كمسا ام :تلق .ىوتسا

 تايار هل حولت كلذ دنعف «ةياعرلا راونأ هتلمشوةيادهلا مالعأ هيلع ترشن

 .مالظلا اوفلأو «مالكلا اولقأ ًادابع ىلاعت هلل نإ :لاق يندز هل :تلقف «ةياهنلا

 .ماركإلاو لالجلا يذ ىلإ اولصو ىتح «مايصلاب اوفحتلاو

 ةياكح

 .قوسلا ىلإ هبحاص عبتو .هاهتشاف هتحئار تحاف دق ًاماعط داهزلا ضعب ىأر

 هوأرف دهازلا ىلإ اورظنف مهارد نالف بيج نم ذخأ صللا نإ :لوقي ًالئاق عمسف

 [ملف ,رباكألا ضعبل ًالومحم ماعطلا كلذ ناكو ,نجسلا ىلإ يلاولا هذخأف ًابيرغ

 نأ ًارداق تنك يم لإ اي :لاق مث .عبش ىتح لكأف لك :دهازلل لاق هيدي نيب همدق

 بلط نم فتاه هب فتهف .نجسلاو ةقرسلا ةمهت ريغب ماعطلا اذه ينمعطت

 صنللا اندجو دق :لوقي لئاقب اذإو .بالكلا ضع ىلع ريصيلف فيجلا
 .بيرغلا اوقلطأف
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 -مالسلا هيلع- ىسوم نع ةياكح

 .كلدع ينرأ براي :لاق -مالسلاو ةالصلا هيلع- ىسوم نأ ىوري

 سلجف ةرجشو ًانيع دجوف «لعفف ءاذك ناكم ىلإ بهذا :- لجو زع- لاق

 ٌيبص ءاجف .رانيد فلأ هيف ًاسيك يسنو نيعلا نم برشف سراف ءاجف ءاهتحت
 لأسو عجرف هسيك سرافلا ركذتف «نيعلا نم ًاضوتف ىمعأ لجر ءاج مث .هذخأف

 ةالصلا هيلع- ىسوم بجعتن .هلتقف هبرضف .هتدجو ام :لاقف .هنع ىمعألا

 سرافلا نأل هقح ذخأ دق يبصلا َّنأ هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف كلذ نم -مالسلاو

 ىلإ تلصوأف سرافلا ابأ لتق هنإف ىمعألا امأو ,رانيد فلأ يبصلا دلاو نم ذخأ

 .هقح قح يذ لك

 - مالسلا هيلع- رضخلا نع ةياكح

 ءيطاش ىلع ايل رضخلا |منيب :-هنع ىلاعت هللا يضر- هبنم نب بهو لاق

 كلمأ ال :لاقف هلل ًائيش ينيطعت نأ هللا قحب كتلأس :هل لاقف لجر هءاج ذإ رحبلا

 لمعف هيف هلمعتساف «ناتسب هل لجرل هعابو هذخأف ءاهايإ كتبهو دقو يسفن الإ
 :لاقف رضخلا انأ :لاق ؟تنأ نم هللا قحب :ناتسبلا بحاص :لاقف ًاريظع ًالمع

 ايندلا تبلط رضخ اي يدونف .كلذ ىلع هلل ًاركش دجسف ىلاعت هللا هجول رح تنأ
 ىلإ سرغو هل ةعموص ىنب دق ناك هنأ كلذو قرلاب هللا كالتبا ىتح ًانكس اهتذختاو

 .ةرجش اهبناج
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 رمخلا براش ةياكح

 دجوف يح ىلع رم هنأ نيعباتلا ضعب نع 'بيهرتلاو بيغرتلا» نم هاكح
 هندبو راح لا سأرك هسأر لجر هنم جرخف ءرصعلا دعب ربق اهنم قشناف ةريقم

 :تلاقف هنع ةأرما لأسف ءربقلا هيلع قبطنا مث تارم ثالث قهنف «يمدآلا ندبك

 دعب تامف «رامح لاك يقبما :اهل لوقيف.هللا قتا :همأ هل لوقتف رمخلا برشي ناك

 .تارم ثالث قهنيو ربقلا هنع قشني رصعلا دعب موي لك وهف .رصعلا

 نأ فاخأ :لاقف كلذ نع هتلأسف .همأ عم لكأي ال فاتي//نيدباعلا نيز ناكو

 .لح يف تنأو لك :تلاقف كل ًاقاع نوكأف كرظن هيلإ قبس ًائيش لكآ

 ةياكح

 ةالصلا لضفأ هلآو هلئاق ىلع يوبنلا ثيدحلا ين ءاج يزوجلا نبا لاق

 مكتثدحألو «جرحالو مهنع اوثدحف ليئارسإ ينب يف بيجاعألا لك١ مالسلاو

 زوجع مأ هلو اهبحي ةأرما هل ليئارسإ ينب يف لجر ناك :لاق ءنيزوجعلا ثيدحب

 مأب اهتتبا يرغت تناكو .ءوس ةأرما ةريبك زوجع مأ هتأرمالو ,قدص ةأرما ةريبك

 همأب جرخ ىتح هتأرما هب لزت ملف امهرصب بهذ دق نازوجعلا ناكو ءاهجوز

 مث عابسلا اهلكأتل ءبارشاالو ماعط اهعم سيل ضرألا نم ةالف ين اهعضوو

 يتلا تاوصألا هذه ام :لاقف كلم اهءاجف «عابسلا اهتيشغف ءاهنع فرصنا

 نإ نكيلف ًاريخ :لاق ءمنغو رقبو لبإ تاوصأ هذه ًاريخ :تلاق ؟كلوح عمسأ
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 .ًانغو ًارقبو ًالبإ ًائلتمم يداولا حبصأ تحبصأ (ملف ءاهنع فرصنا مث هللا ءاش

 لبإلا نم ألتما دق يداولا اذإف ءاجف ,يمأ تلعف ام ترظنف تبهذ ول :اهنبا لاقف

 .كنتأرما تعطأو ينتققع ينباي :تلاقف ؟هذه ام هامأ يأ :لاقف «منغلاو رقبلاو

 هل تلاقف هنأرما ىلإ همأب عجرو ىلاعت هللا اهاطعأ ام اهعم قاسو همأ لمتحاف

 اهب قلطناف .كمأ تعضو ثيح اهعضتف يمأب بهذت ىتح ىضرأ ال هللاو :هتأرما

 ام زوجعلا اهتيأ :لاقف .همأل ءاج يذلا كلملا اهءاجف «عابسلا اهتيشغ تسمأ (ملف

 ًارش :لاقف ينلكأت نأ ديرت عابسلا تاوصأ هذه ًارش :تلاق ؟تاوصألا هذه

 رظناف بهذا :هتأرما تلاق حبصأ (لف ءاهلكأف عبس اهءاجف ,فرصنا مث ,نكيلف

 ىتأو اهماظع ذخأف عبسلا نع لضف اماالإ اهنم دجو (ف بهذف ؟يمأ تلعف ام

 .ًادمك تتاهف هتأرما

 ةياكح

 همامز يبن ىلإ هللا ىحوأف «ةح اص ةجوز هلو ٌحلاص ٌلجر ليئارسإ ينب يف ناك

 نإف .رقفلا يف هفصنو ىنغلا يف يضمي هرمع فصن نأ تيضق دق نإ :دباعلل لق

 لغتشي الئل هربك يف ىنغلا راتخاف ءانلعف هربك يف وأ هانينغأ هبابش يف ىنغلا راتخا

 اهرغص يف ىنغلا نوكي نأ ةجوزلا تراتخاو .هرمع رخآ يف ةدابعلا نع بسكلاب

 ىحوأف «هبر ىلإ عاطقنالاو دهزلا الإ هب قيلي ال ريبكلاو ةدابعلا ىلع اهل ىوقأ هنأل

 دق يتدابع ىلع امتدهتجاو «يتعاط امترثآ ان :امهل لق ُِاَكيلٍيبنلا كلذ ىلإ ىللاعت هللا

 .ةرخآلاو ايندلا امكل لصحتل ىنغلا ين نوكي (كرمع عيمج نأ تيضق
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 - مالسلا هيلع- ناميلس نع ةياكح

 ينأ تددو :لاقف ؛ثارحب حبرلا طاسب ىلع هنادي نيلس رم :لوحكم لاق

 نع ينربخأ :لاقو «هيلإ لزنف .كلذب ىلاعت هللا هربخأف .تاملك ثالث نامييلس ملكأ
 تنأو انأف هبعت دجأ ال انأو سمأ ةذل دجتال تنأ هللا يبن اي :لاقف .تاملك ثالثلا

 ام ردق ىلع بساحت تنأو .ءءاوس نحنف تومأ انأو توت تنأو .ءاوس

 براي :لاقو نايلس ىكبف هللا يناطعأ ام ردق ىلع بساحأ انأو .هللا كاطعأ

 .اهيف عوجرلا كتلأسل كتبه يف عجرت ال ميرك كنأ الول

 عماج يف هايل رضخخلا يبنلا ىأر ءاعنص لهأ نم ًاح اص ًالجر نأ يورو

 :لاقف .معن :هل لاقف ؟رضخلا يبنلا تنأ :هل لاقف ءمدقملا رخؤم يبرغ يف ءاعنص

 ام :لاقف «يندز :هللاقف .هتعاط كيلع هللا رسي :لاقف «يل ىلاعت هللا عدا

 .ةدايز دجأ

 - مالسلا هيلع- رقابلا مالك نم

 يلع نب دمحم يل لاق :لاق - يفعجلا ينعي- رباج نع «ةيلحلا» ين ميعن وبأ ركذ

 لغشو كنزح ملو :تلق .بلقلا لغتشمل ينإو نوزحمل ينإ رباج اي :-رقابلا ينعي-

 اي هاوس امع هلغش هلل هنيد صلاخ ٍفاص هبلق و لخد نم هنإ رباج اي :لاق ؟كبلق
 هتسبل بوث وأ «هتبكر بكرم الإ وه له !نوكت نأ ىسع امو ايندلا ام «رباج

 اونمأي لو ءاهيف ءاقبل ايندلا ىلإ اونئمطي مل نينمؤملا نإ رباج اي ءاهتبصأ ةأرما وأ
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 مو .ةنتفلا نم مهغاذآب اوعمس ام هللا ركذ نع مهمصي ملو ؛مهيلع ةرخآلا مودق

 لهأ نإ راربألا باوشب اوزافف «ةنيزلا نم مهنيعأب اوأر ام هللا رون نع مهمعي

 نإو ءكوركذ تبسن نإ ؛ةنوعم كل مهرثكأو «ةنوؤم ايندلا لهأ رسيأ ىوقتلا

 هللا ةبحمب مهتبحم اوعطق هللا رمأب نيماوق «هللا قحب نيلاّوق كوناعأ تركذ

 ايندلا نم اوشحوتو .مهولقب هتبحم ىلإو ,-لجو زع- هللا ىلإ اورظنو ءلجوزع
 ٍلْزَنمب ايندلا لزنأف «مهمأش نم مهيلإ روظنم كلذ نأ اوملعو ءمهكيلم ةعاطل

 هنم كعم سيلو تظقيتساف كمانم يف هتبصأ لامك وأ .هنع تلحتراو هب تلزن

 .هتمكحو هنيد نم كاعرتسا ام ىلاعت هللا ظفحاو «ءيش

 .بولقلا يف تبا ناميإلا : -همالسو هيلع هللا ناوضر- هلوق روثأم نمو

 هنم جرخيو .ديدحلا ربز هنأك ريصيف بولقلاب نيقيلا رميف .تارطخ نيقيلاو

 .ةيلاب قرخ هنأك ريصيف

 ربكلا نم ءيش ئرما بلق لخد ام :هيلع ىلاعت هللا ناوضر هلوق روثأم نمو

 .رثك وأ كلذ لق كلذ نم هلخد ام لثم هلقع نم صقن الإ

 .دباع فلأ نم لضفأ هملعب عفتني ملاع :هلوق روثأم نمو

 نإ كنإ ءرش لك حاتفم |مهنإف ؛رجضلاو لسكلاو كايإ :هنبال هلوق روثأم نمو

 .قح ىلع ربصت مل ترحض نإو ءاقح دؤت مل تلسك

 «كسفن نم كفاصنإو «لاح لك ىلع هللا ركذ :ةثالث لامعألا دشأ :كلذ نمو

 .لاملا يف خألا ةاساومو
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 ةفيرشلاو لتاقلا ةياكح

 نع (جورملا» يف يدوعسملا ركذام كلذ نمو : لاق «نيدقعلا رهاوج» يفو

 8 هللا لوسر ىأر هنأ دادغب ةطرش ىلع ناكو .بعصم نب ميهاربإ نب قاحسإ

 اندنع :اولاقف «هباحصأ لأسو ًابوعرم هبتناف «لتاقلا قلطأ :لوقي وهو همانم يف

 ةعامج نحن كربخأ :لاقف ,ثيدحلا ينقدصا :لاقو هرضحأف «لتقب مهتا لجر

 فلتخت تناك زوجع تءاج سمألاب ناك الف «ةليل لك تامرحملا ىلع عمتجن

 تطسوت |(ملف «لاهجلا ةعراب ةيراج اهعمو رادلا تلخدف ءءاسنلا انل بلجت انيلإ

 ملف ءاتيب اهتلخدأف ءاهيلع يمغأو ةحيص تحاص هيلع نحنام تأرو رادلا

 ينترغ زوجعلا هذه نإف ّف هللا هللا نايتف اي :تلاقف اههاح نع اهتلأس تقافأ

 ام ىلإ رظنلا ىلإ ينتقوشف «هلثم ايندلا يف سيل رهوج نم ًاقُح اهدنع نأ ينتربخأو
 يدجو ةفيرشانأو ,مكيلع ب تمجهف هيف رظنأل اهوقب ةقث اهعم تجرخف هيف
 يباحصأ ىلإ تجرخف :لاق َّف مهوظفحاف هتنب ةمطاف يمأو هللا لوسر

 امل :اولاقو اهيلإ اوماقف ءاهب مهتيرغأ ينأكف اهل اوضرعتت ال :تلقو اهلاح مهتفرعو

 دحأ لصيام هللاو :تلق امنود تمقف :لاق ءاهنع انتفرص اهنم كتجاح تيضق

 مهَّدشُأ ىلإ تدمعو حارج ينتلان نأ ىلإ اننيب رمألا مقافتف ,يح انأو اهيلإ مكنم

 رادلا نم اهتجرخأو اهتصلخ نأ ىلإ اهنع تيماح مث هتلتقف كلذ ىلع ًاصرح
 عمسو ؛يل تنك مك كل ناكو «ينترتس (ى هللا كرتس :لوقت يهو اهتعمسف

 لوتقم لجرلاو يدي ين نيكسلاو رادلا اولخدو اوعمتجاف ةحيصلا ناريجلا

 .هلوسرلو هلل كتبهو دق :قاحسإ هل لاقف «لاحلا كلت يف ةطرشلا ىلإ يب اوءاجف

 .هتبوت تنسحو لجرلا باتو ةأرملا ظفحلو
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 ةاتفلاو زوجعلا ةياكح

 عباسلا نرقلاب نميلا ءاعنصب ًايضاق نأ يورام ةياكحلا هذه براقيامو

 نسح تاذ ةنئبا هل ناكو .هلهأ ىلع ةريغلا ةدشو حالصلاو لدعلاب روهشم

 لهأ نم ريثك اهبطخ «بدألاو ملعلا نونف نم اهملعو «نآرقلا اهملع .لامجو

 لخديال ناكو ءمهنم دحأ نم جاوزلاب ىضرتالو مهضفرت تناكف ءارثلاو هاجلا

 ةماقتسالاو ىوقتلا لهأ نم مهب قثي نم الإ ناريجلا نم دحأ اهلهأ ىلعو اهيلع

 راهنلا ةمئاص اَّمِإ :لوقت ؛رخآل نيح نم مهيلع ددرتت زوجع تناكو «حالصلاو
 يضاقلا اهب بحريف مهاشغت تناكف ءىلاعت هللا ركذ نم رتفتال ليللا ةمئاق

 :اهل تلاقو تنبلاب تدرفنا موي تاذو ءركذ ين الإ ىرت الف «هلهأ اهب بحريو

 كبطخ دقو ةيلاعلا بصانملا تانب نم تنأو جاوزألا نم ضفرلا اذه مك يتنباي

 ءاملعلا نمو «ةعساولا ايندلا لهأو ءايرثألا نم ءافكألا لاجرلا نم ريثكلا

 كنومرتحي يناوخإو «يمأو يبأو انيدل ةبوبحم كنأ الول اهتباجأف ءءالضفلاو

 .يسفن هل نئمطت لجر نمالإ جوزتأ ال انأ .كتملك ام كحالصو كلضفل

 تلاقف .هديرأ الو هبغرأ ال ءيش ىلع يننوربجي ال يمأو يبأو «يبلق هيلإ بغريو

 ول نكلو «ةبيطلا كمأو .يقتلا اذه كيبأب كععتمو كيف هللا كراب :زوحعلا

 .ةدحولا ةشحو نم وجلا يبلقتو يحاترتل كامأ عم ناريجلا دنع تجرخ

 تلاقف ءيبلقل ةعاسو يرل ةعاس لثملا يفو ءتيبلا لمعو .بتكلاو «ةءارقلاو

 :زوجعلا تلاقف ءًايأر هل فلاخت ال يمأو جورخلاب يل ٍنذآ ريغ يبأ نإ :ةاتفلا

 تملع دق نم ينكلو «قئافلا لامجلا تاذ ةكرابملا ةيبصلا اهتيأ كيف هللا كراب
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 ٍتجرخ ولف ةدعاسملاو ريخلا ةبحاص كمأو نيكاسملا معطم كيبألو كل يبح

 ءاينغألا ناريجلا دحأل سرع انتراح يفف مايأ ةسمخ دعب ةعمجلا ةليل يعم

 ال ,لظلا لثم ةمزالم كعم نوكأسو .بحأ نملو يل ةوعد ينتءاج دقو نيج رفتت

 حارفأو رظنملا يف كابشلا ىلع ينوكو يتيب يف تسلج تتش اذإو .كنع لوزأ

 .مهدنع يجرخت نأ يدبرت مل اذإ ةلفحلا ين مهدنع كنأك يتيب بنجب سرعلا

 تاسباللا تاليمجلا تانبلا نيرت نيح نيحاترتسو يأرلا اذه نسحأ ام يرظنا

 ايابصلا ديراغز نيب ةيناعنصلا ةفزلا نيعمستو «نهنيب ةسورعلاو بايثلا نسحأ

 بولقلا عماجمب نذخأي يتاوللا تاينغملاو ءتيب لك نم كلثم تابجحملاو

 كب نكرأ ال يسفنب كدرأو ؛ةعاس ةدمل ولو ةمغلا هذه نم نيجرختو نيحاترتو

 ؟ةلفحلا ىلع لطم يأ ناكم كابش لثم كابش كعمو :ةاتفلا تلاقف .دحأ ىلع

 دورولاو سجرنلا تالتش هذفاون ينو ةليمج ةداجسب شورفمو معن :تلاق

 ىللعو «سانلا ىلع جرفتأ ةعاسو يبر ركذأ ةعاس يمايأ هيف يضقأ ,ناحيرلاو

 نيرت ول ةعتم اهنإ ينيقدص «نوبعلي مهو ةراحلا لافطأ ىلعو ؛حئارلاو يداغلا

 :زوجعلا تلاق ؟يلثم تانب سرعلا رضحيسو :تنبلا تلاق ءًاريثك ٍتحنرال كلذ

 تانبو مامإلا تانب ىتح «ءاعنص تانب نم ريثكلاو ةراحلا تانب لك بجعللاب

 جرخأ الو كشكلا نم جرفتأ سلجأو :تنبلا تلاق «خياشملاو لماعلاو مكاحلا

 تئش نإف كرايتخا ىلع اذه :زوجعلا تلاق ,يبحتسأ يننأل يدنع تنأو

 نينغيو نصقري كلثم تانب نيرتسو .ةدحاو ةظحل كقرافأ الو كايإو انأ تجرخ

 تسلاقف .. ينيمهفا ينيمهفا ء.سارعألا يف زئاج فدلا نأل ندرغزيو

 هملكأس ينكلو :زوجعلا تلاق .دحأ دنع يل نذأي ال بأ نكلو ينيتقوش :ةاتفلا

 ةجوتم سورسعلا نيرظنتو تاليمجلا تانبلا عم نيحرمتو نيحرفتس ينيقدصو
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 :ةاتفلا ثيدحلا تعطاقو .تيبلا ىلإ كدرأو طقن ةعاس ءاهسأر ىلع درولاو

 ءاعنص تاني ين كلثم ينيع تأر ام الك :زوجعلا تلاق ؟ينم لمحأ تانبلاو

 .معن :تلاق ؟كمأو يضاقلل لقأ يتنباي كيأرام .ناطيشلا عرقي هللا نهلك

 نأ ديرت ةلضافلا زوجعلا هذه :هل تلاقو ءاهيبأ نم زوجعلل نذأتست ةاتفلا تماقو

 تماقف ًائيش اهوطعاو مكيلع ملست اهوعد ؛ةبيط ةنيكسم يبأ اي كيلع ملست
 ام هللا هللا هللا :تركذو ريبكلا اهراتسب ترتستو ةليوط ةحبسم ترشنو زوجعلا

 فيك يضاق اي ريخلا حابص ءيضاقلا ىلع تلخدو .نيحلاصلا ىلع هللا ءاش

 متعجر يضاق اي مكيلع هللا ءاشام .تدعق اذإ مايقلا ىلع ردقأ دعأ مل ؟مكلاح

 وه |منإ لزهملا يكرتا :يضاقلا لاق ؟ةبيطلا ةروصلا هذه ام هللا ءاشام .بابش

 عيمجلا :ةرخآلاو ايندلا كل ًائينه :زوجعلا تلاقف ءبابش سيلو باضخ

 ال اذامل ةسيفنلا ةرهوسجلا هذه مكتنبا :تلاقو ,مكيلع ينثيو ريخلاب مكركذي

 مهنم لبقت مل نكلو «مارك ءافرش ءافكأ نوبيط سانأ اهبطخ دق :لاق ؟اهوجوزت

 :تلاق ء|مهقرافت ال اهباتكو اهفحصم ىلع ةسلاج اهنم حاترم انأ ؟لعفن اذام ًادحأ

 ال بيطلا .مكتجوزو مكتنب نمو مكنم ناطيشلا هللا عرق هللا ءاش ام هللا ءاش ام

 «تنوو تنحو «ةمالسلا عم لوقت يهو زوجعلا تضبمو «بيطب الإ يتأي

 ول ةعمجلا ةليل سرع انناريج دنع يضاق اي مكيأرام :تلاقو ةمئاق توتساو

 تزمغف .دحأ دنع لبق نم جرخت ملال ال بألا اهعطاقف «يعم جرخت مكتنبل اونذأت

 الو اهمزالأ فوس يننإ :زوجعلا تلاقف «يل تلق ام هل يديعأ نأ زوجعلل تنبلا

 كشكلا يف تسلج سرعلا ىلإ جرخت ال نأ اهدارم اذإو «نيتعاس ةدملو اهقرافأ

 اهل اونذتا يضاق اي مكيلع هللاب ءيسفنب اهعجرأسو «ةفزلاو ةلفحلا متت نأ ىلإ جرفتت

 هذه اهدرتو ًاليلق رمست اهل اونذئا :مألا تباجأ ءاهقرافأ ام يننأ مكل ةمزتلم انأو
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 « ءاسنلا عماجم بحت الو ةكرابم يه اهيأر ىلع سأب ال :بألا لاق «ةبيطلا زوجعلا

 ام يننأ مكدعأ :زوجعلا تعطاقو ءسأب الف كشكلا نم جرفتتس تناك اذإ نكل

 بتكلا عم يهو ىتم ىلإ ةعاس اهسفن نع حورت اهوعد .عجرت نأ ىلإ اهقرافأ
 تنأ مكل يأرلا :تلاق ؟يت يتنب اي كيأر ام ىضاقلا باجأ .اهيلع ٌقلغم ةءارقلاو

 فانعم بعدت لفت ةامحلا هلل ءاقسلا ادع صرت انأ ىنانالا :لاقف عرقا

 شاطو ؛ةعمجلا ةليل مكينآس ةلئاق مهتقرافو ءاهيقرافت ال اهيلع ًةصيرح ينوكو
 بيارتلاو «مامإلا تانبو ءسورعلا فصو نم زوجعلا اهترغأ دق امل ةنيكسملا لقع

 اهتاعاسو اهمايأو اهيلايل بسحت ريصلا غرافب ةاتفلا ترظتناو ءاهئارو نم يقاوللا

 ةعمجلا ةليل تءاجو «مئارجلاو ءالبلا نم زوجعلا كلت ءارو ام ردت ملو ءاهقئاقدو

 ةذفانلا نم ةاتفلا اهتأر نأ دعب بابلا تعرقو .دعوملا ىلع زوجعلا ترضحو

 .تلهسو اهب تبحرو ال تحتفو .جرفملا فرج نم زفقت تداك ىتح تقلطناف

 ينوكتل ؛ بايثلا نم كدنع ام نسحأ ىببلاف يعرسأ ٍتسبل له :زوجعلا تلاق

 تناك دقو ءاهعم ام نسحأ تسبلو تنبلا تعرسأف ءتارضاحلا تانبلا نسحأ

 املو ,مهدنع هب فراعتملا لحكلاو شقنلاو انحلاو مامحلاب لبق نم تزهجت

 نسم نسحأ هللا ءاش ام :بآلا لاق ءاهمأو اهيبأ ىلع تلخد اهسفن نم تحلصأ

 بيطأ ام هللا ناحبسو تءاج معن :مألا تلاق ؟زوجعلا تءاج له «كرتلا تانب

 عسم :مألاو بألا لاقف هللا تركذ الإ اهحرطت الو اهلجر عفرت ال زوجعلا هذه

 ىلع دكؤتل مألا تماقو «هبيصن نسم تنأ نم عنب هللا نيعلا ةرق اي ةمالسلا

 «ليللا فصتنم لبق وأ ةسداسلا ةعاسلا نع رخأتتال نأ اهتتبا ىلعو ءزوجعلا

 صقرت نأ دعبو ءسورعلا ىلإ رظنت نأ دعب اهعجرأسف اونئمطا :زوجعلا اهتلباقو

 فرعتال يتنبا ال ال :الئاق هتفرغ نم جرخو بألا اهعمسف ءاهلاثمأ تانبلا عم
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 «بعللا الو صقرلا فرعت ال ةنجلا روح نم ةيروح «هرابغب ليبجنز يه ءصقرلا

 ةالحم اهب زوجعلا تجرخو «يتنباي يهبتنا ءجرفتت نكلو .دحأ دنع جرخت م

 ةراح نمو .رخآ ىلإ قاقز نم اهب تلخدو اهءايثو اهتنيز نسحأب ةشقنم ةلحكم

 كيلع قلغي ىتم ىلإ لوقت يهو تنبلا كرادم لك تعيض ىتح «ةراح ىلإ

 لوقتو ينيركذتسو سانلا ينرعا نآلا ؟بتكلا ىلع تنأو ىتم ىلإو ؟كلهأ

 «توص كل عفتري الو ةعيطمو ةبدؤم ينوك ينم يمهفاو .زوجعلا كلت هللا ىعر

 .ايندلا اذكهو تاجعزنم نك كلثم مكو «هدنع يلخدتس يذلا نم يجعزنت الو

 انأ نيأ !!فرخت زوجعلا نظأ ؟مالكلا اذه ام «ةاتفلا عمس مالكلا اذه كصو

 لهأ ةراح هذه :زوجعلا تلاق ؟ةراحلا هذه مسا ام :زوجعلل تلاقو ؟انتيب نيأو

 ينوك يفاخت ال :اه تلاق ؟زوجع اي مالكلا اذه ام هاليو اي :ةاتفلا تلاقف ؛ىوملا

 نم عرسأبو عراشلا ىلإ ًاباب تعرقو «بابلا اذه تعرق دق كلثم مكف «ةبدؤم

 ؛لخادلا ىلإ اهتعفدو ,راظتنابو دعوملا ىلع ناك نسم بابلا حتف رصبلا حمل
 باش اهاقلتو ؛لخادلا نم لفقأو ًالفق هيلع تلعجو جراخلا نم بابلا تقلغأو

 ءابب بحرو نيفرتملا ءاينغألا سانلا نم هنأ رهظيو «ميعنلا راثآ هيلع مسجلا ئىلتمم

 تحاصو «.بابلاب تقلعتف .برق امو دعب ام اهذخأف ةليحلا ةاتفلا تفرعو

 ىلإ هنمو لخادلا ىلإ هيدي نيب اهفز هنكلو ءاهيلع ىمغم طقست تداكو تبحتناو

 يتأي لاملا :اهل لوقيو ءاكبلا نم تكست نأ لواحيو اهنئمطيو اهلبقي وهو ىلعألا

 ةراحلا هذه يف تنب دجوي الو ءسورعلا تنأو سيرعلا انأف ينئمطا ةطبرملا نجلاب

 اذإ ةدحاو لكو أتنب نيرشع نم رثكأ ىتح انه ىلإ زوجعلا هذه اهب تءاج الإ
 .دعوملا ىلع زوجعلا عم جرخت مث ريصتو ةدحاو ةملكب ملكتتال زوجعلا اهتلخدأ

 ارايتخا يلإ نيتأي نآلا نهضعبو ءابتوخإ الو اهمأ الو اهوبأ ال يردي دحأ الو
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 لوقأو «لامجلا بحأو نهعم بيط ينأو «ميرك ينأ نفرع ام دنع زوجعلا نودب
 مهاردلا نم اهتيطعأ دق زوجعلا هذهو «لامجلاو نسحلاب كلثم تيأر دق ام كل

 نم رثكأ ذنم كب يندعاوت اهنإو .ءاينغألا نم تراص دقو .ءباسح ريغب ريناندلاو

 بهذلاب ءيلم سيك ؛ةصاخ كلجأ نم رانيد ةئاسمخ نم رثكأ تيطعأ دقو ةنس

 ىلعف ينئمطاو .كيف هللا هلعج يذلا عيدبلا نسحلاو لامجلا اذه يل تفصو امل

 امبرو ءانحترا دق ًاعيمج نوكن نأ دعب ليللا فصتتم دعب مكتيب ىلإ نيدوعت دعوملا
 «ترظتناو ترظتنا دقل .هعمج لك ين زوجعلا كبب ينيتأتف بولقلا فلأتت

 ريبك قوش يف يننإ .فلتختو كب يندعت زوجعلاو «ةرم نيرشع نم رثكأ تلواحو
 كلمأ ام لك ِكيطعأسف هذه اي يتكسا .زوجعلا يل تفصوو سانلا يلاوفصو امل

 بعاديو لبقي وهو .«بيحنلاو ءاكبلا نع ةاتفلا فكت ملو .ةدحاو ةمسب لباقم

 ءاهمسا هيلع بتك دق قبط هنم تاركسملاو ىولحلا عاونأ لمجأ اه مدقو .زمغيو

 هللا فاخ هللا بقار «هللا قتا:لوقت يهو .توص اهل أدب مو «ةعمد اه قرت مو

 لعفنأ ؟هللا يصعنأ ؟هللا بضغنأ .ركنملا لعفنأ:اهسفنل لوقتو .كيلع مارح

 هلعفي ال يذلا عينشلا لعفلا اذه زوجعلا يب لعفتأ .يمأو بأ يصعأأ ؟مارحلا

 يدلاو ىقلأس اذام ؟باسحلا نم ىقلنس اذام ؟باذعلا نم ىقلنس اذام ءدحأ

 زوجعلا حيبست انقدص هللا اي هللا اي هللا اي .هاليو اي هاليو اي ؟هب يناوخإو يتدلاوو

 مو ءاهمسج نم ناكم لك يف اهزمغيو بعاديو لبقي وهو .ةداّوق اهنأ فرعن لو

 زوجعلا تءاج دقل .كدحو تسل ينئمطا :لوقي وهو ديري ام ءيش نم هنكمت

 نهيلهأ تويب نهعجرت زوجعلا كل تلعف ا(لثمو «ًراكبأ ًاتنب نيرشع نم رثكأب
 .دحأ علطي ال دعولا ىلع

 ترئانتو ءاهبايث تقزمت ىتح تاعاس عبرأ نم رثكأ هنيبو اهنيب كارعلا رمتساو
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 اههجو نم اهئامدب اهبايث تغبصو ءاهيتفشو اهناجوأ نم اهمد لاسو ءاهتيلح

 هضبق نم تنكم امو «هتيذحأو اهاعنب هتبرض دقف كلذك وهو ءاهينذأو اهتبقرو

 بعكب ةعباتتم تابرضب ىلاعت هللا اهقفوو .ههجو يف هتجش ىتح ضرألا نم

 اهقير فشن دقو تماقف هيلع ىمغم ًاضرأ طقس .ههجوو هسأر ىلع اهترطنق

 ام تذخأو تعجرف «ةذفان هل اذإو ضاحرملا تلخدو . رطملاك ليست اهعومدو

 هتذخأو «ةرجحلا يف ًاريصق ًالبحح تأرو اهتراتسو ةرئانتملا اهتيلح نم اهنكمأ

 تحلصأو ء.اهيلع تقلغو ءضاحرملا اهتلخدأو هتفرغ يف ةقلعملا هبايث تذخأو

 اهتطبرو لبحلا اهب تلصوأو هبايث تذخأو «قزمتلا رتسي ام اهتراتسب اهسفن نم

 لبحلاب تكسمأو اهيلجر تمدقو «جراخلا ىلإ لابحلا تج رخأو «ةذفانلاب

 نم تلزنو ««نيملاظلا موقلا نم ينجن بر»و ««دحأ هللا وه لق» ةءارق ترركو

 م ضرألا ىلع تعقوف بايثلا تعطقنا لوألا رودلا تلصو املو «راودأ ةثالث

 دقن اهتمالسو اهتاجنل ملح يف اهنأك وأ اهتعاس نم ةدولوم امأكو .ىذأ اهبصي

 لك نم اهب تطاحأ يتلا عراشلا يف بالكلا يقبو ءسنإلا بالك نم تجن

 .ءءاعدلا تصلخأو ىلاعت هللا تعدو «ليللا فصن هنأ تقولا تردق «بناج

 مهل قبي مل نيذلا مدآ ينب بالك عم نكت ملو نييقيقحلا بالكلا عم اهنأ تنأمطاو

 اهويذو اهبايثو بهذت نيأ يردت ال تشم «مهتاوهشو مهتاوزن عابشإ الإ ريمض
 «بناج لك نم « بالكلا اهتشوتحاو .ءيش لك تطغ اهتراتس نكلو .ةددقم

 .رخآ يف تلخد عراش نم تبهذ املكو

 عجرتو ًادودسم هاقلت نكلو ءبالكلا نم ًابره قاقز يف تلخد ىتح اذكهو

 تئقوب نذؤم ريبكلا عماجلا يف حبسملا حبس نأ ىلإ عراش يف لخدت مث د ءارولا ىلإ

 نكلو «راحسألاب نيركذملا تاوصأب تسنأو «نيمئاصلاو نيرحستملل رحسلا
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 الو .برغلا نم قرشلا فرعت الف هاجتالا الو قيرطلا فرعت ال اهنأ اهيلع يقب

 ينو ؛نادمغ رصق نم بيرق ءاعنص ىلعأب اهنأ تفرع اهنكلو ,بونجلاو لاهشلا
 بالكلا اهترطضا ىلاعت هللا وعدتو يكبت يهو .بالكلا اهتقياض دقو كلذ ءانثأ

 رخآ يف فيعض جارس اذإو «نامألل اي .ءدجسم باب هنإءحوتفم باب لوخد ىلإ

 .دجسم حرص يفامهنأ نانئمطالا ضسعب اهدنعو هتدصق نيميلا ىلع لخدملا

 اذإو .ملعلا بلطل نيرجاهملا لزانم نم ةريغص ةلزنم وه اذإو رونلا تعبتو

 حالصلاو ةباجنلا حئاولو .نسحلا تمسلا عم رمقلا نم ةعطق هنأك ىتف اهمامأ

 وهو مامأو لامشو نيمي نع بتكلا نم ٌمزر هدنعو .ههجو ىلع ةرهاظ ىوقتلاو

 ةأرما ىأر اللف هسأر عفرف .مكيلع مالسلا :تلاقف .هرظن عفري ال اهيلع فكاع

 دعقأ :تلاقف ؟اذاب :باجأ .هباذع نم هللا كاجن ينجن :تلاقف ,ىنحناو لجخ

 يهو اذه لوقت «ىذألا لقيو دجاسملا ىلإ نوبهاذلا رثكيو رجفلا علطي ىتح انه

 اهتيأ كنأش امو .هللاب الإ ةوق الو لوح الو يدعقا :لاق .يكبتو اهسافنأ علاطت

 مث «سمادلا مالظلا اذه يف انتيب ةهج فرعأ ملو ةعئاضو ةبوركم :تلاق ؟ةأرملا

 اهيلجر ضايب نم لوقعلا عيضي ام اهنم حملو ءاببايث اهيلع تعمجو تدعق

 ىلع وهو هقامعأ ين ريكفتلا لخدف .بولقلا دقي يذلا توصلاو ماوقلاو نيديلاو

 .نيمدقلا ةيفاح ةاتفلا تناكو . . .اذكهو هريغ ىلإ لقتنا باتك نم أرق املك هبتك

 تراشف ءاهئارو اهب قطنت اهءايث نأكو .ماوقلا ةيرغم تناكو رظنلا هتقراس ارو

 هبوث فرط ذخأو .باتكلا ىلع عومدلاب هانيع تقفدتو باشلا دنع ةزيرغلا
 ءامسلا ىلإ هيدي عفري هارتو هظحالت يهو باتكلا نع عمدلا فشني

 َكنإ ةَمَحَر َكندَل نو اكَل ْبَهَو اََئَيدَهْذِإ َدَعَب امَبوُلفْعُِم ال ابر ط:ًالئاق
 «باتكلا ىلإ دوعيو «ةوذجلا كلت وبختف اهرركو [«:دربع لا 4(ُباّهَوْلأ ٌتنأ
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 كلب ُدوُعَأَو © ِنيِطَيْشلأ ترمه مه ّنِم كب ُدوُعَأ ٌبَرإل ددري وهو هعمستو

 .هدابع رش نمو «هباقعو هبضغ نم هللاب ذوعأ [0-48:نوسؤلل] «نورّصحت نأ ب ير

 هلعجو ًافحصم ذخأ مث باتكلا ىلإ دوعيو .نورضحي نأو نيطايشلا تازمه نمو

 0 ا ل اول

 رقي مث ةحئار هل تثعبناو ءمحللا زقزقي ىتح جارسلا ىلع ىرسيلا هدي عبصإ

 كلذ ىلإ رظنت ةاتفلا تناكو ًاعبصإ ًاعبصإ سمخلا هعباصأ قيرحت ىلإ عجريو
 مهللا:اهسفن يف تددرو «ةنمؤملا ةملعتملا ةيعملألا ةيكذلا يهو هءارو ام فرعتو

 امه (منيبو .ةحتافلاو تاذقنملا عبسلا ةءارق ددرأ تنكو :تلاق «ينظفحاو هظفحا

 ىلع ليست هعومدب الإ ةاتفلا رعشت ملف ,رجفلا ناذأب قح ا توص عفترا ذإ كلذك

 «نذؤملا نذأ نآلا هلل دمحلا :لاقف «ةميركلا ةيآلا ددري وهو هيلع بكأو باتكلا

 ةعجارم نع تلغتشاو «يلاب تلبلبو ءيفطاوع ترثأ دقف ةاتف اي ةمالسلا عم

 مصتعملا وهو فيك نكلو ءاهعم هحورو هبلقو تماقف «هللاب الإ ةوقال «يبتك

 مأ نيميلا .بابلا دعب بهذأ نيأف ةلئاسلا برغ ديرأ انأ :تلاقف «نيتملا هللا لبحب

 يفو .هنم تلخد يذلا بابلا نم يجرخت نأ دعب نيميلا ىلإ يبهذا :لاق ؟راسيلا

 نم عراوشلا تلخ دق هلل دمحلاو «نيميلا يكلسا نيقيرط نيقلت عراشلا لفسأ

 أوُكْشَأ آَمْنِإ» هسفن يف ددرو .دجاسملا ىلإ مهتويب نم اوجرخ سانلا نأل بالكلا

 ايندلا تكلم دق ٍينأكو تجرخو :تلاق [65:فسوي] 4ِهَللأ ىلإ َنْرَحَو ب

 لج هلآ قي نمو ةميركلا ةيآلا يناسل ددرو ةبيهرلا ةليللا كلت نم ةمالمتلاب

 «[4:قالضلا] (اَرْسُي هرمأ ْنِم مد أ لَعَج هلأ قي نمو [«:تهضن] 4 اجرت مهل

 «ةاجنلا مهللا [ه:قدلضن] 4اَرج 1 َمِظَعُيَو ِفَتاَكّيَس ُهَنَع َرْفَكُي هلأ ٍقكَي نمو»
 «يتوخإو ةلضافلا يمأو رويغلا يبأل لوقأ اذام قيفوتلا مهللا «ةمالسلا مهللا
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 اهعضت الو ًامدق عفرت ال ليست اهعومدو كلذك تيبلا ىلإ لوصولا ينقفو براي

 يذلا هلل ركشلاو دمحلاو .4َدَحَأ هَل َّوه لق أرقت يهو ءركذلاو ركفلاب الإ
 حضحض دقو ءاهنونكسي يتلا ةراملا تفرعو ةلئاسلا تزواجت ىتح اهاجن

 تلخد |مف اوحتفو «تيبلا باب تعرق ىتح سمشلا قرشت تداك مف حابصلا

 مألاو بألا بهو كارح اهب سيل اهيلع ًايشغم تمترا ىتح تنمأو بابلا

 سيل اهيلع ىمغم يه اذإو اهوكرح ؟كلام كلام ؟كب اذام ؟كب اذام ,ةوخألاو

 ةفرغ ىلإ اهوداقو .تقافأو اهيلع هوشرو درابلا ءاملاب اوءاجو .سفنلا الإ اهيف

 ءامدلاو .ةددقملا اهبايث اوأرو .تسلج ىتح ةملكب ملكتت ال ءاسرخ يهو اهيبأ

 العو اهسافنأ تعجرتساف ؟كب اذام ؟كاب اذام :اولاقف ءاههجو ىلع اهراثآو

 كلت « ةداوقلا زوجعلا كلت «ةرفاكلا زوجعلا كلت :لوقت يهو اهجيشنو اهبيحن

 سبيل ٍلاخ تيب ىلإ مث « عراش ىلإ ءعراش نمو ديعب ىلإ ينتداق اذك اذكلا زوجعلا

 هادي تخطلت دق ةئيسلا لامعألاو ةثابخلاو ةراعدلا لهأ نم باش لجر الإ هيف

 نم ةصقلا مهيلع تصقو اهسافنأ تعجرتساو . ةرجافلا لامعألاو يصاعملاب

 ةملكب قطني نأ ميبأ عطتسي ملو ءاوسرخو ءاوشهدو ءاوتهبف ءاهرخآ ىلإ اهوأ

 ؟يه نمو زوجعلا هذه تيب نوفرعت لهو :مألل بألا لاق ليلق دعبو «ةدحاو

 دحأ ال اهومتيأر دقو ؛ًائيش اهيطعنو نيح لك انيلإ اهددرتب الإ اهفرعنال ال :اولاق

 ةعينشلا ةلعفلا هذه نم نوعجار هيلإ انإو هلل انإ ربكأ هللا .اهحالص يف كشي

 عقوتلاو فوخلاو قلقلا نم انتايح يف اهفرعن مل ةليل انل ناك متيأر دقو ةحيبقلا

 تنأ رخآ ناكم ىلإ يجرخا :مألل بألا لاق مث .دعوملا زواجت نأ دعب ًاصوصخ

 -: دري لعجو .رجافلا اذه اهب بعل له اهيلع يفشكاو تنبلاو

 رئابكلا ماب رشباف تللهنإو ةلزب رشباف موزيح تحبس ذإ
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 بحأ» قال لوقي ذإ هيلع هللا تاولصو نينمؤملا ريمأ نع هللا يضر :لوقيو
 ال ًازوجع هيف دجأ نم لع نوهأ هنوقرسي صل ةئام يلزنم ين دجأ نأ لإ

 ثدحي مل هنأ هنئمطت هيلإ تعجرو اهتنبا ىلع تفشكو مألا تجرخف .«اهفرعأ

 ىلع ىلاعت هللا دمحف .اهفنأ يف حرجو اهمسج لك يف تامدكو ماروأ الإ ءيش

 ملعلا ةبلطل اهمدقي ةمارك هسفن ىلع بجوأو ءرانشلاو رانلاو راعلا نم ةمالسلا

 ةوسكو ماعط اهلك ءاعنصب دجاسملا يف زيزعلا هللا باتك ةلمحو نيرجاهملاو

 هستنبا هتركذ يذلا باشلا كلذ ةفرعملو «هتتبا ةاجن ىلع ىلاعت هلل ًاركش ةدعاسمو

 ءاعنصب دجسم لك ىلإ اوبهذي نأ همدخو هدالوأ رمأف .هنم هتأر ام لك تفصوو

 ةبلط نم اهيف نيرجاهملا لك اورضحي نأو ءاهضرعو املوطو اهلفسأو اهالعأ

 هستيبل رواجملا دجسملا ىلإ روضحلاب مهورمأو «لاحلا ةفعض نم مهريغو ملعلا
 يضاقلا اذه ناكو .كلذب نورجاهملا رشابتف «هتيبب ماعطلل مث .ةعمجلا ةالصل

 عمتجاو ؛مهيبأ ةركب نع اورضحف ءدجاسملا لهأ هتبحمو ةعسلاو ريخلاب ًافورعم

 ؛مهب بحرو مهيلإ جرخ اولمكتسا |ملف «نايمعلاو لاحلا ةفعض نم ريثك قلخ

 .فاصوألا كلت ىلع لصحي ملو ىتفلا كلذ لمأتي وهو ًادحاو ءًادحاو مهحفاصو

 يقب هنأ دبال :لاقف ءًاعيمج انرضح دق :اولاق ؟مكنم دحأ يقب له :مهل لاقو

 نأ هسفن ىلع ذخأ هنكلو «ماعطلا ىلإ مهاعدتساف .دحأ قبي ل :اولاقف .ضعب

 مهدحأ ركذتف ةعامج مكنم يقب هنإ :لاقف ءاوهتنا ىتح مهيديأ لسغ هسفنب رشابي

 هب يتأيل بهذي نأ مداخلا رمأف ,ءاعنص ىلعأ يف ينالفلا دجسملا ين رجاهم يقب هنأ

 مث ءاهلسغو ىنميلا كسمف هيدي لسغي هيلع رشابو فصولاب هفرع هب ىتأ (لف
 :لاق ؟كب اذام :لاقو ءاهسمخ ىلع رانلا راثآ اذإو يضاقلا اهلوانتف ىرسيلا عفر

 لمع لك نورشابي مهنأ ةلزنملا يف نيرجاهملا لاحب يردت تنأو رانلا نم اذه

 اوري ملام اومعطف ؛ماعطلل لخدأ هلل دمحلا نآلا يضاقلا لاق ,مهماعط ليصحتل
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 . ةوسك دحاو لك ىطعأ مث .درولاو بيطلاب مهيلع هتمدخ رشابو . هنم نسحأ

 كربتو هدالوألو هل اوعدو ءًامهرد نيسمحخو ًارانيدو «ًءادرو ٌةمامعو ًاصيمقو

 نم اوجرخو هوعداوو ««ةيرذلل حالص ملعلا ةبلط ماركإ» :رثألا يفف ,مهتاوعدب
 لاق .هايإو وه يقب املف ءجورخلاب هل نذأي لو ىتفلا كلذ كسمأ هنكلو «هدنع

 الو دجسملاب رجاهم انأ :باشلا لاقف ؟كدي يف يتلا قورحلا هذه نأش ام :ىضاقلا

 «نيرجاهملا لاح اذكو ةلزنملا يف ماعطلا نم ءايشألا ضعب حالصإ رشابأ نأ دب

 تعمس ام ريغ سيل :باشلا لاقف ءاذه ريغ رمألاف ةقيقحلاب ينريخأ :ىضاقلا لاق

 تسلأ ؟لاؤسلا اذه نم ديرت اذامو «حاحلإلاو لاؤسلا نم بجعتلا هرماخ دقو

 دق ءاملعلا رثكأو ؟ءىش لك تفرعو ةلزنملا يف ترجاه دقو ؟نالف ىضاقلا

 امالإ هللاب كلأسأو ءرثكأو رثكأ فرعأ انأ :ىضاقلا لاقف ؟اوفرعو اورجاه

 له لاقو ةبجحم ةاتفلا جرخأو لخد يضاقلا نكلو ءباشلا تكسف «ينتربخأ

 دق رمألا نأ باشلا فرعف .تجرخو وه وه معن :تلاق ؟باشلا اذه نيفرعت

 يتلا تاذيوعتلا كلت ءارو ام :يضاقلا لاقو ءاهرخآ ىلإ ةصقلا صقو حضو

 .هاصع نمل هدعأ امو ىلاعت هللا ءاقل ركذتأ تنك :لاقف ؟اهعمست ةاتفلا تناك

 اذامو ؟يلع نينمؤملا ريمأ يدجل لوقأ اذامو ؟ كل هللا لوسر يدجل لوقأ اذامو

 تنكف ًاعيم ْاْكَيل نيسحلا يدجل لوقأ اذامو ؟ءارهزلا ةمطاف يتدجل لوقأ

 يناجن ىلاعت هلل دمحلاو ىولبلا كلت نم ينبنجي نأ هتردق تلج هللا ىلإ عرضتأ
 هلل دمحلا :يضاقلا لاقف «عراوشلا يف اهتدراط يتلا بالكلا نم كتنبا ىجنو

 ؛يدالوأ دحأك نآلا تنأو «ةديدش ىولبو ةغلاب ةنحم دعب كيلع ينفرع يذلا

 دعب كل ىلاعت هللا اهبتك دقو .ةرخآلاو ايندلا يف هللا ءاش نإ كتجوز ةاتفلا هذهو

 سيل هنإ :باشلا لاقف .كل اهب كلمأل كدي ددماف سانلا نم ريثكلا اهبطخ نأ

 ًاتيب جاتحت ال :يضاقلا لاقف «ريثكلا ءيشلا ىلإ جاتحي جاوزلاو لام الو تيب يدل
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 اهيف كل ىلاعت هللا كراب ءاهب كتجوز دقو ؛كلامك يلامو كتيب يتيب اذه ءالام الو
 اهلخدأو ًادوهش ىعدتساو ابيط ًاريثك اكنم جرخأو «ةيفاعو ريخ يف امكنيب عمجو
 ادودو . ةيضرم ةيضار ٍلاحلاو لامجلا ةقئاف ةكرابم «ةح اص ةجوز لاحلا يف هيلع

 .رهدلا بئاون ىلع ةنيعم .ةساردلا ىلعو هتدابعو هللا ةعاط ىلع ةنيعم ءًادولو

 هَل لج هللا قّكَي نُمّوإ :تلاقو هل تمسبت اهالجتسسا ام لوأف

 دقل هت ردقب انعج يذلا هلل دمحلا «ةحرابلا كتبحاص انأ [؟:قالطلا] 4اجرْحت

 يندرو ينظفحو يتعور نمأف يل باجتساو ؛ةعرسب كتعارض ىلاعت هللا باجتسا
 نير تبلغ ان نجت اةل نيالا ترق دقملا :لاقف «ةمناغ ةملاس ىلهأ ىلإ

 هللا ءابكام ايلضف ءاظفسو ءانادهو اانققوو ءاتنيح نأ ءركسف لامتثي لملف

 ىتح ةساردلل عماجلاب هتلزنم ينو اهدنع سولجلا مزالو ءاملاح حلصو مىلاعت

 ام تافلؤملا نمو .داهولاو دالبلا ألم ام رابخألا نم هل ناكو .داهتجالا ةجرد غلب

 كلذو .نويعلا هب رقت ام ةحلاصلا ةيرذلا نمو .دابعلا نم ريثكلا اهنم دافتسا

 .ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف

 :ليق |ىكوءهافك هنم ةيافكلا بلط نمو «هانغأ هللا نم ىنغلا بلط نمف
 مصصعلا كاذ ٍلثلراوسلاكاذ

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ميظعلا هللا ناحبس هدمحبو هللا ناحبسو

 - : لئاقلا هللو 'ىجدلا حيباصم كئلوأ نيصلخملل ىبوط» : كي هللا لوسر نع يور

 َةَّسلا عم ىولبلاو رضلا فشاكاي ملظلا ين رطضملا اعد بيجي نماي

 مركلاب قلخلاراشأ هيلإ نماي يمرج نم تأطخأ ام كدوجب يل به

 معدنلاب نيصاعلا لعدوجي نمف مرتجملقبسي !كوفع ناك نإ
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 ةياكح

 .فيطل اي .فيطل اي :لوقت يهو فاوطلا يف ةأرما تيأر:نيح اصلا ضعب لاق
 ؟كلذ نع اهتلأسف «ميقم دهعلا ىلإ يبلق نإف ءميدقلا كفطلب ميرك اي ,فيطل اي

 رسكناف رحبلا ين جحلا ىلإ تجرخ ينإف مئانلا يبصلا اذه ىلإ رظنا :تلاقف

 ,حوللايلع انأو يرجح يف ةدشلا كلت ين هتعضوف حول ىلع ترصو .بكرملا

 :تلقو ءامسلا ىلإ يفرط تعفرف رحبلا يف هحرطو يبصلا ذخأف هنم تعنتماف

 نم ةباد تجرخف «دبعلا اذه نيبو ينيب لح هبلقو ءرملا نيب لوحي نماي مهللا
 اذه تيأرف ؛حوللا ىلع نم ينوذخأف ًابكرم ىلاعت هللا قاس مث .هتذخأف رحبلا

 هماهبإ نم عضري وهو ةباد رهظ ىلع هاندجو :اولاقف هنع مهتلأسف مهنيب يبصلا

 مهارد اهل عفدأ نأ تدرأف : لاق .يتصقب مهتريخأو «يدلو هنإ :تلقف ًانبل

 نم قزرلا ذخآو هلعف ليمجو هفطل نع كثدحأ « لاطباي» :تلاقف

 -:تدشنأو .هريغ

 يكذلامهف نعهافخ قدي يفخ فطلنمهلمكو

 يجشلا بلقلاة برك جرفف رسعدعب نم ىتأ رسيمكو
 يشعلابةرسسملا كيتو ًاحالصهبءاسترمأمكو

 ىلعلادرفلادحاولاب و فف ًاموي بابسألا كب تقاضاذإ
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 ليئارسإ ينب نع ةياكح

 ىلع ًاموي لخدف .هاخأ فلختساو جحلا ىلإ ليئارسإ ينب ةةضق ضعب رفاس

 سيلبإ ءاجف .كاخأ نختالو هللا قتا :هل تلاقف ءاهسفن نع اهدوارو هيخأ ةجوز

 اهربخأف .كعواطت مل نإ اهمجراو انزلاب دحلا اهيلع مقأ :لاقو لجر ةروص يف

 ًاليل لججر اهب رمف ءاهمجرو دحلا اهيلع ماقأف .تئش ام لعفا :تلاقف .كلذب

 هليمج اهآرف هباحصأ ضعب لخدف .هلزنم ىلإ اهذخأو اهجرخأف اهنينأ عمسف

 دق ناكو «لامجلا دلو حبذف اهحبذيل ًاليل لخدف ,تعنتماف اهسفن نع اهدوارف
 اهنع عفادت تنأو يه الإ هحبذ ام :لامجلا ةأرما تلاقف «ةيصعم نود اهب فلأ

 اههجو ىلع تجرخف «يلزنم نم يجرخا :اهل لاقو مهارد اهاطعأف ءابب كداسفل

 ًادبع ننوكأل :لاقف .مهاردلا كلتب هتصلخف نيد ىلع ًابولصم ًاصخش تأرف

 ؟كنم يئازج اذه :تلاقف ءاهسفن نع اهدوارف رحبلا لحاس ىلإ اهعم راسف .كل

 اهآر (لف .اهعيب ديرأو ةليمج ةيراج يدنع :بكرم يف رجاتل لاق اهنم سيأ الف

 ليللا ناك ملف ءًارهق اهذخأف «ةرح انأ :تلاقف ءرانيد ةئامثالث اهنع هل عفد رجاتلا

 هتنيفس ىلع حايرلا تفصعف اههجو برضف هللا قتا :تلاقف اهيلع هدي دم

 امل ىنبف اهربخب هتريخأف لداع كلم ىلإ تلصو ىتح ةأرملا هللا ظفنحو ,تقرغف

 وعدت تاهاعلا باحصأ اهدصقف ءاهحالصل اهريخ عاشف ءاهيف دبعتت ةعموص

 ليقف ءاهنع لأس جحلا نم اهجوز ءاج (ملف ءاهئاعد ةكربب ىلاعت هللا مهيفاعيف مهل

 تعقوف دوهشلا اّنأو ءىمع هدجوف هيخأ ىلع لخدف ء,تمحرف تنز ابنإ :هل
7 

 ناكمب ةح اص ةأرما ىلإ هب بهذاو كاخأ ذخ :اهجوزل ليقف .مههاوفأ ين ةلكآلا
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 هبحاص هعمو لامجلا قيرطلا يف اوأرو .دوهشلا هعبتو هب راسف .هل وعدتل اذكو اذك

 نم هتصلخ يذلا وهو ىمعأ ًاباش اودجو مث «ةهاع هباصأ دقو هدلو حبذ يذلا

 اهيلإ اولصو املف «ءالبلا ميظع وهو جوملا هفذق دق رجاتلا اودجو مث ,بلصلا

 انأ :اهجوز وخأ لاقف .هل توعد هبنذب فرتعا نم لك :تلاق ءاعدلا اهنم اوبلطو

 اهسفن نع يخأ ةأرما تدوار نإ :لاقف ءكيلع سأبال :لاقف «يبنذ نم يحتسأ

 انأ :لاّيجلا بحاص لاقو «أروز انزلاب دوهشلا ءالؤه اهيلع تمقأف تعنتماف

 اهحبذ تدرأف تعنتماف اهسفن نع اهتدوارف لجرلا اذه دنع ةأرما تدجو

 ةأرما نإ :بلصلا نم هتصلخ يذلا باشلا لاقو .هدلو نيكسلا تباصأف

 انأو :رجاتلا لاقو .رانيد ةئامثالثب اهتعبف تعنتماف اهتدوارف بلصلا نم ينتصلخ

 تلاقف .حايرلا انيلع تفصعف اههجو تبرضف تعنتماف اهتدوارف ةيراج تيرتشا

 ةئيرب كنإ ملعأ هللاو :لاق اهآر ملف اههجو نع تفشكف ينم ُندأ :اهجوزل

 .كدلو لتاق اذه :لاّتجلل تلاقو .دوهشلاو كيخأ مالك تعمس :تلاقف

 انأ امأو ءوفعلا وأ صاصقلا متئش نإف كلام ذخأو كل ينعاب يذلا اذه رجاتللو

 نيعمجأ ىلاعت هللا مهافاعف مهرض مهنع فشكا مهللا «ىلاعت هلل مهنع توفع دقف

 .اهجوز عم تبهذو

 © اجريت هه لج هلأ ٍقَكِي نَمَو» :لوقي ثيح ميظعلا هللا قدصو

 هَل لج هلآ ٍقْكَي نمو 01+ «:دده]4 ُبِسَتَح ال ُْتَيَح َنِم ُهَقرَرَيو
 ْمِظَعُيَو ِقِتاَكَيَس ُهَنَع َرْفَكُي هلآ ٍقكي نمو».ء.ددس]4اَرسُم هرخأ ْنِم
 .[6 :قالطل] رج هل
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 ءالبلا لهأ لاح يف قداصلا مامإلا نع ةياور

 موي ءانسحلا ةأرملاب ىتؤي :هلوق هيلع ىلاعت هللا ناوضر قداصلا مامإلا نع يور

 ىتح يقلخ تنسح براي :لوقتف اهنسح يف تنتفو تدتتفا دق يتلا ةمايقلا

 ملف اهاَّنسح دقف هذه مأ نسحأ تنأأ :لاقيف ل مبرمب ءاجيف .تيقل ام تيقل

 تنسح براي :لوقيف هنسح يف نتتفا دق يذلا نسحلا لجرلاب ءاجيو ؟نتتفت

 نسحأ تنأأ :لاقيف ا »فسويب ءاجيف .تيقل ام ءاسنلا نم تيقل ىتح يقلخ

 «هئالب يف ةنتفلا هتباصأ يذلا ءالبلا بحاصب ءاجيو «نتتفي ملف هانسح دق اذه مأ

 كتيلبأ :لاقيف فايل »بويأب ىتؤيف تنتتفا ىتح ءالبلا ىلع تددش بر اي :لوقيف

 ؟نتتفي ملف يلتبا دقف اذه ةيلب مأ دشأ

 ءايحلا يف

 ملف «عنمتي وهو هسفن نع ةأرما هتدوارف ةكمب ناك يناميلا سوواط نأ يكحو

 «نيديرت ام يضقأ :اهل لاقف .نوعمتجم سانلاو مارحلا دجسملا ىلإ اهب ىتأ ىتح لزي

 تباتف «قحأ ىلاعت هللا نم ءايح اف :لاق ؟نورظني سانلاو عضوملا اذه ين :تلاق

 .اهتبوت تنسحو ةأرملا

 بيقر لع لق نكلو تولخ لقتالفًاموي رهدلا تولخ اماذإ
 بيغيهنع هيفختام نأ الو " ةعاس لفغي هللا نيسحت الف
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 ةيدوبعلا ةقيقح يف

 اللف :لاق ؟نمل :ليق معن :لاق ؟دبع تنأ مهدأ نب ميهاربإل ليق :ةلصلا نمو
 ٍتاَويَمَسلَأ ىف نم لكح نإ» :لوقي لعج قافأ |ملف هيلع يشغ لوقي نأ دارأ أ 4 2 و 52-6 5 5 935 0 0

 .:«:مسا4!دبع نحيا ٍقتاَء آَّلِإ ضرَأْلاَو

 -: لاق مث

 يردقنمتللجأدقن السا ىتيمس لس اذإ

 يردتينلايالومو الوم ينتيم سوللو

 يبلقيفكمساىرت يبلقن عتشقولو

 يراق نم كم]واجل اتممينيدا نولو

 نم الإ .هءاود وجرأ انأو الإ ءاد هب نوكي دحأ نم ام :صاّوخلا ناميلس لاقو

 ريقاقع ةنسلاو نآرقلاو !؟هيوادأ اذابف ءاملعلا ناوخإلاو ءارقلا نم ةسايرلا بلط

 !؟ مهيفشي ةيودألا نم اذامف اهب اوعفتتي مل اذإف ءاهب نووادتي نيذلا نيملسملا

 جرفلا ءاعد

 تاقرفتمل عماجلا ديرفلا ردلا» باتك ين يعساولا عساولا دبع ةمالعلا جرخأو

 دنسلا ركذو :يبيج ين وهاهو هتبتك وار لك :لوقي ءلسلسملا ثيدحلا «ديناسألا

 :لاق ةفالخلا روصنملا رفعج يبأل تّلقتسا امل :لاق عيبرلا نع لهس نب دمحم ىلإ

 لصعفي نأ ديري ةيلب يأ :تلقو هيدي نيب تمقف .دمحم نب رفعج ىلإ ثعبا عيبراي
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 نب رفعج ىلإ ثعبا :كل لقأ ملأ :لاقف ةعاس دعب هتيتأ مث «لعفأ ينأ هتمهوأو

 بجأ هللادبع ابأ :تلقف هيلإ تبهذف «ةلتقرشأ كنلتقأل وأ هب ينيت :يتأتل هللاوف دمحم

 ل كسل لغو ف هيفا كرتكف مق تابلام انؤيه نلف نعم ماقق هكوتمؤلا اما
 يذلا تنأءرفعج اي :لاقو هسأر عفر مث .هسلجي ملف فقوو هيلع دري

 رداغلل ثعبي» : أ# يبنلا نع هدج نع هيبأ نع يبأ ينثدحف ءتيكو تيك

 .(هب فرعي ءاول

 يداني» :لاق كلل يبنلا نع هدج نع هيبأ نع يبأ ينثدح :دمحم نب رفعج لاق
 موقي الف «ىلاعت هللا ىلع هرجأ ناك نم مقيل الأ: شرعلا نانطب نم ةمايقلا موي ٍدانم

 :هل لاقف .هل نالأو هب ام تكس ىتح لوقي لاز اف «نولضفتملا الإ هدابع نم

 ةيلاعلاو .هديب هيلع هقارأف نهد اهيف ةيلاعب .هللادبع ابأ عفترا «هللادبع ابأ سلجا

 ىلاعت هللا ظفح يف هللادبع ابأ فرصنا :لاق مث «نينمؤملا ريمأ لمانأ نيب نم رطقت

 هللادبع ابأ :تلقف تجرخف .هل اهفعضأو هتزئاج هللادبع ابأ عبتأ عيبراي :لاق مث

 :لاق كل يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع يبأ ينثدح انم تنأ :لاق ءكل يتبحم فرعت
 ؛عمست ملام تعمسو .دهشت ملام تدهش هللادبعابأ اي :تلقف «مهنم موقلا ىلوم»

 .هب وعدأ تنك ءاعد :لاق .هيلإ كلوخد دنع كيتفش كرحت كتيأرو تلخد دقو

 نأ هدج نع هيبأ نع يبأ ينثدح :لاق ؟نيرهاطلا كئابآ نع هتظفح ءاعد : تلق

 .. جرفلا ءاعد هنإ :لوقي ناكو ءاعدلا اذبم اعد رمأ هنزحأ اذإ ناك ك3 يبنلا

 ينمحر او ,ماري ال يذلا كانكرب ينفنكاو «مانت ال يتلا كنيعب ينسرحا مهللا»

 كل لق يلع اهب تمعنأ ةمعن نم مكف «يئاجرو يتقث تنأ .[كلهأ الف] يلع كتردقب

 ملف يركش هتمعن دنع لق نم ايف ءيربص اهب كل لق اهب ينتيلتبا ةيلب مكو ءيركش اهب

 ملف اياطخلا ىلع ينآر نم ايو ,ينلذخي ملف يربص هئالب دنع لق نم ايو .ينمرحي
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 ًاددع ىصحت ال يتلا ءامعنلا اذايو ءًادبأ يضقني ال يذلا فورعملا اذ ايو ءينحضفي

 ىلع تمحرتو تكرابو تيلص اى دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع ملستو يلصت نأ كلأسأ

 ينيد ىلع ينعأ مهللا «نيرابجلاو ءادعألا روحن يف أردأ كبو هديجم ديمح كنإ ميهاربإ

 |يف يسفن ىلإ ينلكت الو هنع تبغ اهيف ينظفحاو «ىوقتلاب يترخآ ىلعو «يايندب

 ال ام يل رفغاو ,كرضي ال ام به «ةرفغملا هصقنت الو ءبونذلا هرضتال نماي .,ترضح

 نم ةيفاعلا كلأسأو ءًاعساو ًاقزرو هآليمج ًاربصو بيرق ًاجرف كلأسأ يهلِإ .كصقتني

 , ةيفاعلا مامت كلأسأو «ةيفاعلا ماود كلأسأو «ةيفاعلا ىلع ركشلا كلأسأو «ةيلب لك

 نع هتبتكف : عيبرلا لاق «كب الإ ةوق الو لوح الو ءسانلا نع ىنغلا كلأسأو

 .يبيج يف وه اهو دمحم نب رفعج

 يسرافلا ناملس جاوز ةياكح

 جوزست هنأ - هنع ىلاعت هللا يضر - يسرافلا ناماس نع «ءايلوألا ةيلح» يفو

 ىتأ ىتح هباحصأ هعم ىشم انبلا ةليل يف ناك |لف ءاهتيب يف اهب ىنبف ةدنك نم ةأرما

 اى اهيلع مهلخدي ملو ىلاعت هللا مكرجآ اوعجرا :لاق تيبلا غلب امف .هتأرما تيب

 تلوحت مأ مكتيب مومحمأ :لاق دجنم تيبلاو تيبلا ىلإ رظن اللف .ءاهفسلا لعفي
 لخدي ملف «ةدنك يف ةبعكلا تلوحت الو مومحمب انتيب ام :اولاق ؟ةدنك يف ةبعكلا

 ًاريثك ًاعاتم ىأر لخد للف «بابلا رتس ريغ تيبلا يف رتس لك عزن ىتح تيبلا
 اذهب يناصوأ ام :لاق ءكتأرما عاتمو كعاتم :اولاق ؟عاتملا اذه نمل :لاقف

 ىأرو «بكارلا دازك الإ ايندلا نم يعاتم نوكي ال نأ ٍليلخ يناصوأ « كي ٍليلخ

 اذهب ام :لاقف .كتأرما مداخو كمدخ :اولاقف مدخلا هذه نمل :لاقف ءًامدخ

 تلعف نإف حكنأ وأ حن امالإ كسمأ الأ #4 يليلخ يناصوأ يليلخ يناصوأ
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 لاق مث ؛ءيش نهرازوأ نم صقتني نأ ريغ نم نهرازوأ لثم لع ناك نبغبف

 :نلق ؟يتأرما نيبو ينيب تايلخم ينع تاجرخم نتنأ له :هتأرما دنع يتاللا ةوسنلل

 سلج ىنتح ءاج مث «رتسلا ىخرأو هفاجأ ىتح بابلا ىلإ نبهذف نجرخف معن
 ءيش يف يتعيطم تنأ له :امل لاقف ةكربلاب اعدو اهتيصانب حسمف هتأرما دنع

 اذإ اصوأ كل يليلخ نإف :لاق ءعاطي نم سلجم تسلج :تلاق ؟هب كرمآ

 دجسملا ىلإ تماقو ماقف .- لجو زع- هللا ةعاط ىلع عمتجأ نأ يلهأ ىلإ تعمتجا

 حبصأ (ملف .هتأرما نم لجرلا يضقي ام اهنم ىضقف اجرخ مث ءامه ادب ام ايلصف
 اوداع مث ,مهنع ضرعأف ؟كلهأ تدجو فيك :اولاقف هباحصأ هيلإ ادغ

 روتسلا ىلاعت هللا لعج امنإ :لاق مث ,مهنع ضرعأف اوداعأ مث ,مهنع ضرعأف

 امأف «هل رهظ امع لأسي نأ مكنم ئرما بسح .اهيف ام يراوتل باوبألاو رودخلاو

 ثدحتملا» :لوقي هللا لوسر تعمس .كلذ نع نلأسي الف هنم باغام

 لاق ريخلا نالس وهو .ىهتنا «قيرطلا يف نادفاستي نيرامح لاك كلذ نع
 نيتئام شاع هنإ :لاقي اليوط رّمع «تيبلا لهأ انم ناملس» :# هللا لوسر
 ...نيثالثو سمح ةنس نئادملاب تامو « ةنس ةئامثالث ليقو ةنس نيسمخو

 - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر َهَجوَر نم ةياكح

 . [6:بارحألا] 4 َمِيِيْفنَأ ْنِم َتييِمْؤُمْلَأِب لَو ٌىِنلآ» :ىلاعت هللا لاق

 هءاج ذإ #4 هللا لوسر دنع سولجل انإ هللاو» :لاق ىفوأ يبأ نب هللادبع نع

 لخن تلخدف :يبارعألا لاق .كتأرما يهف جوز امل سيل اهاقلت ةأرما لوأف بهذا

 ؟جوز كل له ليبنزلا تاذاي :امل تلقف «ليبنز يف فرتخت ةيراجب اذإو راجنلا ينب
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 اهعم تقلطناف تلزنف :لاق © هللا لوسر كينجوز دقف يلزنا :تلق ءال :تلاق

 ينلأسف ليبنزلا يف فرتخأ انأو يناتأ يبارعألا اذه نإ :اهيبأل تلاقف ءاهزنم ىلإ

 وبأ جرخف © هللا لوسر كينجوز دقف يلزنا:لاقف ءال :تلقف ؟جوز كل له

 له :لاق «يتنبا :لاق ؟كنم ليبزلا تاذ ام :يبارعألا هل لاقف «يبارعألا ىلإ ةيراجلا

 وبأو ةيراجلا تقلطناف « #4 هللا لوسر اهينجوز دقف :لاق ءال :لاق ؟جوز اه

 ءال :لاق ؟جوز اهل له : هللا لوسر لاقف .هاربخأف هللا لوسر ىلإ ةيراجلا

 هتنبا زهجف ةيراجلا وبأ قلطناف «هيلإ اهي ثعبا مث اهزاهج نسحأف بهذا: لاق

 يبارعألا تيب ىلإ هب تءاجف «نبلو رمتب اهعم ثعب مث ءاهيلع مايقلا نسحأو
 «ةالصلا ىلإ ماقفًانبلو ًارمت ىأرو .ةعنصم ةيراجلا ىأرف هتيب ىلإ بارعألا فرصناو

 ام هللاو :تلاقف هتنبا ىلع ةيراجلا وبأ ادغو ك9 هللا لوسر ىلإ ادغ رجفلا علط (ملف

 هربخأف 4 لوسرلا ىلإ ةيراجلا وبأ قلطناف :لاق ءاننبل الو انرمت برق الو انبرق
 لوسر اي :لاق ؟كلهأب تمملأ نوكت نأ كعنمام يبارعأ اي :لاقف يبارعألا اعدف

 ناكف انبلو ارق تيأرو ةعنصم ةيراج اذإف «لزنملا تلخدو كدنع نم تفرصنا هللا

 .«كلهأب مملأف بهذإ يبارعأ اي :لاقف ,حبصلا ىلإ يتليل يبحأ نأ يلع هلل بجي

 .نولوط نبا ثدحملل هايل يبنلا هجوز نميف «مامغلا لبو» نم ىهتنا

 مامهو نينمؤملا ريمأ

 اك بلاط يبأ نب يلع نييصولا ديس مالك نم «ةغالبلا جبن يف لاق
 ًالجر ناك مام هل لاقي ياي نينمؤملا ريمأل ًابحاص نأ يور :يضرلا فيرشلل
 ك2 لقاثف ؛مهيلإ رظنأ ينأك ىتح نيقتملا يل فص نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ًادباع
 َنيِذَلاَو أوَقَّأ َنيِذلأ َعَم م هللا نإ )لف نسحأو هللا قتا مامه اي :لاق مث ؛هباوج نع
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 .هيلع مزع ىتح لوقلا اذهب مامه عنقي ملف «[178:لحلاا# حر وئسحم مه
 :لاق مث كيل يبنلا ىلع لصو هيلع ىنثأو هللا دمحف

 نع ًاينغ مهقلخ نيح قلخلا قلخ -ىلاعتو هناحبس- هللا نإف .دعب امأ
 نم ةعاط هعفنتالو .ءاصع نم ةيصعم هرضتال هنأل .مهتيصعم نم ًانمآ ؛مهتعاط

 مه اهيف نوقتملاف .مهعضاوم ايندلا نم مهعضوو .مهتشيعم مهنيب مسقف .هعاطأ

 ؛عضاوتلا مهيشمو .داصتقالا مهسبلمو ءباوصلا مهقطنم «لئاضفلا لهأ

 ؛ممىل عفانلا ملعلا ىلع مهعامسأ اوفقوو :مهيلع هللا مرح امع مهراصبأ اوضغ

 بك يذلا لجألا الولو .ءاخرلا يف تلزن يتلاك ءالبلا يف مهنم مهسفنأ تلزن

 نم ًافوخو «باوشلا ىلإ ًاقوش نبع ةفرط مهداسجأ ين مهحاورأ رقتست مل مه
 دق نمك ةنجلاو مهف .مهنيعأ يف هنود ام رغصف مهسفنأ يف قلاخلا مظع .باقعلا

 مهبولق ءنوبذعم اهيف مهف اهآر دق نمك رانلاو مهو .نومعنم اهيف مهف اهآر

 مهسفنأو .ةفيفخ مهمتاجاحو ء.ةفيحن مهداسجأو «ةنومأم مهرورشو «ةنوزحب

 ؛مهبر مهل اهرسي ةحبرم ةراجت «ةليوط ةحار مهتبقعأ ةريصق امايأ اوربص .ةفيفع

 نوفاصف ليللا امأ ءاهنم مهسفنأ اودفف مهترسأو ءاهوديري ملف ايندلا مهمدارأ

 هب نوريثتسيو «مهسفنأ هب نونزحي «ًاليترت هنولتري نآرقلا ءازجأل نيلات مهمادقأ

 اهيلإ مهسوفن تعلطتو ءاعمط اهيلإ اونكر قيوشت اهيف ةيآب اورم اذإف «مهئاد ءاود

 عماسم اهيلإ اوغصأ فيوخت اهيف ةيآب اورم اذإو ,مهنيعأ بصن اهمأ اونظو ءًاقوش
 ىلع نوناح مهف .مهاذآ لوصأ يف اهقيهشو منهج ريفز نأ اونظو .مهمولق

 نوبلطي ؛مهمادقأ فارطأو مهبكرو مهفكأو مههابحل نوشرتفم , مهطاسوأ
 مهارب دق «ءايقتأ راربأ ءاملع ءاملحف راهنلا امأو .مهباقر كاكف يف ىلاعت هللا ىلإ

 ضرم نم موقلاب امو ءىضرم مهبسحيف رظانلا مهيلإ رظني «حادقلا يرب فوخلا
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 ؛ليلقلا مهلامعأ نم نوضري ال ءميظع رمأ مهطلاخ دقلو ءاوطلوخ دق لوقيو

 يكز اذإ .نوقفشم مهلامعأ نمو ءنومهتم مهسفنأل مهف «ريثكلا نورثكتسيالو

 نم يب ملعأ يبرو يريغ نم ىسفنب ملعأ انأ :لوقيف هل لاقي امم فاخ مهدحأ

 ام يل رفغاو ,نونظي ام لضفأ ينلعجاو «نولوقي (ب ينذخاؤت ال مهللا ءيسفن

 يف ًاناميإو «نيل يف ًامزحو «نيد يف ةوق هل ىرت كنأ مهدحأ ةمالع نمف «نوملعيال

 ,ةدابع يف ًاعوشخو .ىنغ يف ًادصقو ملح يف ًاملعو .ملع يف ًاصرحو «نيقي

 نسع ًاجرحتو ,ىده يف ًاطاشنو «لالح يف ًابلطو «ةدش يف ًاربصو «ةقاف يف ًالمجتو

 هم»و حبصيو ءركشلا همهو يسمي ءلجو ىلع وهو ةحلاصلا لامعألا لمعي :عمط

 باصأ ايب ًاحرفو ةلفغلا نم رَّذُح الل ًارذح ءًاحرف حبصيو ردح كيو وركللا

 .بحنت |يف اطؤس اهطعي مل هركت هيف هسفن هيلع تبعصتسا نإ «ةمحرلاو لضفلا نم
 ؛لمعلاب لوقلاو «ملعلاب ملحلا جزمي «ىقبي ال ايف هتداهزو «لوزي ال ايف هنيع ةرق

 «هرمأ ًالهس .هلكأ ًاروزنم .هسفن ةعناق «هبلق ًاعشاخ .هللز ًاليلق .هلمأ ًابيرق هارت

 نإ «نومأم هنم رشلاو ؛لومأم هنم ربخلا هظيغ ًاموظكم «هتوهش ٌةتيم «هنيد ًازيرح
 «نيلفاغلا نم بتكي مل نيركاذلا يف ناك نإو ءنيركاذلا يف بتك نيلفاغلا يف ناك

 .هلوق انيل هشحف ًاديعب .هعطق نم لصيو «همرح نم يطعيو ؛هملظ نمع وفعي
 يفو ,روقو لزالزلا يف هرش ًاربدم «هريخ ًالبقم .هفورعم ًارضاح .هركنم ًابئاغ

 .بحي نميف مثأي الو ءضغبي نم ىلع فيحي ال ءروكش ءاخرلا ينو ءروبص هراكملا

 الو ءركذ ام ىسني الو هظفحتسا ام عيضيال «هيلع دهشي نأ لبق قحلاب فرتعي

 ؛لطابلا يف لخدي الو ءبئاصملاب تمشيالو «راجلاب راضي الو .باقلألاب زباني

 نإو هتوص ٌلعي مل كحض نإو .هتمص همغي مل تمص نإ «قحلا نم جرخي الو
 هنم سانلاو «ءانع يف هنم هسفن هل مقتني يذلا وه هللا نوكي ىتح ءربص هيلع يغب
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 دهز هنع دعابت نمع هّدْعُب .هسفن نم سانلا حارأو .هترخآل هسفن بعتأ .ةحار يف

 ركمب هوند الو .ةمظعو ربكب هدعابت سيل .ةمحرو نيل هنم اند نمث هوندو .ةهازنو

 : ]2 نينمؤملا ريمأ لاقف ءاهيف هسفن تناك ةقعص مامه قعصف :لاق .ةعيدخو

 .اهلهأب ةغلابلا ظعاوملا عنصت اذكه :لاق مث .هيلع اهفاخأ تنك دقل هللاو امأ

 عماول» ين دمحم نب نيدلا دجم مامإلا مالسإلا خيش ةبطخلا ىلإ حملأ دقو

 هتفص نأو هيلع ىلاعت هللا ناوضر يعنيكلا ميهاربإ نميلا دباع ةمجرت يف «راونألا

 هيلع ىلاعت هللا ناوضر ماهل نينمؤملا ريمأ ملعلا ةنيدم باب هلاق ام يه هتيلحو

 هذه براقي ام «ةيلاعلا بلاطملا) بحاص نع (هقعاوص» ين رجح نبا جرخأ دقو

 نع نادي نينمؤملا ريمأ لئس هنأ ركذو «ةدايزو صقن وأ ريخأتو ميدقتب ةبطخلا

 ناوضر مثيخ نب دابع نب مامه دباعلا ركذو كلذ لاقف هتعيش ةفص

 .هيلع ىلاعت هللا

 ليعامسإ نب دمحم نب مساقلا ديسلا نع ةياكح

 يثوحلا ليعامسإ نب دمحم نب مساقلا ديسلا ناك :لاق نيح اصلا ضعب ىور

 ناكو «لمعلاو ملعلا لهأو «ةدابعلاو ةداهزلا نم ناكمب مهيلع ىلاعت هللا ناوضر

 هنإ :لوقيو ءمئاق وهو الإ هلوانتي الو هل ماق فيرشلا فحصملا دحأ هلوان اذإ

 نم دوعي نأ دعب ناكو .دعاق وهو ميركلا هباتك لوانتي نأ ىلاعت هللا نم يحتسي

 ةكسانلا ةاضافلا هتجوزو وه ميركلا نآرقلا سرادتي دجسملا ين ءاشعلا ةالص

 ماق ليللا رخآ ءاج اذإف ًاليلق ماني مث ءينسحلا يماشلا ليعامسإ تنب بنيز
 هسفنب فحجي نأ داك ىتح هيدل ام لك قفني ناكو ءرافغتسالاو ركذلاو ةالصلل
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 :هلهأ ضعب لاقف .هعم ام لك قفنأ ه١76١ ةنس ةريرضلا ةنسلا ىفو «هتلئاعو

 ٌةَّرَُدِب ةربلا تغلب ولف «ىلاعت هللاب قوثولا :لوقيف «ىرت (ى ةنسلاو ةلئاع وذ كنإ
 .هتاكرب نم انيلع داعأو ىلاعت هللا همحر ةَّرٌد ةرب لكل ىلاعت هللا دجوأل

 يثوحلا مساقلا نب دمحم مامإلا نب دمحم ديسلا نع ةياكح

 ءاملعلا نم ناك يثوحلا مساقلا نب دمحم مامإلا نب دمحم ديسلا نأ يورو

 نآرقلا قرافي ال ناكو «ليبسلا ءانبأو .نيرجاهملاو نيكاسملل ًابأ ناكو «مالعألا

 مومرم «صاخلا هسلجم لخاد ٍةملظم ٍةنازخ يف ًابارحم هل لمع دقو ؛ميركلا

 يف ىلاعت هللا ركذ نم رتفي ال .دحأ هيلع لخدي الو لفقيو اهيف لخدي بارتلاب
 دهزلاو ةنامألاو حالصلاو ةيريخلاب سانلا ىدل ًافورعم ناكو .هرابنو هليل رثكأ

 دنع فرصتلا يف هل نذأو «ةيضفلا دوقنلا نم ًاسيك ءاينغألا دحأ هعدوأف ءايندلا يف

 هتيب ناكو «ةنسلا ىلع ديزت ةدم تيقبف ؛ةزهاج بلطلا دنع نوكت نأ ىلع .ةجاحلا

 ليبسلا ءانبأو عماجلا ين نيذلا نورجاهملا هاشغي ثوحب ةرجشلا عماج نم ًابيرق
 موي تاذ ناك ملف ءاهذفنأ ىتح دوقنلا كلت نم مهاطعأ ءيش هعم نكي مل اذإف

 ءاعدو ةدابع ين تابف «حابصلا يف اهل ٍيتأي نأ هباجأف هنم اهبلطو اهبحاص هءاج

 هتراغبو ىلاعت هللا دنع اب ًاقثاو ءلابلا نئمطم هتداع ىلع ميركلا نآرقلل سردو

 ىلاعت هللا وعدي وهو سلجملا ةذفان بناجب سلج رحسلا تقو ناك املف «ةعيرسلا

 نم رضخأ رون عمل ذإ كلذك وه |نيبف .كيلع ىفخي ال يلاح لاحلاب ماع اي :لوقيو

 ةرجه يبرغ رمجعو يديبعلا بارخ نيب ةرمعم ةريبك ةرجش يهو ةقولاتلا بنج

 قوف ىلإ لصو ىتح «يفتخي ةراتو رهظي ًةرات ءرونلا كلذ ىشمف ةفورعم ثوح
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 .يداولا بناج نم رهظ مث ىفتخا مث يداولا لزن ىتح ىشم مث ,ةعكصملا ةكربلا

 ديسلاو تيبلا شوح لخد مث «تويبلا نيب لخدو برق ىتح ةعلضلا يف ىشم مث
 هباجأف بابلا عرق ىتح بيجعلا رمألاو بيرغلا ءوضلا اذه نم بجعتي دمحم

 يف اهتقفنأ 'لاجرلا قح هذه » :لاقو بابلا ءارو نم هملكف «لاعت :لاقف

 ءىبشلا كل ىلاعت هللا هرخدا امو «ىلاعت هللا رمأب كيلإ تديعأو «ىلاعت هللا ةضرم

 ًادحأ ري مو هتفصو هنيعب سيكلا اذإف ةربعلا هتذخأ دقو بابلا حتفف ىيظعلا

 ,هدجي ملف سيكلا هيف عوضوملا قودنصلا حتفف هسلجم ىلإ علطو .بجعلا هذخأف

 ىتتح هركشيو ىلاعت هللا دمحيو يكبي نأ هسفن كلامتي مو رمألا اذه نم بجعتف
 .ىلاعت هللا ركذ ىلع الإ اهعضي الو ًامدق عفري ال ةالصلل جرخو رجفلا نذأ

 كنع لسخ تلاق يل يهلإ فاضلأ نإ

 كنمكبىلوأانأ ارمأ كل ردت ل

 ليئارسإ ينب نم دباع نع ةياكح

 ,ةعموص يف ًاليوط ًارهد ىلاعت هللا دبع ٌدباع ليئارسإ ينب يف ناك هنأ ىوري
 هدي دم شطع اذإو ءبنع فطق موي لك اهنم لكأي بنع ةمرك هل ىلاعت هللا تبنأو

 ةيرقلاو ليللا لخد دق بهار اي :تلاقف ةليمج ةأرما هب ترمف ءءاملا اهيف عقيف

 نع تدرجت هدنع تراص ا(ملف ءحابصلا ىتح ةليللا هذه كدنع مانأ ينعدف ةديعب

 ىلع بتكي ينازلا نإ :لاقف «كلذب هسفن هتبلاطف هل تضرعتف هرصب ضغف ءاهبايث
 ضرعف ؛عجرت ملف منهج رانب هسفن فّوخو «مىلاعت هللا ةمحر نم سيآ هتهبج
 جارسلا ين هعبصإ لخدأو ةليتفلا ظلغو انهد هجارس المو ىرغصلا رانلا اهيلع
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 تحاصف هدي عم اهلك هعبصإ تقرحأف «يلك يلك ران اي رانلا نزاخ كلام ىدانو

 ماقو اهبوثب اهرتسف ءايندلا تقرافف تأر ام ًافوخو ًادجاوت ًةدحاو ةحيص ةأرملا

 ةنالفب ىنز دق بهارلا نإ الأ ةنيدملا يف سيلبإ حاص رجفلا علط (ملف «ةالصلا ىلإ

 ؛يدنع :لاقف ؟ةنالف نيأ :لاقف هباجأف هادانو هيلإ هركسعب كلملا بكرف ءاهلتقو

 ءاهتلتق ىتح انزلاب تيضر ام :كللملا لاق «ٌةتيم اهنإ :لاق ءجرخت اهعد :لاق

 اولعف (لف .هوزج :لاقو هسأر ىلع راشنملا اوعضوو ديدحلا لسالسب هوذخأف

 ناكسو شرعلا ةلمح تيكبأ دق هل لق ءليربج اي :- لجو زع- هللا لاقف .هوأت

 ؛ضرألا ىلع تاوامسلا نمدهأل ةيناث ةرم تهوأت نئل يىلالجو يتزعو « يتاوامس

 مولظم هنإ :تلاقو ةتيملا ةأرملا ىلاعت هللا قطنأف .هلاحب مهربخي لو بستحاو ريصف

 نم اولعف ام ىلع اومدن ةقرتحم رتحم هدي اوأر |ملف «رانلا عم هربخب مهتربخأو ىنز ام هللاو

 :ءامسلا نم دانم ىدانف .ًاكسم هودجوف ًادحاو ًاربق ةأرمللو هل اورفحف «هلتق

 نمحرلا هللا مسب» :هيف ًاباتك مهيلع هللا ىقلأو , ةكئالملا هيلع ّلصت ىتح اوربصا

 يتكئالم تعمجو يشرع تحت ربنملا تبصن دق ينأ هدبع ىلإ ىلاعت هللا نم ميحرلا
 .ءسودرفلاب نيعلا روحلا نم هتجوز دق ينأ ةكئاللا تدهشأو ليربج بطخف

 .(هبر يشخ نمل كلذ

 فرسم لجر ةياكح

 ةيصعم لمع املك ناكو «ةحلاص مأ هلو هسفن ىلع فرسم لجر دادغبب ناك

 :ةليمج ةأرما دجوو جرخف «قرطي بابلاب اذإو ةليل تاذ وه (نيبف «ناويد يف اهبتك
 :لاقف ءمايأ ةثالث ذنم ًاماعط اولكأ ام يدنع ماتيأ :تلاق ؟كتجاح ام :لاقف

 اي :تلاقف ًاهرك ةوقب اهبذجف هللا ذاعم :تلاقف .داسفلا هنم تفرعف :يلخدا
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 -:تلاق مث كل لوقأ ام عمسا :تلاق مث .هنم ينمصعا .ةدش لك فشاك

 ايهال قرفملا توملانعكارأ هليحرمويل يمانلا اهبأ الأ

 ايهاكًاعيمجاينللامهكرتو ىلبلا ىلإ نينعاظلاب ربتعت ملأ

 ايلاخ لظ لزنم نماورمعامو ةقرخو نطقب الإ اوجرخي مو
 ايلاخ رباقملا ياه برف ًاديحو مهراوج يف هدعبوأ ًادغ تنأو

 اهمالك عمس املف ءلجرلا اذه نم ينصلخو ينثغأ ءبر اي :تلاقو تكب مث

 له انالوم نيبو ينيب حلصلا لصح اذإ كيلع هللاب :لاقف ًاربثك ىكب اهءاكبو

 مهيلأساو كدالوأ ىمعطأ :لاقو ءاهاطعأف «معن :تلاق ؟ناويدلا 5 ام وحميس

 .ءاعدلا مهتلأس ماعطلا مه تعنص (لفءمعن :تلاق «ناويدلا يف ام وحمل ىىاعدلا

 مث ءلمعي ىتح ةرجألا قحتسيال ريجألا نإف هل وعدن ىتح لكان ال هللاو :اولاقف

 همأ ريخأف ةئيس هيف ام ضيبأ هدجوف ناويدلا ىلإ رظنو همأ ىلع لخد لجرلا نإ
 ىرجف اهدالوأ توق بلطت ةأرما ىنتءاج :لاق ؟ببسلا ام :تلاقف .كلذب

 ينع توحم (ى مهللا :لاقو ىلاعت هللا ءاش ام ىلصو أضوت مث ءاهدي ىلع حلصلا

 هللا ةمحر . تام دق وه اذإف همأ هتكرحف دجس مث ابينم ًابئات كب ينقحلأ بوتكملا

 .نيمآ نينمؤملا ىلعو انيلعو هيلع

 ةياكح

 باش مهيف اذإف .هنودوعي هتوم ضرم يف زيزعلا دبع نب رمع ىلع ةعامج لخد
 ريمأ اي :لاقف ؟ىرأ ام كب غلب يذلا ام ىتف اي :رمع هل لاقف ءمسجلا لحان

 اي :لاقف «ينتقدص امالإ هللاب كتلأس :رمع هل لاقف ,ماقسأو ضارمأ نينمؤملا
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 يف اهتوالحو اهترهز ترغصف «ةرم اهتدجوف ايندلا ةوالح تقذ نينمؤملا ريمأ

 تتنأمطاف رانلاو ةنجلا ىلإ نوقاسي سانلاو ًازراب بر شرع ىلإ رظنأ ينأكف ينيع
 باوث بنج يف هيف انأ املك ريقح ليلقو .ءىليل هل ترهسأو كلذل

 .هباقعو ىلاعت هللا

 امنإ :لاقف ؟كسفن بذعت مك :هل ليقف داهتجالا ريثك سبق نب ةمقلع ناكو

 .اهتمارك ديرأ

 ءانيعلاو مالغلا ةياكح

 داهجلل انجرخ -هنع هللا ىضر- ديز نب دحاولاد بع لاق

 كرأب مُهاوُمَأَو ْرُهَسْفنأ َتيِيَْؤُمْلا و ىَرتْشآ هلأ ّنِإ» :لجر أر قف
 يل نأب هلل يلامو يسفن تعب دق :لاقو مالغ ماقف ةيآلا [1١1:ةبون] 4...ةنجلا مهل

 هلعل :انلقف ,ةيضرملا ءانيعلا ىلإ هاقوشاو :لوقي هب اذإ مورلا دالب انلصو ملف «ةنجلا

 ىلإ بهذا :يل ليقف «أئان تنك :لاقف «ءانيعلا نع هتلأس مث .هلقع يف بيصأ

 روح هيلع ريغتم ريغ يأ .نسآ ريغ ءام نم ربن اهيف ءارضخ ةضور تيأرف ءانيعلا

 ىل :نلقف ؟ءانيعلا نكيفأ :تلقف ءءانيعلا جوزب ًالهسو ةلهأ :نلقف راقألاك

 روح هيلع .همعط ريغتي مل نبل نم ًاربن تيأرف .كمامأ ضما اهمدخ نحن

 ءال :نلقف ؟نكيف يهأ :تلقف ءانيعلا جوزب ًالهسو ًالهأ :نلقف .بكاوكلاك

 تيأرام ةيراج اهءاب لعو ءاضيب ًةميخ تيأرف .كمامأ ضما اهمدخ نحن

 ةميخلا تلخدف كجوز ءاج دق ءانيعلا اهتيأ :تلاقو تكحضف اهنم نسحأ

 اي ًابحرم :تلاقف «توقايلاو ردلاب للكم بهذ نم ريرس ىلع ءانيعلا تيأرف
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 لتاقف :دحاولا دبع لاق .تظقيتساف اندنع رطفت ةليللا هذه يف كنإف رشبأ هللا يلو

 له اال وا يا املو .لتق ىتح مويلا كلذ يف

 هتأر مث .تكحضف خف ءاهلبق معن :تلقف ؟ىَّرَعَأف اهدر مأ ىَّنََأف يتعيدو هللا لبق

 .كتعيدو ىلاعت هللا لبق دق .هامأ اي :لاقو ءانيعلا دنع ةميخلا يف ةليللا كلت همأ

 ةبقارملا نسحو ىلاعت هلل ةبحملا يف

 زعلاب درفت يذلا هلل دمحلا :لاق «ةبحملا يف عيماجملا ضعب يف تيأرو

 يذلا ,دمصلا مويقلا .دحألا دحاولا ,ىنسألا دجملاو ءءاقبلاو مدقلاو «ءايربكلاو

 .ءىضقو ردق يذلا ديرملا .ىنفأو دجوأ يذلا ريدقلا مويقلا يحلا «ىنقأو ىطعأ

 علطم وهو هلضفب انرتس يذلا ءريصبلا عيمسلا «ىندأو دعبأو ؛ىضمأف مكحو

 .ىنقأو ىنغأو .عطقو لصوو «عنمو ىطعأ يذلا كلملا ءاًنلعأ امو انررسأ ام ىلع

 ءرمقلاو ءسمشلاو ءرشبلاو نجلاو ءرجشلاو مجنلاو ءرطملاو دعرلا هدمحب حبس

 حيبست عامسل نيفراعلا رارسأ حتف «ىنعم قطان لك ينو «ةيآ هل ءيش لك يفف

 نم انمعطأو .هدوجو ةفرعم انمهلأ انْسُح عونصم لك يف اودهاشف .تادوجوملا

 شهدتو .هئاقل ىلإ ًاقوش نيبحملا بولق رظنت ال فيك ءانمعطف .هدوجو هرب
 ماقملا ىلإ اهاعد دقو حاورألا رقتستت فيك مأ ءانزحو هداعب نم ًافوخ بابلألا
 الو «هئانثو هركذب الإ بولقلل ةحار ال .ىنهألا فرشلاو .فوألا ظح لاو .ىلعألا

 .ىنضم هبحب ناك نم ءافشلا دجي كانه .هئاقل موي .هناوضر طاسب ىلع الإ ميعن

 يقشلاو .دادولاو برقلا مرح نم مورحملاو .داعبلاو رجهلاب يضر نم نوبغملاو
 اذإ ىوه ا يداوب يف نيعطقنملا ةبيخ اي ءانجسو «انالذخو .ًاديق نامرحلا هل ناك نم
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 الإ هلإ ال هللا انْرو ءازجلا موي مهل ماقأو .هتمحر ليمجب مهلماعو .هتمدخل هءايلوأ

 هتّئمو ًانزم هاياطع نم انيلإ تقاس ىتلا .هئالآ ىلع هدمحأ .ىنسحلا ءامسألا هل وه

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو كانفَرَعَف انَقَّرَعو ناميإلل اناده ذإ انيلع

 نم هب يرسأ يذلا .هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو انبنأ هيلإو ءانلكوت هيلع
 هيلع هللا لص «ىندأ وأ نيسوق باق ناكف ,ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا

 ؛ىنغمو مسرو للط ركذ قاوشألا نكاس لبلب ام راربألا هباحصأ ىلعو هلآ ىلعو

 اهنأتي» :- لجو زع- هللا لوق يف ًانصغ راجشألل زهف راحسألا ميسن بهو

 مُر َوَعب هَل ٍتأَيَفْوَسَف يديد نع ْمُكدِم ٌدَتَرَي نم اوُتَماَء َنيِذَّل
 هيلوتو . هماركإو هبيرقت ةدارإ دبعلل ىلاعت هللا ةبحم «ةيآلا [ه؛ةددان] 4...َدُهَكوُبِحعو
 .هناسحإب هيلع داجو .هفطلب هلماع ىلاعت هللا هبحأ نمف .هلاوحأ عيمج يف هتيانعب

 قلعت ىلاعت هلل دبعلا ةبحمو .هلمعو هدك هكردي الو .هلمأ هغلبي اب هيلع حتفو

 قدصو .هتمدخب ذذلتلاو .هتاجانمب معنتلاو .هب فغشلا ماودو هركذب بلقلا

 .هاوس ام لك نع هب ءافتكالاو .هيلإ قوشلا

 نم ناهيإلا قئاقح لمكتسا دقف هيف نك نم ثالث» : هللا لوسر لاق
 هركي نأو « هلل الإ هبحي ال ءرملا بحي نأوءامهاوس امث هيلإ بحأ هلوسرو هللا ناك

 .«رانلا يف فذقي نأ هركي [ى هنم هللا هذقنأ نأ دعب رفكلا يف دوعي نأ

 صلاخ نم قاذ نم :-هنع هللا ىضر- قيدصلا ركب وبأ لاقو



 نيقاتشطا فئارط ١١ ؟

 وع

 .اهدهز ايندلا فرع نمو .هبحأ هبر فرع نم :نسحلا لاقو

 دمحم ةمأ اي :لاقيف اهئايبنأب ةمايقلا موي ممألا ىعدت :لاق يطقسلا يرس نعو

 اومله هللا ءايلوأ اي :لاقيف نوبحملا ىعديو ءىسيع ةمأ اي ءىسوم ةمأ اي

 .ًاحرف علخنت مهبولق داكتف - ىلاعتو هناحبس- هللا ىلإ

 اذإو هيلع لبقأ هبحأ اذإو هبحأ هبر فرع اذإ نمؤملا :نايح نب مره لاقو

 .ةوهش نيعب ايندلا ىلإ رظني مل هيلع لابقإلا ةوالح دجو

 ةنس نيعبس ةدابع نم ىلإ بحأ بحلا نم ةلدرخ لاقثم :ذاعم نب ىيحي لاقو

 :امل هيراج تلاقف ؟انبيبح ىلع انلدي نم :ًاموي ةيودعلا ةعبار تلاقو ءبحالب

 .هنع انتعطق ايندلا نكلو ءانعم انبيبح

 رس ىلع تعلطا اذإ نإ :-مالسلاو ةالصلا هيلع- ىسيع ىلإ ىلاعت هللا ىحوأو

 .يظفحب هتيلوتو ,يبح نم هنألم ةرخآلاو ايندلا بح هيف دجأ ملف يدبع

 ؛شاط ايندلا ىلإ لام نمو ءشاع ىلاعت هللا بحأ نم :يطقسلا يرس لاقو

 .ءيش ريغ يف حوريو ودغي قمحألاو

 .ميعن يف ةريحو ةذل يف شهد بحلا :يماطسبلا ديز وبأ لاقو

 مهن دعب هتدهاشم ىلإ هدبع بلقب هللا فطع ةبحملا :هللا دبع نب لهس لاقو

 .هنم دارملا

 «نيركاذلل يركذ دواد اي :-مالسلاو ةالصلا هيلع- دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأو

 .نيبحملل ةصاخ انأو «نيقاتشملل يترايزو .نيدباعلل ىتنجو



 ١17 نيقاتشمطا فئارط

 ًابيبح بحأ نم مدآاي :-مالسلاو ةالصلا هيلع- مدآ ىلإ ىلاعت هّللا ىحوأو

 .ه ريس يف دج هيلإ قاتشا نمو .هلعف ىضر هبيبحب سنأ نمو .هلوق قدص

 ىلإ رجح نم رفي وهو «ندبلا فيحن رمحأ ًالجر لبج يف تيأر :مهضعب لاقو

 :لوقيو رجح

 ىرتامكك“ ٍقاريص ىوهاوقوشلامغنإ

 ىتح -مالسلاو ةالصلا هيلع- سنوي ىكب- :-هنع هللا ىضر- دينجلا لاقو

 ول كلالجو كتزعو :لوقي ناكو .دعقأ ىتح ىلصو «ىنحنا ىتح ماقو .يمع

 تامالع نم :لاقيو .كيلإ ينم ًاقوش اهتضخل ران نم راحب كنيبو ينيب ناك

 .بيبحلا ءاقل بح ةبحملا

 .«هءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بحأ نم» : #4 لاق

 هركيال :نالوقي -امهنع ىلاعت هللا يضر - يفاح لا رشبو يروثلا نايفس ناكو

 .بيبحلا ءاقل هركي ال لاح لك ىلع بيبحلا نأل بيرم الإ ثوملا

 نم لك سيلو ءكسفن ىلع هللا راثيإ ىلاعت هللا ةبحم تامالع :هللادبع نب لهس لاقو

 ال نأ :ةبحملا تامالع نمو «ىصاعملا كرت نم بيبحلا امهنإو ابيبح راص تاعاطلا لمع

 .ىلاعت هللا ركذ نم كناسل الو كبلق ولخي

 لوقي ًالئاق تعمسف نآرقلا ةوالت نع ةرتف يدنع تلصح :نيح اصلا ضعب لاق

 فيطل نم هيف ام ىرت امأ ءيباتك توفج ملف ينبحت كنأ معزت تنك نإ :مانملا يف يل

 .نآرقلا بح يبلق جزام دقو تهبتناف :لاق «يباتع

 الإ هسفن نع مكدحأ لأسي نأ يغبني ال : - هنع ىلاعت هللا يضر - دوعسم نبا لاقو



 نيقاتشما فئارط ١١

 .هللا بحي وهف نآرقلا بحي ناك نإف نآرقلا

 ًاعاطقنا تاملظملا يلايللاو تاولفلا يف ةولخلاب سنألا:ةبحملا تامالع نمو

 .سالفإلا لهأ نم وهف سانلاب سنأتسا نمف «قلخلا نع ىلاعت هللا ىلإ

 لقتناف ةرجش يف ششع دق ًانسح ًارئاط ىأرف ةضيغ يف ناك ًادباع نأ يورو

 كلذ يبن ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف ؛هتوص نسحب حيرتسيو رئاطلاب سنأيل اهنم ًابيرق
 ءىشب اهلانت ال ةجرد كنطحأل هللاو قولخمب تسنأتسا :دباعلا نالفل لق »نامزلا

 .«ًادبأ كلمع نم

 ةمدخ ىلع ةدابعلاو .ءقلخلا ءاقل ىلع ىلاعت هللا ءاقلو «قلخلا لك ىلع ىلاعت هللا

 يف رمت ةظحل ىلع فسأتي انإو ظوظحلا نم هتاف ام لع فسأتي ال نأ اهنمو .قلخلا

 .ىلاعت هللا نع ةلفغلا

 :لوقي ًالئاق تعمس ذإ ةحايسلا يف انأ |نيب :مهدأ نب ميهاربإ لاقو

 انئممتافامىقت افامكلانهودق

 يف تيأرف ًاريثك ًائيش هدنع يل نأ تننظ ىتح ىلاعت هللا تدبع :مهضعب لاقو

 :اولاق ؟متنأ نم :تلقف «ءيش نم ىلاعت هللا قلخ ام ددعب ةكئالملا نم ًافص مانملا

 انبولق ىلع رطخ ام ةنس ةئامثالث ذنم انهاه هدبعن - لجو زع- هلل نوبحملا نحن

 ركذأ نأ ىلاعت هللا نم تييحتسا دقو تظقيتساف ءطق هربغ انركذ الو هاوس

 .يلاوحأو يلامعأ

 لبج نم لزان وهو لجر هيقل -هنع هللا يضر- مهدأ نب ميهاربإ نأ يكحو



 ١16 نيقاتشطا فئارط

 .هللاب سنألا نم :لاق ؟تلبقأ نيأ نم :لاقف

 يسنأو «ينينعيال ام يكرتب :تلاق ؟ةلزنملا هذه تلن مب :ةيودعلا ةعبارل لبقو

 .لزي مل نمب

 كتبجعأ مل :تلقف ةعموص يف دباعب تررم :ديز نب دحاولا دبع لاقو

 .كسفن نم اهيلإ تشحوتسال ةدحولا ةوالح تقذ ول اذه اي :لاقف ؟ةدحولا

 ولا افص اذإ :لاق ؟سنألا ةوالح دبعلا قوذي ىتم :تلق «ةدابعلا سأر ةدحولا

 .ًادحاو ًامه مومه لا تراص اذإ :لاق ؟دولا وفصي ىتم :تلق «ةلماعمللا تصلخو

 نمو اسنأتسم يب نك مالسسلاو ةالصسلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأو

 .ًاشحوتسم ياوس

 هبر ركذب لصتاو هسفن نع بهذ دبع :لاق ىلاعت هلل ةبحملا نع دينجلا لئسو

 .هللا عمف تكس نإو «هللابف ملكت نإف .هبلقب هيلإ رظنو .هقوقح ءادأب ماقو

 .بوحصم لك نع بوبحملا راثيإ ةبحملا :ديزي وبأ لاقو

 .مئاهلا بلقلاب مئادلا ليملا ةبحملا :لاقيو

 .ءيش كنم كل نوكي ال ىتح كولمملاك بوبحملل نوكت نأ ةبحملا :لاقيو

 .بلقلا نم بوبحملا ىوس ام وحم ةبحملا :لاقيو

 كل يبنلا نأل «ةرخآلاو ايندلا فرشب نوبحملا بهذ :نونمس لاقو

 . «بحأ نم عم ءرملا» :لوقي

 ينلعجو يل رفغ :لاق ؟كاب هللا لعف ام :هل ليقف مانملا يف ليل نونجم يئرو

 .نيبحملا ىلع ةجح



 نيقاتشطا فئارط ١175

 .كفاصوأ علخو كظوظح نايسنب كبوبحم عم نوكت نأ ةبحملا :لاقيو

 هتكرت نإو ءىروأ هتحدق نإ دانزلا يف رانلاك داؤفلا يف نماك بحلا :لاقيو

 هيلع لدتسي «ةراشإ هلوانتت نأ نم قدأو «ةرابع هكردت نأ نم فطلأ وهف «ىراوت

 .هراونأب هدوجو فرعيو «هراثآب

 هلدعنت:ملحأهروجو هلصو نمبيطأ هلطم

 هلذبزرمىهشأهعنتمو هلهسنمانهأهبعصو

 رفصلا نمىلحأ ةينمأ برو ًابرطهلصو ينمت دنع زتهأ

 يرمع ىضقنا تايانجلاو ىنجلا يفف هفطاعم نم ينجأو يلع ينجي

 .هظفحي مو هتبحم ىعدا نم قداصب سيل :ذاعم نب ىبحي لاقو

 .لين الب ليملا طارفإ ةبحملا :دينجلا :لاقو

 كسسفن ىلع هل كراثيإ مث .كتيلكب بوبحملا ىلإ كليم ةبحملا :يبساحملا لاقو

 .هبح يف كريصقتب كملع مث ءارهجو ًارس هل كتقفاوم مث .كلامو كحورو

 كبابحأ :اولاقف ؟ تنأ نم :لاقف ناتسراملا يف وهو يلبشلا ىلع ةعامج لخدو

 .يئالب نم متررف ام يئالو يف متقدص ول «ةبذك اي :لاقف ءاوبرهف رجحب مهامرف

 ؛ىعدتف سوفنلا عمست الئل اوتكسا :لاقف نونلا يذ دنع ةبحملا تركذو

 :لوقي دشنأو

 نز لخملاوهاغسل اذإ ءىسلابىلو فولقملا

 ام نيبحملا نم ًادحأ تيطعأ تنك نإ مهللا :ًاموي مهدأ نب ميهاربإ لاقو



 /١١ نيقاتشطا فئارط

 ًالئاق مانملا يف ىأرف «قلقلا يب رضأ دقف .كلذ ينطعأف كئاقل لبق هقلق هب نكسي

 كقلق هب نكسي ام كيطعي نأ هللا لأست يحتست امأ ميهاربإ اي ميهاربإ اي :لوقي

 .!؟هبيبح ءاقلب الإ بحملا قلق نكسي لهو «هئاقل لبق

 هتمالس ىولبلا نم كيدي يفف همقسم تنأ ًاباق تيواد تئشول

 هتمايق تماق دقف لم ناك نم رضظنتم فرطلاو هلو يف بلقلا

 لوط نم - لجو زع- هلل نوبحملا مأسي نل :ةلزنملا ىلاعت هللا بتك ضعب ينو

 هدابع نيب نوشمي .هقلخ ىلإ هنوببحيو .هركذ نوبحيو هنوبحي لب .مهداهتجا

 .هؤابحأو ىلاعت هللا ءايلوأ كئلوأ ,حئاضفلا ودبت موي مهيلع نوفاخيو «حئاصنلاب

 .هئاقل نود مهل ةحار ال كتلوأ .هتوفص لهأو

 .هللا ةبحم دافتسا الإ هللا ركذب ؤرما علو ام :نونلا وذ لاقو

 كل نوكيو ًايلو هلل نوكت نأ بحت يخأ اي :لجرل ًاموي مهدأ نب ميهاربإ لاقو
 هنإف .ههجوب كيلع لبقي كبلقب كبر ىلع لبقأو ايندلا عد :لاق ,معن :لاق ؟ًابحم

 اي» :-مالسلا و ةالصلا امهيلع- ايركز نب ىبحي ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ ينغلب

 الإ هتين نم كلذ ملعأ يقلخ نم دحأ ينبحي ال هنأ يسفن ىلع تيضق نإ «ىبحب

 اذإف .هب لقعي يذلا هداؤفو .هب رصبي يذلا هرصبو .هب عمسي يذلا هعمس تنك

 ترهسأو .هركف تمدأو .يريغب لغتشي نأ هيلإ تضغب كلذك تنك

 .يب ًالوغشم هبلق ىرأف ؛ةرظن نيعبس موي لك يف هيلإ ٌرظنأ .هرابن تأمظأو هليل

 انأو هبلق ىبحي اي نكسي فيكف «يرونب رظني ىتح ًارون هبلق المأو هبح نم دادزأف

 مث ,نولسرملاو نويبنلا هطبغي ًاثعبم هّئثعبأل يلالجو يتزعو .هتينمأ ةياغو هسيلج
 تعفر ينءاج اذإف «هترايز ىلإ هاعد هيفصو ىلاعت هللا بيبح اذه :يداني ًايدانم رمآ



 نيقاتشطا فئارط ١16

 [- لجو زع- هب لهجلا باجح ينعي] باجحلا ركذ ملف «(هنيبو ينيب باجحلا

 مل نمف» : لاق قافأ (ملف «مايأ ةثالث قفي ملف -مالسلاو ةالصلا هيلع- ىبحي حاص

 ىلإ ينتوعد دقو كقلخ بحاصأ فيكو ءىضري نمبف ًابحاص كب ضري

 .2(!؟كتبحاصم

 :- مالسلاو ةالصلا هيلع- ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ :نونلا وذ لاقو

 ءام نم برشيو ؛راجشألا سوؤر نم لكأي دحاولا ريطلاك نك ىسوم ايا

 نم ًاشاحيتساو «يب ًاسانئتسا فوهكلا نم فهك ىلإ ىوآ ليللا هّتج اذإ «حارقلا
 نسعطقألو ءًالمع ينع ربدملل ممتأ ال نأ يسفن ىلع تيلآ نإ ىسوم اي ءيناصع

 ةشحو نليطألو ءياوس ىلإ سنأتسا نم رهظ نمصقألو ءيريغ لمؤم لك لمأ

 ًادابع يل نإ ىسوم اي «ياوس ًابيبح بحأ نمع ٌّنضرعألو ,يريغب سنأتسا نم
 :مهتيندأ يلع اولبقأ نإو ,مهيلع تلبقأ ينودان نإو «مهيلإ تيغصأ ينوجان نإ

 نإو «مهتيلاو ٍينولاو نإو ,مهتفنتكا ينم اوبرقت نإو «مهتبرق ينم اوند نإو

 مهيولق سئاسو ؛مهولق رّبدم انأ مهتيزاج يل اولمع نإو «مهتيفاص ينوفاص
 ىلعو .؛ءافش مهماقس ءالؤهف ءيركذ ين الإ ةحار مهبولقل لعجأ م .مهلاوحأو

 الو .يدنع الإ مهبولق لاحر نوطحي الو .يبالإ نوسنأتسي الو .ءءايض مهبولق

 .ّيلإ الإ رارقلا مهب رقتسي

 ةوطس نم انمآو «كركذب مايقلل انقفوو ءكركشو كبحب انبولق رمعا مهللا

 .تاملسملاو نيملسملاو ,تانمؤملاو نينمؤملا عيمجلو انيدلاولو انل رفغاو ,كركم
 هبحصصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ةرفغملا لهأو ىوقتلا لهأ كنإ

 ىلإ انبرقي لمع لك بحو كبحي نم بحو «كبح انقزراو «نيمآ «نيدشارلا
 .نيمحارلا محرأ اي كبح
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 يبارعأ نع ةياكح

 هللا ىلإ :اولاق ؟يب بهذي نيأ ىلإ :لاقف تومت كنإ :هل ليقف يبارعأ ضرم

 .هنم الإ ريخلا ىرأ ال نم ىلإ بهذأ نأ هركأ فيك :لاق «ىلاعت

 زيزعلا دبع نب رمع نع ةياكح

 تيل :لوقي ًاريثك -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع عمسأ تنك :عفان لاق

 انأ نيب :ملسأ لاقو .الدع ضرألا ألمي يدلو نم يتأي يذلا اذه نم يرعش

 يطلخا :اهتنبال لوقت ةأرما عمس ذإ ًاليل سعي وهو باطخلا نب رمع عم سعأ

 ؟ءاملاب بيلحلا طلخي ال نأ رمع ىدان دق سيلوأ هامأ اي :تلاقف ءءاملا يف بيلحلا

 رمع حبصأ |ملف .الخلا يف هيصعنو ألملا يف هعيطن انلام :تلاق ءاناري ال هنإ :تلاق

 نم مكيبأل ناك ول :لاقو «ةيراجلا مهيلع ضرعو ًامصاعو هللا دبع هدالوأ اعد

 ًاتنب تنبلا تدلو مث هأتنب هل تدلوف مصاع اهجوزتف .دحأ اهيلإ هقبس ام ةكرح

 .زيزعلا دبع نب رمع مأ يه

 - زيزعلا دبع نب رع عم تجرخ -ىلاعت هللا همحر- ةديبع نب حابر لاقو

 - رضخلا :لاق ؟اذه نم :تلقف .هملكي ًاخيش تيأرف ةالصلا ىلإ -هنع هللا ىضر

 .مهيف لدعأو ةمألا هذه ىلع ىلوتأ ينأ ينربخأ -مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىلع ماق يذلا حلاصلا دبعلا اذه نم :هتيالو ين نولوقي ةاشلا ءاعر ناكو

 بائذلا تفك الداع ةفيلخلا ناك اذإ :اولاق ؟هب مكربخأ نم :مهل لاقيف ؟سانلا
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 ءاجف .منغلا لكأ دق مويلا اذه يف بئذلا ىرن :اولاق مايأ دعب ناك [لف ؛منغلا نع

 . - هنع ىلاعت هللا يضر - زيزعلا دبع نب رمع تومب رهش دعب ربخلا

 نم ىراسأب مهيداسفي مهنم ىراسأب مورلا كلم ىلإ ًالوسر لسرأ هنأ يور

 :لاقف «هلأسف ًانيزح هدجوف كلملا ىلع لوسرلا لخد مايألا ضعب يفف «نيملسملا

 نب رمع ناكل ىتوملا يبحي دحأ ناك ول بسحأ تنك يذلا حلاصلا لجرلا تام

 نكلو ءايندلا كرتيو هباب قلغي يذلا بهارلا نم بجعأ تسلو ءزيزعلا دبع

 .اهكرتف هيمدق تحت ايندلا تناك نمب بجعأ

 سانلا دهزأ رمع ناك : -هنع ىلاعت هللا يضر- ينارادلا نايلس وبأ لاقو

 دبع نب رمع ىلوت امل هنأ يورو .- هنع ىلاعت هللا يضر - ينرقلا سيوأ هنم دهزأو

 :ءيش |مهنيب لصحي الو .هدنع ميقت وأ اهقارف يف هتجوز ريخ ةفالخلا زيزعلا

 هننأل «مالتحا الو ةبانج نم لستغي ملو تامف .تركذ ام ىلع كدنع ميقأ :تلاقف

 رخفأ سبلي ةفالخلا لبق ناكو .نيملسملا ةمدخو ةدابعلا يف اهلك هتاقوأ لعج

 ءامهرد رشع ةعبرأ |مههتميق دحاو رازإو دحاو صيمق هل راص ىلوت لف ,بايثلا

 نإ مهللا :لاقف .ءافلخلا هلعفي اك كبارشو كماعطل ًاسرح تذختا ول :هل ليقو

 ًاموي ةمايقلا ركذو ءينوخ نمؤت الف ةمايقلا موي ريغ ًائيش فاخأ ينأ ملعت تنك

 تيأر :لاقف كلذ نع لئسف كحض مث هيلع يمغأ ىتح ًاريثك ءاكب ىكبف

 ناكلم يناتأف يهجو ىلع تعقوف ءزيزعلا دبع نب رمع نيأ يداني ٍدانمو ةمايقلا

 نيكلملا عم انأ (نيبف .ينمحر مث ًاريسي ًاباسح ينبساحف ىلاعت هللا يدي نيب ينافقوأف

 :لاق ؟كب هللا لعف ام :تلقف «جاجحلا :لاق تنأ نم :تلقف «ةفيج تيأر ذإ

 .نودحوم لا هرظتني ام رظتنأ نكلو .باقعلا ديدش هتدجو
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 ءاضيبلا نم ةيمأ ينب يديأ تحت ام لك ذخأ ةفالخلا يلو امل هنأ يورو

 هل ناك نم ىدانو «نيملسملا لام تيب ىلإ اهعجرأو ديبعلاو راقعلاو ءارفصلاو

 دقو اكدف كلف يبنلا تيب لهأ ىلإ عجرأو .هذخأيو هتنيب مقيلف ةيمأ ينب ىلع قح
 .هدالوأو هل ناورم اهذخأ ناك

 .ةنس نيثالثو عست نبا وهو ةئامو ىدحإ ةنس زيزعلادبع نب رمع تام

 ذإ هريق ىلع سانلا (نيبف ًاطسقو ًالدع اهألم رهشأ ةسمخو نيتنس هتفالخ تناكو

 ىلإ زيزعلا هللا نم نامأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب :اهيف بوتكم ةقرو تطقس

 .زيزعلادبع نب رمع

 نيرانيدب ديربلا ليخ ىلع يمالغ تلسرأف ًالسع رمع ىهتشا :هتجوز تلاق
 تلسرأ :تلقف ؟اذه مكل نيأ نم :لاقو هنم لكأ هل هتمدق |ملف ءًالسع ىرتشاف

 تيب ىلإ يقابلا درو «لاملا يناطعأو هعابف .كل هارتشاف ديربلا ليخ ىلع يمالغ

 .كتوهش يف نيملسملا ليخ تبعتأ رمع اي :هسفنل لاق مث «لاملا

 ًاديز مامإلا َّنأ :يولعلا يلع نب دمحم هللا دبع وبأ فيرشلا ظفاحلا مامإلا ىور

 نمل ًاديز نإ :زيزعلا دبع نب رمع لاقف «ملكتف زيزعلادبع نب رمع ىلع لخد
 نب ديبع لاق «هبتاكيو ىلع نب ديزب طلتخي رمع ناكو «هليقو هنيد يف نيلضافلا

 نإف :دعب امأ هيلإ هبتك باتك يف زيزعلادبع نب رمع ىلإ يلع نب ديز بتك :دمحم
 ين كتبغر مظعتلو هللا قتاو ءاهلان نمل اهيف ريخ الف ةرخآلا نع تلغشأ اذإ ايندلا

 ثرح ديري ناك نمو ءًاقيفوت هللا هديزي ةرخآلا ثرح ديري ناك نم هنإف ,ةرخآلا

 .ةرخآلا يف هل بيصن الف ايندلا
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 - مالسلا هيلع - نامقل نع ةياكح

 نأ كل له :لوقي ًالئاق راهنلا فصن همانم يف ىأر ا نامقل نأ:[يور]

 ىلاعت هللا ينريخ نإ :لاقف ؟قحلاب سانلا نيب مكحت ضرألا يف ةفيلخ هللا كلعجي

 1و :ةكئالملا تلاقف ,ةعاطو ًاعمسف يلع مزع نإف «ءالبلا لبقأ لو ةيفاعلا ترتخا

 نإف ,ناكم لك نم ملظلا هاشغي اهردكأو لزانملا رشأب مكاحلا نأل :لاق ؟نامقل اي

 ًاليلذ ايندلا يف نوكي نألو «ةنجلا قيرط أطخأ أطخأ نإو ءوجني نأ يرح ابف بصي

 ىلاعت هللا هاطعأف ؛همالك نسح نم ةكئالملا تبجعتف ًافيرش شيعي نأ نم ريخ

 33 ملكتي وهو ظقيتساف ةمكحلا

 هتوبنب لاق مهضعبو .هتوبن ال هتيالوو هتمكح ىلع ءاملعلا رثكأ قفتا

 .ملعأ ىلاعت هللاو

 - مالسلا هيلع- ناميلس نع ةياكح

 «مئان وهو ةلمن -مالسلاو ةالصلا هيلع- ناميلس ردص ىلع ترم اهنأ يور

 كنأ تملع امأ ؟ةلوصلا هذه ام هللا يبناي :تلاقف ءاهامرو اهذخأ اهب سحأ املف

 قافأ (ملف هيلع يشغف ءملاظلا نم مولظملل ذخأي رداق راهق كلم يدي نيب فقت
 الو .الئاس درت ال نأ :ةثالثب الإ كنع زواجتأ ال :تلاقف .ينع يزواجت :اهل لاق

 .هنع تفعف ؛معن :لاق كب ثاغتسا نمم كهاج عنمت الو ءايندلا يف ًارطب كحضت
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 ةفينح يبأ نع ةياكح

 هيلإ بهذف .يسوجم ىلع نيد -هنع ىلاعت هللا يضر- ةفينح يبأل ناك هنأ يور

 .يسوجملا رادج ىلع ةساجنلا تراطف هضفنف ,ةساجن هلعن باصأف هبلاطيل

 ىلع ةساجنلا كرتأ فيكو .هرادج بارت صقن اهتطشك نإ :لاقو مامإلا ريحتف

 سجبنت دق :لاقف «مامإ اي ينلهمأ :لاقف «هيلإ جرخف بابلا هيلع قرطف .هرادج

 يف وأ ءيرادج رهطت نأ ديرت «ةفينح ابأ اي :لاقف ءلح ين ينلعجاف يببسب كرادج

 ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق معن :لاقف ءيرحتلا اذه مالسإلا نيد

 .هل» هللا لوسر

 ةياكح

 ةفوصوم تناكو ءرفعج مأ قيرط ىلع امهرصب بهذ دق نالجر سلج
 ؛مهللا :لوقي رخآلاو ءكلضف نم ينقزرا ءمهللا :لوقي امهدحأ ناكف «مركلاب

 بلاطل لسرت تناكف ءكلذ امهنم ملعت تناكو ءرفعج مأ لضف نم ينقزرا
 ناكف «ريناند ةرشع اهفوج يف ةيوشم ةجاجد اهلضف بلاطلو «نيمهرد هللا لضف

 ؛مايأ ةرشع كلذ ىلع ماقأو ءاهفوج يف ام ملعي ال وهو نيمهردب هبحاصل اهعيبي
 ةئام :تلاق ؟وه امو :لاق ؟انلضف كانغأ امأ :اهلضف بلاطل رفعج مأ تلاقف

 انلضف نم بلط اذه :تلاقف «نيمهردب يبحاصل اهعيبأ ةجاجد لباال :لاق ءرانيد

 .هللا هاطعأف هللا لضف نم بلط اذهو هللا هعنمف
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 مالسلا هيلع ميهاربإ فحص نم يور ام ضعب

 فحص يف ىلاعت هللا لزنأ ِةاَنيظ» سوي ةروس يف ريس افتلا ضعب يف ركذو

 .ديبعلا نم قبأ نم ىلإ ديمحلا زيزعلا هللا نم :-مالسلاو ةالصلا هيلع- ميهاربإ

 ينأ كلذ لّوأف ,مهفلا ءاكذو ملعلا رون نم هب مكتصصخ اهب مكيلإ يتلاسر هذه

 عامسألاو ,.مترصبأف راصبألا مكل تأشنأو .دوجولا ىلإ مدعلا نم مكتجرخأ

 مكتدهشأو ؛متمهفف لوقعلاو .متملعف بولقلاو «متقطنف ةنسلألاو .متعمسف

 ؛متركنأ رارقإلا دعبو «متربدأ لابقإلا دنعو ءمتدهشف ةينادحولاب مكسفنأ ىلع
 يناندزو ءاندع متدع نإف انم كلذ مكنشحوي الف «متردغو اندوهع متضقنو

 يسن نمو ءانلبق بات نمو ءانلصو عطق نمو ءانلقأ رثع نمف ءاندٌجو مركلا

 (حفصنو وفعنو .حمسنو دوجنو «حنمنو يطعن ءركش ًاليلق لمع نمو ءانركذ

 .لوبسم انرتسو «لوذبم انمرك

 ءاهراطقأو ضرألاو ءاهعاعشو سمشلاو ءاهعافتراو ءامسلا ىلإ رظنا يدبع

 كرحتمو .نماكو رهاظ وه امو ءامنامزأو لوصفلاو ءاهراحبو جاومألاو
 فقاوو .ءسبايو بطرو «نياك وه امو ناك امو «نياب وه امو برق امو .نكاسو

 امو باغامو .دجاسو عكارو .دقارو ظقيتسمو .دماجو كرحتمو .سلاجو

 .يركذب نلعيو «يلاىكب رقيو «يلالجب دهشي لكلاو .رهظ امو يفخ امو .رضح

 ترمأ ول «يناعرت الو كرتسأو .يناسنتو كركذأ يدبع ءيركش نع لفغي الو

 كيمحأ نكلو ءاهنيعم يف كتقرغأل راحبلا وأ ءاهنيح نم كتعلتبال ضرألا

 نم كلدبالف ءهتقو تقوو .هتلجأ لجأ ىلإ كر خؤأو .يتوقب كدمأو ءيتردقب

 اذإ ىتح «كلاعفأ كركذأو .كلامعأ كيلع دعأ يدي نيب فوقولاو« يلع دورولا
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 ككّتحنمو «ينارفغ كتيلوأ ءرانلا لهأ نم كانأ ةلاحم ال تلقو «راوبلاب تنقيأ

 كلجأ نمف .نزحت ال :تلقو .رازوألاو بونذلا كل ترفغو «يناوضر

 .رافغلا تيمس

 - مالسلاو ةالصلا مهيلع- ءايبنألا ضعب ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ :ليقو

 لإ ددراو ,نيئطاخلل يتمحر ةعس فرعو «نيبنذملل مركلا طسبا«ييبن ايا

 .يدل لوبقلا طاسب مهل طسبأ نإ:ةاصعلل لقو «نيبلاطلا لع لدو «نيبراهملا

 غلبت نأ ىسع امو «يرفغم بناج يف مهونذ ردق اف ّلِإ لامعألا رسيأب مهبرقأو
 نم ةرطقف بويعلا ترثك وأ بونذلا تمظع نإف .يتمحر ةعس عم مهاياطخ

 اذه يببن اي ًابيع مهل كرتت ال يئاضر نم ةرظنو ابنذ مهل يقبت ال يمرك بئاحس
 يف هتاقوأ قرغتسا ينم هبلق ألم نب عنصأ فيكف ينع ضرعأ نمب يلعف

 سوط مث لإ نيدتطاقلل ىيوط يبناي «يلماعم يف ةزيع ىضقتاو :يتندخ
 ؛مالكلا ين مهيلع علطم انأو «مايق مهليسو .مايص مهرامم يلع نيدفاولل
 تاجانمل نونحي يتفرعم نئازخ مه.ولق يتنج مهيلإ قاتشتو ؛يتكئالم مهدهاشت
 «ةكئالملا حيبست نم لضفأ يدنع مهنينأ «ماتيألا ءاكب يلع نوكبيو «مامحلا نينح

 اي .تعمس نذأ الو «تأر نيعال ام مهنّيطعأل تفلح يلالجبو «تمسقأ يتزعب

 !هعمجت ةمايقلا سيلأ ؟ينع يصاعلا برب نيأ ىلإ مأ ؟ينم قبآلا رفي نيأ ىلإ يببن

 ةبلاطم هبلاطأو ءرئارسلا تايفخ ملعي نم نايدلا ةبساحم هبساحأف !هعجرم ّلِإو

 تئش ول .تمسقأ يلالجبو تفلح يتزعبف .رئامضلا يف ام هيلع ىفخي ال ريبخ

 ًاران هندب ىلع يذلا بوثلا تمرضأ وأ «قنتخيف همف يف يذلا هقيرب هتصصغأ

 .«راذعألا هيف عطقنتو ,راصبألا هيف صخشت مويل هرخؤأ نكلو «قرتحيف
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 -:ىنعملا كلذ يف مهضعب دشنأو

 حيسسف باسنجلاو انع ضرعتأ

 افجلاو دصلا كوحن نمانل ودبيو

 اضرلا كحنمنو ىنسحلل كوعدنو

 لئاسرانم كستءاج ةرسم مكو

 هماوق بيطرلا نصغلا اهبأايف

 املكق دادولاب انرشأ كيلإ

 نيقاتشما فئارط

 حيقلاذزإ1إنمبربص#و

 حيحسص كيلإٌد و انوحن نمو

 حومج داعبلا بابسأل تنأو

 حبصف تعمس ول باطخ اهيفو

 حورو نصي رسان هيفو

 - مالسلا هيلع - ناميلس نع ةياكح

 ملف جرخف ًابجع ىرت رحبلا ىلإ جرخا نأ :ياكل)ناريلس ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ
 باوبأ اهو روفاك نم ةبقب ءاجف رحبلا يف صوغي نأ فصآ هريزو رمأف ءًائيش دجي

 دجربز نم بابو .رهوج نم بابو «توقاي نم بابو رد نم باب:ةعبرأ
 مئاق وهو ًانسح ًاباش اهيف دجوو «ءام ةرطق اهنم لخدي الو ةحتفم اهلك ءرضخأ

 ءايمع يمأو ًادعقم يبأ ناك :لاقف هرمأ نع هلأسو ناهيلس هيلع لخدف .يلصي

 ين هرمع لطأ ءمهللا :تلاق يمأ ةافو ترضح اللف «ةنس نيعبس |مهتمدخف

 نوكي ال ناكم يف يدلو مدختسا ؛مهللا :لاق يبأ ةفو ترضح املو .كتعاط

 لاقف ءاهتلخدف ةبقلا هذه تدجوف رحبلا ىلإ تجرخف ء«ليبس هيلع ناطيشلل

 يف نايلس رظنف كيل ميهاربإ نمز يف تنك :لاق ؟تنك نامز يأ يف :ناييلس

 كماعط امف :لاق .ءاضيب ةرعش هيف سيلو «ةنس ةئامعبرأو ةنس فلأ هل اذإف خيرأتلا



 ١7 / نيئاتشطا فئارط

 ميعن لك معط هنم دجأف «يمدآلا سأرك رفصأ ءىشب ينيتأي ريط :لاق ؟كبارشو

 ةشحولاو «ةلفغلاو مونلاو ىدربلاو رحلاو أمظلاو عوجلا ينع بهذيف ايندلا راد يف

 .رحبلاو ةبقلا ىلإ دوعلا راتخاف هادي ناميلس هريخف

 - مالسلا هيلع - دمحم نب رفعج نع ةياكح

 دق ًاخيش ناكو ءيرصبلا ناونع نع «لوكشكلا» يف يلماعلا نيدلا ءابب ىور

 مدق (ملف ءسنأ نب كلام ىلإ فلتخأ تنك :لاق «ةنس نوعستو عبرأ هيلع ىتأ

 تذخأ امك هنع ذخآ نأ تببحأو «هيلإ تفلتخا بَ قداصلا دمحم نب رفعج

 يف ةعاس لك يف داروأ يل كلذ عمو .بولطم لجر نإ :ًاموي يل لاقف كلام نع

 هيلإ فلتخاو .كلام نع ذخو ؛يدرو نع ينلغشت الف راهنلا فارطأو ليللا ءانآ

 ول :يسفن يف تلقو هدنع نم تجرخو كلذ نم تممتغاف «فلتخت تنك ابك

 دجسم تلخدف .هنع ذخألاو هيلإ فالتخالا نع ينرجز ام ًاريخ ّف سرفت

 اهيف تيلصو ةضورلا ىلإ دغلا نم تعجر مث هيلع تملسو ## لوسرلا
 ام هملع نم ينقزرتو رفعج بلق لع فطعت نأ هللا اي كلأسأ :تلقو «نيتعكر
 ىلإ فلتخأ ملو ًامتسغم يراد ىلإ تعجرو ؛ميقتسملا كطارص ىلإ هب يدنهأ

 ةالصلل يراد نم تجرخ امهف ,رفعج بح نم يبلق برشأ امل سنأ نب كلام

 ًارفعج تدصقو تيدرتو تلعنت يردص قاض |ملف ءيربص ليع ىتح ةبوتكملا
 مداخ جرخف هيلع تنذأتسا هراد باب ترضح املف ءرصعلا تيلص ام دعب ناكو

 .هالصمم يف مئاق وه :لاقف .فيرشلا ىلع مالسلا :تلقف ؟كتجاح ام :لاقف هل



 نيقاتشطا فئارط ١78

 هللا ةكرب ىلع لخدا :لاقف جرخو ًاريسي الإ تثبل امف «بابلا يأ» هئاذحب تسلجف

 تسلجف .كل هللا رفغ سلجا :لاقو مالسلا يلع درف هيلع تملسو تلخدف

 هللا تبث :لاق .هللادبع وبأ :تلقف ؟نم وبأ :لاقو هسأر عفر مث يلم قرطأف

 ميلستلاو هترايز يف يل نكي مل ول :يسفن يف تلقف «هللادبع ابأ اي كفوو كتينك

 تلأس :تلقف ؟كتلأسم ام :لاقف هسأر عفر مث ًاريثك ناكل ءاعدلا اذه ريغ هيلع

 يف ينباجأ ىلاعت هللا نأ وجرأو ءكملع نم ينقزريو كبلق يلع فطعي نأ هللا

 ينعقي رون وه امنإو ملعتلاب ملعلا سيل هللادبع ابأ اي :لاقف .هتلأس ام فيرشلا

 ةقيقح ًالوأ كسفن يف بلطاف ملعلا تدرأ نإف «هيدبي نأ ىلاعت هللا ديري نم بلق

 :لاق .فيرش اي :تلق ؛كمهفي هللا مهفتساو «هلامعتساب ملعلا بلطاو «ةيدوبعلا

 نأ ءءايشأ ةثالث :لاق ؟ةيدوبعلا ةقيقح ام هللا دبع ابأ اي :تلقف .هللادبع ابأ اي لق

 لاملا نوري ءكلم مهل نوكي ال ديبعلا نأل ؛ ًاكلم هللا هلوخ ايف هسفنل دبعلا ىريال

 لعجو ءًاريبدت هسفنل دبعلا ربدي الو «هب ىلاعت هللا مهرمأ ثيح هنوعضي هللا لام

 ًاكلم هللا هلوخ |ميف هسفنل دبعلا ري مل اذإف .هنع هاهنو هب ىملاعت هللا هرمأ هيف هلاغتشا

 هسفن ريبدت دبعلا ضوف اذإو .هيف قفني نأ ىلاعت هللا هرمأ ايف قافنإلا هيلع ناه

 غرفتي ال هاهنو هللا هرمأ ب دبعلا لغتشا اذإو ءايندلا بئاصم هيلع ناه هربدميلإ

 ايندلا هيلع ناه ةثالثلا هذبب دبعلا هللا مركأ اذإف ءسانلا عم ةاهابملاو ءارملا ىلإ اهنم

 ًارع سانلا دنع ام بلطي الو ءًارخافتو ًارثاكت ايندلا بلطي الو ءقلخلاو سيلبإو

 ٌراّدل كليا :ىلاعت هللا لاق ؛ىقتلا ةجرد لوأ اذهف الطاب همايأ عدي الو ءًاولعو

 ةَبِقْلاَو داَسَك لَو ضْرألا ىف اًوُلُع َنوُديِرُي ال نيل الع ُةرْحأْل
 اهنإف ءايشأ ةعستب كيصوأ :لاق ينصوأ هللادبع ابأ اي :تلق [8*:صصقلا] «َنيقّتْملِل



 <١ ىنيقاتشمطا فئارط

 ين اهنم ةثالث ءاهلامعتسال كقفوي نأ هلأسأ «ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا يديرمل يتيصو

 كايإو اهظفحاف .ملعلا ين اهنم ةثالثو «ملحلا يف اهنم ةثالثو ءسفنلا ةضاير

 .اهبب نواهتلاو

 ال ام لكأت نأ كايإف :ةضايرلا يف يتاوللا امأ :لاقف هل يبلق تغرفف :ناونع لاق

 لكف تلكأ اذإو ءعوجلا دنع الإ لكأت الو .دلبلاو ةقاحلا ثروي هنإف هيهتشت

 نم ًارش ءاعو مدآ نبا الم ام ٠ : كي هللا لوسر ثيدح ركذاو هللا مسو ًالالح

 .«هسفنل ثلثو .هبارشل ثلثو .هماعطل ثلثف«.دب الو ناك نإف .هنطب

 نإ :هل لقفًارشع تعمس ةدحاو تلق نإ :كل لاق نمف :ملحلا ين يتاوللا امأو

 لوقت |يف ًاقداص تنك نإ :هل لقف كمتش نمو «ةدحاو عمست مل ًارشع تلق

 .كلرفغي نأ هللا لأسأف لوقت (هيف ًابذاك تنك نإو «يل رفغي نأ ىلاعت هللا لأسأف

 .ءاعدلاو ةحيصنلاب هدعف انخلاب كدعو نمو

 :ةبرجتو ًاتنعت مهأست نأ كايإو ءتلهج ام ءاملعلا لأساف :ملعلا يف يتاوللا امأو

 برهاو «ًاليبس هيلإ دجت ام عيمج يف طايتحالاب ذخو ائيش كيأرب لمعت نأ كايإو
 ابأ اي ينع مق ءأرسج سانلل كتبقر لعجت الو .دسألا نم كبوره ايتفلا نم

 مالسلاو «يسفنب نينض ؤرما ينإف يدرو يلع دسفت الو كل تحصن دقف هللادبع

 .ىده ا عبتا نم ىلع
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 - مالسلا هيلع - يدا ا مامإلا ةريس نم

 :لاق .ينسحلا ميهاربإ نب مساقلا نب نيسحلا نب ىبحي يداها نيدلل ددجملا

 ةدعص- هيلع هللا تاولص- قحلا ىلإ يداه لا لزن امل :لاق ديعس نب دمحم ثّدحو

 ًاليل عطقي الف ةعامجلاب تاولصلا سانلاب يلصي ناكف «ةرامإلا راد يف هلحم ناكو

 ءنيدلا ضئارف مهملعيو . سانلا ظعيف تاولصلا نيبام سلجيو رابغ الو

 روديف ضهني مث «قفر يف مهل نيبيو هيلإ نومكاحتيو «ثيراوملا ضئارفو

 .هحالصإب هلهأ رمأ ًالئام ًارادج ىأر نإف .هعم نحنو ككسلاو قاوسألا

 ليللاب هيف اوئيضي نأ هلهأ رمأ ًالظم «اذك» ًافلخ وأ «هتيقنتب رمأ ًادساف ًاقيرط وأ

 تناك نإو .باجحلاب اهرمأ ةأرما ىأر نإو .هريغو دجسملا ىلإ كلاسلاو «ةراملل

 نهرمأو نميلاب ءاسنلل عقاربلا ثدحأ يذلا وهو ءرتستلاب اهرمأ دعاوقلا نم

 .مهعئاضب اوشغي ال نأب مهرمأيف ةعاضب لك لهأ ىلع فقي ناكو «كلذب

 :هلاولاقف .نومسي ام ءافيإو نوعيبي ام ليصفتو شغلا نم اهتيقنتب مهرمأيو

 (منإف :لاق ,ىلب :اولاق ؟ًامارح شغلاو ملظلا سيل وأ :لاقف ؟ًامارح ريعستلا سيلأ

 عويبلا يف تامالظلا ترهظ اذإف ءىوقتلا لهأو ءافولا لهأ ىلع ريعستلا نع يبن

 اوحيزيو .هعضاوم ىلإ قحلا اودريو .هلك داسفلا نع اوهني نأ هللا ءايلوأ ىلع بجو

 «سبحلا ىلع فقي ناكو :لاق .هملظ يف ملاظلا دي ىلع اوذخأيو .هناكم نم لطابلا

 ال هيف ناك نم ملعي نأب ءيراق نم هيف ناك نم رمأيو «هتيقنتب رمأيف هلخدي مث

 نمو «هسالفإو هِتَدِج يف رظن نيد يف ناك نمف ,مهسبحو مهنويد نع لأسيو ءأرقي



 ١١ نيقاتشطا فئارط

 ىمنو رمأ دقو عجري مث ,مهاوحأ نع صحفيو .هرمأو همرُج دقفت بنذ يف ناك

 ةدايعو .تاقدصو ظعاوم عم ريغتي ملًاتقو كلذ ىلع ماقأو .ةيرقلا عيمج يف

 هتيأرو :لاق نأ ىلإ «ةينالعلاو رسلا يف هللا ىلإ ءاعدو ,بولقلل ةاوادمو ءىضرملل

 ناك نمف رظني مث .مهولخدأ لوقي مث ءنمسلاب هدرثيو ماتيألل ماعطلا هديب تفي

 ءًائيش هل لزعي مث ,نيكاسملا عم لكأيو نوبغم اذه :لاق لكأملا نم ًافيعض مهنم

 .خلإ... كلذ دعب نم لكأي مث نيكاسملا هنم معطي ىتح ًاماعط لكأي ال ناكو

 هو © 0 4

 ةفينح يبا نع ةياكح

 اولعجف .هتملك لاطبإ اودارأ ةفينح يبأ داّسح نأ ةيفنحلا ءالع ضعب نع

 «ةشحافب اهدوار هنأ سانلل رهظتو ًاليل اهراد هلخدت نأ ىلع ًالعج ةأرمال

 يجوز نإ :تلاقو «عماجلا ين رجفلا ةالص ديري وهو رحسلا تقو هل تضرعتنف

 تقلغف اهعم لخدف «كلذ لبق هيلع توملا فاخأو ضيرم وهو ةيصولا ديري

 هج رمأف ةفيلخلل ةأرملاو مامإلا اوذخأو داّسحلا ءاجف .تحاصو باوبألا

 تريخأو ةأرملا تمدنف ,نجسلا يف هتالصل مامإلا لبقتساف ء.سمشلا علطت ىتح

 تجرخ اذإف «كيلإ دوعأسو ةجاح يل ناجسلل يلوق :لاقف ءاهل لبق اهب مامإلا

 يضماو يدنع رضحت اهيعداو «ةصقلاب اهيربخأو هتجوز ينعي دامح مأ ىلإ يبهذاف

 ابأو ةأرملا ةفيلخلا بلط راهنلا علطو .هتجوز ترضح (ملف «ةأرملا تلعفف .تنأ

 0 ا و ل :لاقو «ةفينح

 يتنبا هذه :لاقف ؟هتنبا يه اذإف اههجو فشكو هذه نم :لاق هرضح ملف هتجوز



 نيقاتشطا فئارط انرض

 .هتملك ىلعأو . هتجح ىلاعت هللا رهظأف «مامإلل اهتجوز

 -: هرعش نمو ءطق ًاودع هل باتغي ةفينح ابأ تعمسام :يروثلا نايفس لاق

 اودسحح دق لضفلا لهأ سانلا نم يريغ مهمثال ريغ ينإف ينودسحي نإ

 دجيام با ظ يغانرثكأ تامو مهبامو يام مهو يلمادف

 .ةفينح يبأ هقف ىلع لايع سانلا : ىعفاشلا لاق

 هنم لوطأ تيأر |مف نينس سمح ةفينح يأ دنع تثكم :عيبرلا نب رفعج لاقو

 .يداولاك لاسو حتفت هقفلا نم ءيش نع لئس اذإف ًاتمص

 نب رفعج نعو .بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز مامإلا نع ذخأ
 تامو «تيبلا لهأ ةمئأ رصانو «نامعنلا كله ناتنسلا الول :لاقو ىلع نب دمحم

 .مهبحب اديهش

 سأرو ءءايحلا هشيرو ءىوقتلا هسابلو نايرع ناهيإلا :هبنم نب بهو لاق
 .ةفعلا هلام

 .ىلاعت هللا قتيلف ةيفاعلا هل مودت نأ هرس نم :مهضعب لاقو

 .ًاطاشنو ةوق ىلاعت هللا هداز ىلاعت هلل دبعت نم :يطقسلا يرسلا لاقو

 نم ةيآ هيلع تئرق اذإ كيل يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز مامإلا ناكو

 هباحصأ ضعب لاق .نآرقلا فيلح: ىمسي ناكو هيلع ًايشغم َّرخ ىلاعت هللا باتك

 .نآرقلا فيلح كاذ :يل لبق ىلع نب ديز نع تلأس املك تنكو ةنيدملا تيتأ :

 .ةحيبست فلأ ةئامعبرأ موي لك حبسي ةيطع نب رمع ناكو
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 ف يوري ناكو .ةعكر ةئاثالث ىحضلا يلصي لبنح نب دمحأ مامإلا ناكو

 براقي ام «ةباحصلا لئاضف» هباتك ينو «ةريثك ثيداحأ ةوبنلا تيب لهأ لئاضف

 . ونيل هتيب لهأو يلع يف ثيدح ةئامتس

 ديز نب ىسيع مامإلا رابخأ نم

 .ىلاعت هللا ركذ الإ اهعضي الو ًامدق عفري ال ديز نب ىسيع مامإلا ناكو

 .ًاليل ىلاعت هللا دبعيو «ًاراهن ريعب ىلع يقسي ناكف ةمّلظلا نم ىفتخا

 نع :لاق «ةيدرولا قئادحلا» يف -ىلاعت هللا همحر- ديهشلا ديمح هيقفلا ىورو

 تلق :ةلكيل يلع نب ديز نب نيسحلا نب ىبحي لاق :لاق يدارملا روصنم نب دمحم

 نم هلثم ىقلي ال نأ يلثمب حبقي هنإف ىسيع يمع ىرأ نأ يهتشأ نإ هبأاي :يبأل

 لقتني نأ ىشخأو هيلع لقثي رمأ اذه نإ :لاقو ةدم كلذ نع ينعفادف ؛هخايشأ

 تباط ىتح هب فطلأو هيرادأ هب لزأ ملف .هجعزتف هايإ كئاقلل ةهارك هلزنم نع
 ينزهجف :لاق [روجلاو ملظلا نيطالس نم ايفختم ناكو :تلق] .كلذب يل هسفن

 اهيلع تللد اذإف .يح ينب رود نع لسف اهيلإ ترص اذإ :يل لاق مث ةفوكلا ىلإ
 ءاذكو اذك هتفص باب اهل ًاراد ةكسلا طسو يف ىرتسو ةينالفلا ةكسلا يف دصقاف

 لهك برغملا دنع كيلع لبقيس هنإف .ةكسلا لوأ يف هنم ًاديعب سلجاو هفرعاف

 يقسي .«فوص ةبج هيلع .هتهبج يف دوجسلا رثأ دق هجولا روتسم ,رفصم لاوط
 - هللا ركذ الإ اهعفري الو ًامدق عضيال لمجلا قوسي فرصنا دقو «لمج ىلع ءاملا

 كسفنب هفرعف ,كفرعيس هنإف هقناعو هيلع ملسف مقف ءردحنت هعومدو - لجو زع

 .هنأشب كريخيو ًاعيمج اًنع كلأسيو ًاليوط كثدحيو كيلإ نكسي هنإف .هل بستناو
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 .هيلإ ةدوعلا نم كيفعتسي هنإف هعدو ءلطت الو هعم كسولج نم رحضت الو

 لقتناو شحوتساو كنم ىراوت هيلإ تدع نإ كنإف .كلذ نم هب كرمأي ام لعفاف

 ىلإ ينزهج مث .هب ينترمأ اك لْمفَأ :هل تلقف ,ةقشم ةقشم كلذ يف هيلعو هعضوم نم
 رصعلا دعب يح ينب ةكس تدصق ةفوكلا تدرو الو .تجرخو .هتعدوو ةفوكلا

 انأ اذإ سمشلا تبرغ املف «يل هتعن يذلا بابلا تفرعت نأ دعب اهجراخ تسلجنف

 هيتفش كرحو الإ اهعضي الو ًامدق عفري ال يبأ يل فصو [(ىك وهو لمجلا قوسي هب
 رعذف هتقناعف تمقف ءانايحأ فرذيو هينيع نم قرقرت هعومدو ىلاعت هللا ركذب

 نبا ديز نب نيسحلا نب ىبحي انأ معاي :تلقف ءسنإلا نم شحولا رعذي امك ينم
 سلجو هلمج خانأف .هسفن تءاج دق :تلق ىتح ىكبو هيلإ ينمضف ؛ كيخأ

 انأو ايبص ًايبصو «ةأرما ةأرماو ءًالجر ًالجر هلهأ نع ينلأسي لعجو .يعم

 .ءاملا لمجلا اذه ىلع يقستسأ انأ ,ينب اي :لاق مث .يكبي وهو مهرابخأ حرشأ

 قئاع ينقاع امبرو «هيقابب توقتأو هبحاص ىلإ لمجلا ةرجأ هتبستكا امم فرصأف
 هب سانلا يمري ام طقلأف ةفوكلا رهظب ينعي ةيربلا ىلإ جرخأف ءاملا ءاقستسا نع

 ىلإ انأ نم ملعت ال يهف هتنبا لجرلا اذه ىلإ تجوزت دقو «هتوقتأو لوقبلا نم

 نم يردت الو ينفرعت ال ًاضيأ يهو تغلبو تأشنف ًاتنب ينم تدلوف ءاذه يتقو

 ءاملا يقستسي انناريج نم لجر ءاقسلا نالف نباب كتنبا جوز :اهمأ يل تلاقف ءانأ

 ريغ كلذ نأل ءاهرابخإ ىلع ردقأ ملف يلع تحلأو اهبطخ دقو اهنم رسيأ هنإف

 هللا يفكتسأ لزأ ملف يلع حلت تلعجف ءيربخ عيشيف اهل ؤفكب وه الو ءزئاج

 اهنأ ىلع ياسأ ايندلا نم ءيش ىلع ىسآ يندجأ |ىف «مايأ دعب تن ثتام ىتح اهرمأ

 فرص نأ يلع مسقأ مث :لاق . هللا لوسر نم اهعضومب ملعت لو ءتتام

 هرأ ملف هارأل هيف هترظتنا يذلا عضوملا ىلإ ترص كلذ دعب ناك املف ءينعدوف

 .هب يدهع رخآ ناكو
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 (-مالسلا هيلع- اضرلا ىسوم نب يلع نع ةياكح)

 ًايلع نأ «روباسين خيرأت» باتتك بحاص دروأ :هتفيحص شماه ين ءاجو

 ةروتسم ةبق يف ناك روباسين لخد امل قداصلا رفعج نب مظاكلا ىسوم نب اضرلا

 ةعرز وبأ ناظفاحلا نامامإلا هل ضرعف .قوسلا اهب قش دقو .ءابهش ةلغب ىلع

 اهيأاي :الاقف .ىصحبال ام ثيدحلاو ملعلا لهأ نم |مهعمو ىسوطلا ملسم وبأو

 الإ .نيمركألا كفالسأو . نيرهطألا كئابآ قحب ةمئألا ةداسلا نبا ليلجلا ديسلا

 هب كركذن نأ كدج نع كئابآ نع ًاثيدح انل تيورو .نوميملا كهجو انتيرأ ام

 هل اذإو هتعلط ةيؤر قئالخلا نويع رقأو «ةلظملا فشكب رمأو .هن(لغ فقوتساف
 كاب نيبام نورظني مهمتاقبط ىلع مايق سانلاو .هقتاع ىلع ناتقلعم ناتباؤذ

 تحاصن جيجضلا العو .هتلغب رفاح لبقمو «بارتلا يف غرمتمو .خراصو

 انوذؤت الو .مكعفني ام اوعمساو اوتصنأ :سانلا رشاعم مالعألا ةمئألا

 اضرلا يلع لاقف ,يسوطلا ملسأ نب دمحمو ةعرز وبأ يلمتسملا ناكو .مكخارصب

 نع.قداصلا رفعج هيبأ نع.مظاكلا ىسوم يبأ ينثدح : -هنع ىلاعت هللا يضر-

 يلع هيبأ نع؛ءالبرك ديهش هيبأ نعءنيدباعلا نيز هيبأ نع .رقابلا دمحم هيبأ
 يتثدح» :لاق هللا لوسر ينيع ةرقو يسيبح ينثدح :لاق ىضترملا
 هللا الإ هلإ ال :لاق - ىلاعتو هناحبس- ةزععلا بر ينثدح :لاق هنتي ليربج

 ىخرأ مث .«ياذع نم نمأ ينصح لخد نمو ءينصح لخد اهلاق نمف ينصح
 اوناك نيذلا نيواودلا لهأو رباحملا لهأ دعف :لاق ءراسو ةلظملا ىلع رتسلا

 .ًافلأ نيرشع ىلع اوفانأف نوبتكي
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 ىلع دانسإلا اذه ءيرق ول -هنع ىلاعت هللا يضر- لبنح نب دمحأ مامإلا لاق

 نأ رمأو بهذلاب دنسلا اذه بتك مهضعب نأ ىوريو «هنونج نم قافأل نونجم

 يل هللا رفغ :لاقف .هلاح نع هلأسو هلهأ ضعب هآر تام |ملف «هربق يف هعم نفدي

 .دنسلا اذه ةكربب

 نيسحلا نب ىيحي يداها مامإلا نع ةياكح

 نيدلل ددحملا مامإلل هتمحرت دنع (ةيدرولا قئادحلا» يف ديهشلا ديمح هيقفلا ركذ

 مامإلا ةمدخ يلي ناكو «ميلس نع ميهاربإ نب مساقلا نب نيسحلا نب ىبحي يداهم

 رثكأ يف مهشرف سانلا ذخأي نيح ىتح هعبتأ تنك :لاقف هراد يف داي يداه ا

 ينفرص هلخد اذإف ءهيلإ يوأي ناك رادلا يف ريغص تيب ىلإ حيباصملاب هيلايل

 عنصي ام رظنأ تيبلا باب ىلع تيبأو سبتحأ نأ يبلق ةليل سجهف .فرصنأف
 يف جيشنو عومد عقو عمسأ تنكو ءًادوجسو ًاعوكر عمجأ ليللا رهسف :لاق
 :لاق ءانأ :تلق ؟اذه نم :لاقف يسح عمسف تمق حبصلا بيرق ناك |ملف .هقلح

 ؛كادف تلعج ةحرابلا تحرب ام :تلقف ؟كنيح ريغ يف كب لجعأ ام ءميلس

 |مف :لاق أدحأ هتايح يف هب ثدحأ ال نأ يلع جّرحو كلذ هيلع دتشا هتيأرف :لاق

 .قاكل# قحلا ىلإ يداحلا ةافو دعب الإ ميلس هب ثدح

 نأ دنع مامإلا رعش نم يثوحلا ىبحي نب دمحم همالعلا ديسلا خألا ينربخأو

 -:ليللا فوج يف هالصم ىلإ بهذي

 جاعنلا فوص قيتع نم يتلح يجارس يتاهو يتاح يبرق

 يجاد ليللاو عومدلاه تحرق لوم يفر طل ًادجسم يحتتناو
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 يجازو صفع ٌريصع اهانس يف ينيمي يف ةعاري يحالسو

 يجالعاذهوىتينمماله يباتك ٌتولخ اذإ يسينلأو

 ةنامألا يف ةياكح

 يذلا لجرلا دجو هرفس نم مدق املف ,رفاس مث ًاريثك الام ًالجر لجر عدوأ

 فاخف ءةيصعملا يف هدلاو لاومأ عيض دق ًاقساف ًادلو كرتو تام دق لاملا هدنع

 ؟هتظفح فيك :لاق هيلإ هعفد (لف .ظوفحم هنإ :لاقف هنع هلأسف هلام ىلع لجرلا

 نع باتو فالآ ةسمخ كلذ نم هاطعأف ةنامألا عيضأ الف ينيد تعيض نإ :لاق

 هللا ىلإو بانأو عجرو «ةنامألا ظفح ةكربب هل ىلاعت هللا كرابف .يصاعملا

 .بآملاو عجرملا

 هللا لوقيف ةمايقلا موي دبعلاب ىتؤي -هنع هللا يضر- دوعسم نبا نع ىوريو

 براي :لوقيف «مويلا اهدر :لوقيف .برايال لوقيف ؟نالف ةنامأ تددرأ :هل ىلاعت

 ةكئالملا نم كلمل لوقي مث ءاهيلع كلدأ انأ :لوقيف ءيعم ءيش الو ايندلا تبهذ

 رانلا ين يوهيف ءاهجرخأو طبها هل لوقيف ءمنهج يف ةنامألا كلت هرأو هديب ذخ

 يوهيف هنم تتلفت منهج ريفش ىلع راص اذإف اهب دعصيو اهذخأيف ًافيرخ نيعبس
 .-لجو زع- هللا ديري ىتح اذكهو ءاهيلإ
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 يدوهيلاو -مالسلا هيلع- ىسيع ةياكح

 -مالسلاو ةالصلا هيلع- ىسيع جرخ :-هنع هللا يضر- هبنم نب بهو لاق

 يدويه اي :لاقف دحاو فيغر هعم هْدَلِل ىسيعو نافيغر هعمو يدوب هعبتف
 ءادغلا دارأ ملف .مدن ًادحاو ًافيغر هعم ىأر املف .معن :لاق ؟يماعط يف ينكراشت

 تلعف ام :ىسيع لاقف ,دحاو فيغرب يدوهيلا ءاجو هفيغرب ىسيع ءاج

 دجوف اراس مث الكأف .دحاو فيغر الإ يعم ناك ام :لاق ؟رخآلا فيغرلاب
 قحب «يدوبياي :لاقف .هرصب هيلع هللا درف هل اعدف ىمعأ ًالجر فايل ىسيع

 ٌففيغر الإ يعم ناكام :لاق ؟كفيغرب تلعف ام ًاريصب ىمعألا كارأ يذلا

 دعقملا كارأ يذلا قحب :لاقف ؛حيحص وه اذإف هل اعدف دَعَقُمِب ارم مث .دحاو

 فيغر الإ يعم ناكام :لاقف ؟كعم ناك يذلا يناثلا فيغرلا لكأ نم ًاحيحص

 .اهنم الكأف اهحبذف تلبقأف ةيبظ لاكي ىسيع اعدف ؛ىعرت ءابظب ارم مث .دحاو

 ةيح ةيبظلا هذه كارأ يذلا قحب يدوب اي :لاقف ,ىعست تماقف ةايحلاب اهل اعد مث

 ةيرق الخد مث ءدحاو فيغر الإ يعم ناكام :لاقف ؟فيغرلا لكأ نم اهتوم دعب

 ا ىسيع اصع قرسف اهلفسأ ين يدوهيلاو اهالعأ يف ديل ىسيع لزنف
 «بيبطلا بيبطلا :ةنيدملا ةقزأ يف ىدانف .ىسيع اصعب ىتوملا يبحأ نآلا :لاقو

 هبيحأ نآلا :لاقف .هلتقف اصعلاب هبرضف ضيرم وهو ةنيدملا كلم ىلع هولخدأف

 ىسيع غلبف .هوبلصو يدوهيلا اوذخأف ءمقي ملف هللا نذإب مق :لاقو ًايناث هبرضف

 هللا هايحأف كلملل اعدف ءيبحاص ّينإ اولزنأف مكل هييحأ انأ :لاقو هكردأف كلذ

 ناك ام هللاو :لاقف ؟فيغرلا لكأ نم هايحأ يذلا قحب يدوباي :لاقف «ىلاعت

 .بهذ نم تانبل ثالث اهيف ادجوف ةبرخ ةيرق الخد مث ءدحاو فيغر الإ يعم
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 يذلل ةدحاوو . كل ةدحاوو «يل ةدحاو ةفغرألا ددع ىلع اهمسقن :ىسيع لاقف

 تلقث ةنبل ذخأ املك يدوهيلا راصف ءيلصت تنأو هتلكأ انأ :لاقف .فيغرلا لكأ

 تانبللاب رم مث .بهذلاب هبلاطت يدوهيلا سفنو اراسف هعد :ىسيع لاقف .هيلع

 (ملف ءاهلك تانبللا ذخأيل أمس هيف لعجف ماعطب أيل مهدحأ بهذف سفنأ ةثالث
 يدوهيلاو ايل ىسيع رم مث ًاعيمج اوتاىف ماعطلا نم الكأو نانثالا هلتق ءاج

 هللا مهايحأف مهلاعد مث .اهلهأب ايندلا عنصت اذكه يدوبباي رظنا :لاقو مهب

 وهف هذخ :لاقف لاملا ينطعأ :لاقف يدوهيلا امأو ايندلا بح نعاوباتو ىلاعت

 .بهذلابو هب ىلاعت هللا فسخف «ةرخآلاو ايندلا نم كظح

 نآر قلاب ةملكتملا ةياكح

 يهو تافرع ىلع ةأرما تيأر :-هنع هللا يضر- يطساولا هللادبع لاق

 ني مل اَمَق هَل ٍدَهَي نَمَو © ٍداَه نم مهل اَمَك هلآ ٍلِلَضُي نمو» لوقت

 ؟تلبقأ نيأ نم ةأرملا اهتيأ :تلقف «ةلاض اهنأ تملعف [م/:م+:ررا14 لضم

 ىلإ م اَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا م م آلْيَل هِدَبَع ئرْسأ ىلا َنَحَبُس» :تلاقف

 تيب وش انآ تعلق برس: (ةلوح انكر ىرلا اًصقألا ٍدِجْشمْلا
 ٍنَم تيل جِح سائلآ ىلع هلو :تلاق ؟كب ءاج يذلا ام :تلقف «سدقمل

 اَمّفقَت 0 :تلاق ؟جوز كلأ :تلقف [0: ارسل 4 ًةليبَس ِهّيَلإ عا اًَطَمَسآ

 اوُلعفَت اموال :تلاق ؟يريعب ىلع نيبكرتأ :تلقف 1 .ءرسال] 4 ملِع فب كَل َسْيَ
 َتنيَؤُملُل لقا :تلاق بوكرلا تدارأ |ملف «65::رقب] 4ُهلأ ةَعلعَيبح َنِ
 ؟كمساام :تلق تبكراملف ءاهنع تضرعأف ملا «ْمِهِرَصَيَأ َنِ .أوُضْعُي

 :تلاق ؟دالوأ كلأ :امل تلقف «[11:مرب] 4مّيْرَم بّتكْلا ىف دكذَو» :تلاق
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 ام :تلقف ًادالوأ اخرا تيبلبن «[١"9:ةرق رفبا]4ِهيدَب مساري اي ئَصَوَو»

 َدحقاَول 1[6 14 :ءاسفلا] 4«اًميلكَت اًميلكَت ئسم فاو وم هلل مَلكَو» :تلااق ؟مهؤاسأ

 ف ٌةَفيِلَح َكَلَعَج ان انإ دادي م ءهسب14ًاليلك َميِهَرَب هلل

 َوْسَملَعَول :تلاق ؟مهبلطأ مه عضوم يأ يف : :تلقف «0:ما«ٍضْرَألآ
 ميرماي تلقف بكرلا ةلدأ مهنأ تملعف «[6١:لحتا] «َنوُدَِبيْمُه مَجَكلَأيَو

 مهيلإ انلصو (ملف [>:عرم] ل نيل ُتََّذَت ىنإ» :تلاقف ؟ًاعيش نيلكأتأ

 ال نأ ترذن دقو ,مايأ ةثالث ذنم تلض دق انمأ هذه :اولاقو اوكب اهوأرو

 ىلإ َهِذَه َمُكِقِرَوي مُكَدَحُأ اَوَعَبَأَف) :تلاقف ,نآرقلاب الإ ملكتت
 .[1:فيكل] (ةَيِدَمْلَآ

 اهيلع تلخدف عزنا ين نإ: :اولاقف ؛مهتلأسف نوكبي كلذ دعب مهتيأر مث
 تنام اللف [: :ك14 قَحلآِب ِتْوَمْلَأ ٌةَرَكَس ٌتَءاَحَو # :تلاقف املاح نع اهتلأس

 وَسكَج ىف َنيقّْلَأ َّنإ) :تلاق ؟تنأ نيأ تلا ايار للا كالا

 اهنع هللا يضر [هه٠ هء:رمشا]4 رع ٍكايلَم ٌدنِع ٍقّدِص ٍَعَقَم ىف © رمد

 .نيمحارلا محرأ وهو اهعم اًنعو

 يردنكسألا هللا دبع يبأ نع ةياكح

 نم ًادحأ ىرأ يلعل ةيدابلا ىلإ تجرخ :يردنكسألا هللادبع وبأ خيشلا لاق

 نم ىلوأ لجرب يعامتجا ناك ول :يسفن ين تلقف ةيراج تيأرف .ءاسنلا وأ لاجرلا
 .ءاسنلا ماقم ىلإ لصت مل تنأو لاجرلاب عاتجالا ديرت هللادبع اي :تلاقف «ةأرما

 :تلاق ؟كتنيب اف :تلق «ةلطاب ةنيب ريغب ىوعدلا :تلاقف ءككاوعد ربكأ ام تلقف

 ديرأ :ثتلق ؟ةعاسلا هذه يف ديرت ام :تلاق مث ديري (مك هل ينأل ديرأ اك يل وه
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 ًاحانج تلأس ًاله .كماقم لوزنو «كنيقي فعض نم اذه :تلاقف ءايوشم ًاكمس

 قحب اهل تلقو اهفلخ تودغف ءاوهلا يف تراط مث «يناريطك هب ريطت قوشلا نم

 .لاجرلا الإ ديرت ام تنأ :تلاقف ةوعدب يلع يدوج كيلع معنأ يذلا

 ىرخأ ةياكح

 3 هنع هللا يضر- قيرز نب هللادبع لاق «نيفراعلا سودرف» يف تيأر :لاق

 تنأ ةبيرغاي :اهل تلقف ةأرماب انأ اذإو ءقيرطلا تللضأف سدقملا تيب ىلإ تجرخ

 فرط ذخ :تلاق مث .هبحي نم الاضو هفرعي نم ابيرغ نوكي فيك :تلاقف ؟ةلاض

 كلذ نم تبجعتف «سدقملا تيبب انأ اذإف ًاليلق تيشمف تلعفف «مدقتو ياصع

 نيفراعلا ريس يريسو ء«نيدهازلا ريس كريس اذه اي :تلاقف ؟اذه ام تلقو

 ال ينع تباغ مث «رايطلاب رايسلا قحلي ىتمف «رايط فراعلاو ؛رايس دهازلا

 .يتايح لوط اهركذ يف تيقبف ,تبهذ نيأ يردأ

 ديشرلا نوراه نع ةياكح

 هيلع ردقي ملف لكوتلا لهأ نم ًالجر بقاعي نأ دارأ ديشرلا نوراه نأ يور

 :لاقو .هرضحأف «نالف ناتسب يف وهو نجسلا نم جرخ هنإ :هل ليقف .هنجسب رمأف

 :لاق ؟هيف كلخدأ نمو :لاق «هيف ىنلخدأ ىذلا :لاقف ؟نحسلا نم كجرخأ نم

 اذه هيدي نيب ىداني ًايدانم رمأو صاخ سرف ىلع هبكرأف .هنم ىنجرخأ ىذلا
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 :دشنأو .ىلاعت هللا هزعأف ديشرلا نوراه هتناهإ دارأ دبع ءازج

 هنيهيًا موي قولخملاردقينلف هزعبًاديع نمحرلا مركأ اذإ
 هنيعيامويزعلابدحأ الف هناهأ زيزعلاهالوم ناك نمو

 .نينمؤملا ريمأ اي ينم دهزأ تنأ :لاق ,كدهزأ ام :ليضفلال ًاموي ديشرلا لاقو

 .ىقابلا نع تنأ تدهزو ينافلا نع تدهز ينأل :لاق ؟كلذ فيكو :لاق

 - مالسلا هيلع- ىسيع نع ةياكح

 ةسمخ قوسي -هللا هنعل- سيلبإ ىأر -مالسلاو ةالصلا هيلع- ىسيع نأ يور

 ,روجلا :لاق ؟يه ام :لاق .اهعيبأ نأ ديرأ ةراجت يه :لاقف ؟كلذ نع هلأسف ريمح

 يناثلاو ءنيطالسلل هعيبأ ينإف روجلا امأف ,ديكلاو «ةنايخلاو ءدسحلاو ءربكلاو

 دسحلا ثلاثلاو ,رئاشعلا رابك ينعي ىرقلا لهأ رباكأ ينعي ةنقاهدلل هعيبأ ربكلا

 .ءاسنلل هعيبأ ديكلا سماخلاو «راجتلل اهعيبأ ةنايخلا عبارلاو «ءارقلل هعيبأ

 :ءايشأ ةسمخب «ٌةنيزم ناتسب ايندلا :ةرقبلا ةروس ريسفت يف يروباسينلا لاق

 ,نيقولخملا ةحيصنو .راحتلا ةنامأو .دابعلا ةدابعو .ءارمألا لدعو «ءالعلا ملع

 ءاجف ,ةسمخلا هذه مامأ اهماقأو مالعأ ةسمخب -ىلاعت هللا هنعل- سيلبإ ءاجف

 ءايرلاب ءاجو ؛لدعلا بناجب هماقأو روجلاب ءاجو ءملعلا بناجب هماقأو دسحلاب

 شغلاب ءاجو .ةنامألا بناجب اهماقأو ةنايخلاب ءاجو «ةدابعلا بناجب هماقأو

 .ةحيصنلا بناجب هماقأو



 ل7 نيقاتشملا فئارط

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةديفم ةدئاف

 وبأ هاور «(ةحيصنلا نيدلا «ةحيصنلا نيدلا ؛ةحيصنلا نيدلا» : © يبنلا لاق

 ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم نيمألا قودصلا رجاتلا» : #لاقو .دواد

 موي شرعلا لظ تحت قودصلا رجاتلا» : © لاقو .يذمرتلا هاور «نيحلاصلاو

 مامإ ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ» : # هنعو .هريغو يناهبصألا هاور «ةمايقلا

 لك هيلإ يوأي ضرألا يف هللا لظ ناطلسلا» : هل لاقو .يناربطلا هاور «رئاج

 هللا رظني مل نيملسملا رومأ نم ًائيش يلو نم» : #لاقو .ةجام نبا هاور «مولظم

 .(مهجئاوح يف رظني ىتح هجئاوح يف

 ,موي لك اهديري ال نم ىلع ايندلا ضرعي -هللا هنعل- سيلبإ نأ يكحو

 اهباحصأ لوقيف .هرسياالو همبيو .هعفني الو هرضي ًائيش يرتشي نم :لوقيف
 سيل اهنمث :لوقيف ءسأب ال :نولوقيف «ةبويعم اهنإ :لوقيف ,نحن :اهقاشعو

 ةنعلب :ءايشأ ةعبرأب اهتيرتشا ينإف «ةنجلا نم مكبيصنب نكلو رانيدلاب الو مهردلاب

 كلذب انيضر :نولوقيف ءاهب ةنجلا تعبو «هباذعبو .هطخسبو .هبضغبو هللا

 ؛معن : نولوقيف ءاهوعدتال نأ ىلع مكبولق اونطوت اهب حبرأ نأ ديرأ :لوقيف

 .ةراجتلا تسب :لوقي مث ءاهايإ مهعيبيف



 نيقاتشطا فئارط ١

 ةغلاب ةظعوم

 ةعاس الإ هربق يف ثبلي مل طول موق لمع لمعي وهو تام نم» : لأ يبنلا نع
 موق دالب يف هحرطيو هيلجرب هفطخيف فاطخلا هبشي اكلم هيلإ هللا لسري مث ةدحاو

 لافطأب ةمايقلا موي ىتؤيلا : كلإإل هنعو «هللا ةمحر نم سيآ :هنيبج ىلع بتكيو طول

 : لوقيف ,نومولظملا نحن :نولوقيف ؟متنأ نم :ىلاعت هللا لوقيف سوؤر مهل سيل

 .ابدألا يف انوقلأف نيملاعلا نم ناركذلا نوتأي اوناك انؤابآ نولوقيف ؟ مكملظ نم

 (هللا ةمحر نم نيسيآ مههابج ىلع اوبتكاو «رانلا ىلإ مهوقوس ىلاعت هللا لوقيف

 ًاريزنخ هربق يف يطوللا خسميا» :لاق -مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع- هنعو

 هلآو هيلع- لاقو «ةرم نيعبس موي لك هربد نم جرختو هيرخنم نم رانلا لخدتو

 ىلع هدجوف رحبلا ىلإ هب هجوتف سيلبإ نع انريخأ :تيرفعل -مالسلاو ةالصلا
 الولو «طاوللا :لاق .كيلإ اهبحأو هللا ىلإ لامعألا ضغبأب انربخأ :لاقف ءاملا هجو

 .كتربخأ ام هللا يبن اي كاشم

 ايركرز نب ىبيحي نع ةياكح

 تنسح . معن :لاق ؟ًائيش ينم تلن له :سيلبإل يل ايركز نب ىبحي لاق

 ال نأ لع هلل :لاقف كدرو نع تمنف تعبش ىتح تلكأف ةليل يف لكألا كل

 .ًادبأ ًادحأ حصنأ ال نأ ىلع هلل انأو :سيلبإ لاقف «ادبأ عبشأ

 هيراجم اوقيضف مدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا نإ» :ثيدحلا فو



 ١.6 نيقاتشما فئارط

 ًءامو ًاضرأ هتيطعأ نإف ؛ناطيشلا رذب ةسوسولا :ذاعم نب ىبحي لاقو .«عوجلاب

 .هؤام مونلاو .هضرأ عبشلا :لاق ؟ءاملا امو ضرألا ام :ليق ءعاضالإو .هرذب تبن

 «ليل مايق نم لإ بحأ يئاشع نم ةمقل كرتأ نأل :ينارادلا ناميلس وبأ لاقو

 «عبشلا ايندلا حاتفم :ًاضيأ لاق مث .هبحأ نمل الإ هيطعي ال هللا نئازخ يف عوجلاو

 نم ةرخآلا بالط ىلع رضأ ًائيش ملعأ ال :لهس لاقو .عوجلا ةرخآلا حاتفمو

 تيوطاالو .عوجلاب الإ ءاملا ىلع اوشم ام هّللاو :ديز نب دحاولادبع لاقو .عبشلا

 .عوجلاب الإ ضرألا مهل

 نطبب :لاق ؟ةلزنملا هذه تلن مب :-هنع هللا يضر- يماطسبلا ديزي يبأل ليقو

 اذإو «هنم لبقت مل ةظعوملاب ناعبشلا ملكت اذإ:بتكلا ضعب يفو .راع ٍدسجو عئاج

 .هدفت مل ناعبشلا اهعمس

 ةمتاخلا ءوس نم هللاب ذوعنو ةمتاخلا ءوس

 نانو امهدحأ رفاس مث ءًاليوط ًانامز ةدابعلا يف ابحطصا نيلجر نأ ىكحو

 سراف زرب ذإ «مورلا نولتاقي نيملسملا تاوزغ نم ةازغ ين رخآلا (نيبف ءًاليوط

 دباعلا كلذ هيلإ زربف « نيملسملا نم ةثالث لتقف ةزرابملا بلطف مورلا ركسع نم

 .هعم ناك يذلا ةدابعلا يف هقيفر وه اذإف ههجو نع يمورلا رسحف ءادراطتو

 ؛مورلا نم جوزتو «مالسإلا نع دترا دعبألا نإ :لاقف ؟ربخلا اذهام نالف اي :لاقف

 نالفاي :هل لاقف .ىبأف مالسإلا ىلإ عجري نأ هلأسف .دالوأو لام اهيف هل راصو

 دقف فرصنا :هل لاقف ادحاو ًافرح هنم مويلا ركذأ ال :لاق ًاريثك نآرقلا أرقت تنك



 نيقاتشطا فئارط ١5

 كلت دعبف .هلتقف دباعلا هعبتف دترملا فرصناف .نيملسملا نم ةثالث تلتق

 سكعنا هلاوحأ يف طوبغم نم مكف ؛مالسإلا ريغ ىلع لتق تادابعلاو تادهاجملا

 برقلابو ًادرطو ةشحو سنألاب لدبف ؛لامعألا حبق هفراقمب يمرو لاحلا هيلع

 -:ليق امك ًادعبو ةبيغ
 ردقلا هب أيام ءوس فخت لو 2تنسح ذإ مايألاب كنظ تنسحأ

 ردكلا ثدحي يلايللا وفص دنعو اهب تررتغاف يلا يللا كتملاسو

 لك دنع .ةقاخلا ءوس فوخ نيقيدصلا فوخ :هللادبع نب لهس لاقو

 .ةكرحو ةرطخ

 كيلع هللادبع ابأ اي :هل ليقف «عزجلاو ءاكبلا ريثك يروثلا نايفس ناكو
 ينأ تملع ول ءيكبأ يبونذ ىلع وأ :لاقف ءكبونذ نم مظعأ هللا وفع نإف ءاجرلاب

 . "”اياطخلا نم لابجلا لثمب لابأ مل ديحوتلا ىلع تومأ

 «تومأ ىتح ىبسأر دنع دعقا :هناوخإ ضعبل لاقف نيفراعلا ضعب ضرمو

 نايبص ىلع هقرفو ًاركسو ًازول هكلمأ ام عيمجب رتشاف ديحوتلا ىلع تم نإف
 اورتسغي ال ىتح سانلا ملعأف كلذك نكي مل نإو «نالف سرع اذه :لقو .دلبلا

 ىلع هقرفو ركسلاو زوللا ىرتشاف ناهيإلا ىلع تام ىتح هسأر دنع دعقف يتزانجب

 .رطخ ىلع وهف ناهيإلا بلس نم فخي مل نمو .ملسف فاخ اذه .دلبلا نايبص

 مث «ةنحلا لخد هللا الإ هلإ الب هل متخ نم :لوقيو يكبي يمجعلا بيبح ناكو

 .هللا الإ هلإ الب يل متخي نأب يل نمو :لوقيو يكبي

 هللا الإ هلإ ال) ايندلا يف هلوق رخآ ناك نم نأب درو دق رثألا نأل ديحوتلا ريغ ىلع تومي نأ ىشخي ناك هنأ ينعي )١(

 .نيقنملا نيح اصلا ريغ لوقلا اذهل قفوي سيلو ةنجلا هل تبجو بيحوتلا ةملك يهو (هللا لوسر دمحم



 ١ ا/ نيقاتشطا فئارط

 اذه ملس فيك :ةكئالملا لوقت نمؤملا حورب ةكئالملا تدعص اذإ :دماح لاقو

 .انرايخ اهيف نتف راد نم

 مهللا :لوقي وهو ةبعكلا راتسأب ًاقلعتم ًالجر تيأر :يروثلا نايفس لاقو

 انم يفوتف نيملسم ةوخإ ةعبرأ انك :لاق ؟كتيضق ام يخأ اي :هل تلقف ءملس ملس

 !يل متخي مب يردأ اف انأ الإ قبي لو هتوم دنع نتفي دحاو لك ةثالث

 مهروبق يف ًالجر نيعبس تيأر :لاق هتبوت ببس نع لئسف «شابن لجر باتو

 .ةلبقلا نع اولوح دق

 ءاسنلا نأش يف يور امم

 هل تلاقف ,.مهرد فالآ ةعبرأ هاطعأف كولملا ضعب ىلإ ةكمسب دايص ءاج

 ىشنأ مأ ركذ ةكمسلا :هل لق :تلاقف ؟هنم اهذخآ فيك :لاقف تفرسأ :هتجوز

 .ىثنأ الو ركذ ال ىثنخ اهنإ :لاقف ؟كلذ نع هلأسف ءاهدض ديرأ :لقف لاق امهمف

 هذخأف مهرد طقس هنم اهذخأ لف .ىرخأ فالآ ةعبرأ هاطعأو كلملا كحضف

 ترداب :لاقف كلذ نع هلأسف ءًائيش قحتسي ال ليخب هنإ :هتجوز تلاقف ًاعيرس

 ال نأ :هيدانم ىدانو ىرخأ فالآ ةعبرأ هاطعأف ؛كلملا مسا هيلع نأل هذخأ ىلإ

 .هتجوز يأر نم دحأ عمسي

 َنمتاروعو ءتوكسلاب ٌنهيع اورتساف.تاروعو يع ءاسنلا» : كي يبنلا لاق

 .لاق امك وأ «تويبلاب

 نربدي نهوعدت الو ءأرمأ ءاسنلل اوعيطت ال :-هنع هللا يضر- ىلع مامإلا لاق
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 نيد ال نهاندجو كِلَلا نيصعو كلا ندسفأ نربدي امو نكرت نإ نبمإف «أرمأ

 «ةريثك نهب ةريحلاو «ةريسي نهب ةذللا ,نبتاوهش يف نهل عرو الو ءنباولخ يف نحل

 نم لاصخ ثالث نهيف .«تارهاعف نهحلاوط امأو <... » نهحلاوص امأف

 «تايغار نهو نعئمتيو .تابذاك نهو نفلحيو .تاملاظ نهو نملظتي :دوهيلا

 .نهرايخ نم رذح ىلع اونوكو ,نهرارش نم هللاب اوذيعتساف

 نهنم:فانصأ ىلع ءاسنلا نأ عيماجملا ضعب ين تيأر هنم لوقنملا يف لاق

 .بلعثلاو .ريطلاو .ةرأفلاو .برقعلاو «ةلغبلاو .بلكلاو .درقلاو ءريزنخلاك

 يتلا :يهف ةيناثلا امأو .برشلاو لكألا الإ فرعت ال يتلا يهف :ىلوألا امأ :ةمنغلاو

 ناك اذإ يتلا :يهف ةشلاثلا امأو ءاهاريج ىلع ًارخافت ةنولملا بايثلا سبل اهمه

 ةعبارلا امأو .ههجو يف تحاصو هيلع تبثو ًاريقف وأ .هنم تبرقت ًاينغ اهجوز
 امأو «ناريجلا نيب ةميمنلاب يشمت يتلا :يهف ةسماخلا امأو «ةفلاخملا نورحلا :يهف

 باغ نإ يتلا :يهف ةنماثلا امأو :ةراودلا :يهذ ةعباسلا امأو ,ةقارسلا :يهف ةسداسلا

 ةموصخلا باوبأ تحتفو تضرامت ءاج اذإو .تيبلا يف ام تقرس اهجوز اهنع

 .ريخو ةكرب اهلك ةكرابملا :يهف ةعساتلا امأو ,ةحاطلا يهو

 قناّتملاو «ةناّنألاو «ةناّنحلا اعبس:ءاسنلا نم جوزتت ال :«ءايحإلا» يف لاق

 دلو اهل يتلا يه ةناّنحلا :دامعلا نبا لاق .ةقاّبلاو «ةقاّدشلاو «ةقاّدحلاو «ةناّثكلاو

 ىلع نمت يتلا يه ةناّنملاو «نينألا ةريثكلا ةناّنألاو ءرخآ جوز اهل ناك وأ كريغ نم

 ؛مالكلا ةريثك ةقاّدشلاو ءاهرظن فكت ال يتلا يه ةقاّدحلاو .هتطعأ اهب اهجوز

 .لصألا يف ضايب )١(



 .١ نيقاتشطا قئارط

 بأ ناك يجوز ناك : لوقت 3 يتلا يه ةنانكلاو ءامايث قيربب متبم يتلا يه ةقاربلاو

 ًالمتو ءايم جرختو ءابق لخدت نم مكئاسن ريخ :-هنع هللا يضر- ءادردلا وبأ لاق

 لاق .ةعقرق اهنانسأل عمست يتلاو «ةعقلبلاو «ةعفلسلا مكئاسن رشو ءًابحو ًاطقأ اهتيب

 ىلع ةئيرجلا :ةعفلسلاو :ةرتخبتملا :ايملاو .ةلجع الب اطخلا ةبيرقلا :ابقلا :يرشخمزلا

 .لكألا ةريثك :ةعقرق اهسارضأل عمست يتلاو «ريخلا نع ةيلاخلا :ةعقلبلاو ءلجرلا

 ًاريخ ءاسنلاب مكيصوأ» : كلل يبنلا نع -|مهنع هللا يضر- هللادبع نب رباج نعو

 .؛هللا ةملكب نهجورف متللحتساو هللا ةنامأب نهومتذختا مكنإو ,مكدنع ناوع نبمإف

 هيلع ىنثأو ىلاعت هللا دمحف كلو يبنلا بطخ :برك يدعم نب مادقملا نعو
 .«ًاثالث اهررك ًاريخ ءاسنلاب مكيصوي ىلاعت هللا نإ» :لاق مث

 علض نم تقلخ ةأرملا نإف ًاريخ ءاسنلاب اوصوتسا» 49 يبنلا نع ةريره يبأ نعو

 .اهبناسل وهو اهالعأ اهيف ام جوعأ نأل «هالعأ علضلا يف ءيش جوعأ نإو ءجوعأ

 ءادوسلاب مكيلعو «ميقعلا ءانسحلا اورذ» : كل# يبنلا نع دوعسم نبا نعو

 .«ةمايقلا موي ممألا مكب رثاكم ينإف ؛دولولا

 ةياكح

 نود لاجرلا هللا ركذ دق هللا لوسر اي :نلق ءاسنلا نأ يبطرقلا ريسفت يف

 ِتَمِلْسُمْلآَو َتيِمِلْسُمْلا نإ» :ىلاعت هللا لزنأف ؟ريخ نم نهيف |ىف ءاسنلا
 . [7" ه :بارحألا] * رييِمؤُمْلاَو

 شارفلا ين اهجوز تناخ ةأرما اهيأ» : #4 يبنلا نع رساي نب رامع نعو
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 .«ةمألا هذه باذع فصن اهيلعف

 ىلاعت هللا هقزر امهنيب عمجي الالح ةأرما جيوزت يف ىشم نم» :ةريره يبأ نعو

 لكب هل ناكو . توقايو رد نم رصق يف ةأرما لك .نبعلا روحلا نم ةأرما فلأ

 .«اهرابن مايصو اهليل مايق ةنس ةدابع كلذ يف اهب ملكت ةملك وأ اهاطخ ةوطخ

 هللا بتك اهجوز بايث ةأرملا تلسغ اذإ» :لاق كُ# ىبنلا نع دوعسم نبا نعو

 هيلع تعلط ءيش لك امل رفغتساو «ةئيس فلأ اهل هللا رفغو .ةنسح يفلأ اهل

 .«ةجرد يفلأ اه عفرو سمشلا

 يف ريبكتلا لدعي ةأرملا لزغم ريرص : -اهنع هللا ىضر- ةشئاع تلاقو

 تسك ةأرما اميأو .ضرألاو تاومسلا نم لقثأ هللا ليبس يف ريبكتلاو هللا ليبس

 .ةنسح فلأ ةئام يدس لكب امل ناك اهزغ نم اهجوز

 ةأرما نوعبرأو ًالجر نوعبرأ لادبألا» : كل يبنلا نع كلام نب سنأ نعو

 .«ةأرما اهناكم هللا لدبأ ةأرما تتام املكو ًالجر هناكم هللا لدبأ لجر تام املك

 نإ ةح اص ةجوز نم ًاريخ ىىلاعت هللا ىوقت دعب نمؤملا دافتساام» : #4 هنعو
 اهنع باغ نإو .هتربأ اهيلع مسقأ نإو «هترس اهيلإ رظن نإو .هتعاطأ اهرمأ

 .«ةحلاصلا ةجوزلا اهعاتم ريخو عاتم ايندلا»:ثيدح يفو (هلامو اهسفن يف هتظفح

 مأ .ةملسم لكل ةحلاصلا ةودقلاو .ةميظعلا ةجوزلاو .ةميركلا ةردلا هذهو

 تابثلاو ةفقولا كلت هللا لوسر عم تفقو .دليوخ تنب ةجيدخ نينمؤملا

 .هترزآ .نورخآلا هلثمب يتأي الو .نولوألا هلثم ىلإ اهقبسي مل يذلا لذبلاو

 راغلا نم داع املو «هليبس يف تنافتو .هب تنمآو .هتقدصو «هتمركأو .هتدضاعو

 تعمجف «ينولمز ٍينولمز :لوقي وهو يحولا نم هيقل ام ةدش نم هبلق فجري
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 قلك ميهاربإ نيد ىلع ناكو لفون نب ةقرو اهمع نبا ىلإ تقلطناو اهبايث اهيلع

 ل هللا لوسر رشبت تعجرف «ربكألا سومانلاب اهرشبف ةصقلا هيلع تصقو
 سفن يذلاوف «تبثاو مع نباي رشبأ كلل :هل لوقتو هبلق نئمطتو «هداؤف تبثتو
 يشخو نزح يحولا هنع رتف املو «ةمألا هذه يبن نوكت نأ وجرأل ينإ هديب ةجيدخ

 ىلإ ثبو .ناهكلل ليخي ام هيلإ ليخو .كلمب سيل قفألا يف هاري ام نوكي نأ
 هذه ضفغب تضفغنبأ ام هللاو ةجيدخ اي» :امل لوقي سجاوه نم هدجي ام ةجيدخ

 ةجيدخ هل لوقتو «ًانهاك نوكأ نأ ىشخأ ينإو ,ناهكلا الو طق ًائيش مانصألا

 لصتل كنإ ءادبأ هللا كيزخي ال هللاو الك» :ةنينأمطلاو تابثلاو ةقثلا اهؤلم تاملك

 بئاون ىلع نيعتو ؛مودعملا بسكتو «لكلا لمحتو .فيضلا يرقتو .محرلا

 تاملك .«كسفن ىلإ ًاليبس ناطيشلل لعجي ال ام ريخلا تافص نم كيف نإو «قحلا

 هلثمب يتأب الو ءاحصفلا هيلإ قبسي مل بيترت يف ةقثلاو «ةنينأمطلاب بلقلا ألمت
 مأ ةريغ حدق ىتح دحأ هيلإ قبسي مل ءافو كلف لوسرلا اه ىفو دقو «ءاغلبلا

 ةجيدخ ىلعالإ © يبنلا ءاسن ىلع ترغام :تلاق ىتح ةشئاع نينمؤملا

 .اهكردأ مل ينإو

 بحاوص ىلإ اهولسرأ» :لوقيف «ةاش حبذ اذإ» هللا لوسر ناكو :تلاق

 يفإ» :كل» هللا لوسرلاقف !!ةجيدخ ...ةجيدخ :تلقف ًاموي هتبضغأف «ةجيدخ

 ام كل# يبنلا ءاسن نم دحأ ىلع ترغام :يراخبلا ةياور ينو ««اهبح تقزر

 حبذ امبرو ءاهركذ رثكي #4 يبنلا ناك نكلو ءاهتيأر امو «ةجيدخ ىلع ترغ

 نكي مل نأك :هل تلق امبرف ةجيدخ قئادص ىلإ ثعبي مث .ءاضعأ اهعطقي مث ةاشلا

 .«دلولا اهنم يل ناكو تناكو تناك» :لوقيف .ةجيدخ الإ ايندلا يف

 تخأ دليوخ تنب ةلاه تنذأتسا :تلاق ةشئاع نع -ىراخبلا ىأ- هيفو
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 :لاقف كلذل حاتراف وأ عاتراف ةجيدخ ناذئتسا فرعف هللا لوسر ىلع ةجيدخ

 شيرق زئاجع نم زوجع نم ركذت امو :تلقف ترغف «دليوخ تنب ةلاه مهللا»
 يف كل هللا لوسر لاقف ءاهنم ًاريخ هللا كلدبأف رهدلا يف تكله نيقدشلا ءارمح
 «سانلا يب رفك ذإ يب تنمآ دقو ءاهنم اريخ هللا ينلدبأ ام» :دمحأ مامإلا ةياور

 اهدلو هللا ينقزرو «سانلا ينمرح ذإ اهلإب ينتساوو «سانلا ينبذك ذإ ينتقدصو

 اص ليربج اهاتأو اهلمع لبقو اهردق هللا ىلعأ دقو «ءاسنلا دالوأ ينمرح ذإ

 .ةميظعلا ىرشبلاب

 ليربج ىتأ :لاق ةريره يبأ نع .ملسمو يراخبلاو «تيبلا لهأ ةمئأ ىور

 وأ ماعط وأ مادإ هيف ءانإ اهعم تنأ دق ةجيدخ هذه هللا لوسر اي» :لاقف ك9 يبنلا

 نم ةنجلا يف تيبب اهرشبو «ينمو اهبر نم هيب أرقاف كتتأ يه اذإف ءبارش

 هللظتو «ةنيكسلا هرمغت ؤلؤل نم ًاتيب ىنعي «بصن الو هيف بخص ال بصق

 وه هللا :تلاق يف لوسرلا اهغلبأ املو .ةاناعم الو ءجيجض هردكي ال «ةنينأمطلا

 محرتو اهيلع ىلاعت هللا لصو .مالسلا ليربج ىلعو . مالسلا هنمو مالسلا

 .كرابو ننحتنو

 ةنجلا يف باطحلا ةأرما نأ ةياكح

 لضفب ةنجلا لهأ نم باطحلا ةأرما نأ هباحصأ ربخأ #4 ىبنلا نأ ىور

 ءانعلاب ٌسْحَأ بطتحي جرخ اذإ يجوز نإ :تلاق تلئس (ملف ءاهجوزل اهعينص
 ؛يقلح قرحت داكت لبجلا يف هشطع ةرارحب سحأو ءانقزر ليبس يف هيقل يذلا

 .هماعط هل تددعأو «يعاتم تقسن دقو هدجو مدق ام اذإ ىتح درابلا ءاملا هل دعأف
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 سورعلا لبقتست اى هتلبقتسا بابلا جلو ام اذإف ءيبايث نسحأ يف هرظتنا تفقو مث

 نإو ءاهيلع هتنعأ ةحارلا دارأ نإف .هيلإ يسفن ةملسم .هتقشع يذلا اهسورع

 .اهوبأ اب ىهلتي يتلا ةريغصلا ةلفطلاك هيعارذ نيب تنك يندارأ

 اهقشع ةيراج عم زيزعلادبع نب رمع ةياكح

 .كلملا دبع تنب ةمطاف هتجوزل ًةيراج قشع زيزعلا دبع نب رمع نأ يور

 عاونأب اهتنيز ةفالخلا هيلإ تضفأ (لف «هيلع تبأف اهنم اهبلطف همارغ اهيف دازو
 اهتبهو دقف نآلاو كنع هذه تكسمأ تنك دق نينمؤملا ريمأ اي :تلاق مث «ةنيزلا

 :لاق مث ءاهسلجأ تمه نيحف كبايث يعلخا :اهل لاق مث .ًاغلاب ًارورس اهب رسف كل

 هنم ينافطصاف لماع لام جاجا بصتغا :تلاق ؟لصألا يف كب ءيج نيأ نم

 هل له :لاق ال :تلاق ؟وه يحأ :لاقف «هتنبال ينبهوف كلملا دبعل ينلسرأو

 - رمع هاطعأو «هابأ جاجحلا مرغأ ام ركذي نأ هرمأو هرضحأف دلو :تلاق ؟ةثرو

 :لاقف .املان كوبأ نوكي نأ رذحا :هل لاقو «ةيراجلا كلت - هنع ىلاعت هللا ىضر

 كدجو نيأ :ةيراجلا تلاقف ,ىبأف ؟اهعيبتأ :لاقف ىبأف .نينمؤملا ريمأ اي كل يه

 .ىوحلا نع يسفن ىبنأ ينكلو داز دق :لاق ؟يب

 ةفشاكملا لهأو ءايلوألا يف يور امم

 .(هربأل هللا ىلع مسقأ ول نيرمط يذ ريغأ ثعشأ بر» : هللا لوسر لاق

 هنبال لاق ناوضرلاو ةمحرلاو تيل نيدباعلا نيز نب رقابلا دمحم نع يور

 يف هاضر أبخ :ءايشأ ةثالث يف ةثالث أبخ ىلاعت هللا نإ «ينب اي :قداصلا رفعج
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 .هتيصعم يف هطخس أبخو «هيف هاضر لعلف ائيش ةعاطلا نم نرقحتست الف .هتعاط

 نرقحت الف هدابع يف هءايلوأ أبخو .هيف هطخس لعلف ًائيش ىصاعملا نم نرقحت الف

 .يلولا كلذ هلعلف ًادحأ

 نيدلا نيز ظفاحلا ةعرز يبأ نع «نيدقعلا رهاوج» يف يدوهمسلا ىكح

 يسفن يف تلقف :لاق «ةفاّيرلا ةفئاط نم ةيراّكملا نم صخش عم بكر هنأ يقارعلا

 نكسم لك ينو نكاسم عبرأ يف تاجوز عبرأ يل ناك ول : لمألا يف تضاخ دقو

 يلإ هفرط يراككملا عفرف :لاق نكاسملا ةيقب يف ام ريظن اهجاتحأ يتلا بتكلا نم

 عبرأو تاجوز عبرأ ؟لمألا اذه ام هيكف اي :لاقف ًافاك فاقلا هقطن ين لدبي ناكو

 :هل تلقو .هتباد نع تلجرتف :لاق ؟رخآلا يف ام ريظن نكسم لك يف نكاسم

 كنع تبهذ بكرت مل نئل هللاو ال :لاقف كتمدخ ين يشمأو بكرت نأ قحأ تنأ

 يعم بكر هيكف اي :يل لاق ةليمرلا ىلإ انلصو |لف .هعم تبكرف :لاق «يتبادب

 ءاركلا :هل تلقف «رامحلا نع لزن عضوملا اذه ىلإ لصو (ءلف «كارتألا نم صخش

 تبهذف هتعلتبال هيعلتبا ضرألل تلق ول هللاو ءاهب ينبرضو ةعركملا عفرف هينطعأ

 نسحو مهريغ اذكو ءايلوألا مهيف ةيراكملا ةفئاطف :خيشلا لاق .هتكرتو هيكف اي

 .نارسخ :لاق وأ نامرح نظلا ءوسو «حبر نظلا

 ةياكح

 نم دب ال نيملسملا نم ملاع لاقف «ةفشاكملاب رصم دالبب رهتشا ًابهار نأ يور
 :لاق هباب قرط ملف :ةمومسم نيكسب هدصقف ؛مهنتفي نأ نيملسملا ىلع افوخ هلتق

 رون كل نيأ نم :لاقف لخدو اهحرطف «نيملسملا ملاع اي لخداو نيكسلا حرطا

 نأ دهشأ معن :لاق ؟مالسإلا يف كل له :لاقف ءسفنلا ةفلاخمب :لاق ؟ةفشاكملا
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 تضرع :لاق ؟كلذ ىلع كلم ام :لاقف هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال

 .مالسإلا ىلإ ىلاعت هللا ينقفوف اهتفلاخف تبأف يضن ىلع مالسإلا

 .[118:لحفل] تر وتس مث مه َنيذّلاَو أوقتأ نيل َعَم هللأ نإ
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 نب نيدلا دجم نيسحلا وبأ ةجحلا مالسإلا خيش انخيش انل ىور ةبيجع ةياكح

 ًالجر نأ ءرشع عبارلا نرقلا اذه لوأ ين دهعلا ةبيرق ةبيجع ةصق يديؤملا دمحم

 ىنتح دارسجلا ةدمعأ تماقف موي حابص ةدعص تاهج يف ًارفاسم ناك ًاحاص

 ًاتوص عمسف ؛ضعب قوف اهضعب ةمكارتملا بحسلاك سمشلا نيع ىلع تطغ
 هللا انج اي :لوقي .هصخش ىريالو هتوص عمسي ىحصفلا ةيبرعلاب ءامسلا نم

 يداو ىلإ ًاهجتم ًادجم ريسلا لجرلا دغف ءيربنقلا عرز الإ فالع يداوب مكيلع

 رجشلا دارجلا ىطغ دقو رهظلا لبق اهيلإ لصوف «ةبيجعلا هذه ىريل فالع

 ؛هتعرزم نع هدصي نأ لواحي دحاو لك نيحالفلا نم سانلاو .عرزلاو رجحلاو

 قبي ملف «ةبرتألا ةراثإب اذهو ءشاوه لاب اذهو «نارينلا مارضإب اذهو «لوبطلاب اذه

 ءيجيو حوري وهو هتعرزم ين كاذ وه :هل اولاقف ءيربنقلا نع لجرلا لأسف ٌءيش

 ضرألا تناكو ةعاس الإ ضمت ملف «نولمعي |لثم لمعي هنأكو هباحصأ مامأ

 اذإو «ةريبكلا راجشألاو .بولعلا عوذج الإ قبي ملو .ءارضخ اهيف قبي مل ءادرج

 نم ءارضخ ةمالع تراصو «ةدحاو ةلقب اهنم لكأي مل اهمتداعك يربنقلا ةعرزم

 فيك ؟تلعف فيك :هل نولوقي هباحصأ هيلع ادغف .هلفسأ ىلإ يداولا ىلعأ

 املثم لمعأو شوهأ اهنيب ينومتيأر امأ ءاهف رص ىلع ىلاعت هللا ناعأ :لاقف ؟تلعف

 |ملف ءلجرلا هعبتو ةيرقلا دجسم يربنقلا لخدو ءاوبجعتف «يلايعو انأ نولمعت
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 .«فيضلاب ًالهسو ًابحرم :لاقف ءيربنق اي كفيض انأ :لجرلا لاق رهظلا اولص

 عم رصعلا ةالص ايلصو دجسملا اجرخ مث .همركأو هاَّدغف تيبلا هعم لخدف

 يرينقلا رضحف برغملا ءاج مث «سانلا ىلع ةدايز ًائيش لمعي مل يربنقلاو ءسانلا

 اولص املف ءاذه ىلع ملكتيو ءاذه حزاميو ءاذه عزاني وهو هدالوأو دجسملا

 ًالهسو ًابحرم :لاقف «ةليللا هذه كفيض ينإ :يربنقلل لجرلا لاق ءاشعلا

 يف حرتسا :هفيضل لاق مث ًاليلق هعم سلجو ءهاشعو همركأف هعم لخدف «فيضلاب
 هعبت جرخ |ملف .رخآ ناكم يف مانيس هنأ ًامهوم هدنع نم جرخو سلجملا اذه

 بناج يف ةأضيم هل لعج دق ناكو ءيلصي ماق مث أضوتي وه اذإف ؛ليلق دعب لجرلا
 ارافغتساو ءادوجسو اعوكر ليللا لاوط ىلصف «هتدابع بارحم اهبناجبو «هتفرغ

 «ماقأو نَّذأ رجفلا علط (ملف ءاهلثم لجرلا ري مل ةالص ىلصو ءًالاهتباو ًاليلبتو
 ””مّوقو هالصم نم جرخ رفسأ |ملف .مهعم ىلصف هدالوأ نم ةثالث هيلع لخدو

 هباحصأ عم أضوتف «ةعاسلا كلت مونلا نم مئاق هنأكو دجسملا اجرخو .هفيض

 لجرلاو تاوصألا تعفتراو ءاوعزانتو , مهضعبو وه كسامتو رجفلا اوَّلِصو

 لاقف راطفإلل تببلا ىلإ اوعجرف .هتاكرح لك هركف يف لجسيو يربنقلا بقاري
 :لاق ؟تعمس امو تيأر امو :لاق ؟كنأش اف ًابجع ٌتيأرو تعمس دقل :لجرلا

 الو توصلا عمسي دارسجلا ةدمعأ نم ًاتوص تعمسف ةدعص ىلإ رفاسم انأ |نيب

 يرينقلا عرز الإ فالع يداوب مكيلع هللا دنج اي :لوقي ءصخشلا ىري

 ءيش لع فخ ملف ,ةصقلا ىرأل فالع يداو ىلإ يرفس تلوح مث تبجعتف

 اهكرتو دارجلا عم ثدح ام مث .مهعم كتارتاهمو كباحصأ عم كتعزانم نم

 «كعرز ةمالس مث «نينس نم ةبدجم اهنأك «عرازمو ًاراجشأو ًابانعأ ًافصفص ًاعاق

 .ةالصلل هضقبأ يأ )١(



 ١ ةا/ نيقاتشطا فئارط

 كنأ ينتمهوأ نأ دعب ليللا لوط كتدابع نم تيأر ام مث ءككراجشأو «كبانعأو

 ال :لجرلا لاقف «ةقيقحلاب ينتربخأ ام الإ هللاب كلأسأف «مونلل يدنع نم جرختس

 كربخأسف هللاب ينتلأس اذإو ءنوعجار هيلإ انإو هلل انإو هللاب الإ ةوق الو لوح

 يل ىلاعت هللا لضفت يذلا يتعرزم هذهف .يتايح يف ًادحأ ربخت ال نأ هللاب كلأسأو

 هكاوفلاو بانعألاو عرزلا نم يلوعو يدالوأ قزرو يقزر ردصم اهلعجو اهب

 ام لك مسقأ نأ ينقفوو يناده ىلاعت هللا نإف «رئبلا يف ريثكلا ءاملاو ؛ةفلتخملا

 ًادحأ درأ ال ءلئاسلاو «دفاولاو ءرشانلل ثلثف .هيكزأ نأ دعب ءاثالثأ اهنم لصح

 نمدلاو حالصإلا نم ةعرزملا ىلع هب درأ ثلثو ًاصاخ ًاعدوتسم هل تلعجو ههنم

 ذنم ةداع اهتذختا دقو ءاذكهو ...يفيضو ىلوعو انأ توقتأ ثلثو .دهجو لمعو

 ذخأي الو دربلا مهذخأيو ءيضرأ بدجت الو ضرألا بدجت نينسلا تارشع

 «يرئب بضنت الو مهرابآ بضنتو ءيضرأ ذخأي الو دارجلا مهذخأيو ؛يضرأ

 .ةميسمجلا هئالآو «ةميظعلا همعن ىلع يلايعو انأ -ىلاعتو هناحبس- هللا دمحأ انأف

 اوصويو ءاويح ام كلذب يدالوأ يصوأو ءريبكلا هئاطعو ؛ليزجلا هريخو

 نم نوهزنتي ال ةبرقلا لهأ نإف ينيب يف ةالصلا ةصق امأو .كلذك مهدالوأ

 «ينوصع مهتحصن اذإو ءاهتاقوأل ةالصلا نولصي الو ءنورهطتي الو .تاساجنلا

 اورضح اذإف ينيب يف بصأ انأف ,نيذؤملاو ءامرغلا يل اولعفو «يلام يف اوعمطو

 انمق ولف ليللا ةالص ين تيأر ام امأو .مهعم تيلص تاقوألا رخآ ين ةالصلل

 ام ريطلا انيلع عقت ىتح اندجسو ءايانحلاك نوكن ىتح انعكرو راتوأك نوكن ىتح

 اهلك ىلاعت هللا معنف «ىلاعت هللا رفغتسأو ءانبر معن نم ةمعن لقأ ركش انيدأ

 كلذف ءوضولا دنعو دجسملا دنع مهعم تاعزانملا نم تيأر ام امأو «ةميظع

 ناسنإ نماالإ نوعرتقي الو ًادحأ نومحري ال لئابقلا ضعب نأ فرعت كنأ
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 ولو .هيف اوفلحو «يلام اوذخأل تيأر امث ءىشب نوردي ولو «مهراقيو .مهعراقي

 ال نأ هللاب كلأسأ مالكلا اذهو .هل هتكرتل يرهظ ىلع يذلا يبوث ىلع دحأ فلح

 .ةنامألاب سلاجملاو ًادحأ هب ثدحت

 :ًارعش كلذ بساني اممو

 اماجس دودنخلا ىلع عومدلا رجاو امانمذلتال كلنوفج عنما

 اماقأ بوننلا حبق لعنماي بساحمو تيم كانأب ملعاو

 امادخ مهب يضرو مهصتخاف ٍهَُخ يناوصلخأ موق لل

 امايقوادجسهيدلاوتاب مهيلعمالظلا نجاذإموق

 امايص نورطفيال مهرامو مهليل يفهركذ ب نوذنلتي

 اماعط لالحلا ىوس نوفرعيال ةفعأ مارحلا نع نوطبلا صمخ

 ةقانلاو يفصلا ةياكح

 يزعلا يلع نب دمحم ديسلاو ءيزمحلا يسردلا نادمح دمحم ديسلا انل ىور

 تازمحلا ين مهدالب ين ناك هنأ :تيبلا لهأ نم ناقودص ناح اص نالجر امهو

 ؛نابرح لآ نم نابين دمحم نب يفصلا دمحأ همسا حلاص لجر ةدعص دالب نم

 هلمع ناكو «ةرجألاب نيحالفلا عم ةحالفلا يف لمعي ناكو ءًائيش كلمي ال ناكو
 هنم هترجأ مسقي ناكو «ةرجألا نم هحمس ًافيعض ىأر اذإف هنسحأو لمع كربأ

 تاناويحلا ماعطإ هتبحمو هتبغر ناكو .هب قدصتي ام هنمو «هلايعو هب توقني ام

 ذخأيف ءابتدئاف نم سأيلا دعب اهوكرتيو اهلهأ اهلمبي يتلا ةرسكملاو ةقاعملا
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 ىلعو .ةحيحص تناك ول (ى «ءاملا ال برقيو ءاهيلإ هلصيو فلعلاو بضقلا

 اهرقعف لئابقلا رجاحم دحأ يف تلخد ةقان نأ ثدحو .هتايح نينس لاحلا اذه

 «ةحارجلا كلت تفاجو ءاهحرجو اهكرو يف سأفب اهبرض نأب ءرجحملا بحاص
 اهلمهأف ؛هريغلالو حبذلل ةحلاص يه الف ءاهبحاص ىلع تناه ىتح تعسوتو

 ًايموي اهدهاعت ةقانلا لحم حلاصلا لجرلا اذه فرع املو ؛موقت ال ةكراب ءالخلا يف

 .تماقو حرجلا كلذ نم تفاعت ىتح ةليوط ةدم .ًءاسمو ًاحابص فلعلاو ءاملاب

 نم نيرسكملا نم هغلب ام لك يف هنديد حلاصلا اذه لزي لو ءاهبحاص اهذخأو

 ةديدع نينس اذه ىلع يقبو .مهريضغو هدالب لهأ نم نيقوعملاو «تاناويحلا
 -لاعتو هناحبس- هللا قلخ ام لك ىلع نانح لاو فطعلا اذبم سانلا نيب ًاروهشم

 نم ريفغلا مجلا هيلع ةالصلل رضحو .هباحصأ هزهجف موتحملا لجألا هءاج ىتح

 ام نسحأ يف ةركب مهنيب اوأر ذإ ةالصلل ؤيهتلا يف مه انيبو ءفرعي ال نممو فرعي

 تعضوو ةزانجلا نم تبرقو نحت يهو تءاج نيأ نم نوردي ال ىلاعت هللا قلخ

 دمحم ديسلا لاق .فوفصلا نيب تفصو ةالصلل اوفص امل مث «هتعفرو ًابيرق اهسأر

 مث .فوخ اهنم ينلخادو يبنج ىلع اهسأر تعضو ىتح يفلخ تناكو :نادمح

 نم انعم يهو ةربقملا ىلإ ةزانجلا انلمح مث «ةيراج اهعومدو تنح ةالصلا انيمتأ ام

 نأ ديرت اهنأك محازت تناكو ةرات اهفلخو «ةرات اهراسي نعو «ةرات ةزانجلا نيمي

 ةمالعلا ديسلا لاقف ؛عطتسي ملف اهدرطو اهدص مهضعب لواحف مهعم لمحت

 ام لعفت اهوكرتا :نيعيشملا نيب ناكو - ىلاعت هللا همحر- ةيوار هللادبع نب ىبحي

 قوف يهو الإ رعشن لو ةربقملا تمحتقا ىتح ء.مهنودهاشت ال اهريغ هب لعلو ديرت

 ةفقاو ةقانلا كلت تيقبف .بجعلا ةياغ سانلا بجعتف «ليست اهعومدو ربقلا
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 ليبت نأ ديرت اهنأكو .هيطوتو اهسأر عفرت يهو هانفدو هاندحلأ ىتح ربقلا قوف

 نوري سانلاو تاظحل هسأر دنع تفقو نفدلا مت املو ,نيعيشملا عم بارتلا

 يف تخاس يهأ ردن ملف ةظحل يف تفتخا مث ءنوربكيو نوللبيو ١ نوبجعتيو

 !ءامسلا يف تعفترا مأ ضرألا

 رئبلا هيلع تلاهنا نم ةياكح

 يهو «ةجرحلا ةنيدم يف ناك هنأ ىلاعت هللا هديأ مالسإلا خيش انخيش انل ىور

 ءايتع رمعلا نم غلب دق حلاص لجر نميلا جاح اهزاتجي زاجحلا ندم نم ةنيدم

 ةرامل قيرطلا ىلإ ءيش برقأ دجسملا ناكو هتيب دنع دجسمو ةعرزم هل ناكو

 ىسمأ نم لكل جرخي ناكف عطقنملاو رفاسملاو ليبسلا نبا هيلإ يتأي ناكو ءزاجحلا

 هنديد اذهو ,دجسملا مهل جرسيو «ةوهقلاو لكأي امم صارقأ ءاشعلا دجسملا يف

 دوعيو هللا ءاش ام يلصي مث .دحأ هيلإ لصو دق نإ دجسملا دقفتي ىتح ماني ال ًئاد

 تسسيو «ديدش بدج نينسلا ضعب يف لصحف «ةديدع نينس اذكهو ههتيب
 .ءام ىقلن نأ انوجرل اهانلّرنو رئبلا انرفح ول :هدالوأل لاقف .هايملا تلقو .رابآلا

 هلعل ءرفحو ةهج نم فورج تاذ رئبلا تناكو هنم نوعزني هدالوأو رفحي لزنف

 زجعف ًامامت رثبلا تقبطناو ةهج لك نم يطلا هيلع لاهناف «رئبلا يط تحت نم
 ابمأل ؛ ةبرتآلاو راجحألا نم اهب لابنا امو اهيط جارخإو رئبلا رفح نع هدالوأ

 تامو «ةريثك نونس تضمف ءاهرفح اوعيطتسي لو هنم اوسيأف «ةقيمع تناك

 رثبلا رفح ىلع اولبقأو اوُنَغو ءايندلا مهيلع تلبقأو مهدالوأ أشنو دالوألا

 ًاتوص اوعمسف ءاهرعق ىلإ لوصولا نم اوبراق ىتح رفحلا يف ةدم او رمتساو

 نوملعي اوناكو رفحلا يف اورمتساو اوبجعتف «يلايع اي يوش يوش» لوقي ًافيعض
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 فرج يف وه اذإو اولصو املف .مهئابآ دهع يف هيلع تلابغا اهنأو ءاهيف مهدج نأ

 .هلاح فعضو .مظعلا ىلع دلجلا قصل دقو يلصي لجرلا ةماق ردق فورجلا نم

 .هوجرخيو رئبلا اورفحي مل اذامل مهأسف ءرصبلاو ركفلاو لقعلا مات .همسج قرو

 ؛نيرداق اونوكي لو تم دق نأ اورّدق ثيح «كلذ نم انؤابآ عطتسي مل اولاقف

 هدلج راصو .هرافظأو هرعش لاط دقو هوعلطأو «هيلع اونثأو هللا اودمحف

 ال ناكو ءاضرلاو ةنينأمطلا ىلاعت هللا هقزر هنأو هلاح مل فصوو ءساطرقلاك

 ءانبأل هجرخي ناك يذلا لثم ةوهقو فيغر هيتأي امدنع الإ تاقوألا فرعي

 هيتأي ناك .برغملا تقو ينو .كلذب تاولصلل تاقوألا ردقي ناكو ؛ليبسلا
 ىلاعت هللا ركذ نم رتفي ال ناك هنأو .دجسملا يف هب جرسي ناك يذلا لثم جارسلا

 .ميركلا نآرقلا نم هعم ام ةءارقو

 رانيد نب كلام نع ةياكح

 اهعم ةيراج ةرصبلا ةّقزأ ضعب يف تيأر :-هنع هللا ىضر- رانيد نب كلام لاق

 ؛ينيرتشت نأ حلصت ام ينعاب ول :تلاقف ؟كالوم كعيبيأ :اه تلقف مادخلا

 ىلع ردقت وأ :لاق ؟ةيراجلا هذه ىنعيبت :تلق ؟كتجاح ام :لاقف اهديس بلق

 رطعتت مل اذإ اهنأل ؛اهبويع ةرثكل ناتسوسم ناتاون يدنع اهتميق :تلق ؟اهنمث

 .تمره ترمع نإو .تلمق نهدتو طشمتت مل اذإو .ترخب كتست مل اذإو .ترفذ

 نم هللا اهقلخ كلذ نودب ةيراج ىلاعت هللا نم ىرتشأ انأو .ةساجنو ضيح تاذ

 .هؤام باطل رحبلاب اهقير جزمول .رهوجلاو رونلاو كسملا نمو ءروفاكلا ةلالس

 يف تدب ولو .,تملظأل سمشلل اهمصعم ادب ولو ,باجأل ًاتيم تعد ولو
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 نيب نم تأشن ,ترطعتل اهللحو اهيلحب قافآلا تهجاو ولو .ترانأل تاملظلا

 «ميعنلا مايخ يف ترصقو «ناجرملاو توقايلا نابضقو «نارفعزلاو كسملا ضاير

 ام .تفصو يذلا :لاق ؟نمثلاب قحأ |هبيأف ءاهدو لدبتي الو ءاهدهع فلخت ال

 اهيلإ تفتلاف «ىلاعت هلل ةوهش كرتتو «ليللا يف نيتعكر عكرت نأ :لاق ؟اهنمث

 عيمجب قدصتو كلذ لثم هديبعل لاقو «ىلاعت هللا هجول ةرح تنأ ةيراج اي :لاقو

 كدعب شيعال :ةيراجلا تلاقف.هب رزتأو ًاظيلغ ارتس هل ذخأو هبايث عزنو هلام
 .-|مهنع هللا يضر- ىلاعت هللا ةدابع ىلإ اجرخو ةءابع تسبلو اهبايث تعزنف

 ةلمنلاو -مالسلا هيلع- ناميلس ةياكح

 تان لوتلا يداوي ءااتالار هذاضلا يلب لب رح 8821 ىو

 :ُدوُتُجَو ُنَمْيَلس ْمُكَدَمِطَح ال مككَسَم اوُلْخْدَأ ُلْمَتلآ اًهُيأتيو:ةلمن
 ىلإ ليمت نأ مهبولق ىلع افوخ كلذ تلاق (منإو [8:لسل] 4َنورْعْشَي ال ْرَهَو

 ككلمب لغتشملا ينافلا اهيأ مالسلا كيلعو :تلاق ناميلس اهيلع ملس املف ءايندلا

 مدقم فلأ نوعبرأ يل ةفيعض ةلمن انأفًايبو ًارمأ كل نأ ناميلس اي نظنأ «ينافلا

 :لاقف ,برغملا ىلإ قرشملا نم فص لك لمنلا نم ًافص نوعبرأ مدقم لك تحن
 بئاصملا لهأ سابيلو ةبيصم راد ايندلا نأل :تلاق ؟داوسلا نوسبلت فيك

 «ةيدوبعلل ةمدخلا ةقطنم هذه :تلاق ؟ كطسو يف يذلا زحلا اذه (مف :لاق داوسلا

 :لاق «ىلوأ مهنع دعبلاف «ةلفغ يف مهنأل :تلاق ؟قلخلا نع نودعبت مكلاب اف :لاق

 مكف :لاق ءاهنم جرخن اذكهو ايندلا ىلإ اندرو اذكه :تلاق ؟ةارع مكلاب اف

 املك رفاسملاو رفس ىلع انأل :تلاق ؟ملو :لاق «نيتبح وأ ةبح :تلاق ؟ةلمنلا لمحت
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 كنم بلطلاو زجاع تنأ :تلاق :ةجاح ينم يبلطا :لاق .هرهظ فخ هلمح فخ

 يبلطا :لاق .يرمع ينو يقزر يف دز :تلاق ,بلطلا نم دب ال :لاق «زئاج ريغ

 ام :لاق «نيجاتحملا جئاوح يضقي ىلاعت هللا نإ :تلاق ءيدي ين نوكي ًائيش

 ين مهبغرأو .ةرحاسلا ايندلا نع يباحصأ رذنأ ةرذنم يمسا :تلاق ؟كمسا

 :لاق ؟ككلم يف تيتوأ ام رخفأ امو لضفأ ام نايلس اي :تلاق مث ةرخآلا

 كانيطعأ يذلا هانعم :تلاق ءال :لاق ؟هانعم ملعتأ :تلاق «ةنجلا نم هنأل متاخلا

 معن :لاق ؟اذه ريغ له :تلاق مث «متاخلا اذه صف ردقب كدي يف ايندلا نم

 ءال :لاق ؟هانعم ملعتأ :هل تلاق ؛حيرلا رهظ ىلع رمي ةنجلا نم وهو .يطاسب

 لوزي ادغو كسعم مويلا .حيرلا لثمك كعم ام عينج نأ ىلع هيبنت اذه :تلاق

 كرمع نأ ىلإ ةراشإ هيف :تلاق رهش اهحاورو رهش اهودغ نإف :اهل لاق .كنع

 ناهيلس اي :هل تلاق مث ناي نيس بجع دازف ءريسلا يف لجعتسم تنأو ريطي

 نع تلغتشا دق :هل تلاق ريطلا قطنم يبر ينملع دق معن :لاق ؟اذه ريغ له

 سنإلا ينمَّدْخَأ معن :لاق ؟اذه ريغ له :هل تلاق مث ؟ريغلا ةاجانمب هللا ةاجانم

 كتمدخب لغتشا دق قلخلا نإ :كل لوقي قلاخلا نأ ىلإ ةراشإ هيف :تلاق «نجلاو

 صفب سنأتسأ ينإ معن :لاق ؟اذه ريغ له :هل تلاق مث ءيتمدخب تنأ لغتشاف

 نع كينغي ىمسملاب تسنأتسا تنأ اذإ :تلاق «ىلاعت هللا مسا هيلع نأل ؛متاخلا

 هكلم نأ ققحت دقو ءاهمالك نمو ةلمنلا نم هايل! نايلس بجع اهدنعف .مسالا

 اهليبس لاح ىلإ تداعو اهعدوف ,ةلدرخ يواسي ال ىلاعت هللا كلم يف

 .بجعتم وهو داعو

 هءايبنأو هءايلوأ بدؤي هنأل ؛كالوم ةمكح ىلإ هللا كمحر ىخأ اي رظناف
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 ىاعت هللا ىلإ داع رتخسبتم لجر ةياكح

 :لاقف «كلذ نع هلأسف هسرف ىلع رتخبتي ًالجر ىأر هنأ نيفراعلا ضعب نع

 اذإ هسناوأ :مالغلا لاقف .هنم كبرق يل فص :فراعلا لاقف ناطلسلا مالغ انأ

 يلإ رظنيو ءشطع اذإ هيقسأو . عاج اذإ همعطأو «مان اذإ هسرحأو .هدحو سلج
 «ينبرضي :لاق ؟تلفغ اذإ كب عنصي امو :فراعلا لاقف .تارظن ثالث موي لك

 نأل .كنم راختفالاب ىلوأ انأ :فراعلا لاقف «ينبقاعي :لاق «تبنذأ اذإو :لاق

 .ءينسرحي تسمن اذإو .ةدحولا يف ينسنؤيو ينيقسيو ينمعطي يذلا وه يالوم

 انأف تارظن ثالث موي لك يف كيلإ رظني كالوم ناك نإو «يل رفغي تبنذأ اذإو

 نآلا نم نإ تقدص :لجرلا لاقف «ةرظن نيتسو ةئامثالث مويلا يف يلإ رظني يالوم

 سبالملا نم هيلع ام علخو سرفلا نع لزن هنإ مث كالوم ةمدخ ىلإ دئاع
 .نانملا دحاولا مدخو .ناطلسلا ةمدخ كرتو .ناسحلا

 -هنع ىلاعت هللا يضر- ينرقلا سيوأ

 نيعباتلا ريخ «ينرقلا يدارملا ورمع نب برح نب رماع نب سيوأ رماع وبأ وه

 ردلا رشنا ينو .هري لو هللا لوسر نمز كردأ 4 نيلسرملا ديس ةداهشب
 نأ رمع نع دعس نباو مكاحلاو .ملسمو .دمحأ مامإلا ىور «نونكملا

 مث دارم نم نميلا لهأ دادمإ عم رماع نب سيوأ مكيلإ يتأي» :لاق هللا لوسر

 مسقأ ول رب اهب وه ةدلاو هل .مهرد عضوم الإ هنم ئربف صرب هب ناك نرق نم
 نم دعس نباو مكاحلا ىورو «لعفاف كل رفغتسي نأ تعطتسا نإف «هربأل هللا ىلع



 ننس نيقاتشما فتارط

 فيك :لاق «يل رفغتسا :ينرقلا سيوأل لاق هنأ رمع نع رباج نب ريسأ قيرط

 لإ هللا لوسر تعمس :لاق ؟ © هللا لوسر بحاص تنأو كل رفغتسا

 .«ينرقلا سيوأ هل لاقي لجر نيعباتلا ريخ نإ» :لوقي

 :لاق ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ديج دنسب دمحأو مكاحلاو دعس نبا ىورو

 تعمس نإ :لاق معن :اولاق ؟سيوأ مكيفأ نيفص موي ماشلا لهأ نم لجر ىدان

 لخدف هتباد برض مث ينرقلا سيوأ نيعباتلا ربخ نم نإ» :لوقي هللا لوسر

 . 0 ىلع باحصأ يف

 نيفص موي ههجو هللا مرك ايلع تدهش :لاق ةتابن نب غبصألا قيرط نمو

 ؟مامتلا نيأ :لاقف الجر نوعستو ةعست هعيابف ؟توملا ىلع ينعيابي نم :لوقي

 |ف ينرقلا سيوأ اذه :ليقف «هعيابف سأرلا قولحم فوص رامطأ هيلع لجر هءاجف
 .لتق ىتح براحي لاز

 نم مكيفأ نرق لهأ اي :ىنمب ربنملا ىلع رمع ىدان :لاق بيسملا نب ديعس نعو
 :لاق «لامرلاو رافقلا نكسي نونجم كاذ نينمؤملا ريمأ اي :خيش لاقف ؟سيوأ همسا

 43 هللا لوسر مالسو يمالس هوغلبأو «هوبلطاف متدع اذإ .هينعأ يذلا كاذ

 رمع ينفرع :لاقف , هللا لوسر مالسو رمع مالس هوغلبأف نرق ىلإ اوداعف

 يف داع مث ءًارهد رثأ ىلع كلذ دعب هل فقي ملف ههجو ىلع ماه مث ءيمسا رهشو

 .نيفصب دهشتساف هيدي نيب لتاقف اي يلع مايأ

 : 8 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ةوفصلا ةفص يف يزوجلا نبا ىكحو

 ةثعشلا «ءايربألا ءايفخألاو ءءايفصألا هقلخ نم بحي -لجو زع- هللا نإ»



 نيقاتشطا فئارط ١175

 مل ءارمألا ىلع اونذأتسا اذإ نيذلا ,.مهنوطب ةصمخلا .مههوجو ةربغملا .مهسوؤر

 م اوعلط نإو ءاودقتفي مل اوباغ نإو ءاوحكني مل تامعنتملا اوبطخ نإو ءمهل نذؤي

 هللا لوسر اي :اولاق ءاودهشي مل اوتام نإو ءاوداعي ملاوضرم نإو .مهتعلطب حرفي

 :لاق ؟ينرقلا سيوأ امو :اولاق ءينرقلا سيوأ كاذ :لاق ؟مهنم لجرب انل فيك

 براض .ةمدألا ديدش مدآ «ةماقلا لدتعم «نيبكنملا نيب ام ديعب «ةبوهص وذ لهشأ

 ولتي هلاش ىلع هنيمي عضاو .هدوجس عضوم ىلإ هرصب مار .هردص ىلإ هنقذب

 .فوص ءادرو فوص رازإب رزتئم .هل هبؤي ال نيرمط وذ هسفن ىلع يكبي نآرقلا

 نإو الأ .همسق ربأل هللا ىلع مسقأ ول ,ءامسلا يف فورعم ءضرألا لهأ ين لوهجم

 اولخدا :دابعلل ليق ةمايقلا موي ناك اذإ هنإو الأ ءءاضيب ةعمل رسيألا هبكنم تحت

 يلع ايرمع اي ءرضمو ةعيبر لثم يف هللا هعفشيف عفشاف فق : سيوأل لاقيو «ةنجلا

 رشع هنابلطي اثكمف :لاق «[ىل هللا رفغي امكل رفغتسي نأ هيلإ ابلطاف هامتيقل (متنأ اذإ
 يبأ ىلع ماق رمع اهيف كله يتلا ةنسلا رخآ يف ناك الف .هيلع ناردقي ال نينس

 خيش ماقف ؟سيوأ مكيفأ نميلا نم جيجحلا لهأ اي :هتوص ىلعأب ىدانف سيبق

 وهو سيوأ لاقي يل خأ نبا نكلو سيوأ نم يردأ ال انأ :لاقف ةيحللا ليوط ريبك

 ريقح انلبإ ىعري هنإو .كيلإ هعفرن نأ نم ًارمأ نوهأو ءًالاح لقأو ءًاركذ لمخأ
 انمرحبأ اذه كيخأ نبا نيأ :لاقو .هديري ال هنأك رمع هيلع ىمعف ءانرهظأ نيب

 يلعو رمع بكرف :لاق ؛تافرع كارأب :لاق ؟باصي نيأ :لاق معن :لاق ؟وه

 اًدشف .ىعرت هلوح لبإلاو ةرجش ىلإ يلصي مئاق وه اذإف ءتافرع ىلإ ًاعارس

 مث ةالصلا سيوأ ففخف هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :الاقف هيلإ البقأ مث (هيرامح

 ريجأو لبإ يعار :لاق ؟لجرلا نم :الاق .هتاكربو «هللا ةمحرو يلع مالسلا :لاق



 ١ 1/ نيقاتشطا فئارط

 :الاق «هللادبع :لاق ؟كمساام «ةراجإلا نعو ةياعرلا نع كلأسن انسل :الاق «موق

 ناديرت ام ناذه اي :لاق ؟كمأ كتمس يذلا كمسا ام «هللا ديبع مهلك ضرألاو

 .ةلوهشلاو ةبوهشلا انفرع دقف ٍنرقلا ًاسيوأ # دمحم انل فصو :الاق ؟ىلإ

 تنأف كاب تناك نإف انل اهحضوأف ءاضيب ةعمل رسيألا كبكنم تحت نأ انربخأو

 ينرقلا سيوأ كنأ دهشن :الاقو «هنالبقي هاردتباف «ةعمللا اذإف هبكنم حضوأف وه

 دلو نم ًادحأ الو يسفن يرافغتساب صخأ ام :لاق كل هللا رفغي انل رفغتساف

 ناذه اي «تاملسملاو نيملسملاو ؛تانمؤملاو نينمؤملا يف رحبلاو ربلا يف هنكلو ؛مدآ

 ءرمعف اذه امأ : ْيإ 2 لع لاق ؟امتنأ نمف يرمأ |مكفرعو يلاح امكل هللا رهش دق

 ريمأ اي كيلع مالسلا :لاقف ًائاق سيوأ ىوتساف ءبلاط يبأ نب يلعف انأ امأو

 ةمآلا هذه نع هللا مكازجف بلاط يبأ نب يلع اي تنأو هتاكربو هللا ةمحرو نينمؤملا

 هللا كمحري كناكم :رمع هل لاقف ءاربخ كسفن نع هللا كازجف تنأو :الاق ءًاريخ

 ناكملا اذه .يبايث نم ةوسك لضفو .يئاطع نم ةقفنب كيتآف ةكم لخدأ ىتح

 ؛مويلا دعب كارأ ال كنيبو ينيب داعيم ال نينمؤملا ريمأ اي :لاق «كنيبو ينيب داعيم

 «فوص نم رازإ يلع ىرت امأ ؟ةوسكلاب عنصأ امو ؟ةقفنلاب عنصأ ام ينفرعف

 ينارت ىتم ناتفوصحمل لعن نأ ىرت امأ ؟امهقرخأ ينارت ىتم فوص نم ءادرو

 نإ «نينمؤملا ريمأ اي ؟اهلكآ ينارت ىتم مهارد ةعبرأ يتياعر نم تذخأ ينإ ؟امهيلبأ

 كمحر ففخاف ءلوزهم فخ رماض الإ اهزواجي ال ًادوؤك ةبقع كيديو يدي نيب

 تيل الأ :هتوص ىلعأب ىدان مث ءضرألا هتردب برض كلذ رمع عمس املف «هللا

 ءاهو اهيف اب اهذخأي نم الأ ءاهلمح جلاعت مل ًارقاع تناك اهتيلاي .همأ هدلت مل رمع

 ,ةكم ةيحان رمع ىلوف ءانهاه انأ ذخآ ىتح انهاه تنأ ذخ نينمؤملا ريمأ اي :لاق مث



 نيقاتشطا فئارط 1١1

 ىنح ةدابعلا ىلع لبقأو «ةيعرلا نع ىلخو مهلبإب موقلا ىفاوف هلبإ سيوأ قاسو
 .ًارصتخم ىهتنا .- لجو زع- هللاب قحل

 عم نيفصب أديهش هتافو اوححصو ةريثك رابخأ يف نيخرؤملا نم ريثكلا هركذو

 .هتاكرب نم انيلع ىلاعت هللا داعأو ايي, ىلع نينمؤملا ريمأ

 نمو ءًاجرف مه لك نم هل هللا لعج رافغتسالا مزل نم» : هللا لوسر نع

 .«بستحي ال ثيح نم هقزرو ًاجرخم قيض لك

 .«ةرم نيعبس مويلا يف هللا رفغتسأف يبلق ىلع ناغيل هنإ» : أ هنعو

 :لاقف ًادلوو الام ينقزري يل هللا عدا :لاقف يرصبلا نسحلا ىلإ لجر ءاجو

 ًارطم يضرأل ينقزري يل هللا عدا :لاقف رخآ لجر هءاجو ءرافغتسالا نم رثكأ

 :لاقف اح اص ًادلو ينقزري هللا عدا :رخآ لجر لاقو .رافغتسالا نم رثكأ :لاقف

 تراك هن َمُكَكَر أوُرِفْغَتَسَأ ُتْلُقَف :ىلاعت هلوق الت مث ,رافغتسالا نم رثكأ

 َنيَبَو لاومأب م ْدِدْمُيَو © اًراَرَدَي كْيَلَع َءآَمَسلَأ ٍلِسَرُي © اًراَفَغ
 ٠-0 .:ون] 4أركنأ ركل لعجتو سكبس دل لجو

 اوُقنأَو اوُطِباَرَو أوُرباَصَو أوُريَصآ أوما تريزا اًهُيَاتَيإ :ىلاعت هللا لاقو
 ىلع «اوريصا» :فاشكلا ريسفت يف لاق [+..:درمع لا] «حروُحلَفُت َمُكَلعَل هلل
 ىلع ربصلا ين مهوبلاغ يأ .داهجلا يف هللا ءادعأ «اورباصو» .هفيلاكتو نيدلا

 باب ةرباصملاو ءًاتايثو مهنم ًاررص لقأ اونوكت ال برحلا دئادش



 58 ىنيقاتشمطا فئارط

 هتدشل اصيصخت هيلع ربصلا بجي ام ىلع ربصلا دعب ركذ ربصلا نم

 نيدصرتم اهيف مكليخ نيطبار روغثلا يف اوميقأو «اوطبارو» .هتيوعصو

 َتروُبِهُرُ ٍليْخْلا ٍطاَبَر "نمو :-لجو زع- هللا لاق ءوزغلل نيدعتسم

 ةليلو ًاموي طبار نم» : #4 يبنلا نعو [+.:لها]4ّمكَوُدَعَو ِهَللأ َوُدَع يب
 .ىهتنا «رهش مايص لدعك ناك هللا ليبس يف

 يأ ؛«اوربصا» :ةميركلا ةيآلا هذه يف - ىلاعت هللا همحر- يطقسلا يرسلا لاقو

 تابثلاب ىلاعت هللا ليبس يف لاتقلا ىلع «اورباصو» ؛مالسلا ءاجر ايندلا ىلع

 هنم مكل بقعي امك «هللا اوقحاو» .ةماوللا سفنلا ىوهل «اوطبارو» «ةماقتسالاو

 .ةماركلا طاسب ىلع ًادغ «نوحلفح مكلعلا «ةمادنلا

 -مالسلا هيلع- ىسوم نع ةياكح

 هكردأف بائذلا ريثك داو ىلإ ىهتناف همنغ ىعري ًاموي فادي, ىسوم جرخ

 زجع منغلاب لغتشا نإ ًاريحتم نكي يقبف رهسلاو ةدابعلا ةرثك نم مونلاو بعتلا
 هفرطب قمرف «منغلا ىلع بائذلا تراغ مان نإو ءبعتلاو مونلا ةبلغ نم كلذ نع

 هسأر عضو مث ؛كريدقت قبسو «.كتدارإ تذفنو .كملع طاحأ :لاقو ءامسلا ىلإ

 بجعتذ «مانغألا ىعري وهو هقتاع ىلع هاصع ًاعضاو ًابئذ دجو ظقيتسا |ملف «مانو

 .«ديرت امك كل نكأ ديرأ امك يل نك ىسوم ايا :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف كلذ نم



 نيقاتشطا فئارط ١

 -مالسلا هيلع- ىسومل مداخ نع ةياكح

 ىسوم ينثدح هللا ميلك ىسوم ينثدح :لوقيو دي ىسوم مدخي لجر ناك
 هنع لأسف ًاريزنخ دوقي لجر ءاجف هنع لأسف ًامايأ ىسوم هدقتفا مث هللا يجن

 ىلإ هدري نأ - لجو زع- هبر نايل ىسوم اعدف «ريزنخلا اذه وه :لاقف ؛لجرلا
 ام هنود نمف مدآ هب اعد امب ينتوعد ول ىسوم اي هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف .هلاح

 .نيدلاب ايندلا لكأي ناك هنإ عنص اب كربخأ نكلو «كتبجأ

 .ههجو هللا سمط ةرخآلا لمعب ايندلا بلط نم» : #هنع يناربطلا ىورو

 .(رانلا يف همسا تبثأو .هركذ قحمو

 ىلاعت هللا ىلع لكنم لجر ةياكح

 يعم :لاقو «ءاملا رهظ ىلع صخش مهل رهظف رحبلا يف ةنيفس موق بكر :لاق

 هذه :مهدحأ لاقو اوبجعتو ةنيفسلا لهأ شهدناف «رانيد فلأب اهعيبأ ةملك

 لحجب هللا ٍقَكَي نمو :لق :لاقف اهحرطف رحبلا يف اهحرطا :لاقف ءرانيد فلألا

 اهظفحا :لاقف اهاقف + .؟:قالطل] 4 ُبستححن ال ُثيَح ّنِم ُهَفُررَيَو و اجرت هل

 جوملا هامرف ةيآلا هذه أرقي حول ىلع لجرلا يقبو بكرملا رسكنا اهظفح ملف ًاديج
 اذك ةدلب نم انأ :تلاقف ءاهرمأ نع اهلأسف ةليمج ةأرما اهيف دجوف «ةريزج يف

 ينج رحبلا نم علطي موي لكو ءانتنيفس ترسكنا امدنع انه ىلإ رادقألا يب تءاج



 ١/١ نيقاتشطا فئارط

 ٍناكم ين ينيلعجا :لاقف «هنم ىلاعت هللا ينظفحيف يسفن نع يندواريف اذك تقو يف

 أرق هآرو رحبلا نم ينجلا جرخ |لف «راجشألا نيب هتفخأو تلعفف «يناري الو هارأ

 هيف فهك ىلإ لجرلا ديب ةأرملا تذخأ مث .كلذب ةأرملا تحرفف ًاران بهتلاف ةيآلا

 ءاهلهأ امهدصقف اهيلإ راشأف ةنيفس اب ترمف «ريثك ءيش ؤلؤللاو رهاوجلا نم

 هتميقب اينغتساو «ىلاعت هللا الإ هملعي ال ام ؤلؤللاو رهاوجلا نم دحاو لك ذخأو

 .اهجوزتو ىلاعت هللا ةدابع ىلع هب اناعتساو ء|مهتايح يف

 اهتامالعوايندلا يف

 بلقلا نع بوبحملا جارخإ نأل ءاهب لخبلا بلقلا يف ايندلا نوك تامالع نم
 هللا يبن ليق نإف ءاهب دوجلاو الذب طقف ديلا يف اهنوك تامالع نمو ءريسع

 «بيطلا :ثالث مكايند نم يلإ ببح» :لاق فيكف قلخلا عروأ ك## دمحم
 ناتنثا تناك نإو ةثالثلا هذه نأ باوجلاف «ةالصلا ين ينيع ةرق تلعجو ء.ءاسنلاو

 ردق ىلع دئازلا وه ايندلا يف مومذملا نأل ؛ةقيقح تسيلو ةروص ءايندلا نم اهنم

 ايندلا نم سيلف توقو ةجوزو مداخو نكسم نم هنم دبال ام امأو «ةيافكلا

 ةثالثلا هذه هيلإ ىلاعت هللا ببحف ًاعرشم ناك هنأ رخآ باوجو .ةمومذملا

 ردقبو .لقعلا ين ديزي بيطلا بح نأل «ةمايقلا موي ىلإ ةعبتم هتعيرش نوكتل
 رثكت لايعلا ةرثكبو ءلسنلا ةرثكو ةفعلا ببس ءاسنلاو ؛نيدلا ىوقي لقعلا

 جوزت الإ ًايبن ىلاعت هللا لسرأ امو «ةدابعلا رثكت دابعلا ةرثكبو ءدابعلا

 ء.روصحهنأريخأهنألامأي مو ًاضيأ جوزت كي ىيحب ىسح
 سيوأ بلق بيطلاب دارأ :ليقو هلوزن دعب جوزتي هنإ :ليق هنإف ىسيع امأو

 ه9 لوسرلا ةبحم نارينب قرتحا هنإف - هنع ىلاعت هللا يضر - ينرقلا



 ىنيقاتشما فئارط ١7

 [بناج يأ] «نميلا لبق نم نمحر لا سفن دجأل ينإ» :89 لاق كلذلف

 ّْ . هب رعب دقو

 :ينصحلا نيدلا يقت ديسلا هللا لو فراعلا خيشلا رد هللو

 كنع لحار يننإايندرادايو كانم يل دبال بابحألا ةقرف ايأ

 كحضللو يلام توملا تاركسايو ىنمللو يلام مايألارصق ايو

 يكيي نمف يسفنل يكبأ ال تنك اذإ ةربسعب يسفنل يكبأ ال يلامو

 ىمعألاو عرقألاو ص ربألا

 ىمعأو عرقأو صربأ ليئارسإ ينب نم ةثالث نأ هللا لوسر نع يورو
 ؟كيلإ بحأ ءيش يأ :لاقف صربألا ىتأف ًاكلم مهيلإ ثعبف «مهيلتبي نأ هللا دارأ

 هحسمف «سانلا ينرذق دق يذلا ينع بهذيو ,نسح دلجو نسح نول :لاق

 وأ لبإلا :لاق ؟كيلإ بحأ لاما يأف :لاقف ءانسح ًانول يطعأو هرذق هنع بهذف

 يأ :لاقف عرقألا ىتأف .اهيف كل هللا كراب :لاقف ءارشع ةقان يطعأف رقبلا :لاق

 ؛سانلا ينرذق يذلا اذه ينع بهذيو نسح رعش :لاق ؟ كيلإ بحأ ءيش

 .رقبلا :لاق ؟كيلإ بحأ لاما يأف :لاق ًانسح ًارعش يطعأو هنع بهذف هحسمف

 ؟كيلإ بحأ ءيش يأ :لاقف ىمعألا ىتأف ءاهيف كل هللا كراب :لاق ةرقب يطعأف

 لاخلا يافا »لاق هر ديل[: هللا درق عيسمق ىمانلا :رصبأف يرمي هللا هرب نأ :لاق

 نم ِداو اذهل ناكف ءاذه دلوو ناذه جتنأف .ةاش يطعأف «منغلا :لاق ؟كيلإ بحأ

 هتروص يف صربألا ىتأ هنإ مث ,منغلا نم داو اذهلو رقبلا نم داو اذهلو «لبإلا

 مث هللاب الإ مويلا يل غالب الف يرفس يف لابحلا يب تعطقنا دق :لجر لاقف هتئيهو
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 يف هب غلبتأ ًاريعب لاملاو نسحلا دلجلاو نسحلا نوللا كاطعأ يذلاب كلأسأ «كب

 سانلا كرذقي صربألا نكت ملأ كفرعأ ينأك :لاقف «ةريثك قوقحلا :لاقف ءيرفس

 تنك نإ :لاقف ءرباك نع ًارباك لاملا اذه تثرو امنإ :لاقف هللا كاطعأف ًاريقف

 لاق ام لثم هل لاقف هتئيهو هتروص يف عرقألا ىتأو تنك ام ىلإ هللا كريصف ًابذاك

 ىتأو .تنك ام ىلإ هللا كريصف ابذاك تنك نإ :لاقف اذه در ام لثم هيلع درو اذهل

 يف لابحلا يب تعطقنا ليبس نباو ءنيكسم لجر لاقف هتئيهو هتروص يف ىمعألا

 ةاش كرصب كيلع در يذلاب كلأسأ كب مث هللاب الإ مويلا يل غالب الف يرفس

 ام عدو تئش تش ام ذخف يرصب يلإ هللا درف ىمعأ ثنك دق :لاقف يرفس يف اهب غلبتأ

 اهنإف كلام كسمأ :لاقف ؛لجوزع هلل هتذخأ ءيشب مويلا كدهجأ ال هللاوف :تكش

 .كيبحاص ىلع طخسو .كنع هللا يضر دقف «متيلتبا

 "”- ملسو هلآو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر عم ةماه ةياكح

 لبقأ ذإ ةماهت لابج نم لبج ىلع كل يبنلا عم دوعق نحن |نيب :لاق رمع نع

 نم مهتنغو نج ةمغن :لاق مث « لاا ررد هللا مقل لخ لسا اع نب

 اف : هللا لوسر لاق ءسيلبإ نب سيقال نب ميهلا نب ةماه انأ :لاق ؟تنأ

 دق :لاق ؟رهدلا نم كيلع ىتأ مكف :لاق معن :لاق ؟ناوبأ الإ سيلبإ نيبو كنيب

 ليباه ليباق لتق يلايل :لاق ؟كلذ مّلَع ام :لاق «ًاليلق الإ اهرمع ايندلا تينفأ

 ةعيطقو ماعطلا داسفإب رمآو ؛ماكآلاب ٌرمأو مالكلا مهفأ . ماوعأ نبا ًامالغ تنك

 .«مولتملا باشلاو مسوتملا ناطيشلا لمع سئب) : كلج هللا لوسر لاقف ؛ماحرألا

 هدجسم يف حون عم تنك نإ .- لجو زع- هللا ىلإ بئات ينإ دادرتلا نم ينرذ :لاق

 .ةسماخلا ةعوبطملا نم ١97174 مقر لامعلا زنك )١(
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 مهيسلع ىكب ىتح هموق ىلع هتوعد ىلع هبتاعأ لزأ ملف هموق نم نمآ نم عم

 نم نوكأ نأ هللاب ذوعأو .نيمدانلا نم كلذ ىلع نإ مرجال :لاقو «يناكبأو

 يل دجت لهف مدآ نب ليباه ديعسلا مد ين كرشأ نمم ينإ .حون اي :تلق «نيلهاجلا

 تأرق ينإ «ةمادنلاو ةرسحلا لبق هلعفاو ريخلاب مه «ةماه اي :لاق ؟ةبوت كبر دنع

 هبنذ اغلاب - لجو زع- هللا ىلإ بات دبع نم سيل هنأ يلع - لجو زع- هللا لزنأ اهيف
 ام يتعاس نم تلعفف «نيتدجس هلل دجساو أضوتف مق هيلع هللا بات الإ غلب ام

 ًادجاس هلل تررخف ءامسلا نم كتبوت تلزن دقف كسأر عفرا :ينادانف .هب ينرمأ

 ىلع هبتاعأ لزأ ملف هموق نم هب نمآ نم عم هدجسم يف دوه عم تنكو .ًالوح
 نم كلذ ىلع نإ مرج ال :لاقف «يناكبأو مهيلع ىكب ىتح هموق ىلع هتوعد

 نم عم هدجسم يف حلاص عم تنكو «نيلهاجلا نم نوكأ نأ هللاب ذوعأو «نيمدانلا

 ًاراوز تنكو «يناكبأو مهيلع ىكب ىتح هموق ىلع هبتاعأ لزأ ملف هموق نم هب نمآ

 انأو ةيدوألا يف سايلإ فلآ تنكو «نيكملا ناكملاب فسوي نم تنكو .بوقعيل

 تبقل نإ :لاقو ةاروتلا نم ينملعف نارمع نب ىسوم تيقل ينإو «نآلا هاقلأ

 نم هتأرقأف ميرم نب ىسيع تيقل ينإو ؛مالسلا ينم هئرقأف ميرم نب ىسيع
 لسرأف ؛مالسلا ينم هئرقأف ًادمحم تيقل نإ :يل لاق ىسيع نإو «مالسلا ىسوم

 كيلعو ايندلا تماد ام مالسلا ىسيع ىلعو :لاق مث «ىكبف هينيع ل هللا لوسر

 هنإف نارمع نب ىسوم لعف ام يب لعفا هللا لوسر اي :لاق «ةنامألا كئادأب ةماه اي

 معاو «تالسرملا»و «ةعقاولا تعقو اذإ» 9 يبنلا هملعف (ةاروتلا نم ينملع

 عفرا :لاقو «دحأ هللا وه لق»و «نيتذوعملا»و «تروك سمشلا اذإ»و «نولءاستي

 ضبقف باطخلا نب رمعلاق ءانترايز عدت الو ةماهاي كبجاح انيلإ

 يلامأ» يف وهو ىهتنا .تيم مأ يحأ يردن انسلف انيلإ هعني مو لإ هللا لوسر

 .«هللاب دشرملا
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 رمعمل او ةيواعم ةياكح

 دمحم نب لهس متاح يأ مامإلل "برعلا نم نيرمعملا رابخأ» باتك نم
 ينإ :ةيواعم لاق :لاق هخايشأ نع ريرضلا دينجلا وبأ ثدح يرصبلا يناتسجسلا

 لاقف «ىأر امع انريخي ءسانلا ىأر دقو نس هيلع تنأ دق ًالجر ىقلأ نأ بحأل

 ؟كمسا ام :هل لاقف هب يتأف هيلإ لسرأف تومرضحب لجر كاذ :هئاسلج ضعب

 نوتس :لاق ؟نسلا نم كيلع ىتأ ام :لاق .دبأ نبا :لاق ؟نم نبا :لاق .دمأ :لاق

 :لاقف هيلع لبقأ مث هنع لغاشت ةيواعم نإ مث :لاق .تبذك :لاق «ةنس ةئامثالثو

 نم كيلع ىتأ مك :لاق .دبأ نبا :لاق ؟نم نبا :لاق .دمأ :لاق ؟كمسا ام

 نيأ «نامزألا نم تيأر امع انربخأ :لاق .ةنس نوتسو ةنس ةئاثالث :لاق ؟نسلا

 ينكلو كتبذك ام ينإ :لاق ؟بذكت نم لأست فيكو :لاق ؟كلذ نم اذه اننامز

 تومي «ةليلب ةهيبش ةليلو «مويب هيبش موي :لاق .كلقع فيك ملعأ نأ تببحأ

 قي مل دلوي نم الولو ءضرألا مهعست مل تومي نم الولف .دولوم دلويو تيم
 ًالاوط هنيأر معن :لاق ؟[شاه تيأر له ينربخأف :لاق .ضرألا هجو ىلع دحأ

 معن :لاق ؟ةيمأ تيأر لهف :لاق .ةكرب ةرغ وأ «ةكرب هينيع نيب نإ هجولا نسح

 ؟ًادمحم تيأرفأ :لاق .ًامؤشو ًارشل ههجو يف نإ :لاقي ,ىمعأ ًاريصق ًالجر هتيأر

 هللا همّجف مك هتمّخف الفأ كحيو :لاق . هللا لوسر :لاق ؟دمحم نمو :لاق

 تنك :لاق ؟كتعانص تناك ام ينربخأف :لاق .!؟ك# هللا لوسر :تلقف «ىلاعت
 ًاحبر درأ الو ًابيع يرتشأ ال تنك :لاق ؟كتراجت تغلب (ف :لاق ءًارجات ًالجر

 الو يديب كلذ سيل :لاق «ةنجلا ينلخدت نأ كلأسأ :لاق ءينلس :ةيواعم لاق

 ردقأ الو يديب كلذ سيل :لاق «يبابش يلع درت نأ كلأسأف :لاق هيلع ردقأ
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 ثيح نم يندرف ةرخآلا رمأ نم الو ايندلا رمأ نم ًائيش كديب ىرأ ال :لاق «هيلع
 دقل :لاقف هباحصأ ىلع ةيواعم لبقأ مث :لاق ,معنف اذه امأ :ةيواعم لاق ءيب تئج
 .نوبغار هيف متنأ |هيف ًادهاز اذه حبصأ

 ةأرملاو ةعرز يبأ ةياكح

 باوشلاو رجألا يف كل له :تلاقف «قيرطلا يف ةأرما تيأر :ةعرز وبأ لاق

 باوبألا تقلغف ءاهتلخدف يراد لخدا :تلاق ءمعن :تلق ؟ًاضيرم دوعتف

 تريحتف «لاحلا ين دوساف اههجو دوس مهللا :تلقف ءاهدوصقم تملعف

 امك تداعف تناك اك اهدر مهللا :تلق اهدنع نم تجرخ املف باوبألا تحتفو

 ٌفِشكَيَو ُهاَعَد اَذِإ ٌرطضُمْلا بيمن نّمأ» :ىلاعت هللا لاق «ىلاعت هللا نذإب تناك
 .[؟:لسمل] (ءَوُسلَأ

 - مالسلا هيلع- شورطألا رصانلا مامإلا

 نيز يلع نب فرشألا رمع نب يلع نب نسحلا نب يلع نب نسحلا وهو
 «مالكلاو  ميركلا نآرقلا مولعل ًاعماج ناكو فها“ ٠ 4 ةنس ىوتملا نيدباعلا

 .ةددعتم تافلؤم هل ءرعشلاو ةلآلا مولعو .ةغللاو رابخألاو .ثيدحلاو .هقفلاو

 رفكلا ىلع يقب نم ىلع مالسإلا ضرسعو ليجلاو مليدلا لهس ىلإ جرخ
 لدعلاو ديحوتلاو مالسإلاب ًاعيمج اوناد ريثك قلخ هيدي ىلع ملسأف «ةيسوجملاو

 دالب تلخد ينإ سانلا اهمأ :لاقف بطخ (لمآ) لخد املو «ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلاو

 نونيدي الو ًاقلاخ نوفرعي الو رجحلاو رجشلا نودبعي نوكرشم مهو مليدلا
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 هيف اولخد ىتح مهب فطعلا ين فطلتأو مالسإلا ىلإ مهوعدأ لزأ ملف «نيدب

 هللا ىدهف ,لدعلاو ديحوتلا اوفرعف قحلا مهل رهظو ءًالابقإ هيلع اولبقأو ءًالاسرأ
 لدعلاو ديحوتلا ين نوملكتي نآلا مهف «ةأرماو لجر فلأ ةئام ءاهز مهنم يب

 نورمأي «نيبستحم اهيلإ نوعديو ؛نيدهتجم اهيلع نورظانيو ءنيرصسبتسم

 ضئارفلاو ةبوتكملا تاولصلا دودح نوميقيو .ركنملا نع نوهنيو فورعملاب

 .هسفنل اهذخأي مل قيرطلا ىلع ىقلم رانيد فلأ دجو ول نم مهيفو .تاضورفملا
 مهءابآ اوبصانو يرصنب اوماق مث .هفرعيو هدشني ةقارزم سأر ىلع هبصنيو

 يلوبال .هلهأو قحلا ةرصن يف يرمأ عابتاو «ياده ين برحلا مهرباكأو مهءانبأو

 رست مل حيرج فلأ مهنم تيقل ولف «مادقإلا ريغ فرعي الو هودع نم مهنم دحأ

 نم رارفلا نوري :مهمادقأو مههوجو يف مهتاحارج ا(منإو .هرهظو هافق يف ًاحورجم

 رشاعم ًاضيأ متنأو :لاق مث ءًانغو ةداهش لتقلاو ًارفك يعم اوناك اذإ فحزلا

 نم قلخ يسأر ىلع الو «باوب يباب ىلع الو .باجح ينود مكيلع سيلف ةيعرلا
 ال ءيدلو مكباشو .ءيخأ مكر يبك «ةملظلا ناوعأ نم ًادحأ ذختأ الو «ةينابزلا

 رمأ نع ينولسف .مكتضوافم ىلإ الإ حيرتسأ الو ,مكنم ملعلا لهأب الإ سنآ

 ؛هب قلخلا ىلوأو .هتمجارت نحن انإف «نآرقلا ريسفتو ملعلا نم مكينعي امو مكنيد
 نإ ام مكيف فلخم ينإ» : هللا لوسر يِبأ لاقف هب انرقو انب نرق يذلا وهو

 مكقيفوت يلو هللاو «يتيب لهأ يترتعو هللا باتك :يدعب نم اولضت نل هب متكسمت

 .بينأ هيلإو تلكوت هيلعو هدحو هللا يبسحو مكدشرل

 الو ضرألا نم بش يل سيل :لوقيو ًادهاز هاضرأو -هنع هللا يضر- ناكو

 ماق ًادبع َّنأ ولا : كل لوسرلا لوقب ًاكسمتسم قحلا يف ًايوق هللا ءاش نإ نوكي
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 رخآ نوكي مث ماقملاو نكرلا نيب هللا دبعو هللا ليبس يف هلام قفنأو هرابم ماصو ُهليل

 ىتح ةرذ نزو هلمع نم هللا ىلإ دعص ال ًامولظم ماقملاو نكرلا نيب وعدي نأ كلذ

 - : هرعش نمو .«هللا ءادعأل ةوادعلاو هللا ءايلوأل ةبحملا رهظي

 هنسهوبأناكامنتساو ةنجلاب هتجهم ىرش خيش

 هنألاو رفكلا دهاجي هنفباتكلملعلزيمو

 ع

 هنسألابو تايفرش ملا

 - : هيلع ىلاعت هللا يضر هلو

 يرنع هئادعأ يفتيلبأ اموهلإلاىقلأ نأ تيشخف

 ربقلا يف نحأ ءاسنلاتوم انض شارفلا بع تومأ نأ وأ

 ىرمع تدم صقنسبو نأ اسمبدازأال ينأ تملعو

 ردقلاةميظعيدلأسفن ًابستحعم نجرلل تيرشف
 يرجحيياففلاثمأ ىلإ يلف م العلك تاياغ ىلإ يرجأ

 ردصلاةلغلءافشلاه يف امودهلإلا ناوضر لانأل

 رجألا نم يقابلابهلل مهسوفتاوعاب ةيقف يف
 رضلاو ءاسأبلا نماوقال امودودخلا رفع لعاوريص

 رفع لغارف مأ نطب زم يمدو يمظعأ رشحاف براي
 رسن اعموأ بئذ ٍبْصَوأ ةبلعث فوج وأ بلاعثوأ
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 - مالسلا هيلع- ىسيع نع ةياكح
 .هل ءاهقطني نأ ىلاعت هللا اعدف بارخ ةيرق ىلع ِهادييِفىسبع رم هنأ ىوري

 فالآ ةعبرأ :تلاق ؟ًابارخ كل مك :لاق ؟هللا حور اي ديرت ام :تلاقو اهقطنأف

 مسا ىلع لجر فلأ نوعبرأ ّيف ناك هنأ الإ ملعأ ال :تلاق ؟كلهأ مك :لاق «ةنس

 لك همدخي بهذ نم منص مهل ناك :تلاق ؟مهكاله ببس (ف :لاق ,دحاو لجر

 تارم عبس موي لك هل دجسي مهكلم ناكو «ةأرما فلأ ةليل لكو «لجر فلأ موي

 وهل يف هدنع ةليل اوتابف «هريغ ًابر فرعن ال :نولوقيو «كلذك ليللابو ءراهنلاب
 .ضرألا مهب ىلاعت هللا فسخف برطو

 مَآ نِإَف © اًيئّدلآ ةوَيَفَ َرئاَءَو © ْىَقَط نَم اًمَأَقط :ىلاعت هللا لاق

 (© ئَوْطَأ ٍنَع َسْفَكلَآ ىَهَكَو يَ ماَقَم فاَح ْنَم امأَو © َوَأَمْلا ىِه
 . مهتما 4ىَوأَمْلا ىِ َةَكككَّنِإ

 تفقوف انب ترسكف ءرحبلا يف بكرم يف تنك -ىلاعت هللا همحر- يشعرملا لاق

 اهيف ةلسلس انيلع تلزنف ءاهيقسي نأ هللا تلأسف تشطعف حول ىلع ةأرماو انأ

 :لاقف ؟ءاوهلا ف تسلج فيك :تلقف ءاوهلا يف لجر ىلإ ترظنف ءءام زوك

 .ءاوهلا ىلع ينسلجأف هاوط ياوه تكرت



 نيقاتشطا فئارط ١م

 بهار ةياكح
 يآ

 :تلق معن :لاق ؟ليلع تنأ :هل تلقف ًافيعض ًابهار تيأر :يزوجلا نبا لاق

 نكلو ءاودلا ينايعأ :لاق ىوادت :هل تلقف «ىسفن تفرع ذنم :لاق ؟مك ذنم

 .ىومهلا ةفلاخم :لاق ؟ىكلا امو :تلق .ىكلا ىلع تمزع

 ينيسحلا يلع نب ةزمح نب ىيحبي مامإلا

 وهو تامو «ةنس نيناثو ىدحإ شاع .هاوه يصعيو ىلاعت هللا فاخي نمب ناك

 الإ ةخوخيشلا تامالع هيلع ترهظالو .نس هل طقس ام اهلك ساوحلا حيحص

 هل .هيبجاح داوسو ههجو ةموعن نم نوبجعي هوديرمو هتذمالت ناكو .هتيحل ضايب

 هتافلؤمو اسارك موي لك فلؤيو بتكي ناك هنإ :ليق ؛ةعساو تافلؤمو ةمج لئاضف

 يف «ةيفصنلا»و ًادلجم رشع ةيناث راصتنالا ١ الإ هل نكي مول اهئاصقتسا ىلإ ليبس ال
 ريثك ناكو .تادلجم ةدع اهضعب ًافلؤم نيسمخو فين ىلإ تافلؤم ةدعو ةقيرطلا ملع
 .نوفرتملا الإ هلكأي ال ربلا :لوقيو ءريعشلا تاتقيو موصلاو ةدابعلا

 بارتلاو .هعرصم توملا ناك نم ىلع قح :لوقأ :همالك روثأم نمو

 دودلاو .هماض دحللاو .هرقتسمو هنطوم ضرألا نطبو .هرقم ربقلاو .هعجحضم

 هركف لازي ال .هدروم رانلاو ةنجلاو .هدعوم ةمايقلاو .هسيلج ركنمو ربكنو .هسينأ

 هب الإ هل ركذ الو .هلاوزو رمعلا عاطقنا يف الإ هل ةمهالو .هلاوهأو توملا ينالإ

 الإ جيرعت الو .هعوقول الإ ربدت الو .هلجأل الإ دادعتسا الو هيف الإ ركف الو
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 الإ صبرت الو .هلوزنل الإ راظتنا الو .هلوح الإ موح الو هب الإ ماتها الو هيلع

 وه ام لكف .روبقلا باحصأ يف اهاريو ىتوملا يف هسفن دعي نأ قيلخو .هموجهل

 ةعيرشلا بحاص نع رثأ ام كلذ قادصمو .ِتآب سيل ام ديعبلاو ءبيرق ِتآ

 .«توملا دعب امل لمعو هسفن ناد نم سيكلا» :هلآو هيلع ىلاعت هللا تاولص

 ركشلا يف رصانلا مامإلا مالك نم

 نب هللادبع ةمالعلا يضاقلا ىلإ ةلاسر نم نيدلا حالص نب يلع نب دمحم مامإلا وه

 :لاق ىلاعت هلل هيلع بجاولا ركشلا ءادأ نع هزجعع فصي يراودلا نسحلا

 عاونأ نم ناك نإو اذهو ءلاح لك ىلع دمحلا لمكأ نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ركشلا نع نورصقم نحنو .دودعم ريغ يقيقحلا ركشلا ىلإ ةفاضإلاب وهف ركشلا

 ثيولتو «ةريرملا فعضو .دجلا سوكنل هضيضح ىلإ منستن نأ تاهيهو ؛لكلا

 نم ركشلا ناك ذإ «ةلجاعلا لاوحأل ةركفلا ةسبالمو «ةيويندلا بعشلاب .بلقلا

 نم الإ مظتني ال ركشلا نإ :نولوقي مهو .لزعمب مهنم نحنو .نيكلاسلا تافص

 دحاو يف الإ اهيف انل ظح ال قيقحتلا ىلعو ءلمعو «لاحو ؛ملع :لوصأ ةثالث

 ؛نامزلا نم ةبوأ يف نانجلا حونجو «نايحألا ضعب يف ناسللا تائفن امأف ءاهنم

 «ةبسانتملا انلاوحأو «ةبلاغلا انتعنص وهو «.ةلكثلا ةعاضبو «ةلكولا ركش اذهف

 اذهامو ؛«راربألا تانسح نيبرقملا بونذ ١ :رثألا يف درو دقف لعلو ىسعو

 ايريخب :لاق ؟تحبصأ فيك» :لجرل لاق هنأ راثآلا ضعب يفو .هانعم

 هركشأو هلل دمحلا ريخب :ةثلاثلا يف لاق ىتح داعأو هيلع لاؤسلا داعأف هللا لوسر
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 .«تدرأ ىذلا اذه : 4 لاقف

 ىرت ال نأ ركشلا :- ىلاعت هللا همحر -دينجلا نع ركشلا قئاقح ضعب يفو

 .بيصنب ةقيقحلا هذه نم انذخأ دق انلعلو «ةمعنلل ًالهأ كسفن

 هكراشي ال هصخت ةريبك ًأمعن هللا نم ىأر الإ هلاوحأ يف رظنلا نعمأ دبع نم ام

 هيلع هللا معن عباتت نم دبعلا ءايح نإ :رثألا ين درو دقو .ةفاك سانلا اهيف

 فارتعالاو .ءركش ركشلا ةلق نم راذتعالاو ءركش ركشلا نع هريصقتب هتفرعمو

 للذتلاو معنلاب عضاوتلا نسحو ءركش قاقحتسا ريغ نم هللا نم ًءادتبا ةمعنلا نأ

 ةبوشم انرومأو «ةنيهم انسوفنو «ةفيعض انلاوحأف ةلمجلا ىلعو ءركش اهيف

 ناعتسملا هللاف :ناطيشلا بعالمو .تاوهشلا لبازم انبولق ذإ ءًايكحو ًابيع

 .ناعتسملا هللاو

 ةيفاعلا ةيفاعلا ةياكح

 .«كلذ نع لئسف ةيفاعلا ةيفاعلا :ًاريثك لوقي ناك هنأ نيح اصلا ضعب نع

 بر اي :لوقأ تنكو حبرتسأل هتعضو مث ؛ًاقيقد ًاموي تلمحف ًالامح تنك :لاقف

 ءامهنيب صالخلا تدرأف ناصاختي نيلجر تيأرف بعت الب نيفيغر ينتيطعأ ول
 .نجسلا يف انلعجو ناطلسلا انذخأف ءيهجو باصأف هبحاص امهدحأ برضف

 .نيفيغرب ىتوأ موي لك .ةدم نجسلا ين تيقبف .ءاوس ةموصخلا يف انأ نظو

 بلطت ملو بعت الب نيفيغر موي لك تبلط تنأ :لوقي ًالئاق مونلا يف تيأرف
 صخش ينءاجف ,ةيفاعلا ةيفاعلا لوقأ انأو تظقيتساف ؛ةيفاعلا
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 يمقرلا ثيغلا يبأ نب دمحم خيشلا

 :- مهنع ىلاعت هللا يضر- مساق نب يدهملا نب ىبحي مامإلل «ناوخإلا ةلص١ يف ركذ

 ناك :لاقو -ىلاعت هللا همحر-يميقرلا ثيغلا يبأ نب هللادبع نب دمحم خيشلا

 ًابينم ًاهاوأ ًالتبتم ًاعشختم ًاعضاوتم اعرو ًادهاز ًادهتجم ًافنصم .ًادباع ًاملاع

 ةالص كرت ام امايق ليللاو ءامايص راهنلا ةصلاخلا ىلاعت هللا ةعاط يف هرمع عطق

 ىكفلاك يكبي رجفلا ةالصل هتيب نم جرخ اذإ هتدهاش ءامامإ ةنس نيسمخ ةعامجلا

 ءيدنتقي هلاعفأو هلاوقأب -ىلاعت هللا همحر- يعنيكلا ميهاربإ ناكو ءراوخ هلو

 نم :يلع نب دمحم نب ىلع هللا نيدل يدهملا مامإلا لاق ءيدتبي هملعو هئارأبو

 ىلإو «يميقرلا هللادبع نب دمحم ىلإ رظنيلف ضرألا ىلع يشمي ًاكلم ىري نأ بحأ
 نييغارلا هيبنت باتك١ :اهنم ةمح فيناصت - ىلاعت هللا همحر - هلو ءروصنم نب متاح

 باتكلا نم ةلدألا باتك١و ««ةيوبنلا رابخألا يف ةفحتلا باتك»و .«نيدهازلا

 ةدوجوم ةغلاب مكحو «ةيفاش ظعاوم هلو .«هقلخ نم ىلاعت هللا دارم ىلع ةنسلاو

 .ميظعلا نآرقلا نم ةمتخ نيرشعو ًاسمخ هلام نم ةكرابملا هديب خسن ةنودم

 اذإو ؛مايأ ةيناغل الإ هيلع ىلاعت هللا حتف امم رخدي ال ناكو ءاهريغو ةيعدأ بتكو

 نم ًارفن هيلع اعدو «ماعطلاو محللا نم ةبدأم ذختا نامثلا ةقفن نم ءيش هيلع لضف

 هيف يرتشي عساو سيك هل ناكو ءارارم كلذ تدهاش «ملعلا ةبلط نمو هناوخإ

 لزانم ىلع هب فوطيو «بيبزلا نم ًائيشو «رزجلاو زبخلا تيتف قوسلا نم

 ًاعضاوت «هناوخإ تويبو هتيب ىلإ هرهظ ىلع ابكلاو بطحلا لمحي ناكو «ةسردلا
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 ناكو .هللا ةيشخ نم عكار هنأك ىشم اذإ هتيأر ءنيملسملا عفنب ًابرقتو هلل ًاعشختو

 «ةاكزلاو «ةالصلا نم نهيلع بجاولاب نهربخيو .ءاسنلا ظعيو «تويبلا لخدي

 نم حلص ىتح .نبمرآم يضقيو «ماتيألاو لمارألا ىلع فوطيو «جاوزألا ةعاطو
 يف رضح اذإ ناكو .هنامز يف ريثك قلخ هتكربب «نايبصلاو «ءاسنلاو ءلاجرلا

 كرتو ءًاعشختو .ءاكبو ًاعرضتو «ًءاعدو .ًايفاش ًاظعو الإ هيف هنم نكي ل عمجم

 ةراجتلاو ملعلا يف زاف دقو «ةصلاخلا ةدابعلاب ًالغتشم هنامز رخآ ين نارقألا

 هيعس ًاروكشم ءاعنصب يفوتو «مىلاعت هللا ءاش نإ ةحلاصلا تاياعسلاو ةحبارلا

 .هيده نيحلاصلا يف ًايقاب

 ه3 هللا لوسر بحاص كيسم نب ةورف ربق نم برقلاب ءاعنص يلبق ربق
 .نيمآ غلبملاو عماسلاو فراعلا ىلع هتاكرب نم داعأو ىلاعت هللا همحر

 نيحلاصلا ركذ : - ىلاعت هللا همحر- يوحنلا دمحم نب نسحلا مامإلا هيقفلا لاق

 .ةيساقلا بولقلا ءالج مهتاماركو

 هتطاحإل بهاذملا عيمج ىلع يتفي ناكو «مالعألا ءاملعلا نم مامإلا اذه ناكو

 .ًاريقوتو مهل ًايظعت مهرثكأو ؛ كي دمحم لآل ةدوم سانلا دشأ ناكو ,مهمولعب

 نكي مل اذإ :لوقي - ىلاعت هللا همحر - هتعمس :يدهملا نب ىيحي ملاعلا ديسلا لاق

 يكحي ًاموي هتعمسو ًاصقنو ًاجادخ اهتدقتعا دحأ تيبلا لهأ نم انتءارق ةقلح يف

 .فصفص عاق يف سانلا نأو تماق ةمايقلا نأ مانملا يف ىأر هنأ سردلا سلجم يف

 .ءاضيب سرف ىلع ًابكار فلكية زمح نب ىبحي هللاب ديؤملا مامإلا الإ ًابكار سيلو

 وهو سرفلا ريسب عرسي مامإلاو .حلاص هفرعي ءقرشملا نم لجر اهيلع هفيدرو
 .سانلاب نظلا انّسح مويلا اذه لثمل .سانلاب نظلا انّسح مويلا اذه لثمل :لوقي
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 يزمحلا دمحم نب يلع نب ةزمح نب نسحلا مامإلا

 هبجي ملف «ىلاعت هللا ىلإ اعدو دهتجا ءًابيرقت ه١15 ةنس ىفوتملا ينسحلا

 قرو نم الإ لكأي ناك ام ىتح فشقتلاو رمألا هيلع دتشاو دهزت مث «ليلقلا الإ

 مهلًاتوق راجشألا نم ذخأت هتانب ضعب لسري ناك :هصاوخ ضعب لاق رجشلا

 :اهنم ةديصق هلو .ةديعب ةفاسم نم

 بولطم ملظلا نأودابعلا دنع لزتعم قحلا نأ هللا ىلإ وكشأ

 بوبسم سانلا دنع قدصلا بحاصو حدتم ريوزتلاو كفإلا بحاصو

 :هلوق اهنمض ةليمح ةديصق هلو

 بجاو ريغ يف قافنإلا نم هيلع ظفتحاف ككحور لاملا سأر ناك اذإ

 بحاص دعب ًابحاص يرابتخا لوطو مهب يقنرعم سانلا ين ند مهزي
 بقاوعلا يف يتئاس الاه يداوب ينرسي ًالخ مايألا ينرتملف

 يطويسلا مامإلا نع ةفيرط

 ةمالعلاب ءافرشلارمأ نم لوأ :«لئاوألا ةفرعم ىلإ لئاسولا» يف يطويسلا لاق

 كلذ يف لاقو «ةئامعبسو نيعبسو ثالث ةنس نيسح نب نابعش فرشألا ءارضخلا

 :ىمعألا ىسلدنألا هللادبع وبأ

 رهشي نم نأشةمالعلانإ ةمالعلوسرلا ءانبأل اولعج

 رضخألا زارطلا نع فيرشلا ينغي مههوجو ميسو يفةوبنلا رون
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 : يقشمدلا ةكرب نب ميهاربإ نب دمحم نيدلا سمش بيدألا لاقو

 فارشألا ىلع مالعاب رضخ سدنس نم تنأ ٍناجيت فارطأ

 فارطألانم مهقرفيلافرش اهب مهصخ ناطلسلا فرشألاو

 ةيمأ ينب نم برغملا كولم تيملا ىلع نزحلا دنع ضايبلا سبل نم لوأ هنمو
 نب ىلع نب نسحلا لوقي كلذ ينو .داوسلا مهسابل ين سابعلا ينب ةفلاخمل اودصق

 - :يرصحلا ينغلادبع

 باوصلا نمكانف سلدنأب نزح سابل ضاسيبلا ناك اذإ

 بابشلا ىلع تنزح دق ينأل 2 ييش ضايب تسبل ٍنرتوأأ

 ناوخإلا ةلص باتك نم لوقن

 نب يلع نب دمحأ نب ميهاربإ نامزلا ةكرب ةيلح يف «ناوخإلا ةلص» باتك نمو
 نب ىيحي ةمالعلا ديسلل هتاجرد عفرو .هتاكرب نم ىلاعت هللا داعأ يعنيكلا دمحأ

 ضايع نب ليضفلا نع يور :لاق هيلع ىلاعت هللا ناوضر ينيسحلا يلع نب يدهملا

 فلأ نآرقلا متخ نم ّلِإ بحأ اهب لمعلاو ىلاعت هللا باتك نم ةيآ ةءارق :لاق هنأ

 .هلك رمعلا ةدابع نم لإ بحأ هتجاح ءاضقو نمؤملا ىلع رورسلا لاخدإو «ةرم

 كرتو ءضرألاو تاومسلا لهأ ةدابعب دبعتلا نم ِّلِإ بحأ اهضفرو ايندلا كرتو

 نم سلف كرت :هريغ نعو .لالح لاهب ةجح ةئام نم نإ بحأ مارح نم قناد
 .اهب قدصتي سيك فلأ ةئام نم لضفأ مارح

 نوزبتخي ام رهشلا دمحم لآ ىلع يتأيل هنإ : -اهنع هللا يضر- ةشئاع تلاق
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 ,ةليمخ يف هتنبا هللا لوسر زهج : فاك 2 يلع لاقو ءًاردق نوخبطي الو «ًازبخ

 ىلع مانن شبك باهإ الإ انل ناك امو .فيل اهوشح مدأ نم ةداسوو .ةبرقو

 ىلإ يعنيكلا ميهاربإ هللاب فراعلل باتك نمو «هتيحان ىلع ةمطاف نجعتو ء«هتيحان

 كيلع مالس :ةفرشملا ةكم نم يدهملا نب ىبحي ديسلا هللاب فراعلا هليمزو هقيدص

 نوكس نم هنظت ام قوف ةليمج يلاوحأ ءلولعم سفن نمو .ءلوغشم بلق نم
 يف يلاح ؛ةكرابملا هذه يترواجم يف الإ ةايحلا ةذل تمعط امو «ةعدو رارقو .بلق

 دمحم ديسلا اذه الإ .هتعطق ةفرعم دحأ نيبو ينيب ام «علايزلا ضعبك ةكم

 ةعلطتم سفنلاو .ءيشب يننورضي الو مه عفتنأ مجع موق مهو هناوخإو

 ردص دقو نيعمجأ مكيلعو 39 كدج روزتو فيرشلا تيبلا اذه ىلإ كمودقل

 .ةداجسو «ةحبسمو «ةيفوكو ديسلا نم أبحم كل

 لعفتو لوقأ ام عمست تنك نإ

 اهلخو بونذلاب لغاشستلا عدو

 يضقنيو لحمضي كرمعو وهلت

 لزي ملف تايبلا رذح يذلاك نك

 قلاقوةلنبهلإلو عدي

 ًانمآةريفحلا نم موقيًادغف

 يتتيطخ هتقلخأ يهاج ناك نإ

 لجاع بيرق نعانم كيندب

 اولحرتي نأ لبق كسفنب لحراف

 للعتت ىتم ىلإو ىتسم ىنح

 لقثم تيضق ب كنم رهظلاو

 لقلقي ليوطلا ليللا ةملظ يف

 لهبتي ىنج دق |اممهيلإو

 للهتي ههجوو بيحنلا ولعي

 لسوتأ ا غاردمحأ هاجبف

 لمجيوانرمأ رتسبهللاو

 نإو .هنم رثكتساف كل هركذ ةمالع نم كنم هللا ركذ نأ يخأ اي ملعاو
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 تئاف ريغ ِتآ توملاو «همزلاف ةرخآلاو ايندلا فرش هللا ىلع لكوتلاو .هبلطاف

 :ةولخلا ىلإ عزفاف ةنتف سانلاو ءاهنم جرخاف ناطيشلا توناح ايندلاو ,هركذ مدأف

 ةذلو .ةعدلا رارقو «نيقيلا رون نم انيلع هللا معنأ |يف انعم ذخأت ىبحي اي كتيل ايو

 .بصتف - لجو زع- ئرابلا نم .معنلا ةوفصو ,ءشيعلا

 يديس تلأس :لاق نادمه نب دمحأ نب يلع لضافلا هيقفلا هذيملت ىورو

 ءاكب وأ ؟فوخلا ءاكب ؟مظعأ ءاكبلا يأ :ىلاعت هللا ىلإ يقيرطو يخيشو

 ًانورقم نوكي هنأل ؛حرفلا ءاكب :لاقف ؟ةبحملا ءاكب وأ ؟حرفلا ءاكب وأ ؟قوشلا

 هللا دبعلا لوق مظعأ نيمسالا يأ ءيديساي :ًاموي هل تلقو ,بوبحملا تاقالمب

 مارح فراعلا ىلع ةبيغلا نأل ؛ تنأ تنأ :هلوق :لاقف ؟تنأ تنأ :هلوق وأ ؟هللا

 .هلقعب بئاغلاو «هبلقب هال وم عم رضاحلا ركذف «مارم روضحلاو

 ناطيشلاو «لاملاو حورلا ذخأي نأ هتياغ ودعلا نإ :هناوخإ ضعبل همالك نمو

 ءرانلا ين دولخلاو راعلاو لاملاو حورلا كاله بلطي ربكألا ودعلا هنم هللاب ذوعن

 «قالخألا مراكم نع دوذيو «قافنلاو رفكلاو ,قوقعلا عاونأو .قوسفلا يعاودو

 وهف .!؟ةديكم دشأو ةوادع رضأ يخأ اي اهيأن قالخألا ءوسو قاقشلا ينديو

 «هبرب هرش نم ةثاغتسالاو هب ةناعتسالاو «هبر ىلإ الإ عزفملا سيلو بِلَكلا ٌبْلكلا
 .ىلاعت هللا ءاش نإ هبرق نم بورحه لاو هقيرط نم رارفلاو



 1/09 نيقاتشما فئارط

 سفنلا ةبساحم يف

 ؛عرولا ناديم ين اهرجأو «ىوقتلا نانعب اهفرحو .دهزلا ماجلب كسفن ملأ

 ءام اهقساو «عوجلا اهفلعأو «ةولخلا لبطصا اهلخدأو ءربصلا طوسب اهقسو

 .لكوتلا رادج ىلإ اهطبراو .عوضخلاو لذلا اهسبلأو ,عومدلا

 :- هنع ىلاعت هللا يضر - همالك نمو

 .هتيب هعسوو ءًاركف هتوكسو «ًارابتعا هرظنو ءًاركذ هقطنم ناك نمل ىبوط

 رمع نب مساق هيقفلا هيلإ هناوخإ بحأو هذيملت ىلإ بتكو :ًاضيأ ةلصلا نمو
 نب ميهاربإ ملع رونب حبصتساو .هفوخو هللا ةعاط ىلع أشن لجر وهو يليوحلا

 ءارقفلاو نيملسملا ىلع هقفنأو .هلك هلام نم جرخو «هلعفو يعنيكلا دمحأ

 هب ىدتقيو «لثملا هعروب برضي «نيتم عروو .نيصر نيدو ةريصب وذ .نيجاتحملا

 ينهعم فقي - ىلاعت هللا همحر- يعنيكلا ميهاربإ ناكو ؛لمعلاو لوقلا يف نآلا

 ميهاربإ دي ىلع ًانسحم ناكو .هيلإ هلكب لبقيو هيلع هتامهم رثكأ يف دمتعيو ههتيب
 جئاوح يف هسفن بعتي نم «نآلا ىلإ كلذ ىلع ٍقاب وهو «ناوخإلا ةفاك ىلإ

 ءاسأ دبع نم :هلوأ ام وهو «نيمآ هلمع حلاصبو هب عفنو هللا هقفو ءنيملسملا

 .ىلعألا كلملا هللا كلذ ءىصعي نأ لهأب سيل نم ىصعو

 دعبلا نم «قارتحاو ملأ هيفو.قاتشم كيلإ بلق نم يخأ اي كيلع مالسلا

 نم يصاونلاب ذخؤي موي «قاو نم هللا نم هلامو «قالتلا موي فوخ نمو كنع

 ؛صالخإلا ةروس لزن نمل صالخإلا الإ صالخ دحأل هيف ام .يصاع هلل ناك



 نيئاتشما فئارط 184٠

 ىلع موؤشم مويل هنإ هللاو .موصخلا هيف عمتجي يذلا مويلا اذه ىلإ مودقلل بهأتف

 هيف ناك نم الإ طلاخت الو ءساوسولا رثكت اهنإف سانلا ةطلخو كايإف .مولظ لك

 يف هللاو انأو تردص ابهنأ يخأ اي ملعاو .بيبح نب دمحأو دشار نب هللا دبعك هلل

 ةمالم ناسنإلل لصحي هلعل «ءالبلا لهأل رواجم .ألملا نم ديعب ءالخلا يف دجسم

 .همالك رخآ ىلإ ...ةماوللا هسفن نم

 .راونألا عيماول. نم لوقن

 نأ ىلاعت هللا هديأ يديؤملا نيدلا دجم ةجحلا مامإلل «راونألا عماولا يفو

 ميهاربإ يدلاوو انأ ًافقاو تنك : لاق يديزلا حوتفلا يبأ نب ميهاربإ نب دمحم

 لامعأ نم رضاحح تيبب نونكاس اهيف نحن راد حرص يف يبأل ةأرماو يتدلاوو
 الو ةيماح سمشلاو ءرخآ فقس هقوفو قلغم نازخم حرصلا قوفو «ءاعنص
 نسم لب املوح نمال ةبشخلا طسو نم ءام انيلع عبن ذإ «هارن ءامسلا يف باحس

 انعتراف ؛جردلا ىلإ ةرجحلا نمو «ةرجحلا ىلإ ةولخلا نم لاس ىتح ءاهسفن
 :هللا همحر يدلاو لاقف ءسانلاب حبصت نأ يتدلاو تّمهف ءانراكفأ تراحو

 نم ًاوحن ةديدم ةدم هانمزالو انربخأ :انلقف ءيريغ اذهب ملعي دحأ ال اوتكسا

 نب دمحأ مامإلا هيقفلا ىلع ةءارقلا نم مابش نم تبتأ ىتح «نينس تس وأ سمخ

 دالب يف ةرجح تحت هعم تفقوف ؛ءاعنص نم بيرق ىلإ يدلاو ينيقلف «مغرم يلع
 يف نآرقلا تمتخ ينإ يدلو اي :لاقف «ةبشخلا ءام نع ينربخيل هللاب هتلأسف ناحنس

 نأ يتاداقتعاو يلعفب ًايضارو يلع ًايضار ناك نإ ىلاعت هللا تلأسو «ةليللا كلت

 دهشأ انأو ةبشخلا نم ءاملا جرخف «ةراشب نوكتو ًانيقي اهب دادزأ ةرهاب ةبآ ينيري
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 تلقف :لاق .ةبشخلا سفن نم جرخي ءاملا ةدهاشم نعو يبأ نع ةداهشلا هذهب مكل

 :ليق امك يدلو اي :لاقف ؟اهب دقتعأ كتاداقتعا فيك ةبأ اي :هل

 بتاكالباطخ دق نارطس هطسوادبل يبلققشول

 بدنناج يف تسيبلا لهأ بحو 2 بناج ينديحوتلاو لدعلا
 بذاكلاىبع هللاة نلف اتفام هفقف عتق فحق

 هللا سدق يعنيكلا دمحأ نب ميهاربإ ينابرلا يلولا داهزلا ديسو داّبعلا مامإ لاق

 ءاهز ًامامإ ةعامجلاب لص ينالمحلا روصنم نب متاح دهازلا لماعلا َّنِإ :هرس

 تسالإ هوهسل دحس نيعبرألا ةدم الو ءاهملعي ةدحاو ةالص كرتام ةنس نيعبرأ

 حببستلا ةالص كرتي امو «ةتفاخملاو ةيرهجلا تاولصلا يف ءاكبلا عدي امو «تارم

 .ىللاعت هللا يقل ىتح ةرم ةليللا يف الو ءىحضلا تقو يف مويلا يف

 «ةدابعلا هتلحنأو .فوخلا هارب دق -هللا همحر- ناك هنأ :«ناوخإلا ةلص» يفو

 ناكو .طق ةمامع هسأر ىلع يؤر ام ء«ءاكبلاو فوخلا نم نشلاك ىَرُي ناك ىتح

 ناكو :لاق نأ ىلإ .هتاولص ين بوثلا لدسي الو .هقاس فصن ىلإ بوثلا سبلي
 تاعوضوم هلو .هقفلا لوصأو .نيدلا لوصأ يف هنامز لهأ خيشو ”ًاقلحم

 ذخأ دقو ةدابعلاب لغتشاو فوخلا هارعف .داهتجاو راظنأو «ةيورم هقف لئاسمو

 رثؤي لب .همويل ىتح ًائيش رخدي ال ناكو «ىلاعت هللا ءاش نإ رفوألا بيصنلاب هنم
 نيشملا نادي ناكو ءنيملسملا نم ةقافلا لهأ هل هللا حتف اب يساويو «هناوخإ هب

 اكش نمو هناوخإو هتسرد نم ءارقفلا جيوزت يف ريناندلاو مهاردلا نم فولألاو

 هنحن ناكو هالعنو ةيفوكو ًابوث الإ ايندلا عاتم نم ًائيش فّلخ امو «تنعلا هيلع

 .ًاققحم باوصلا لعل )١(
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 هيقفلا هدلو هلافطأ ةقشم لمحتو هنويد ءاضق ىلوتو .ةيراع ةورفو «قلخ طاسب

 .روصنم نب متاح نب دمحم لضافلا دهازلا

 هعدويل هءاج ًايقت ًاحاص ناكو ءاعنص لهأ نم ًارجات نأ اذه هدلو ىل ىورو

 تريخ ول نالف اي :-ىلاعت هللا همحر- متاح هل لاقف ءرصم ىلإ ةراجتلا ديري وهو

 .ممصلاو ىمعلا ترتخال ًاصأو ىمعأ نوكأ وأ كلغش يذلا اذه زوحأ نأ نيب

 يف ًارذتعم اهكلمو ءاعنص ريمأ ًاموي هءاج .مئال ةمول هللا ين هذخأت ال ناكو

 دارأو هيقفلا ىلع ملسف «ليللا يف ًابوث هناوخإ نم خأ ىلع ذخأ هدجو قراس دح

 اذك انلعف انديس اي :لاقف نابعث اَّمأك هدي سم نعو هيقفلا هنع ىوزناف .هدي ليبقت

 قراسلا اذه هللادبع اي :هتاكرب نم هللا داعأ هيقفلا هل لاقف ءانعنصو قراسلا اذه

 رسكنم ىلوو «ريمألا كلذ تهبف .راهنلاب مهذخأت تنأو ليللاب سائلا ذخأي

 ءايلوألا نم ةعامج هبناجبو .ءاعنصب هربقو - هيلع ىلاعت هللا ناوضر- يفوتو

 يديزلا بلاط يبأ نب دمحأ نب رهطم نب مساق يدهملا مامإلا ديسلا مهنم

 دياعلا ةمالعلا هيقفلاو «ىداحلا نب ىدهملا نب نسحلا مامإلا ديسلاو .ىرارعلا

 دباعلا يرقملاو ءرعاذ نب ديز نب دمحم ةمالعلاو .يسنآلا مقعألا يلع نب دمحم

 نالضافلاو .يماهتلا دمحم نب ىبحي ملاعلا هيقفلاو ءيفرشلا دمحأ نب رمع لمكألا

 مهريغو .دشار نب هللادبع هدلوو بيشن نب دمحم نب دشار نيقيلاو ىوقتلا يوذ

 .مهيلع همالسو ىلاعت هللا ناوضر

 يلع نب ةزمح نب ىيحي مامإلا نب دمحم نب هللادبع مامإلا ديسلا هاثر دقو

 : هلوقب ينيسحلا
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 روجأممهلكه يف سانلاو هباصم معف هاضاوف تّمع

 ريفزوةنرراداإكويف دحاو هيلع مهمتأم سانلاو

 ضرألا ىلع يشمي ًاكلم ىري نأ بحأ نم :يلع نب دمحم نب يلع مامإلا لاق

 .روصنم نب متاح ىلإو «يمقرلا هللا دبع نب دمحم ىلإ رظنيلف

 :«راونألا عماول» يف مالسإلا خيش انالوم لاق

 الو لوق يف مهمدقتي ال ,ةرهاظ ةبحم تيبلا لهأ بحي يعنيكلا ميهاربإ ناك

 .ةرخآلاو ايندلا يف يلعلا فرشلا دمحم لآ اي مكينبي :لوقيو ءلمع

 طارصلا ىلع دبع مدق لوزت ال» : هللا لوسر ىلإ هدنسب ًاربخ هنع يورأو
 نيأ نم هلامو ؟هانفأ َميِف هرمعو ؟هالبأ ميف هبابش :عبرأ نع هللا هلأسي ىتح

 .ىهتنا ."تيبلا لهأ انبح نعو ؟هعضو َميفو ؟هبستكا

 ءيش لك .هللادبع اي :نيديرملا هصاوخ ضعبل ًاموي لاق هنأ «ةلصلا» نمو

 .موؤشم كيلع وهف هللا نع كلغش

 ىلإ -هنع هللا يضر- يعنيكلا دمحأ نب ميهاربإ هللاب فراعلل «ةلصلا» نمو

 ءونونلا ثيغلا يبأ نبا يلع نب دمحأ لضافلا هيقفلا هملعو هتمكح يذغ هذيملت

 اهيف دهزف يعنيكلا ميهاربإ ىأر ءاهيف فرتلاو ةورثلا يوذو ايندلا لهأ نم ناكو

 .فونخملا هطلاخف .نسلا ثدح وهو .فكع هخيش فراوع ىلعو .فعو

 هلاوقأو ميهاربإ هخيش لاوحأب ىدتقاو ,ةرخآلا رادلاو هللا بح هبلق برشأو

 .«تاكربلاو ءاعدلا هنم حنمتسي .هرهد دابعو «هتقو ءالضف نم وهو ىهلاعفأو

 ًامامإ هل نوكيل باتكلا اذه هل بتكف ؛تاحلاصلا تايقابلا يف هب يدتقيو

 -:وهو امامز هتوهش يعاودلو
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 ميرك اي ملسو هلآ ىلعو دمحم ىلع بر اي لصو ءيبر يبسح

 هللا نم هل لصح .ًافئاخ هللا نم ناكو .فئاظولا هسفن مزلأ اذإ دبعلا نإ

 .نيمآ :دمحأ اي لق ,ميهاربإل رفغا مهللا .فئاطل

 ال ىلاعت هللا نوركذي اوعمتجا موق نم اما :لاق هنأ # يبنلا نع يور

 تلدب دق مكل ًاروفغم اوموق ءامسلا نم ٍدانم مهادان الإ ههجو الإ كلذب نوديري
 .«تانسح مكتائيس

 توقاي نم ًادمع ةنجلا يف نإ» : ك8 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نعو

 لوسر اي :ليق ةحتفم باوبأ اهيلع .رضخألا دجربزلا نم فرغ اهيلع ءرضخأ
 .«- لجو زع- هللا يف نوباحتملا .نوحفاصتملا «نوقالتملا : لاق ؟ اهنكاس نم هللا

 يلجأ نم هتوهش كراتلا باشلا اهيأ اي» :- لجو زع- هللا لوقي : كك هنعو

 ؛ف روازي نمل يتبحم تبجو «ّيف سلاجي نمل يتبحم تبجو «يتكئالمك يدنع تنأ

 ام لضفأ هتيطعأ يتلأسم نع يركذب لغتشا نم «ّيف لذابي نمل يتبحم تبجو
 يحتسي الف ينيصعيو هل بيجتسأف ينوعدي مدآ نبا ينفصنأ ام «نيلئاسلا يطعأ

 .«يقلخ ىلع لضفك هريغ ىلع يمالك لضف ينم

 :لوقيف «ةمايقلا موي لجرلاب قلعيل لجرلا نإ» : كك هنع ءادردلا بأ نعو

 اذك موي فرعت الأ ,كفرعأ انأ ىلب :لوقيف ءكفرعأ ام :لوقيف هللا كنيبو ينيب

 ىلإ جاتحم مويلا انأ ءاهب تيمر مث ءابب تللختف ةنبت هنم تذخأف يطئاحب تررم
 .(يلع اهدر اهتعفنم

 اذإف ءاهتراكب تبهذ ركب لثم نوكأ نأ ىشخأ :لوقيو يكبي مهضعب ناكو

 اهرتس نإف ءاهسفن نم فرعت امل ةنيزح يهو اهب سانلا حرف جوزلا ىلإ تفز
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 .ميظعلا ليولاف اهحضف نإو ءًادبأ هنم ءايحلاف اهجوز

 ايندلا نم ءيشب سانلا ثدحي ًالجر ىأر هنأ مهدأ نب ميهاربإ نع يورو

 هيف نمأتف :لاق ءال :لجرلا لاقف ؟باوثلا هيف وجرت مالك اذه :لاقف هيلع فقوف

 نمأت الو «ًاباوث هيف وجرت ال مالكب عنصت ام :لاقف ءال :لجرلا لاقف ؟باقعلا نم

 .هللا ركذب كيلع ؟اباقع هيلع
 - :ءايشأ ةعبرأ فوخ ىلإ جاتحي ةنسحلاب لماعلا نإ» : كل هنعو
 َنِم هللا لكَقتَي اًمّنِإ) :لوقي ىلاعت هللا نأل هنم لبقتآلأ فوخملا :اهوأ

 . [؟«:ةدئان] © َنيقّتَمْل 3 0

 ىلاعت هللا نأل هوحنو ءايرلاب باشي لب .هلمع ىلإ صلخي ال نأ :يناثلا

 اوُميِقُيَو ءآقكُح نيا هل َنيِصلْخُع هلأ اوُدُبَحَيِل لإ اورمُأ آَمَو» :لوقي
 .(هديل] 4ةولّصْلا

 ام قوقحلا نم وأ ءاهلطبي ام يصاعملا نم هيلع نوكي نأ نم فوخلا :ثلاثلا

 .اهباوث قرغتسي

 هللا لأسن .«ءوسلا ةمتاخلاو اهدعب ةيصعملا لمعب اهطابحإ نم فوخلا :عيبارلا

 .اهانيفكي نأ

 [ اك 2 نينمؤملا ريمأ مالك نم هلعلو :تلق]

 لج- هلل ًاعضاوت اهيلع رداق وهو لامج بايث كرت نم» : كك هللا لوسر لاقو

 .«ةماركلا ةلح هللا هاسك -هؤانث

 نأ الول :لاق هدنع نم اجرخ (ملف «ناينارصن نيريس نبا ىلع لخد هنإ :ليق
 .بيطأ مهيأ تربخأل ةبيغ نوكت
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 نيريرضلا ءاملعلاو ءارقلا خئاشم نم رهتشا نم ضعب ركذ

 هللا لوسر تعمس :لاق - هنع ىلاعت هللا يضر - كلام نب سنأ نع

 |مهنم هتضوع ربصف هيتبيبحب يدبع تيلتبا اذإ :لاق - لجو زع- هللا نإ» :لوقي
 - هللا لوقي» : هللا لوسر لاق :لاق يذمرتلا ينو يراخبلا يف ثيدحلاو «ةنجلا

 .«ةنجلا الإ يدنع ءازج هل نكي مل ايندلا يف يدبع يتميرك تذخأ اذإ :- لجو زع

 .«ةنحلا نود ًاباوث هل ضرأ مل بستحاو ربصف هيتبيبح تبهذأ نم» :هل ةياور ينو

 هناحبسس- هللا نم نيذلا ءاملعلا نيريرضلا ءارقلا خئاشم نم ةعومجم هذهو

 عماجبو ءريبكلا ءاعنص عماجب مهو .ميركلا قداصلا دعولا اذهب مهيلع- ىلاعتو

 ءرشع عبارلاو .رشع ثلاثلا نرقلاب ءاهريغو .ثوحو .ةدعصو .ةضورلا

 هيلع انفضأو «يناثلا مسقلا نميلا ةمئأ هباتكب ةرابز هركذ ام انلقن ءرشع سماخلاو

 نأ ريدقلا زيزعلا هللا نيلئاس «مهنع عمسن وأ فرعن نم ضعب مهركذب ًافرشت
 :مهسيلج مهب ىقشي ال موقلا مهف ,مهتعافشو هولمح ام ةعافش انقزري

 .ينيسحلا يثوح لا شيشع ليعامسإ نب دمحم مامإلا ةمالعلا ديسلا مهنم -

 .ةدعصب يرثنعلا يديؤملا دمحأ نب هللادبع ريرضلا ةمالعلا ديسلاو -

 .يمدسلا نمحر لادبع نب دمحأ نب ىلعرمعملا يقتلا ءيرقملا ثدحملا ظفاحلاو -

 .يناعنصلا ينالوخلا رصان نب دمحأ ريرضلا ةمالعلا هيقفلا مهنمو -

 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب ىيحي ريرضلا ظفاحلا مامإلا ةمالعلا ديسلاو -

 .يضورلا ينسحلا ىسبكلا فسوي
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 نسحم نب ىيحي نب هللادبع نب يلع ريرضلا ءيرقملا ةمالعلا ديسلاو -

 .ينسحلا يفئاطلا

 .يناحنسلا حامرطلا نسح نب دمحأ ريرضلا ءيرقملا هيقفلاو -

 .يثيغلا كرابم نب نيسح ريرضلا ءيرقملا ةمالعلا هيقفلا -

 .يرادنجلا يلع ىبحي دمحم ريرضلا ءيرقملا ةمالعلا هيقفلا -

 .يسنآلا ينرشلا يداه نب ىبحي ريرضلا ءيرقملا ةمالعلا هيقفلا -

 .يناعنصلا رمع ديعس نب يلع ريرضلا ءيرقملا ةمالعلا هيقفلا -
 .يناعنصلا يجنزلا دمحأ نب نسحم ريرضلا ءيرقملا هيقفلا -

 .يناعنصلا يليلخلا فطل نب دمحم ريرضلا ءيرقملا هيقفلا -

 .يناعنصلا ناكوش دمحأ نب هللا دبع ريرضلا ءيرقملا هيقفلا -

 .يناعنصلا يرضاحلا حلاص نب دمحأ ريرضلا ءيرقملا هيقفلا -

 .يناحنسلا فطل نب نسح ريرضلا ءيرقملا هيقفلا -

 .يناعنصلا ينارفغلا نسح نب ىلع ريرضلا ءيرقملا هيقفلا -

 .يلولهبلا عاطقلا هللادبع نب ةزمح ريرضلا ءيرقملا هيقفلا -

 .يناعنصلا مث يناحنسلا يعذوللا يداه نب يلع ريرضلا ءيرقملا هيقفلا -

 .ةداوسلا ةرجه لهأ نم يطربلا يسنعلا يلع نب هللادبع ريرضلا ءيرقملا يضاقلا -

 اكيرمأب لقتعملا يرصملا نمحرلادبع رمع ةيعاولا ةيعادلا دشرملا ريرضلا ةمالعلا -

 .هنع ىىاعت هللا جرف
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 .ثوحب يدبعلا نسحم ريرضلا ةمالعلا -

 .ينيسحلا يثوحلا شيشع يلع نب ديز ريرضلا ةمالعلا ديسلا -

 بئاجنلاوذاهكاردإنعرصاقت ةنم لضفلا نم اوزاح مهام مه

 بئاغرلا ىنسأ نه مولع سردو عماسو لات نيبًاعيمجاوشاعو

 بئاغلكمهليديمهنيقي |(منأكيلايللا ين مايقاوتابو

 بمهار يأ هوجي/مهدهزو مهراعشزنيملاعلاهلإفوخو

 نب دمحأ هللا لع لكوتملا هاوألا مامإلا انتمثأ نم مهرظن اودقف نمو -

 .قكَيل مهريغو «نيدلا فرش ىبحي هللا ىلع لكوتملا مامإلاو -

 هللا دبع نب رباج - مهنع ىلاعت هللا يضر - نيمركألا ةباحصلا نمو -
 :لئاقلا وهو سابعلا نب هللادبعو

 رون امههنم يبلقو يناسل يفف امهرون ينيع نم هللا ذخأي نإ

 روثأم فيسلاك مراص يمف يفو ٍلخد يذ ريغ يلقعو يكذ يبلق

 مظعألا بزحلا

 هجرخأ ليوط حرش هلو ءلضفلاو ةدئاعلاو ةدئافلا ريثك .مظعألا بزحلا اذه

 هللا هَّديأ يديؤملا روصنم نب دمحم نب نيدلا دجم «نيملسملاو مالسإلا خيش انالوم

 ديسلل «ناوخإلا ةلص» باتك نع القن «««راونألا عماول١» يف هفاطلأب ىلاعت
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 ريبكلا مامإلا نع ءًابهذمو ًابسن يديزلا ينيسحلا يدهملا نب ىبحي مامإلا ةمالعلا
 اذه قاس دقو مالسإلا خيش انالوم لاق ءيعنيكلا دمحأ نب ميهاربإ دباعلا دهازلا

 ولوأ اهزوحي نأ قحي يتلا رئاخذلا نم وهو ؛«ةيديزلا تاقبط» يف ميركلا بزحلا
 لبقتسم ًاعبرتم ًاسلاج ءوضو ىلع وهو ءاهننسو ةالص لك دعب أرقي ,رئاصبلا
 :ًأرقيف ركذ ًةقلح اوقلتحا ةعامج اوناك نإو هيذخف ىلع هيتحار ًاعضاو «ةلبقلا

 هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءربكأ هللاو «هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو .هللا ناحبس

 «قيفوتلا ىلع هلل دمحلا ,ةمحرو هللا نم ًاركش «ةمعنو هللا نم ًالضف «ميظعلا يلعلا

 ىلعألا يلعلا هللا ناحبس ءريصملا كيلإو انبر كنارفغ ءريصقت لك نم هللا رفغتسنو

 «كتفرعم قح كانفرع ام كناحبس .كتدابع قح كاندبع ام كناحبس .باهولا

 هل .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءكردق قح كانردق ام كناحبس

 ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب تومي ال يح وهو تيميو يحي .دمحلا هلو كلملا

 ييحي دمحلا هلو كلما هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ «ريدق

 هلإ ال نأ دهشأ ءريدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب تومي ال يح وهو تيميو
 تومي ال يح وهو تيميو يبحي دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ

 ال «نيبملا قحلا كلملا هللا الإ هلإ ال ءريصملا هيلإو ريدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب

 محرأ هللا الإ هلإ ال ءنيبملا قحلا كلملا هللا الإ هلإ ال بيلا قحلا كلملا هللا الإ هلإ

 هللا الإ هلإ ال «نيباوتلا بيبح هللا الإ هلإ ال ,نيمركألا مركأ هللا الإ هلإ ال .نيمحارلا

 ال ,راهقلا دحاولا هللا الإ هلإ ال .نيبملا رابحلا كلملا هللا الإ هلإ ال ,نيثيغتسملا ثايغ

 ءًاقح ًاقح ًادبأ هللا الإ هلإ ال ءراّفغلا زيزعلا هللا الإ هلإ ال ءراّثسلا ميلحلا هللا الإ هلإ

 ال اقرو ًادبعت هللا الإ هلإ ال ءًاقفرو ًافطلت هللا الإ هلإ ال اقدصو ًاناييإ هللا الإ هلإ ال

 انبر ىقبي هللا الإ هلإ ال .ءىش لك دعب هللا الإ هلإ ال .ءىش لك لبق هللا الإ هلإ

 لكب روكذملا هللا الإ هلإ ال «ناكم لكب دوبعملا هللا الإ هلإ ال .ءيش لك ىنفيو
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 رصنو .هدعو قدص هدحو هللا الإ هلإ ال .ناسحإلاب فورعملا هللا الإ هلإ ال .ناسل

 هل هللا الإ هلإ ال .هدعب ءيشالو .هدحو بازحألا مزهو «هدنج زعأو «هدبع
 هل نيصلخم هايإ الإ دبعن الو .هللا الإ هلإ ال .نسحلا ءانثلا هلو لضفلا هلو ةمعنلا

 ءيش لكب وهو .نطابلاو رهاظلاو .رخآلاو لوألا وه نورفاكلا هرك ولو نيدلا

 معنو ءليكولا معنو هللا انبسح ءريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل «ميلع

 .ريصنلا معنو ىلوملا

 تابثإلا ظفل لوقلاب ددشي (هللا الإ هلإ ال) :لوق ررك بزحلا نم غرف اذإف

 ىلإ فلألا ىلإ «ةئام سمخلا ىلإ ةئامعبرأ ىلإ ةثامثالث ىلإ نيتتام ىلإ ةئام نم (هللا الإ)
 هللا ءاش نإ .راكفألاو ءرارسألاو .راونألاو بئاجعلا ىري هنإف .كلذ نم رثكأ

 .بجحلا عفرت هللا الإ هلإ ال لوق نأل

 .هتبتكو .هئارزو نيب هكلم تسد يف نيدلا ديمح دمحم نب ىبحي مامإلا ناك

 يداملا نب ىبحي رعاشلا ديسلا سلجملا ين ناكو «نامزلا هل افص دقو .هتصاخو

 راشأف .هدعقم ذخأو ملسو لخدف ايند وبأ ةمالعلا ديسلا مامإلا ىلع نذأتساف

 :ةبيدب لاقف ايند يبأ لوخد عم بسانتي ًالاجترا رعشب يتأي نأ رعاشلا ىلإ مامإلا

 اهوينكفلاصولادعتنإو اهوينعتست الفايندلا يه

 اههوبرج ينومتينك نإو اههاوهىلإ لهي اال روررغ

 اهوبأ اهلياوغينرذحي اهنعوايندلا نمآب تسلو

 ريذنك تناك اهنأل كلذ اونسحتساو .سلجملا يف نم ربكف ايند يبأ ىلإ راشأو

 .ًابحتنمو ًايكاب ههجو ىلع هصيمق مك عضو دقف مامإلا امأ ءايندلا بلقتب
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 ...ةمعن ءاملا ةمعن :لاقو «ىلاعت هللا دمحف ةدراب ةبرش موي تاذ مامإلا برشو

 :لاقف هممتي نأ مشغلا رهطم ةمالعلا يضاقلا ىلإ راشأو

 مئالااهركئاهطعأو أمظلا ل عاهفشست راف
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 .4 ِدَهَت الق َلِيآَسلَأ امأَو (جرَهَفَت الق َمِيتَيْلا اًمأَف» : ىلاعت هللا لاق
- 

 ةبيرق ةيرق ادحلا نوُدَرُب نم ًالجر نأ يكح ًابيرقت :ه11*٠ ةنس تانيثالثلا يف

 .ةقافلا مهتقحلو اوزوعأف .ءافعض ًاثانإو ًاروكذ ًادالوأ كرتو يفوت ءاعنص نم

 ةقيدح اولخد موي تاذف .نومحارلا ليلقو ةقدصلا ىلع اوشاعف .عوجلاو .رقفلاو

 رادج ماتيألا كئلوأ قلستف اهلهأ دحأل هريغو نامرو كسرف هكاوفو بانعأ

 ةقيدحلا بحاص مهب رعشف «مهبويج نوؤلميو نولكأي اوذخأو ةقيدحلا

 مهو نيبراه مهجرخأف ًاحربم ًابرض مهعسوأو مهبويج يف ام ذخأو .مهمجاهو

 يف ةباحس لاحلا يف ىلاعت هللا نّوكف «ىلاعت هللا الإ ثيغم الو مهل رصان ال نوكبي

 ىلع ترطمأو ءامنول دوساو تميغو «ةليلق تاظحل يف تمنف «ةدارجلا لثم قفألا

 علتقاف اهجراخ ىلإ ًابراه اهبحاص جرخف .برقلا هاوفأك ةصاخ ةقيدحلا كلت

 ثتجاو ءاهتورع نم راجبشالا علتقاو «مارعألاو ءراجحألاو ناردجلا رطملا كلذ

 هسفن ًايعان ءًاتوهبم ًاريحتم رظني اهبحاصو تحت نم افصلا رهظأ ىتح اهارت

 تذخأو مهتبرض نيذلا ماتيألا ةبوقع هذه :لاقو مدنلا عفني ال نيح مدنو .هلامو

 .مهيلع تربكتو «مهويج يفام

 ملا ظب لبيس الإلاظالو اهقوفهللادب الإ يي نمامو
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 نيسح فيرشلا نع ةياكح

 جح نيحلاصلا نم الجر نأ ماكد دمحم نب هللا عيبر نب نيسح فيرشلا نع ةياكح

 «هرمأ يف ريحتف ةرونملا ةنيدملاب فورصملا هيلع عطقناو كي يبنلا رازو «مارحلا هللا تيب

 ىأرف سعن ذإ ,ةرسعلا كلت كف يف ىلاعت هللا وعديو ركفي ةفيرشلا ةضورلا ين وه |نيبو
 جاحلا ىلإ بهذا :##هللا لوسر لاقف «عطقنا يفورصم هللا لوسر اي :لاقف# يبنلا
 لك يلع يلصي هنأ ةرامألاو «لاير ةرشع كيطعي هل لقو «مالسلا هغلبو يرجحللا رصان

 ةدعص نميلا لصو |ملف «هتعامج نم ةضرق هل ىلاعت هللا أيهو ظقبتسا مث «ةرم ةئام موي

 مالس هغلبو هيلع ملسف .هناكد يف يرتشم عايب وهو يرجهلا رصان جاحلا ىلإ بهذ
 ماقو تكسو أ يبنلا ىلع لصو مالسلا درف ةرامألاو .همالكو كي هللا لوسر

 4/9 ينلا ىلع ىلصو مالسلا درف ةيناث ةرم هملك مث «هتيب ىلإ ًابهاذ ناكدلا باب قلغأو
 :هل لاقف لأ يبنلا ىلع ىلصو مالسلا درف تيبلا باب يف هملك مث هعم ىشمو ,تكسو
 مالسلاو ةالصلا )هللا لوسر ىلعو :لاقو .جرخ مث تيبلا لخدو كينآ ىتح رظتنا

 :تلق .كل تدزل ثتدز ول :لاقو «لاير ةرشع اهم ةملك لكل الاير نيثالث هاطعأو

 .هتميق هل مايألا كلت ين لايرلاو

 - مالسلا هيلع- طبسلا نسحلا نع ةياكح

 هيلإ اكشف .همانم يف ًاموي كل يبنلا ىأر باكل! طبسلا نسحلا مامإلا نأ يور

 يبلق يف فذقا مهللا لق : هل لاقف ؟هللا لوسر اي عنصأ فيك :ًالئاق هلاح

 ام مهللا ,كريغ ًادحأ وجرأ ال ىتح .كاوس نمع يئاجر عطقاو :كءاجر
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 مو يتلأسم هغغلبت لو «يتبغر هيلإ هتنق لو «يلمع هنع رصقو «يتوق هنع تفعض
 ينصخن «نيقيلا نم نيرخآلاو نيلوألا نم ًادحأ تيطعأ ام ءيناسل ىلع رجي

 «يبرك هللا جرف ىتح ًاعوبسأ هيف تحجنأ ام هللاوف :لاق ءنيمحارلا محرأ اي هلثمب

 نم بيخي الو هركذ نم ىسني ال يذلا هلل دمحلا :تلقف «يرثع لاقأو يمه لازأو

 اي ريخب :تلقف ؟تسنأ فيك نسح اي :لاقف «مانملا يف كل يبنلا تيأرف .هاعد
 جري ملو قلاخلا اجر نم اذكه ينب اي :لاقف «يثيدحب هتثدحو «هللا لوسر
 .ىهتنا .قولخملا

 يلع نب ديز مامإلا نع ةياكح

 هرهظ ىلع بتكو هبلق باتكلا أرق |لف «هيزعي هناوخإ ضعب هيلإ بتكف نبا هليل ىلع نب ديز يمعل تام :لاقايأل دمحم نب رفعج - نع «بلاطملا ريسيت» نم
 .ثيم نع ًاتيم يزعي ثيم نم ًابجع ايف .تاومأ ءابآ تاومأ ءانبأ تاومأ انإف دعب امأ

 هللادبع انبا ميهاربإ هوخأو ةيكزلا سفنلا مامإلا

 ليق :لاق ءيدسألا بيبح نب ةأطرأ نع «بلاط يب مامإلا يلامأ» نم

 نب نسحلا نب هللادبع ينبا ميهاربإو ًادمحم تيأر دق يندملا ىبحي يبأ نب ميهاربإل

 .نيلضاف اناك دقل هللاو :ىبحي يبأ نب ميهاربإ لاق ؟لضفأ ناك |مبيأف هيب نسح ا

 مدقي ميهاربإ ناك دقو ,نيدهاز «نيملاع ,نيدباع «نيميرك «نيفيرش «نييمطاف
 ايضم دقو .هلضف ميهاربإل فرعي ياي ادمحم ناكو .هلضفيو ناديي دمحم هاخأ

 .امهيلع هللا تاولص نيديهش
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 ةدابعلاو عوشخلا يف

 اي :هل هيلع ىلاعت هللا ناوضر يعنيكلا ميهاربإ هللاب فراعلا ناوخإ ضعب لاق

 «يلصأ ام لقعأال قوسلا يف ينأك ةالصلا يف تلخد اذإو ,ةوسق يبلق يف نإ يديس

 دق :لوقي هلل سيلأ ةواقشلا نم لاب ذوعت نالف اي :- ىلاعت هللا همحر- هل لاقف

 لقي ملو [ .٠:نوسؤلا] وعش مِمالَص ىف مه م َنيِذَلأ © َنوُئِمْؤُمْل ملف

 هل بتكيل مكدحأ نإو ؛تلقع ام الإ كتالص نم كل سيل» : ©#لاقو «نولفاغ

 هنع امال لقع ام هل بتكي ءاهرشع وأ ءاهسدس وأ ءاهسمخ وأ ءاهعبر هتالص نم

 .ناهيظع ناءاد كطلاخ نكل «لفغ

 لغشلا اذه دعب ةالصلا ىلإ يتأتف ءاهوضفو اهتالضفو ايندلاب كلاغتشا :امهدحأ

 مكارأ :هناوخإل لاق نيح اصلا ضعب نع يور امك .بكارلا حدقك كتالص لعجتو

 اهس نم :ليق دقو ًارخؤم ًاصوقنم ةرخآلا لمعو ًارقوم ًامدقم ايندلا لمع نولعجت

 هيجانتو هدفر بلطتو هيلع مدقت يذلا كلملا بت لاذإو «هتالص يف اهس هئوضو يف

 هتاكرح ىلع علطم هللاو هللا طاسب وهو «هللا باب عرقي ىلصملا .كتقم رضاح بلقب

 .هنع لوفغم ريغ لفاغل تبجع .هفرط تاحملو هبلق ريمضو هنانكسو

 نم» :# لاق دقو ؛عئاجب تسلو عباش كنطبو ةالصلا ىلإ يتأت :يناثلا ءادلا

 نم كرتأ نأل : قتيل دوواد يبنلا لاق اذهو «عوشخلا دقف ماعطلا نم هنطب الم

 .ةليل نيرشع مايق نم يلإ بحأ ةمقل يئاشع

 نم هقفاوي ام هيلإ فيضأ اذإف «ةفافشلا ةرهوجلا لثم بلقلا لثم نالف اي
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 ةضكلاو مهزلاو مسدلا هيلإ فيضأ اذإو ءلاقصلاك هل ناك ليلقلا نشخلا

 «تاهيه.. تاهيه «لغتشي هللابو .لقصيو لقعي نأ ىبأ ساوحلا هيلع تددسو

 ةفرح ةدابعلا :لوقي -ةنجلا يف ههجو هللا مرك- ًايلع نينمؤملا ريمأ تعمس امأ

 ؛موصلا ةدابعلا بابو باب ءيش لكل» : # يبنلا لاقو .ةعاجملا اهتلآ
 دمحم لآو دمحم عبش ام» :لاقو «هنطب نم ًارش ًءاعو مدآ نبا ألم اما :ك/» لاقو

 متنأو ًارعب نورععبي مكلبق ناك نم نإ» :لاقو «ىلاعت هللا يقل ىتح ماعط نم

 هللا دنع مئاصلا مف فولخل» : #لاقو ؛ءاملا ةراجحلا اوعبتأف ءاطلث نوطلثت

 .فعاضم هلمعو «حيبست هتمصو «ةدابع مئاصلا مونو «كسملا حير نم بيطأ

 ؟عوشخلا نع هلأس املك دفاولل ملاعلا لاق ام تعمس امأ ,باجتسم هؤاعدو

 ؛مايقلا ىلإ قتشت ماعطلا نم لقأ .ماثآلا نم مِلْسَت مايصلا نم رثكأ :ملاعلا لاق

 نع دعقو مانملا هيلع بلغ ماعطلا نم عبش نم .مالّعلا زيزعلل كحراوج عشختو
 .عوشخلا دقفي عباشلا ءًاحورقم بلقلا كرتيو .حورلا ملظي عبشلا .مايقلا

 عباشلاو .فيفخ فيفع عئاجلا .عونقلا دعب صرحيو .عوضخلا هنع بهذيو

 .عمطلا رثكيو .عرولا بهذيو ءعجولا هنم بيصي عبشلا .فينكلا ىلع فكاع

 نم مكو «ةعاجم نع تغبن ةعاط مك ءرورس داعملا ينو رون داؤفلا يف موصلا

 الإ ابارحم بارحملا يمس مف .داهجلا داهجلا نالف اي .ةعاضب ريخب تتأ ةعوج

 ٌمكّئيِدَجَل اتي أوُدَهَج َنيِذلأَو) .ناطيشلاو سفنلا برح عضوم هنأ
 .قيذح ضاّور عم ةماتلا ةضايرلاب الإ داقنت ال سفنلاف [:::تربكسا] 4اَّلبَس

 ًاريثك اودسحتو ًاريثك اوبرشتو اريثك اولكأت ال نيديرملا رشاعم مي

 هللا هقلخي ملموي كلذو ةعاطلا هيف لهست ًاموي بلطت سفنلا :مهضعب ؛ لاقو

 فيك نالف اي فرعت وأ ءتممه وأ تيصع الإ طق ًاموي تعبش ام :مهضعب لاقو
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 هنيب ام مكدحأ لعجي :-ىلاعت هللا همحر - دينجلا لاق ام تعمس امأ ؟ موصلا ةين

 فص :لاق .!!تاهيه ةاجانملا ةوالح دجي نأ ديريو ءماعطلا نم ةالخم هللا نيبو

 يعاود هب تيميل تاموعطملا نع كاسمإلا موصلا ةين :لاق «قيفوتلا هللابو

 ضنغي «تابثولا يف عابسلاك يه يتلا تسلا هحراوج هب ظفحيو ,تاوهشلا
 .ةميمنلاو ةبيغلا نم روقعلا بلكلا هنأل هناسل سبحيو .هعمس ظفحيو .هرصب

 نيزتلاو ,ةعمسلاو «ءايرلاو .رطبلاو رشألا نم هبلق ظفحيو «ملسملا ءاذيإو
 ظفحيو .دقحلاو .دسحلاو «نيملسملاب ءاردزالاو .عفرتلاو .تاهابملاو ءقلخلل

 ًاليحك حبصي نأ هل بحتسيو «ةهبشلاو مارحلا لوانت نع هنطبو هيلجرو هيدي

 .مئاصلا يرتعي نويعلا جارسإو ةافشلا لوبذ نأل ءءايرلا نع دعبيل ًانيهد

 ضىعب لاقو كلذ ءافخإ ين دهتجيف .ءاير نوكي هركذ ةبحمو كلذ راهظإبو
 .كتائيس يفخت امك كتانسح فخأ :نيخسارلا نيفراعلا

 ىلاعت هللا ىلإ لهتباو هدي دم مث ءًاليوط ءاكبلاب بحتنا هيخأل همالك ىهتنا الف
 تددر نإف .باوثلاو ضوعلا ايندلا يف ةبيصملا بحاصل تنمض دق يهلإ :لاقو

 ةبيصم رجأ انمرحت الف كل يغبني كو .كهجول صالخإلا مدعل انلامعأ انيلع
 ىلع هللا لصو ,ماركإلاو لالجلا اذاي .فورعملاب ًافورعم اي «درطلاو درلا

 .ملسو هلآو دمحم

 - مالسلا هيلع- نيدباعلا نيز نع ةياكح

 يبأ ناك :لاق «ىلع نب رقابلا دمحم رفعج يأ ىلإ هدنسب «بلاطملا ريسيت» نم

 دعترتو .هنول رفصيو .هدلج رعشقي ةالصلا ترضح اذإ كني نيسحلا نب ىلع

 نم دبعلا ملع ول :لوقيو .هيدخ ىلع ليست هعومدو ءامسلا تحت فقيو .هصئارف



 اش دلل دقن ةنلا قار

 ىلع دجس دق هدجوف هل ىلوم هعبتف ءارحصلا ىلإ ًاموي زرب دقلو .لتفنا ام يجاني

 تيصحلأف :لاق «هءاكبو هقيهش عمسأ انأو تفقوف :هالوم لاق .ةنشخ ةراحح

 هلإ ال اقرو ًادبعت هللا الإ هلإ ال ءًاقح ًاقح هللا الإ هلإ ال :لوقي وهو ةرم فلأ

 ءاملاب رمغ دق ههجوو هتيحل نإو هدوجس نم هسأر عفر مث اقدصو ًاناهيإ هللا الإ
 نأ كنزحل نآامأ يديس اي :هالومهللاقف هينيع عومد نم

 نب قاحسإ نب بوقعي نإ كحيو :هل لاقف ؟ّلقي نأ كئاكبلو ؟يضقني
 ًادحاو هنع هللا بيغف نبا رشع دحأ هل يبن نبا يبن نبا ًايبن ناك يل ميهاربإ

 نم هرصب بهذو ؛مغلا نم هرهظ بدودحاو «نزحلا نم هسأر باشف «مهنم
 يلهأ نم رشع ةعبسو يخأو يبأ تيأر انأو ءايندلا راد يف يح هنباو ءءاكبلا

 .ىهتنا ءيئاكب لقيو ينزح يضقني فيكف ؛ ىعرص نبلوتقم

 دمحم لآ خيش نع ةياكح

 نب دمحم نب نيدلا دجم دمحم لآ خيش مولعلا رحب ملاعلا يديس عم ترمتعا

 تارايسلا فقوم انلصو املو ه١ ماع مارحلا مرحم رهش يف يديؤملا روصنم

 :تايبألا هذه دشنأ ةرايس رظننل ةمركملا ةكم ىلإ

 نأ دنعوًاريغصًامدق ىوه ا تيصع

 ربكلابو بيشللاب ينام ز ينامر

 يننتيل ةيضسقلا سكع ىوهملا تعطأ

 رغصلا ىلإ تدع مثًريبك تدلو

 :لاق هنبا اهيلع علطا املو .كلام نبال : لاقف ؟ناتيبلا ناذه نمل :تلقف
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 رضحلاو ودبلا يف ءاشًالوق لاق يبأ

 رصقامواقح ناسحإلا لع ثحو

 هنبال شم نكيملذهلافينه

 ربتعا امو نيتلاحلا يف ىو لا عاضأ

 :لاق فاشكلا بحاص يرشح زلا اهيلع علطا ملف

 رظنلا هل نماي سفنلا مضه ناديري ([نإحاص ايناخيشلا هلاقامو

 ربخلا نمدافأ ام يمالك نمذخف ةقيقح يفصو فصولا كاذفالإو

 انه اهتنسحتسا «ناتيبلا ل «يتركذم يف عيمجلا تبتكف

 يفةكر ىلع «يتريرس تاينبو .يتقيقح لسماكب تأت مل نإو يتظعومل
 :ىنعملاو ظفللا

 ربعلا نم اودافأ ايف مهدومحمو هنباو كلام نبا لوق ىلع تفقو

 ربكلاو ةثادحلا يفهاوه فيلح مساقل الإ ف صولا كاذرأ ملف

 -هنع هللا يضر- مهدأ نب ميهاربإ نع ةياكح

 هدوعن هيلع انلخدف دابعلا ضعب ضرم -هنع هللا يضر- مهدأ نب ميهاربإ نع

 مويو ءاهتمن ةليل ىلع : لاقف ؟فسأتت تنأ اذام ىلع : تلقف فسأتي لعجف

 . ىلاعت هللا ركذ نع اهيف تلفغ ةعاسو ء.هترطفأ

 موصي نأ ىلع يكبأ : لاقف .ءكلذ نع لئسف هتوم دنع دابعلا ضعب ىكبو

 نولصملا يلصيو «مهيف تسلو نوركاذلا ركذيو «مهيف تسلو نومئاصلا

 .مهعم تسلو
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 مهكلم داب كولم لا نم ةعبس اهكلم ةنيدم نع ةياكح

 كولملا نم ةعبس اهكلم دق ةئيدمب هرقس يفرم ردنكسالا َّنأ يور
 يقب معن : اولاق ؟دحأ ءالؤه لسن نم يقب له : لاقف «مهعيمج اودابو

 لاقف .دمصلا درفلا دحاولاب الإ سنأي الو .دحأل نكسي ال رباقملا يف وهو لجر

 :ةدابعلا هتلحنأ دق ًالجر ىأر هاتأ ملف هيلع هولدف .هناكم ىلع ينولد : مهل

 كلم ام اذه اي : نينرقلا وذ لاقف ذي! نينرقلا وذ هيلع ملسف .فوخلا هباذأو

 ماظع لزعأ نأ تدرأ : لاقو هسأر عفر مث ضرألا ىلإ قرطأف ؟رباقملا موزل ىلع

 نأ كل له :ردنكسالا هل لاقف .كلذ ىلع ردقأ ملف مهديبع ماظع نع كولملا

 تناك نإ ةيلعل يتمه نإ : لاقف «ةمه كل تناك نإ كئابآ فرش كب يبحأف ينعبتت

 ؟ كتيغب امو : لاق ,كدنع يتيغب

 لاق .هدعب رقف ال ىنغو .هدعب مرهال ًابابشو ءاهدعب تومال ةايح يغبأ : لاق
 وه نمب كلذ بلطأ ينعدو كنأشل ضماف :لاق .كلذ ىلع ردقأ ال : نينرقلا وذ

 .ديعب رفسلاو ءتبرق دق ةرخآلاو .تبهذ دق ايندلا نإف .كلمأ هلو ءردقأ هيلع

 .داهم ريغ ىلع انأو ؛ليوط داقرلاو ءداز يعم سيلو

 ةحارلاو «ةيدبألا ةداعسلا بلطو ءاهردق قح ايندلا ردق دقلف هرد هللو :تلق

 : لئاقلا هللو .ةيدمرسلا

 سلاجللا يناوسلجت ل مكنأك سراودلا روبقلا لهأ ىلع مالس

 سبايو بطر نيب نماولكأتملو ةبرش ءاملادراب نماوبرشتمو

 سواشندلا خذابلا ينغلا نيأو مكريقف ربق نيأ ينوربخ لأ
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 مورلا كلم نم الوسر ءاج يذلا قيرطبلا ةياكح

 ىلإ ةيدهو ةلئسأ هعمو مورلا كلم نم ًالوسر ءاج يذلا قيرطبلا ةياكح هذهو

 هتلاهف ركب ابأ اهنع لأسف ءتام دق #4 هللا لوسر دجوف #4 هللا لوسر
 لئاسملاو ءاهريسفتب ىتأف ناْديلِؤ بلاط يبأ نب ىلع مامإلا ىعدتساف اهمظعتساو

 .هل ةريشعال لجر نعو هل بأ ال لجر نع هلأس :«نيقيلا راونأ» يف امك يه

 ءيشلا نعو .ءيشلا ضعب نعو ؛ءيشلا فصن نعو :ءيش ال نعو ءيش نعو

 نعو ؟وهام ةبارق الو بسن امهنيب سيل ملكتت سفن فوج يف سفن نعو هلك
 .ىرخأ ًاسفن تشاعأ تتام نإ ةيح سفن نعو ؛مدالو محل اهل سيل سفنتت سفن

 لالح هليلق ءيش نعو ؟وه ام ريط هيلع نضحي مو ءريط هضببي مل ريط نعو
 ماسق ملف لالح هل يهو هتأرما دنع ًاسلاج ناك لجر نعو ؟وهام مارح هريثكو

 نم الو نجلا نم سيل هللا هثعب لوسر نعو ؟هسولج دعب هل تلحو هيلع تمرح

 هموق رذنأ ريذن نعو ؟وه ام نآرقلا يف هللا هركذ نيبرقملا ةكئالملا نم الو سنإلا

 مهايحأ موق نعو ؟وه نم يل ةكئالملا نم الو سنإلا نم الو نجلا نم سيل

 ؟وه نم رجاهم لوأو ةرجه لوأ نعو ؟مه نم نيترم مهتامأو تارم ثالث هللا

 نمماالو ,نجلا نم سيل بذك ءيش نعو ؟نآرقلا يف ىلاعت هللا هركذ ريط نعو
 نوعزفي ال مث ةنجلا لهأ اهعزفي ةعزف لوأ نعو ؟وه ام ةكئالملا نم الو ءسنإلا

 باَعَف ملك عير نم ُمداَء ََقَلَمَفل ىلاعت هللا لوق نعو ؟يه ام ًادبأ اهدعب
 تيصع هتكرت نإو تيصع هتلمع نإ لمع نعو ؟تاميلكلا ام [0:ةرقبلا] «هيَلَع

 ةكتالملا نم الو نجلا نم الو سنإلا نم سيل هيلإ هللا ىحوأ ءيش نعو ؟وه ام
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 نعو ؟وهام مدالو محل هل سيل لكأي ءيش نعو ؟وه ام نآرقلا يف هللا هركذ

 لاق هثعب مث ماع ةئام هللا هتامأ لجر نعو ؟مه ام ماحرألا يف هللا مهقلخي مل ةسمخ

 قح ةداهش اودهش موق نعو ؟وه نم موي ضعب وأ ًاموي تئبل :لاق ؟تشبل مك

 علطت مل عضوم نعو ؟مه نم نآرقلا يف هللا مهركذ نيبذاكلا نم هللا دنع مهو

 رخآو رانلا لهأ نم راهنلا لوأ اوناك موق نعو ؟وه ام ةرم الإ سمشلا هيلع

 ىلع بجوف اهنم ابرشف ًارمخ اباصأ نيلجر نعو ؟مه نم ةنجلا لهأ نم راهنلا
 ىشثنخ لجر نعو ؟قحلا ةداهش نادهشي امهو رخآلا ىلع بجي لو دحلا امهدحأ

 ديهشو قئاس اهنطب يف ناك ةباد نع ينربخأو ؟لجرلا ةلزنمب مأ ةأرملا ةلزنمب هلزنأ

 نيلجر نعو ؟ًارهش رشع ةثالث ابتدع ةأرما نعو ؟وه نم نآرقلا يف هللا هركذ

 ًاثالث هتأرما قالطب فلح لجر نعو ؟رخآلا نم كيلإ برقأ امهدحأ مأو بأل

 مويلا يف لصي ال نأ فلح لجر نعو ؟عنصي فيك ناضمر رهش موصي ال نأ

 امهادحإ تثروف نيتنبا كرتو تام لجر نعو ؟ةعكر ةرشع ىدحإ الإ ةليللاو

 زع- هللا لاق ةنجلا لهأ نم لجر نعو ؟امه نم هلام يثلث ىرخألاو هلام ثلث

 ؟هلمعب لمعت ال هئيبنل - لجو

 يذلا لجرلا امأ :رخف الو اهذخ :اكي# بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاقف

 امأو «اتزودان هل ريع ال يذلا امأو .ةك2ميرم نب ىسيعف هل بأ ال

 ءام.ديتالا« يح ِءْىَس لك ِءآَمْلأ نم اََلعَجَو» :ىلاعت هللا لاق «ءاملاف ءيشلا

 نيضرأ عبسو تاوامس عبس قلخ هللا نإف ءيش فصن امأو ,رفاكلاف ءيش ال امأو

 سفن فوج يف سفن امأو «قفانملاف ءيشلا ضعب امأو ,نوضرألا ءيشلا فصنف

 نأ ِتَمُْلَظلا ىف ئَداَتَق) كك ىتم نب سنوي وهف ةبارق الو بسن امهنيب سيل
 ءاس.يتا«تريولظلا َنِم تنك نإ كَسَحَبْس تنأ لإ َهَّلِإ ل
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 اَذِإ ٍليلآَو» :ىلاعت هللا لاق حبصلا وهف مد الو محل هل سيل سفنت سفن امأو

 تتام نإ يتلا سفنلا امأو 208 .7:ميركد]4َسْفَكَت اَذِإ حّبّصلآَو © َسَعْسَع

 اكَلُقَفل :نآرقلا يف هللا اهركذ ىتلا ةرقبلا ىهف ىرخأ ًاسفن اهناكم تشاعأ
 م

 ْمُكلَع ِفِجَياَ ْمُكيِرْيَو قوَمْلا هلآ يحي َكِلَدَك “ اهب ُهوُرْ
 - هللا لوقل رانلا يهف مد الو محل اهل سيل ملكتت سفن امأو .«.ةرقبا «َنوُلَقَعَت

 :1*.:ذ1 ةرايزُم نِم لَه ُلوُقَتَو ِتأََكمآ لَه ْمهَجِل لوقت َمْوَيل :-لجو زع

 زع- هللا لاق ذإ اك ىسيع ريط وهف ريط هيلع نضحي مو «ريط هضبي مل ريط امأو
 ُنوُكَيَف ِهِِف ُحُفنَأَ ريْطلآ ٍةديَهَك ٍنِطلا م مُكَأ ُقَلْخُأ أ» :- لجو
 ربن ىهف مارح هريثكو لالح هليلق ءيش امأو «[44:نارمعلا] 4 هلأ ِنذِب ريَط

 هنِم برش نَمَف رتب مُكِيلكْبُم 1 ٌترإ» :-لجو زع- را لاق ذإ تاولط

 اوُبرَكَف هوي ةَقَرَع فركغأ ِنَم الإ تم دن ةَمعْطَي مل نَمَو ىنِم سلف
 هتأرما دنع ًاسلاج ناك يذلا لجرلا اًمأو «[041:ةرقبلا] < مُهْنِم اليل ا هنِم

 لجرف .هسولج لبق هل تلحو هيلع تمرح ًائاق ىوتسا |ملف لالح هل يهو
 لبق مدنف ماقف ءاهّسمي نأ هيلع تمرحف يمأ رهظك يلع تنأ :هتأرمال لاق

 هللا هثعب لوسر امأو .هسولج لبق هل تلحف ةمسن قتعأف هسولج

 - هللا لاق يذلا بارغلاف ةكئالملا نم الو سنإلا نم الو نجلا نم سيل ىلاعت

 ةَءْوُس فراوُي فيك دُهيِرْيِل ضزألا ىف ُتَحَبَي اباَرُش ُهَلَأ َتَحَبقل :لجو زع
 «سنإلا نم الو ءنجلا نم ل هموق رذنأ يذلا ريذنلا امأو ء[م١:ةدئال] «هيأ

 لمَ اَهّيَأتَي ُةَلَمَك َتَلاَق ١ :ىلاعت هللا لاق «ةلمنلا يهف ةكئالملا نم الو

 مهمامأو تارم ثالث هللا مهايحأ موق اًمأو ,0.:رس]4ّحكتكدَسَم ْاوُلُخَدَأ

 َمِهِريِد نِم أوُجَرح َنيِِْل لإ رت َمَلَأل :- لجو زع- هللا لوق وهف «نيترم
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 .«:مهرتبز ُْمُهَمَحُأ مك اوُنوُم ُهَلَأ ْمُهَل َلاَقَف ِتوَمْلا َرَّدَح فول مُهَو
 اك ميهاربإ ةرجه يهف ةرجحلا امأو «تارم ثالث مهايحأو نيترم هللا مهتامأف

 َقِ َلاَقَو ٌطوُل هَل َنَماَكَفط :نآرقلا يف -لجو زع- هللا لوقل رجاهم لوأو

 نآرقلا يف ىملاعت هللا اهركذ يتلا رويطلا امأو .6::توبكسل] * َيَر ْنَلِإ دِجاَهُم

 لمقلاو ءضوعبلاو «بابذلاو .دارجلاو ءلحنلاو ءشارفلاو ,دهدهلاو «بارغلاف

 نم الو ,ءسنإلا نم الو «نجلا نم سيل هيلع بذك ءيث امأو «ليبابألا ريطلاو

 هلوقل كيث بوقعي ونب هيلع بذك بئذلاف ىلاعت هللا هركذ «ةكئالملا

 لهأ اهعزفي ةعزف لوأ امأو .مهنع ارابخإ [:فسوز 4 بزل ُهَلَكَأَف » :ىلاعت

 نّمَو ٍتوَمَسلآ يف نم َعِزَفَقؤر وصلا كلذف ًادبأ اهدعب نوعزفي ال مث «ةنجلا
 هبر نم مدآ اهاقلت يتلا تاملكلا امأو ء[م«:رس) 4ُهَلآ َءآَس نم ّّلِإ ضَرَأْلا ىف

 انَمَحدَتَو اكل َدفْفَت مل نو اكَسْفنَأ آَََط اككر» :-لجو زع- هللا لوق يهف
 ءامسألا هذه هيلعو شرعلا ىلإ رظن مث (0:فرعالا# َنيِرِسَخْلأ نم ّنئوُكَتَ
 ءنيسحلاو ءنسحلاو «ةمطافو هردص ىلإ راشأو يلعو دمحم قحب :لاق ةبوتكم

 نإو ثيصع هتلمع نإ يذلا لمعلا امأو فتبوت ىلاعت هللا باجتساف ءيتبوت لبقت
 ةَرَلّصلآ اوُبَرَفَت ال أوما َنيِِلا اًجأَتَي ١ :لوقي ىلاعت هللا نإف تيصع هتكرت
 ءيش امأو .«م..س4اًبثُج اَلَو َنوُلوقَت اَم أوُمَلَعَت يح ئرَكس َرْشنَأَو
 لاق لحنلاف ةكئالملا نم الو ءسنإلا نم الو نجلا نم سيل هيلإ هللا ىحوأ

 هل سيل لكأي ءيش امأوء[..رسز (ٍلحلآ ىلإ َكِّبَر ئَحّوُأَو» :ىلاعت هللا
 ام ُفَقَْلَت َىِه اًذِإَف > :-لجو زع- هللا لاق ىسوم ىصعف مدالو محل
 ار يزعف هللا هثعب مث ماع ةئام تام لجر امأو 000:فرعال]4َنوُكِفَأَي

 ىَلَع ٌةَيِواَح َىِهَو ٍةَيَرَق ْنلَع رم ىِذّلَك وأ >١ :-لجو زع- هللا لاق ذإ
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 2و
 اَع َدَئأِم ُهَلنآ ُهناَمأَك ١ َهِتْوَم َدَعَي هلأ هِذَه -يحُي د نأ لاق اًهيِوُرُع 5 1(

 َةََأِ تكل لب لاق وب نسير انوي ثليل لاق تقل مك َلاَك مَع
 نيبذاكلا نم هللا دنع مهو قح ةداهش اودهش موق امأو 00

 كشك ُدَبَْشَت أولاَق دورت كَءاَج اَذِإ 9 :ىلاعت هللا لاق نوقفانملا مهف

 وفعلا ؛ نإ ُدَبْمَي ُهَلآَو ُملوُسَرل َكئإ ُمَلعَي ُهَآَو هلآ ُلوُسَرَل َكَن
 ةدحاو ةعاس الإ سمشلا هيلع علطت مل عضوم امأو .[1:نوفد] «َتروُبْذَكَل

 4...رْخَبْلا َكاَصَحَب بٍرُضَأ نأ» :-لجو زع- هللا لاق رحبلا وهف

 نم راهنلا رخآو ءرانلا لهأ نم راهنلا لوأ اوناك نيذلا موقلا امأو [:*:ءارعشلا] .ةيآلا

 ئسوُم ِتَر (© َنيِيَعْلا ِتَرِب اَنَماَء اَوْلاَقط :نوعرف ةرحسف «ةنجلا لهأ
 .مدآف ماحرألا يف اوقلخي مل نيذلا ةسمخلا امأو 00080 :فارعألا] 4 نوَرَهَو

 نيذلا رمخلا ابحاص امأو ءىسوم اصعو «حلاص ةقانو ؛ميهاربإ شبكو ءىوحو

 «قحلا ةداهش نادهشي امهو رخآلا ىلع بجي ملو دحلا امهدحأ ىلع بجوف اهابرش

 ء«شطعلا نم تومي وهو هل ءام ال رخآلاو «ءام امهدحأ عم ةالف يف نالجر امهف

 اهبرش يف هيلع بجوو ءءام هعم يذلا ىلع مرحو ًاعرش رطضملل هللا لحأف

 لوبي ناك نإف هلابم ىلإ رظني نأف ثاريملا هل مسقي فيك ىثنخ لجر امأو .دحلا

 هل نإف ءاسنلا لابم نم لوبي ناك نإو .لاجرلا ثاريم هل نإف لجرلا لابم نم

 نآرقلا يف هللا هركذ ديهشو قئاس اهنطب يف ناك يتلا ةبادلا امأو ءءاسنلا ثاريم

 رشع ةثالث ابتدع يتلا ةأرملا امأو قايل سنوي هنطب يف ناك ثيح ؛توحلا وهف

 اهتدع تضقنا (ملف ءرهشأ ةعبرأ تدتعاف اهجوز اهنع تام ةأرما كلتف ًارهش

 اههدحأ ؛مأو بأل نآلجر امأو ءًارهش رشع ةثالث اهتدع تناكف اهلمح نابتسا

 كيلإ برقأ كوبأف مأو بأل امهو ءكمعو كوبأ |هنإف ؛رخآلا نم كيلإ برقأ
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 هنإف ناضمر رهش موصي ال هتأرما قالطب فلح دق يذلا لجرلا امأو .كمع نم

 ةعكر ةرشع دحأ الإ يىلصي ال نأ فلحي لجرلا كلذكو ءرهشلا كلذ يف رفاسي

 برغملاو «نيتعكر رصعلاو «نيتعكر رهظلاو «نيتعكر رجفلا لصيف ًاضيأ رفاسيف
 تثروف نيتنبا كرتو تام يذلا لجرلا امأو .نيتعكر ءاشعلاو .,تاعكر ثالث

 ناتتبا هلو ًاكولمم ناك لجر اذه نإف ؛هلام يثلث ىرخألاو هلام ثلث امهادحإ

 تثروو ءاهقحب هلام ثلث امهادحإ تثرو يفوت (لف قتعأو امهادحإ هترتشاف

 يذلا لجرلا امأو «ءالولا قحل ثلثلاو اهقحب ثلثلا تقتعأ يتلا يهو ىرخألا

 ك2 ىتم نب سنوي وهف هلمعب لمعي ال نأ © هيبن هللا رمأو ةنجلا لهأ نم وه
 َوهَو ئّداك ْذِإ ٍتوُكَل ٍبِحاَصَك نكت اَلَو » :-لجو زع- هللا لاق

 ديسلل «نيقيلا راونأ» نم ىهتنا . اهتبوجأو لئاسملا يه هذهف .[«ه«:مش] «موُظكم
 .- هنع ىلاعت هللا يضر -نيدلا ردب نب نسحلا مامإلا

 - مالسلا هيلع- يلع مامإلاو دوهيلا رابحأ

 باطخلا نب رمع عم دوهيلا رابحأ ةصق يهو ةياكحلا هذه «نيقيلا راونأ» نمو

 نب رمع يلو امل :لاق ءسابع نبا ىلإ هدنسب قشمد ةنيدمب قاحسإ بوقعي يبأ نع
 ؟ #4 دمحم دعب نم رمألا يلو تنأ :اولاقف ,دوهيلا نم موق هاتأ ةفالخلا باطخلا

 مالسإلا يف انلخد اه انتربخأ نإ لاصخ نع كلأسن نأ ديرن :اولاق ءمعن :لاق

 نكي مل ًادمحم نأو ؛لطاب نيدلا نأ انملع اهب انملعت مل نإو ,قح نيدلا نأ انملعو

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءمكل ادب مع اولس :لاق يبن

 ؟هبحاصب راس ربق نعو ؟اهحيتافم نعو ءامسلا لافقأ نع انربخأ : اولاق
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 مل ضرألا ين اوشم ةسمخ نعو ؟سنإلا نم الو نجلا نم سيل هموق رذنأ نمعو

 ين كيدلا لوقي امو ؟هحايص يف جاردلا لوقي ام انربخأو ؟ماحرألا يف اولعمجب

 لوقيامو ؟هقيبن يف رامحلا لوقيامو ؟هليهص ين سرفلا لوقي امو ؟هقيقص

 .نييعاس نينثاو ,نيمئاق نينثاو ؟هنينأ يف ربنعلا لوقي امو ؟هقيقن يف عدفضلا

 دحاو نعو ؟نيكرتشم نينثاو .نيضغابتم نينثا نع انربخأو ؟نيفلتخم نينثاو

 .ةعبسلاو «ةتسلاو .ةسمخلاو ,ةعبرألاو .ةثالثلا نعو نينثالا نعو ؟ناث هل سيل

 امو ؟قوفامو ؟نود ام انربخأو ؟رشع دحألا نعو .ةرشعلاو .ةعستلاو «ةيناثلاو

 نعو ؟تتبن ةرجش لوأ نعو ؟نيع لوأ نعو ؟تلزن رجح لوأ امو ؟تحت

 نم راهنلاو راهنلا نم ليللا فرعي فيكو ؟اهضرعو اهلوط ناك مك حون ةنيفس

 ؟ةدحاو ةرم الإ سمشلا رت مل ةعقب نعو هنع لأسو هللا هقلخ ءيش نعو ؟ليللا

 ةرخآلا نيأو ؟ةرخآلا يف مأ ايندلا يف ةنجلا نعو ؟ضرألا ىلع عقو مد لوأ نعو

 ؟ايندلا نم

 يبأ نب يلع ىلإ هسأر عفر مث ءضرألا ىلإ هسأر سكنو ,تكله :رمع لاقف
 اولس : اك 2 يلع لاق ,كدنع الإ مهبباوج ىرأ ام نسحلا ابأ اي :لاقف فايل بلاط

 انأ اذإ :لاق ؟انيلع كتطيرش امو :اولاق :ةطيرش مكيلع يل نكلو مكل ادب امع

 .نسحلا ابأ اي معن :اولاق .اننيد يف متلخد ةاروتلا يف اب مكتربخأ

 ؟يه ام تاومسلا لافقأ نع انربخأ :اولاق .ةلصخ ةلصخ اهنع اولس :لاق

 م نيكرشم اناك اذإ ةمألاو دبعلا نأل «هللاب كرشلا تاومسلا لافقأ : يل لاق

 الإ هلإ ال نأ ةداهش اهحيتافم :لاق ؟لافقألا هذه حيتافم |مف :اولاق ءلمع امل عفري

 :لاق ؟هبحاصب ىشم ربق نع انريخأف :اولاق .©# هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هللا
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 انريخأف :اولاق .ةعبسلا راحبلا يف هب راسف ىتم نب سنوي مقتلا نيح توحلا كلذ

 نب ناهيلس ةلمن ةلمنلا كلت :لاق ؟سنإلا نم الو نجلا نم سيل هموق رذنأ نمع

 ْمُكْمَمِطَحح ال مُكَتكِسَم اوُلُخْدَأ ُلْمَدلا اَهُّيأتَي ١ :تلاق نبح لكك د واد
 ةسمخ نع انربخأف :اولاق .[0:رس] 4 َنوُرْعْشَي ال رهو ُهُدوُتُجَو ُنَمْيَلَس

 ءحلاص ةقانو ءءاوحو مدآ كلذ :لاق .ماحرألا يف اوقلخي م ضرألا ىلع اوشم

 :لاق ؟هحايص يف جاردلا لوقي ام انربخأف :اولاق ءىسوم اصعو «ميهاربإ شبكو

 :لاق ؟هقيقص يف كيدلا لوقي |ىف :اولاق ءىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :لوقي

 :لوقي :لاق ؟هليهص ىف سرفلا لوقي اف :اولاق ,نولفاغ اي هللا اوركذا :لوقي

 :لاق ؟هقيبغ يف رامحلا لوقي (مف :اولاق .نيرفاكلا ىلع نينمؤملا كدابع رصنا مهللا

 ؟هقيقن يف عدفضلا لوقي !ف :اولاق .ناطيشلا نبع ين قهنيو ءراشعلا نعلي رامحلا

 :ىرخأ ةياور يفو دمحم لآ ىصع نمو ًادمحم ىصع نم نعلا مهللا :لوقي :لاق

 امأو :-هنع هللا يضر- لاق مث «اراحبلا جحل يف حبسملا دوبعملا يبر ناحبس»

 سمشلاف نايعاسلا امأو ء«راهنلاو ليللاف نافلتخملاو ءضرألاو ءامسلاف نائئاقلا

 ليللا ,راهنلاو ليللاف ناكرتشملا امأو .ةايحلاو توملاف ناضغابتملا امأو ءرمقلاو

 ليللا روكي -لجو زع- هللا نأ كلذو ليللا نم ذخأي راهنلاو راهنلا نم ذخأي

 درفلا وه الإ هلإ ال يذلا هللاف دحاولا امأو «ليللا ىلع راهنلا روكيو راهنلا ىلع

 ليربج ةثالثلاو «رانلاو ةنجلا نانثالاو ءأدلو الو ةبحاص ذختي مل دمصلا

 ةسمخلاو ,روبزلاو ناقرفلاو ءليجنإلاو «ةاروتلا ةعبرألاو ؛ليفارسإو ؛ليئاكيمو

 عبسف ةعبسلاو ,مايأ ةتس يف ضرألاو تاومسلا قلخف ةتسلاو .تاولص سمح

 .[«بهد) يدم ٍلِيَمْوَي ْمُهَقْرَف َكْيَر شْرَع ليحتو)» ةيناثلاو «تاوامس
 لوقف ةرشعلاو ناكل! نارمع نب ىسوم ىلاعت هللا نهاتآ تايآلا عستلاف ةعستلاو
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 ايؤرف رشع دحألاو 20:0:فرعا) 4ِرَّشَعِب اًهكُمَمَتَأَو» :-لجو زع- هللا

 يرق تحلو ادق ركو هنود قاف كنت امو قرف انو نود اعاناو اك توي

 وح نيف روكسي امال :لجوزع هللا لوق كلذو .ناكم لك يفو انهاه

 5لَو َكِلَّذ ني قَدَأ آو َمهْسِواَس َوه الإ ٍةَسَمح اَلَو ْمُهْعباَر وه الإ وَ
 دقف تلزن رجح لوأ امأو [/:ددم) 4 أوُناك اَم َنْيَأ َرُّهَعَم ّوه لِ ٌرتكأ

 - مدآ هب طبه نكرلا يه ا(نإ متبذكو سدقملا تيب يف ةقلعملا ةرخصلا اهنأ متعمجأ

 تحت يتلا نيعلا اهنإ نولوقت مكنإف نيعلا امأو «ةنجلا نم -مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةرجش اهنأ متعمجأ دقف ةرجشلا امأو «ناويحلا نيع يه امنإ ؛ متبذكو ةرخصلا

 ىتم نب سنوي ىلع - لجو زع- هللا اهتبنأ يتلا ةرجشلا يه امنإ ءمتبذكو نوتيزلا
 - مدآ هب طبه يذلا بيضقلاو يهو ميرم ىلع تلزن يتلا ةلخنلاو ءابدلا يهو

 هيلع- حون ةنيفس امأو «هنم راثلا عيمجف ةنجلا نم -مالسلاو ةالصلا هيلع

 لك نيب ام فوقس ةثالث اهيف ناكو «عارذ ةثاناث اهضرع ناكف -مالسلاو ةالصلا

 ينو ءسانلا اهالعأ يف ناكو جاس نم ًاقبط اهالعأ ناكو ءعرذأ ةرشع نيفقس

 ةرد ناترد هعمو .ماوهلاو «عابسلاو «رويطلاو «مئاهبلا اهلفسأ ينو «ماعطلا اهطسو

 لأسو - ىلاعتو هناحبس- هللا هقلخ ءيش امأو .كلذ اب فرعي راهنلا ةردو ليللا

 هقرف نيح رحبلاف ةدحاو ةرم الإ سمشلا رت مل يتلا ةعقبلا امأو ءىسوم اصعف هنع

 .هرعق ناب ىتح -مالسلاو ةالصلا هيلع- نارمع نب ىسومل - ىلاعتو هناحبس- هلا
 يف يه ةنجلا يف مكلوق امأو .هكنيأِ/ ىوح ةضيحف ضرألا ىلع عقو مد لوأ امأو

 ايندلا نإف ؟ ةرخآلا نم ايندلا نيأو ؟ايندلا نم ةرخآلا نيأو ,ةرخآلا يف مأ ايندلا

 يف ةرهاظ توملا ىلإ ةايحلا نم ةلقنلا تناك اذإ ايندلاب ةطلتخم ةرخآلاو ةرخآلا يف

 ةرخآلا مسر ايندلاو .نوملعي اوناك ول رارقلا راد يه ةرخآلا تناك«ايندلا
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 دحاو لك عجري دسجلا حورلا قراف اذإ ةرخآلاو ايندلا نإو ءايندلا مسر ةرخآلاو

 .رانلاو ةنجلا كلذكف ؛ئدب هنمو ,قلخ هنم ام ىلإ |مهنم

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشن :الاقف نانثا بثوف ةثالث رابحألا تناكو :لاق

 يف عقو ام لثم يبلق يف عقو دق يلع اي :لاقف رخآلا بثوو .هللا لوسر ًادمحم

 :لاق ؛لس : هاي ىلع لاق .اهنع كلأسأ ةلصخ يل يقب نكلو .يبحاص بولق

 مهايحأ مث «نينس عستو ةنس ةئاثالث اوتام نامزلا لوأ ين اوناك موق نع ينربخأ

 نمحرلا هللا مسب ِفْككيؤبلاط يأ نب يلع أدتباف :لاق -ىلاعتو هناحبس- هللا

 يه اَجَرِع ده لَعَجْم لَو بتكلا هِدْبَع لع َلَرنأ أ لِي ُدْمَخَل» ميحرلا
 انعمس ام لق ام :يدوهيلا لاق .فهكلا ةروس أرقي نأ دارأ .[؟ .1:فيكلا] 4اَميَق

 مساو ءمهددعو ؛مهئامسأبو موقلا ءالؤه ةصقب ينريخأف ًاملاع نكت نإف ءمكنآرق

 ةوق الو لوح ال :يلع لاق .مهتنيدم مساو ءمهكلم مساو .مهفهك مساو ؛مهبلك

 ةنيدم مورلا ضرأ ين ناك هنأ دمحم يبيبح ينثدح دوهيلا اخأ اي هللاب الإ

 ,مهرمأو مهلمش تتشتف تامف حلاص كلم مهل ناكو ءسوسقا :اهل لاقي

 ةنيدملا كلم ىتح لبقأف سونايقد هل لاقي كلم مهب عمسف ؛مهتملك تفلتخاو

 .خسرف هلوط ًارصق اهيف ذختاو .هتكلم راد اهذختاو ناصح فلأ انئام هعمو

 كلذ لثم هضرعو ءعارذ فلأ هلوط ًاساجم رصقلا كلذ ين ذختاو .خسرف هضرعو

 فلأو .بهذلا نم ةناوطسأ فلأ سلجملا كلذ يف ذختاو .درمملا جاجزلا نم

 يقرش ين لعجو .ناهدألا بيطب حوفي نيجللا نم اهلسالس .بهذلا نم ليدنق
 هل ذختاو ,تناك ام فيك سلجملا يف رودت سمشلا تناكف «ةاكشم نيناث سلجملا

 «قرامنلا اهالعأو ءرهاوجلاب ةعصرم «ةضفلا نم مئاوق هل بهذلا نم ًاريرس هيف
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 ,رضخألا دجربزلاب ةعصرم بهذلا نم ًايسرك نيناث ريرسلا نيمي ىلع لعجو
 ةعصرم ةضفلا نم ًايسرك نينامث ريرسلا راسي ىلع لعجو .هتقراطب اهيلع سلجأو
 جاتلا عضوو ريرسلا ىلع سلج مث «هتلقاره اهيلع سلجأو ءرضخألا توقايلاب

 : 2152 يلع لاق ؟هجات ناك |مف «نينمؤملا ريمأ اي :لاقو يدوهيلا بثوف .هسأر ىلع
 بهذلا نم هجات ناكو دوهيلا اخأ اي .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال

 ين حابصملا ءيضي |مك ءيضت ءاضيب ةرد نكر لك ىلع ناكرألا ةعبرألا كبسملا

 بهذلا طارقأب مهطرقف ةلقارحلا دالوأ نم ًامالغ نيسمخ ذختاو « ءاملظلا ةليللا

 .مهجوتو ءدنرفلا ليوارس مهورسو .رمحألا جابيدلا مهسبلاو ءرمحألا

 هيسارك ىلع مهفقوأو .بهذلا نم ةدمعألا مهاطعأو مهلخلخو «مهجلمدو

 .هراسي نع ةثالثو هنيمي نع ةثالث لعجو.هءارزو مهلعجو ةملغأ ةتس لختاو

 امو ؟هنيمي نع اوناك نيذلا ةثالثلا ءاسأ ناك اهف يلع اي :لاقف يدوهيلا بثوف

 اي هللاب الإ ةوق الو لوح ال :ىلع لاقف ؟هراسي نع اوناك نيذلا ةثالثلا ءامسأ ناك

 ءاخيلمت :مهؤاسأ ناكف هنيمي نع اوناك نيذلا ةثالثلا امأ دوهيلا اخأ

 «شونربدو «شونرم هراسي نع اوناك نيذلا ءامسأ ناكو ءاينيلشمو ءاينيملسكمو

 نحص يف موي لك سلجي ناكو.هرومأ عيمج ين مهريشتسي ناكف «شونرداسو
 مهدحأ دي يف ناملغ ةثالث هل ناكو .هلامش نع ةلقارح لاو هنيمي نع ةقراطبلا هراد

 يفو اكسم ءولمم ةضفلا نم ماج رخآلا دي يفو «درولا ءام ءولمم بهذلا نم ماج

 كلملا هيلإ رظن اذإف رئاطلا كلذ بدأ دق ءرمحأ راقنم هل ضيبأ رئاط رخآلا دي

 ماجلا يف ناك ام لمتحيف ءهيف غرمتيف درولا ءام ماج يف عقي ىتح راط هل رفصو

 كسملا ماج يف عقي ىتح رئاطلا ريطيف ةيناثلا هل رفصي مث .هيحانجو هشيرب
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 ىلع عقي ىتح ريطيف ةثلاثلا هل رفصي مث .هيحانجو هشيرب ماجلا يف ناك ام لمحتيف

 كلُ كلذ ىلإ رظن |ملف ؛كلملا سأر ىلع هيحانجو هشير يف ام ضفنيف كلملا جات
 هباجأ نم ناكف كلذ ىلإ هموق اعدو «هللا نود نم ةيبوبرلا ىعداو ربجتو اتع

 يف ًاديع مهل ذختاو .مهعمجأب هوباجأف ءهلتق هعبتي ل نم لكو .هاسكو هايحو هاطعأ

 هراسي نع ةلقارهلاو هنيمي نع ةقراطبلاو موي تاذ ناك (لف ,ةدحاو ةرم ةنس لك

 ًاديدش ً[رغ كلذل متغاف «هتيشغ دق اَّئأ سرفلا ركاسعب هملعأف قيرطب هاتأ ذإ

 ناكو هنيمي نع اوناك نيذلا ةيتفلا دحأ هيلإ رظنف .هسأر نع جاتلا طقس ىتح

 امل ًاذإ معزي مك ًاهِإ سونايقد ناك ول :لاقو .هسفن يف ًالقاع ناكو اخيلمت هل لاقي

 لاعفأ نم اذه سيلو ءطقسي الو «ماني الو .ظقيتسي الو حرفي الو ءمتغي ناك

 اخيلمت موي ناك |لف .مهنم دحاو دنع موي لك نونكسي ةتسلا ةيتفلا ناكو .ةهلآلا

 اي :مهل لاق مث ءاوبرشو اومعطف .ءبارشلا بذعأو .ماعطلا بيطأ نم مهل دعأ

 كلذ امو :اولاق ؛مونلاو بارشلاو ماعطلا نم ينعنم ءيش يبلق ين عقو دق ءاتوخإ

 ًاظوفحم اهفقس عفر نم تلقف تاومسلا هذه يف يركف تلطأ نإ :لاق ؟اخيلمت اي

 ًاسمش اهيف ىرجأ نمو ؟اهتحت نم ةماعد الو ءاهقوف نم دمع الو ةقالع الب

 ءضرألا هذه يف ةركفلا تلطأو ؟موجنلاب اهنيز نمو ؟نائيضم نانثا ًارمقو

 تلطأو ؟ديمت نأ لابجلاب اهسبح نمو ؟رخازلا ميلا ممح ىلع اهحطس نم :تلقف

 نإ ؟ينابر نمو ؟يناذغ نمو ؟يمأ نطب نم ينجرخأ نمف :تلقف يسفن يف يركف
 «تاومسلا رابجو كولملا كلم الإ وه امو .سونايقد ىوس ًاربدمو ًاعناص اذهل

 ىلإ ةلالضلا نم كيب هللا اناده نولوقيو اهنولبقي هيلجر ىلع ةيتفلا بكناف :لاق

 مهارد ةثالثب طئاح نم ةرمث عابف اخيلمت بثوف :لاق .اخيلمت اي انيلع رشأف ؛ىدهلا
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 ةثالث اوراس الف «ةنيدملا نم اوجرخو مهلويخ ىلع اوبكرو «هئادر يف اهدقعو

 اولزنا ءايندلا كلم بهذو .ةرخآلا ةنيكس تءاج دق هاتوخإ اي :اخيلمت لاق لايمأ

 ًاجرف مكرمأ نم مكل لعجي نأ هللا لعل مكمادقأ ىلع اوشماو مكلويخ نع

 «مويلا كلذ يف خسارف ةعست مهمادقأ ىلع اوشمو ؛مهلويخ نع اولزنف ءًاجرختو

 ةبرش ىلإ له لجرلا اهيأ اي :اولاقف ؛عار مهلبقتساو ءامد رطقت مهلجرأ تلعجف

 هوجو مكهوجو ىرأ ينكلو نوبحت ام يدنع :يعارلا لاقف ؟نبلو ءام نم

 انل لحي ال يعارلا اهبأ اي :اولاق .كلملا سونايقد نم الإ متبره مكنظأ امو كولملا

 مهلجرأ ىلع يعارلا بكناف ,مهتصقب هوربخأف .قدصلا انيجنيسو بذكلا

 يولهمأ نكلو .مكبولق يف عقو ام لثم يبلق يف عقو دقل موق اي :لاقو ءاهلبقي

 .هل بلك هعبتف ءىعسي لبقأو اهلهأ ىلإ اهب حارف ءاهلهأ ىلإ منغلا هذه يدؤأ ىتح

 لاق ؟هنول ناك امو ؟بلكلا مسا ناك اف يلع اي :لاقف يدوهيلا بثوف :لاق

 قلبأ ناكف بلكلا نول امأ .دوهيلا اخأ اي هللاب الإ ةوق الو لوح ال : ناي! يلع

 انإ :ضعبل مهضعب لاق.بلكلا ىلإ ةيتفلا رظن |لف ءريمطقف همسا امأو .دوسأ

 ىلع ىعقأف «هودرطيل ةراجحلاب هيلع اوح أف ؛هحابن بلكلا اذه انحضفي نأ فاخن

 هلإ ال نأ دهشأ انأف ينودرطت مل :لوقي وهو «قلذ قلط ناسلب قطنو «ىطمتو هبنذ

 هيلإ اوردتباف .مكودع نم مكسرحأ ىتح ينورذف .هل كيرش ال هدحو هللا الإ

 :هل لاقي ًالبج مهب الع ىتح مهب ريسي يعارلا لزي ملف ءمهقانعأ ىلع هولمحو

 نيع نيكل ءانفب اذإف ,ديصولا :هل لاقي فهك ىلع مهب طحناو ءصولخلا

 «ليللا مهَّنَجو .ءاملا نم اوبرشو ءرحشلا نم اولكأف ةرمثم راجشأو هةريزغ

 هللا لكوو .مهحاورأ ضبقب توملا كلم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف .فهكلا ىلإ اووآف
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 تاذ نمو .لامشلا تاذ ىلإ نيميلا تاذ نم هنابلقي نيكلم مهنم دحاو لكب

 نع روازت تناكف سمشلا رسح ىلإ ىلاعت هللا ىحوأو «نيميلا تاذ ىلإ لامشلا

 يا لأس سونايقد نإ مث 7-0 تاذ مهضرقتو «نيميلا تاذ اوه

 مهرثأ وفقي لزي ملف .ناصح فلآ يتئام يف بكرف «نيبراه اوجرخ مهنأ ربخاف
 تدرأ ول :لاقف ًاماين مهآر مهيلإ رظن (لف .فهكلا ىلع طحناو ؛لبجلا الع ىتح

 اودسف «نيئانبلاب لع نكلو ءمهسفنأ هب اوبقاع ام رثكأب مهبقاعأ مل مهبقاعأ نأ

 ين يذلا مهلإل اولوقي مهل اولوق :مهباحصأل لاق مث «ةراجحلاو نيطلاب فهكلا

 لاق ء.عضوملا اذه نم مهجرخي نأو «نيقداص اوناك نإ مهكلمي نأ ءامسلا

 نأ هللا دارأ |ملف ءنينس عستو «نينس ةئاثالث اوثكمف .دوهيلا اخأ اي : ناي يلع

 نم اوماقف ؛حورلا خفنف «حورلا مهيف خفني نأ فاك 2 ليفارسإ رمأ مهييحي
 بر ةدابع نع انلفغ دقل :ضعبل مهضعب لاق سمشلا تغزب (لف «مهتدقر

 لاق .تفج دق راجشألاو .تراغ دق نبعلا اذإف اوماقف «ةليللا هذه يف تاوامسلا

 ةليل يف تراغ دق ةريزغلا نيعلا كلت لثم ءابجعل انرمأ يف نإ :ضعبل مهضعب

 مُكَدَحُأ اَوُيَعباَق :اولاقف عوجلا مهسمو .تفج دق راجشألاو «ةدحاو

 نم قرب مكلف اًماَعَط ىكزأ آه رطل ٍةئيِدَمْلا ىلإ َوِذََه ْمُكِقرَوي
 ْرُكوُمْجَرَي ْرْوْيلَع اوُرَهَظَي نإ َميِإ © اّدَحَأ مكب ٌنَرِوْفُي الو طلعو
 .[..:«:فيكل] 4ادَبَأ اًذِإ َوُحِلْفُت نو َمِهِيَلِم ىف ٌمُكوُديِعُي وَ

 «كبايث يعارلا اهيأ عفدا نكلو ءيريغ مكتجاح ين بهذي ال :اخيلمت لاق

 اقرطو ءاهفرعي ال عضاوم رظني لعجو «ةنيدملا موي لعجو «هبايث هيلإ يعارلا عفدف

 الإ هلإ ال ,ةرفصلاب بوتكم رضخأ ملع هيف اذإف «ةنيدملا باب ىتأ ىتح ءاهركني
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 .هينيع حسميو ملعلا ىلإ رظني لعجف :لاق «# هلوسرو هللا حور ىسيع هللا

 زابخلا اهيأ اي :لاقف ءزابخ لجر اذإف ءقوسلا ىتأ ىتح ةنيدملا لخدف ءابماب ينادي

 ؛نمحر لا دبع :لاق ؟مهكلم مسا اف :لاق ءسوسقأ :لاق ؟ةنيدملا هذه مسا ام

 لاق ؟ًاهئات ينارت لوقتو ينملكت يب أزبتأ :زابخلا لاق ؟ًاهئات ينارتأ اذه اي :لاق

 لقث نم بجعي زابخلا لعجف :لاق ءًاماعط مهاردلا هذبب يل عفدا :زابخلل اخيلمت

 لاق ؟اهنم مهرد لك نزو مكف :لاقو يدوهيلا بثوف :لاق ءاهربكو مهاردلا

 لك نزو ناك دوهيلا اخأ اي ءميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال : فادي! يلع

 ؟ًازنك تبصأ لجرلا اهبأ :زابخلا هل لاق .مهرد يثلثو مهارد ةرشع اهنم مهرد

 ؛مايأ ةثالث ذنم اهتعب ةرمث نمث نم الإ هذه امو ءًازنك تبصأ ام :اخيلمت لاق

 زابخلا بضغف «كلملا سونايقد نودبعي سانلا تكرتو ةنيدملا هذه نم تجرخو
 ةيبوبرلا يعدي ناك ًارابج ًالجر ركذتو .هضعب ينيطعت الو ًازنك تبصأ :لاقو

 لاقف «كلملا ىلع هلخدأ ىتح اخيلمت بلي زابخلا لعجو «ةنس ةئاثالث نم رثكأ ذنم

 اي :كلملا هل لاق ءًازنك باصأ لجرلا اذه :زابخلا لاق ؟ىتفلا اذه نأش ام :كلملا

 عفداف ءاهسمخ الإ زونكلا نم ذخأن ال نأ انرمأ ايلف ىسيع انيبن نإ فخت ال ىتف

 ًازنك تبصأ ام ينإف يلاح يف رظنا كلملا اهيأ :اخيلمت لاق الاس فرصناو اهسمخ

 تنأ :كلملا هل لاقف «ةنيدملا هذه نم لجر انأو ءاهتعب ةرمث نمث نم الإ هذه امو

 ًاوحن ىمسف ءمس :لاق ءمعن :لاق ؟ًادحأ فرعت لهف :لاق ءمعن :لاق ؟اهلهأ نم

 :لاق ؟ءامسألا هذه ام :كلملا لاق ادحاو ًالجر مهنم فرعي ملف ءلجر فلأ نم

 اهيأ يعم بكرا معن :لاق ؟راد كل ةنيدملا هذه يف لهف :هل لاق ءاننامز لهأ ءامسأ

 هذه :لاقف ةنيدملا يف راد عفرأ مهب ىتأف هعم سانلاو كلملا بكرف :لاق .كلملا

 ىلع هابجاح طقس دق ريبك خيش مهيلع جرخف بابلا عرقف :لاق «يراد رادلا
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 معز «باجعلا بجعلاب كتيتأ :كلملا هل لاق ؟مكنأش ام :لاقف ربكلا نم هينيع

 ءنيطنطسق نب اخيلمت انأ :لاق ؟تنأ نم :خيشلا هل لاقف «هراد رادلا هذه نأ اذه

 :لاقو .ةبعكلا برو يدج :لوقيو ءامههلبقي هيمدق ىلع خيشلا بكناف :لاق

 ىلع هلمحو هسرف نع كلملا لزنف .كلملا سونايقد نم اوجرخ نيذلا ةيتفلا ءالؤه

 لعف ام اخيلمت اي :كلملا لاق .هيلجرو هيدي نولبقي سانلا لعجو .هقتاع

 كلمو ءملسم كلم ٍذئموي مهل ناكو .فهكلا ين مهأ مهربخأف ؟كباحصأ

 :اخيلمت مهل لاقف فهكلا نم ًابيرق ناك |ملف ,مهباحصأ ين مهعم اوبكرف «ٌينارصن
 نأ نونظيف مكليخ ريفاوحو مكتاوصأ يباحصأ عمسي نأ فاخأ ينإ موق اي

 فقوف .مهربخأو مهيلع مدقأ ىتح ينولهمأ نكلو ؛مهبلط يف ءاج دق سونايقد

 :اولاقو .هوقنتعا هباحصأ هيلإ رظن |ملف .فهكلا لخد ىتح اخيلمت مدقتو ءسانلا
 مك «سونايقد نعو مكنع ينوعد :مهل لاقف .سونايقد نم كاجن يذلا هلل دمحلا

 عستو نينس ةئاثالث متثبل لب :اخيلمت مهل لاق ,موي ضعب وأ ًاموي :اولاق ؟متتبل

 نب ىسيع :هل لاقي ايبن هللا ثعب دقو «نرق دعب نرقو ءسونايقد تام دقو «نينس

 ديرت اخيلمت اي :اولاق .هعم سانلاو كلملا انيلإ لبقأ دقو «هيلإ ىلاعت هللا هعفرو ميرم

 نأ انعم وعدتو ىللاعت هللا وعدن :اولاق ؟نوديرت اف :لاق ؟نيملاعلل ةنتف انلعجت نأ

 ءامسلا ىلإ مهيديأ اوعفرف «ةنجلا يف هدنع انءاشع لعجي نأو ءانحاورأ هللا ضبقي

 رمأف ءانحاورأ ضبقب انيلع ننما ًارشب بارتلا نم تأشنأ نم قحب انهإ اي :اولاقو

 نع فهكلا كلذ ىلاعت هللا سمطو «مهحاورأ ضبقب -ىللاعتو هناحبس- هللا

 ءأباب فهكلل نودجيي ال مايأ ةعبس فهكلا بابب نافوطي ناكلملا لبقأف ءسانلا
 اوتام :ينارصنلا لاقو ءًادجسم مهيلع ينبأ ينيد ىلع اوتام :ملسملا كلملا لاقف

 لاق مث ءادجسم مهيلع ىنبو «ملسملا هلتقف ءالتتقاف ءاراد مهيلع ينبأ ينيد ىلع
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 تدزام هللاو :يدوهيلا لاقف ؟مكتاروت يف ام اذه قفاويأ هللاب كانلأس : اي لع

 هلبعًادمحتن نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ انآو افرح تصقنالو افرح

 .مركو محرتو نيلسرملاو نييبنلا عيمج ىلعو هل هلوسرو

 يماطسبلا ديزي يبأ نع ةياكح

 يتحايس يف ًاموي تنك :لاق هنأ -هنع ىلاعت هللا يضر- يماطسبلا ديزي يبأ نع

 يف تيدون ذإ ءيركذب ًاسنأتسم «يتركف ين ًاقرغتسمو «ينحارو يتولخب ًاذذلتم
 انلف .مهديع موي يف نابهرلا عم رضحاو «ناعمس ريد ىلإ ضما ديزي ابأ اي :يرس
 الف .رطاخأ تسل :تلقو رطاخلا اذه نم هللاب تذعتساف :لاق .نأشو أبن كلذ يف

 يفو ًابوعرم تهبتناف مالكلا كلذ يلع داعأو «مانملا يف فتاهلا يناتأ ليللا ناك

 نم اندنع تنأ كيلع سأب ال ديزي ابأ :اياراهج تيدونف ءًابوركم رمألا اذه
 انلجأ نم ددشاو «نابهرلا يز سبلاف .راربألا ناويد يف بوتكمو «ءايلوألا

 نم ًاعرسم تمقف :ديزي وبأ لاق ,راكنإ الو حانج كلذ يف كيلع ىف .رانزلا

 .ناعمس ريد ين مهعم ترضحو «نابهرلا يز تسبلو ءرماوألا تلثتماو ءركاب

 يف نأك «مالكلا قطي ملف «ماقملا هيلع جترا اوتصنأو اوعمتجاو مهريبك رضح ملف
 نايهرلا ابيأ مالكلا نم كعنمي يذلا ام :نابهرلاو نوسيسقلا لاقف .ماجل هبلق

 ؛يدتبأو ملكتأ نأ نع ينعنم ام :لاقف ؟يدتقن كملعبو .يدتبغ كلوقب نحنف

 انرأ :اولاقف .يدتعم مكيلعو انحتم مكنيدل ءاج دقو .يدمحم مكنيب ءلجرالإ

 نحنف ديرت ام لعفا :هل اولاقف .ناهربو ليلدب الإ هلتقن ال :لاقف «نآلا هلتقنل هايإ

 قحب ءيدمحم اي ىدانو هيمدق ىلع مهريبك ماقف :لاق ,ديفتسنل الإ انرضح ام

 هناسلو .ديزي وبأ ماقف ءكيلإ رظننل .كيمدق ىلع ًائاق تضب+ ام الإ كيلع دمحم



 3511/ نيقاتشطا فئارط

 نأ ديرأ يدمحم اي :كرطبلا هل لاقف ءديمحتلاو «سيدقتلاو «حيبستلا نع رتفي ال

 لس :لاقف «كانلتق اهنع تزجع نإو كانعبتا اهنع تبجأ نإف لئاسم نع كلأسأ

 دحاو نع ينربخأف :لاق .لوقن ام ىلع دهاش هللاو ءلوقنملاو لوقعملا نم ديرت امع

 سماخ ال ةعبرأ نعو .مهل عبار ال ةثالث نعو ءامهل ثلاث ال نينثا نعو ءهل يناث ال

 ءمهل نماث ال ةعبس نعو «مهل عباس ال ةتس نعو مهل سداس ال ةسمخ نعو ؛مهل

 دحأ نعو «ةلماك ةرشع نعو .مهل رشاع ال ةعست نعو ءمهل عسات ال ةينامث نعو

 نع انريخأو «نيملاعلا بر عم اوملكت رشع ةعبرأ نعو ءرشع ينثا نعو ءرشع
 رقتسم نيأ انربخأو «رانلا اولخدأو اوقدص موق نعو ؛ةنجلا اولخدأو اوبذك موق
 تامسقملا نعو ءأرسي تايراجلا نعو ءًارقو تالماحلا نعو ,كدسج يف كحور

 ال ءام نسعو .هبحاصب ىشم ربق نعو «حور ريغب سفنت ءيش نع انربخأو ءًارمأ

 نم الو سنإلا نم الو نجلا نم ال ةعبرأ نعو ءضرألا نم عبن الو ءامس نم لزن
 ين قيرهأ مد لوأ نع انربخأو «مأ نطب نم الو بأ رهظ نم الو «ةكئالملا
 لضفأ نعو .ءاسنلا لضفأ نعو .همظعتسا مث هللا هقلخ ءيش نعو ءضرألا

 نسعو .روهشلا لضفأ نعو ءباودلا لضفأ نعو «لابجلا لضفأ نعو ءراحبلا

 نوثالث نصغ لك يف ًانصغ رشع انثا اه ةرجش نعو «ةماطلا نعو «يلايللا لضفأ

 نعو «.لظلا يف ةثالثو سمشلا يف اهنم ناتتثا .,تارهز سمخ ةقرو لك يف «ةقرو

 مك انربخأو :ةضيرف هيلع تبجو الو حور هل سيلو مارحلا هللا تيب ىلإ جح ءيش

 اهمعط فلتخت ءايشأ ةعبرأ نعو ءلسرم ريغو مهنم ًالسرم مكو هللا هقلخ ًايبن
 ءدبسلا نعو ءريمطقلاو ءليتفلاو ءريقنلا نع انربخأو .ءدحاو لصألاو اهنولو

 يف رامح ا لوقي امو .هحابن يف بلكلا لوقي امع انربخأو «مرلاو .مطلاو .دبللاو

 يف ريعبلا لوقي امو .هليهص يف سرفلا لوقي امو .هريعن يف روثلا لوقي امو هقابن

 لوقي امو «هريفص يف جاردلا لوقي امو .هحايص يف سوواطلا لوقي امو .هئاغر
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 «هريقن يف سوقانلا لوقي امو .هحيبست يف عدفضلا لوقي امو .هديرغت يف لبلبلا

 .ةكئالملا نم الو سنإلا نم الو نجلا نم ال مهيلإ هللا ىحوأ موق نع انربخأو

 ؟ليللا ءاج اذإ راهنلا نوكي نيأو ؟راهنلا ءاج اذإ ليللا نوكي نيأ انربخأو

 اهترسف نإ :لاقف ءال :لاقف ؟لئاسملا هذه ريغ لئاسم يقب له :ديزي وبأ لاقف

 تنأ مهللا :لاقف .معن :اولاقف , # دمحم هلوسرو هللاب اونمؤت اهنع تبجأو مكل
 .نولوقي ام ىلع دهاشلا

 مكلاؤس امأو .- لجو زع- هللا وهف هل يناثال دحاو نع مكلاؤس امأ

 َراَملآَو َلَيْلا اَلَعَجَول:ىلاعت هلوقل راهنلاو ليللا امهف امه ثلاث ال نينثا نع
 يسركلاو شرعلا يهف اهل عبار ال ةثالث نع مكلاؤس امأو ء[10:ءارسإلا «ِنوَتَياَء

 ةاروتلا يه و ةلزنملا بتكلا يهف ال سماخ ال ةعبرأ نع مكلاؤس امأو «ملقلاو

 يهف اهل سداس ال ةسمخ نع مكلاؤس امأو «ناقرفلاو روبزلاو ليجنإلاو

 ال ةتس نع مكلاؤس امأو «ةملسمو ملسم لك ىلع تاضورفملا سمخلا تاولصلا

 َقَلَح ىِذأأ» :هلوقب زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا اهركذ يتلا مايأ ةتسلا يهف اهل عباس

 نع مكلاؤس امأو [05:ناقرفلا] هواي ٍةَنس ىف اًمِهكَيَب اَمَو ضْرَأْلاَو ِتَويَمَّسلَأ

 ب ٌعَبَس َقَلَع ىذلا» 0
 0 اَقاَبِط رس

 امأوء[00:ةفح) «ةَيَت موي َمُهَقَوَف َكَيَر شْرَع ُلِمَحكَو » :ىلاعت 0
0 

 الو ٍضْرَأْلا ىف َوُدِسفُي رطَهَر ُةَعَسي ٍةَكيِدَمْلا ىف تراكو » :ىلاعت هلوقل
 يتلا ةكم موص يهف ةلماك ةرشع نع مكلاؤس امأو «[؛«:رس] 4ىروحلَّصُي

 جفا يف ِماَنأ ِةَنَ ُماَيِصُف » :ىلاعت هلوقل ؛مرحم وهو جاحلا ىلع تبجو
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 رس اق ع

 دحأ نع مكلاؤس امأو ء[؟هبةرتن]4 لي اك ةَرَشع َكْلَي َمَُعَجَر اذ ةَعَّبسَو

 ةيؤر يهف رشع ةثالث نع مكلاؤس امأو . قاَيلؤ»فسوب ةوخأ مهف رشع

 َرَمَقْلآَو سْمّسلآَو اًبكوك َرْكَع َدَحَأ ْتْيَأَر ّنإ) : ىلاعت هلوقل انك »فسوب
 اولخدأو اوبذك موق نع مكلاؤس امأو .[؛:فسوإ*َريودِجدَس ىلإ َمُجييَأَر

 ٍمَدي يصف َلَع وُءآَجَو ) :ىلاعت هلوقل فسوب ةوخأ مهف ةسججلا
 لاق دوهيلا مهف رانلا اولخدأو اوقدص موق نع مكلاؤس امأو «[8١:فسوي] «يبذك

 ئَرَصتلا ِتَلاَقَو ءْىَش َْلَع ئَرَصَملآ تسيل ُدوُهَمْلا ٍتْلاَقَو ) :ىلاعت هللا
 مكلاؤس امأو «رانلا اولخدأو اوقدص مهف [11؟:ةرقبا] «ءّىَش ْىَلَع ُدوُهَيْلا تسيل

 امأو .هجولا ةروص يف كينذأ نيب نوكت اهنإف ءدسجلا يف حورلا رقتسم نع
 تالماحلا نع مكلاؤس امأو ؛عبرألا حايرلا يهف اورذ تايراذلا نع مكلاؤس

 ين ةيراجلا نفسلا يهف ارسي تايراجلا نع مكلاؤس امأو .بحسلا يهف ارقو

 سانلا ىلع نومسقي نيذلا ةكئالملا مهف ارمأ تامسقملا نع مكلاؤس امأو «راحبلا

 عم اوملكت رشع ةعبرأ نع مكلاؤس امأو «نابعش نم فصنلا ةليل ين مهقازرأ

 ال َلاَقَفل :ىلاعت هلوقل عبسلا نوضرألاو عبسلا تاومسلا يهف نيملاعلا بر

 مكلاؤس امأو .[١1:تلصف] «نيِعِبآأَط اَّيَتَأ آلا اَهَرَك وأ اَعَّوط انآ ضْرُأْللَو

 سفنت ءيش نع مكلاؤس امأو ايل سنوي توح وهف هبحاصب ىشم ربق نع
 ضرألا نم عبن الو ءامس نم لزن ال ءام نع مكلاؤس امأو .حبصلا وهف حور ريغب

 امأو .ليخلا قرع نم ناكو ةروراق يف اي نابلس ىلإ سيقلب هتثعب يذلا وهف

 رهظ نم الو «ةكئالملا نم الو ءسنإلا نم الو «نجلا نم ال ةعبرأ نع مكلاؤس
 امأو .ءاوحو مدآو .حلاص ةقانو ءليعاسإ شبك يهف مأ نطب نم الو بأ

 نإ :ىلاعت لاق امك «رامحلا توص وهف هركنأ مث هللا هقلخ ءيش نع مكلاؤس
 قيرهأ مد لوأ نع مكلاؤس امأو .[1::ناقا ريما توصل ِتاوّصَأأْلا ٌرِكنَأ



 نيقاتشطا فئارط فرخ

 هللا هقلخ ءيش نع مكلاؤس امأو .ليباق هلتق امل ليباه مد وهف ضرألا هجو ىلع

 ء[:+:فسو] < مِظَع ّنُك ديك ّنِإ» :ىلاعت هلوقل ءاسنلا ديك وهف ؛همظعتساو ىلاعت

 هلوقل ىسوم اصع يهف حور هرخآو دوع هلوأ ءيش نع مكلاؤس امأو

 .[1":هط] .ةيآلا ©...ائس وُسَي َكِديِمَيِب كلي اَمَو:ىلاعت

 .ةيسآو «ةمطافو .ةجيدخو ءرشبلا مأ ءاوحف ءاسنلا لضفأ نع مكلاؤس امأو

 .نوحيسف راحبلا لضفأ نع مكلاؤس امأو «ةشئاعو «نارمع ةنبا ميرمو

 .روطلا يهف لابجلا لضفأ نع مكلاؤس امأو .رصم لينو «تارفلاو .نوحيجو

 لضفأ نع مكلاؤس امأو «ءليخلا يهف باودلا لضفأ نع مكلاؤس امأو

 امأو ءردقلا ةليلف يلايللا لضفأ نع مكلاؤس امأو .ناضمر رهشف روهشلا

 ًانصغ رشع انثا اهل ةرجش نع مكلاؤس امأو «ةمايقلا موي يهف ةماطلا نع مكلاؤس

 ثالثو سمشلا يف نانثا تارهز سمخ ةقرو لك ينو ةقرو نوثالث نصغ لك يف

 سمخلاو «مايألا يه قاروألاو ءروهشلا يه ناصغألاو .ةنسلا يهف لظلا يف

 ىلإ جح ءيش نع مكلاؤس امأو «ةليللاو مويلا يف تاولص سمخلا يه تارهز

 ةنيفس يهف ةضيرف هيلع بجو الو حور هل سيلو فاطو مارحلا هللا تيب

 يهف دحاو لصألاو اهنولو اهمعط فلتخت ةعبرأ نع مكلاؤس امأو . كيل حون
 مفلا ءامو ءرم نينذألا ءامو «حلام نبعلا ءامف مفلاو .فنألاو «نانذألاو «نانيعلا

 (ةاونلا رهظ يف يتلا ةرقنلا «ريقنلاو ريمطقلاو ليتفلا نع مكلاؤس امأو ءولح

 نع مكلاؤس امأو ءاهقوف يذلا رشقلا وه ريمطقلاو ءاهنطب يف يذلا وه ليتفلاو

 ممألا يهف مرلاو مطلا نع مكلاؤس امأو ءزعملاو نأضلا رعش وهف دبللاو دبسلا

 «ناطيشلا ىري هنإف هقيبن يف راح ا لوقي امع مكلاؤس امأو اي مدآ لبق ةيضاملا

 ليو :لوقي هنإف هحابن يف بلكلا لوقي |مع مكلاؤس امأو ءراشعلا هللا نعل :لوقيو



 اضرتم نيقاتشطا فئارط

 وهف هليهص يف سرفلا لوقي امع مكلاؤس امأو «رابحجلا بضغ نم رانلا لهأل

 امأو .لاجرلاب لاجرلا تلغتشاو «لاطبألا تقتلا اذإ يظفاح ناحبس :لوقي

 امأو ًاليكو هللاب ىفكو هللا يبسح :لوقي هنإف هئاغر يف ريعبلا لوقي امع مكلاؤس

 َتروُسْمُت نيج ِهَللأ َنَحَبْسفل : لوقي هنإف هديرغت يف لبلبلا لوقي امع مكلاؤس

 هنإف هحيبست يف عدفضلا لوقي امع مكلاؤس امأو «[1:مدرا]4َنوُحِبَصَت َنيِحَو
 مكلاؤس امأو ,رابجلا كلملا ناحبس .رافقلاو يراربلا يف دوبعملا ناحبس :لوقي

 هذه يف مدآ نباي رظنا ءًاقح ًاقح هللا ناحبس :لوقي هنإف هريقن يف سوقانلا لوقي امع

 مهيلإ هللا ىحوأ موق نع مكلاؤس امأو ؛ىقبي ًادحأ اهيف ىرت ام ًاقرشو ًابرغ ايندلا

 ْئَحَوَأَو» :ىلاعت هلوقل « «لحنلا وهف ةكئالملا نم الو سنإلا نم الو نجلا نم ال

 ءاج اذإ نوكي نيأ ليللا نع مكلاؤس امأو «ةيآلا [8:لحنا] .. لحن ىلإ َكْبَر

 ضماغ يف نانوكي |مهنإف «ليللا ءاج اذإ نوكي نيأ راهنلا نعو .راهنلا
 .ىىلاعت هللا ملع

 ينوربخأ :لاقف ال :اولاقف ؟كلذ ريغ لئاسم مكعم يقب له :ديزي وبأ لاق مث

 وبأ لاقف ءاوملكتي مو اوتكسف :لاق ؟وه ام تاومسلا حاتفمو ةنحلا حاتفم نع

 ةدحاو ةلأسم نع مكتلأس دقو ءاهنع تبجأف ةريثك لئاسم نع ينومتلأس :ديزي

 ؟كلذ نع تزجعأ :اولاقو مهريبك ىلإ اوتفتلا مث معن :اولاقف ءاهنع اوبيجت ملف

 ءانريبك كنإف كقفاون لب :اولاقف ءينوقفاوت ال نأ فاخأ نكلو تزجع ام :لاقف

 الإ هلإ ال تاومسلاو ةنجلا حاتفم :لاقف «هيلع كانقفاوو كانعمس انل تلق امهمو

 اوجرخو .مهمالسإ نسحو .مهرخآ نع اوملسأو اهولاقف هللا لوسر دمحم هللا

 :ديزي وبأ يدون كلانهف ءمهرينانز اوعطقو ًادجسم هونبو هوبرخو ريدلا نم

 .رانز ةئامسمخ كلجأ نم انعطقف ًارانز انلجأ نم تددش



 نيقاتشطا فئارط فرد

 نم هللا مهذقنأف ىمعلا تاملظ يف ًارافك اوناك مهلك ءالؤه ىلإ اورظنا يناوخإ

 مظعأ ام صالخإلا ةملك ىلإ رظناف © دمحم انيبن ةكريب كلذ لكف «ىدرلا

 اوبطرف ءاهرون عطسأ امو ءامناهرب حضوأ امو ءاهتكرح عجنأ امو ءاهتكرب

 ءاهنامأ مرح اولخدتو ءاهئانتما ةوالحب اورفظتو ءاهناسحإ ةكرب اولانت اهب مكتنسلأ
 : فيرشلا يسدقلا ثيدحلا يف ىىلاعت هللا لاق دقو «عيفر عردو «عينم نصح اهنإف

 هبتك يف ىللاعت هللا لاق « يباذع نم نمأ ءينصح لخد نمو ينصح هللا الإ هلإ ال»

 نمأ ينصح لخد نمو ينصح وهف هللا الإ هلإ ال لوق نم اورثكأ» : ةلزنملا

 .ةعاس نورشعو عبرأ راهنلاو ليللا :-امهنع هللا يضر- سابع نبا لاق «يباذع

 الإ هلإ ال لاق نمف افرح نورشعو ةعبرأ هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال فورحو
 اورظناف .بنذ هيلع ىقبي الف .ةعاس بنذ فرح لكب هللا رفك هللا لوسر دمحم هللا

 مكلغش اهراركت اولعجاف .ةمحرلا هذهب ةمألا هذه ىلاعت هللا صخ فيك يناوخإ اي

 .نيقيدصلاو «نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم ءمكبر هللا ناوضرب اوزوفت

 .اقيفر كئلوأ نسحو .نيحلاصلاو .ءادهشلاو

 ةيوبن فئارط

 ناك ؛ماركإلاو تايحتلا ىتكذأو «مالسلاو ةالصلا هلآو اهبحاص ىلع

 هسفنب ًايلاخ دجسملا ىلإ جرخ مهلامعأ ىلإ سانلا بهذ اذإ #4 هللا لوسر
 .ركذلاو ركفتلل

 سلاج © هللا لوسر اذإو دجسملا تلخد :لاق -هنع هللا ىيضر- رذ يبأ نعو

 مقف ؛ناتعكر هتيحت نإو ,ةيحن دجسملل نإ رذ ابأ اي» :لاقف هيلإ تسلجف ؛هدحو
 هللالوسراي :تلقف .هيلإ تسلجف تدع مث ءامهتعك رف تمقف :لاق «|مههعكراف



 فش نيقاتشما فئارط

 :تلق «لقتسا وأ رثكتسا عوضوم ريخ ٠ :لاق ؟ةالصلا امف ةالصلاب ينترمأ كنإ

 يف داهجو .-لجو زع- هللاب ناميإ» :لاق ؟لضفأ لامعألا يأف هللا لوسر اي

 مهنسحأل» :لاق ؟ًانايإ مهلمكأ نينمؤملا يأف هللا لوسر اي :تلق :لاق «هليبس

 نسم سانلا ملس نم» :لاق ؟ملسأ نينمؤملا يأف هللا لوسر اي :تلق :لاق «ًاقلخ

 رجه نما :لاق ؟لضفأ ةرجحلا يأف هللا لوسر اي :تلق :لاق «هديو هناسل

 (تونقلا لوط» :لاق ؟لضفأ ةالصلا يأف هللا لوسر اي :تلق :لاق «تائيسلا

 «ةريثك فاعضأ هللا دنعو يزحم ضرف» :لاق ؟مايصلا اف هللا لوسر اي :تلق :لاق

 (همد قيرهأو هداوج رقع نم ١ :لاق ؟لضفأ داهجلا يأف هللا لوسر اي :تلق :لاق

 :لاق «اببر دنع اهسفنأو ًانمث اهالغأ ١ :لاق ؟لضفأ باقرلا يأف :تلق :لاق

 (ريقف ىلإ رسي لقم نم ٌدهَج١ :لاق ؟لضفأ ةقدصلا يأف هللا لوسر اي :تلق

 :لاق ؟مظعأ كيلع - لجو زع- هللا لزنأ (ميف ةيآ يأف هللا لوسر اي :تلق :لاق

 ةاقلم ةقلحك الإ يسركلا عم عبسلا تاومسلا ام رذابأ ايد :لاق مث «يسركلا ةيآ»

 اي :تلق «ةقلحلا ىلع ةالفلا لضفك يسركلا ىلع شرعلا لضفو «ةالف ضرأب

 لوسر اي تلق «افلأ نورشعو ةعبرأو فلأ ةئام ١ :لاق ؟ءايبنألا مك هللا لوسر

 :تلق .بيط ريثك :تلق «ًاريفغ امج رشع ةثالثو ةئامثالث» :لاق ؟لسرلا مك هللا

 :لاق ؟لسرم يبنأ هللا لوسراي :تلق ( مدآ» :لاق ؟مهلوأ ناك نم هللا لوسراي

 ةعبرأ رذ ابأ اي» :لاق مث ؛ًالبق هاوس مث هحور نم هيف خفنو هديب هللا هقلخ معنا
 ؛حونو «ملقلاب طخ نم لوأ وهو سيردإ وهو خونخو .تيشو ؛مدآ :نوينايرس

 اي :تلق :لاق «رذ ابأ اي كيبنو .بيعشو «حلاصو .دوه :برعلا نم ةعبرأو

 ىلع لزنأ .بتك ةعبرأو باتك ةئام ١ :لاق ؟ىلاعت هللا لزنأ ًاباتك مك هللا لوفر

 ميهاربإ ىلع لزنأو ؛ةفيحص نوثالث خونخ ىلع لزنأو «ةفيحص نوسمخ ثيش

 ةاروتلا لزنأو فئاحص رشع ةاروتلا لبق ىسوم ىلع لزنأو .فئاحص رشع
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 فحص تناك امف هللا ل وسر اي :تلق :لاق «ناقرفلاو روبزلاو ءليجنإلاو

 كنعبأ مل ينإف رورغملا ىلتبملا طلسملا كلملا اهيأ ءاهلك ٌلاثمأ تناك» :لاق ؟ميهاربإ

 ال ينإف .مولظملا ةوعد ينع درتل كتثعب نكلو ضعب ىلإ اهضعب ايندلا عمجتل

 هلقع ىلع ايولغم نكي ملام لقاعلا ىلع الاثمأ اهيف ناكو رفاك نم تناك ولو اهدرأ

 اهيف بساحي ةعاسو «-لجو زع- هبر اهيف يجاني ةعاس :تاعاس هل نوكت نأ

 نم هتجاحب اهيف ولخي ةعاسو .-لجو زع- هللا عنص يف اهيف ركفي ةعاسو .هسفن
 ةمرم وأ داعمل دوزت :ثالثل الإ ًانعاظ نوكي ال نأ لقاعلا ىلعو .برشملاو معطملا

 .هنأش ىلعلبقم .هنامزب ًاريصب نوكي نأ لقاعلا ىلعو «مرحم ريغ يف ةذل وأ ءشاعمل

 اي :تلق ««هينعي (يف الإ همالك لق هلمع نم همالك بسح نمو «هناسلل اظفاح

 نمل تبجع ءاهلك ًاربع تناك» :لاق ؟ ناَيلِْؤىسوم فحص ناك (مف هللا لوسر
 نقيأ نا تبجع ءكحضي وهو رانلاب نقيأ نم تبجع ,حرفي وه مث توملاب نقيأ
 ءاهيلإ نأمطا مث اهلهأب اهبلقتو ايندلا ىأر نمل تبجع ءبصني وه مث ردقلاب
 :لاق ءينصوأ هللا لوسر اي :تلق «لمعي ال مث ًادغ باسحلاب نقيأ نمل تبجع

 كيلع» :لاق «يندز هللا لوسر اي :تلق «هلك رمألا سأر هنإف هللا ىوقتب كيصوأ»

 هللا لوسراي :تلق «ءامسلا يف كل ركذو ضرألا ين كل رون هنإف نآرقلا ةوالتب

 ءاهجولا رونب بهذيو .بلقلا تيمي هنإف كحضلا ةرثكو كايإ» :لاق «يندز
 ناطيشلل ةدرطم هنإف ريخ نم الإ تمصلاب كيلع » :لاق يندز هللا لوسر اي :تلق

 داهجلاب كيلع» :لاق ؛يندز هللا لوسر اي :تلق .«كنيد رمأ ىلع كل نوعو كنع

 (مهسلاجو نيكاسملا بح» :لاق «يندز هللا لوسر اي :تلق .(«ىتمأ ةينابهر هنإف

 هنإف كقوف نم ىلإ رظنت الو كتحت نم ىلإ رظنا» :لاق «يندز هللا لوسر اي :تلق

 كتبارق لص» :لاق «هللا لوسر اي يندز :تلق .«كدنع هللا ةمعن يردزت الأ ردجأ

 :تسلق ««مئال ةمول هللا يف فخت ال» :لاق يندز هللا لوسر اي :تلق ,.«كوعطق نإو
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 :لاق ؛يندز هللا لوسر اي :تلق ء«ًارم ناك نإو قحلا لق» :لاق ؛يندز هللا لوسراي

 نأ ًابيع كب ىفكو «يأت ايف مهيلع دجت الو كسفن نم فرعت ام سانلا نع كدرياا

 ىلع هديب برض مث ««يتأت اميف مهيلع دجت وأ كسفن نم لهجت ام سانلا نم فرعت
 بسحالو .فكلاك عروالو ءريبدتلاك لقعاال ءرذ ابأ اي» :لاقف يردص

 .«قلخلا نسحك

 يخفلا نيسحلا مامإلا نع ةياكح

 :لاق هدج نع هيبأ نع ميهاربإ نب مساقلا مامإلا نع «بلاطملا ريسيت» نم

 ىخسسأ نم ناكو .يطعي ناك ايفل خف بحاص يلع نب نيسحلا بتوع

 فيكو :هل ليقف ًارجأ يطعأ ام ين يل نأ نظأ ام هللاو :لاقف .مجعلاو برعلا
 ماو

 اًمِم أوقِفَنَت َجَح َريْلآ اوُلاَنَت نلا# :لوقي ىلاعت هللا نأل :لاق ؟كلذ
 ِج و
 .لاملا ىنعي .ةلزنمب الإ اصخحلا هذهو يدنع وه ام هّللاو «[647 :نارمع لآ تروج

 يطويسلا مامإلا نع ةياكح

 ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ :يفسنلا لاق ««يواتفلل يواحلا» يف يطويسلا اهركذ

 رخآلا نم لوطأ امكدحأ رمع تلعجو امكنيب تيخآ ينييلَم ليئاكيمو ليربج

 |تنك الفأ امهيلإ هللا ىحوأف «ةايحلا امههنم دحاو لك راتخاف ؟هبحاص رثؤي (ىيأف

 .هسفنب هرثؤي هشارف ىلع تابف ك# دمحم نيبو هنيب تيخآ بلاط يبأ نب لعك
 دنع ليربجو .هسأر دنع ليئاكيم ناكف .هودع نم هاظفحاو ضرألا ىلإ اطبها

 . ؟ةكئالملا كب هللا يهابي بلاط يبأ نباي كلثم نم :ليربج لاقف .هيلجر



 نيقاتشطا فئارط فرط

 -مالسلا هيلع- ديز مامإلا ةدالو نع ةياكح

 هداروأ يف نيسحلا نب ىلع امنيب :لاق هيل لع نب ديز مامإلا ةريس» نم

 ريشبلا اذإف ءديدج مويل سمشلا عولط رظتني رجفلا ةالص دعب ةداتعملا هتيعدأو

 يذلا اهلمح تعضو ؛اديج» ةحلاصلا "”هتأرما أب ىرشبلا هيلإ فزيو |مهقبسي

 سمش قارشإ هدلوم فداص نأ نسحلا لأفلا نمو ءربصلا غرافب هرظتني ناك

 ًاركش نيتعكر لصف ماق نيدباعلا نيز عمس ىرشبلا تعرق نيحو ,ديدج حبص
 لوق رطسلا لوأ ين جرخف هدولوم مسا رايتخال ًاحتفتسم فحصملا ذخأ مث هلل

 مه.ءسا] 4اَميِظَع اًرَجَأ َنيِدِحَفْلا لع َنِدِهَجُْمْلآ ُهَلآ لّضَفَول :ىلاعت هلل
 لوأ ين جرخف فحصلماا حتف مث ,تاعكر ىلصو ماق مث فحصملا قبطأف

 ْدِهْيَر َدنِع ٌءاَيَحَأ ْلَب اًناومأ هلأ لميس ىف اوُلَُف َنبِذلأ سَ الَو» رطسلا
 لوأ ين جرخف هحتفو فحصملا ذخأ مث ءعكرو ماق مث 0100:نرمع لآ] 4َنوُقّرَري

 ُمُهَل كأي مُهَوْمَأَو ْمُهَسْفنَأ تيِمْؤُمْلا ترو ىَرتْشأ هللا نإ ل رطسلا
 اََح ِهّيَلَع ادعو توُلْفُيو َنوُلْفَف هَل ٍلَس ىف توُلوَقُي هْنَجَل
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 لأ تم موقعي ١ققأ ْنَمَو ِناَءْرُقْلاَو ٍلييإلاَو ِةَرْوَكلا ف
 ١1 4ٌميِظَعْل ُروَقْلا وه كلِلادو فب ُمَعَياَب ىلا مكي وُرِشَبَتْسَ
 .ىرخألا ىلع هيدي ىدحإب برضو فحصملا نيدباعلا نيز قبطأ كلذ دعبو
 نم دحأ ام هللاو امأ .ديز هنإ دولوملا اذه يف تيزع نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاقو

 نم هللا دنع رثآ ًاباحصأ الو ًةليسو هنم مظعأ ةمايقلا موي يف نيسحلا دلو

 .ىهتنا .هباحصأ

 .هتمأ اهلعل )١(



 فرخ نيئاتشطا فئارط

 -مالسلا امهيلع- يلع نب ديز مامإلا ديهشلا ةايح نم فئارط

 ءابنأ ةيوبنلا ةرسألا طاسوأ يف ددرتت تناك :«نيدباعلا نيز ةايح١ يف لاقو

 .نيفعضتسملا نع عفديو ءملظلا ىلع جرحي ديز همسا تيبلا لهأ نم لجر

 يفو ؛ةفوكلا ضرأ يف ًانايرع بلصي مث «لتقيف «ملظلا عفرو رييغتلا ىلإ وعديو
 رظن # يبنلا نأ شورطألا رصانلا مامإلا هجرخأ ام اهنم رابخأ تيور كلذ

 مولظملا يتمأ نم بولصملا هللا يف لوتقملا ١ :لاقو «ىكبف ةثراح نب ديز ىلإ ًاموي

 ديز اي ينم ندا :لاق مث .ةثراح نب ديز ىلإ راشأو «اذه يمس يتيب لهأ نم

 .«ديز يدلو نم بيبحلا يمس كنإف ابح يدنع كمسا كداز

 نم جرخي» :نيسحلل لاق هنأ # يبنلا نع يلع نب دمحم رفعج يبأ نعو

 ًارغ سانلا باقر ةمايقلا موي هباحصأو وه ىطختي ديز هل لاقي لجر كبلص

 .«باسح ريغب نيعمجأ ةنجلا نولخدي نيلجحم

 دقف «تادابعلا ىمسأ نم يلع نب ديبز مامإلا ةدابع تناك :هلوق اهنمو

 اذإ ناكف .هبلقو هلقع ىلع ترطيسو .هسفن لئاخد تبعوتسا ةفرعم هللا فرع

 ىلإ دئاعب وه ام لئاقلا لوقي ىتح .هيلع يمغأ هللا ركذ نم ًائيش عمس وأ هللا ركذ
 حابيرلا نم ةرجشلا ديمت اك دام بيهرتلاو بيغرتلا تايآ عمس اذإ ناكو ءايندلا

 ىتح ىكب نآرقلا أرق اذإ ديز يخأ ناك :هوخأ لاقف .فصاعلا مويلا يف

 .توميس هنظن

 :لاقف يمويلا يدابعلا هدلاو جمانرب ديز نب ىبحي مامإلا هدلو ضرعتساو

 ءاش ام هراهن يف يلصي ناك .هرابم ًايئاص هليل ًامئاق نيدبعتملا دحأ ناك يبأ هللا محر
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 ءاشام ليللا فوج يف يلصيف موقي مث «ةفيفخ ةمون مان هيلع ليللا نج اذإف هللا

 عومدب يكبيو هل عرضتيو ىلاعتو كرابت هللا وعدي هيمدق ىلع ًايئاق موقي مث «هللا

 مث ءرجفلا يلصي مث .ةدجس دجس رجفلا علط اذإف ءرجفلا علطي ىتح ةيراج

 بيرق ناك اذإف هجئاوح ءاضقل بهذي مث ,راهنلا عفتري ىتح بيقعتلل سلجي
 اذإف ءديجملا برلل ديمحتلاو حيبستلاب لغتشاو «هالصم ين سلجو «ىتأ لاوزلا

 .ةعاس بيقعتلاب لغتشي مث ءرصعلا ٍيلصي مث ءسلجو رهظلا ىلص لاوزلا راص

 .ءاشعلا مث .برغملا لص سمشلا تبرغ اذإف .ةدجس دجسي مث

 :ديز نب تيمكلا لاق راصبألاو لوقعلا رهبي ام هتغالبو قاب هتحاصف يفو

 ءابطخ ريهاشم نم وهو ناوفص نب دلاخ لاقو يلع نب ديز نم غلبأ تيأر ام
 مشاه ينب نم ةدابعلاو ةداهزلاو «ةباطخلاو ةحاصفلا تهتنا :برعلا ءاحصفو

 .يلع نب ديز ىلإ

 .نابكرلا هب تراسام ايندلا نع ةولس هعروو هدهز يفو

 نإف ءاهلهألو اهل ًاضغبو ايندلا نع ًاولس كلأسأ نإ مهللا :قا !هئاعد نمو

 .قلخي اهديدجو .قنري اهوفصو .دفني اهعمجو .ديتع اهرشو ءديهز اهريخ

 كننم هتلان نم الإ ؛ةنتف اهنم بيصأ امو ؛ةرسح اهنم تاف امو ءدكني اهريخو

 اهنإف ءاهيلإ نأمطاو اهب يضر نمت انلعجت الو اهنم ةمصعلا مهللا كلأسأ «ةمصع

 مو ءاهنم هيف ناك يذلا يف مقي ملف .هتعجف اهيلإ نأمطا نمو .هتناخ اهنمأ نم

 .اهنع هب نعظي

 :لاق ىتح يصاعملا نع ًاهزنتم «مراحملا نع ًاعرو هيلع هللا تاولص فرعو

 ذنم ًامّرح هلل تكهتنا الو «يلمش نم ينيمي تفرع ذنم ةبذك تبذك ام هللاو

 تحت ام ملعي يذلاو ةرق ابأ اي :هباحصأ دحأل لاقو «هيلع بقاعي هللا نأ تفرع
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 اي .هلامش نم هنيمي فرع ذنم امرحم هلل كهتتي مل يلع نب ديز نإ يلع نب ديز ديرو
 .قلخ ام هعاطأ هللا عاطأ نم ةرق ابأ

 ىوقتلا دازلا مركأو عرولا ةدابعلا لضفأ سانلا اهيأ :هباحصأل لوقي ناكو

 .مكترخآل اودوزتو «مكايند يف اوعروتف

 :ىطساولا دلاخ وبأ لاقو «ىلع نب ديز نم دهزأ تيأر ام :ىبعشلا رماع لاق

 نأ يف - لجو زع- هللا ءاضر نأ تملع ول هللاو :ةروهشملا هلاوقأ روثأم نمو

 .تلعفل اهيف ىسفنب تيمر تمرطضا اذإ ىتح يديب ًاران حدقأ

 ةدم رفعج وبأ ىسنف هناي ىلع هدجل ناك ًاباتك رقابلا دمحم هيخأ نم بلطو

 نآرقلا يف هنم تدرأ ام تدجو دق :ديز هل لاقف هيلإ هجرخأف ركذت مث «نمزلا نم

 «تببحأ |مع ينلس .معن :ديز لاق ؟كلأسأف :هل لاقو .هربتخي نأ رفعج وبأ دارأف

 وبأ لاقف .باتكلا يف امك .بيجي * ديزو .لأسي لعجو باتكلا رفعج وبأ حتفف

 .كنتدلو مأ ىلع هللا ةكرب ,كدحو جيسن هللاو تنأ .يخأ اي يمأو تنأ يأب :رفعج

 .كئابآ هيبش كب تتأ نيح تبحنأ دقل

 ناوخإلا ةلص نم تالوقن

 ةريسس يف «ناوخإلا ةلص» نم .ىدهملا نب ىيجي ةمالعلا ديسلا نع ةياكح

 ةرانزل عدم لابج ىلإ ةغم تارتم اق «يعنيكلا دمحأ نب ميهاربإ هللاب فراعلا

 ةقهاش ةقرع تحت «سيق ينبب يبشخألا ةرجه قوف ىلإ انيهتناف «ةمث ناوخإلا
 انأ هيلع تبثوف «قهاشلا كلذ نم يدرتلا نم هيلع ًارذح ٌتهبف ًاتوهبم ماقتساف
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 ع ها ودم كك ودوام اج

 ودب دورت مت اسر هام ةعتر

 نم يأ ْنِم (2) .ةَرفكأ آم ُنَسن هنإلا لبق لض ةحوق م

 0 ًارهوج اهلعجي .ءاريغو ءادوس اهقلخ يذلا :لاق مث [18: 7١:سبع] 4« رهقلح

 الع ءيش لكب طاحأ نم ناحبسف ؛توقايو رد نم ةنجلا ءابصح نأ يور امك

 " لهجو لفغ نم رتسو ءىصع نم ىلع لجعي مو ءًاددع ءيش لك ىصحأو
 «َنوُرطَمَيِاَمَو ِمَلَقْلاَو تر ) هب هللا مسقأ يذلا توحلاو :لاق مث
 00 كار اوت لل ب

 نأ رداق مدع نم لابجلا هذه قلخ يذلا :لاقف ءانتلفغو اناهج نم انته دق انيلإ

 ةريزج قارعلا يف ىمسي ةكم ىلإ ندع نم لبجلا اذه نإ :لاق مث ءًاحور اهنم لعجي

 ىلإ رحشلا ىلإ ةكم ىلإ ندع نم «ةريزجلا هذه بناوج عيمج نم رحبلا نآل «نميلا
 دنه لا رحبو ءصيمقلل نيَّمكلاك زومره رحبو ندع رحب نأ ىكحيو «ةمابت
 ةبحك ايندلا ءامس تحت عبسلا نيضرألا نإ ليق :لاق مث ,ملعأ هللاو صيمقلاك

 تاومسلاو عبسلا نوضرألاو «ةالف ين ةشيرك ةيناثلا تحت ايندلا ءامسلا مث ءلدرخ

 هلوق يف يبلعثلا ركذو :لاق .ةالف يقرأ ى مناتنك كلنعلا يكرعلا تبعا

 ةروص ىلع :لاق [1؛:قخ]4ُةَيِدَمت ٍيَمَوَي ْمُهَقَوَف َكَبَر شرع لمحتتو» :ىلاعت
 نم انمق إف ماع فلأ نيئايث عرسملا ريطلا ناقفخ هتبكر ىلإ هفلظ نيب ام لوعولا
 انم نالجرو الإ انرس امو هئاضعأ لملمت نم هلاصوأ تعطقنا دقو الإ ماقملا كلذ

 .هديب ناكسمي

 [؟:تيرش] (َنوُرِصَبُت اَلَقَأ ةكسفنَأ فو» :ىلاعت هلوق ىنعم يف ًاموي لاقو
 يف اناجول كدت ف ترفاس ولف انفرعنلا بواغل او قزامشلا ترفاس مذ نبأ

 مكعم نحنو «ديرولا لبح نم برقأ كيلإ نحنو انبلطت دالبلا ترد ؛مدق لوأ
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 :لامكلا لهأ ضعب دشنأو متنك |منيأ

 يعم مهو ىرأ نم مهنعلأسأو مهيسلإ نحأ ينأ بجع نمو

 يعاضأ نيب مهو يبلق مهقاتشيو اهداوس يف مهو ينيع مهبلطتو

 .ىهتنا

 رشع ةيناث هلل نإ .هبنم نب بهو نع سباح نبال «ةلأسملا نيثالثلا حرش يفو
 .دحاو 1َاَع اهيف امو ايندلا َلاَع فلأ

 ةزمح نب هللادبع هللاب روصنملا مامإلا نع رابخأو فئارط

 - مالسلا امهيلع -

 رباكأ تاقبط ين نسحلا رخافلا خيرات» نم قح ةداهشو رابخأو فئارط
 روصننملا مامإلا :هيف لاق ءيعفاشلا يجرزخلا نسحلا نب نسحلا نب لعل «نميلا

 مشاه يبأ مامإلا نب ةزمح نب يلع نب ةزمح نب ناميلس نب ةزمح نب هللادبع هللاب

 نب ميهاربإ نب مساقلا نب نيسحلا نب هللادبع نب ىيحي نب نمحرلادبع نب نسحلا

 هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب ميهاربإ نب ليعامسإ
 باطقأ نم بطقو «مالسإلا ةمئأ نم مامإو .مخض فرشو مخف بسن - مهنع
 «ةيسارلا نيدلا لابج نم لبجو «ةيضاملا فويسلا نم فيسو ماركلا ةداسلا

 فيناصتلا هلو .ماهسلا مظعأب لضفلا نم زافو «ماسقألا رفوأب مولعلا يف برض
 ىلع درلا يف لئاسر ةدع هلو .ملعلا نونف نم ةدع يف «ةبيرغلا ةمجلا «ةبيجعلا

 ملعب ًاصتخم ناكو «نيحلاصلا هفلسو ءنيضاملا هئابآ نم دحأل سيل ام ,نيفلاخملا

 نإ ليق ىتح .برعلا راعشأب ةنسلاو باتكلا بيرغ ىلع جاجتحالا ريثك .بدألا
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 هللا باتك ريسفت يف عرشو .تبب فلأ ةئام ىلع ديزي برعلا راعشأ نم هظوفحم

 ارعاش ناكو «همامتإ نود مرتخاو .مخض دلجم يف الإ ةرقبلا ةروس نم غرفي ملف

 : هرعش نمو ءاحيصف

 يداهحليبنلا وهف يأ وأو هدج نع يبأ نع يلوق نيب مك

 دانسإنمدانسإلا هلذام انخايشأانل ىورلوقي ىقفو

 يف مظتنتو «ةرئاسلا لاثمألا ىرجم يرجت «ةيبدأ تاملكو «ةيمكح ظافلأ هلو

 :هلوق كلذ نمف ,ةرخافلا مولعلا كلت

 .كولملا لام سأر رسلا ناهتك -

 .راكنإلا ىلإ يدؤي سلفملا ةبلاطم يف حاحلإلا -

 .ديزملا ىلإ يدؤي ةمعنلا ركش -

 .ةوادعلا ىلإ يدؤي حزملا يف طارفإلا -

 .دئادشلا يف يماوملا ناوخإلا ريخ -

 .ةافكلاب نواب نم ةالولا أوسأو ءارزولا بختنا نم ءارمألا ريخ -

 .هماهس ديكلاو .هحنر زعلاو .هفيس ةبوقعلاو .ناطلسلا جات وفعلا -

 .كلملا ساسأ ةيعرلا يف لدعلا -

 .كلاملا داتوأ نوصحلا -

 .يوقلا ناطلسلا هتبيه طقسي نيهملا يلاولا -

 .ةمعنلا رادقمب لهج لغشلاب راذتعالا -
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 .لذلا ساسأ لخبلاو ءزعلا ساسأ دوجلا -

 ةيعر دحن انأل ناطلسلا ىلإ ةيعرلا ةجاح نم رثكأ ةيعرلا ىلإ ناطلسلا ةجاح -

 .ةيعرالب ًاناطلس دحن الو ناطلس الب

 .ةقلخلا ءادتباب لهج قولخملا نم ربكتلا -

 .ءاجرلا هفقسو .ريصلا هدامعو .ةيشخلا هحاتفمو ءعضاوتلا هباب تيب ملعلا -

 .ةنيكسلا هناطيحو

 .ًالقع مهلقأ ةحار سانلا رثكأ -

 .ةئامسمحو نيعستو ثالث ةنس ىف ةدعقلا ىذ ىف هتوعد تناكو «مىلاعت هللا همحر

 نب دمحأ انبا دمحمو ىيحي # هللا لوسر لآ اخيش ناريمألا ناديسلا هعيابو

 ةنس نم لوألا عيبر رهش يف ةدعص عماج يف ةيديزلا ءاملع ةفاكو ,يداحلا نب ىبحي

 سيردإ نب ةداتق ديسلا اهب ماقف زاجحلاب هتوعد تلصتاو .ةتاسمخو نيعستو عبرأ

 ىلإ هتوعد تذفنأو هراشعأو زاجحلا تاوكز هل تيبجو مايق متأ ةكم بحاص

 نويسابعلا هفاخو ايندلا يف هتيص عفتراو ءاهب ةيديزلا هعيابف يرلاو مليدلاو ليجلا

 ىقلتلا نسحأب اهاقلتف ناسارخ بحاص هاش مزراوخ ىلإ هتوعد بتكو .دادغس

 نبا يزاغ رهاظلا كلملا بتك هتءاجو اليزج الام اهب مداقلا فيرشلا ىطعأو

 لذبي هبو قارعلا لوخد ىلإ هوعدي بلح بحاص بويأ نب فسوي رصانلا كلملا
 :هلوأ ارعش باوجلا نمضو باجأف هتمدخ يف مايقلل هسفن

 اهرازنزمةمالملا يلوتو اههراددمتعم رجحبتأ

 :اهنمو

 اهعناوز مركتو وجت كولملا ايص ثيح بلح ىلإ
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 اههرازوأ فيس لابرهطف هلإلا نيدداش نمةلالس

 اههراقأو كولملا سومش هدعبات ىقبأوتامف

 ملعلا سرادم رمعو .هنقتأو «هديشو .هنّصحو رافظ نصح رمع يذلا وهو

 يف هلثم يف ىقلي سيل ام بتكلا نم هتنازخ يف عمجو «ةليزج ًالاومأ اهيلع قفنأو
 نسب فرطم ىلإ نوبسني ةيديزلا نم ةقرف مهو ةيفرطملاب عقوأو «نئازخلا رئاس
 نم .دسافلا مهداقتعاو «حيبقلا مهبهذم رهظو مهرمأ اشف دق ناكو .باهش

 نيرشعو ةئام نود توملاو رطملاو دربلا نإو «عبرألا عئابطلل ملاعلا يف ريثأتلا مهوق

 الو هللا لعف نم سيل كلذ ريغو ضرألا تارشحو ءاهوشلا ةقلخلاو ةنس

 مهتلهجو سانلا ةماع هب اووغتساو .فشقتو ةدابعو ةداهز مهيف ناكو «هرايتخاب

 بّرخو مهيرارذ ىبسو .مهرخآ ىلع يتأي داك ىتح فيسلا مهيف درجف

 ال ىتح اوضرقناف مهبهذم سمطو «مهراثآ افعو ءمهرايد رمدو .مهدجاسم

 ًافولأ اوناك نأ دعب «قهاوشلا لابجلا سوؤر يف الإ سفنأ ةرشع مهنم ىقلي داكي

 دادغبب يسابعلا ةفيلخلا ىلإ ةلاسر خاسنلا نبا :هل لاقي مهنم لجر أشنأف «ةفلؤم

 ناك اهببسب نإ :لاقيف .ءيضتسملا نسحلا نب دمحأ هللا نيدل رصانلا مامإلا وهو

 ىلع مزسع ةفيلخلا نأو «ةئاتسو ةرشع يتنثا ةنس يف نميلا دوعسملا كلملا لوخد

 ىلإ هدلو ضب ريدصت يف بويأ نب ركب يبأ نب دمحم لماكلا كلملا ناطلسلا
 هنم تغلبو «هتدعقأو هتماقأ ةلاسرلا نإف «ةزمح نب هللا دبع مامإلا برحل مامإلا

 موي هتافو تناكو «يفوت نأ ىلإ ةمامإلاب أئاق مامإلا لزي ملو ؛ليق اى ًاييظع ًاغلبم
 يف ةئاتسو ةرشع عبرأ ةنس لوأ مرحملا نم تلخ ةليل ةرشع يتنثال سيمخلا

 ءرافظب هنصحب فورعملا هدهشم ىلإ لقن مث ركب ىلإ لقن مث ,نابكوك نصح

 .-هللا همحر- ةئامسمخو نيتسو ىدحإ ةنس نم لوألا عيبر رهش يف هدلوم ناكو

 .هظفلب ىهتنا :لاق
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 معلا بط يف
 بلطأ انأو يبارعأ ينآر :لاق هنأ يعمصألا نع يكح «بلاطملا ريسبت» نمو

 يف نيز ملعلا نإف .هيف تنأ ام موزلب كيلع .رضحلا اخأ اي :يل لاقف ملعلا

 مث ةءورملا ىلع ليلدو ,ةبرغلا يف بحاصو «ناوخإلا نيب ةيلحو ءسلاجملا

 :لوقي أشنأ

 لهاج وه نمك ملع وخأ سيلو ًاملاعد لوي ءرملا سيلف ملعت
 لفاحملا هيلع تفتلا اذإ ريغص ءهدنعملعال موقلا ريبك نإو

 :يلؤدلا دوسألا يبأل ىيحي نب دمحأ سابعلا يبأ ىلع انأرق :لاق اهنمو

 ابدألاو ملعلا نوشف تيده بلطاف هبحاصل فيرشتو نيز ملسعلا
 اينح هنازام ىلع نوكي ىتح بدأ الب لصأ هل نميف ريخال

 ابسدتا اذإ ف ورعم موقلا ىدل مد ةمطمطو يع يخأ ميرك نم مك

 ابنذ مهدعب ىسمأف سوؤرلا اوناك بسجن هؤابآ ةمركم تسيب يف
 ابيترلاو بادآلاب يلاعملالان بدأ يذ ملعلل لسماح لماخو

 ابجتم لظدق رعصهدخ يف ًارهتشم نأشلا ميظع ازيزع ىسمأ
 ابحص بحاصاماذإ نبرقلامعن هلدافتال رخذو زنك ملعلا

 ابرجلاو لذلا ىقليف ليلقمع همرحيمئ الام ءرملا عمجيدق

 ايلسلاو توفلاهضرئاجيالو ًادبأهب طوبغم ملعلا عماجو
 اهنالراَرْئهبنلدعتال هعمجت رخذلا معن ملعلا عماجاي
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 عوجلا لضف يف ليق امم

 - يعنيكلا دمحأ نب ميهاربإ هللاب فراعلا ةريس يف «ناوخإلا ةلص» يف لاق

 ةراشإلا لهأ مالك نم لصف :هتوم دعب هتادوسم يف دجو - هنع ىلاعت هللا يضر

 «بارشلاو ماعطلا نع ةماعلا موص :لاقف موصلا نع ذاعم نب ىبحي لئس :لاق

 ىلع نوسلجي ةمدخلا ةوالح نم .هركذب نورطفيف ةيدوبعلا موص ةصاخلا موصو

 نوموقيو «ةبحملا نيع نم نوبرشيو «ةمرحلا رامث نم نولكأيو «ةمعنلا ةدئام

 .قوشلاب نورحستيو «قيفوتلا ءوضب نوئيضتسبو .هسنأب نومانيو .هركشب

 نوملسي مث «ةلصولا ءاجر ةعكرو «ةعيطقلا فوخ نم ةعكر ؛ نيتعكر نولصيو

 مث ةرخآلا ىلإ عاطقنالاب مهلئمش نعو ءايندلا نع عاطقنالاب مهنايأ ىلع

 يف حورلا مادام ءيلقعو يبلق نم كيبل ءيحورو يسفن نم كيبل :نولوقي

 وه ىرِذأأَو» :ىلاعت هلوق «ةبآلا هذه لهأ نم وهف كلذك ناك اذإف ءيدسج

 ضرم نم ٠ /؟:ءارعشلال 4 :ريِفَشُي َوُهَف ْتْطِرُم اَذِإَو © ٍنيِقَسْيَو نمِعطَي

 نيع نم ينيقسيو «ةمدخلا ةوالح نم ينمعطي يأ «ةلصولا ءاجرب ةعيطقلا

 .ةلصولا ءاجرب ةعيطقلا ضرم نم ينيفشيو «ةبحملا

 «باحسلا لشم ةعانقلاو ,دعرلا لثم عوجلا لثم :ينارادلا ناميلس وبأ لاق

 .رطملاك ةمكحلاو

 وهو ؛ةرهزملا لثم ,نطبلا لثم :«بولقلا توق» ين يكملا بلاط وبأ ركذو

 .هفوج ءالخو .هتقرو هتفخل هتوص نسح اهنإو اتوألا وذ فوجملا دوعلا
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 :لاقو .مانملل لقأو ,مايقلل مودأو .ةوالتلل بذعأ ناك الخ اذإ فوجلا كلذكف

 رطخف ائيش اهيف معط ام ًاحابص نيتس هبر يجاني دعق ايل ىسيع نأ يور
 ًاموي نيعبرأ لكألا كرت امل هِاْككِلِءىسومو «ةاجانملا نع عطقناف زبخلا هلابب

 .ًايجن هللا هبرق

 - مالسلا هيلع- ىسيع نع ةياكح

 يضغي بهذف ةئيز لك نم اهيلع ةأرما ىأرف قرطلا ضعب يف ال ؤىسيع رم
 كلأ :امل لاقف ءايندلا انأ !ةأرماب تسلف ينع كهجو فشكا :تلاقف ءاهنع ههجو

 بحأ ال :تلاقف ؟مهنم ًادحأ نيبحت له :اهل لاقف «ريثك جاوزأ يل :تلاقف ؟جوز

 ؛مهيلع يكبأ الو يلع نوكبيو :مهيلع نزحأ الو يلع نونزحي مه لب ؛مهنم ًادحأ

 !نيمدقتملاب نوربتعي ال فيك نيرخأتملل ابجع ايف

 يعادلا نب ديز رسأ ةياكح

 باحصأ ةيناسارخلاو هيبأ نيب تناك يتلا برحلا ين يعادلا نب ديز رسأ

 عبس ةنس ناسارخ لامعأ نم رهنلا ءارو ام بحاص ياماسلا دمحأ نب ليعامسإ

 ريبقو .برحلا هذه يف فايل ديز نب دمحم هوبأ دهشتساو .نيتئامو نينامثو
 بتكف ًابيدأ ًالضاف ناكو ,ىراخب ىلإ ًاريسأ ديز نسحلا وبأ هنبا لمحو ءناجرجب

 :مهضعب ىلإ
 ع م 5 75 هلا

 ليان نإ سي يبح أنو ًةبرغو قايتشاو دقو نجي
١ 
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 ليوط نكئايأ ىلإ يتوشل زمره طش ين زوجلا تارجش يأ
 ليبسس تامملا لبق نم دوكشخب ىحضملا يف جسفنبلا مش ىلإ لهالأ

 رعشملا غسلبف .زمره ئطاش ىلع تناك ةبرق :دوكشخو .لمآ ربع :زمره

 ةماقإلا نيبو هنطو ىلإ عوجرلا نيب هريخو .هاعدو هل قرف دمحأ نب ليعامسإ

 .ىراخبب ةماقإلا راتخاو .تناك امع لاوحألا كلت تريغت دق ال :لاقف ,ءىراخبب

 .بقع ةمث هلو يلع نب نوسمحخ رهاصو

 نب ديزل ناتسربطب انخياشم يندشنأ :اْكيل نيسحلا نب ىبحي بلاط وبأ مامإلا لاق
 :-هنع هللا ىضر- هيبأ لتق دعب ىراخبب سوبحم وهو هلاق ام ديز نب دمحم ىعادلا

 تلجو كيلعةدش تمظع ىولب نامزلا كلان نكينإ

 تلذو سوفنلا اهدنع تعضخ ىرخأ لزاون اهدعب تتأو

 تلموةايحلا امهنودثمكس تاهكان عروق اهتلتو

 توت تلاوت اذإ ايازرلاف اهادم غولب رظتناو ررطصاف

 نيرصاعملا ضعب نع ةفرط

 ءارغإلا لئاسو عاونأ ىتش مرح مالسإلا :لاق نييرصعلا ءالعلا ضعب نع

 شيعي نأ ليبس يف كلذ لك ءشحاوفلا ةعاشإو «زئارغلا ةراثإ اهنأش نم يتلا

 نيعي عمتجم .هباصعأ ىلع هيف ةيجراخلا طوغضلل رثأ ال فيظن عمتجم ين ناسنإلا

 ناك كلذلو هيلع نيعي الو هنيعي ةرسطفلا ليبس كولس ىلع ناسنإلا

 لماوع نم لماع لكل ةبسنلاب ًامزاحو مساح مالسإلا فقوم

 [مارح وهف مارحلا ىلإ يدؤي ام لك نأ] كلذ يف هتدعاقو .عمتجملا ين داسفإلا
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 اوُنَماَء تريزنأا ىف ٌةَمِحَمْلا َعيِشَت نأ َنوُبِ نبذل حرإ» :ىلاعت هللا لاق
 ه..رلا «َنوُمّلعَت ال ْرّشَأَو ُمَلَعَي ُهَلآَو ةَرآلاَو ايْئّدلأ ىف مِلَأ با َذَع ّمُه
 سبلت ةأرملاو «ةأرملا سبل سبلي لجرلا هللا لوسر نعل :لاق ةريره يبأ نعو

 «تامشوتملاو .تامشاولا كُل هللا لوسر نعل :لاق دوعسم نبا نعو ءلجرلا سبل

 :هريغو ملسم جرخأو هللا قلخ تاريغملا .نسحلل تاحلفتملاو .تاصمنتملاو

 اهب نوبرضي ءرقبلا بانذأك طايس مهعم موق :امهرأ مل رانلا لهأ نم نافنص١

 تخبلا ةمنسأك نهسوؤر «تاليمت تالئام ءتايراع تايساك ءاسنو ءسانلا

 ةريسم نم دجويل اهحير نإو ءاهحير نفرعي الو .ةنجلا نلخدي ال «ةلئاملا

 .«اذكو اذك

 ضنئغغب مالسإلا رمأ هعزاون ريثيو هزئارغ كرحي ام ناسنإلا ةياقو ليبس يفو

 ذفنت يتلا ةذفانلاو ءاهثعابو تاوهشلل كرحم رظنلاف .تاروعلا عبتت مدعو ءرصبلا

 صضغغ اذإف .بلقلا ةآرم رصبلا لعج ىلاعت هللاف .ةبغرلاو ليملا لماوع اهلالخ نم

 مثإلا» :لوقي ثيح ## هللا لوسر قدصو .هتوهش بلقلا ضغ هرصب دبعلا

 ملسم نماما :لوقيو 'عمطم اهيف ناطيشللو الإ ةرظن نم امو بولقلا زاوح
 دجي ةدابع هل هللا ثدحأ الإ هرصب ضغي مث ةأرما نساحم ىلإ رظنب

 .«هبلق يف اهتوالح

 يهو .هتحرج هلتقت مل نإ ةيمرلا يف مهسلا لعف لعفت نولوقي امك ةرظنلا نإ

 : 48 لوسرلا لاق .هضعب تقرحأ هلك هقرحت مل نإ بطحلا يف ةرارشلا ةلزنمب

 دجيي اناهيإ هتلدبأ يتفاحم نم اهكرت نم سيلبإ ماهس نم مومسم مهس ةرظنلا»
 49: لوسرلل رخآ ثيدح يفو .مكاحلاو يناربطلا هاور «هبلق يف هتوالح
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 (ةرخآلا كل سيلو ىلوألا كل نإف ةرظنلا ةرظنلا عبتت ال ىلع اي» : لوقي

 :ليق ًايدقو

 رظنلا نم اهأدبم ثداوحلا لك

 اهبحاص بسلق يف تلعف ةرظن مك
 اهبلقي ني عاذ مادام ءرملاو

 ررشلا رغصتتسم نمرانلا مظعمو

 رتوالو سوقالب ماهسلا لعف

 رطخ ىلع فوقوم ديغلا نيعأ يف

 ررضلابداعرورسبًا جرم ال

 - مالسلا مهيلع- نسحلا لآ سبح ةياكح

 كيف نسحلا لآ ةصق ركذو رصن نب نيسح انثدح :لاق «بلاطملا ريسيت» نم
 نوفرعي الو ءراهن نم ًاليل نوردي ال سبحم يف رفعج وبأ مهسبح :لاق «مهسبح يف

 رجضف .طبسلا نسحلا نب نسحلا نب نسحلا نب يلع حيبستب الإ ةالصلا تقو

 نم هيف نحن ام ىرت الأ يلع اي :لاقف ةرجض يل نسحلا نب نسحلا نب هللادبع
 :لاق ؟ءالبلاو قيضلا اذه نم انجرخي نأ - لجو زع- كبر ىلإ بلطت الأ «ءالبلا

 هذبب الإ اهغلبنل نكن مل ةجرد ةنجلا يف نإ «مع اي :لاق مث ٌاليوط هنع تكسف
 ىتح هغلبيل نكي م ًاعضوم رانلا ين رفعج يأل نإو ءاهنم مظعأ وه اهب وأ «ةيلبلا
 تومن نأ انبصأ اهيف كلشوأ (مف ربصت نأ أشت نإف ءاهنم مظعأو هذه لثم انم غلبي

 نم انجرخي نأ لجوزع انبر وعدن نأ أشت نإو «ءيش هنم نكي مل نأك حبرتسنو
 ربصا لب ءال :لاق ءانلعف رانلا يف هل يتلا هتياغ نع رفعج يأب رصقيو مغلا اذه

 .هيلإ هللا مهضبق ىتح ًاثالث الإ اوثكم اف

 نكت مل ةجرد ةنجلا يف انل :هلوق ىنعم : -ىلاعت هللا همحر- بلاط وبأ مامإلا لاق
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 رفعج يبأ نم ذخؤت يتلا ضاوعألا ىلع ةقحتسملا ةجردلا يأ ةيلبلا هذبم الإ اهغلبنل

 . اهيف مهني ام ىلع ربصلاو ةدهاجملا ىلع مهل بجي يذلا باوثلا لمتحيو « لإ لقنتو

 داوجلا دمحم نب يلع مامإلا عم يسابعلا لكوتملا ةياكح

 نسسحلا يبأ مامإلاب يسابعلا لكوتملا ىلإ يعُس هنأ :نيخرؤملا نم ريثك اهركذ
 .هتعيش نمًابتكو ًاحالس هلزنم يف نأ لكي اضرلا ىلع نب داوجلا دمحم نب ىلع

 لم سعوا فاح رع ةفاعإلا لكرملا تف همك زمألا لطي دلاز

 ىلإ هلاح ىلع هولمحف نآرقلا أرقي ةلبقلا لبقتسم ضرألا ىلع هودجوف هلزنم
 ؛يتايح اهبرشأ مل ينإف ينرذعا :لاقف ًابارش هاطعأف برشي لكوتملاو «لكوتملا
 :لاقف ءرعشلل ةياورلا ليلق ينإ :لاقف يندشنأ :لاقو .هلجأو همظعأف

 :هدشنأف .دبال

 للقلا مهعفتت ملف لاجرلاب لغ مهسرحت لابجألا للق ىلع اوتاب

 اولزنام سئبايارفحاوعدوأو مهلقاعم نمزع دعب اولزنتساو

 لاحملاوناجبتلاو ةرسألا نيأ اولحرامدعب نم خراص ٌمُمادان

 للكلاو راتسألا برضتاهنودنم ةبجحم تناك يتلا هوجولا نيأ

 لعتقي دودلااهيلع هوجولا كلت مهلءاس نيح مهنع ربقلا حصفأف

 اولكأدق لكألاك اذ دعباوحبصأف اوبرشاموًاموياولكأ املاطاي

 ؟نيد كيلع له ,نسحلا ابأ اي :لكوتملا هل لاقو .نورضاحلاو لكوتملا ىكبف

 .ًامركم ًاريظعم هفرصو ءابم هل رمأف .مهرد فالآ ةعبرأ «معن :لاق
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 -مالسلا هيلع- مظاكلا ىسوم مامإلا عم يخدبلا قيقش ةياكح

 :يخلبلا قيقش يللاق :مصألا متاح نب ماسح لاق (راصبألا رون» نم

 ىلإ رظنأ انأ (نيبف ؛ةيسداقلاب تلزنف ةئامو نيعبرأو تس ةنس ًاجاح تجرخ

 .هجولا نسح باش ىلإ ترظن ذإ مهترثكو مهتنيزو جحلا ىلإ مهجرخم يف سانلا

 هيلجر يفو .ةلمشب لمتشم .ءفوص بوث هبايث قوف .فيحن «ةرمسلا ديدش

 جرخي نأ ديري ةيفوصلا نم ىتفلا اذه يسفن يف تلقف ءادرفنم سلج دقو «نالعن

 توندف .هنخبوألو هيلإ نيضمأل هللاو ءمهقيرط يف مهيلع ًالك نوكيف سانلا عم
 نظلا ضعب نإ نظلا نم ًاريثك اوبنتجا قيقش اي :لاق هوحن ًالبقم ينآر (لف «هنم

 .يرطاخ يف اب ملكت .بيجع رمألا اذه نإ :يسفن يف تلقف ءىلوو ينكرت مث «مثإ
 هيف تننظ اب هللحتأو «ءاعدلا هنلأسألو هنقحلأل حلاص دبع اذه ,ءيمساب قطنو

 يبحاص اذه :تلقف .يلصي مئاق وه اذإف ةضف يداو انلزن املف هرأ ملو ينع باغف

 :تيفضاب كانو لإ تققاف فالس رم جرن تست رص لتخت اولا ىنعا

 مث [81:ط] «ىئَدتَحآ َمُك احلص َلِهَحَو َنُماَءَو َباَت نمل ءافَعَل ينو :لتا

 ري ل ل

 ؛ءام اهيف ةوكر هديبو هيلإ رظنأ انأو .رئبلا ىلع مئاق ىتفلاب انأ اذإ ءاوبألاب انلزن (ملف

 :لوقي هتعمسو هفرطب ءامسلا ىلإ قمرف ءرئبلا يف هدي نم تطقسف

 اماعط تدرأ اذإ تو قو ء املانم تئمظ اذإ يرش تنأ

 تيأر دقل هللاوف ءاهينمدعت الف كاوس يلام يالومو يديسو يملإ :لاق مث

 اهنم أضوتف اهذخأف هدي دمف «هيلع ةيفاط ةوكرلاو رئبلا سأر ىلإ عفترا دق ءاملا

 يف لعجيو هيديب ضبقي لعجف لمر بيثك ىلإ لام مث .تاعكر عبرأ ىلصو
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 :تلقف «مالسلا يلع درف «هيلع تملسو هوحن تلبقأف .برشيو اهكرحيو ةوكرلا

 ةرهاظ يلع هللا معن لزت مل قيقش اي :لاقف .كيلع هب هللا معنأ ام لضفب ينمعطأ

 قيوس اهيف اذإف ءاهنم تبرشف ةوكرلا ينلوان مث ءكبرب كنظ نسحأف «ةنطابو
 «تعبش ىتح تيورو تبرشف «بيطأ الو هنم ذلأ طق تبرش ام هللاوف ءركسب
 ىلإ ةليل هتيأرف «ةكمب انلزن ىتح هرأ مل مث ابارش الو ًاماعط يهتشأ ال ًامايأ تمقأف

 لزي ملف «ءاكبو «نينأو .عوشخب ٍلصي مئاق وهو ليللا فصن بارشلا ةبق بنج

 مث كانه رجفلا يتعكر عكرف فاطملا ةيشاح ىلإ ماق مث .رجفلا علط ىتح كلذك

 ىلص مث ءسمشلا قورش دعب ىلإ فاطف فاطملا لخد مث ءسانلا عم حبصلا ىلص

 ةعامجب اذإو «مالسلا ديرأ هفلخ تجرخف .باهذلا ديري جرخ مث ؛ماقملا فلخ

 اوجرخ عابتأو مشحو مدخو .همامأ نمو .هفلخ نمو ءآلامشو انيمي هب اوطاحأ

 نب مظاكلا ىسوم اذه :لاقف ؟يديس اي ىتفلا اذه نم : مهدحأل تلقف .هعم

 هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم نب قداصلا رفعج

 ين يزوجلا نبا اهاورو .فيلآتلا لهأ نم ةعامج اهاور ةماركلا هذهو .- مهنع

 ةرتعلا ملاعم» يف يذبانجلا اهاورو .«نكاسملا فرشأ ىلإ نكاسلا مارغلا ريثم» هباتك

 تلمتشا ةمارك يهو «ءايلوألا تامارك» هباتك يف يزم رهمادلاو ««ةيوبنلا

 .تامارك اهيلع

 ةميظع دئاوفو فئارط

 بلطاا : كب هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع «بلاطملا ريسيت» نم

 ريزانخلا دلقمك هلهأ ريغ دنع ملعلا عضاوو «ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا

 هيقف» : هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نعو «بهذلاو ؤلؤللاو رهوجلا
 .«دباع فلأ نم ناطيشلا ىلع دشأ دحاو
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 رمأ يف هب هللا عفني امم الع متك نم» : هللا لوسر لاق :لاق ديعس يبأ نعو
 .«رانلا نم ماجلب هللا همحللأ نيدلا

 نمع اورظناف نيد ملعلا اذه نإ» : هللا لوسر لاق :لاق سنأ نعو

 .(مكنيد نوذخأت

 :لوقي هللا لوسر تعمس :بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نعو

 لحأ ام ىلع ايندلا نم رصتقا نمو ؛ملع موهنموايند موهنم :ناعبشي ال ناموهنم١
 ذخأ نمو :عجريو بوتي نأ الإ ءكله اهلح ريغ نم اهوانت نمو .ملس هل هلل

 نالجر ءاملعلاو ءاهنم هظح وهف ايندلا هب دارأ نمو ءاجن هتلمحو هلهأ نع ملعلا

 نوذأتيل رانلا لهأ نإو «كلاه اذهف هملعل كرات ملاعو جان وهف هملعب ذخأ ملاع

 ىلإ ًادبع اعد لجر ةرسحو ةمادن سانلا دشأ نإو «هملعل كراتلا ملاعلا ةحئار نم

 هملع هكرتب رانلا يعادلا لخدأو ةنجلا هلخدأف هللا عاطأو هل باجتساف هناحبس هللا

 .اهاوه هعابتاو

 نوبلطي ماوقأ مكيتأيس» :لاق هنأ 40 هللا لوسر نع يردنخلا ديعس يبأ نعو

 .(كل] هللا لوسر ةيصوب ًابحرم :اولوقف مهومتيأر اذإف ملعلا

 مهو هباحصأل كك يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق ككل يلع نب نيسحلا نعو
 هنع ثحبلاو :حيبست هتسرادمو ؛ةنسح هملعت نإف ملعلا اوملعت :ُكيلل هترضحب

 هكلاسمو .مارجلاو لالحلا ملاعم وهو .ةبرق هلهأل هلذبو .ةقدص هتدافإو .داهج

 .ءارضلاو ءارسلا يف نوعو .ةبرغلا يف بحاصو .ةدحولا نم سنؤم «ةنجلا لبس

 ةمئأ ريخلا يف مهلعجبف ًاماوقأ هب هللا عفري ,ءالخألا دنع نيزو .ءادعألا ىلع ديو

 ىف ةداسلاو «مهتلخ يف كولملا بغرتو مهراثآ ىفتقتف مهلاعأ وبرت «مهب ىدتقي
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 روناو ءاياطخلا نم بولقلا ةايح ملعلا نأل ؛مهبتوفص يف ةكئالملاو .مهترشع
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 هلعجيو «نانجلا هلماح هللا لزني .نآنشلا ىلع نادبألا ةوقو ءىمعلا نم «راصبألا

 مهفت ملعلابو .دحويو هللا فرعُي ملعلابو .دبعيو هللا عاطي ملعلاب ءراربألا لحم

 .ءادعسسلا هللا هحنميو «مارجلاو لالحلا نيب هب لصفيو ,ماكحألا

 .ءايقشألا هللا همرحيو

 ملاعب :ةعبرأب ايندلا ماوق :-ناوضرلاو ةالصلا هيلع- يلع نينمؤملا ريمأ نعو
 ال ريقفبو «هللا نيد لهأ ىلع هلام لضفب لخبي ال ىنغبو هب لماع هملعب قطان

 ؛هملعب ملاعلا لخب اذإف ملعلا بلط نع ربكتسي ال ملعتمبو «هايندب هترخآ عيب
 لهاجلا ربكتساو «هايندب هترخآ ريقفلا عابو «هللا نيد لهأ ىلع هلام لضفب ينغلاو

 دانجأو .دجاسملا ةرثك مكنرغت الف ءاهئدُب ىلإ ايندلا تعجر ؛ملعلا بلط نع
 ين مهوطلاخ :لاق ؟نامزلا كلذ ين شيعلا (مف نينمؤملا ريمأ اي :ليق «ةفلتخم

 .- لجو زع- هللا نم جرفلا كلذ نيب اهيف اوعقوتو «نطابلا يف مهوفلاخو ءرهاظلا

 سانلا نم ملعلا عزني ال هللا نإ» : هللا لوسر يل لاق :لاق هللادبع نعو
 ءاسؤر سانلا ذختا ءاملعلا ضبق اذإف «ءاملعلا ضبقب نكلو «مهنم هعزتتي ًاعازتنا

 .«ًاريثك اولضأو اولضف ملعن ال :اولوقي نأ اويحتساف اولئس ًالاهج

 .ةدابعلا لضف نم ريخ ملعلا لضف» : هللا لوسر لاق :لاق ةفيذح نعو

 .«عرولا مكنيد ريخو

 هللا يبن اي :لاقف هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق هنأ سابع نبا نعو
 ملعلا سأر يف تعنص امو» : هللا لوسر هل لاقف ملعلا بئارغ نم ينملع

 :لاقف ؟هللا لوسر اي ملعلا سأر امو :لجرلا لاقف ؟هبئارغ نع ينلأست ىتح

 لاقف ؟هتفرعم قح هللا ةفرعم امو.هللا لوسر اي :لاقف .هتفرعم قح هللا ةفرعم

 ًادمص ًادرف ادحاو طإ هفرعتو .هيبش الو لثمالب هفرعت نأ : كك هللا لوسر
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 .(هل ؤفك ال انطاب ارهاظ ًارخآ ءالوأ

 ًاضر اهتحنجأ ةكئالملا تشرف الإ ًالع سملتي لجر ادغ ام» : ك# هنعو

 .«لمعي [مب

 رظنلاو «ةدابع هللا باتك يف رظنلاو «ةدابع مارحلا تيبلا ىلإ رظنلا» : # هنعو

 يف سولجلاو «ةدابع لجوزع هللا هجو هملعب بلاطلا ماعلا هجو يف

 .«فاكتعا دحسملا

 هلقع لمك هيف نك نمف ءازجأ ةثالث ىلإ لقعلا هللا مسق» ك## هنعو

 ريصلاو .هل ةعاطلا نسحو .ىلاعت هللاب ةفرعملا نسح :هل لقع الف هيف نكي مل نمو

 .2- لجو زع- هرمأ ىلع

 نيدلاولا رب يف

 .هِتَمْحَرلَأ َنِم لذ حاج امُهَل ٌضِفَخَول :ىلاعت هللا لاق

 نيح قلخلا ةئيس نكت ملا :لاقف همأ قلخ ءوس كي هللا لوسر ىلإ لجر اكش
 كتعضرأ نيح كلذك نكت مل» : لاق ,قلخلا ةئيس اهنإ : لاق .«رهشأ ةعست كتلمح

 كل ترهسأ نيح كلذك نكت مل :لاق» .قلخلا ةئيس اهنإ : لاق «نيلماك نيلوح

 اهب تجحح :لاق ؟تلعف ام :لاق ءاهتيزاج دقل :لاق «اهرابن كل تأمظأو اهليل

 .«ةدحاو ةقلط ولو اهتيزج ام» :لاق ىقتاع ىلع

 :لوقيو همأ لمحي فاوطلا يف ًالجر ىأر هنأ رمع نبا نعو

 رفتتال ترفن باكرلااذإ ٌرعاتالشذيطم اهل نإ
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 .ةدحاو ةرفز الو ال :لاق ؟رمع نباي اهتيزج يننظت

 ينم ايلو ام |هنم ّلَأ نأ ربكلا نم اغلب يوبأ نإ : هللا لوسرل لجر لاقو
 نابحي امهو كلذ نالعفي اناك (نإفءال» :لاق ؟ مهقح [مهتيضق لهف ءرغصلا يف

 .«امهبتوم ديرت تنأو كلذ لعفت تنأو .كءاقب

 قفني ال هنإو ريثك لام هل اذه ينبا نإ :لاقف 4/3 يبنلا ىتأ الجر نأ يورو

 ام ًاتايبأ هنبا يف أشنأ دق اذه خيشلا نإ» :لاقو هيلع ليربج لزنف هلام نم لع

 لاقف.«تاهفكانذأ اهعمست  ًاتايبأ تلق كنإ» : #4 يبنلا لاقف «اهعمس تعرق

 :دشنأو هللا لوسر اياناريإ كب هللا انداز :لجرلا

 ًاعفاي كتالعر ًادولوم كتوذغ

 تسأل مقسلاب كتتاض ةليلاذإ

 يذلاب كنود قورظطملاانأ ٍينأك

 اهنإو كيلع يسفن يدرلا فاحت
 يستلا ةياغلاو نسلا تغلب لف

 ةظاظفو ةظلغ يئازج تلعج

 يتوبأقحعرتمذإكبيلف

 هلعف دنفملا مساب ينتيمسسو

 هنأك فالخللًادعمهارت

 ٌلهتنتو كيلع ينجأ ب لعت

 ٌلملمتأاِكابالإ كمقسل
 لمه يانيعف ينودهسب تسقط
 لجؤم تقو توملا نأ ملعتسل

 ٌلمؤأ كين تنك امىدماهيلإ
 ٌلضفللا معنسملا تنأ كنأك

 لعفي رواجملا راجلا مك تلعف

 لقعت تنك ول دينفتلا كيأر ينو
 لكوم باوصلا لهأ ىلعدري

 نم ىهتنا .«كيبأل كلامو تنأ» :لاقو ## هللا لوسر بضفغن

 .«فاشكلا» دهاوش
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 :جحلا يف هرهظ ىلع همأ لمح دقو برعلا دحألو

 هلاعف دلاو ىزاجيالو ةلالعلاو ةردلا ينعضرت ةلاحلا يهو يمأ لمحأ

 «نيتبلحلا نيب ةبلحلاو نبللا ةيقب:ةلالعلاو .هناليسو نبللا ةرثك:ةردلا

 ينجو .يقس دعب يقس:ليلعتلاو ؛لهن دعب للع:لاقيءيناثلا برشلا:للعلاو
 لوأ يف ىقست لبإلا نأل ءلوألا برشلا :وهف لهنلا امأو .ىرخأ دعب ةرم ةرمثلا

 ىعرملا ىلإ درتف للعلا يهو ةيناثلا ىقست مث ,نطعلا ىلإ درتف درولا

 يراصنألا ورمع نب ناميعن عم ةفيرظ ةياكح

 دهش نمث ناكو كي هللا لوسر باحصأ نم يراصنألا ورمع نب ناميعن ناك

 ًاموي رمف ءًاريثك ثبعي ناكو ؛تارم رمخلا يف برص دقو ؛ ك3 يبنلا عم ًاردب

 رّمُعو ناسللا طلس ًاحيصف ناكو ّرُص ام دعب يرهزلا لفون نب ةمرخم يباحصلاب

 اذإ ىتح «ناييعن هديب ذخأف هيف لوبأ عضوم ىلإ يندوقي نم :لوقي وهو ءًاليوط
 ,روسملا ابأ اي سانلا هب حاصف .لوبي سلجف .سلجا :لاق دجسملا رخؤم يف ناك

 نإ ياصعب هبرضأ نأ يلع هلل :لاق «ناميعن :اولاق ؟ينداق نم :لاقف دجسملا يف كنإ

 :لاق معن :لاق ؟ناميعن يف كل له روسملا ابأ اي :لاقف ءاجف ناميعن تغلبف هتدجو

 ناميعن اذه :لاقف يلصي وهو نافع نب نامثع ىلإ هب ءاجو هديب ذخأف يلصي اذ وه

 :ليق ؟ينداق نم :لاق نينمؤملا ريمأ تبرض :اولاقو ءسانلا حاصف ؛هاصعب هالعف

 .ءيشب هل تضرع ال مرج ال :لاق ناميعن

 : ُظ
 رس .٠

 مومغمهوجشبداؤوفلابصن هنإفيلخلا ميجشلال بو
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 موصهو ةبآك يجشلا ىلعو ًايهال ني ع ريرق يلخلا ىرتو

 مو ظكماذو قلطاذناسلو ىتلاقم بيجن ال كلام لوقيو

 .ةيرجشلا يلامألا. نم ةياكح

 همالسو هللا ناوضر «يرجشلا نيسحلا نب ىبحي هللاب دشرملا مامإلا يلامأ» نم

 نأشلا هبجعأف ةبرخ ةنيدم ىلع نادل ميرم نب ىسيع رم :لاق .هدانسإب هيلع

 ةنيدملا اهتيأ اهيلإ ىلاعت هللا ىحوأف :لاق ,ىنبيجت نأ ةيرقلا هذه رم بر اي :لاقف

 تلعف ام :لاق ؟ينم ديرت ام يبيبح ىسيع :ةنيدملا تدانف ءىسيع يبيجأ ةبرخلا

 :تلاق ؟كناكس نيأو ؟ كروصق تلعف امو ؟ كرابنأ تلعف امو ؟كراجشأ

 تبرخو «يرابنأ تسبيو ءيراجشأ تسبيف قملا كبر دعو ءاج يبيبح

 مارحلاو لالحلا نم اهوعمج :تلاق ؟مهلاومأ نيأف :لاق ءيناكس تامو ءيروصق
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 ىدانف :لاق . :ديدحلا] ضْرألاَو ِتاَونَمَسلَآ ثكريِم هللَو» :ق ةعوضوم يهف

 ينابو .هبلطي توملاو ايندلا بلاط :ثالث نم تبجعت : اكل ميرم نب ىسيع

 ريثكلاب ال مدآ نبا ؛همامأ رانلاو هْيِف ءلم كحضي نمو .هلزنم ربقلاو روصقلا

 ,كرذعي ال بر ىلع مدقتو .كدمحي ال نمل كلام عمجت «عنقت ليلقلاب الو .عبشت

 ىرت ثيحو «كربق تلخد اذإ كنطب ألمت انإو .كتوهشو كنطب دبع تنأ امنإ

 .كريغ ثاريم يف كلام

 :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا بلاط يبأ نب يلع دعص :لاق هدانسإب اهنمو

 توملا .مككردأ هنم متررف نإو .مكذخأ متمقأ نإ ءتوف هنم سيل ءيش توملا هللا دابع

 ةطغض اورذحا اثيثحابلاط مكءارو نإف احولا احولا اجنلا اجنلاف .مكيصاونب دوقعم
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 «ةنحلا ضاير نم ةضور وأ «رانلا رفح نم ةرفح ربقلا نإو الأ .هقيضو هتملظو ربقلا

 نإو الأ ىدودلا تيباانأو ؛ةشحولا تيب اانأ :لوقيف .تارم ثالث مويلا يف ملكتي هنإو الأ

 ءريبكلا هيف مرببو «ريغصلا هيف بيشي موي مويلا كلذ نم دشأ مويلا كلذ ءارو ام

 هللا باذع نكلو ىراكسب مه امو ىراكس سانلا ىرتوءاهلمح لمح تاذ لك عضتو

 «قيمع اهرعقو .ديدش اهرح ران «مويلا كلذ نم دشأ كلذ ءارو ام نإو الأ ,ديدش

 الأ :لاقف ءًاديدش ًءاكب هلوح نوملسملا ىكبف :لاق «ةمحر اهيف هلل سيل ؛ديدح اهلبحو

 .نيقتملل هللا اهدعأ ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنجو ةمحر مويلا كلذ ءارو نمو

 .ميلألا باذعلا نم مكايإو هللا انراجأ

 هيلع ىلاعت هللا ناوضر ؛هللاب دشرملا يلامأ» نم ةياكح

 دينجلا نب هللادبع نب ميهاربإ قاحسإ يبأ ىلإ هدنسب «هللاب دشرملا يلامأ» نم
 توملا نم سيلو ءءاتوماو :لوقي نيحاونلا نيئاكبلا نم ًالجر تعمس يلتخلا

 ينأكو «ىتوأ الو رازأ ال ليلق نع ينأكو «يناسم وأ يناداغ دق توملاب ينأك ءاجنم

 نع ينأكو اكتم دحللاو اتيب ريقلا ذختأ ينأكو ءايندلاو نيدلا عدوأ ليلق نع

 نع ينأكو «ىلبلا لهأ رواجأ ليلق نع ينأكو ءىرخأب دسوأو ةنبلب دسوأ ليلق

 ول ؟ىسنأ اهيأو ؟ركذتأ لاوهألا يأ !هالوهآو !هاتلفغآو «ةافج ًاموق رواجأ ليلق

 ىدان دق ول ليفارسإ ؛ىهدأو مظعأ توملا دعب امو هصصغو توملا الإ نكي مل
 .نوللا ريغتم ًادرفنم ًاديحو .يدحل قيض نم ًادغ ينجعزأف ءادنلا عمسأف

 يمأو معن ينم ةقيلخلا أربتو .يقرع ينمجلأ دق لمع ًادلقم .يرصب ًاصخاش

 بيجي نمف ًاريحتم ةمايقلا ملظ ين تيقبف ءيبعسو يركذل ناك نمو معن «يأو
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 امع ينتلأس مث ؟رونلا يف ينيشغ اذإ يناسل قلطي نمو ؟يتعور نمؤي نمو «يئادن
 نيأ :ٌتلق نإو .ىرأ ًادهاش نكأ ملأ :تلق «لعفأ مل :تلق نإف ,ينم هب ملعأ تنأ

 اي ؟ينيجني نم كباذع نمو ؟ينريجي نم كلدع نمف ؟كلدع نم برهملا

 مل كريغ توعد نإ ؟كريغ يل نم ءياوكشو يثب عضوم ابو «يتريخذ ايو ءيرخذ
 .رانلا لوزن لبق كاضرو :كاقل لبق كاضرف ,ينطعي مل كريغ تلأس نإو «ينبجي

 لبق اوناك دقو ؛مهدنع يناكمل اوشحوتسا دق يلهأ نيب اهتب ةليل ةعاظق اهلي

 مهرهظأ نيب ًاتيم نوكبي ءًايكاب الو ًايعاد تبجأ (ف تدمح ءيرقب نوسنأي كلذ
 ينع اودرجو .يمتاخ اوعزن ءالساغ الإ اوحبصأ نيح مهمه ناك اف .ىّجسم
 انافكأ اوبرقو .هوففج :لاق اوغرف اذإ ىتح «ةالص ريغل ينوئضوو «يبايث

 ىلع يباورم «ىتوملا ركسع ىلإ ايانملا داوعأ ىلع حيطس انأو ءاهيف ينوجردأف
 ال يتبيغ اهنأ اونقيأو يلهأ ىكب ءوال كلذ نع رخآو ءركفتم رظان مكف سانلا

 يذلا مظع دقلو ءينوعمسي ملو يلوح نم اوعمسأف يمساب اودان ؛يئاقل نوجري
 ؛عجضم قيضأ يف تيلدف «ينوبلطي لحذب مهمأك ةثالث يربق لزن «يننولمحي هيلإ
 ؛يتشحو سنآو «يترثع محرا بر ايف ءينودسو هبو ىرثلا تحت سأرلا راصو
 :[لاحلا دهاشو] «يربق روبقلا يف رونو ءيعجضم دربو

 قثاو كدوجب نأ ىوسكِيلإ ديالو ىبرقب يلدأ ال كتدصق

 قداص كنإفًارنعيلتلقنإو ًاركاش كل نكأ ًاريخ يلتلق نإف

 ااسكوفعل ينماجرلا تلعج يهاذم تقاضو يباقاسق امو

 امظعأ كوفعناكيبركوفعب هتدعاملف يبينذ ينسمظاعت

 امركتوةئهوفعتودوجن ًاحاربنذلا نعوفعاذ تلزابف
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 -هنع هللا يضر- نوعظم نب نامثع نع ةياكح

 نع «ةملس نب هللادبع نب ةملس نع ؛«بلاط يبأ مامإلل بلاطملا ريسيت» نم
 نب ناوثع ىأر امل :تلاق -اهنع ىلاعت هللا يضر - ةملس مأ نع «ةملس يبأ نب رمع

 راوجب كلذ نم ةيفاع يف وهو ءالبلا نم كُل هللا لوسر باحصأ ىقلي ام نوعظم

 هللا يف نوبذعي يناوخإ نإ ءريثك نبغ يفل نإ هللاو :لاق نيكرشملا نم لجر

 نب ديلولا ىتأ ىتح جرخف .كرشم لجر راوجب لزعم يف كلذ نم انأو «نوذؤيو
 كاذ اذاملو :لاق ءكراوج كيلع درأ نأ تببحأ دق .سمش دبع ابأ اي :لاقف «ةريغملا

 نوكأو ؛كراوج كيلع درأ نأ تببحأ نكلو ال :لاق ؟دحأ كاذآ له ؟يخأ نباي

 كلذب مهريختف شيرق ىلإ جرخت ىتح نوكي ال اذه نإ :لاق «ىلاعت هللا راوج يف
 .هعم قلطناو قلطناف :لاق «ةينالع كترجأ ينإف .يراوج لع تددر دق كنإ

 ترجأ تنك ينإ ءشيرسق رشعم اي :لاقف ءشيرق سلجم ىلع دجسملا ين فقوو

 ؟نارثع اي كلذك يراوج لع درف ينءاج مث «متملع دق اى نوعظم نب نامثع

 ةعيبر نب ديبل روضح كلذ قفاوف :لاق .هراوج نم تئرب ينإف :لاق .معن :لاق

 :ديبل دشنأو ءناثع سلجو .ديلولا سلجف :لاق .هرعشب مهدقتني شيرق سلجم

 ٌلطاب هللالخام ءيش لكالأ

 :لاق .تقدص :نامثع لاقف

 لئازةلاال ميسعن لكو

 تناك ام ءشيرق رشعم اي :لاقف «لوزي ال ةنجلا ميعن تيذك :نامثع لاقف

 باحصأ يف نونجم لجر اذه :اولاق .بذكيو مكسيلج ىذؤي نأ اذكه مكسلاجم
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 ةبرض هينيع برضف مهنم لجر هيلإ ماق مث ,لاق ام كءوسي الف هعم نيناجم هل

 ءاهباصأ (مع ةيينغل هذه كنيع تناك نإ يخأ نبا اي:ديلولا لوقي :لاق .تمطف

 :ةملس مأ تلاق .هذه باصأ ام ىلإ ةريقفل ىرخألا هذه ينيع نإ هللاو :لاقف

 جاه ام كلذ ناكو ءرساي نب رامع مهنم كل يبنلا باحصأ نم لاجر بذعف

 .ةنيدملا ىلإ مهترجه

 ةفيرش فئارط

 :تلاق سيمع تنب ءامسأ نع هدانسإب «ةيسيمخلا هللاب دشرملا مامإلا يلامأ» نم

 ًادتبملا ىسنو ءاهزو ربكت دبع دبعلا سئب» :لوقي هللا لوسر تعمس

 عاب دبع دبعلا سئب «لاعتملا ريبكلا يسنو «لاتخاو ليخت دبع دبعلا سئب ,ىهتنملاو
 هدرسي دبع دبعلا سئب «تاهبشلاب نيدلا طلخ دبع دبعلا سئب ءايندلاب نيدلا
 .«قحلا نع بعرلا

 نم سيلف همه ربكأ ايندلاو حبصأ نم» : كل يبنلا نع ناميلا نب ةفيذح نعو

 ةماع نيملسملاب متب مل نمو «هللا نم سيلف هللاب قشي مل نمو «ءيش يف هللا

 .«مهنم سيلف

 ةَيَحْلأ ىف مجتَسِيِعَم مُجَكََب اًنَمَسَق ُنَحح9ل ةيآلا هذه الت هنأ نسحلا نعو
 «ءءازجلل ةرخآلا حابأو ءالبلل ايندلا مسق ىلاعت هللا نإ :لاق «[+0:فرعرد] 4اَهَتُّدلآ

 هنيد ذخأي مل نمؤملا نإو ءلمعب ةرخآلا ىطعأو .مسقب ايندلا ىطعأ ىلاعت هللا نإو

 - ىلاعت- هللا ليبس نإو .هنع هذخأف - لجو زع- هللا نم هاتأ نكلو «هيأر نع

 .ةنحلا هريصمو ىدحملا ُهَعاَمج دحاو ليبس
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 هللا دمحف فيخلا دجسم يف هللا لوسر بطخ :لاق سابع نبا نعو

 هانغ لعجو .هلمش هللا عمج همه ةرخآلا تناك نم ١ :لاق مث .هلهأ وه اهب هركذو

 لعجو .هلمش هللا قرف همه ايندلا تناك نمو .ةمغار ىهو ايندلا هتتأو .هينيع نيب

 .(هل هللا بتك ام الإ ايندلا نم هتؤي ملو «هينيع نيب هرقف

 موي لك يفو «نزحت تنأو كقزرب ىتؤي موي لك يف مدآ نباي :يلجعلا قروم نع
 .كيغطي ام بلطتو كيفكي ام كدنع «نزحت ال تنأو كرمع صقني

 ةحصلابرسهللا اسك اماذإ

 بذعيو بيطي شيع نم لحم مو

 مبإفنيفرأملا طب غتالف

 بلسيرهدلا مهيطعيامردق ىلع

 :هئاعد يف كَل لع نب ديز ديهشلا مامإلا لاق :لاق ةحلط نب دوعسم نع

 هنآو .هتعافش لبقت نأو .يمألا يبنلا دمحم ىلع يلصت نأ كيلإ ًابرقت كلأسأ

 .هناينب فرشو .هماقم مركو .هرون مظعو .هتجرد عفراو .ههجو ضيبو .هلؤس

 اي كقلخ يتؤت ام عيمج يف تاريخلا نم هطعأو .هتمارك نكمو .هتلزنم ٍلعأو

 نع ةولس كلأسأو مهللا ءملسو مهيلع كرابو هلهأ ىلع لصو .نيمحارلا محرأ

 نإو ديبي اهعمج نإو ءديتع اهرش نإو ,ديهز اهريخ نإف ءاهل ًاضغبو ءايندلا

 ,ةرسح اهنم تاف ام نإو ,ردكي اهوفص نإو «قلخي اهديدج نإو دكني اهريخ

 ةمصعلا لجوزع هللا لأسن .ةمصع كنم هتلان نم الإ «ةنتف اهنم بيصأ ام نإو

 دقف اهيلإ نأمطا نم نإف ءاهيلإ نأمطاو ءابم يضر نمك انلعجت ال نأو ءاهنم

 ءاهنع نعضي ملو ءاهيف اهنم ناك يذلا يف منغي ملف .هتعجف دقف اهنمأ نمو .هتناخ
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 نم هيلإ هقوش ام ىلإ عراس نم انلعجي نأو ءاهيلإ دلخأ نمك انلعجي ال نأ هللا لأسن

 ىتح ربصلا نطاوم يف ربصلا انقزرو «.هباقع نم هب فوخ امن انمصعو .هباوث

 .هتاضرمل اهيف ايندلا نم انسفنأ لذبو .هرمأب مايقلا انغلبي

 يعنيكلا ميهاربإ هللاب فراعلا لاوقأ نم فئارط

 ةءارقلاو ركذلا هيلع شوشتي نأ ةبلغلا دحو «ةبلغ نم الإ مونلا كرتا
 ناك 2 ؛ ملص 2 7 5 5 3 ٠

 ني اليلق اوناك» :قاعت لاق اك «لوقي ام لقمي تح ماني دعيحف تاواضلاو

 ةحار مونلاو (16.:تيردلا 4َنوُرِفْعَتْسَي مه راَحْشأْلاِبَو (© َنوُعَجَبَي ا ليل

 م ملا رجه لأ ب . هل تناد ةحارتسالاو مونلا دهاحملا اذإف .ندبلا باعتإ ةدهاحملاو .ندبلا

 ملاع ىلإ رظني ذتنيحف ,تاوهشلا بجح هنع عفترتو .بلقلا ايحيف ءحراوجلا

 .هبر ىلإ قاتشيف هبلق نيعب توكلملا

 عوجلا الو عبشلا ال بارشلاو ماعطلا يف طسولا رمألا ىلع ةظفاحملاو
 مو م 535 ه- قع ' 7 6

 ُبِحنم اَل دُهْنِإ أَوْفِرَسُم اَلَو أوُبَرْشَأَو أوُلُكحَول :ىلاعت هللا لاق مك طرفم ا

 هبلق ىلع هللا مرح ةوهشب ًاماعط لكأ نما : هل لاقو [" ١ :فارعألا] 4َنيِفِرْسُْمْل

 عوجلا بلك تكسأ اذإ ١ : 48 لاقو «ةمكحلا هبلق هللا قزر اهكرت نمو «ةمكحلا

 . مهفاف ماعطلا ردق نييعت فيرشلا ربخلا اذه ينو «افعلا ايندلا ىلعف فيغرب

 . عوجلا يف ةعومجم اهلك تاريخلاو ءعبشلا يف ةعومجم اهلك تافآلا :ليقو

 يف اهاور ِْاَديِ» بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ اهدع دق ةريثك عبشلا تافآو

 :نيرشعو ةعبس ىلإ ىمليدلل « ةيفصتلا» باتك
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 ,نيدلا قحمتو .برلا يسنتو «ءاهبلا بهذتو ءدسجلا رضتو «بلقلا يسقت

 راقتحاو .يصاعملا بوكرو .بدألا كرت هيفو «ملعلا يسنتو «نيقيلا بهذتو

 ةدايزو ءسّمَّنلا لقثو ءلخبلا ةدايزو ءءاخسلا باهذو ءلقعلا ناصقنو «ءارقفلا

 .كحضلا ةرثكو ءايندلا بحو .لوضفلا مالكلا ةرثكو .لهجلا ةوقو .تاوهشلا

 .مغلا رثكيو .«باحصألا قرفيو «ةلفغلا رثكيو ؛مونلا ليطيو ءصالخإلا لقيو

 لاصخلا نم كلذ ريغ ىلإ ناسنإلا امل قلخ نيذللا لمعلاو ملعلا نع عناملا وهو

 .اهدادضأ ةلصخ نورشعو عبس عوجلا يفو «ةيندلا

 .هنع عنام عبشلاو .بلقلا رون ببس عوجلا نأ ىلع داهزلاو ءامكحلا تعمجأو

 .هاندجوو هانبرج دق رهاظ وهو

 .تاقوألا عييضتو ةكئالملا بانتجاو «ةراهطلا صقنو ءلسكلا ثروي وهو

 الخلا لوح رودي عباشلا :ليقوءركشلاو ثداوحلا دوجسو .نآرقلا ةءارقو

 ءلكألا ةرشك يه ايندلاو .,تاعامجلاو دجاسملا لوح عئاجلاو .تاساجنلاو

 .لكألا ةلق وه ايندلا يف دهزلاو

 - مالسلا هيلع- يلع مامإلل ةميظع ةظعوم

 نع هيبأ نع قداصلا رفعج ىلإ هدنسب بلاط يبأ مامإلل «بلاطملا ريسيت» نم

 جسع هدحلا يف تيملا عضو املف ًةزانج عيش فايل ايلع نينمؤملا ريمأ نأ ناي مدج
 ؟نوكبت نم ىلع :هيمدق ىلع مئاق وهو لاقف ناك نينمؤملا ريمأ ماقف ءاوكبو هلهأ
 :لاق مث ,ءاكبلا نع مكتنياعم مكتلهذأل مكتيم نياع ام متنياع ول هللاو امأ
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 ذوعأو ,ىدملا هللا يدهتسأو هيلع لكوتأو هب نمؤأو .هنيعتسأو هدمحأ هلل دمحلا
 .هل يداه الف للضي نمو .هل لضم الف هللا هدبي نم ءىدرلاو ةلالضلا نم هب

 49 هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 و ؛لاجآلا مكل تقوو «لاثمألا مكل برض يذلا هللا ىوقتب هللا دابع مكيصوأ

 ام مهفتل ةدئفأو ءاهاشغ نع ولجتل ًاراصبأو ءاهانع ام يعتل ًاعاسأ مكل لعج

 مكلم# لو اشبع مكقلخي مل هللا نإف ءاهرمع ددمو ءاهروص بيكرت يف اهاهد

 مكدفرأو «غباوسلا معنلاب مكمركأ لب ءًاحفص ركذلا مكنع برضي مو ءىدس

 .ءارضلاو ءارسلا يف ءازجلا مكل دصرأو ءءاصحإلا مكب طاحأو «دفاورلا دفّرلاب

 عطقنم لبق لمعلاب اوردابو .بره لا ةاجنو بلطلا يف اودجأو ءهللا دابع هللا اوقتاف

 الو ءاهعئاجف نمؤت الو ءاهميعن مودي ال ايندلا نإف .تاذللا مداهو تادهنلا

 ءاهفرطتسم ينضت ؛«لئام دانسو «لتاق ّىجشو «لئاح رورغ ءابتآوس ىقوتن

 ,ربعلاب هللا دابع اوظعتاف ءاهلابح مرصتو ءاهعرصم ليختو ءاهديزتسم يدرتو
 «بارتلا تيب متنمضو «ةينملا بلاط ىلس.رذنلاب اورجدزاو رثألاب اوربتعاو

 باسسحلا ىلإ رشحملا ةقايسو روبقلا ةرشعبو روصلا ةخفنب ةعاسلا مكتهدو

 دهاشو ءاهرشحم ىلإ اهقوسي قئاس .ديهشو قئاس اهعم سفن لك ءرابجلا ةطاحإب

 َءَىَأَجَو ُبَتكْلأ ٌعِضْوَو اير روكي ٌضَرَأْلا ٍتفَرْسَأَو) ءاهلمعب اهيلع دهشي
 تجتراف [.«:رن] 4َنوُمَلَظَي ال مهو َق َقَحْلأِب مجيب َىْقَو ءآَدبشلآَو نينا

 «سمشلا تروكو «قالتلا موي ناكو ءقاس نع تفشكو «يدانملا ءادنل ضرألا

 ."ةحاتجم ةوطس هللا نم رانلا لهأب لزنو «ةدئفألا تجتراو .شوحولا ترشحو

 مرهي ال ء.اهمومس تدقوتو ءاهميمح الغو ءاهميحج ججأت .ديعوو ريفزو

 .[ظلتو ظيغتو عطاس بهلو بلكو بحل اهل ميحجلا تبرقو «ةحانم ةبوقعو] ةحاتجم )١(
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 مهنورشبي رجزلا ةكئالم مهعم ءاهوبك مصفت الو ءاهميقم نعظي الو ءاهدلاخ

 ىلإو «نوقرافم هئايلوألو .نوبوجحم هللا نع مه ءميحج ةيلصتو «ميمح نم ٍلزنب

 الو © َنيِعِفَّش نم ال امه :اولاق منهج اوتأ اذإ ىتح «نوقلطنم رانلا

 ليق [١.٠-٠..هرسشن]4َنيِنِمَؤُمْلأ َنِم َنوُكَكَف هيك اكل َّنأ َوَلَ ©, ميك قيِدَص

 ةفرشم يهو ؛مهيدانت منهجو ء[«:تفصا]4َنوُلوُعْسَم مي ٌمُهوُفَقَو) : :مهل

 نم كلم مهيداني مث .هئادعأ نم مويلا نمقتنأل بر ةزعو ؛يلهأب لإ :مهيلع

 أوُقوُذل :لوقي مث .مههوجو ىلع رانلا يف مهيقلي ىتح مهبحسي مث «ةينابزلا
 .[1813 :نارمع لا1«ٍقيِرَحْلا باَّذَع

 ديبي ال تاجرد اهيف ؛نيرظانلل ًاضحم ,ةرضحم نيقتملل ةنجلا تفلزأ مث

 ريغ ءام نم رابغأ اهيف ءاهيف ام مهل افصف توملا اونمأ ءاهنكاس سأيي الو ءاهميعن

 نم رامنأو «نيبراشلل ةذل رمخ نم رابنأو .همعط ريغتي مل نبل نم راهنأو ,نسآ

 ةيلح عم «ناجرملاو توقايلا نبنأك نيع روحو «ةرهطم جاوزأ عم ىفصم لسع

 مهيللع لخدتو .ةمئادلا هكاوفلاو .رضخألا سدنسلا سابلو ؛:ةضف نم ةينآو

 الف ««:عرا]4راّدلأ ىْفُع َمَعَق مْرَبَص امي كَيَلَع ٌمَلَس» :لوقتف ةكئالمل

 هلَوَق ٌمدَلَسو مهلانو 0 0 اودفو نيح مهل ةماركلا لازت

 نيذلا ةنجلا لهأ نم مكايإو انلعجي نأ هللا لأسأف .[8:س]4 ٍميِحَّر تر نم

 عنقو .عشخف عنك نم ةيقت هللا اوقتا هللا دابع .مهل تصلخو اهيلإ اوصلخ

 باطأو .ةريخذ دافأو ءًابراه اجنو ءًابئاه بنتجاو ,رذحف لجوو ؛ءلجوف

 ةنجلاب ىفكو ءًايصخو ًايقتنم هللاب ىفكو هدازلاب رهظتساو .داعملل مّدقو «ةريرس

 .ًالاكنو ًاباقع رانلاب ىفكو ءًلاونو ًاباوث
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 يعمصألا نع ةياكح

 (منيبف كلل يبنلا ريق ةرايزو مارحلا هللا تيب ىلإ ًاجاح تجرخ :يعمصألا لاق
 نيزح توصب انأ اذإ ءارمق ةليل تناكو ليللاب ةفيرشلا ةبعكلا لوح فوطأ انأ

 هلو ريخلا رثأ هيلع لئامشلا فيرط هجولا نسح باشب انأ اذإف .توصلا تعبتاف

 نويعلا تمان يالومو يديسو يهلإ :لوقيو ةبعكلا راتسأب قلعتم وهو ناتباؤذ

 اهيلع تماقو اهباوبأ كولملا تقلغأ يهلإ ,مويق يح كلم تنأو موجنلا تراغو

 تكج نيكسم ريقف بنذم كبابب لئاس انأهو نيلئاسلل حوتفم كبابو ءابنازخ
 :لوقي أشنأ مث ميرك اي كتمحر رظننأ

 مقسلا عم ىولبلاو رضلا فشاك اي ملظلا ين رطضملا اعد بيجي نماي
 متتملمويتاييحايتنأو اوهبتناو تيبلا لوح كدفو مان دق

 مرسحلاو تسيبلاهلإ يئاكب محراف ًاجرفًا يجارًانيزح يبر كوعدأ

 مركلاو دوجلا لضفب لع فطعاو ةرفغم كنم يلد جف روفغلا تنأ

 معنلاب نيصاعلا بعدوجي نمف يقت ريغ هوجري ال كوفع ناك نإ

 كتعطأ يالومو يديسو يهلإ :لوقي وهو .ءامسلا ىلإ هسأر عفر مث :لاق

 يلع كاتنم راهظإبف «يلع ةجحلا كلف يلهجب كتيصعو ءدمحلا كلف يلع كتنمب

 ينيع ةرقو يدج ةيؤر ينمرحت الو يبونذ رفغت نأ كلأسأ يلع كتجح ةماقإو
 تايبألا دري ناكف :يعمصألا لاق .كتمارك راد ين كك دمحم كيفصو كبيبح

 نب يلع نيدباعلا نيز وه اذإف هنم توندف هيلع ًايشغم ضرألا ىلع طقس ىتح
 يعومد نم ناترطق ترطقف هئاكبل تيكبو يرجح يف هسأر تعفرف «نيسحلا
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 انأ :هل تلقف ؟يالوم ركذ نع ينلغش يذلا اذه نم :لاقف قافأف هدخ ىلع

 ندععمو ةوبنلا تيب لهأ نم تنأو ؟عزجلا اذه امو ؟ءاكبلا اذه ف .يعمصألا

 و مص ا ذيل هلأ ُديِرُي اًمْنِإ9 :لاق - لجو زع- هللا سيلأ 00

 مكبع بهذي

 اي :لاقو ًاسلاج ىوتساف [**:بازحألا] 4اًريهطَت دور ْهَطُيَو ِتيِبْلَ َلَهَأ َسْج

 رانلا قلخو هولا مق وب

 فد َحِفن اًذِإَف> :-لجو زع- هللا لوق تعمس امأ ًايشرق ًارح ناك نإو هاصع نمل

 0 ٠١١[ :نونمؤملا] «َتروُلَءآَسَكَي لَو ٍزيمَوي مهيب ٌرمُهَتيِب ب بان آلَ الق روّصلآ ىف

 مهدأ نب ميهاربإل تايبأ

 :- هنع هللا يضر- مهدأ نب ميهاربإ لاقو

 دشرتكلعلاذهايليللامق

 (ئان ك حيو ليللا لوطب كارأ

 ٌدهاز لانام لاطبلا ملع ولو

 مون سانلاو ليللا ماقو اصف

 ةبغرو داهتجاو مزعو مزحب

 اهلهأل مودتايندلا تناك ولو

 دقوترانلاو رورغمايدقرتأ

 اهلخ كحيو نايصنعلا بكار ايف

 هبر ةعاطب لوغشم نيب مكف

 دفني رمعلاو ليللا مانت مك ىلإ

 دسجهتب هبارسحب يف كريسغو

 دقري ناك ام ناسحإلاو رجألا نم

 درسفتمدحاو برب ولخيو
 دبعي شرعلا اذ هللا نأ ملعيو

 دلخيايح هلل ل وسر ناكل

 دمخي رمجلاالو ىفطي اهرحالف

 دوسأ كهجووًاناشطع رشحتس

 ديقم لبقثلا بنذلاب رخآو
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 دلخل ميحجلا يفيق شاذهو معنمنانجلا ينديعساذهف

 دعرت لصافملاو يعمد ضافدقو فقاو ةمايقلا يف يسفنب ينأك

 دمحم نيملاعلا ريخماقدقو اضقلاو لصفلل نازيملا بصن دقو

 .ءاعنص خيرأت» نم ةياكح

 قوتملا يزارلا هللادبع نب دمحأ خرؤملل «ءاعنص خيرأت» باتك نم
 نآلا يهو .ءاعنص يبرغ ةربقم لضف ركذ :لاق - ىلاعت هللا همحر- ه 475 ةنس

 ديزي نب ميهاربإ نع كلانه تاب امل يخونتلا دمحم ثدح .ةميزخ ةربقمب فرعت

 انإ :برغملا يف حيبص كرحت نيح ديز نب حابرل لاق ًالجر تعمس :لاق «يماعنلا
 نأ جيرج نبا تعمس الك :حابر هل لاقف ,ءءاعنص ينعي ةيرقلا هذه ىلع يقبن

 ةربقم نم نثعبيلو مرحلا ىمحك اهبرغم وحن نم ّىِمَل ءاعنصل نإ :لاق ًارمعم

 ًاقوس ةنجلا ىلإ نوقاسيو «نوبذعي الو .نوبساحي ال ديهش فلأ نوعبس اهيبرغ
 ماشلاب ًاخيش تعمس :لوقي يرقملا يسوسرطلا يلع نب نسحلا يلع ابأ تعمسو

 لاق هبسحأ تارم ثالث كلذ لوقي ءاهيقرش ةيحان نم ءاعنصل ليو :لوقي وهو

 ناميلس نب ملسم نب هللادبع لاقو ,قشمدب وأ سدقملا تيب دجسم يف هتعمس :يل

 لوح اذإ ءاعنص نم تجرخ (ملف ًاعلُص ديرأ ليللا رخآ يف تجرخ :يناعنصلا

 اهب طيحم رونلاو :لاق «ةربقملا نم تجرخ ىتح هيف ترسف ٌرون اهيبرغ يف ةربقملا
 .حبصلاب نذأ امدعب كلذو

 بايث يلعو يتعيض نم تئج :لاق يبأ ينثدح :لاق يخونتلا نع يورو
 تعجطضاف ربق ىلإ تيوآف ءءاسملا ىتح ةيرقلا لخدأ نأ تييحتساف ةخسو
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 ةيراج لك عم افصُو اذإو باب هيف حتف ربق لك اذإف تمنف ينيع ينتبلغف هيلع

 هيلع انأ يذلا ربقلا الخ ام ربق لك ىلإ امنولخدي ةيده هيف ىطغم قبط نهنم
 ءايادهملا هذه نم ءيش كيلع لخدي هارأ ال :هل تلقف ربقلا بحاص ىلإ ترظنف

 مث يدلاو لبق نم ينيتأت اياده تناك دقو مهل نوعدي مهيلاهأ ءالؤه :يل لاقف

 ؟كوبأ نمو :تلق ؛يل عدي ملف يتخأ جيوزتب لغش هنأ كلذو ؟ينع تعطقنا

 ؟كلذ يف هملكأ نأ بحتف :تلق ءءاعنص نم اذكو اذك عضوم يف نالف وه :لاقف

 تجرخ رحسلا ناك املف تهبتنا مث ءلجرلاب ةفرعم يل نكي ملو ْنسحَأو معن :لاق
 تلقف «ةميلولل لزنملا نولخدي لاجرلاو حوتفم بابلاب اذإو لزنملا تيتأ ىتح

 بيصت ىتح موقلا عم لخدا :لاقف يلإ جرخف .بابلا ىلع نإ نالفل لق :مداخلل
 رثكو ىكبف ةصقلا هيلع تصصقو ءاذهل كتآ مل ينإ :تلقف ءانماعط نم مهعم

 .ناكملا ىلع هنبال هقتعأف هل مالغب اعدو :لاق ,كلذ ناك دق هنإ امأ :لاقو .هؤاكب

 فلأ نوعبس اهنم جرخي هنأو اهلضفو ةربقملا هذه ةكرب ىلع لدي امو :تلق

 يرقملا هب ينربخأ ام قساف اهنم جرخي ال هنأ ملعأ هللاو كلذ نم مهفيو .ديهش

 هدج نع يرواشلا ميهاربإ نب دمحم نب نسح نب دمحأ نيدلا سمش ةمالعلا
 يقت روهشم لو ءلماك لضاف «لماع ملاع لجر وهو روكذملا ميهاربإ نب دمحم

 بكقانم يف يبارعلا رمع نب دمحم نيدلا لامج خيشلا هركذب هونو هركذ ءروكذم
 ىلإ لصوف ةرايزلل مايألا نم موي تاذ جرخ هنإ :لاق ءروكذملا رمع خيشلا هدلاو

 .ديدحلاب هالغو هربق نم الجر اجرخأ دق نيكلم ىأرف «ةروكذملا ةميزخ ةربقم
 ءامهيلإ مدقتف .حيصيو خرصي وهو «نادم* دالبو ؛ءلجنملا وحن هنابحسي امهآرو

 يف هديب امهدحأ هزكوف هنع عنميل هدي دمو «هامتكرت ام الإ (ىيلع هللاب :امه لاقو

 ةزكولا كلت تلاز اف : لاق .قساف نأش يف هللا ةكئالم ىلع ركنتأ :لاقو .هبنج

 .ىلاعت هللا همحر تام ىتح هللؤت
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 وأ رفاك اهيف ربقي ال ةفرشملا ةكمب ةمحرلا ةربقم نأ هديؤيو هركذ ام يوقي اممو

 ةكم ىلإ اجح هتجوزو ًالجر نأ يور ام :ثبلي مو ءاهنم جرخأو الإ قساف

 ناكو ةافولا لجرلا ترضح ةفرشملا ةكم ىلإ الصو املف ماشلا ضرأ نم ةفرشملا

 ًادسح لبقي ملف هتجوز هيلع تركنأف« هنطب ىلإ نهعلتباف بهذ نم مهارد هعم

 ليللا نج ىتح تربص ةمحرلا ةربقم يف هتربقو تام اللف ءائيش نهنم ذخأت نأ اهل

 ربقلا طسو يفو تنأف هنم بهذلا ذخأتو هنطب حتفت اهدارمو هربق هيلع تشبنو

 تدرو اهسفن يف تراتحاف اهدلب نم لقتنت مل اهتخأو ءاهتخأل هفرعت ريغص دلو

 تلأسف تام دق اهتخأ دلو نأ تربخأ اهدالب تعجر املف .هيلع ناك ام ىلع ربقلا

 ةيك مهرد لكب هللا لعج دقو هيف اهجوز اذإف هتشبنف ءاهدلو ربق اهيرت نأ اهتخأ

 ربقي نأ قحتسي ال هنأو ءرانلا لهأ نم هنأ تفرعف هدسج يف مهردلا لثم ران نم

 وأ رفاك ةمحرلا ةربقم يف ربق اذإ هنأ ىلع نالدت ناتياكحلا ناتاهو «ةمحرلا ةريقم يف

 .ىرخأ ةربقم ىلإ اهنم جرخأ قساف

 -هيلع هللا ناوضر- يعنيكلا هللاب فراعلل ةياكح

 فراعلا ينعي «-هنع هللا يضر- هطخ نم لوقنم يدهملا نب ىبحي ديسلا لاق

 يبلق يف تدجو :لاق نيفراعلا ضعب نأ يور :يعنيكلا دمحأ نب ميهاربإ هللاب

 ةعردم هيلع ًالجر تيأرف سانلا نيب نم تجرخو «ليخلا ىلإ تهجوتف ةواسق

 .بلقلا يساق اي :يل لاقو ةميظع ةحيص يب حاصف رعش نم ءادرو فوص نم

 مث ءينع باغ مث .كبلق ةوسق بهذت عوجلاب كيلع :لاق .كيبل :تلق
 بهذت ةولخلاب كيلع :لاق كيبل :تلق .نزحلا ريثك اي :لاق مث ءينلبقتسا

 كيلع :لاق كيبل :تلق ؛مهللا ريثك اي :لاقف ينلبقتسا مث ءينع باغ مث ,ءكنزح
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 :تلق ءشيعلا صغنم اي :لاقف ينلبقتسا مث ,ينع باغ مث ,كمه بهذي ةعانقلاب

 دبع اي :لاقف ينلبقتسا مث ءينع باغ مث .كشيع بيطيل كلمأ رصقا :لاق كيبل

 .عامط اي :لاقف ينلبقتسا مث ارح شعت كعمط كرتا :لاق ءكيبل تلق «قلخلا

 ىفش دقو ينع باغ مث «ًابوبحم نكت كتاوهش كرتا :لاق ؛كيبل :تلق

 اذه ىلإ ليبسلا فيك نكل «يناشلا هئاود ىلإ ءادلا ًءاد دشرأ دقل «هرد هلل يرطاخ

 ةدهاجم ىلع ةنوعملا ىلاعت هللا لأسن ؟ةيدرملا اهشويجب تاوهشلا بلغت عم ءاودلا

 .ةحاتجملا شويجلا

 -مالسلا هيلع- ديز مامإلا لئاضف يف ةياكح

 هيك يلع نب ديز مامإلا لئاضف يف بلاط يبأ مامإلل 'بلاطملا ريسيت» نم

 هتيار تقفخ |لف .هبئاتك بتك انكي يلع نب ديز نأ ميشخ نب ديعس انثدح :لاق

 ينأ ينرسي ام هللاو ,ينيد يل لمكأ يذلا هلل دمحلا :لاق مث «ءامسلا ىلإ هدي عفر

 اذإ يلابأ ام هللاو ,ركنملا نع مهبنأ لو .فورعملاب هتمأ ين رمآ لو كلل ادم تيقل

 تفذق مث ءران يل تججأ هنأ هللا لوسر ةنسو - لجو زع- هللا باتك تمقأ

 يف ناك الإ دحأ ينرصني ال هللاو ,- ىلاعت- هللا ةمحر ىلإ كلذ دعب ترص مث ءاهيف

 امأ مكحبو ِاَتي»نرسحلاو نسحلاو «ةمطافو يلعو « أل دمحم عم ىلعألا قيفرلا
 .ءءاهقفلا رشعم اي .هونب نحنو كي دمحم هب ءاج مكر هظأ نيب نآرقلا اذه نورت

 هللا دودح ميقن نأ ىلع مكيديأ عم يدي هذه مكيلع هللا ةجح انأ اجحلا لهأ ايو

 نإف ,مكنيد ماعم نع ينولأساف «ةيوسلاب مكئيف مكنيب مسقنو هللا باتكب لمعنو

 دقل هللاو ينم ملعأ هنأ متملع نم متئش نم اولوف هنع متلأس ام لكب مكئبنأ م
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 يبأ نب يلع ملعو يلع نب نيسحلا يدج ملعو .نيسحلا نب يلع يبأ ملع تملع

 ام هللاو ينيب لهأ ملعأل ينإو .هملع ةبيعو كف هللا لوسر يصو كيِ» بلاط
 هللا نأ تفرع ذنم ًامَّرحم تكهتنا الو ,يلهش نم ينيمي تفرع ذنم ةبذك تبذك

 .ينولأساف اومله .هب ذخاؤي

 يعنيكلا دمحأ نب ميهاربإ هللاب فراعلا مكح نم فئارط

 -هيلع ىلاعت هللا ناوضر-

 نطب امو ءانل رهظ ام كلملا :لاقف ؟توكلملاو كلملا ام :ناوخإلا ضعب هل لاق

 تحت قلخو عبسلا تاومسلا قوف قلخ توكلملا :ليقو :لاق .توكلملا وهف

 .ملعأ هللاو عبسلا نيضرألا

 .عوجلا لشمب يسفن تحلصأ امو «ةوسقلا نم دشأب بلق ضرم ام :لاقو

 .ديعب قيرطلا نإف دازلا رثكأو ,قيمع رحبلا نإف ةنيفسلا ددج.يخأ اي :لاقو
 .ريصب دقانلا نإف لمعلا صلخأو

 م نإ :نيملاسلا نينسحملا نم نوكتل لالخ ثالث كنم كيخأ ظح نكيل :لاق

 متاح لاق :لاقو .همذت الف هحدمت مل نإو .همغت الف هرست مل نإو .هرضت الف هعفنت

 مامنسلاو باتغملاو ءرانلا لهأ ريزنخ دساحلاو .رانلا لهأ بلك بذاكلا :مصألا

 .نيل مالكو قلط هجو :نيه ءيش ةءورملا :لاقو ءرانلا لهأ ةدرق

 يللاق :لاق يفعجلا رباج نع :لاق بلاط يأ مامإلل «بلاطملا ريسيت» نمو

 نمل ليولاف «قح ا ىلع وهو لوتقمو جراخ ىلع نب ديز نإ : ديل يلع نب دمحم
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 نب ديز عمزأ ملف :رباج لاق .هلتقي نمل ليولاو «هبراح نمل ليولاو .هلذخ

 اي:يللاقفاذكو اذك لوقي كاخأ تعمس ينإ :هل تلق .جورخلا يب يلع
ٍ / 

 تبجلاب مكوحتو .ىلاعت هللا باتك فلوخ دقو نكسأ نأ ينعسي ال رباج

 بسي يدوهي هدنع لجرو ًاماشه تدهاش ينأ كلذو .,توغاطلاو

 كنم تنكمت ول نإ امأ رفاك اي كليو :هل باسلل تلقف «©# هللا لوسر
 .ديز اي انسيلج [نع] هم :ماشه يل لاقف «رانلا ىلإ كتاجعو .كحور تفطتخال

 نب رفعجل ليقو .هتدهاجو هيلع تجرخل ينبا ىبجيو انأ الإ نكي مل ول هللاوف
 لاقف ؟ماشه ىلع هجورخو يلع نب ديز ين لوقت يذلا ام ةكتيدمحم

 . كيل يلع نب نيسحلا ينعي فطلا بحاص ماقم يلع نب ديز ماق : فاي رفعج

 نب ديز لتق دعب ماشه ىلع لخد يرهزلا نأ رابخألا لهأ ىور ةياكح اهنمو

 فيكو :يرهزلا لاقف «يسفن تقبوأ الإ ينارأ ام نإ :ماشه هل لاقف . كيال لع

 قبوأ الإ ًائيش دمحم لآ ءامد نم دحأ باصأ ام هنإ :لاقف ِتآ يناتأ :لاقف ؟كلذ

 كسفن تقبوأ دقل هللاو امأ :لوقي وهو يرهزلا جرخف :لاق هللا ةمحر نم هسفن

 .قبوأ نآلا تنأو كلذ لبق نم

 هللا دبع نب ىسيع نع ةياكح

 هيبأ نع يلع نب رمع نب دمحم نب هللادبع نب ىسيع نع ةياكح «يلامألا» نمو
 ملف ءرمع نب فسوي ىلإ ماشه انب ثعب نيح كيل يلع نب ديز عم تنك :لاق
 .مكعاتم نع يعاتم اولزعا :يلع نب ديز لاق «ةيسداقلاب اًنكو هدنع نم انجرخ
 نأ تملع ول هللاوف ةفوكلا ىلإ عجرأ نأ ديرأ :لاق ؟عنصت نأ ديرت ام :يأ هل لاقف
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 يسفن تيمر تمرطضا اذإ ىتح يدب ًاران حدقأ نأ يف ينع - لجو زع- هللا اضر
 .ةيمأ ينب داهج نم ينع - لجو زع- هلل ىضرأ ًائيش ملعأ ام نكلو ؛تلعفل اهيف

 .جورخلا ناكف عجرف :لاق

 ناكو ًايديز يروثلا نايفس ناك :لاق هنأ ةناوع يبأ ىلإ هدنسب ًاضيأ اهنم ةياكح

 قحلو .هقلاخل قحلاب ماقو .هبرل هتجهم لذب :لوقي يل لع نب ديز ركذ اذإ
 ًامارغ ةايحلا ىري ىلع نب ديز ناك :ةناوع وبأ لاق .هتابآ نم نيقوزرملا ءادهشلاب

 .توغاطلا ءارمأ عم ينعي ةايحلاب ًارجض ناكو

 نم لجر نع يلع نب رمع نب دمحم نب هللادبع نب ىسيع انثدح :لاق اهيفو
 الف ةرمعلا ىلإ كيل ىلع نب ديزو انأ تجرخ :لاق يكنابلا هل لاقي ةنيدملا لهأ

 ةينثلا سأر ىلع انيوتسا |ملف ًاقيرط انذخأ جرعلاب انك للف ءانلبقأ انترمع نم انغرف
 .يكناب اي : ب يلع نب ديز يل لاقف ءانسوؤر ىلع ايرثلا ىوتسا ليللا فصن

 تددول هللاو :لاق ءال :تلق ؟اهَدْعُي فرعي ًادحأ نأ ىرتأ ءاهدعبأ ام ايرثلا ىرتأ

 رمأ يب حلصأ هللا نأو .تعقو ثيح تعقو ىتح تلفأ مث اهب ةقصتلم يدي نأ

 . هلل# دمحم ةمأ

 سانلا دشأ ليهك نب ةملس ناك :لاق يبضلا ةريغملا نع هدنسب «يلامألا» يفو

 لتق املف .هعم جورخلا نع سانلا ىهنيو جورخلا نع هاهني كيل يلع نب ديز ىلع

 تيبذ ول .هعم تلتق ول «هترصن ول :لوقيو ىنحنا دقو يكبي هتبشخ دنع هتيأر
 .هعم جورخلا مدع ىلع هسفن خبويو هوأتي هنأ ينعي :تلق .هنع
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 ةرصبلاب ًاسلاج تنك :لاق يرصبلا نسحلا نع هدنسب بلاط يبأ مامإلا ديسلل

 ةمامعب مثلتم «ءابهش ةلغب ًابكار لجر يب رم ذإ «ةالصلل رهطتأ مالغ ٍذئنيح انأو

 اي «ةرخآلاو ايندلا يف كيلإ هللا نسحي كءوضو نسحأ نسح اي :يل لاقف ءءادوس

 وه اذإف تلمأتف ىسأر تعفرف :لاق «نازيمو لايكم ةالصلا نأ تملع امأ نسح

 هنم ثناح ذإ هرثأ وفقأ تلعجو يروهط يف تعرسأف كإ29بلاط يأ نب لع

 ًامالك ينديفت نينمؤملا ريمأ اي معن :تلق ؟ةجاح كلأ مالغ اي :يل لاقف «ةتافتلا

 قفشأ نمو اجن هللا قدص نم هنإ مالغ اي :لاق «ةرخآلاو ايندلا يف هب هللا ينعفني
 هللا باوث نم ىري اب هانيع ترق ايندلا هذه يف دهز نمو «ىدرلا نمأ هبنذ نم

 نأ كرس نإ :لاق «نينمؤملا ربمأ اي ىلب :تلق ؟كديزأ الأ مالغ اي :لاق مث ءًادغ

 كيلعو ءًايغار ةرخآلا يفو ًادهاز ايندلا هذه يف نكف ضار كنع وهو هللا ىقلت

 مالكلا اذه عرزت نإ مالغ اي ءًادغ نيجانلا عم حجنت كرومأ عيمج ين قدصلاب
 .هبقعب اهنطب صرفو هدي نع ةلغبلا نانع قلطأ مث «هب هللا كعفني كينيع بصن

 لهأ اي :لوقي داك هتعمسف ةرصبلا قاوسأ نم ًاقوس لخد ذإ هرثأ وفقأ تلعجف
 راهنلاب متنك اذإ -ًاعبرأ- رمدت لهأ اي «ةكفتؤملا لهأ اي «ةرصبلا لهأ اي :ةرصبلا

 ةرخآلا نع كلذ لالخ يفو .نوبلقتت مكشارف ىلع ليللابو ,نومدخت ايندلا

 ةقوسلا نم لجر هيلإ ماقف ؟داعملا يف نوركفت ىتمو ؟دازلا نودوزت ىتمف ,نولفغت

 بلط نإ ؛ءلجرلا اببأ :لاقف .شاعملا بلط نم دب ال هنإ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف
 تنك نإ كرذعأف ,بلط نم دب ال :تلق الأ ,ةرخآلا بلط نع كدصي ال شاعملا

 لجرلا اذ اي لع لبقأ :لوقي يل هتعمسف يكبي وهو لجرلا ىلوتف ءًاروذعم
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 ايندلا لماعو .هلمع رجأ ةمايقلا يف قوي نأ نم لماع لكل دب ال هنإ ًانايبت كدزأ
 ظعي ظعاوب رم ذإ ؛ءاكبلا نم ةنر يف سانلاو قوسلا نم جرخ مث ءرانلا هرجأ امنإ

 ىلإو مكف : فاك! لاقف .ءيشب ملكتي ملو تكس نينمؤملا ريمأب رصبأ |ملف سانلا
 مكرذحو نورجازلا مكرجزو .نوظعاولا مكظعو دق ,نوظعتت الف نوظعوت مك

 ةجحلا تماقو ةاجنلا ليبس ىلع لسرلا تلدو «نوغلبملا مكغلبو ءنورذحملا

 أاَوُمَّلظ َنيذَلأ ُمَلْعَيَسَو» ًادغ ءازجلاو دمألاو رمألا برقو ,ةجحملا ترهظو

 يف ىلاعتو كرابت هلل نكي مل هنإ سانلا اهيأ اي .[05:ءرعع]4َنوُبِلَقنَي بلقُم ََى

 مصتعا نم الإ مكنم ادحأ هللا حدم الو .هباتك نم غلبأ ةمكح الو ةجح هضرأ

 سفنلا داهج نإ هاوه عبتاو هفلاخو هاصع نم هدنع كله نم كله (منإو .هلبحب

 لوسر تعمس ينكلو ءيسفن ءاقلت نم هتلق ءيش وه ام هللاو «ربكألا داهجلا وه

 هب هللا ىهاب الإ هللا ةيصعم نع اهدرف هسفن دهاج دبع نمام :لوقي 4 هللا

 ولف » :لاق مث «رانلا هسمت نلف ةكئالملا مارك هب هللا ىهاب نمو «ةكئالملا م ارك

 .م::]4 مش اري َناَكَ هلأ اوُقَدَص

 راتخملا يجنلا تيب بقانم يف .راصبألا رون. نم ةفرط
 يرصم لا يجنلبشلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 نسحلا نب ب جلبألا ديز نب رونألا نسحلا تنب ةسيفن ةديسلل هركذ دنع

 .كلذ ين فالخ ىلع ةئامو نيعستو ثالث ةنس رصم ْثَمِدق :لاق كيل طبسلا

 - قداصلا رفعج نب قاحسإ اهجوز عم رصم تلخد :ناكلخ نبا خيرأت ينو
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 يف ةرودملا ةنيدملاب تأشنو «ةئامو نيعبرأو سمخ ةنس ةفرشملا ةكمب تدلو

 . كل يبنلا مرح قرافت ال تناكو «ليللا موقتو ءراهنلا موصت «ةداهزلاو ةدابعلا

 .ةبعكلا راتسأب قلعتتو ءًاريثك ًءاكب يكبت تناكو «ةيشام اهرثكأ نيثالث تجحو

 ببستأ يل ببس الف «ينع كاضرب ينحرفو ينعتم يالومو يديسو يهلإ :لوقتو

 :-مهنع هللا يضر- ةسيفن هديسلا وخأ وهو جوتملا ىبحي تنب بنيز تلاق
 :تلقف ,راهنب ترطفأ الو ليلب تمان اهتيأر ف ةنس نيعبرأ ةسيفن يتمع تمدخ

 اهعطقيال تابقع يمادقو يسفنب قفرأ فيك :تلاقف ؟كاسسفنب نيقفرت امأ

 .نوزئافلا الإ

 ناك ام - مهنع هللا يضر- ةسيفن ةديسلا يخأ تنب بنيزل ليق :يعاضقلا لاق

 اهل ركذ مث ,ةلكأ مايأ ةثالث لك ين لكأت تناك :تلاق ؟ةسيفن ةديسلا توق

 تانب عبرأ اهل ناك ًازوجع ةأرما نأ :اهنم ءاهئاعدل تاباجتساو «ةميظع تامارك

 نهلزغ زوجعلا ذخأت ةعمجلا رخآ ينو «ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم نهلزغ نم نتوقتي

 نتنقي ام رخآلا هفصنبو ءاناتك هنمث فصنب يرتشتو هعيبتف قوسلا ىلإ هب يضمتو

 هب تضمو .ءارمح ةقرخ يف هتفلو زوجعلا ًاموي هتذخأف ,ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم هب
 ىلع رئاط ضقنا دقو الإ اهسأر ىلع لزغلاو قيرطلا ين ةرام يه !منيبف ءقوسلا ىلإ
 :تلاق تقافأ الف ءاهيلع ًايشغم ةأرملا تعقوف «عفتراو اهفطتخاو لزغلا ةمزر

 نع اهولأسو سانلا عمتجاف ءتكبف «عوجلا مهدهجأ دقو ماتيألاب عنصأ فيك

 :اولاقو -اهنع هللا يضر- ةسيفن ةديسلا ىلع اهولدف «ةصقلاب مهتريخأف ابمأش

 ةسيفن ةديسلا ىلإ تضمف «كب ام ليزي - ىلاعت- هللا نإف ءاعدلا اهيلأساو يضما
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 :تلاقو ةسيفن ةديسلا اهتمحرف ءاعدلا اهتلأسو ءامل ىرج امو اهتصقب اهتربخأف
 كقلخ نبنإف ءرسكنا ام هذه كانمأ نم ربجا .هنأش مظعو .هٌردق الع نماي

 ينو بابلا ىلع ةأرملا تدعقف ءريدق ءيش لك ىلع هنإف يدعقا :تلاق مث ءكلايعو

 اهيلع اولبقأ دق ةعاجب اذإو ةعاس الإ ناك اف ,باهتلا دالوألا عوج نم اهبلق

 نسع مهتلأسف اهيلع اوملسو اولخدف مهل تنذأف ءاهيلع لوخدلا يف اونذأتساو

 يف نورفاسم نحنو ةدم انلو راجت موق نحن ًابيجع ًارمأل انل نإ اولاقف ؟مهرمأ

 يتلا بكرملا تحتفنا مكدلب برق ىلإ انلصو (لف «نوملاس هللا دمحب نحنو رحبلا

 اندهجب حتفنا يذلا ناكملا دسن انلعجو قرغلا ىلع انفرشأو ءاملا لخدو اهيف نحن

 اهيف ةقرخ انيلإ ىقلأ رئاطب اذإف هيلإ انلسوتو - ىلاعت- هللا ىلإ انثغتساف .دسني ملف
 انئج دقو ءكتكريبب ىلاعت هللا نذإب دسناف حتفنملا ناكملا يف اهانعضوف لزغ

 ةسيفن ةديسلا تكب كلذ دنعف «ةمالسلا ىلع ىلاعت هلل ًاركش ةضف مهرد ةئامسمخب

 زوجعلا تدان مث كدابعب كفطلأو كفأرأ ام .يهلإ :تلاقو - اهنع هللا يضر-

 نيرشعب :تلاقف ؟ةعمج لك كلزغ نيعيبت مكب :ةديسلا اط تلاقف .تءاحف

 نيرشعو ًاسمخ مهرد لك نع كضوع - ىلاعت- هللا نإف يرشبأ :تلاقف ءامهرد

 اب نهتربخأف اهتانب تتأو هتذخأف كلذ امل تعفدو اهيلع ةصقلا تصق مث ءًامهرد

 .- اهنع هللا يضر- ةيسفن ةديسلا ةكربب اهتفل - ىلاعت- هللا در فيكو ىرج

 رفعج يأ راد ىلإ هب تلزن يذلا لزنملا نم تلقتنا ةديسلا نإ :يعاضقلا لاق

 يف مكحلا نب يرسلا رصم ريمأ اهل اهبهو يتلا يهو يملسلا نوراه نب دلاخ

 اهتيب ين اهديب اهربق ترفحو ءاهتافو نمز ىلإ ًانيح اهب تماقأف نومأملا ةفالخ
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 ىسفلأ هنع ةياور ىفو .,ةمتخ نيعستو ةئام هيف تارقو ءاريثك هيف لصت تناكو
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 ىلإ تبتكو .بجر نم موي لوأ يف يتمع تملأت :اهيخأ تنب بنيز تلاق «ةمتخ

 تلاز الو ءاهيلإ ءيجملاب هرمأت ةنيدملاب ًابئاغ ناكو ًاباتك نمتؤملا قاحسإ اهجوز
 اهيلع لخدف ةمئاص يهو ىألا اهب دازف ناضمر رهش نم ةعمج لوأ ىلإ كلذك

 يذلا فعضلا نم اوأر امل ةوقلا ظفحل راطفإلاب اهيلع اوراشأو قاذحلا ءابطألا

 انأو ينافوتي نأ - لجو زع- هللا لأسأ ةنس نوثالث يل !هابجعاو :تلاقف ءابباصأ

 :تدشنأ مث هللا ذاعم ؟رطفأف ةمئاص

 بيل يف يمارغو هيلإ يتوشيبداز يبيبحو ينوعدو يبيبط ينع وفرصا

 راصدقنيح ِتاوفبيلابأال بيقرو شاو نيب هاوهين يكته باط

 يسيحنب ينوفجو ضار يدسج بيصمبهيفهنع لذعب مال نم سيل

 ناضمر رهش نم طساوألا رشعلا ىلإ كلذك تيقب اهنإ مث :بنيز تلاق

 ىلإ تلصو نأ ىلإ أرقت أرق : تلاز الف ذ ,ماعنألا ةروس ةءارقب تحتفتساو ترضتحاف

 ِهِسَفك ْنَلَع بَتُك لي لك "ضزألاو ٍتومَسلأ ىف ام نَمْل لك ) :ىلاعت هلوق
 :اهنع 00 ررد» يفو .ةميركلا اهحور تضافف مانا همها

 امي مُهّيِلَو ّوهَو مير َدنِع ٍرلَسلَآ ُرَد مْ: ىلاعت هلوق ىلإ تلصو اللف

 ةداهش تدهشتف يردص ىلإ اهتممضف ءاهيلع يشغ مد 4َنوُلَمعي أوئاك

 اهلمحأ ينإ :لاقف ,مويلا كلذ ين اهجوز لصوو .اهيلع هللا ةمحر تضبقو «قحلا

 نم هب اوراجتساو دلبلا ريمأ ىلإ رصم لهأ عمتجاف «عيقبلاب اهنفدأو ةنيدملا ىلإ
 هيلع ىتأ يذلا هريعب قسّؤو ًاريثك الام هل اوعمجف ىبأف «دارأ امع هدريل قاحسإ

 اوعمتجا اوحبصأ (مللف «ةميظع ةقشم يف اوتابف ىبأف ,مهدنع اهنفدي نأ هولأسو
 معن :لاقف ًانأشل كل نإ :اولاقف .سمألاب هودهع يذلا ريغ هنم اودجوف هيلع
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 كلذو . «مهدنع اهنفداو مهلاومأ مهيلع در» : يل لوقي وهو كل# هللا لوسر تيأر

 «نينسم عبرأب هنع ىلاعت هلل يضر يعفاشلا مامإلا ةافو دعب نيتئامو نامث ةنس يف
 دالبلا نم اهوتأو .ًادوهشم ًاموي اهنفد موي ناكو ءعابسلا بردب رازمب تنفدو

 ءاكبلا عمسو ةليللا كلت عومشلا تدقوأو ءاهنفد دعب اهيلع نولصي يحاونلاو

 .اهيلع فسألا مظعو رصمب راد لك نم

 اذإ اهرمع رخآ يف تناكو «حالصلاو ريخلا لهأ نم تناك :يريمدلا لاق

 تفعض مايقلاو مايصلا ةرثك نم تناكو «ةدعاق تلص ٌةمئاق ةالصلا نع تزجع

 ضيفلا يبأ ريبكلا ذاتسألاك ءاحلصلاو ءايلوألا نم ةعامح اهربق رازو ءاهاوق

 .يرونيدلا نسحلا يبأو «نيربتعملا ةقيرطلا لاجر دحأ يرصملا نونلا يذ ناموت

 نب دمحم نب دمحأ نب نانبو .قاقدلا رصن نب دمحأ ركب يبأو .يرابزورلا يلع يبأو

 .ينال وخلا ىبحي نب سيردإو «يرغملا هللادبع بأ نارقشو ءيطساولا لامحلا ديعس

 مامإلا بحاص ينزملا ليعاسإو «ةبيتق نب راكب يضاقلاو «ةلاضف نب لضفلاو
 مامإلا هدلوو ءيرصملا نب ثيل نب نبعأ نب مكحلا دبع نب هللادبعو ءيعفاشلا

 بوقعي يبأ مامإلاو .مكحلا نب نمحرلادبعو ء«(رصم خيرأت» بحاص دمحم
 .هللا الإ مهددع يصحب ال نمتو «يدارملا نايلس نب عيبرلاو .يطياوبلا

 نأ تيبلا لهأ نم ناك نم لك حيرضو لب اهحجيرض لخد اذإ رئازلل يغبنيو

 :ٌرهطُيَو تييْلا لهأ سَجِرلآ مُكدَع َبِحْذُيِل هلأ ُديِرُي اَمْنِإ) :لوقب
 ديح مهن :تيلا َلَهَأ يلع رهثلكريَو هلل تحن ٍِ ء[+:بزحالا] 4ريِهَظَت

 .هتعطأو .هتعمسو «هتلقو هتمهف دق رمأل ينتبدن كنإ مهللا [؛.:دره] «ديح م

 «كيلع هب انتللدو .كيلإ هب انتيده ذإ # دمحم كيبنل ًارجأ هتلعجو .هتدقتعاو
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 ام هيلإ ًابيبح [:::بزحالا 4اَميِحَر َنيِنِمَؤُمْلَاب َناَكَول :تلق ا ناكو
 .ىبرقلا يف ةدوملا يهو هل اهتلأس يتلا ةضيرفلا كلتو انتنع هيلع ًازيزع ءانتيده

 عاطقنا موي كيلإ اهب ًالسوتم ؛يايندو ينيد ين عفنلا اهب اديرم ًابيدؤم نإ مهللا
 ًارجأو ًةرفغمو ًاباوث مهترايزب يل بهو ًابيذهتو ًافرش مهدز مهللا ,بابسألا

 ملسو لص مهللا ؛ءارهزلا ةمطاف ينب اي ءىفطصملا ينب اي مكيلع مالسلا ءًايظع

 ةيرذ ىلعو .دمحم انديس جاوزأ ىلعو دمحم انديس لآ ىلعو .دمحم انديس ىلع

 نم نيملسملا ىلعو لع دعأو .توجر امو تلمأ ام ينغلب مهللا دمحم انديس

 .نيملاعلا براي مهتاكرب

 تيب لهأ ىلع ماركإلاو ةيحتلاو مالسلا :ًاضيأ لوقي فلسلا ضعب ناكو

 نسحلا نب جلبألا ديز نب رونألا نسحلا تنب اي كيلع مالسلا «ةلاسرلاو ةوبنلا

 اي كيلع مالسلا «نيعمجأ - مهنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع مامإلا نب طبسلا

 لكل ثايغ تيبلا لهأ اي متنأ .ىربكلا ةجيدخ ةلالس ايو ,ءارهزلا ةمطاف تنب

 الإ مكباب نم درطي الو «مورحم الإ مكلضف نم مرحي الف ؛مونلاو ةظقيلا يف موق
 لص مهللا ءيقش قفانم الإ مكيداعي الو ءيقت نمؤم الإ مكيلاوي الو ءدورطم

 ؛مهب توجر ام ريخ ينطعأو ءملسو نيدشارلا هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع

 ءيش لك ىلع كنإ يترخآو ينيد يف كلذب ينظفحاو .مهيف تلمأ ام ريخ ينغلبو

 :لوقي مث ريدق

 سبقرونهنأىسومنظ ينذلارونلاو ءارهزلا ينباي

 سبع يفرططسرخآمهنإ مكادداع نم رهدلايلاوأال

 هنإ مهيف هللا انرمأ ام عابتاو .مهعم نوكلاو مهتبحمل ىلاعت هللا انقفو ًارصتخم مت

 .هيلع رداقلاو كلذ ىلو
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 ءاتشلا تافاك يف ليق امم

 خيشلل «صيخلتلا دهاوش ىلع صيصنتلا دهاعم» باتك نم فئارط

 تافاكو ءاتشلا يف ليق ام نع ه977 ةنس ىفوتملا يسابعلا دمحأ نب ميحرلادبع

 :طيسبلا نم ءاتشلا يف يمشاهلا ةركس نبا لاق «ءاتشلا

 اسبح انتاجاح نع رطقلا اذإ عبس هجئاوح نم يدنعو ءاتشلا ءاج

 اسكو معان سكو بابكلا عم الط سأكو نوناكو سيكو نك

 مهنمف «ءابدألا نم ةعامج اهكلس يتلا هذه هتداج يف ةركس نبا عبتا دقو :لاق

 :رفاولا نم مهضعب لوق كلذ نمف ءابك نم مهنمو هاراج نم

 عيسسءاقلبةقاطيلامو ًاعبس دعت ءاتشسلا تافاكو

 عمجب أي درفمب ترفظ يفك سيكلا فاكب ترفظاذإ
 :طيسبلا نم رخآلا لاقو

 لادبأ نهتم ترضحامنإو ةرضاح تافاكلا امو ءاتشلا ءاج

 لاقلاوليقلاورجاهرداقو الِقو عجومٌّبلقو ٌرقوٌلِق

 :طيسبلا نم بتاكلا توقاي نيدلا لامح لوقو

 هيساقي ساق رجح قطيملو هلدرمالدربب ءاتشلا ءاج

 هيفام لق ىسيكو ىمالظ ىنك دقتم نوناكلا الو يدنع سأكلا ال

 ياعم ل ىطشاة ناسك اننا روك لحر ناكل و

 :طيسبلا علخم نم هل بيرق يف هفلؤلو

 ينعلانعنمةوتتشت افاكبةوبصينذلتلق
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 يلئعءاتشلادربدري ٍءاسك ىلع يبلق فههآو

 :لماكلا نم يبارعألا لوق ءاتشلا يف ءاج اممو

 ملسملااذه لشثمب باصيدقلو مهرد يدنع سيلو ءاتشلا ءاج
 مرحم ةكم ءانفب يتنأسكو اهريغو بابجلا سانلا مسقتو

 :لماكلا نم بارعألا نم رخآ لوقو

 ٌةضاش يع ىفاباصأو ٌوَكانَسموءاتشلاءاج

 رشلا(كيبأرمعلنه [هنيبن حنو رقفو رض
 :طيسبلا نم ًاضيأ ةظحج لوقو

 ٌعَلْخه ل يدنعامو تبهوام ٌقرو هل يدنعامو ءاتشلا ءاج

 عسلو ىدنلابًاضيأ نيكاسمللو هب ٌتمعلَو دوج اهددبف تناك

 :طيسبلا نم يدعسلا ةتابن نب رصن يبأ لوقو
 دلعهلىدلنعاموءاتشلا ءاج

 ينانضأب ضيرسقتو داعترا لإ
 ينفك يفترصقاملتيضقولو

 نافكأ ضعب ينبهف تيضقق ينبه
 . هئاقدصأ ضعب بطاخي هلعلو
 تلفطت ه١٠54١ ةنس بجر رهش يف ةيبدألا تاهكافملا هذه ىلع تعلطا املو

 :يسابعلا لاق |مك «ةاباكم نكلو ةاراجم لوقأ الو مهيلع

 افش ميعنلا سكلاو سيكلا يفلكلاو افرساتشلا تافاك سانلا رثكأ دق

 اقلك يبحاصايًاعلومهب لأساف هعمجأ ءفدلا لصأ سكلاو سيكلا

 افو ليمجلا متنخلاو هللا اضر بلطاو ًايتشم رقلا يلايل يناههمم ضاف
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 ريمألا ليعامسا نب دمحم ردبلا نع ةفيرط

 أ هللا لوسر ركذ يف رسلا نع ريمألا ليعامسإ نب دمحم ردبلا لئس :نولوقي
 :لاقف ؟كلذ يف ةنس نم لهو بيطلا فرع رشني نأ دنع

 رثؤتهيفةنس نممكدنعلهف دمحأ ركذي بيطلا دنع :نولوقي

 ركذي ءيشلاب ءيشلاوهركذنف دمحأ بيطلا نإ ءال :مهلت لقف

 :ءالمإ نيدلا فرش رصانلا دمحم ةمالعلا خألا نع هريغلو

 رثؤي كاذ له حابصملا ئىفطأ اذإ دمحأ ركذ يفرسلا ام ينولوقي

 ركذي ءيشلاب ءيشلاو انل جارس هسكعوًارفك ملظلا سيلأ تلقف

 :هريغلو

 رثؤي كاذ له باوبألل حتفلا ىدل دمحأ ركذ يفرسلا ام :يلنولوقي

 ركذسي ءيشلاب ءيشلاو ىدهلا بابل ًاحتاف ناك ىفطصملا سيلأ :تلقف

 هيدساح دحأ هزبن نأ دنع - ىلاعت هللا همحر- ةديدحلا رحب يف ديهشلا ردبللو

 :مشاه ينب مارك نم ناكو لاومألل فرسم هنأب

 يناسحإب لاجرلا قانعأ قوطأ يشنوريذإ فرسم نإ نولوقي

 ينافلا هفاتلاب دجملا تيرش ٍنإف اورثكاوأ مالملا اوفك مهل تلقف

 ناسحإو يه لإ نم وفعب تئجو مكزنكب متئج رشحلا موي ناك اذإ
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 هللا ىلإ نيدئاعلل ةياكح

 :«هللا ىلإ نودئاعلا» باتك يف لاق

 ةرسأ يف ًاشنو «-هللا همحر - بطق ديسلا دلو رصم ديعص يف ةريغص ةيرق يف

 امف هرغص يف ميركلا نآرقلا هظيفحت ىلع هادلاو صرح دقو ء.ءارثلا ةطسوتم ةنيدتم

 اهفصو عايضلا ةرتف ةرشع ةعساتلا غلب املو ًالماك هظفح دقو الإ ةرشاعلا متأ

 ىتح ًاماع رشع دحأ ًادحلم تللظ :لاق ثيح داحلإ ةرتف تناك اهنأب هسفنب

 .ناهيإلا ةنينأمط تفرعو هللا ىلإ قيرطلا ىلع ترثع

 ةرازول ةشعب يف اكيرمأ ىلإ ًاهجوتم ةرهاقلا ديس رداغ م944١ ةنس يفو

 ههيلإ هللا هاده يذلا ديدجلا قيرطلا ةيادب يه ةلحرلا كلت تناكف ,كاذنآ فراعملا

 .هيف ريسلاو هكولسل هقفوو

 كانهو .ىسلطألا طيحملاو طسوتملا رحبلا هب تربع ةرخاب رهظ ىلع هرفس ناك

 هل تددحو دعب (يف هتايح يف ترثأ ثداوح ةدع هل ترج ةرخابلا رهظ ىلع

 نإ امو هيلإ لصو يذلا يكيرمألا ءانيملا يف ةرخابلا رداغ نإ ام كلذلو .هقيرط

 ماعم مسرو هتلاسر ددحو هقيرط فرع دق ناك ىتح اكيرمأ ضرأ هامدق تئطو

 .ةديدجلا ايندلا يف هتايح

 رهظ ىلع هل ثدح اهع انريخيل بطق ديسل ثيدحلا كرتنل نآلاو

 :لوقي .ةنيفسلا

 رهظ ىلع مالسإلا ىلإ نيبستنملا نم رفن ةتس انك ًاماع رشع ةسمخ يلاوح ذنم
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 ةئامو نيرشع نيب نم كرويوين ىلإ يسلطألا طيحملا بابع رخمت ةيرصم ةنيفس
 ىلع طيحملا يف ةعمجلا ةالص ميقن نأ انل رطخو .ملسم اهيف سيل ةبكارو بكار

 ةسامح انب ناك ام رثكأ اهتاذ ةالصلا ميقن نأ انب نكي مل هنأ ملعي هللاو !ةنيفسلا رهظ

 ءانعم هريشبت لوازي نأ لواحو ةنيفسلا رهظ ىلع هلمع لوازي ناك رشبم ءازإ ةينيد

 ةنيفسلا ةراحبل حمسو ءانتالص ميقن نأ ًايزيلجنإ ناكو ةنيفسلا دئاق انل رسي دقو

 ين نوكي ال نم انعم مهنم يلصي نأ نوملسم نويبون مهلكو اهمدخو اهتاهطو

 ىلوألا ةرملا يه هذه تناك ذإ ؛ًاديدش ًاحرف اذهب اوحرف دقو «ةالصلا تقو ةمدخلا

 ةمامإو ةعمجلا ةبطخب تمقو «ةنيفسلا رهظ ىلع ةعمجلا ةالص اهيف ماقت يتلا

 «ةالصلا دعبو ءانتالص نوبقري نوقلحتم مهمظعم بناجألا باكرلاو «ةالصلا

 هنومهفي ام ىصقأ اذه ناك دقف سادقلا حاجن ىلع اننوثتبي مهنم نوريثك انءاج

 ةيحيسم ةيفالسغوي اهنأ دعب [يف انفرع دشحلا اذه نم ةديس نكلو ءانتالص نم

 اهانيع ضيفت لاعفنالاو رثأتلا ةديدش تناك .هتيعويشو [وتيت] ميحج نم ةبراه

 ين لوقتو «ةرارحب انيديأ ىلع دشت تءاج ..اهرعاشم كلامتت الو عمدلاب

 نم اهيف امو هذه انتالصب قيمعلا رثأتلا نم اهسفن كلمت ال اهنإ :ةفيعض ةيزيلجنإ
 حار ةيناويإلا ةلاحلا هذه لالظ ينو هلك كلذ دعبو .خلإ..حورو ماظنو عوشخ

 نيذلا نييداعلا نيثعتبملا ريس ريسأو اكيرمأ ىلإ بهذأأ :ًالئاق هسفن بطاخي ديس

 مالسإلا ريغ لهو !؟ةنيعم تامسب زيمتلا نم دب ال مأ مونلاو لكألاب نوفتكي

 لكب ةدوزملا ةفرتملا تاعمعملا طسو ةايحلا ين هجهانمب مازتلالاو هبادآب كسمتلاو

 !؟..مارحلا ةذللاو ةوهشلا لئاسو

 لمه يننحتمي نأ هللا دارأو مزتلملا ملسملا يناثلا لجرلا نوكأ نأ تدرأو :لاق

 نم قئاقد دعب يل هللا ءالتبا ناكو .!؟ةرطاخ درجم وه مأ هيلإ تهمتا |يف قداص انأ
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 ..عرقي بابلا ناك ىتح يتفرغ تلخد نإ ام ذإ مالسإلا قيرط يرايتخا

 نتافم نم ودبي «ةيراع هبش لوطلا ةعراف ةليمح .ءافيه ةاتفب انأ اذإف ..تحتفو

 نأب يديس يل حمسي له :ةلئاق ةيزيلجنإلاب ينتأدابو ءيرغي ام لك اهمسج

 اذكو .دحاو ريرسل ةدعم ةفرغلا نأب ترذتعاف ؟ةليللا هذه هدنع ةفيض نوكأ

 !!نينثال دحاولا ريرسلا عستي ام ًاريثكو :تلاقف ءدحاو صخشل ريرسلا

 اههجو ين بابلا عفدأ نأل ةونع لوخدلا اهتلواحمو اهتحاقو مامأ تررطضاو

 تناك دقف ءرمملا يف ةيبشخلا ضرألاب ًاماطترا ٌتعمسو «ةفرغلا جراخ حبصتل

 ترصتتنا ذإ ةوشنو زازتعاب ترعشو «ءالتبا لوأ اذه هلل دمحلا :تلقف .ةرومحمل

 .اهل هتمسر يذلا قيرطلا يف ريست ثأدبو ءيسفن ىلع

 هنكلو كلذ دعب ةريثك تاءالتبا - ىلاعت هللا همحر- بطق ديس هجاو دقلو

 ةقنشملا لبحخل اهملس ىتح] :تلق .ءوسلاب ةرامألا هسفن لع رصتناو اهيلع بلغت

 .[اييرقت ه8١/*7هةنس

 :لوقيف ىأر امع انثدحي اكيرمأ ىلإ لصو املو

 نيعلا يأر ىرأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف يدوجو ءانثأ تنك دقلو

 َرِهْيَلَع انحَتَف فب اوُرَكُذ ام أوسُك اَمَلَف » :ىلاعت هللا لوق قادصم

 مُه اذ هَتْغَب مُهْذَحَأ اَثوُأ آمي اوُحرَف اذ َنَمَح هَ ٍلُك بوت
 ءيش لك قفدت دهشم ةيآلا همسرت يذلا دهشملا نإف .ةيآلا [؛«:مسال] «َنوُسِلَبُم

 لثمتي (ى ءاهلك ضرألا ين لثمتي داكي ال باسح الب قازرآلاو تاريخلا نم

 فقو هنأب مهروعشو .هيف مه يذلا ءاخرلا اذهب موقلا رورغ ىرأ تنكو !كانه

 ةيشحو يفو «ةلوذرم ةفرجع يف نينولملا عم مهلماعت ةقيرطو ءضيبألا لجرلا ىلع
 هذه ركذأف هلك اذه ىرأ تنك ءمهلك ضرألا لهأ ىلع فلص يفو ؛ةعشب كلذك
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 .نيلفاغلا ىلإ بدت يهو اهتاوطخ ىرأ داكأو ...هللا ةنس عقوتأو ةيآلا

 ىلإ - ىلاعت هللا همحر - داع اكيرمأ يف بطق ديس اهاضق نيتنس دعبو

 .ةياغو .ةوعدو .ةلاسر بحاص ًامزتلم ًانمؤم ًالجر ءرخآ ًالجر داع هنكلو .رصم

 .هنعو انع افعو «هتانج حيسف هنكسأو ًاديس هللا محر

 نيحلصملاو ةاعدلاو ءاملعلا لذب يف نإ :روكذملا باتكلا بحاص لوقي نأ ىلإو

 .-لجو زع- هلل مهصالخإو مهقدص اوملع اذإ سانلل ةايح هللا ليبس يف مهسفنأ

 رثأ هلتقمل ناك دقف - ىلاعت هللا همحر - بطق ديس نيركفملاو ةاعدلا ءالؤه نمو

 اوفلك نيذلا دونجلا نم نانثا مهنمو .هقدص اوملعو هوفرع نم سوفن يف غلاب

 .همادعإ اورضحو هتسارحب

 :لوقيف ةصقلا امهدحأ يوري

 يف ..انتايح ىلع يلكلا ريغتلا تلخدأ يتلا يه اهروصتن نكن مل ءايشأ كانه

 بابشلاو خويشلا نم تاعومجم وأ ًادارفأ ةليل لك لبقتسن انك يبرح لا نجسلا

 نسم دبالو .دوهيلا عم نونواعتي نيذلا ةنوخلا نم ءالؤه :انل لاقيو .ءاسنلاو

 ًايفاك كلذ ناكو ؛باذعلا دشأب الإ كلذ ىلإ ليبس الو مهرارسأ صالختسا

 يدؤن اننأ نونقوم نحنو كلذ لعفن انك .يصعلاو طايسلا عاونأب مهموحل قيزمتل

 دقل ًاريسفت اهل عطتسن مل ءايشأ مامأ انسفنأ اندجو نأ انثبل ام اننأ الإ ًاسدقم ًابجاو

 نع رتفت ال مهتنسلأ داكتو ليللا ءانثأ ةالصلا ىلع نيبظاوم ةنوخلا ءالؤه انيأر

 !ءالبلا دنع ىتح هللا ركذ

 ةيراضلا بالكلا موجه ءانثأ وأ ءطايسلا عقو تحت تومي ناك مهضعب نإ لب

 .ركذلا ىلع نورمتسمو نومستبم مهو مهيلع
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 ءالؤه لثم نوكي نأ لقعي الف ءانسوفن ىلإ برستي كشلا أدب انه نمو
 ًارس اذه يخأو انأ تقفتاو هللا ءادعأ عم نيلماعتملا نينئاخلا نم نيركاذلا نينمؤملا

 عيطتسن ام لك مهل مدقن نأو ًاليبس كلذ ىلإ اندجو ام مهءاذيإ بنجتن نأ ىلع

 ..ًاليوط رمتسي مل نجسلا كلذ ين اندوجو نأ انيلع هللا لضف نمو .نوعلا نم
 دقو ءمهدحأ اهيف درفأ يتلا ةنازنزلا ةسارح وه لمع نم هب انفلك ام رخآ ناكو

 غلب دق ناكو .ربدملا مهدئاقو ركفملا مهسأر هنأ وأ ًاعيمج مهرطخأ هنأب انل هوفصو

 ةمكحملا ىلإ هنولمحي اوناكف ءضوهنلا ىلع هعم ًارداق دعي مل ٍدح ىلإ بيذعتلا هب

 .هتيضق يف رظنت يتلا ةيركسعلا

 !!خويشلا دحأ هيلع اولخدأو «ةقنشملل هدادعإب رماوألا تءاج ةليل تاذو

 هيعارذب يخأو انأ تذخأ يلاتلا حابصلا نم ةركبم ةعاس ينو !!هظعيو هركذيل

 لالخو..نيرخآلا نيموكحملا ضعب اهيلإ انقبس يتلا ةقلغملا ةرايسلا ىلإ هدوقن

 ةيركسععلا تارايسلا ضعب انفلخ نمو ..مادعإلا ناكم ىلإ انب قلطنا تاظحل

 .مهيلع ظافحلل حالسلاب نيججدملا دونجلا لمحت

 ناكو ءشاشرلا هسدسم ًانضتحم موسرملا هناكم يدنج لك ذخأ رصبلا حمل لثم ينو

 قيسو «نيموكحملا ددع لثم قناشملا نم اوماقأف .ءيش لك اوئيه دق كانه نولؤسملا

 - ةدحاو لك بناجب بصتناو هقنع لوح اهلبح فل مث ةددحملا هتقنشم ىلإ مهنم لك

 فكقوو ..موكحملا يمدق تحت نم حوللا ةحازإل ةراشإلا رظتني يذلا - يوامشعلا

 .ذيفنتلا ةظح اهعفرب فلكملا يدنجلا ءادوس ةيار لك تحت

 نيئيهملا ءالؤه نم لك اههجوي لعج يتلا تاملكلا كلت كلانه ام بيهأ ناك

 راربألا هباحصأو كي دمحم عم دلخلا ةنج يف يقالتلاب هرشبي هناوخإ ىلإ توملل
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 .دمحلا هللو ربكأ هللا ةرثؤملا ةحيصلاب ةرابع لك متخيو - مهنع هللا يضر-

 تكس نأ ثبلت مل مث .برتقت ةرايس ريده انعمس ةبيهرلا تاظحللا هذه يف

 بترلا يوذ نم طباض اهلالخ نم عفدنيل ةسورحملا ةباوبلا تحتفو اهكرحم

 !مكناكم نيدالجلاب حيصي وهو ةيلاعلا

 رمأ نأ دعبو «ةقنشملا يبناج ىلع هراوج ىلإ لزن مل يذلا انبحاص وحن مدقت مث

 توصب هملكي لعج هقنع نع لسحلا عفرو هينيع نع طابرلا ةلازإب طباضلا

 ينعي] !!!ميحرلا ميلحلا سيئرلا نم ةيدبم كيلإ مداق نإ ديس اي ..يخأاي شعترم
 كاناوخإلو كل ءاشت ام بلطت مث كعيقوتب اهليذت ةدحاو ةملك [رصانلا دبع

 هذه يخأاي بتكا :لوقي وهو هديب يذلا ساركلا حتفو باوجلا رظتني ملو .ءالؤه

 دقو نيتيفاصلا هينيع ديس عفرو [رذتعأ ينإو ًاتطخم تنك دقل] :طقف ةرابعلا

 :بيجع ءوده يف طباضلل لاقو ءاهفصو ىلع انل ةردق ال ةماستبا ههجو ترمغ

 اهجزاوي ةجهلب طباضلا لاق !لوزت نل ةبذكب ةليازلا ةايحلا يرتشأ نل ..ًادبأ
 هللا .هللا ليبس يف توملاب ًابحرم اي :ديس باجأو ...ديس اي توملا هنكلو :نزحلا

 راشأف راوحلا يف رارمتسالل لاجم قبي لو ,ةينايإلا ةزعلا نوكت اذكه !!ربكأ

 هللا همحر- ديس دسج حجرأت ام ناعرسو «ذيفنتلا بوجوب يوامشعلل طباضلا

 ًانايسن اهل عيطتسن ال يتلا ةملكلا مهنم لك ناسل ىلعو ..ءاوهلا يف هناوخإو - ىلاعت

 .[هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ] فقوملا كلذ ريغ ين اهعقو لثمب طق رعشن ملو

 .تابثلا هللا لأسنف ءانتماقتساو انتياده ىف ًاببس دهشملا اذه ناك اذكهو
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 -مالسلا هيلع- مظاكلا ديفحل ةياكح

 يبأ مامإلا ىلإ دهعي نأ مزع نومأملا ناك :هانعم ام «راصبألا رون» نم ةفيرظ

 يلع مامإلا هيبأ ىلإ دهع | مظاكلا ىسوم نب اضرلا يلع نب داوجلا دمحم رفعج
 نأ ىلإ اودعاوت مث ,كلذ يف نومأملا اوعزانو ,كلذ نم سابعلا ونب فوختف اضرلا

 هودعوو .مثكأ نب ىبحي ىلإ اولسرأف هربتخي نم داوجلا دمحم مامإلا ىلإ اولسري

 مهعمو ةلودلا صاوخو ةفيلخلا رضحف .هلجخأو ًادمحم مهل عطق نإ ريثك ءيشب
 لئاسم ىبحي هلأسو هيلع سلجف دمحمل نسح شرفب نومأملا رمأف مثكأ نب ىبحي
 نإف رفعج ابأ اي تنسحأ :ةفيلخلا هل لاقف هحضوأو باوج نسحأب اهنع باجأف
 يدنع ناك نإف لأسي :ىيحي هل لاقف «ةدحاو ةلأسم ولو ىيحي لأست نأ تدرأ

 لاقف ءباوصلل يندشري نأ لأسأ هللاو .باوجلا تدفتسا الإو هب تبجأ باوج

 ةوهشب راهنلا لوأ يف ةأرما ىلإ رظن لجر يف لوقت ام :داوجلا دمحم رفعج وبأ هل

 تمرح سمشلا تلاز املف .هل تلح راهنلا عفترا |لف .هيلع ًامارح هرظن ناكف

 لخد (ملف ؛هيلع تمرح سمشلا تبرغ املف ؛هل تلح رصعلا تقو ناك (ملف هيلع
 رجفلا هيلع علط ملف .تمرح ليللا فصتتنا |ملف .هل تلح رخآلا ءاشعلا تقو

 ؟تاقوألا هذه يف هيلع تمرح اذابو لجرلا اذهل ةأرملا هذه تلح اذاببف هل تلح

 :رفعج وبأ لاقف .كلذف باوجلا ديفت نأ تيأر نإف يردأ ال :مثكأ نب ىيحي لاقف

 |ملف هيلع مارح كلذو ةوهشب راهنلا لوأ يف صخش اهيلإ رظن لجرل ةمأ هذه
 تمرحف اهقتعأ رهظلا تقو ناك ملف .هل تلحف اهبحاص نم اهعاتبا راهنلا عفترا

 اهنم رهاظ برغملا تقو ناك املف .هل تلحف اهجوزت رصعلا تقو ناك الف «هيلع
 فصن ناك الف .هل تلحف راهظلا نع رفك ءاشعلا تقو ناك الف .هيلع تمرحف

 .هل تلحف اهعجار رجفلا تقو ناك املف .هيلع تمرحف ةدحاو اهقلط ليللا
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 نأ رضحتسي دحأ مكيف له :لاقف هتيب لهأ نم رضح نم ىلع نومأملا لبقأف

 .ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ :اولاقف ؟باوجلا اذه لثمب ةلأسملا هذه نع بيجي

 ريغتلاو لجخلا ىبحي يضاقلا هجو ين رهظو .نوركنت ام نآلا متفرع دق :لاقف

 .سلجملا يف نم لك كلذ فرعو

 نمؤملا فاصوأ يف ةياكح

 يف ةوق :هعابطو نمؤملا تامالع :لاق .نسحلا نع «هللاب دشرملا يلامأ» نم

 يف ءاطعو .قفر يف بسكو «ملح يف ملعو «نيقي يف ناميإو «نيل يف مزحو «نيد

 يمو .ةحيصن يف ةعاطو «ةدؤت يف ناسحإو «ةقاف يف لمجتو ,ىنغ يف دصقو .قح

 ءربص يف لغشو ؛عمط يف جرحتو ,دهج يف ففعتو «ةبغر نع عروتو «ةوهش نع

 هشحف درطيو .دوهجملل ةمحرو «ةقث يف قفشو «لغش يف ةالصو «قفش يف ةدشو

 يفو .روبص هراكملا يفو ءروقو لزالزلا ين وهو .هئاطعب هحش بلغيو .هفورعمب

 الو .رخفي الو لاتخي الو .ةيمحلا هب ىمحي الو .بضغلا هبلغي الو .روكش ءاخرلا

 .ءباصملاب تمشي الو ءراجلاب رضي الو ءمحرلا عطقي الو ,مظعتي الو ,ربكتب

 الو .هتبغر هيزنتو .هتوهش هبلغت الو .نيهم الو نهاو الو .ظيلغ الو ظفب سيلو

 هحضمفي الو .هاوه هب ليمي الو .هحرف هبلغي الو .هرصب هقبسي الو .هناسل هردبي

 الو يبي الو زملي الو زم الو «هنيل هب رصقي الو .ههصرح هفختسي الو «هنطب

 الو لخبي الو .فيعضلاو ميقسلا محريو «مراغلا نيعيو مولظملا رصني .دسحي

 بغري ال «ةحار يف هنم سانلاو ءانع يف هنم هسفن ,ملظ اذإ وفعي هفرسي الو رذبي

 همهم هب لغش دق مه هلو هلبق اولبقأ مومه سانلل ءاهذ نم عزجي الو ءايندلا بغر
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 الو «سبل هناهيإ يف الو ءسند هنيد يف الو .صقن هقلخ يف ىري ال «هيلإ رئاص وهام

 .هبحاص نسم هب دعسيو .هراشتسا نم دشري .عزج هنزح يف الو ءرطب هحرف يف

 اقلخ نوناث يهو نمؤملا قالخأ هذهف .لهاجلا نع ضرعيو «لطابلا نع مركتي
 .اهدض قفانملا قالخأو

 -مالسلا هيلع- ديز نب ىسيع مامإلا بحاص رضاح ةياكح

 :لاق ةيهاتعلا بأ نب دمحم نع «بلاط يبأ مامإلا يلامأ يف بلاطملا ريسيت» نم

 يف يسبحب يسابعلا يدهملا رمأ هتكرتو رعشلا لوق نم تعنتما امل :لاق بأ ينثدح

 لهذو تشهد تلخد [ملف ؛سبحلا ىلإ هيدي نيب نم تجرخأف «مئارجلا سبح

 ًالجرو .هيلإ يوآ ًاعضوم بلطأ يفرطب تيمرف «ينلاه ًارظنم هنم تيأرو يلقع

 «ريخلا |ميس هينيع نيب بوثلا فيظن تمسلا نسح لهكب انأ اذإف .هيلإ سنأتسأ
 هيف انأ امل هرمأ نم ءيش نع هلأسأو هيلع ملسأ نأ ريغ نم هيلإ تسلجف هتدصقف

 لجرلا دشنأف ؛يلاح ين ركفمو قرطم انأو ًايلم كلذك تثكمف ةريحلاو عزجلا نم

 :نيتيبلا نيذه

 ربصلا ىلإ ءازعلا نسح ينماسأو هتفلأ ىتح رضلا سم تدوعت

 يردأ ال ثيح نم هللا عينص نسحب ًاقثاو سانلا نم يسأي ينريصو

 تلقو «لجرلا ىلع تلبقأف يلقع ّلِإ باثو اب تكربتو نيتيبلا تنسحتساف

 ؛يننكي ملو ؛ليعاسإ اي كحيو :يل لاقف «نيتيبلا ةداعإب ىلاعت هللا كزعأ لضفت :هل

 ملسملا ميلست لع ملست مو ِّلإ تلخد .كتءورمو .كلقع لقأو كيبدأ أوسأ ام

 ىلع دراولا ةلأسم ينلأست الو ؛ىتبملل ىلتبملا عجوت لإ تعجوت الو .ملسملا ىلع
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 الو ًاريخ هيف كل هللا لعجي مل يذلا رعشلا نم نيتيب ينم تعمس اذإ ىتح «ميقملا

 امب ترذتعا الو «هافالتتف كنم فلس ام ركذتت مل هريغ ًأشاعم كل لعج الو ابدأ

 ةفرعمو ًاميدق ًاسنأ اننيب نأك ًاثدتبم ينتدشنتسا ىتح قحلا نم هيف تطرفو هتمدق
 هيفانأام نودف ًالضفتم ينرذعت :هل تلقف ءضبقنملا طسبت ةبحصو «ةقباس

 كل ًاهاج ناك يذلا رعشلا لوق تكرت امنإ تنأ ؟ءيش يأ ينو :لاق ءشهدي

 ؛قسلطتف لوقت نأ نم دبال تنأو لوقت ىتح كوسبحف مهيلإ كليبسو .مهدنع

 هيلع تللد نإف #4 هللا لوسر نب ديز نب ىسيعب بلاطأف ةعاسلا يب ىعدي انأو

 انأف هناكم تلتق الإو هيف يمصخ #4 هللا لوسر ناكو «همدب هللا تيقل لتقف
 تقرطأو .هللا كيفكي :تلقف ءيربصو يباستحا ىرت تنأو .كنم ةريحلاب ىلوأ

 امهداعأف ءامهظفحاف نيتيبلا عمسا عنملاو خيبوتلا كيلع عمجأ ال :لاقف هنم ًالجخ

 ؟هللا كزعأ تنأ نم :تلق انمق ملف ءيبو هب يعد مث ء|مهتظفح ىتح ًارارم يلع

 هيدي نيب فقو (لف يدهملا ىلع انلخدأف ءديز نب ىسيع بحاص رضاح انأ :لاق

 هتفخأو هتبلط ديز نب ىسيع نيأ ينيردي ام :لاقف ؟ديز نب ىسيع نيأ :هل لاق

 كنم براه عضوم ىلع فقأ نيأ نمف ينتسبحف ينتذخأو «دالبلا يف كنم برهف

 نم دنعو ؟هب كدهع رخآ ناك ىتمو ؟ًايراوتم ناك نيأو :هل لاقف ؟سوبحم انأو

 وأ هيلع لدنل هللاو :لاقف ءًاربخ هل فرعأ الو ىراوت ذنم هتيقل ام :لاقف ؟هتيقل

 هللا لوسر نبا ىلع كشلدأ انأ كل ادب ام عنصا :لاقف «ةعاسلا كقنع نبرضأل

 ام يدلجو يوث نيب ناك ول هللاو !همدب يننابلاطي امهو هلوسرو هللا ىقلأو «هلتقتل

 لوقتأ :لاقف يب اعد مث .هقنع برضف مدقف «هقنع اوبرضا :لاقف .هنع تفشك

 نب دمحم لاق .هوقلطأ :لاقف رعشلا لوقأ لب :تلقف ؟هب كقحلأ وأ رعشلا

 ينعي «نآلا هرعش يف رضاح نم امهعمس ناذللا ناتيبلاو :هيورهم نب مساقلا

 .ةيهاتعلا يبأ رعش عم ةلهجلا ضعب |مههجردأ
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 توملا دنع رفاكلاو نمؤملا يف فيرش ثيدح

 باذع ركذ يف يرجشلا يناجرجلا نيسحلا نب ىبحي هللاب دشرملا مامإلا هاور

 ىلاعت هللا لوقي» : © هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ ىلإ هدانسإب هباوثو رقلا

 ءارسلاو ءارضلاب هتولب دق ينإف هب ينتاف يبلو ىلإ قلطنا :ِاَكيلؤتوملا كلم
 نم ةئاسمخ هعمو كيل توملا كلم هيتأيف :لاق .بحأ ثيح هتدجوف
 ,ناحيرلا رئابض مهعمو ةنجلا نم ًاطونحو ًانافكأ مهعم نولمحي قايل ئيداملا

 .هبحاص حير ىوس حبر نول لكل ًانول نورشع اهسأر يف دحاو ةناحيرلا لصأ

 طسبيو هسأر دنع سلجيف اي توملا كلم هيتأيف .كسملا هيف ضيبألا ريرحلاو

 ةرم كانه للعتل هسفن نإف «ةنجلا ىلإ باب هل حتفيو هنقذ تحت كسملاو ريرحلا كلذ

 يجرخا : ايل توملا كلم لوقيو :لاق ءاهراثب ةرمو اهتوسكب ةرمو اهحاورأب
 «بوكسم ءامو دودمت لظو .دوضنم حلطو .دوضخم ردس ىلإ ةبيطلا حورلا اهتيأ

 ىلإ ةبيبح حورلا كلت نأ فرعيف ءاهدلوب ةدلاولا نم هب ًافطل دشأ توملا كلملو

 نم ةرعشلا لست امك هحور لسيف .هنع هاضرو هبر ىلإ ًاببحت هفطلب سمتلي اببر

 وُقَي نط َُكلمْلا ُمُهكوعَت َبأأ) :- لجو زع- هللا لاق «نيججعلا
 (© َنيرَفْمْلا نِم ناك نإ آمأَقل :- لجو زع- لاقو ["::رسا 4ْمُكَيلَع سلس
 ةهج نم حوَر :- لجو زع- لوقيو [*. 1+:ةشولا 4 يِعَت ْتْدَجَو ناَحِرَو حور
 تلاق هحور توملا كلم ضبق اذإف «هليقم ميعنو .ههجو هب ىقلتي ناحيرو «توملا
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 هنم لزني ناك ءامسلا نم باب لكو اهيلع هللا عيطي ناك يتلا ضرألا عاقب هيلع
 نع تناكف هتالص هتءاج هربق يف عضو اذإف «ةليل نيعبرأ هلمع هنم دعصيو هقزر

 هيشم ءاجو .هسأر دنع ناكف ركذلا ءاجو .هراسي نع ناكف همايص ءاجو هنيمي

 هللا ثعبيف لاق ءربقلا نم ةيحان ماقف ربصلا ءاجو «هيلجر دنع ناكف ةعاطلا ىلإ

 (ئاق اباد هرمع لازام هنع كيلإ ةالصلا لوقتف هنيمي نع هيتأيف باذعلا نم اقنَع

 لك نم كلذ لثم مايصلا لوقيف هراسي نع هينأيف هربق يف عضو نيح نآلا حارتسا
 ُهنَْج ذخأ دق هللا يلو دجو الإ عضوم نم هيتأي ال «كلذ لثمب بطاخي هيتأي ةيحان
 يسفنب انأ هرشابأ نأ ينعنمي مل هنإ امأ :لامعألا رئاسل ربصلا لوقيف :لاق كلذ دنع

 نيكلم هللا ثعبيف :لاق ءطارصلاو نازيملا دنع هل رخذ انأف متأزجأ اذإ امأف

 يصايصلاك اباينأو .فصاقلا دعرلاك (بتاوصأو .فطاخلا قربلاك امهراصبأ

 اذك ةريسم امهنم دحاو لك يبكنم نيب امهراعشأ ين نايطي بهللاك |ههسافنأو

 امهنم دحاو لك عم ريكنو ركنم :اهل لاقي ةفأرلاو ةمحرلا |مههنم تعزن دق اذكو

 :هل نالوقيف هنايتأيف نم اهولقي مل رضمو ةعيبر اهيلع عمتجا ول ديدح نم ةقرطم
 دنع مالكلا قيطي نمو هللا لوسر اي :اولاق ؟كيبن نمو كبر نمو دبعت تنك نم

 هللا ْتَبَكُي » : ## هللا لوسر لاقف ءفصت ام نيكلملا نم فصت تنأو كلذ

 ُلِضبَو ' ةَرِحألا فق اًيئّدلآ ةزَيََأ ىف تباكلآ ٍلَوَقْلاِب اوُتماَ تيل
 هللا دبعأ تنك :لوقيف :لاق 0:مهرب]4ُءآَشَي ام ُهّللأ لَعْفَيَو 2

 متاخ #4 دمحم يببنو ءايبنألا هب تناد يذلا ينيد مالسإلاو ًائيش هب كرشأ ال

 هفلخ نمو ًاعارذ نيعبرأ هيدي نيب نم ربقلا ناعفديف تقدص :هل نالوقيف «ءايبنألا

 :توجن هللا يلو :هل نالوقي مث ,كلذك هراسي نعو كلذك هنيمي نعو .كلذك

 ال ةحرف كلذ دنع هبلق ىلإ لصيل هنإ هديب دمحم سفن يذلاوف :لاق ,كيلع ام رخآ



 ىنيقاتشما فئارط ا

 «ةنجلا نم حوتفم باب اذإف هقوف رظنيف كقوف رظنا هللا يلو :هل نالوقي مث ءأدبأ درت

 ةحرف هبلق ىلإ لصيل هنإ هديب يسفن يذلاوف :لاق .كلزنم اذه هللا يلو :هل نالوقيف

 .ًادبأ درتال

 هيتأيف ةنجلا نم ًاباب نوعستو ةعسق هل حتفي :ةشئاع تلاقو :يشاقرلا ديزي لاق
 .اهيلإ هللا هثعبي ىتح اهدربو اهِحوَر نم

 ينتاف يودع ىلإ قلطنا :توملا كلمل هللا لوقيف :هثيدح يف كلام نب سنأ لاق

 هيتأيف :لاق .هنم نمقتنألف هب ينتاف يتمعن هتلبرسو يقزر هل تطسب دق ينإف هب
 نم دوفس هعمو ًانيع ةرشع انثا هل سانلا نم دحأ اهآر ةروص هركأ يف توملا كلم

 رمج نم ًاطايس مهعم نولمحي كي ةكئالملا نم ةئامسمخ هعمو ,كوشلا ريثك ران
 ةكوش لك بيغتف ةبرض دوفسلا كلذب هبرضيف ايٍِتوملا كلم هيتأيف ,منهج
 هيبقع يف اهيقليف هيمدق رافظأ نم هحور عزنيف هنم قرع لك يف دوفسلا كلذ نم
 كلذك مث طايسلا كلتب هربدو ههجو ةكئالملا برضتف ةركس هللا ودع ركسيو

 اهتيأ يجرخا : كلل توملا كلم لوقي مث .هقلح ىلإ كلذك مث هردص ىلإ
 الَو ِدِراَي ال © ٍموُمَحت نم لِظَو (2©) ٍميِهَحَو ومس ىف ١ ىلإ حورلا
 هللا كازج :دسجلل حورلا لاق هحور توملا كلم ضبق اذإف [؛4-؛؟:ةعفرلا (ميرك

 .«تكلهأو تكله دقف هللا ةعاط يف ًائيطب «هللا ةيصعم يف ًاعيرس تنك دقف ًارش

 هللا يصعي ناك يتلا ضرألا عاقب هنعلتو :لاق .كلذ لثم حورلل دسجلا لوقيو

 اذإف «ةليل نيعبرأ هلمع هنم دعصيو هقزر هنم لزني ءامسلا نم باب لكو ءاهيلع

 ين ىنميلا لخدتو هعالضأ هيف فلتخت ىتح هربق هيلع هللا قيض هربق يف عضو
 لبإلا قانعأك مهد يعافأ هيلع هللا ثعبيو :لاق ىنميلا يف ىرسيلاو ىرسيلا

 هللا ثعبيو :لاق .هطسو يف نايقتلي ىتح هناضرقيف هيمدق يماهمإو هتبنرأب ذخأتف
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 امهسافنأو ىصايصلاك (ساينأو قربلاك امهراصبأ ةفصلا كلت ىلع نيكلم

 دقو ءاذك اذك ةريسم اههنم دحاو لك يبكنم نيب امهراعشأ يف نايطي ؛بهللاك

 نم ةقرطم امهنم دحاو لك عم ءريكنو ركنم امه لاقي ةمحرلاو ةفأرلا امهنم هللا عزن

 يف اررش رباطتي ةبرض هنابرضيف هنايتأيف اهولقي ل رضمو ةعيبر عمتجا ول ديدح

 نمو ؟كنيدامو ؟دبعت تنك ام هللا ودع هل نالوقيف «ناك اك دوعي مث هربق

 ةسبرض هنابرضيو تيلب الو تيرد ال هللا ودع :نالوقيف «يردأ ال :لوقيف ؟كيبن

 اذإف كلقوف رظنا هللا ودع :هل نالوقي مث ناك | دوعي مث هربق يف ًاررش رياطتي

 كلزنم اذه ناكل هللا تعطأ تنك ول هللا ودع :هل نالوقيف ةنجلا ىلإ حوتفم باب

 :هل نالوقيف ءادبأ درت ال ةرسح هبلق ىلإ لصيل هنإ هديب دمحم سفن يذلاوف :لاق

 هللا ودع :هل نالوقيف رانلا ىلإ حوتفم باب اذإف هتحت رظنيف كتحت ىلإ رظنا هللا ودع

 ال ةرسح كلذ دنع هبلق ىلإ لصيل هنإ هديب دمحم سفن يذلاوف كلزنم اذه

 .ًادبأ درت

 هيتأيف رانلا ىلإ اباب نوعستو عست هل حتفيو :ةشئاع تلاق :يشاقرلا ديزي لاق

 .اهيلإ هللا هثعبي ىتح اهمومسو اهرح نم

 ةعاسلا تارامأ يف ةياكح

 انبولق لغشأامو «ىلاعت هللا نم اندعبأو انابغأ ام يخأ اي :يبحاص يل لاق

 .ةينافلا ايندلا نم تاهرتلاب

 َقَلَع ىرِذأأ»:ىلاعت هللا لاق مك ةايحلاب انيلتبا يخأ اي حيحص :هل تلقف
 ورد صم و ا كو راو و4 ظروك_ عيذ (د ا رجمر رار رد
 سا ةُروُفَكْلَآ ٌريِزَعْلا َوهَو ٌلَمَع نَسْحَأ رْكُيأ َمُكوُلَبَمِل ةْويفلَو َتوَمْلَ
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 نمو ىلاعت هللا باذع نم انتاجن هيف ام ىلإ رظنن ملو اهيلإ اندلخأو ءاهب انتتفا دقو

 ىلعو نامزلا رخآ ين نحنو نتفلاو بئاصملا نم انهاجت ام ىلإ رظنن ملو .هبضغ

 .ءاكبلاب شهجأو ؟يخأ اي جرخملا ام يبحاص :لاقف .ةمايقلا لاوهأ فراشم

 يف ةليلجو ةقيقد لك ىلع سفنلا ةبساحمو ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا جرخملا :تلقف

 0١ ؟:هره] 4ٌتروأ آمك َمَقَحْسآَف # :ىلاعت هللا لاق اك ةماقتسالاو ءراهنلاو ليللا

 َفلاَيإَو ٌدّبَعَت كلاّيِإط» نم ايانعأو انقفوو اندها مهللا :يبحاص باجأف

 كرضحي له :يل لاقو ء> .ه:ةغش]4مقَحَسْمْلا طرّصلآ اِدَهآ © َتيِعَتَسُن

 نتفلا رابخأ يف تأرق دق :لاقف «ليلق ءيش معن :تلقف ؟ءيش محالملا رابخأ نم

 الو كلذ نم ًائيش ينعمست نأ نكمي له كقالخأل يريدقت عم نكلو «اريثك

 ِتَياَم ُضَحَب تَأَي َمْوَي ١ :ىلاعت هللا لاق عمسا :تلققف «هللاب الإ ةوق الو لوح

 اهيميإ ف َتَبَسَك ْوأ ُلَبَق نم َتَكَماَء ّنُكَت َمَل اهُنَمِيِإ اًسْفك ٌعَقَي ال َكََر
 ركاذتن انك :بزاع نب ءاربلا نعو [08١:معنألا ©نورِظَتنَم اَنِإ اَوُرِظَتنأ ِلُق اًرْيَح

 ركاذتت :انلقف «؟نوركاذنت ام» :لاقف # هللا لوسر انيلع فرشأ ذإ ةعاسلا
 ؛«ضرألا ةبادو .ناخدلا :تايآ رشع اهلبق اورت ىتح موقت ال اهنإ» :لاق ةعاسلا

 عولطو «لاجدلاو ,برعلا ةريزجب ًافسخو «قرشملاب ًافسخو ,برغملاب ًافسخو
 ."ندع نم جرخت رانو ,ىسيع لوزنو ءجوجأمو جوجأيو ءاهبرغم نم سمشلا
 دشرملا مامإلا هركذ ام اهنمف ىرغصلا تامالعلا امأ ءىربكلا تامالعلا يه هذه

 لوسر لاق :لاق ِهِفديظ بلاط يبأ نب يلع نع هدنسب ةيسيمخلا هيلامأ يف هللاب

 :ةنامألا اوعاضأو «ةالصلا اوتامأ سانلا متيأر اذإ ةعاسلا بارتقا نم نإ» :ك]» هللا

 .ىوملا اوعبتاو ءانبلا اوديشو ءاشرلا اوذخأو ءابرلا اولكأو «رئابكلا اولحتساو

 ًافوفص عابسلا دولج اوذختاو «ريمازم نآرقلا اوذختاو ءايندلاب نيدلا اوعابو
 «قالطلاب اونواهتو ءانزلا اشفو ءروجلا رثكو ءاسابل ريرحلاو ءاقرط دجاسملاو
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 .ةرحف ءارمأو ءًاظيغ دلولاو ٌظيق رطملا راصو ءنيمألا نوخو «نئاخلا نمتاو

 فحاصملا ترثكو «ءاملعلا تّلقو «ةملظ ءافرعو «ةنوخ ءانمأو «ةبذك ءارزوو

 رانملا تلوطو .دجاسملا تفرخزو .فحاصملا تيلحو .ءاهقفلا تلقو «ءارقلاو

 .رومخلا تبرشو .فزاعملا تلحتساو نايقلا اوذختاو .بولقلا تدسفو

 ءاهجوز ةأرملا تكراشو .قيثاوملا تضقنو .دوهشلا تصقنو .دودحلا تلطعو

 فلحو ءءاسنلاب لاجرلاو .ءلاجرلاب ءاسنلا نهبشتو «نيذاربلا ءاسنلا بكرو

 ةنامألاو ءًامرغم ةاكزلا تناكو .دهشتسي نأ ريغ نم لجرلا دهشو هللا ريغب

 .ثيراوم ةرامألا تراصو .هابأ ىصقأو .همأ قعو .هتأرما لجرلا عاطأو ءًابنغم

 تدعصو ءطرشلا ترثكو .هرش ءاقتا لجرلا مركأو ءاهلوأ ةمألا هذه رخآ بسو

 .ءاسنبلا ديشو .تاقرطلا تقيضو .ناحيشلا لاجرلا سبلو «ربانملا نالمحلا

 يف مكتفالخ تراصو ءءاسنلاب ءاسنلا ىنغتساو .لاجرلاب لاجرلا ىنغتساو

 مهل اولحأف .مكتالو ىلإ مكؤاملع نكرو ؛مكربانم ءابطخ رثكو .مكنايبص

 ملعلا مكؤاملع ملعتو .نوهتشي اب مهوتفأو «لالحلا مهيلع اومرحو .مارحلا

 يف هللا قح متعيضو .ةراجت نآرقلا ذغتاو .مكمهاردو مكريناند هب اوبلجيل

 رومخلا متبرشو ؛مكماحرأ متعطقو «مكرارش دنع مكلاومأ تراصو ؛مكلاومأ

 متعنمو .ريمازملاو .فزاعملاو ربكلاب متسبرضو ءرسبملاب متبعلو ءمكيدان يف

 .هلتقب ةماعلا ىصقتل ءيربلا لتقو امرغم اهومتيأرو .مكتاكز مكجيواحم

 ليياكملا تففطو .طاقسلاو ديبعلا يف ءاطعلا راصو ؛مكءا وهأ تفلتخاو

 .«ءاهفسلا مكرمأ متيلوو «نيزاوملاو

 ةعاسلا موقت ال هديب دمحم سفن يذلاو» :لاق #4 يبنلا نأ رمع نبا نعو
 ءارقو «ةملظ ءافرعو «ةنوخ اناوعأو «ةرجف ءارزوو «ةبذك ءارمأ هللا ثعبي ىتح

 محل هللا حتفي «ةفلتخم مهءاوهأ «ةفيجلا نم نتنأ مهبولق «نابهر |ميس مهامييس .ةقسف
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 هديب دمحم سفن يذلاو .ةملظلا دوهيلا كواهتك نوكواهتيف «ةملظم ءاربغ ةنتف

 نوهنتلو .فورعملاب نرمأتل «هللا هللا :لاقي ال ىتح ةورع ةورع مالسإلا ضقنيل

 وعدي مث .باذعلا ءوس مكنموسيلف مكرارش مكيلع هللا نطلسيل وأ ركنملا نع

 .(مهل باجتسي الف مكرايخ

 يف ءيجيس» : كل هللا لوسر لاق :لاق -|مهنع هللا يضر- سابع نبا نعو

 لاثمأ نيطايشلا بولق مهبولقو «نييمدآلا هوجو مههوجو نوكت ماوقأ نامزلا

 نع نوعدي «ءامدلل نيكافس «ةمحرلا نم ءيش مهبولق يف سيل ءيراوضلا بائذلا

 كوبذك كوثدح نإو كوباتغا مهنع تيراوت نإو «كوبراو مهتعبات نإ «حيبق
 فورعمب رمأي ال مهخيشو ءرطاش مهباشو مراع مهيبص .كوناخ مهتنمتثا نإو

 .واغ مهيف ميلحلا ,رقف مهيديأ يف ام بلطو «لذ مهب رارتغالا ءركنم نع ىهني الو

 .فرشم مهيف قسافلاو .فعضتسم مهيف نمؤملاو ,مهتم مهيف فورعملاب رمآلاو

 .مهرارش مهيلع هللا طلسي كلذ دنعف «ةنس مهيف ةعدبلاو «ةعدب مهيف ةنسلاو

 .(مهل باجتسي الف مهرايخ وعديو

 ىلاعت هللا يضر - .برغملا ةالصل دعتساو .كبسح :لاق انه ىلإ تلصو (ءلف

 .هاضرأو - هنع

 مكحلا فئارط نم
 ,كولملا يف قيضلا :مهريغ يف اهنم حبقأ يه ةرشع يف ةرشع : ء|ىكحلا لاق

 ف بذكلاو «ةجاحللا اهنظأو» .ءاملعلا ْق ةجاحلاو .باسحألا يوذ ف ردغلاو

 .ءابطألا يف ضرملاو .ءلوهكلا ين ةهافسلاو «بابلألا يوذ يف بضغلاو «ةاضقلا
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 .ءاينغألا يف حشلاو .ةقافلا لهأ يف رخفلاو ءسؤبلا لهأ يف ءازهتسالاو

 رثكي نأ ريخلا سيل :لاقف ؟وه ام ريخلا نع هِي يلع نينمؤملا ريمأ لئس

 ىهابت نأو .؛كملح مظعب نأو .كملع رثكي نأ ريخلا نكلو «كدلوو كلام

 تأسأ نإو «هللا تدمح تنسحأ نإف .كبر ةدابعب سانلا «ىرابت ىنعياا

 اهكرادتي وهف ًابونذ بنذأ لجر :نيلجرل الإ ايندلا يف ريخ الو هللا ترفغتسا
 .تاريخلا يف عراسي لجرو «ةبوتلاب

 اهنم خلسناف هتايآ هللا هاتآ يذلا ةصق

 اًهنِم َحَلَسآَف اَنِجَياَم ُهَّيَتاَم َىِذلأ اب َمِهّيَلَع ُلَثآَو» :ىلاعت هللا لاق

 يسنب نم ماع وهو [1070:فارعألا] «َتريواَكْلَآ َنِم َناَكَف ند 2 آ ُهَعَبَتَأَف

 هرهظ ءارو اهذبنو اهب رفكو هللا بتك ضعب ملع «نييناعنكلا نم :لبقو «ليئارسإ

 .اهيف |مب مقي مو

 نب اروعاب نب ماعلب وه :مهرثكأ لاقف كلذ يف اوفلتخا :نيرسفملا ضعب لاق
 نأل اقلب تيمسو «.نيرابجلا ةنيدم يهو ءاقلب ةنيدم نم «نييناعنكلا نم رعاب

 نباهركذام ىلع ماعلب ةصق ناكو ءءاروفاص نم قلاب هل لاقي لجر اهكلم

 دصق املا اكل ىسوم نأ مهريغو «يبلكلاو .يدسلاو ءقاحسإ نباو ءسابع
 ماعلب ىلإ ماعلب موق ىتأ ماشلا ضرأ نم ناعنك ينب ضرأ لزنو نيرابجلا برح
 ةريثك دونج هعمو ديدح لجر ىسوم نإ :هل اولاقف مظعألا هللا مسا هدنع ناكو

 كمع ونبو كموق انإو «ليئارسإ ينب اهلحيو انلتقيو اندالب نم انجرخيل ءاج هنإو

 يف انيلع رشأو انيلإ مدقاف ةوعدلا باجم لجر تنأو «لزنم انل سيلو كناريجو
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 مهل لاقف .هموقو ىسوم انع دري نأ هللا عداف انقهرأ دق يذلا ودعلا لجرلا اذه

 ملعأ انأو مهيلع وعدأ فيك «نونمؤملاو ةكئالملا هعمو «هللا يبن اذه مكليو :ماعلب

 ىتح هب اولازي ملف ءيرخآو يايند تبهذ كلذ تلعف نإ ينإو ءملعأ ام هللا نم

 «مانملا يف هب رمؤي ام رظتني ىتح وعدي ال ناكو «يبر رمأتسأ ىتح اوربصا :مهل لاق

 ترمآ دق نإ :هموقل لاقف مهيلع عدت ال :هل ليقف مانملا يف مهيلع ءاعدلا يف رمآتف

 :لاقف بجي ملف رمآف ءًايناث رمآؤأ :لاقف هوعجارف ,كلذ نع تيهنف ءاعدلا يف يبر

 لعف امك كاهنل مهيلع وعدت نأ كبر هرك ول :اولاقف ءًائيش يل بجي ملف ترمآ دق
 هونتف ىتح هيلإ نوعرضيو هنود شانيو هب نوقفري اولازي ملف «ىلوألا ةرملا يف
 :لاقيو ءاهلبقف ةيده هيلإ اودهأ مهنأ :لاقيف .هيلإ اودهأ :مهضعبل اولاقف «نتتفاف

 نأ قرت مار تمتجلا هولاوا ساو لص ويايدأ أ ال اروع نب ماعلا

 قلطناف ءاهيأر ىلإ يغصي هنإو ريقف هنإو ةريقف اهنإ :اولاق .هتأرما ىلإ ًائيش اولمحب

 ًاقِرَو ةءولمم بهذ نم ةفيحص مهنم دحاو لك لمحو ؛مهئارظع نم ةرشع
 كبر ىلإ عجرا :هل تلاق ىتح هيلع تحلأو اهبحاص ىلع تلبقأف اهل اهودهأف

 ىتح هب لزت ملف .مهودع ىلع ءاعدلاو مهرزاؤم يف كل نذأي نأ هلأساف

 م ولف ,مهيلع ءاعدلا يف كريخ دق هنإ :هل تلاقف ,ءيشب هيلإ بجي ملف .باجتسا

 ينب ركسع ىلع هعلطي لبج ىلإ ًاهجوتم هل ًاناتأ بكرف :اولاق «.كاهنل كل نذأي
 ريغ اهيلع راس امف «نتألا نيلوألا دابعلا بكارم تناكو «ناسح هل لاقي ليئارسإ

 هب رست ملف ءاهبكرف تماقف ءاهقلذأ ىتح اهبرضو اهنع لزنف هب تضبر ىتح ديعب

 ىتح ًاريثك هب رست ملف اهبكرف تماقف «كلذ لثم اهب لعفف هب تضبر ىتح ًاريثك
 :تلاقف هيلع ةجح مالكلا يف ال ىلاعت هللا نذأو ءاهقلذأ ىتح اهبرضف هب تضبر

 ؟اذه يهجو نع يندرت يمامأ ةكئالملا نأ ىرت الأ ؟بهذت نيأ ماعلب اي كحيو

 لزي ملف ادجاس رخ كلذ عمس املف ؟مهيلع وعدت نينمؤملاو هللا يبن ىلإ بهذتأ
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 :هل لاقو ناطيشلا ءاجف .ههجو عفر مث «ةكئالملا هنع تباغ ىتح ًاعرضتم ًايكاب

 ةكئالملا كنع تحرب امل كلذ دري مل ولو .كل بيجتسي كبر نإف كهجول ضما

 ىلع تفرشأ ىتح هب تقلطناف اهليبس هللا ىلخو هناتأ بكرف «كليبس اولخ املو
 ىلإ هناسل هب هللا فرص الإ رشلا نم ءيشب مهيلع وعدي ال لعجف ءناسح لبج

 هل لاقف «ليئارسإ ينب ىلإ هناسل هب هللا فرص الإ ريخب هموقل وعدي الو .هموق
 ال رمأ اذه :لاقف ءانيلع وعدتو مهل وعدت (منإ ؟ ماعلب اي عنصت ام يردتأ :هموق

 لحام ملعف .هردص ىلع عقوف هناسل علدناف «هيلع هللا ينبلغ دق ءائيش هنم كلمأ

 رمآسف «ةليحلاو ركملا الإ قبي ملو ؛ةرخآلاو ايندلا ينم تبهذ دق :هموقل لاقف هب
 ىلإ نهولسرأ مث ؛ءعلسلا نهوطعأو نهونيزو ءاسنلا اولّمجف لاتحأو مكل
 ءاهدارأ لجر نم اهسفن ةأرما عنمت ال نأ نهورمأو «نيرتشيو هيف نعبي ركسعملا

 ركسعملا ءاسنلا تلخد |ملف .كلذ اولعفف مهومتيفك مهنم لجر ىنز ول مهإف

 لاقي ليئارسإ ينب ءاظع نم لجرب ايروص تنب اشبك اهمسا ةيناعنك ٌةأرما ترم
 ماقف ,ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي نب نوعمش طبس نم مولس نب يرمز :هل

 ينإ :لاقو ىسوم ىلع فقو مث ءاهلامجو اهنسح هبجعأ نيح اهديب ذخأو اهيلإ
 :لاق ءاهبرقت ال كيلع مارح يه لجأ :لاقف ؟كيلع مارح هذه لوقت نأ كنظأس

 ىلع نوعاطلا هللا لسرأف ءاهعقاوف هتبق اهب لخد هنإ مث ءاذه ين كعيطأ ال هللاو

 ىسوم بحاص نوراه نب رازيع نب صاحنف ناكو ءتقولا يف ليئارسإ ينب
 نب يرمز عنص نيح ًابئاغ ناكو «شطبلا يف ةوقو قلخلا يف ةطسب يطعأ دق ًالجر
 هتبرح ذخأف «ربخلا ريخأف ليئارسإ ينب يف سوجي نوعاطلاو ءاجف «عنص ام مولس

 .هتبرح يف امهمظتناف ناعجاضتم امهو ةبقلا (هيلع لخد مث ءاهلك ًاديدح تناكو

 هقفرمب دمتعأو هعارذب اهذخأ دق ةبرحلاو ءامسلا ىلإ هديب |مههعفار اهب جرخ مث
 مهللا :لوقي لعجو رازيعلا ركب ناكو «هتيحل ىلع ةبرحلا دنسأو هترصاخ ىلع
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 ينب نم كله نم بسحف «مهنع نوعاطلا عفرف .كيصعي نمب لعفن اذكه
 هدجوف صاحنف هلتق نأ ىلإ ةأرملا يرمز باصأ نأ نيب ايف نوعاطلا نم ليئارسإ

 ليئارسإ ونب يطعُي كانه نمف :ةدحاو ةعاس يف سفن فلأ نيعبس مهنم كلهأ دق

 ىلع ةبرحلاب هداتعال ءيحللاو عارذلاو رصاخلا اهوحبذ ةحيبذ لك نم هينبل

 هنأل .مهلاومأ لك نم ركبلاو .هتيحل ىلإ اهدانسإو .هعارذب اهايإ هذخأو .هترصاخ
 ُلَثآَو > : دمحم هلوسر ىلع ىلاعت هللا لزنأو ءنوراه نب رازيعلا ركب ناك

 .رابتعالاو ةيلستلل تلق .[17ه:فرعال] ةيآلا 4...انِتياَم ُهكيَتاَ ذل ات َمِهيَلَع

توأ ماعلب :هل لاقي ليئارسإ ينب نم وه :نورخآ لاقو
 ”هموق هاشرف ةوبنلا ي

 .ىهتنا .هيلع مه ام ىلع مهكرتو ءلعفف تكسي نأ ىلع

 «بتكلا ءارق نم ناكو «يفقثلا تلصلا يبأ نب ةيمأ ين يه : مهّضعب لاقو

 املف ءكلذ نوكي نأ اجرو .تقولا كلذ يف الوسر لسرم ىلاعت هللا نأ ملعو

 .هبذكو هدسح 48 ادمح ىلاعت هللا لسرأ

 تاوعد ثالث يطعأ دق ًالجر ناكو ءسوسبلا يف تلزن اهنأ :لاق نم مهنمو

 :لاقف ,ةدحاو اهنم يل لعجا :هل تلاقف .دلو اهنم هلو ةأرما هل ناكو ,تاباجتسم

 «ليئارسإ ينب يف ةأرما لمجأ ينلعجي نأ هللا عدا :تلاق ؟نيديرت |مف ةوعد اهنم كل

 ءاهلثم مهيف سيل نأ تملع |ملف «ليئارسإ ينب ين ةأرما لمجأ تلعجف اعدف
 «ناتوعد تبهذف «ةحاين ةبلك تراصف اهيلع اعدف لجرلا بضغف هنع تبغر

 نإو «ةحابن ةبلك انمأ تراص ربصاالو رارق اذه ىلع انل سيل :اولاقف اهونب ءاجف

 هللا اعدف ءاهيلع تناك يتلا لاحلا ىلإ اهدري نأ هللا عداف ءابب انوريعي سانلا

 .اهلك تاوعدلا ثالثلا اهيف تيهذف ,تناك امك تراصف

 .ةوبنلا هللا هانآ لجر كلذ لمعي نأ نكمي الف نيح اصلا نم نوكي دق )١(
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 بطاح نب ةبلعث ةصق

 ٍلهابلا ةمامأ بأ ىلإ دنسلاب متاح يبأ نباو ريرج نبا ىور ام بابلا اذه نمو

 ينقزري نأ هللا عدا : هللا لوسرل لاق هنأ يراصنألا بطاح نب ةبلعث نع

 ريثك نم ريخ هركش يدؤت ليلق ةبلعث اي كحيو : كيف هللا لوسر لاقف :لاق ألام

 يذلاوف هللا يبن لثم نوكت نأ ىضرت امأ :لاقف ءىرخأ ةرم لاق مث :لاق .هقيطت ال

 كعب يذلاو :لاق .تراسل ةضفو ًابهذ يعم لابجلا ريست نأ تئش ول هديب يسفن

 لوسر لاقف .هقح قح يذ لك نيطعأل الام ينقزرف هللا توعد نئل قحلاب

 تقاضف دودلا يمني امك تمدف ًابنغ ذختاف :لاق ألام ةبلعث قزرا مهللا : هلل

 رصعلاو رهظلا يلصي لعج ىتح اهتيدوأ نم ايداو لزنف ءاهنع ىحنتف ةنيدملا هيلع

 الإ تاولصلا كرت ىتح ىحنتف ترثكو تمن مث ءامهاوس ام كرتيو ةعامج يف

 موي نابكرلا ىقلتي قفطف ةعمجلا كرت ىتح دودلا يمني امك ىمنت يهو .ةعمجلا

 اي :اولاقف ؟ةبلعث لعف ام : هللا لوسر لاقف رابخألا نع مهلأسيل ةعمجلا

 حبو اي ةبلعث حبو اي :لاقف هرمأب هوربخأف ةنيدملا هيلع تقاضف ًابنغ ذختا هللا لوسر
 [٠.؟:ةبوعلا] ةيآلا «.ُةَفَدَص َمِوْمَأ ْص لحل هؤانث لج هللا لزنأو «ةبلعت

 نيملسملا نم ةقدصلا ىلع نيلجر هللا لوسر ثعبف ,ةقدصلا ضئارف تلزنو

 نيملسملا نم ةقدصلا ناذخأي فيك امل بتكو ميلس نم ًالجرو ةنيهج نم ًالجر
 ىتح اجرخف ء(متاقدص اذخف ميلس ينب نم لجر نالفبو ةبلعثب ارم :امل لاقو

 ام ةيزج الإ هذه ام :لاقف هللا لوسر باتك هآرقأو ةقدصلا هالأسف ةبلعث اينأ
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 اقلطناف «يلإ ادوع مث اغرفت ىتح اقلطنا اذه ام يردأ ام ةيزجلا تخأ الإ هذه

 ءابب (ههلبقتسا مث ةقدصلل اهلزعف هلبإ نانسأ رايخ ىلإ رظنف يملسلا اب عمسو

 ىلب :لاقف .كنم اذه ذخأن نأ ديرن امو ءاذه كيلع بجي ام اولاق اهوأر (لف

 اذخأف سانلا ىلع ارمو هنم اهاذخأف .هل يه امنإو ةبيط كلذب يسفن نإف اهوذخف

 ام ةيزج الإ هذه ام :لاقف هأرقف |ىباتك ينورأ :لاقف ةبلعث ىلإ اعجر مث تاقدصلا

 (لف 8# يبنلا اينأ ىتح اقلطناف ؛يبأر ىرأ ىتح اقلطنا ةيزجلا تخأ الإ هذه
 يذلاب هاربخأف «ةكربلاب يملسلل اعدو |مههملكي نأ لبق ةبلعث حبو اي :لاق امعآر

 هلآ َدَهنَع ْنم مُجّنِمَو ١ :ىلاعت هللا لزنأف يملسلا عنص يذلاو ةبلعث عنص

 اقاَقي مُهفْعََت © توُضَرَعُم مُهَو اوُلوتو دي اوُلِخع ءهِلَضَف نّي مها
 اوُناَك اَمِيَو ُهوُدَعَو اَم هلأ اوُفَلَخَأ آمي ُهكَوقَلَي ِمَرَي لِإ َمهِوُلُق ىف
 هلآ أَو ْمُهنوْجَكو ْدْصَرو ُمَلعَي هلا نأ اََْعَي لأ © توُبِذَكَي
 ةيلعث براقأ نم لجر كلف هللا لوسر دنعو :لاق [/4-:ه::ب) 4 ٍِبوُيْْلا ُمَّلَع
 ءاذكو اذك كيف هللا لزنأ دق ةبلعث اي كحيو :لاقف هاتأ ىتح جرخف كلذ عمسف

 ينعنم هللا نإ :لاقف هتقدص هنم لبقي نأ هلأسف أ يبنلا ىنأ ىتح ةبلعث جرخف

 : 4 هللا لوسر هل لاقف «بارتلا هسأر ىلع وثحي لعجف كتقدص كنم لبقأ نأ

 عجر هتقدص لبقي نأ #4 هللا لوسر ىبأ (لف ,ينعطت ملف كترمأ دق كلمع اذه

 فلختسا نيح ركبابأ ىتأ مث ًائيش هنم لبقي لو هللا لوسر ضبقف هلزنم ىلإ

 لبقاف ءراصنألا نم يعضومو هللا لوسر نم يتلزنم تملع دق :لاقف

 وبأ ضبقف ءاهلبقي نأ ىبأو هللا لوسر كنم اهلبقي ل :ركبوبأ لاقف ءيتقدص
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 مل :لاقف «ينقدص لبقا نينمؤملا ريمأ اي :لاقف هانأ رمع يلو املف ءاهلبقي لو ركب
 يلو املو ءاهلبقي لو ضبقف ؟كنم اهلبقأ انأو ركب وبأ الو كل هللا لوسر اهلبقي

 الو ركب وبأ الو هللا لوسر اهلبقي مل :لاقف يتقدص لبقا :لاقف هاتأ نامثع

 .نامثع ةفالخ يف ةبلعث كلهف اهلبقي ملف ؟كنم اهلبقأ انأو رمع
 مهبقعأ يأ [00:ةبوعلا] ةبآلا 4. .هوُدَعَو اَم اَم َهَلآ اوُهَلَخُأ آَمِب ١ :ىلاعت هلوقو

 .مهبذكو دعولا مهفالخإ ببسب مهبولق يف قافنلا

 رصبلا ضغ

 ةدسقتلل لك :ىلاعت هللا لاق رصبلا ضغب يعطقلا رمألا درو 0

 ع هلل نإ | مك ىزأ َكِلَذ 'َمُهَجوُرُف اوظفَحَم ْمِهِرَّصِبَأ ْنِي

 َنظْفححو رشا ٠ َنْضْضْعَي ِتتيؤُمْلل لكَ © 0
 ىلع ٌنِهِرْمْحي َنبِرضَمْلَو 1 الإ ٌنهَتكيز تيدَبي اَلَو ٌنُهَجوُرف
 [م1 لس. ةروتلا]© ٌنيوُيِج

 هرصسب ضنغ نمف «سيلبإ ماهس نم مومسم مهس ةرظنلا» : أ يبنلا نعو
 .لاق امك وأ «هاقلي موي ىلإ اهدجي ةوالمح هبلق هللا ثروأ ةأرما نساحم نع

 سيلو ىلوألا كل نإف ةرظنلا ةرظنلا عبتت ال يلع اي ٠ :لاق هنأ  هنعو

 .(ةيناثلا كل

 وهو «.هركذو هبلقو هرظن يف :ةثالث يف لجرلا نم ناطيشلا » :سابع نبا نعو

 .«اهزجعو اهبلقو اهرصب يف :ةثالث يف ةأرملا نم
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 لاجرلا ىلع رضأ ةنتف يدعب تكرت ام» :لاق كلف ىبنلا نأ ديز نب ةماسأ نعو

 .«ءاسنلا نم

 :داجأو مهضعبلو

 ررشلا رغصتسم نمرانلا مظعمو رظنلا نم اهأدبم ثداوحلا لك

 رتوالو سوق الب ماهسلا كتف اهبحاص بسلق ين تكتف ةرظن مك

 رطخ ىلع فوقوم ديغلا نيعأ يف اهبلقي نيعاذ مادام ءرملاو

 ررضلابداعرورسبابحرمال  هتجهمرضامهققم رسي

 -هنع هللا يضر- نيدلا دجم مامإلا دي ىلع اوبات نيذلا صوصلل

 هللا ناوضر يديؤملا روصنم نب دمحم نب نيدلا دجم مامإلا مالسإلا خيش نع

 ةيداشرإو ةيوعد ةلحر يف ةدعص نم جرخ هنأ هاقبأو ىلاعت هللا هظفحو هيلع ىلاعت

 لصو املو «ةدعص ةنيدم برغ يداوبلاو ىرقلاو ندملا يهو .براغملا تاهج ىلإ

 يذلا ىضترملا ىبحي نب دمحأ يدهملا مامإلا روزي نأ دارأف .ةجحب ريفظلا تحت ىلإ

 لبجلا تحت ىقتلاف ءاهريغو ءراخزلا رحبلاو .راهزألا اهنم «قافآلا هتافلؤم تألم

 نع تزجعو «ةلودلا اويعأ نيذلا ءقرطلا عاطقو صوصللا نم ةعومجمب

 تحت لصو املف ءاهوبهتنا يتلا نم تارايس ةدع ىلع مهو ؛مهتقحالمو مهطبض

 :مهل لاق «هيلإ اوءاج «ليدوم رخآ» ديدج نولاص ةرايس ىلع ناكو ريفظلا لبج

 :اولاق ؟هللا دابع اوتفخأ نيذلا متنأ :لاقف ء!ال :اولاق ؟ةلبسملا قيرطلا عاطق متنأ

 اذام :لاقف ءال :اولاق ؟مارحلا متقزرتساو متدمتعا نيذلا متنأ : لاقف ءاال

 هللا باذع اورظتنا هللا باقع اورظتنا ءسانلا ةيذأ ىلع متعمجت ؟انه نوعنصت



 ضن نيقاتشطلا فئارط

 :لاق مث .ةبوتلا اورهظأو ءاوبانأ ىتح مهركذو مهظعو مث .هللا لاكن اورظتنا

 مهاطعأف .هودهاعف «سانلا اوذؤت الو ءقيرطلا اوفيخت ال نأ ىلع ىلاعت هللا اودهاع

 دوعأسو مامإلا ةرايزل لبجلا علطأسو اهل اوهبتنا يترايس هذه :لاقو هعم لكأ نم

 مهلاعدف .هل نورظتنم مهو ؛مهيلإ داع ىتح اهوسرحف هللا ءاش نإ ًادغ

 .اوبانأو اوبات نأ دعب «لالحلا قزرلاو «ةيادهلاو «قيفوتلاب

 هنيدل دشرتسملاو ةرم نب ورمع ةياكح

 هيف لاق .ه14١١ ةنس ىفوتم ةعامجلا لاجر نم ٍلمجلا ةرم نب ورمع مامإلا

 .ةرم نبا لقعك لقع هل نم سانلا نم تكردأ ام مارك نب رعسم

 هذه عيمج يف تلخد لجر يننإ ًادشرتسم تئج هللا كافاع :لاقف لجر هءاج

 الإ ىوه نم جرخأ ملو هيف ينلخدأ نآرقلا الإ اهنم ىوه يف لخدأ (ف ءاوهألا

 :ةرم نب ورمع هل لاقف :لاق ,ءيش يدي يف سيل تيقب ىتح هنم ينجرخأ نآرقلا
 تئج دقل وه الإ هلإ ال يذلا هللاو :لاقف ؟ًادشرتسم تئج وه الإ هلإ ال يذلا هلآ

 :ادهرمم

 هللا نم هب ىتأ ام نأو هللا لوسر ًادمحم نأ ين اوفلتخا له تيأرأ معن :لاق

 لهف :لاق ءال :لاق ؟مالسإلا هنأ هللا نيد ين اوفلتخا لهف :لاق ءال :لاق ؟قح

 اهنأ سمخلا تاولصلا يف اوفلتخا لهف :لاق ءال :لاق ؟ةلبق اهغأ ةبعكلا يف اوفلتخا

 :لاق ؟هنوموصي يذلا مهرهش هنأ ناضمر يف اوفلتخا لهف :لاق .ال :لاق ؟سمخ

 لهف :لاق ءال :لاق ؟هنوجحي يذلا هللا تيب هنأ جحلا يف اوفلتخا لهف :لاق ءال
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 يناوفلتخا لهف :لاق ءال :لاق ؟ةسمخ مهرد يتئام نم اهنأ ةاكزلا يف اوفلتخا

 مث ههابشأو اذه ركذف :رعسم لاق ءال :لاق ؟بجاو هنأ ةبانجلا نم لسغلا

 بككلا ُمأ ّنه ٌُتَمَكَحم تيا ُهَنِم ٌبككْلأ َكْيَلَع َلَرنَأ ذأ َوه» أرق
 :لاق ءال :لاق ؟ميكحملا ام يردت لهف [/:نارمع 14 َجٍبدَشَتَم أَو

 كايإو مكحملا ين كتين دش «هيف اوفلتخا ام هباشتملاو هيلع اوعمتجا ام مكحملاف

 هللاوف كدي ىلع يندشرأ يذلا هلل دمحلا :لجرلا لاقف :لاق .هباشتملا ف ضونخلاو

 .هيلع ىنثأو هل اعدف :لاق .لاحلا نسحل ٍينإو كدنع نم تمق دقل

 وهو نآرقلا أرق نم نأ ءيش يدي ين سيل هلوق نم دصقي :ءاملعلا ضعب لاق

 ةئجرملاف .هب لدتسي ام نآرقلا هباشتم يف دجيسف هتهبشو هيأرل راصتنالا ديري

 ؛«ضفاورلاو «ةهبشملاو «ةيردقلاو ءجراوخلا كلذكو «نآرقلا هباشتمب نولدتسي

 الو هنم نوقلطني الو مكحملا ىلإ نومكاحتي ال ءالؤه لكف مهريغو .بصاونلاو

 نلف اذه لاحلا ناك اذإو «هتلالد يف سانلا عزانت اب نوأدبي امنإو هيلع ,نوزكتري

 ةوادعلا مهنيب ىقبتسو ًايوس اولصي نلو ةيار تحت اوعمتجي نلو اوقفتي

 تايئزجلل مهفيظوتو .تايعطقلل مهلامهإ ءازج «ةمايقلا موي ىلإ ءاضغبلاو

 ؛مهيلع نيرهاظ مهريغو ىراصنلاو دوهيلا نم مهؤادعأ لظيسو «ةبءاشتملا

 حلفت مل -نيملسملا ينعأ- مهمأ مادام ..مهتاريخل نيناج .مهداوسل نيلذم

 مالسإلا رمأل مهميظعتو ؛مههواعتو «مهمحارتو ءمهداوتو مهعامتجا يف تايعطقلا

 نبا لسرأ امدنع نادي نينمؤملا ريمأ هلاق ام اذه ديؤي اممو تلق .خلإ ..هلهأو

 مهججاحت الو ةنسلاب مهججاح :لاق .جراوخلا ةجاحمل -|مهنع هللا يضر- سابع

 .هجوأ لامح هنإف نآرقلاب
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 نيدلا حالص نب يلع نب دمحم رصانلا مامإلل ةلاسر نم

 يلع هدلو ىلإ

 ملعب ةطاحإلاب هنيزو ؛لالخلا نساحمل هقفوو يلع نيدلا لامج دلولا لاوحأ هللا تبث

 .ىوجنلاو تمصلا ين قحلا تمس همزلأو ,ىوقتلاو عرولاب همركأو لالحلاو مارحلا

 .مالسلا فيرشب هفحتأو ء تاروظحملاو تاهورككملا نع هداذو تاريخلا ىلإ هادهو

 بابعو «تاذللا يعاود سوماقو .تاوهشلا عامتجا ةرغ يف كنأ ينب اي ملعا

 عافتراو «ناسنإلا يف ةبكرملا سفنلا ةرضم ةوقو .هنم هللاب ذوعن .ناطيشلا ةلوص

 اجحلا رّوَخو «عناملا لقعلا فعضو ء.ءاوهألا بارطضا ةدشو «ىوحلا رانم

 ,نامزلا اذه يف اميس «ةميسجلا ةرهاظلا فواخملاو «ةميظعلا راطخألاو «عزاولا

 نيب نآلا تنأو «أدب (ى ًابيرغ دوعيسو ًابيرغ أدب نيدلا اذه نإ ءَقّلَح دق ريخلا نإف
 للزلا نع اهتعذقو كاسمإلا فافعب اهتممزو كالا نع كاسفن تنص نإ «نيرمأ

 ىجريو «ىنسحلاو ةدايزلا هللا نم لانتو .ىنسألا ظحلاب زوفت نأ ىسعف كابترالاو

 يف تعفتنا اذإو «رايخألا نيفطصملا ةلمج يف دعتو ءراربألل ىجري ام كلذ عم كل

 ةعافشو .باطتسي لمعو «باجتسي ءاعدب كريغ كب هللا عفن ابرف كسفن

 اههزن ع اهنصت لو فلتلا دراوم كسفن تدروأ نإو «ةلوذبم ةعافنو «ةلوبقم

 نع كانيع تيمعو «ةرخآلا رومأ نع كانْذأ تّمّصو .فلسلا ءالضفو .كؤابآ

 اهنساحم نيب جرعت ملو اهينامأ ىنج ىلإ كساوح تشهو «ةرهاطلا ةرتعلا

 ِتوَمْلَآأ ٌةَرَكَس ٌتءآَجل ىتح .دينعلا وهللا ناديم يف تفحجناو ءابيواسمو

 يف اذه يمالك ينب اي سرغاف [*:3] 4ُديِحت ُهَنِم ّتنُك ام َكِلاَذ َقَخأ
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 كيلعو .كرمأ روجيد يف هب حبصتساو ءكرسيو كرسع يف هرمثتساو ,كردص

 لعجاف ؛ةينيدلا لاصخلا سأر هنإف ًارابنو ًاليل هتساردو هظفحو ملعلا بلطب

 ىلع هلوصح نإف اكيرش هعم هل لعجت الو .كلكب هيلع لبقأو .كلام سأر ملعلا
 ال نمل لمعالو .هل لمع ال نمل نيد الو «ةكراشملا عم فيكف دادبتسالا عم رطخ

 مث ,ةلسارملاو ةبتاكملاو ةرواحملا يف ظقيتلا مث هل عرو ال نمل صالخإ الو .هل ملع

 دتحمو ءفيرش بصنم يف تنأف ءاهنم ًائيش حرطت ال اهلك ريخلا لاصخ باستكا

 نم يندلا ىلإ عفرت نأ نع اهعفراو «قالخألا يواسم نع كسفن نصو . فينم

 ملاس باوجلا رضاح ءةيؤرلا بقا .ةركفلا هبان نطابلا يكذ نكو «قابطلا

 بيرقلا ىلإ نسم ,يناجملاو فطاقملا ولح «ينابلاو ناكرألا حيحص .بايترالا

 .بينم لكب علوم ,ديعبلاو

 مهيلع هللا ناوضر يديزلا يدهملا نب ىيحي مامإلل .لئاسولا» نم

 درجم لقع نم هقلخ مسق :ماسقأ ةثالث ىلع ناويحلا ىلاعت هللا قلخ :ليق

 ةوهش نسم هقلخ مسقو «مدآ ونب مهف ةوهشو لقع نم قلخ مسقو ةكئالملاك

 .ماعنألاك ةدرجم

 مهراكذأ يف ةكئالملا قحل هتوهش هلقع بلغ نم نيتاه نيب طسوتم ناسنإلاو

 ةممقتملا باودلا ةلهج نم ناكو مئاهبلاب قحل هلقع هتوهش تبلغ نمو .مهلامعأو

 شيج دئاق ىوهلاو ءنمحرلا شيج لقعلا : فاي يلع لاق .ًاليبس لضأ وه لب
 اذهلو .هدنج نم تناك بلغ امبيأف امههنيب ةبذاجتم سفنلاو .ناطيشلا

 «(ةنس ةدابع نم ريخ ةعاس ركفت» : © لاقو اةدابعلا خم ركذلا» :## لاق

 مولع ءايحإ يف لاق اذهلو .«َنوُرِصْبن الأ ْمُكِْفنأ ينَو» :ىلاعت هلوق هقادصم
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 ءالآ يف ركفتلا يف هئاسمو هحابص دنع ًادرو هل لعجي نأ نمؤملا دبعلل ىغبني :نيدلا

 امك ةيشخلا ثدحت ةركفلا ليقو هملاعلا يف هللا دارم يفو .هماقتنا ةدشو هئامعنو هللا

 لآ ةياورب «جهملا جهانم» يف يورو .ءاملا اهقاروأو ناصغألا ىلإ راجشألا ثدحت

 :هجوأ ةسمخ ىلع ركفتلا نأ ملعا :لاق 3اس دمحم

 .ةفرعملا دلوتت هنمف هتردقو هتمظعو هللا عنص يف :لوألا

 هللسحلادلوتيهنمف .هننم ديازتو .هناسحإو هئامعن يف :يناثلا

 .هركذب ةنينأمطلاو

 ةبغرلاو ءاجرلا دلوتي هنمف .كحالصل هتدارإو هنمض نسحو هفاطلأ يف :ثلاثلا

 .هيلإ هبرقي ام ىلع ةبظاوملاو
 ,كتلماعم حبقو .هدودح يدعتو «كبر تامرح كتهو كبدأ ءوس يف :عبارلا

 .سفنلا ةلذو ءايحلا دلوتي هنمف

 دمهزلاو فوخلا دلوتي هنمف .هماقتنا ةدشو هديعوو هدعو يف ركفتلا :سماخلا

 فتاوم لا باب ةمكحلا ةنيفس» نم ةياكح

 دحاولا دبع نب هللادبع نع فتاوهلا باب يف (ةمكحلا ةنيفس» يف مكاحلا ىور

 نالف انيلع مدقف ةشيعملا يف دهج ينقحلف تدهزتف ملعلا نم ًاظح تذخأ :لاق

 ًاتوص تعمسف يتعموصب ًاموي تررمف هل بتكأ ٌتنكف ينفرعي ناكو ءريمألا

 :لوقي ًاصخش ىرأالو



 سلم

 اهتييلفايندلا كب تدان

 ِهُح لعكايدترثآ

 ًارثاتسم ةوتلا ىلإ عزفاف
 رحسس ا 0 ىلإ 22

 هرختا فةتترماهإف
 هرفاولا 0

 ميركلا نآرقلا زونك نم .لئاسولا» نم

 :لاق ىلع نب دمحم ىلع يدهملا مامإلا طخ نم لاق

 .ًابرجم ًابرحم ًابرجم .ةرم نيعبرأ سي ةءارق تاململا يهاودلاو تاههملا جئاوحلل -
 ماو

 ةفاخمو ةمهم لكل ةرم نيعبرأو ىدحإ «ِرَدَقْلآ هَل ةليل ىف ُهَمْلَرنأ آنإ» ةروس-
 .ًابرجم ًابرجم .ىلاعت هللا نم جئاوحلا بلطو

 .ًابرجم .ةرم نيعبرأو ىدحإ ديادشلاو فوخلل نورفاكلا ةروس -

 نيعبرأو ىدحإ لامآلا غولبو بوركلاو مومهلاو تالضعملل ةحتافلا ةروس -

 .ًابرجم ًابرجم .ةرم

 .يذؤي نم لكو ملاظلا كالهل ةرم نيعبرأ لمزملا ةروس -

 .ىلاعت هللا نذإب كلب ميضملا راضلاو رابجلا ىلع ةرم فلأ حون ةروس -

 .ةرم رفاكلا باب ىلع ًايشعو ةركب أرقت لحنلا ةروس -

 .ىلاعت هللا نذإب ىضقت ةجاحلا ءاضقل هجوتلا دنع أرقت ةعقاولا ةروس -

 .شطعلاو عوجلا لأ دنع أرقت صالخإلا ةروس -
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 .بوركلا جيرفتل ردقلا ةروسو حرشن أو ىحضلا ةروس -

 .ماظعلا فواخملا دنع أرقت نيتذوعملاو نورفاكلاو صالخإلا ةروس -

 .ءاملا ومطو قرغلا نم فوخلا دنع أرقت دوه ةروس -

 20 01 كرر م راك و 0
 ىلإ [6١١:نونؤلل] نوع الل اكيلإ َمُكْنَأَو اثيع َمُكَسَقَلَح امْنأ َدْيَبِسَحَفأ» 2

 .ملاظلا كالهإل ةروسلا رخآ

 دل دم عك ا ءٌقّلأ ثنا د فاي أ
 هلل دمحلاو اوملظ نيذلا مّوقل راد عِطقف 7 :ىلاعت هلوق ملاظلا كالهإلو -

 .[؛ه:معنالا «َنيِيَلعْلا بر

 نيدباعلا نيز مامإلا ملح يف ةياكح

 يلع نب نيسحلا نب يلع نم لضفأ ًايمشاه تدجو ام :لاق مزاح يبأ نع

 نإ هللا لأسأ :هل لاق مث غرف ىتح ًاتكاس لزي ملف هاذآف ًاموي لجر هيلع فقو

 .كل رفغي نأ ًابذاك تنك نإو يلرفغي نأ ًاقداص تنك

 راحسألاب عرضتلاو دجاسملا موزلب كيلع ينب اي :هدلو ضعبل لوقي هتعمسو

 نم :ليقو 'يقت لك تيب دجسملا» : لوقي هنأ #4 هللا لوسر نع تعمس نإف

 ال ثيح نم قزرلاو .ءادعألا ىلع رصنلا :لاصخ سمح هللا هقزر دجسملا مزل

 هللا ءاش نإ بونذلا فيفختو .بلقلا ةقرو .طارصلا ىلع زاوجلاو .بستحي

 : ةاكيللملو . ىهتنا ««ىلاعت

 اياربلا قالخخ ديبع نسحنو اياعرلا ماكح ضرألا كولم

 ايالقلوديارثلاولكأ اذإ حلم شير جب انشيعانمدأ
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 ايالحجلاو صناوم ااوسيلاذإ فيللابحب انطسو انددش

 ايابعلاو عقرلاب انرخف تاملعم فوفشلا وسبل نإو
 اياوزلاو دجاسلا ينانكس تايلاعاروصق اونكسس نإو
 اباطع ىنوأانأ رظنتنو انمتاداسلا نيبتيًادغ

 جاجحلا يدي نيب نسحلا

 يرصبلا نسحلا جاجحلا جعزأ امل :لاق «نويعلا حرش» ين مكاحلا ىور :لاق

 ٍنيح ناكل ىسوم لاق اك :لوقأ :لاق ؟نامثعو يلع يف لوقت ام :لاقو هدنع هسلجأف

 كف ْيَم َدِع اَهُمْلِع َلاَق © وألا ٍنوُوقْلأ َلاَي اَمَق َلاَقأل :نوعرف هلأس
 مل ينعي] هبجاح هل لاقف «ءالعلا ديس تنأ :لاق [ه؟.ه1:ط] 4ىَسَي الو َِِو قَب لِي ال

 نسسحلا لاق ,عطنلاو فيسلا تيأر دقو كيتفش كرحت كارأ نإ :[هدنع نم جرخ

 «يتبرك دنع يبحاص ايو «يتدش دنع تدع اي :هيلع تلخد نيح تلق معن :يرصبلا

 ينقزرا .بوقعيو ءقاحسإو .ميهاربإ يئابآ هلإو يه ايو ,يتمعن دنع يبلو ايو
 .ىهتنا .العو لج يبر لعفف ءهاذأ ينع فزعاو هتدوم

 :لاقف ؟ايندلا يف كدهز رس ام : - هنع ىلاعت هللا يضر - يرصبلا نسحلل ليق

 موقي ال يلمع نأب تملعو .هل يبلق نأمطاف يريغ هذخأي نل يقزر نأب تملع
 ىلع هلباقأ نأ تبيحتساف يلع علطم هللا نأ تملعو .هب تلغتشاف يريغ هب

 .ىهتنا .هللا ءاقلل دازلا تددعأف ينرظتني توملا نأ تملعو .ةيصعم

 «نآرقلا ةءارقو «نيحلاصلا ةسلاجم :بولقلا ءاود ءايشأ ةسمخ :يكاطنألا لاق

 .راحسألا دنع عرضتلاو «ليللا مايقو ,نطبلا ءالخو



 5١ نيئاتشطا فئارط

 يلع نب ديز مامإلا اهيلع بلص يتلا ةبشخلا ةياكح

 - مالسلا هيلع-

 نع بيبح نب ديزي نع ةعيشقلا نبا نع مكحلا نب دمحم نع «لئاسولا» نم

 :لوقي وهو ةبعكلا راتسأب قلعتم لجر اذإف تيبلاب فوطأ انأ |نيب :لاق مامه

 لوقت ام هللادبع اي :هل تلقو هبوثب تذخأف :لاق .يل لعفت كارأ امو يل رفغا مهللا

 رفغي هللا نإ ؟توعد بر يأو ؟تللح نم تيبو ؟تخنأ نم ءانفب تملع لهو

 .ميظع يبنذ نكلو لوقت ام فرعأ انأ :يل لاقف ءميظعلا بنذلا رفغيو ريسيلا

 .هيلإ انب مق :لاقف هتريخأف ًاسوواط تيتأف « ّلع ىبأف ينربخي نأ هتيرادف :لاق

 ناوعأ نم تنك ينإ :هل لاق لجرلا هفرع املف .هظعوو سوواط هملكف هانيقلف

 ةليل ناك ملف كي يلع نب ديز ةبشخ سرحي نم تنكو «كلملادبع نب ماشه
 تبأر ذإ ناظقيلاو مئانلا نيب ايف تيقبو يباحصأ مان دقو ليللا رخآ يف ةعمجلا

 :لاقف ءديز اي :مهدحأ لاقف ةبشخلا اذحب اوفقو ىتح اوتأ ةتس وأ رفن ةسمخ نأك

 ؟كعم نوملسملا لتقو ,تلتقف تلتاقف تجرخأ :لاقف هللا لوسر اي كيبل

 ترثكو ؛عئارشلا تلطعو .ننسلا تريغو .ذبن دق مالسإلا تيأر معن :لاقف

 «تقدص : ##4هللا لوسر هل لاقف «هيبن ةنسو هنيد ترصنو هلل تبضغف «عدبلا

 نم ةحئار بيطأو «نبللا نم ًاضايب دشأ بارش هيف اًسُع هلوانف يلع اي هقسا مق

 ًايلع رم هللا لوسر اي :تلقف ةبشخلا ىلع مهو ؛مهنيب رودي سعلا لعجف .كسملا

 ,ةعرج هنم تعرجف «يلغي نارطق هيف ًاسُع ينلوانف يلع اي هقسا :لاقف «ينقسيلف



 نيقاتشما فئارط ارققن

 هيف تنك يذلا عضوملا نم تبرهف «يمف نم حوفت نارطقلا ةحئار اذإف تهبتناف

 :مامه لاق ,ةحئارلا هذه ينع بهذأل يل هللا باجتسا ولو «تيبلا اذه ىلإ

 فقي هنوعدي ال ةكم لهأ ناكو .هيف نم حوفت نارطقلا ةحئار اذإف هتهكنتساف

 هلضف روهشملارئاطلا ءاعد

 باتك نم لوقنم هلضف روهشملا رئاطلا ءاعد :لاق «ىمظعلا لئاسولا» نمو

 يبأ يضاقلا نع يدنقرمسلا حلاص ىور .ةنوصملا رارسألاو ةنونكملا ةيعدألا

 انما مورلا دالب ىلإ تاوزغلا ضعب يف ازغ هنأ نيح اصلا ضعب نع هللادبع

 هللا وعدي يلايللا نم ةليل تاذ وه (نيبف ًاسوبحم ةنس نيرشع نم ًاوحن اهيف ماقأف
 طئاح ىلع رئاط عقوب عمس ذإ هدلوو هلهأ نم فلخ نميف ًاركفتم - لجو زع-

 هب هللا توعدو رئاطلا نم ءاعدلا تملعتف :لاق .ءاعدلا اذبب وعدي وهو سبحلا

 يف انأو الإ يمانم نم ظقيتسأ ملف ةثلاثلا ةليللا يف تمن مث «تاعباتتم ٍلايل ثالث

 مث ءيولو يلاح ريغت نم ينم اوعزفو اوحرفف يلايع ىلإ تلزنف ءيراد حطس

 اك ميهاربإ ماقم يف عكار انأ انيبف ءيسفن يف تبون يذلا يماع نم تججح

 نم اذهاي :يل لاق مث نيتعكرلا تمقأف :لاق ,ينكر ح خيشب ذإ ءاعدلا اذهب وعدأو

 يف تنك نإ :تلقف ؟مورلا دالب يف رئاط الإ هب وعدي ال وهو ءاعدلا اذه كل نيأ

 نم ًايبن ًادمحم ثعب يذلاب :تلقف .هنم ءاعدلا اذه تملعتو ًاريسأ مورلا دالب

 :روهشملا ءاعدلا اذهو .رضخلا انأ :لاق ؟نوكت



 اروفن نيقاتشطا فئارط

 هفصي الو ,نونظلا هطلاخت الو ,نويعلا هارت ال نم اي كلأسأ نإ مهللا

 «راحبلا ليباكمو «لابجلا ليقاثم ملعي ءروهدلاو ثداوحلا هريغت الو ءنوفصاولا

 قرشي امو ليللا هيلع ملظي ام ددعو ءراجشألا قرو ددعو ءراطمألا رطق ددعو

 ام ملعيو الإ لبج الو ًاضرأ ضرأ الو «ءامس ءامس هنم يراوت الو ءراهنلا هيلع
 ريخ لعجت نأ كلأسأ ينإ مهللا ههلحاسو .هرعق يف ام ملعي الإ رحب الو هرعو يف

 ةعاس يتاعاس ريخو .هرخآ يرمع ريخو ,كاقلأ موي يمايأ ريخو ءاهرخآ يلامعأ
 نم تيبحأ نسم اهيف مركت يتلا ءاقبلا راد ىلإ ايندلا راد نم .بابحألل يقارف

 ءممألا كتمظعل تناكتسا ؛كئادعأ نم تضغبأ نم اهيف نيبتو «كئايلوأ

 يندارأ نمو ىداعف يناداع نم مهللا .نوضرألاو تاومسلا كتبي تللذتو

 .هذخف يل بصن نمو .هكلهأف يلع ىغب نمو .هدكف ينداك نمو .هدرأف ءوسب

 يف ينلخداو .همه يلع لخدأ نم مه ينفكاو .هران يل بش نم ران ينع فطاو

 ركم ينفكاو «نيعمجأ كقلخ رش نم يقاولا كرتسب ينرتساو .نيصحلا كعرد

 ءيش لك ينافك نم اي «نيدرمتملا ةرفكلاو ةرجفلا وتع ينع عفداو «نيركاملا

 اي «قيقحتلاب ٍيلعفو ينظو يلوق قدصو «ةرخآلاو ايندلا رمأ نم ينمهأ ام ينفكا
 ؛قيطأ ال ام ينلمحت الو «قيض لك ينع جرف «ميحر اي نمحر اي «قيفراي «قيفش

 يوق اي ناهربلا قرشم اي ,ماركإلاو لامكلاو لالجلا اذ اي ءقيقحلا قحلا يهلإ كنإ

 ينسرحا «ناكم هنم ولخي الو ,ناكم لك يفو ناككملا اذه يف هتمحر نم اي «ناكرألا

 الإ هلإ ال نأ يبلق نقيت دق هنإ ماري ال يذلا كفنكب ينفنكاو «مانت ال يتلا كنيعب

 ىجري ميظع اي «يلع كتردقب ينمح راف يئاجر اي ءيعم تنأو كلهأ ال ينأو ,تنأ

 وهو ءريدق يصالخ ىلعو .ميلع يتجاحب تنأ «ميلح اي ميرك اي .ميظع لكل



 ىنيقاتشطا فئارط 5<"

 اي «نيمركألا مركأ اي ميرك اي اهئاضقب يلع ننماف «ريقف كيلإ انأو ,ريسي كيلع

 نيينذملا عيمج محراو ينمحرأ نيملاعلا بر اي نيبساحلا عرسأ اي ءنيدوجألا دوجأ

 ضقاو ينمحر اف «نيرفاغلا ريخ اي ءريدق ءيش لك ىلع كنإف « كي دمحم ةمأ نم

 لك ىلع كنإف ءمانت ال ينلا كنيعب يتسرحاو هيرمأ لهشو «ينع جرفو يتجاح
 ؛كتمحرب مهل تبجتسا امك انل بجتسا مهللا «نيمحارلا محرأ اي ءريدق ءيش

 ءاشت ام ىلع كنإ نيمحارلا محرأ اي كمركو كدوجب كدنع نم جرفب انيلع لجع
 . نيدشارلا هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو هللا يلصو .ريدق

 ٍدهابملابا فيطللاابب وانوبابلعرقا
 يداداغةرقخلاىلإو ديعنباودبعانأ

 «لئاسولا» نمو

 :اهدعب ام مرحي مل تايآلا سمخلا هذه أرق نم

 .[177:نارمع لآ 4ليكحوْلأ َمَعِنَو هلآ اًكبّسَح » :ىلاعت هلوق -

 .[.:لس] 4ع ٌتَمَعْنأ ىلا كَلَمَمَحن َرُكْطَأ نأ َنَعِروُأ ٌبَر » :ىلاعت هلوق -

 ّنِم بتنك نإ كلَسَحَبُس ٌتنأ 5ّلِإ َهََلِإ آل » :لا عتهلوق -

 .[ه0:ءايبنأل] * بريملظل 3 1
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 ٌديِصَي هلآ نإ ولأ ىلإ كك رَمأ ُضَوَكأَول :لاسعته وق -
 .(؛ ؛:رفغ] 4ٍداَبِعْلَأب



 ان نيقاتشمطا فئارط

 .[15>:ةرقبا]َنوُعِجحَر ِهّيَلإ آنإَو هِي انإ» : ىلاعت هلوق -

 .[ :ىلعال] 4 رسم ٌكُرييُبَول : ىلاعت هلوق -

 ال َرِفْعَت مل نإَو اَمَسْفنَأ آَّمَظ اجر اكّيَر ) :ىلاعت هلوق ىنعم ين لئاسولا نمو

 :سمخب م دآ دِعَس :لاق 0: نرعألا 4َنيِرِسَكْلا َنِم نئوُكَنَل ل ل اًنُمَحََتَو

 يقشو «ةمحرلا نم طنقي مو «ةبوتلا يف عرسأو .هسفن مالو ,مدنو .هسفن ىلع رقأ

 طنقو .بتي ملو .هسفن ملي ملو مدني لو .بنذلاب رقي مل :سمخب سيلبإ

 .ةمحرلا نم

 نم هلصأف ربكلا امأف .ربكلاو .صرحلاو .دسحلا :ثالث اياطخلا تاهمأ لبقو

 َتَقَلَح ْنَمِل ٌدِحْسْأَءا :لاقو :ىبأف دوجسلاب -ىلاعت- هللا هرمأ نيح سيلبإ

 نإ :هل ليق ذإ قايل مدآ نم هلصأ صرحلاو «نعلو درطف [1:ءرسالا 4! ؟اًكيِط
 ؛بنعلا يه :ليقو ءربلا يه :ليق «ةرجسشلا هله الإ حابم كل ةنجلا يف ام لك

 ِناَفِصْتَح اَقِفْطَوِ» طبمأت اهلخا ىلع صرحلا هلمحف ءرمتلا :ليقو «نيتلا :لبقو
 ةرَجّْشلأ اَمُكْلَي نع اَمُكَمَأ ٌمَلَأ آَمُجَر اَمُهنَداكَو ةَكْفَل ِقَرَو ني اًمْهلَع

 نم هلصأ دسحلاو :فارعألا] 4 ْنهِبُم و كَ اًمُكَل َنطْيشلآ ّنِإ آَمُكَل [ لُكأو

 : لئاقلا هللو ءًارفاك راصف ليباه هاخأ لتق ليباقو .سيلبإ

 دهاشمريغرمأللًادهاشمو دقارينيعب ونريد قاراي

 دصاوق ريغ نهواجرلا البس اهتحبأف ةلخ كسفن كتم

 دباملازوفو اهب نانجلا جرد 2 يجنرتو بونذلا ىلإ بونذلا لصت
 دحاو بنابايدلا ىلإاهنم اآمدآ جرخأ هللا نأ تيسنأ

 ةنجلل عدي مل لاصخ تس عمج نم :لاق هنأ فاي نيدباعلا نيز يلع نعو



 نيقاتشما فئارط الرمل

 ءهاصتعف هودع فرعو .هعاطأف هللا فرع نم لوألا :ًابرهم رانلا نع الو ًابلطم

 فرعو ءاهضفرف ايندلا فرعو .هاقتاف لطابلا فرعو .هعبتاف قحلا فرعو

 .اهبلطف ةنجلا

 ءاعدلا بادآ يف ةليلج ةدئاف

 ةياورب # ىبنلا نع ةروثأم اهلك ةرشع ءاعدلا بادآو :لاق «لئاسولا» نم

 .نيداحلا ةمئألا

 ناضمر رهشو ةنسلا نم ةفرع مويك ةفيرشلا تاقوألا هئاعدل دصري نأ :لوألا

 رحسلا تقوو «عوبسألا نم ةعمجلا مويو ءبصألا بجر رهشو .روهشلا نم

 لك يفو .مهعايضو مهقاوسأب ايندلا لهأ تالفغ تقوو «ليللا تاعاس نم

 . © هنع راثآ كلذ

 لوزنو هللا ليبس يف فوفصلا فحز دنع ةفيرشلا لاوحألا منتغت نأ :يناثلا

 : ك8 هلوقل تاعاسلا ريخ ىف تلعج ابمأل ةبوتكملا ةالصلا ةماقإ دنعو ؛ثيغلا
 . يق 8 ع -.

 :ثالث نم هئاعد ين دبعلا ولخي نلو ؛درت ال اهنإف ةالصلا فلخ ءاعدلاب مكيلع»

 ةلاحو .هلرخدي ًاباوث وأ. هنع هب عفدي رش وأ .هل لجعي ريخامإ

 .دوجسلاو عوكرلا

 ناك امك هيطبإ نطاب ىري ثيحب هيدي عفريو ةلبقلا لبقتسم وعدي نأ :ثلاثلا

 ييح مكبر نإ ىلاعت هللا ىلإ هيدي مكدحأ عفر اذإ» :لاقو لعفي كلل هللا لوسر
 ًاريخ اهيف عضي ىتح ًارفص امهدري نأ هيلإ هيدي عفر اذإ هدبع نم يبحتسيف ميرك

 لغت نأ لبق -ىلاعت- هللا ىلإ لاهتبالاب يديألا هذه اوعفرا :ءادردلا وبأ لاق



 انوخو نيقاتشطا فئارط

 نإو ءامسلا ىلإ هرصسب عفري الو «هادي تلان انيأو ههجو اهب حسميو «لالغألاب

 كتوص نم ضضغاو كرصب ففكا اذه اي : يلع ثيدحل «ءاعدلا ةلبق تناك
 .ىلاعتو ةناحيس- عصا وعدت تسلف

 ىف كلر ركذَو» :ىلاعت لاق رهجلاو ةتفاخملا نيب توصلا ضفخ :عيبارلا

 هللا ىنثأ دقو ..:فرعا]4(ٍلْوَقْلأ َنِم رْهَجْلأ َنوُدَوٌةَفيِحَو اَُرَصَت كلِسْفَ

 .[:مربإ 4اًيِدَح ءآَدِن ءُهَبَر كذاك ّْذِإ» :هلوقب فكي لايركز هيبن ىلع ىلاعت

 عرضتم لاح يعادلا لاح نإف ءاعدلا ين عجسلا فلكتي ال نأ :سماخلا

 فلكتلاو :نامرخلاو درظلا نم فئاخ:ةءاجرلابلذج ةنيهلا نم نآلم هلق «لغع

 لذلا ناسلب هللا وعدا :ليق دقو كل يبنلا نع روثأملاب ءاعدلا ىلوألاو .هبساني ال

 اهنكل ةثراوتم ك# لوسرلا تاوعدو .قالطنالاو ةحاصفلا ناسلب ال راقتفالاو

 .«ةقرلا دنع ءاعدلا اومنتغا» : 8لاق يكابتلاو عوشخلاو عرضتلا :سداسلا

 َبَهَرَو امْعَر انكوُعدَيَو ِترْيَخْلأ ىف وُعِرَسُي أوُناَك َمُهنِإ) :ىلاعت لاقو_
 هالتبا ًادبع هللا بحأ اذإ» : هل هنعو (؟.:ءيناا) «حريوشح اكل أوُناَكَو

 :ةهعرضت عمت قتح

 هللا وعدا» : #9 لاق هبرب هنظ نسحيو «ةباجإلاب نقويو «ءاعدلاب مزجي نأ :عيباسلا -

 .«لذاغ وال بلق نم بيجتسي ال هللا نأ اوملعاو ةباجإلاب نونقوم متنأو

 ئطبتسي الو اثالث رثكألا يف هتاوعد رركي كل# ناك ءاعدلا يف حلي نأ :نماثلا -
 ؛لاح لك ىلع هلل دمحلا :لقيل نكل «يل بيجتسا اف توعد دق لوقيو ةباجإلا

 .تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا :لاق هءاعد هللا باجتسا اذإو



 نيقاتشطا فئارط ادا

 ك9 هللا لوسر ىلع ةالصلابو «- ىلاعت- هللا ركذب ءاعدلا حتفي نأ :عيساتلا -
 :لوقب الإ ءاعدلا حتفتسي هللا لوسر تعمس ام :عوكألا نب ةملس لاق

 ىلع ةالصلاو ىلاعت هللا ركذ ناتوعدلا تناك اذإف .باهولا ىلعألا يبر ناحبس

 .ىرخألا دريو نيتوعدلا ىدحإ عفري نأ - لجو زع- هللا ىحتسا هلوسر

 لأسي نأ مركأ هللا نإف «يلع ةالصلاب اؤدباف ةجاح هللا متلأس اذإ» : 488 لاقو

 .(ىرخألا نود امهادحإ ىضقيف نيتجاح

 ةبوتلا وهو ةوعدلا ةباجإ يف لصألا وهو نطابلا بدألا وهو :رشاعلا -
 يفو «هنع الإ بابسألا عطقو .هناحبس هللا ىلع لابقإلا مث ملاظملا درب مدنلا قدصو

 ةفك يف هيمر دعب ايل لب ربج هل ضرتعا قايل ليلخلا ميهاربإ نإ :ثيدحلا
 :لاقف ءالف كيلإ امأ :لاق ؟ةجاح كلأ ميهاربإ اي :لاقف هيوه لاح يف قينجنملا

 .يلاؤس نع ينغي يلاحب هملع :لاقف ءكبر لسف

 - ىلاعت هللا همحر- دعس نب ثيللا نع ةياكح

 نع دانسإلاب :يدهملا نب ىيحي ةمالعلا ديسلا لاق «لئاسولا» نم

 :لاق - مهنع هللا يضر- نيعباتلا لاجر دحأ دعس نب ثيللا نعني يئابآ

 ةعمجلا موي رصعلا تيلص اللف ةكم تيتأف ةئامو ةرشع ثالث ةنس تججح

 اي :لاقف «ىلاعت هللا وعدي هيفك طساب سلاج لجرب انإ اذإف سيبق بأ لبج تبقر

 :لاق مث .همسن عطقنا ىتح هابر اي هابر اي :لاق مث .هسفن عطقنا ىتح براي بر

 اي:لاق مث .همسن عطقنا ىتح ميحر اي :لاق مث .همسن عطقنا ىتح هللا اي هللا اي

 «هينمعطأف بنعلا يهتشأ نإ مهللا :لاق مث .تارم عبس همسن عطقنا ىتح نمحر



 ايا نيقاتشمطلا فئارط

 ةؤولمم ةلس تيأر ىتح همالك متتسا ام هللاوف :ثيللا لاق ءاقلخ دق يدرب نإو

 ؛لكأي نأ دارأف .نيعوضوم نيدربو .بنع ذئموي ضرألا هجو ىلع سيلو ءًابنع

 مدقت :يل لاقف ,نمؤأ انأو وعدت تنك كنأل :تلق ؟لو :لاق .ككيرش انأ :تلقف

 يأ ذخ :يللاق مث ءصقنت مل ةلسلاو تعبش ىتح تلكأف ءرخدت الو لكف

 ذخأو |مهسبل مث ءامهيف يل ةجاح الف نادربلا امأ :تلقف .كيلإ بحأ نيدربلا

 ينسكا :لاقف لجر هيقلف ىعسملا يف ناك اذإ ىتح هتعبتاف ءلزنو هراسي يف نيقلخلا

 :لاق ؟اذه نم :هل تلقف لجرلا تقحلف «هيلإ (مهعفدف هللا لوسر نباي هللا كاسك

 الإ بئاجعلا هذه نوكت نل هللا ناحبس :تلقف .قداصلا دمحم نب رفعج اذه

 رارسأو مهتيعدأ تاكربو كلف دمحم لآ تاكرب نم انيلع هللا داعأ ديسلا اذه لثم

 ةعاط ين همهلأ ام ثيل نم هلو .هبر ىلع همركأ ام رفعج نم هللو «ةلوبقملا مهتاجانم

 مهتاكرب انيلع تداع .هدابع نم فيعضلا الإ اهفشكي ال هللا رارسأ :ليق دقو «هبر

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 الصو اذإف نمؤملا بلق يف نالوجي زعلاو ىنغلا نإ :لاق هنأ للم رقابلا هيبأ نعو

 .هنع الحر لكوتلاو ءاجرلا قدص هيف ادجي مل نإو ءانطوتسا لكوتلا هيف ناكم ىلإ

 نإف اهبلط يفخ دقل ىتح ةمالسلا تزع :لاق هنأ كانَ ٌةداصلا رفعج نعو

 ين نوكت نأ كشويف هيف نكت مل نإف . لومخلا يف نوكت نأ كاشويف ءيش يف نكت

 سيلو تمصلا ين نوكت نأ كلشويف دجوي مل نإف ءلومخلاك سيلو يلختلا

 .حلاصلا فلسلا ةريس يف نوكت نأ كشويف تمصلا ين دجوت مل نإف «يلختلاك

 .هتءورم تملعو .هتوعد تبيجأ ًاتوق لالحلا لعج نم :لاق هنأ هنعو

 ترونتو .هتيرذ ترهطو ؛«هتينمأ تلصحو .هتملك تلعو .هتريس تنسحو



 نيقاتشطا فئارط انور

 .هبلق قرو «هبنذ فخو .هبضغ لقو .هتمكح ترهظو .هتعمد تقرو .هتركف

 ىدتتقاو هئايلوأبو هللا ىلإ هللا ءمسأب لسوتو هللا بابب خانأ نم :ًاضيأ لاقو
 لضفلا تامسن حورتو «مقلعلا دعب لسعلا معط دجوو ىدتها حلاصلا فلسلاب
 ضافو .هاود دجوف سنألا باب هل حتفو «لاعتملا ريبكلا ركذب سنأو .ءلاضفإلاو

 .بويغلا حتف هيلع ىلاوتو «بولقلا هيلإ تلامو .ةمكحلا هنم تردصو .هاعو

 ءانعو ةدباكم ريغ نم نيبرقملا لاوحأ نم ًالاح حنمو «نيقيدصلا قيرط يف لاجو

 [««:ريرت]4 هلل رْكْذ نإ مُهبوُلُقَو مُهُدوُلَج ُنيَِت َمُكا> :ىلاعت لاق «ءانهو ةذاذلب
 لاقو ءًامداخ هل نكف ًابلاط يل تيأر اذإ دواد اي :روبزلا يف ىلاعت لاقو

 هللا دابع نويبحيو هدابع ىلإ هللا نوببحي نيذلا هللا ىلإ دابعلا بحأ» :ل# يبنلا

 .«ةحيصنلاب ضرألا يف نوشميو هللا ىلإ

 نأ وه :لاقف مظعألا هللا مسا نعي اضرلا ىسوم نب يلع لئسو

 كسفن لثمت نأ وه :لاق ؟أجللا قدص امو :هل لاقف ءأجللا قدصب .هللا هللا:لوقت

 وه الإ كيجني الو هريغ ىلإ رفتالو .ءاوس كعمسي الف راحبلا ججل يف ًاقيرغ
 .هللا اي لوقت ٍلئنيحف

 رع 2 ع

 نع ءيربابلا دجسملا مهمده دعب ىمعلاب اوبيصأ ايسودنه نوعبرأ
 .ها61؟ ماع57١9 ددعلا .ضايرلا. ةديرج

 :لاق يمزاحلا هللادبع نب ميهاربإ ديسلا بتاكلل «نيملاظلا ةيان» باتك نم

 دجسملا مدل ةيربربلا ةمجهملا يف اوكراش نم ًايسودنه نوعبرأ يلاوح بيصأ

 ماق يتلا جالعلا تاللواحم تلشف نأ دعب .ىمعلاب ما 41947 ريمسيد" ْق يربابلا



 قش نيقاتشما فئارط

 ةديرج ًارخؤم هترشن ريرقت يف كلذ ءاج .مهتجلاعمل دنهلا يف نويعلا ءابطأ رابك اهب

 مدهل سودنهلا ةلمح نأب تفاضأ يتلاو «ةيعوبسألا ةيدنهلا «سرب سكإ يراصنأ»

 نيذلا دنهلا ءاحنأ عيمج نم ءسودنملا نيبصعتملا نم ةريبك ًادادعأ تمض دجسملا

 .ضرغلا اذهل ةليوط تابيردت اوقلت

 ين ددحاو يح ين نونكسي مهراصبأ اودقف نمم ًاصخشا/ ١ نأ ةفيحصلا تركذو

 .نيح ا كلذ ين اوحجني مل مهنكلو هدجسملا ريمدت اولواح نأ مهل قبسو ءرونيراهم ةنيدم

 تامظنملا مهلاهمدقت يتلا تانوعملا ىلع نآلا ةعومجملا هذه شيعتو

 يزاغ ةمظنم نم نيرخآ دارفأ ةعست دجوي ةعومجملا هذه بناج ىلإو «ةيسودنهلا

 تركذو «مدهلا ةيلمع ين مهتكراشم دعب مهراصبأ اودقف نمم شيدارب راتأ ينروب

 دجسملا اورمد مهنأل مهيلع بضغ دق مههلإ نأو مدن يف مهنأ ءالؤه نع ةفيحصلا

 ءالؤه دحأ دلاو نع ركذ امك مهل ًاباقع مهراصبأ اودقف مهمأو «يربابلا

 .دجسملا ريمدت ةيلمع يف ةكراشملا لجأ نم ًابيردت ىقلت دق هنبا نأ نم صاخشألا

 قطانملاو ةقطنملا ناكس دقتعيو «هنبا بيردتب اوماق نم ةيوه نع فشكي مل هنكلو

 مهراصبأ اودقف اذلو ءدجسملا ريمدتب ًاريبك ًامثإ اوبكترا دق ءالؤه نأ ةرواجملا

 .لمعلا اذهل ةجيتن

 ةبيجع ةبيرغ يهو اضيأ هنم ةياكح

 امنإو ءهيلإ بوسنملا اهب عماجلا ينابو «ةيرصملا رايدلا ريمأ نولوط سابعلا وبأ
 هوبأ ناكو ؛ةليوط ةدم روغثلاو مصاوعلاو قشمد كلم دقو دمحأ هنبا هانب

 نومأملا ىلإ ىراخب لماع يناماسلا دسأ نب حون مهادهأ كارتآلا نم نولوط



 نيقاتشما فئارط انضردإ

 تامو ه"١ ؛ةنس يف دلو ه٠9١ ةنس يف ديشرلا ىلإ لاقيو ه١٠7 ةنس يف

 نكي مل هنأ ناكلخ نبا ىكحو فها 4 ٠ ةنس يف ليقو ه77* ٠ ةنس يف هوبأ نولوط

 اهمسا ةيكرت ةيراج نم هنأ ركاسع نبا ىكحو «ملعأ هللاو «هانبت انإو نبا هل

 نسح عم ميظعلا نآرقلل ةساردو «ةسايرو .فافعو «ةنايص يف دمحأ أشنو ,.مشاه

 تامرحملا نم هنوبكتري اوناك ام كرتلا دالوأ ىلع بيعي ناكو ءتوصلا

 :4© ١١/ «ةياهنلاو ةيادبلا» يف لاق .تاركتملاو

 هابأ نكي مل نولوط نأ رصم خئاشم ضعب نع ركاسع نبا هاكح ام فيرطلا
 نم هتنايصو هتباجن روهظو «نآرقلاب هتوص نسحو هتنايدل هانبت دق ناك امنإو

 ةرامإلاراد نم اهب هيتأيل ةجاح يف ةرم هثعب هنأ هعم هل قفتا نولوط نأو .هرغص
 ذخأف ةشحاف ىلع امهو مدخلا ضعب عم نولوط اياظح نم ةيظح اذإف بهذف

 ةيظحلا نم ىأر ام ًائيش هل ركذي مو ًاعيرس هيلإ ًاعجار ّركو ءابب رمأ يتلا هتجاح
 ىلإ تءاجف ىأر امب نولوط ربخأ دق دمحأ نوكي نأ ةيظحلا تمهوتف «مداخلاو

 .يسفن نع يندوارو ينالفلا ناكملا ىلإ نآلا ينءاج دمحأ نإ :تلاقف نولوط

 ًاباتك هعم بتكو دمحأ ىعدتساف اهقدص هسفن ين عقوف اهرصق ىلإ تفرصناو

 ين ناكو «ةيراجلا تلاق ام ءيشب دمحأ هجاوي ملو ءارمألا ضعب ىلإ همتخو

 ثعباو هقنع برضت كيلإ باتكلا اذه لماح لوصو ةعاس نأ باتكلا

 .يلإ ًاعيرس هسأرب

 كدتب هقيرطب زاتجاف هيف ام يردي ال وهو نولوط دنع نم باتكلاب بهذف
 «ءارمألا ضعب ىلإ هلصوأل باتكلا اذبب لوغشم ينإ :لاقف اهيلإ هتعدتساف ةيظحلا

 هل تلاق ام نولوط كلملا نهذ يف ققحت نأ تدارأو .ةجاح كيلإ يلف مله :تلاق

 هرمأ يذلا باتكلا دمحأ نم تبهوتسا مث ًاباتك ا بتكيل اهدنع هتسبحف



 ارذرفز نيقفاتشمطا فئارط

 يذلا مداخلا كلذ هب تلسرأف اهيلإ هعفدف ريمألا كلذ ىلإ هلصوي نأ نولوط

 روكذملا مداخلا اهب صخت نأ ديرت ةزئاج هب نأ تنظو ةشحافلا ىلع اهعم هدجو

 لسرأو «مداخلا كلذ قنع برضب رمأ هأرق |ملف ءريمألا كلذ ىلإ باتكلاب بهذف
 :لاقف هل بلطف ؟دمحأ نيأ :لاقو كلذ نم كلملا بجعتف نولوط كلملا ىلإ هسأرب

 .رمألا نم ىرج اهب هربخأف ؟يدنع نم تجرخ ذنم تعنص فيك ينربخأ كحيو

 اهيدي يف طقسا نولوط ىلإ هب يتأ دق مداخلا سأر نأب ةيظحلا كلت تعمس املو

 مداخلا عم اهنم عقو ام رذتعت هيلإ تماقف «لاحلا ققحت دق كلملا نأ تمهوتو

 هل ىصوأو نولوط كلملا دنع يظحف هيلإ هتبسن ام دمحأ تأربو قحلاب تفرتعاو

 .ىهتنا .هدعب نم كلملاب
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 اضيا يمزاحلل «نيملاظلا ةياهن» باتك نمو

 لوخد ىلع ةيحصلا ينورظ ينترطضا :باطخ تيش دومحم ءاوللا لاق :لاق

 فيص لالخ ةيبطلا صوحفلا ضعب ءارجإل توريب ين تايفشتسملا دحأ

 ال ةئيسلا رابخألا نكلو «يئافشتسا رمأ نامتك ىلع تصرح دقو م1917 ةنس

 مسق ينداعو ؛ةبوعصب الإ رشتنت الف ةنسحلا رابخألا امأ .ةعرسب رشتنت نأ ثبلت

 .ىولحلاو درولاك ىضرملل ةداع مدقت اياده مهعم ناكو نيبتاعم يئاقدصأ نم

 نأ ترثآف نيدعاقتملا ريغو نيدعاقتملا طابضلا نم مسق ىضرملا نم يناريج ناكو

 نسم يدل ناك ام ميدقت كلذ ىلإ ٍليبس ناكو .مهيساوأو مهدوعأف مهب فرعتأ

 مهل ىنمتأ :ةفيطل ةملك ةيده لك عمو ,تاضرمملاو نيضرمملا عم مهيلإ اياده

 .ةبيرق ةرايزب مهدعأو لجاعلا ءافشلا



 نيقاتشطا فئارط 5

 مِتُي الو ليللا ماني ال طباض ىلإ روهزلا تاقاب نم ةقاب ثعبأ نأ ىلع تصرحو

 ليللا ماني ال هنكلو ال :تلق ؟هب ةقباس ةفرعم ٌكللأ :ةضرمملا ْتّلَأس نيحو ًادحأ

 تلاق «يتيده مالتسا دعب يب قفريو هسفن ىلع نحي هلعلف «مانأ ينكرتي الو

 مئاد نوبز وهو روهش ذنم ىفشتسملا يف هنأ اهنم تملعو !...تاهيه :ةضرمملا

 .هيف ثكميل ًاروهش هيلإ دوعيو الإ هلهأ نيب ثكميل ًامايأ هنم جرخي ال ىفشتسملل
 .حيرتسيو حبري ًابيرق يهتنيس هنأ رهاظلا نكلو :تلاقو

 ءابطألا ناكو «لينولوكلا هسفن يمسي ناكو ضيرملا ديقعلا ترزو

 ةطرشلا يف لمع ًاييدق ًاطباض ناكو «لينولوكلا هنومسي تاضرمملاو نوضرمملاو
 دق ةيركسعلا تاحلطصملا نكت ملو نانبل نولتحي نويسنرفلا ناك موي ةيسنرفلا

 ةيبرعلا تاحلطصملا تناكو ةدئاسلا يه ةيسنرفلا تاحلطصملا تناكو تبرع

 .ةدوسملا يه

 هبلق ناكو «ةيعاو هتركاذ تناكو ءًايلس هقطنم ناكو ءًارضاح هلقع ناك

 طغضلا «ةريشك اهب يلتبا يتلا هضارمأ .ةايحلا يف هل يقب ام لك اذهو ءضبني

 محل يربو ءىلكلاو دبكلا فيلتو مدلا ممستو نييارشلا بلصتو ركسلاو

 ليخيل ىتح ًاليل راهني ناك هنكلو «ىفاعم هنأ ليخيل ىتح ًاراهن وحصي ناكو

 خرصيو .ةرات ملألا نم خرصي ليللا يف ناكو ءليللا تاعاس شيعي ال هنأ كيلإ

 يف نيحالس لمعتسي ناكو .ءىرخأ ةرات تاضرمملاو نيضرمملا دحأ ًابلاط
 هدنع اودجي مل ةضرمملا وأ ضرمملا ءاج اذإف ,يئابرهكلا سرجلاو هتوص :هخارص

 الإ مهناكم ىلإ نولصي نوداكي ال نكلو ءاوتأ ثيح نم نودوعيف ًابلطم



 انزال نيقاتشملا فئارط

 ناكو ءسمشلا قرشت ىتحو .خلا...ةعبارو ةثلاثو ةيناث ةرم ديقعلا مهيعدتسيو

 هرز ىلع طغضيو هبيج يف هعضيف يئابرهكلا سرجلا لمعتسا هتوص تفخ اذإ

 «ةضرمملا وأ ضرمملا مودق دعب ىتح سرجلا رز ىلع هدي ىقبتو ديدش حاحلإب

 ضرمملا هعم ىقبي نأ ديري ناكو « هلك ليللا هعم ةضرمملا ىقبت نأ ديري ناك

 قلطناو هتفرغ ين امهدوجو تاظحلا دعب يسن هبلطل ةيبلت ايقب اذإف .هلك ليللا

 :لاقف هتصقب ينثدحو ءاكبلاب شهجأ هترز نيحو .نري هسرج قلطناو يدانب

 تناكو «ةيلحملا ةطرشلا دوقأ ديقع ةبترب تنكو نييسنرفلا ةطرش يف تنك

 نودمتعي نويسنرفلا ناكو ,ناعجشلا عجشأ فيخي يمسا ناكو ينفاخت توريب
 ام نسحأ ىلع يبجاو يدؤأ تنكو «صالخإلا لك مه صلخأ تنكو (يلع

 يلإ مرجملا اولاحأ مئارجلا نم ةميرج فاشتكا نع نويسنرفلا زجع اذإف «مارب

 سرانمأ تنكو ًادحأ محرأاال تنك «ةوقلاب تافارتعالا هنم صلختسأ تنكف

 نويسنرفلا ديري وأ ديرأ اب نوفرتعيف نوراهني نومرجملا ناكو ,بيذعتلا عاونأ

 يعمسم ىلع درسي ىغمو .باقع نم هنوقحتسي ام اولانيل مكاحملا ىلإ نوقاسيف

 لوه نم يندب رعشقاف ؛نيمهتملا عم هسرامي ناك بيذعتلا نم ًاعون نينامثو ةعبرأ

 .هبيذعتو هدرس

 نم ًاريثك مكاحملا ىلإ تقس دقف هللا نم باذع مويلا هيناعأ ام :لاق مث

 .نييسنرفلا يدايسأل ءاضرإ نيحلاصلا نم ًاريثك تبذعو ءءايربألا

 هتجوز ىتح «.تانعللا هقحالت ديقعلا يقبو ةعجر ريغ ىلإ نويسنرفلا ىضم

 هخارصسب مهيذعي هنأل تومي نأ هللا ىلع نونمتيو هنوبحي ال هابرق يوذو هدالوأو

 ىقبو هدايسأ لحر .نيرخآلا بذعي امن رثكأ هسفن بذعي هنكلو .هقيعزو
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 هللا هبذعيو ليللا يف هاياحض بذعي ناك .هلهأ نم ًاهوركم سانلا نم ًاهوركم

 .ًاضيأ ليللا يف مويلا ىلاعت

 . ًاوضع هؤاضعأ طقاستت مويلاو .هبيذعت نم طقاستت نيبذعملا ءاضعأ تناكو

 ةيعاو هتركاذ ىقبأو « ةيمارجإلا هلامعأ نع سانلا ثدحيل هناسل هللا ىقبأ .ًاوضع

 تالو مدنيو ركذتيل ًارضاح هلقع ىقبأو «ماثآلا نم فرتقا ام سانلا ىلع ددعيل

 ةرخآلا باذعلو ايندلا باذع لمحتي ىتح ضبني هبلق ىقبأو «مدنم ةعاس

 .ىسقأو دشأ

 ٍنِحَِسَم م ىف َمُدَكَسَو اذ :ميظعل اهلل قدنيطو ؟نناشلا بتعب لدغ
 ْمُكَل اََبَرَصَو مه اكلك َ ذك ُ 1 000 قت د "2 َنيذَلأ

 .[4 © :ميهاربإ ةروس] 4«لاكمألا

 زيزعلا ا هلاح اذه نم لثم يف يفكيو تلق

 ُلَمَعَي اَمَع ًالفدغ هلآ ك.ربَسْحَت + الوط:ميركلا نآرقلا مكحم يف ميكحلا

 تصصِطْمُم © ٌرَصَبَألا هيف ْصَخْفَت روم مروي اًمنإ تروُمِلَظْلآ
 لوقو [«.. سرا 4ُهآَوَه مجَدِفأو َمُهّفَرم مهل ُدتَرَي ال َموِسوُمُر قُم
 .«ةمايقلا موي تاملظ ملظلا» : 9 يبنلا

 نكي مل رمألا نأك ليلق نعو مهربكت يف اولا طتسافاوربكت

 نحملاو تافآلاب رهدلا مهيلع ىغبفاوغب نكل اوفصنأ اوفصنأ ول
 نمزسلا ىلع ىبتعالو كانباذه مهبدني لاح لا ناسلو اوحبصأف
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 يناليكلا يفوصلا نع ةياكح

 .قدصلا ىلع يرمأ تينب :-هنع هللا يضر- يناليكلا رداقلا دبع خيشلا لاق

 ًارانيد نيعبرأ يمأ ينتطعأف ملعلا بلطأ دادغب ىلإ ةكم نم تجرخ ينأ كلذو

 اوذخأف برع انيلع جرخ نادمه ضرأ انلصو املف ءقدصلا ىلع ينتدهاعو

 هب أزهأ ينأ نظف ًارانيد نوعبرأ :تلق ؟كعم ام لاقو مهنم دحاو رمف «ةلفاقلا

 ينلأسف مهريبك ىلإ ينذخأف .هتربخأف ؟كعم ام :لاقف رخآ لجر ينآرف «ينكرتف

 فاخأف قدصلا ىلع يمأ ينتدهاع :تلق ؟قدصلا ىلع كلممح ام :لاقف هتربخأف

 ال انأو كمأ دهع نوخت نأ فاخت تنأ :لاقو هبايث قزمو حاصف ؛اهدهع نوخأ نأ

 هلل بئات انأ :لاقو «ةلفاقلا نم هوذخأ ام درب رمأ مث هللا دهع نوخأ نأ فاخأ

 «ةبوتلا يف انريبك مويلا تنأو قيرطلا عطق يف انريبك تنأ :هعم نم لاقف كيدي ىلع

 .قدصلا ةكربب ًاعيمج اوباتف

 ةجرد يناث وهو .هماظن هيفو .همامت هبو نيدلا داع وهف ناميإلا نم قدصلا معن

 ْعَم اوُتوُكَو هلأ وقت آوُنَماَء بريل يأتي: ىلاعت هللا لاق «ةوبنلا

 .[0 «:ةبرل1«تريقدّصلا

 هنإف بذكلاو مكايإو «ةنجلا يف امهو ربلا عم هنإف قدصلاب مكيلع» : 8# لاقو

 ربلاو «ربلا ىلإ يدبي هنإف قدصلاب مكيلع» : ©##هنعو «رانلا يف امهو روجفلا عم
 هللا دنع بتكي ىتح قدصلا ىرحتيو قدصي لجرلا لازي امو «ةنجلا ىلإ يدب

 .«ًاباذك هللا دنع بتكي ىتح بذكلا ىرحتيو بذكي دبعلا لازي امو ءًاقيدص
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 .هقلخ ءاس هلامج بهذ نمو «هلامج بهذ هبذك رثك نم» :اَديلءىسيع لاقو

 : 9 هنعو «قزرلا صقني بذكلا» : © هنعو .« هسفن بذع هقلخ ءاس نمو

 - ىلع نينمؤملا ريمأ نعو ؛هب ءاجام نتن نم ًاليم هنع كلملا دعابت دبعلا بذك اذإ»

 .بوذكلا ناسللا هللا دنع اياطخلا مظعأ :-هنع هللا يضر

 .هعطق الإ ءيش ىلع عضو (ف فيس قدصلا :يرصملا نونلا يذ نعو

 توملا ركذ يف

 -هنع هللا يضر- ذاعمل -مالسلاو ةالصلا لضفأ هلآو هيلع- لوسرلا ةيزعت

 هنأ لبج نب ذاعم نع ديبل نب دمحم نع ةداتق نع (هللاب دشرملا يلامأ» ينو

 دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب ١ : هللا لوسر هيلإ بتكف نبا هل تام

 الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف «كيلع مالس لبج نب ذاعم ىلإ هللا لوسر

 ءركشلا كايإو انقزرو .ريصلا كمهلأو .رجألا كل هللا مظعأف :دعب امأ وه

 هيراوعو «ةينملا لجوزع هللا بهاوم نم اندالوأو انيلاهأو انلاومأو انسفنأ نإف

 ىلع ركشلا هلأسن انإو ءمولعم تقو ىلإ اهضبقيو لجأ ىلإ اهب عتمي «ةعدوتسملا
 «ةينطلا - لجو زع- هللا بهاوم نم كنبا ناكف «ىلتبا اذإ ربصلاو .ىطعأ ام

 «... ريشك رجأب كنم هضبقو رورسو ةطبغ يف هب كعتم «ةعدوتسملا هيراوعو

 دري ال عزجلا نأ ملعاو مدنتف كعزج اهطبحي الو ربصلاو ىدهلاو ةمحرلاو ةالصلا

 .«مالسلاو دق نأكف لزان وه امو ًانزح عفدي الو اتيم

 ينتأف بهذا :توملا كلمل لاق نمؤملا حور ضبق دارأ اذإ ىلاعت هللا نأ يور
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 ثيح هتدجوف ءارضلاو ءارسلاب هتولب دق ينأ هلمع نم يبسحف يبلو حورب

 هرثأ يف طببيو ءضيبأ ريرحو ةنجلا نم كلسم هعمو توملا كلم بهذيف .بحأ

 كلم هل لوقيو «يلولاب نوقدحيف ةنجلا نم ناحير دحاو لك عم كلم ةئامسمخ

 توملا كلم موقيف ءنطومب كل تسيلف ةيندلا ايندلا نم لحترا هللا يلو اي :توملا

 ةمحرلا ةكئالمل اهعفري مث ءاهدلوب ةقيفشلا ةدلاولا نم فطلأ هحور جارختساب

 .ةكئالملا اه رفغتستو .«تاومسلا باوبأ امل حتفتف ءامسلا ىلإ اهب نودعصيف

 :ىلاعت هللا لوقيف ىلاعت هللا يدي نيب فقوت ىتح .كسملا ةحئارك ةحئار اهل حوفتو

 نم اهدعقم اهيلع ضرععيف اهب رمؤي مث ,ةمحرب يرشبأ «ةبيطلا سفنلاب ًابحرم
 نع لأسُيو ناك اى ًايح دوعيف ريكنو ركنم ةلأسم دنع تيبملا ىلإ درت مث «ةنجلا
 .هناحبس هللا ربخأ امك تباثلا لوقلاب ىلاعت هللا هتبثيف ءلوسرلاو ىلاعت هللاب ناهيإلا
 هربق يف هل حسفيف .ءقدصلا هعفنو قدص انم هادان ةلاسرلاو ةينادحولا دهش اذإف

 ةنج نييلع يف نوكتف حورلا جرختو «ميعنلا ةذل هنم دجي ةنجلا ىلإ باب هل حتفيو

 .ءاشت ثيح حرست رضخو ضيب رويط رودص يف «ىهتنملا ةردس دنع ىوألملا

 .بارتلا يف دسجلاو .ةكردم ةمعنم حورلاك هيلع نوكتف «ةعمجلا موي ربقلا روزتو

 نأ ثيدحلا ينو ءاشي امك ًاكاردإ هيف قلخي نأ رداق ىللاعت هللا نإف ىشالتو ينف نإو

 هتمون ام هللاوف ' لبق نم كلذ لوقت تنك دقف ًائينه منا :نمؤملل نالوقي نيكلملا

 ءايؤر ىري نأ لبق ظقيتسا مث مكدحأ اهمان ةمونك الإ روصلا يف خفني نأ ىلإ كلت

 جرختف .رانلا نم حوسمو لالغأ مهعمو باذعلا ةكئالم هرضحتنف رجافلا امأو

 ةحئار امل حوفتف اهب نودعصيف «باذعلا ةكئالمل عفدتو ,ةدشو فنعب هحور

 لاؤس دنع دسجلا ىلإ درتو ؛ءامسلا باوبأ اهنود قلغتو «ةكئالملا اهنعلتو «ةثيبخ

 نوكيف ءرانلا نم باب هل حتفيف «قحلاب دهشي الو هربق يف نتفيف ءريكنو ركنم

 ريفش ىلع ءادوس ةرخص نجس يف ةسوبحم حورلاو «ةمايقلا موي ىلإ ابذعم دسجلا
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 دنع قئالخلا عيمج تيمي نأ ىلاعت هللا دارأ اذإف ,ةعباسلا ضرألا تحت منهج

 ين نرق وهو روصلا ين خفني -مالسلاو ةالصلا هيلع- ليفارسإ رمأ ايندلا ءاضقنا

 يف نم لك توميف ةخفن هيف خفنيف .ضرألاو تاومسلا ضرع نرقلا ضرع همف
 ؛ليئاكيمو ءليفارسإو ءليربج مهو هللا ءهش ام الإ ضرألاو تاومسلا

 مهتيمي نكلو .ةخفنلاب نوتومي ال مهنإف - مالسلاو ةالصلا مهيلع- ليئارزعو

 هللا ييحي مث ,ةنس نيعبرأ ىتوم قئالخلا ثكمت مث هتردقب كلذ دعب ىلاعت هللا

 حور لكل .روصلا يف ًاعيمج حاورألا عمجتو ةيناث خفني نأ هرمأيف «ليفارسإ ىلاعت

 رهظ ىلع نوكتن ءايندلا يف تناك (ى داسجألا ىلاعت هللا ديعيو ءهنم جرخت باب

 ىلإ حور لك جرخت ىرخأ هيف خفن اذإف اتابن ضرألا نم تبنت «ةاقلم ضرألا
 ليصحتو دادعتسالل ىلاعت هللا هظقيأ نم ديعسلاف ءنورظني مايق مه اذإف ءاهدسج

 بذكم هبلقب قدصم داعملاو توملا ركذ نعو ىلاعت هللا ركذ نع لفاغلاو .دازلا

 وهف .هلوطو توملا نع لفغي وهو .هلوخد لبق فيصلاو ءاتشلل متبي .هلمعب
 وهف .هنم لكأف هدي دمو تقدص :لاقف ,مومسم ماعطلا اذه نأ ربخم هربخأ نمك

 .هنمب اندشر انمهلي نأو «ةيفاعلا ىلاعت هللا لأسنف .هلعفب بذكم هبلقب قدصم

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو .هلضفو .همركو

 هتومب هبنت نم ةياكح

 انلحر |لف ةكم ىلإ ةيطع نب لضفلا تلماز :لاق يسخرسلا ىلع نب دمحم نع

 ؛نآلا كيلإ يصوأ نأ ديرأ :لاق ؟ءاشت ام :تلق ليللا فوج يف ينهبنأ ديف نم

 لوقأ ام نلبقتل :لاقف هلوق نم تعزجف ؟حيحص تنأ كلو يل هللا رفغ :تلق

 هذه اهيلع كلمح ام ينريخأف كتيصو تلبق اذإ امأ :تلقءمعن :تلق .كل
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 ول :تلقف ءكحور ضبقب انرمأ انإ :الاقف نيكلم يمانم يف تيأر :لاق ؟ةعاسلا

 لاق مث ءككسن كنم لبقت دق ىلاعت هللا نإ :الاقف يكسن يضقأ نأ ىلإ يناترخأ

 تألم نابوث امهنيب نم جرخف ىطسولاو ةبابسلا كعبصأ حتفا :رخآلل امهدحأ
 نيب هلعجو هاوط مث ةنجلا نم كنفك اذه :الاقف ءضرألاو ءامسلا نيب ام اهترضخ

 قافرلا لأستت يهو انتلبقتسا دق ةأرما اذإف ضبق ىتح لزنملا اندرو |مف هيعبصأ

 .يليمز اذه لضفلا ىلإ كتجاح ام :تلق انيلإ تهتنا ملف ةيطع نب لضفلا مكيفأ

 نم «ةيطع نبا لضفلا ىمسي تيم لجر مويلا انبحصي هنأ مانملا يف تيأر :تلاق

 .هيلع ةالصلا دهشأ نأ تببحأف ةنجلا لهأ

 «ةنجلاب رشبأ هللا يلو اي كيلع مالسلا :نمؤملل نولوقي ةكئالملا نأ ىوريو

 .«هءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بحأ نم» : #4 هلوق وهو ىلاعت هللا ءاقل بحي ذئنيحف

 .قيفر يخس لكب انأ :لوقي توملا كلم نأ يورو

 نيب هلدع نع توملا كلم لأس -مالسلاو ةالصلا هيلع- ناميلس نأ يورو

 .ءامسأ اهيف ىلإ ىقلت فحص يمه امنإ :لاقف حاورألا ضبق يف سانلا

 كلم نأ :لاقيو ءءاشي ثيح اهنم لوانتي ةدئاملاك هيدي نيب ضرألا نأ يورو

 هلوق وهف «باذعلا ةكئالمل وأ ةمحرلا ةكئالمل اهملسي مث حاورألا ضبقي توملا

 َمُكَيَر لإ مث َمُكِب َلَكو ىذا ٍتوَمْلَا كَم مُكَدَفَوَي لقال :لاساعت
 لسرلا نأ هانعم ليق ١.[ :ماسنألا] 4 اكّلَس د ُهَتْفَوَتل :لاق مث ١ ١[ :ةدجسلا] © و

 ُقَوَتَي ُهَللأ ١ :ىلاعت هللا وه ةقيقحلا لع ضباقلاو ,توملا كلم نم حورلا ذخأت

 .[4::سرا] 4اَهِتْوَم نوِح َسفنَأْلآ
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 هتافو موي ف دشنأ امو يعفاشلا ةافو

 يذلا مويلا ةادغ - ى لاعت هللا همحر- يعفاشلا مامإلا ىلع تلخد :لاق ينزملا نع

 الحار ايندلا نم يندجأ :لاقف ؟هللادبع ابأ اي دجت فيك :تلقف «هيف يفوت

 يردأ الف ًادراو -لجو زع- ير ىلعو ًابراش ةينملا سأكبو ءًاقرافم ناوخإللو

 :دشنأو اهيزعأف رانلا ىلإ مأ ءاهينهأف ةنجلا ىلإ يحور ريصت

 الاس كوفعل ينماجرلا تلعج يبهاذم تقاضو يبلقاسق امو

 امظعأ كوفع ناك يبركوفعب هتلدع([لف يبنذ ينمظاعت

 امركتو ٌةَنموفعتودوجت ًامحارٍبنذلا نموفعاذ تلزامف

 .يبهذم وهف ثيدحلا حص اذإ :لاق بهذملا مامإ ميظعلا مامإلا وه اذه

 :لئاقلا وهو

 هلزنأنآرقلا ينهلانمٌضْرَق مكبح هلال وسرتيبلآاي

 هلةالصال مكيلع لصي ملنم مككأ نأشلا ميظع نم مكيفكي

 نبا وهو هتزهجف نميلاب همأ عم ناكو ريغص وهو هوبأ ينوت هنأ :هنع اولاقو

 نكت كيبأ لهأب قحلا .كيبأ نطوم زاجحلا ىلإ بهذا هل تلاقو نينس رشع

 .- هنع هللا يضر- «هنارقأ ىلع غبن ىتح ًاريثك الع لصحف .مهلثم
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 ةميرك ةيآ ريسفت يف

 الَقأ ”كسفنأ ف زو © نقول تَياَء ضرألا ىفو) :ىلاعتهللال اق

 ٍضْرْألَو ءامشلا ٌتَرَوُف © َنوُدَعوُت امور ةزر ِءآَمَسلآ قف © َنوُرِصَبَت

 .[؟»-+.:تيرذلا] َنوُقِطعَت َمُكْنَأ آَم َلَثِّم ّقَحَل هن

 ينعي (قحل هنإ) :«ناهربلا» يف لاق ««راونألا ةعطاسلا حيباصملا» يف ينرشلا لاق

 :لاق هنأ كل# هللا لوسر نع انيورو «ةروسلا هذه يف هتايآ نم مهيلع ددع ام

 -ىلاعت- ديري :قنيإ يداها لاق .«هوقدصي ملف مهبر مهل مسقأ ًاماوقأ هللا لتاق»

 قادر حالصو ؛ءيش لك ةايح هبو هنم يذلا ءاملا لزني ءامسلا نمو ءامسلا يف نأ

 مئاوس هب شيعتو مانألا هلكأيامم .عرزلاو راجشألاو رامثلا نم ءيش لك

 باذعلا نم ديعو لك مهيلع لزني ءامسلا نم نأ ريخي «َنوُدَعوُت امو » «ماعنألا
 انل ددعو ركذ ام لك نأ - هناحبسح مسقأ مث دينعلا كلهملا ,ديدشلا حدافلا

 امك قح قازرألا طوبهو ءباقعلاو ,باوثلاو .باسحلاو .ثعبلا نم ربخأو

 .ىهتنا .هيف كشال ًاقح نوقطنت مكنأ

 نم :لاقف ,دوعق ىلع يبارعأ علطف ةرصبلا عماج نم تلبقأ :يعمصألا نعو

 هيف ىلتي عضوم نم :تلق ؟تلبقأ نبأ نم :لاق .عمصأ ينب نم :تلق ؟لجرلا

 يفَو) :ىلاعت هلوق تغلب (لف «تاَيِراَدلاَو 8 تولتف يلع لتا :لاق ,نمحرلا مالك

 يذلاو يإ :تلق ؟نمحرلا مالك اذه يعمصأ اي :لاق [؟::تيردن]4رمُفزر ِءآَمَسلآ

 نسم ىلع اهعزوو اهرحنف هتقان ىلإ ماقف كبسح :يل لاقف يبن قحلاب ًادمحم ثعب
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 ديشرلا عم تججح ملف «ىلوو امهرسكف هسوقو هفيس ىلإ دمعو ءربدأو لبقأ

 لحن دق يبارعألاب اذإف تفتلاف قيقد توصب يلإ فتبي نمب انأ اذإف فوطأ تقفط

 ام اندجو دق :لاقو . حاص ةيآلا تغلب |لف ةروسلا ًأرقتساو يلع ملسف ءرفصاو

 ضرألاَو ِءآَمّسلَأ ٌبَرَوَق » :تأرقف ؟اذه ريغ له :لاق مث ًاقح انبر اندعو

 لو ضن يللا بدقلا ىلا اف نسق ناحيسااي ةلاقر اسفه خلا مكث

 .هسفن اهعم تجرخو ًاثالث اهلاق نيميلا ىلإ هوأجلأ ىتح هلوقب هوقدصي ملف

 ةدعاس نب سق ناكو «ناهربلا» يف لاق مث :«حيباصملا» شماه يف لاقو

 نع انيورف ربتعاو ظعتا دق ةيلهاجلا يف وهو .ريعلا هذه ىلع هلقعب هبني يدايرإلا

 شاع نم اوعو اوعمسا سانلا اهيأ :لوقي وهو ظاكعب هتيأر» : كي هللا لوسر

 نوبهذي سانلا ىرأ يلام .تآ تآ وهام لكو ء,تاف تام نمو .تام

 ءامسلا يف نإ ءاومانف مون ىلإ مه امك اوكرت مأ اوماقأف ةماقإلاب اوضرأ نوعجريالو

 مث روحت ٌموجنو «ٌعوضوم ٌليلو ,عوفرم فقس ءًاربعل ضرألا يف نإو ءًاربخل
 ملكت مث هيلع نحن نيد نم ىضرأ وه ًانيد هلل نأ مثأ ام سق مسقأ .روغت

 :رعش تايبأب

 رئاصب انل نورقلا نم نيلوألا نييهاذلا يف

 رداصم اه سيل توملل ًادراوم تيأرامل

 رغاصألاو رباكألا ىعسي اهوحن يموق تيأرو

 رباع ناثدحلا نم دحأ الو يضاملا عجريال
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 «ةيسيمخلا يلامألا» نم ةياكح

 نإ سابع نباي :لاقف ءلجر ءاج :لاق سابع نبا نع «ةيسيمخلا يلامألا» ينو

 :لاق ءوجرأ :لاق ؟كلذ تغلبوأ :لاق ءركنملا نع ىبنأو فورعملاب رمآ نأ ديرأ

 امو :لاق ءلعفاف هللا باتك نم فرحأ ةثالثب حضتفت نأ نسحت ل نإ

 َنْوَسَتَو ِريْلأِب ناكل َنوُيْمََتَأِل :ىلاعت هلوق :ساسبع نبا لاق ؟يه

 هلوق يناثلا فرحلاف :لاق ءال :لاق ؟ةيآلا هذه تمكحأ [؛«:ةرتب]4ٌجُكَسفنَأ

 اوُلوُقَت نأ ُهَلَآ َددِع اَنَقَم ريك « َنوُلعْفَت ال ام روُلوُقَت مِلا» :ىلاعت
 فرحلاف :لاق ءال :لاق ؟ةيآلا هذه تمكحأ :لاق [.؟:فصن14تروُلَعْفَت ال ام

 مكه آَم نإ َمُكَفِلاَحُأ نأ ُديِرَأ آَمَو ل :بيعش حلاصلا دبعلا لوق ثلاثلا

 .ىهتنا .كسفنب أدباف :لاق ءال :لاق ؟ةيآلا هذه تمكحأ [66:درم]4ُهّنع

 :مهضعبل دمحأ نب دمحم نب فسوي لضفلا وبأ دشنأو

 عكرهب ترصباذإف ًاياصمءارتانيب

 عقتام ةسيرفلل ام هئاكب لجو يكبي

 :هلوقو

 هبلطي ناك رمأل مصو ىىص
 اماصالو ىبصال رمألا ىضقناامل
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 - مالسلا هيلع- يلعل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةرايز

 لوسر لخد :لاق كيف يلع نع هدج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نعو

 هل لاقف ,ىمحلا ةدش نم هشارف ىلع راقتي ال وهو بلاط يأ نب ىلع ىلع ل هللا

 رشبأ ءمهنولي نيذلا مث نويبنلا ايندلا يف ًءالب سانلا دشأ نإ يلع ايد : كل يبنلا
 هللا فشكي نأ بحت ,رجألاو باوثلا نم كل ام عم ىلاعت هللا باوث نم كظح نإف

 ذوعأو «قيقرلا يدلجو «قيقدلا يمظع محرا مهللا :لق :لاق معن :لاق ؟كبام

 يلكأت الف رخآلا مويلاو هللاب تنمآ تنك نإ مدلم مأ اي ءقيرحلا ةروف نم كب

 اهلإ هللا عم نأ معزي نم ىلإ يلقتناو ءمفلا ىلع يروفت الو .مدلا يبرشت الو ءمحللا

 هدبع ًادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ينإف رخآ

 .يتعاس نم تيفوعف اهتلقف :/يلع لاق 'هلوسرو

 .ريخأت هلجأ يف ناك اذإ ينوع الإ انم دحأ اهلوقي |ف ءاننايبصو

 - مالسلا هيلع- يلع نب ديز مامإلا ظعاوم نم

 لبي يلع نب ديز ديهشلا مامإلا ناك :لاق هدانسإب هثلاب دشرملا مامإلا ىور

 - كبر ناوضر ىلإ كتيطم لالضلا نم ايندلا يف مدآ نبا اي كتمالس امنإ :لوقي
 صخرت الو ءاهيلعو اه |يف اهشقانو .باسحلاب كسفن دهاعتف «-ىلاعتو كرابت

 هللا دبع تنأ ذئنيح ءاببرل اهصلختو .اهقلاخل اهزرحت ىتح كل سيل ايف كاسفنل
 «كل ىضري ال ام ىلع كلمع نم هتدهشأ مك مدآ نبا اي .هتنج لهأ نمو هيلوو
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 نيلهاجلا لهجب رتغت اذ تنأ اه مث .كراوب ىلإ تحدكو .كتكله ىف تيعس اننإو

 .كسفنب كنم فرعأ نم مدآ نباي ءكئاير نم رهظ اهب نيرتغملا حدمب وهزتو .كب
 لبقو .كمارتخا لبق رداب مث رداب .كنم كرمأ حالصب ىلوأ يذلا وه نمو

 كسفنل دسوت ملو ءاداعم هيف دهمت مل ربق ىلإ كلوزن لبقو .كليحر لبقو «كلاوز

 .اهماوه هيف كروزتو ء«ضرألا تانب هيف كبونت ًايلاخ ًادرف هنكست امنإ ءًاداسو هيف
 راد ىلإ جعزنا ءانمآ انهاه ايف كرتتأ ىدس نوكت تلخأ ,كلفغأ امو ًالفاغ ايأ

 .نيقتملل تدعأ ىتلا دولخلا

 تيبلا لهأ لماك نع ةياكح

 نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع ديهشلا تببلا لهأ لماك نع يكح
 ليللا رخآ ناك اذإف «ةنس نيتس ءاشعلا ءوضوب رجفلا ىلص هنأ اْنييلِؤ بلاط يبأ

 نم ذغتأ مو ًائيش كب كرشأ مل ينكل كتدابع قح كدبعأ مل يهل :لاقو دجس

 .ًايلو كنود

 اذإف ,ةنس نيعبرأ ءاشعلا ءوضوب رجفلا ىلص هنأ ةفينح يبأ نع يور اذكو

 :تيبلا اذبب لثمت ليللا رخآ ناك

 حلاص هللاهب ىضري لمعالو ةنيزذلةايحال نأ نزح ىفك
 هدارأو «عنتماف ةفوكلا ين ءاضقلا ىلع ديرأو ةلودلا زئاوج لبقي ال ناك

 لجأل مسو «تيبلا لهأل هتدومب فرع ءسبحف ىبأف دادغبب ءاضقلا ىلع روصنملا

 .ًاديهش تامو كلذ



 نيقاتشطا فئارط 58

 رمع ىلع دفو يذلا يبارعألا ةياكح

 :لاقف باطخلا نب رمع ىتأ ًايبارعأ نأ يكح

 هنهمأو يا نب سلككا ةنجلا تيزج ريسخلا رمعاي

 هنالعفتلهلابمسقأ ةنجنامزلانماننكو

 :لاقف ؟اذام نوكي لعفأ مل نإف :رمع لاقف

 هنيهذأل صفح اابأ نذإ

 :لاقف ؟اذام نوكي تبهذ اذإف :لاقف

 هنهتايطعألانوكت موي هنلاستل لاح نع نوكت

 ةنجامإوران ىلللامإ هنهنيلوئسم لا فقومو

 مويلا كلذل اذه يصيمق هطعأ مالغ اي :لاق مث هتيح تلضخا ىتح رمع ىكبف

 .هريغ كلمأ ال هللاو امأ هرعشل ال

 ةحيصف ةيراج نم ةفيرط

 ةحيصف ةيسامخ ةيراج ةيدابلاب هفاوطت يف ىأر هنأ ةغللا لهأ ءاملع ضعب نع
 دعتوأ :هل تلاقف كحصفأ ام هللا كلتاق :امل لاقف ءاهتعاربو اهتحاصف هتبجعأف

 000 ل آكيَحَوأو» -ىملاعتو هناحبس- هللا لوق دعب ةحاصف اذه

 انإ رحت الو نات الو ِريْلأ ىف ِهيَلَع تف اً يعض
 0 ا ل ُهوُلِعاَجَو ِكْيَلإ

 .نيتراشبو ءنيريخو «نييبنو
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 -مالسلا امهيلع- يلع نب نيسحلا مامإلا عم ةياكح

 :هلوقب هيدجتسي كيل يلع نب نيسحلا ىتأ ًايبارعأ نأ يور

 يربخم نع يرظنم رهاظ كيفكي ىرتشيو عايام يدنع قييم
 يرتشملا تنأ معنو عابي نأ نع هتصهجوءامةيقبالإ

 :لاقو هديب ام ادي 2 ماطعأف

 رتقنلانتاهمولوًارزن انرب ل جاع كانأف انتاجاع

 رتشن ملاننأو نوصملاّت عب نكت مل كنأك نكو ليلقلا ذخف

 رايطلا رفعج نب هللا دبع مرك يف ةياكح

 :رعاشلا لوق عمس ملكْتي2 رايطلا رفعج نب هللادبع نأ يكح

 عنصمملا قيرطاهب باصي ىتح ةعينص نوكت آل ةعينصلا نإ

 :لوقأف انأ امأ :لاق

 روكشوأ روفكامهاقلت تناك ثيح ٌمنُع فورعملادي
 روفكلادحجامهلادنعو ءازجامل نيحلاصلادنعف

 .هنع يضرو - ىلاعت هللا همحر- مشاه ينب مارك نم ناكو



 نيقاتشما فئارط اع

 اهلهأب اهبلقتو ايندلا نع مالكلا

 ىلع هسفن ضوريو هبلق نع ايندلا بح فرصي نأ ءرملا قيفوت نم يكح

 نإف ءاهنم نامألاو اهيلإ نوكرلا قوتي نأو .هترخآ نع هيهلت اهنأل اهكرت

 بح هبلق برشأ نم : #هنع يورو .رطب اهنم نامألاو .رشأ اهيلإ نوكرلا
 صرحو .هاهتنم غلبي ال لمأو .هانع غرفي ال لغشب اهنم طاتلا اهيلإ نكرو ايندلا
 .(« هادم كردي ال

 .ثارح هل اهلهأو «ةعرزم سيلبإل ايندلا : كبل ميرم نب ىسيع لاقو
 نيل ةيحلا لثم ايندلا لثم :-هنع هللا يضر- بلاط يأ نب يلع مامإلا لاقو

 كنع عضو ءاهنم كبحصي ام ةلقل اهنم كبجعأ |مع ضرعأف ءاهمس لتاق ءاهسم
 ءاه نوكت ام سنآ تنأو امل نوكت ام رذحأ نكو ءاهقارف نم تنقيأ امل اهمومه»

 نكس نإو ؛هوركم ىلإ اهنع هصخشأ رورس ىلإ اهنم نأمطا املك اهبحاص نإف

 . شاحيإ ىلإ اهنع هلازأ سانيإ ىلإ اهنم

 نم ولخت الو .بحاصل ىقبت الو ءبراشل وفصت ال ايندلا :ءاغلبلا ضعب لاقو

 نأ لبق اهب لدبتساو « كنع ضرعت نأ لبق اهنع ضرعأف .ةنحم نم ولخت الو «ةنتف
 .ىقبت اهتاعبتو «ىنفت اهتاذلو لدبتت اهاوحأو «لتني اهميعن نإف .كب لدبتست

 لمأت اهلمأتت الو ءاط قرافملا دهازلا رظن ايندلا ىلإ رظنا :ءاكحلا ضعب لاقو

 .امب قماولا قشاعلا

 :مهضعب لاقو

 مئادب نوكيال شيعريخ امو مئانمالحأك ايندلا (منإالأ
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 لاحكالإت نأ لهاهتيفأف ةنلسمألاب تلناماذإ لمأت

 مئانب سيلوهنعمئانمكو لفاغب سيلو هنع لفاغمكف

 الو اهيف الإ ىصعي ال نأ هللا ىلع ايندلا ناوه نم» :لاق هنأ لل هنع يورو

 .«اهكرتب الإ هدنع ام لاني

 ايندلا نع ضرعا ىسوم اي : ايف ىسومل لاق اي رضخللا نأ نايفس ىورو

 ايندلا تلعج امنإو رارق لحم اهيف سيلو «رادب كل تسيل اهنإف كءارو اهذبناو

 .داعملل اهنم اودوزتيل دابعلل

 . اهورمعت الو اهوربعاف ةرطنق ايندلا :اي #2 ىسبع لاقو

 اهلالح ءءانف اهرخآو .ءانع املوأ :ايندلا فصي ههجو هلل مرك يلع لاقو

 ىنغتسا نمو مدن اهيف ضرم نمو ءنمأ اهيف ّحص نم .باقع اهمارحو .باسح
 نمو «هتنتاو اهنع دعق نمو .هتتاف اهاعاس نمو «نزح اهيف رقتفا نمو «نتف اهيف

 .هترصب اهب رظن نمو .هتمعأ اهيلإ رظن

 لصتو «براملا رابدإ ربدتو .بلاطلا لابقإ لبقت ايندلا نإ :ءاغلبلا ضعب لاقو

 اهابقإوءريصق اهشيعو ءريسي اهريخف .لوجعلا قارف قرافتو ,كولملا لاصو
 .ناكمإلا ةصرف زهتناو «نامزلا ةوفغ منتغاف «ةيقاب اهتاعبتو «ةيناف اهتذلو .ةعيدخ

 . كدغل كموي نم دوزتو .كسفنل كسفن نم ذدخو

 امهادحإ تيضرأ نإ نيترض لثم ةرخآلاو ايندلا لثم :هبنم نب بهو لاقو

 .ىرخألا تطخسأ

 .لزانو لحارف لزانم ايندلا :بتاكلا ديمحلا دبع لاقو

 .ةلئاز ةمعن امإو «ةلزان ةمقن امإ ايندلا :ءابكحلا ضعب لاقو
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 . ليلد ايندلا ىلع ايندلا نم :مكحلا روثنم يف ليقو

 :رعاشلا لاقو

 رمآوهاننيباهنمكنإف ًامزاح تنك نإ مايألا نم عتمت

 رئاضب سيلفاهنمهتافامف هنيد ءرملا ىلع ايندلا تقبأ اذإ

 رفاكل ءازجايندلا يضرالو نمؤلًاباوثايندلا يضرامف

 .كننع لياز امهالكو .مه مويو حرف موي :ناموي ايندلا» : كك هنع يورو

 .«لوزي ال امل لمعلا يف مكسوفن اوبعتأو «لوزي ام اوعدف

 الف ؛مكنيد يف مكوعزانيف مهايند يف ايندلا لهأ اوعزانت ال :اَكي ِىسيع لاقو

 .متيقبأ مكنيد الو متبصأ مهايند

 ايندلا يف لوقي نمم نكت ال : - هنع ىلاعت هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع لاقو

 عنم نإو «عبشي مل اهنم يطعأ نإف «نيبغارلا لمع اهيف لمعيو ؛نيدهازلا لوقب

 الو سانلا ىهنيو «يقب |مهبف ةدايزلا يغتبيو ءيتوأ ام ركش نع زجعي «عنقي مل اهنم

 نيحلاطلا ضغبسيو .مهلمعب لمعي الو نيحلاصلا بحي ؛يأي ال اب رمأيو «يهتني

 .مهنم وهو

 ةمئاد ركملا ةديدش ءربكنتلا ةعيرس ءرييغتلا ةريثك ايندلا :ء(لعلا ضعب لاقو

 نكو «كسموي ةيقب كلمأ دعبأ لعجاو ءكبلق نع ىوهلا بابسأ عطقاف ءردغلا

 .كلامعأ باوث ىرت كنأك

 لئاقلا هلو .ةعحفم ةينم امإو .ةعجوم ةبيصم امإ ايندلا :ءامكحلا ضعب لاقو
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 :ةيهاتعلا وبأ وهو

 ىذنقلاو ىذألا رادرادلا ىه

 دولخلا لوط لمؤي نماسبأ
 بابشلانابو تريك اماذإ

 رئبييغلا راد و انفلا راد و

 رطولاهنم ضقتملوتمل

 ررضهيلعدولخلا وطو

 .«نيدلاو ايندلا بدأ» نم فطتقم ىهتنا

 ةيمكح ظعاومو ةيوبن ثيداحأ

 نكن

 ال سفنو . عفني ال ملع نم كب ذوعأ نإ مهللا» :لاق هنأ كل هنع يورو

 ارقف وأ ءًايغطم ىنغ الإ نورظتنت له» .«عمدت ال نبعو .عشخي ال بلقو «عبشت

 رظتنيب بئاغ رش وهف لاجدلا وأ ًاديقم امره وأ ءًادسفم اضرم وأ ءًايسنم

 .«؟رمأو ىهدأ ةعاسلاو ةعاسلا وأ

 كبلق نم يل به نأ ك2 مبرم نب ىسيع ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ يكحو

 .بيرق ينإف عومدلا كنيع نمو ء.عوضخلا كندب نمو ءعوشخلا

 نمو .هيمدخاف ىنمدخ نم :ايندلا ىلإ هّللا ىحوأ :ًاضيأ اد ىسيع لاقو

 .هيمدختساف كمدخ

 لظ ايندلا نإف .كلمع ريصق يف كلمأ لوط نم دز :ءاغلبلا ضعب لاقو

 .قيفوتلا مرحو قيرطلا أطخأ دقف اهبلط مث اهفرع نمف «ماينلا ملحو «مايغلا

 الو .كنع اهرابدإ نم كيلع ايندلا لابقإ كننمؤي ال :ءامكحلا ضعب لاقو

 .كنم ةلادإ نم كل ةلود
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 .ىضم دق (ى اهنم يقب امو ,نكي ملاك ايندلا نم ىضم ام :رخآ لاقو

 زأ تنقيأ :لاقف ؟اهنع كسفن تخس فيكف ايندلا تعلخ دق :دهازل ليقو

 .اعئاط اهنم جرخأ نأ تيأرف ًاهراك اهنم جرخأ

 ئلتمت لو ةراضغ ٍلهأل تيأر :تلاقف ؟نيكبت كلام :نامعنلا تنب ةقرحل ليقو

 .ًاحرت تألتما الإ ًاحرف راد
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 اهترارم ةرخآلا هتعرج اهيلإ هليمب اهتوالح ايندلا هتعرج نم :كامسلا نبا لاقو

 رحبلا ءام براشك ايندلا بلاط :«ةنمدو ةليلك» بحاص لاقو .اهنع هيفاجتل

 :تايبألا هذبب لثمتي زيزعلادبع نب رمع ناكو .ًاشطع دادزا ًابرش دادزا املك

 مزال كلل ىسألاو مون كليلو ةلفغو وهس رورغم اي كرام

 ملاح مونلا يفتاذللاب رساك ىنملاب حرفتو ىفيامب رست

 مئاهبلا ن وكت ايندلا يفكلذك هبغ هر كت فوس ايف كلغشو

 توعد كانأك :لاقف ًاهوركم هللا كارأ ال :هبحاصل لوقي ًالجر لجر عمسو

 ىرينأدب الف ايندلا بحاص ام كبحاص نإ .توملاب كبحاص ىلع
 .خلإ... ًاهوركم

 :- |مهنع ىلاعت هللا يضر - شورطألا يلع نب نسحلا رصانلا مامإلا لاقو

 ناكميأب يردتال كربقو تيم تنأ ىتم يردتال تنك اذإ

 نافوهاملكاهنمبلطتف ةيغب كسفنلايندلا لعجت الف
 نالقفلةرمانهناكدقل هتكلم|يف سانلا لوق كيفكيو
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 ءاملاب نبللا طلخت ةأرما ةياكح

 ةأرما عمسف ةيعرلا لاوحأ فرعتيل ةنيدملا يف يشمي باطخلا نب رمع ناك

 نع ىمبن دق نينمؤملا ريمأ نإ :اهمأل تنبلا تلاق ءاملاب نبللا يطلخا :اهتنبال لوقت

 اناري ال رمع ناك اذإ :تنبلا تلاق ءاناري ال نينمؤملا ريمأ نإ :ةأرملا تلاق .كلذ

 بهذي نأ ًاصاع هنبا رمأو ةاتفلا قلخ نسحب رمع بجعأف ءاناري رمع بر نإف

 اهتيرذ نم ناكو اهجوزتو هتبجعأف مصاع بهذو ءاهجوزت هتبجعأ نإف اهيلإ
 .- هنع هّللأ يضر- زيزعلا دبع نب رمع لداعلا ةفيلخلا

 هللا هبحي يذلا دهزلا يف

 ةالصلا هيلعو انيبن ىلع ليلخلا ميهاربإ ىلإ ىحوأ - ىلاعت- هللا نأ يكح

 .ذخأت نأ بحت الو ىطعت

 ىلإ لجر ىتأ :لاق -هنع هللا يضر- يدعاسلا دعس نب لهس ىورو

 :لاقف سانلا ينبحيو هيلع هللا ينبحي لمعب ينرم هللا لوسر اي :لاقف كي يبنلا

 .«سانلا كبحي سانلا يديأ ين اميف دهزاو .هللا كبحي ايندلا يف دهزا»

 نع ةفعلا :ناتاصخ هيف نوكي ىتح لجرلا لبني ال :ينايتخسلا بويأ لاقو

 .مهنع زواجتلاو ءسانلا لاومأ

 .سانلا يديأ يف امع دهزلا :لاق ؟ايندلا يف دهزلا ام :نايفسل ليقو
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 ليلقلا رثكتساو يطعت ام ريثكلا لقتسا ينب اي :زمره هنبا ىلإ ىرسك بتكو

 دعت الو .ذخألا يف مائللا رورسو .ءاطعإلا ين ماركلا نويع ةرق نإف ؛ذخأت ام

 .بذكلا عم ةءورم الو ؛حشلا عم ةفع ال هنإف ءًارح باذكلا الو ءانيمأ حيحشلا

 .كريغل كديب امع كؤاخس امهفرشأ ناءاخس ءاخسلا :ءامكحلا ضعب لاقو

 سانلا لام نعو ءًاعربتم كلاعب نوكت نأ ءاخسلا :ءاغلبلا ضعب لاقو

 .دوجلا ةياغ .دهزلاو دهزلا ةياغدوحلا :ءاحلصلا ضعب لاقو .اعروتم

 :مهضعب لاقو

 فرش هل سيلف ردق اذ ناك نإو ةفيرش فيرشلا سفن نكت مل اذإ

 فانصأ ةثالث هنأو رقفلا يف

 هللا ىلإ رقفو .هريغ نود هللا ىلإ رقف :فانصأ ةثالث رقفلا :نيفراعلا ضعب نع
 رقفلا» :هلوقب ىلوألا ىلإ © يبنلا راشأ دقو .هللا نود ريغلا ىلإ رقفو «هريغ عم

 رقفلا» :هلوقب ثلاثلا ىلإو .اًارفك نوكي نأ رقفلا داك»:هلوقب يناثلا ىلإو .«يرخف

 .«نيرادلا يف هجولا داوس

 انزلا يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا نذأتسي لجر

 هرجزف .انزلا يف يل نذئا هللا لوسر اي :لاقف كي يبنلا ىلإ ءاج ًالجر نأ يور

 ال :لاق ؟كمأل انزلا بحتأ :لاقفءسلجف .سلجا » : 49 ىبنلا هل لاقف «سانلا

 :لاق .هللاو ال :لاق ؟كتخأل هبحتأ :لاق ءهللاو ال :لاق ؟كتنبال هبحتأ :لاق ءهللاو
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 هدي عضوف :لاق «هللاو ال :لاق ؟كتلاخل هبحتأ :لاق .هللاو ال :لاق ؟كتمعل هبحتأ

 ىلإ باشلا تفتلي ملف «هجرف نصحو هبلق رهطو هبنذ رفغا مهللا :لاقو هيلع

 .كلذ دعب ءيش

 ناسنإلا عزني امك ناميإلا هنم هللا عزن رمخلا برش وأ ىنز نم» : كي هنعو

 .«هلهأب ينز ىنز نم» : #4 هنعو .(هصيمق

 ؛مكئاسن نع سانلا فعي سانلا ءاسن نع اوفع» : كل هنعو

 هللا حتف ةمأ وأ ةرح ةملسم ةأرماب ىنز نم» : كُ## يبنلا لاق سابع نبا نعو

 بهشو براقعو تايح اهنم هيلع جرخي رانلا نم باب فلأ ةئامثالث هربق يف هيلع
 «تابوقع تس ينازلل» :ةريره يبأ نعو «ةمايقلا موي ىلإ بذعي وهف رانلا نم

 يف ثالثو .هجولا رون باهذو ءرقفلا لوطو .رمعلا رصق :ايندلا يف ثالث

 .(رانلا ىف دولخلاو .باسحلا ةدشو .برلا طخس .ةرخآلا

 نيرابجلا برحو ىسوم ةياكح

 :هل اروعاب نب ماعلب موق لاق ةربابجلا برح ِهياَديِل؛ىسوم دصق امل هنأ يكحو

 يف نهولسرأ مث علسلا نهوطعأو ءاسنلا اولمج :لاقف .ةريثك دونج هعم ىسوم نإ

 ؛مهومتيفك دحاو ىنز ولف اهسفن ةأرما عنمت ال نأ نهورمو «نعبيل هركسع
 دحاو موي يف مهنم تايف كيف ىسوم موق ىلع نوعاطلا ىلاعت هللا لسرأف اولعفف

 ليكلا اوصقن اذإو .نوعاطلا مهيف اشف موق يف تشف اذإ ةشحافلا نأل ًافلأ نوعبس

 . "”رطملا مهنع سبح ةاكزلا اوعنم اذإو ناطلسلا روجو طحقلا مهءاج نازيملاو

 .(اهنم خلسناف ةيآ هللا هانآ يذلا ةصق) ناونعب يتلا ةقباسلا ةصقلا يف ةياكحلا ةيقب درس دقو )١(
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 باتو ملسأ يذلا برطملا يناطيربلا ةياكح

 .(هنم ًاريخ هللا هضوع هلل ًائيش كرت نما هباتك نم يمزاحلا هللا دبع ميهاربإ ديسلا نع

 ين شيعت ةيقرشلا مأ ةيبرغلا مأ ةيبروألا ءاوس امومع ةرفاكلا لودلا :لاق

 ةداعسلا ءاضعألا كلم وه يذلا بلقلا نأل ةقيقحلا يه هذه هللاو معن ...ءاقش

 يف مه.ولقو ةنج يف مهموسجف «مهميعنب رتغت ال هيف ميحججلاو باذعلاو ميعنلاو
 لاق (مك دكنو قيض يف شيعي رفاكلا ناسنإلا نإف كلذلو «ةقيقحلا يه هذه ءران

 موي دهُرْسََو اكدَص ُهَشيِعَم هَل َّنِإَف ىركؤ نع ضَرَعُأ ْنَمْو) :ىلاعت
 .[؟؛:ل] 4 ئَمَعَأ ٍةَمَيقْلآ

 «قيضلاو ةرسحلا هنإ ,يلخادلا باذعلا هنإ ؟هللادبع اي كنضلا وه ام يردتأ

 :تلاق تاراحتنالا ةرثك تأر امل ةيفاندنكسالا لودلا هذهو ءراحتتنالا ةياهنلاو

 كيلإو «نيباصملاو ىضرملل مهمد نم ديفتسن ىتح هيف نورحتتي ًارحنم مهل عضن
 لبقأو اهتايرغمو اهجيجضو ايندلا ةجهب كرت باش ةصق بيبحلا ملسملا خألا اهبأ
 امو ىنغلا كرت نم ةصق ملسملا ئراقلا اهيأ كيلإ .حسفناو حرشناف هللا ىلع هبلق

 وكسيدلا صقرو ءماثآلاو شحاوفلا باكتراو .رومخلا برش نم هبحاصي

 .اهعاونأب ريمازملاو

 ةحارلا هيف دجوو «ةنينأمطلاو ءانهلا هيف دجوف هبلق نايإلا لخد يذلا ناسنإلا هنإ

 ةصق ابمنإ .حالفلاو حالصلاو ريخلا هيف دجوو .ةزعلاو ةعفرلا هيف دجوو .ةنيكسلاو
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 همسا حبصأ يذلا _زنفيتس تاك_ قافآلا هترهش تبرض يذلا يناطيربلا برطملا

 سفنلا نع سفنلا ثيدح لمجأ امو هسفنب اهيوري وه اه «مالسإ فسوي١ دعب |هيف

 :لوقيف ريثأتلا ةغلابلا ,ريبعتلا ةغيلبلا روطسلا هذبب اهيوري وه اه ءقدصب

 .ءاضفلا دايتراو نويزفلتلا رصع ين تدلو «يبرغلا ماعلا بلق ندنل يف تدلو

 يف هتراضحب فورعم دلب يف ةمقلا ىلإ ايجولونكتلا هيف تلصو رصع يف تدلو

 ينتملع ثيح ةيكيلوثاك ةسردم يف تملعتو «عمتجملا اذه يف تعرعرت ءايناطيرب

 هللا نع هفرعأ نأ ضرتفي ام تفرعو «ةديقعلاو ةايحلل ينارصنلا يحيسملا موهفملا

 نسمع ًاليلقو هللا نع ًاريثك ينوثدح .رشلاو ريخلاو ردقلاو ا! حيسملا نعو

 نسم بصنت ةيدام يلوح ةايحلا تناك .سدقلا حور نع كلذ نم لقأو «حبسملا

 وه رقفلاو ةيقيقحلا ةورثلا وه ىنغلا نأب اننوملعي اوناك ثيح مالعإلا ةزهجأ لك

 رقفلل لشثملا وه ثلاثلا ملاعلاو ,ىنغلل لثملا وه يكيرمألا نأو «يقيقحلا عايضلا

 هكلسم كلسأو ىنغلا قيرط راتخأ نأ دب ال كلذلو !!عايضلاو لهجلاو ةعاجملاو

 الأ ىلع ةايحلا ةفسلف تينب دقف اذهلو «ةايحلا ميعنب زوفأو ةديعس ةايح شيعأل

 ىلإ رظنأ تأدبو ءسفنلا ةداعس كردأل ةفسلفلا هذه تحهتناو «نيدلاب اهل ةقالع

 يناغألا ضعب فلؤأو اراثيق يرتشأ نأ ةقيرط لهسأ تناكو حاجنلا لئاسو

 -زنفيتس تاك- مسإب لعفلاب هتلعف ام اذهو ؛سانلا نيب قلطنأو اهنحلأو

 طئارش ةيناث يل ناك يرمع نم ةرشع ةنماثلا يف تنك ثيح ةريصق ةرتف لالخو

 ىتح لاومألا نم ريثكلا عمجأو ضورعلا نم ريثكلا مدقأ تأدبو «ةلجسم
 نم افوخ لفسأ ىلإ رظنأ تنك ةمقلا يف تنك امدنعو !!ةمقلا ىلإ تلصو

 عمجتسأل موي لك ةلماك ةجاجز برشأ تأدبو «ينباتني قلقلا أدبو ءطوقسلا

 فشكي دحأ الو ةعنقأ نوسبلي يلوح سانلا نأ رعشأ تنك «ينغأ يك ةعاجشلا

 ىتحو بسكتو عيبت ىتح قافنلا نم دب ال ناك !!ةقيقحلا عانق عانقلا ههجو نع
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 ينباصأو سانلا تلزتعاو «يتايح هركأ تأدبو «لالض اذه نأ ترعشو !! شيعت

 لسلاب نوباصي نينغملا لك اذكهو لسلاب ًاضيرم ىفشتسملا ىلإ تلقنف ضرملا
 ءريكفتلا ىلإ ينتداق ثيح يل ًاريخ ىفشتسملا ةرتف تناكو «ماروألاوأ ناطرسلاو

 لاصيإ نع ٌتزجعو هلإلا وه ام ينفرعت مل ةسينكلا نكلو هللاب ناميإ يدنع ناك
 يف ركفأ تأدبو «:ةضماغ ةركفلا تناك !!هنع ثدحتت يذلا هلإلا اذه ةقيقح

 نع ثحبأ تنكو قرشلاو ةديقعلا نع بتك يعم ناكو ةديدج ةايح ىلإ يقيرط

 الو اههنك كردأ ال ينكلو ءام ةياغ ىلإ هجتأ نأ روعش ينباتناو .ةقيقحلاو مالسلا

 نع ثحبأو ركفأ تأدب لس نهذلا يلاخ ًاسلاج لظأ نأ عنقأ لو ءاهموهفم
 «ةسينكلا يف الو ةمقلا يفالو ةرهشلا ين الو ىنغلا ين اهدجأ مل يتلا ةداعسلا

 ًابنتن نأ يه ةداعسلا نأ تننظو اهتسردف ةينيصلا ةفسلفلاو ةيذوبلا باب تقرطف

 ؤبنتلاو موجنلاب تنمآو ًايردق ترصف هرورش بنجتن ىتح دغلا يف ثدحي اهب

 ريخلا نأ ينم ًانظ ةيعويشلا ىلإ تلقتنا مث .ءاره هلك كلذ تدجو ينكلو علاطلاب

 ال ةيعويشلا نأ ترعش نكلو «سانلا لك ىلع ملاعلا اذه تاورث مسقن نأ وه

 صخش بيج ىلإ دوعي الو كدوهجم دئاع ىلع لصحت نأ لدعلاف .ةرطفلا عم قفتت

 نم ةيساقلا هسلسلا هذه عطقأل ةئدهملا ريقاقعلا يطاعت ىلإ تهجتا مث .رخآ

 ةباجإلا ينيطعت ةديقع كانه تسيل هنأ تكردأ ةرتف دعبو ةريحلاو ريكفتلا

 نع ًائيش فرعأ كاذنآ نكأ مل ثيح تسئيو اهنع ثحبأ يتلا ةقيقحلا يل حضوتو
 ثيح ةسينكلا نم هتملعت يذلا لوألا يمهفو يدقتعم ىلع تيقبف مالسإلا

 اهيلإ تدع ءاهنم ًاليلق لضفأ ةسينكلا نأو ءاره تادقتعملا هذه نأ تنقيأ

 نيد الو ينيد يه اهنأ ترعشو ىقيسوملا فيلأت ىلع ديدج نم تفكعو :ةيناث

 !!اهاوس يل

 «ىقيسوملا فيلأتلا ةداجإ تلواح ثيح نيدلا اذهل صالخإلا تلواحو



 نس نيقاتشما فئارط

 دق هنأ ناسنإلل يحوي يذلا ةسينكلا ميلاعت نم دمتسملا يبرغلا ركفلا نم ًاقالطناو

 تثدح م1910 ماع ينو !!هبحأو هل صلخأو هلمع نقتأ اذإ هلإلاك ًالماك نوكي

 يعم تيقبو ةيده ميركلا نآرقلا نم ةخسن ربكألا يقيقش يل مدق نأ دعب ةزجعملا

 كلذب متهأ تأدب ةرايزلا كلت نمو .نيطسلف يف سدقلا ترز ىتح ةخسنلا هذه

 مث .هنع ثدحتي اذامو هلخادب ام ف رعأ ال يذلاو يخأ هينادهأ يذلا باتكلا

 ركفأ يتلا ىلوألا ةرملا تناكو سدقلل يترايز دعب ميركلا نآرقلل ةمجرت نع تثحب

 بارغأ نوملسملاو ًايقرع ًايرصنع ربتعي برغلا رظن يف مالسإلاف مالسإلا نع اهيف
 هركي ينانويلاو ينانوي لصأ نم اناك يدلاوو ًاكارتأ وأ ًابرع اوناك ءاوس بناجأ

 كارتألا هب نيدي يذلا نآرقلا هركأ نأ ضورفملا نم ناك كلذل ملسملا يكرتلا

 نأ نم عنام الف هتمجرت ىلع يأ هيلع علطأ نأ تيأر نكلو «ةثارولا عفادب

 .هيف ام ىرأ

 هللا ريغ مساب سيلو هللا مسبب أدبي نآرقلا نأ ترعش ةلهو لوأ نمو

 ةحتاف ةحتافلا رمتست مث ىسفن يف ةرثؤم تناك ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةرابعو

 نيملاعلا قلاخ هلل دمحلا لك [,:ةغف] «َتِِيَلاَمْلا بر ِهَّلِل ُدَمَحْلاطباتكلا

 اوناك ثيح هلإلا نع ةليئض يتركف تناك تقولا كلذ ىتحو ؛تاقولخملا برو

 .يردأ ال !! ؟فيك ةثالث ىلإ مسقم دحاولا هللا نإ :يل نولوقب

 هللا ةدابعب أدب دقف ميركلا نآرقلا امأ !!دوهيلا هلإ سيل انهلإ :يل نولوقي اوناكو

 هعم مستقي كيرش هل سيلف قلخلا ةينادحو ًادكؤم ءًاعيمج نيملاعلا بر دحاولا

 نأ ميركلا نآرقلاب يتفرعم لبق مهفأ تنك مث .ديدج موهفم ًاضيأ اذهو ةوقلا

 ؛مالسإلا موهفميف نآلا امأ .تازجعملا ىلع ةرداقلا ىوقلاو ةمئالملا موهفم كانه



 ىنيفاتشما فئارط نسحب

 ةايحلا نأو ءرخآلا مويلاب ناويإلاب كلذ نرتقاو .ءيش لك ىلع رداقلا وه هدحو هللا

 لوقي |مك دامر ىلإ اًماموي لوحتت محللا نم ةلتك سيل ناسنإلاف ةدلاخ ةرخآلا

 ين اهيلع نوكنس يتلا ةلاحلا ددحي ةايحلا هذه يف هلعفن ام لب «ةايحلا ءاملع

 .ةرخآلا ةايحلا

 ينتمطح يتلا ةسينكلا امأ .هتوعد تبجأف مالسإلل يناعد يذلا وه نآرقلا

 ثزجع امدنع ميظعلا نآرقلا اذهل ينتلسرأ يتلا يهف ءانعلاو ةساعتلا يل تبلجو

 .حورلاو سفنلا تالؤاست نع ةباجإلا نع

 الو بتكلا يقاب هبشي ال هنأ وه ًابيرغ ًائيش ميركلا نآرقلا يف تظحال دقلو
 ىلع نكي ملو ءابتأرق يتلا ةينيدلا بتكلا ين رفاوتت فاصوأو عطاقم نم نوكتي
 هللا ىحوأ يذلا يحولا موهفمب تنقيأ اذهلو .فلؤملا مسا ميركلا نآرقلا فالغ

 ىلع بتك يذلا ليجنإلا نيبو هنيب قرافلا يل نيبت دقل ءلسرملا يبنلا اذه ىلإ هب

 .ةددعتم صصق نم نيفلتخم نيفلؤم يديأ

 امجسنم هلك ناك دجأ مل نكلو ميركلا نآرقلا يف ءاطخأ نع ثحبأ نأ تلواح

 ةلاسر نآرقلا نكي مل .مالسإلا وه ام فرعأ تأدبو «ةصلاخلا ةينادحولا ةركف عم

 نيب قرفي ملو هللا مهمركو مهفرش نيذلا ءايبنألا ءامسأ لك هيف تدجو لب ةدحاو

 نوكت كنإف رخآ نود يبنب تنمآ كنأ ولف ًايقطنم موهفملا اذه ناكو .مهنم دحأ

 تالاسرلا تللست فيك تمهف نبحلا كلذ نمو .تالاسرلا ةدحو ترمد دق

 .رفاك امإو نمؤم امإ :نيفنص اوناك خيراتلا ىدم ىلع سانلا نأو ةقيلخلا ءدب ذنم

 روشعلا ةداعس ةداعسلاب ترعش كلذبو يتالؤاست لك ىلع نآرقلا باجأ دقل

 راكفألا قبطأ تأدب لماك ماع لالخ هلك ميركلا نآرقلا ةءارق دعبو .ةقيقحلا ىلع



 نسكن نيقاتشمل ا فئارط

 تركف مث ملاعلا يف ديحولا ملسملا يننأ تقولا كلذ يف ترعشف هيف اهتأرق يتلا

 يمالسإ ترهشأو ندنل يف دجسم ىلإ تهجتاف ؟ًايقيقح ًالسم نوكأ فيك
 تنقيأ كاذ نيح ابي 2 هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :تلقو

 يهتتي ًالهس ًالمع سيلو ةليقث ةلاسر هتقنتعا يذلا مالسإلا نأ

 .نيتداهشلاب قطنلاب

 نيملسملا هللا دابع نم يناوخإ عم ريسأ نيأ ىلإ تفرعو !ديدج نم تدلو دقل

 مالسإلل ينوعدي نأ لواحي [لسم تلباق ولو «لبق نم مهنم ًادحأ لباقأ مو
 يف انمالعإ ةزهجأ ههوشت امو ةيرزملا نيملسملا لاوحأ ببسب هتوعد تضفرل

 ةيمالسإلا قئاقحلا هوشت ام ًاريثك ةيمالسإلا مالعإلا ةزهجأ ىتح لب .برغلا
 مهبوعش حالصإ نع نيزجاعلا مالسإلا ءادعأ تاءارتفا ديؤتو فقت ام ًاريثكو

 !!اهريغو ةيعامتجإلاو ةيقالخألا ضارمألا نآلا اهرمدت يتلا

 سردأ تأدب مث .ميركلا نآرقلا وهو هرداصم لضفأ نم مالسإلل تهجتا دقل

 تكردأف مالسإلا نيملسملا مّلع هتنسو هكولسب هنأ فيكو ك# لوسرلا ةريس

 يناوخإ تلأسو ىقيسوملا تيسن دقل .هتتسو #4 لوسرلا ةايح يف ةلئاهلا ةورثلا

 اذهو هللا ركذ نع لغشت ىقيسوملاف فقوتلاب نوحصنف ؟رمتسأ له

 ال اذهو ىقيسوملاو يناغألا وج يف نوشيعيو مهلهأ نورجبم ًابابش تيأر دقل
 .لاجرلا ءانب ىلع ثحي يذلا مالسإلا هاضري

 يذلا «مالسإ فسوي» _زنفيتس تاك_ روهشملا يناطيربلا ينغملا ةصق هذه

 قحلاو هو الأ ,ديعب دمأ ذنم هنع ثحبي ام دجو هنأل نييالملاو ةرهشلا ضفر



 نيقاتشطا فئارط انو

 ال يذلا ناميإلا هللا هضوعف .ىرخأو ايند ةيدبألا ةداعسلا ببس يه يتلا ةيادهلاو

 هللا هضوعو «قاطي ال ميحج ناميإ نودب ةايح هللاو معن ,ءيش هلداعي

 ةبحم هضوع .نينسحملاو نيقتملاو نينمؤملا بحي هللاف - ىلاعتو هناحبس- هتبحم

 ضرألا قراشم يف نينمؤملا هدابع نيب نسحلا ركذلا هضوع .هل ضرألاو ءامسلا

 .اهميعنو اهريخل ةياهن ال يتلا ةدلاخلا ةنحلا ميعن هضوعو ءابيراغمو

 نيبيطلا نيحلاصلا دالب سنآ نم ةياكح

 باج هداّبع ًاح اص ًالجر ناك هماهثلا سنآ نم دابع دوعسم نب دمحم ىضاقلا

 «سانلا نيب حالصإلاو داشرإلاو ةوعدلل هتايح بهو «نيمادإ نيب 5 ةوعدلا

 راونألا عماولاو ««صالخإلا ةروسو ةحتافلا ةروس ريسفت» :اهنم تافلؤم ةدع هل

 ءاسنو ًالاجر سنآ لهأ رثكأ حلصأ .اهريغو تادلجبم ةدع يف «راهزألا ةلدأ ىلع

 ين الإ ميقي الو دحأ دنع لخدي ال داشرإلل نميلا يف لقنتي وهو «ةعامجو ةعمجو

 اي .نيكاسملاب ىلوأ هللا تيب :لوقيو هباب ىلع مان ًاقلغم دجسملا دجو اذإو دجاسملا
 .ةداهز نم امل ايو ةعانق نم امل

 تانب ةدع ىلاعت هللا هقزر «هربق ىلع رونلا دهوش ابيرقت ه١ 419ةنس يفوت

 تايعادو تادشرم َنرصو نينمؤملا ءافعض نم ًالجر ةدحاو لكل ىفطصاف

 .ةيوسنلا تاعمتجملا نم ريثك يف اهريغو سنآو ءاعنصو ةدعصب

 لب نيملسملا ءاسؤرو كولم نم سيئرو كلم لكل يغبني :هلوق هحئاصن نمو

 بذي نأ هيلع مهنم دحاو لك .ةحيحصلا ةيمالسإلا ةيعوتلا رشن مهيلع بجي

 كلذب يغتبيو ُ# ىفطصملا دمحم قالخأ ةيضرملا ةبيطلا قالخألا ىلع هبعش



 ارا نيقاتشما فئارط

 نم اههبشي ام لكو تائنيسلا هبعش نم ليزيف دمصلا دحألا دحاولا هللا هجو

 بتري نأو ءوهللاو برطلا اهيف يتلا تالجسملاو قيدانصلا عنمتو .تاريوصتلا

 نورشني نيذلا نيدلا لاجر نم اهيلع ءاردملا نوكي نأو «ةبيطلا قالخألاب هتعاذإ

 نم نيطايشلا قالخأ نم اهوهزنيو ةبيطلا قالخألاب اهؤلميو ميلعتلاو ملعلا

 .اهرخآ ىلإ ريمازملاو برطلا

 نمؤم دبع عمو ربكتم كلم عم توملا كلم ةياكح

 ايندلا ةنيز نم هيف وه ام هبجعأف كولملا نم كلم بكر هنأ :هبنم نب بهو نع
 ذإ كلذك وه انيبف ءًاربكو ًاهيت ًالتماف ناسحلا سبالملاو ناملغلاو ناوعألا ةرثكو

 هسرف ماجلب ذخأف هيلع مالسلا دري ملف هيلع ملسف بايثلا ثر صخش هءاج

 كيلإ يل نإ :لاقف ؛ءلجرلا اهيأ ًايظع ًارمأ تيطاعت دقف ماجللا لسرا :هل لاقف

 هنول ريغتف ,توملا كلم انأ :هل لاقو هراسف هسأر هيلإ ىندأف .كيلإ اهرسأ ةجاح

 ال هللاو ال :لاقف مهعدوأف يلهأ ىلإ عجرأ ىتح ينعد :لاقو هناسل برطضاو

 ًادبع ىأرف توملا كلم ىضم مث ,ةبشخ هنأك عقوف هحور ضبقف ًادبأ كلهأ ىرت
 :لاقو هراسو ةجاح كيلإ يل نإ :لاقف هيلع مالسل ادرف هيلع ملسف ىشمي ًانمؤم
 يلإ بحأ بئاغ نم ام هللاو هتبيغ تلاط نمب ًالهأو ًابحرم :لاقف توملا كلم انأ

 هللاو :لاقف ءاهيلإ تجرخ يتلا كتجاح ضقا :توملا كلم لاقف «.كنم هاقلأ نأ

 كحور ضبقأ ةلاح يأ رتخاف :لاق «ىلاعت هللا ءاقل نم ىلإ بحأ ةجاح نم ام

 ىلصف .دوجسلا يف يحور ضبقاو يلصأ ينعد :لاقف كلذب ترمأ دقف اهيلع

 .ماتخلا نسح كلأسن انإ مهللا .دجاس وهو هحور ضبقف



 نيقاتشطا فئارط ارامل

 داهجلاو ربصلا نم ةباحصلا هيلع ناك امم ةروص

 بحلا نم -مهيلع ىلاعت هللا ناوضر- راربألا ةباحصلا هيلع ناك امم ةروص

 .هغيلبت يفو هليبس يف ينافتلاو هل صالخإلاو مهنيدل

 ةفيرشلا ةيوبنلا ةريسلا نم ًاصخلم اشابلا نمحرلادبع :روتكدلا لاق

 :ةباحصلا رابخأو

 يف ايندلا يديس ىقلي نأ يمهسلا ةفاذح نب هللادبعل حاتأ ميظعلا مالسإلا

 |مهنم لك عم هل نوكت نأو «مورلا كلم ميظع رصيقو ءسرفلا كلم ىرسك هنامز
 كلم ىرسك عم هتصق امأ .خيراتلا ناسل اهيوريو رهدلا ةركاذ اهيعت لازت ام ةصق

 نم ةفئاط ثعبي نأ إ يبنلا مزع نيح ةرجهلل ةسداسلا ةنسلا يف تناكف سرفلا

 ناك دقلو .مالسإلا ىلإ اهيف مهوعدي مجاعألا كولم ىلإ بتكب هباحصأ

 ال ةيئان دالب ىلإ نوبهذي لسرلا ءالؤهف «ةمهملا هذه ةروطخ ردقي © لوسرلا
 ةجزمأ نع ًائيش نوفرعي الو دالبلا كلت تاغل نولهجي مهو لبق نم اهب مهل دهع
 مهزع ةقرافمو مهنايدأ كرت ىلإ كولملا ءالؤه نوعديس مهنإ مث ءاهكولم
 ؛مهعابتأ ضعب نم بيرقلا سمألا ىلإ اوناك موق نيد يف لوخدلاو .مهناطلسو

 ءادفلا هنكلو] .دولوم اهنم دئاعلاو .دوقفم اهيف بهاذلا :ةريطخ ةلحر ابنإ

 مهيف ماقو هباحصأ #4 لوسرلا عمج اذل [ةلاسرلا غيلبت يف داهجلاو ةيحضتلاو
 مكضعب ثعبأ نأ ديرأ ينإف دعب امأ» :لاق مث دهشتو هيلع ىنثأو هللا دمحف ًابيطخ

 ؛ميرم نب ىسيع ىلع ليئارسإ ونب تفلتخا |مك يلع اوفلتخت الف مجاعألا كولم ىلإ
 انثعباف ديرت ام كنع يدؤن هللا لوسر اي نحن : هللا لوسر باحصأ لاقف

 *يئىش ثسح



 اردن نيقاتشطا فئارط

 كولم ىلإ هبتك اولمحيل ةباحصلا نم رفن ةتس -مالسلاو ةالصلا هيلع- بدتنا

 ريتخا دقف يمهسلا ةفاذح نب هللادبع ةتسلا ءالؤه دحأ ناكو مجعلاو برعلا

 .سرفلا كلم ىرسك ىلإ كي يبنلا ةلاسر لمحل

 هعفرت هتياغ ىلإ ىضمو .هدلوو هتبحاص عدوو «هتلحار ةفاذح نب هللادبع زهج

 سراف رايد غلب ىتح هللا الإ هعم سيل ًاديرف ًاديحو ,داهولا هطحتو .داجنلا
 كلذ دنع .هل اهلمحي يتلا ةلاسرلاب ةيشاحلا رطخأو اهكلم ىلع لوخدلاب نذأتساف

 نذأ مث اورضحف هسلجم روضحل سراف ءآمظع اعدو «نيْزف هناوبإب ىرسك رمأ

 .هيلع لوخدلاب ةفاذح نب هللادبعل

 هتءابع ًايدترم «ةقيقرلا هتلمش المتشم سراف ديس ىلع ةفاذح نب هللادبع لخد

 نيب ججأتت ةماقلا دودشم ةماهلا يلاع ناك هنكل .برعلا ةطاسب هيلع ةقيفصلا

 ىتح ًالبقم ىرسك هآر نأ ف «ناهيإلا رون هداؤف يف دقوتيو «مالسإلا ةزع هحناوج

 ك9 هللا لوسر ينرمأ (هنإ ال :لاقف هدي نم باتكلا ذخأي نأب هلاجر دحأ ىلإ أموأ

 :هلاجرل ىرسك لاقف . هللا لوسرل ًارمأ فلاخأ ال انأو ديب ادي كل هعفدأ نأ

 ًابتاك ىرسك اعد مث .هديب باتكلا هلوان ىتح ىرسك نم اندف ينم وندي هوكرتا

 :هيف اذإف هيلع هأرقي نأو هيدي نيب باتكلا ضفي نأ هرمأو ةريحلا لهأ نم ًايبرع

 ىلع مالس سراف ميظع ىرسك ىلإ هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 ران تلعتشا ىتح رادقملا اذه ةلاسرلا نم ىرسك عمس نأ اف «..ىده لا عبتا نم

 ةالصسلا هيلع- لوسرلا نأل هجادوأ تخفتناو ههجو رمحاف هردص يف بضغلا

 ملعي نأ نود اهقزمي لعجو هبتاك دي نم ةلاسرلا بذجف ..هسفنب أدب -مالسلاو

 نأ ةفاذح نب هللادبعب رمأ مث !!؟يدبع وهو اذهب يل بتكيأ :حيصي وهو اهيف ام



 نيقاتشطا فئارط 558

 يردي ال وهو ىرسك سلجم نم ةفاذح نب هللادبع جرخ .جرخأف هسلج نم جرخب
 يأ ىلع يلابأ ام هللاو :لاق نأ ثبل ام هنكل ؟ًاقيلط كرتي مأ لتقيأ .هب هللا لعفي ام

 املو .قلطناو هتلحار بكرو هللا لوسر باتك تبدأ نأ دعب نوكأ لاح

 هوسمتلاف ..دجوي ملف هللادبع هيلع لخدي نأب رمأ بضغلا ىرسك نع تكس

 |ملف .قبس دق هودجوف برعلا ةريزج ىلإ قيرطلا ين هوبلطف .رثأ ىلع هل اوفقي ملف
 - هاز اهف باتكلا هقيزمتو ىرسك رمأ نم ناك اهب هربخ لأ يبنلا ىلع هللادبع مدق

 .«هكلم هللا قزم» :لاق نأ ىلع -مالسلاو ةالصلا هيلع

 يذلا لجرلا اذه ىلإ ثعبا نأ نميلا ىلع هبئان ناذاب ىلإ بتك دقف ىرسك امأ
 نيلجر ناذاب ثعبف ..هب ينايتأي نأ امهرمو كدنع نم نيدلج نيلجر زاجحلاب رهظ

 امهعم فرصني نأب اهيف هرمأي هل ةلاسر |مهلّمحو هللا لوسر ىلإ هلاجر ةريخ نم
 نأو كي يبنلا ربخ ىلع افقي نأ نيلجرلا ىلإ بلطو ..ءاطبإ نود ىرسك ءاقل ىلإ
 .تامولعم نم هيلع نافقي اب هايتأي نأو هرمأ ايصقتسي

 شيرق نم ًاراجت الاجر ادجوف فئاطلا اغلب ىتح ريسلا ناذغي نالجرلا جرخ
 نيحرف ةكم ىلإ راجتلا ىضم مث ,برثي يف وه :اولاقف أ دمحم نع مهالأسف

 ىدصت دق ىرسك نإف ًانيع اورق :نولوقيو ًاشيرق نوئنبي اولعجو ءنيرشبتسم
 ايقل اهاغلب اذإ ىتح ةنيدملا رطش !مهيهجو |ميف نالجرلا امأ .هرش مكافكو دمحمل

 ىلإ بتك ىرسك كولملا كلم نإ :هل الاقو ناذاب ةلاسر هيلإ اعفدو كلل يبنلا
 انتبجأ نإف هيلإ انعم قلطنتل كانيتأ دقو ..كب هيتأي نم كيلإ ثعبي نأ ناذاب انكيلم

 هتوطس تملع دق نم وهف تيبأ نإو ؛كنع هاذأ فكيو كعفني |ب ىرسك انملك
 .كموق كالهإو ككالهإ ىلع هتردقو هشطبو
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 اودغ (لف «ادغ ايتاو مويلا [ىلاحر ىلإ اعجرا» :امهل لاقو ك9 لوسرلا مسبتف

 ىلإ انعم يضملل كسفن تددعأ له :هل الاق يلاتلا مويلا ين كل هللا لوسر ىلع

 هيلع طلس ثيح هللا هلتق دقلف ..مويلا دعب ىرسك ايقلت نل» :|مل لاقف ؟ىرسك

 اكبر لتق ير نإ» ةياور ينو ..اذك رهش نم ..اذك ةليل يف هيوريش هنبا

 .«ةليللا هذه

 . لأ هتازجعم نم ةصقلا تدع دقو :تلق

 ام يردتأ:الاقو امهيهجو ىلع ةشهدلا تدبو هل# يبنلا هجو ين اقدحف

 ام غلبيس ينيد نإ :هلالوقو معن» : لاق !؟ناذابل كلذب بتكنأ !؟لوقت

 كتتكلمو كيدي تحت ام كتيطعأ تملسأ نإ كنإو ءىرسك كلم هيلإ لصو

 .'كموق ىلع

 :لاقف ربخلا هاربخأو ناذاب ىلع امدقو هللا لوسر دنع نم نالجرلا جرخ
 ثبلي ملف .ًايأر هيف ىرنسف كلذك نكي مل نإو «يبن وهف ًاقح ٌدمحم لاق ام ناك نئل

 هلتقأ ملو ىرسك تلتق دقف .دعب امأ :لوقي هيفو هيوريش باتك ناذاب ىلع مدق نأ
 اذإف .مهاومأ باهتناو مهئاسن يبسو مهفارشأ لتق لحتسا دقف انموقل ًاماقتنا الإ

 ىتح هيوريش باتك ناذاب أرق نأ امف .كدنع نمم ةعاطلا يل ذخف اذه يباتك كءاج

 يف سرفلا نم هعم ناك نم ملسأو «مالسإلا يف هلوخد نلعأو ًابناج هحرط
 .نميلا دالب

 رصيقل هئاقل ةصق (مف .سرفلا كلم ىرسكب ةفاذح نب هللادبع ءاقل ةصق هذه

 هعم هل تناكو باطخلا نب رمع ةفالخ ين رصيقل هؤاقل ناك دقل ؟مورلا ميظع

 ...صصقلا عئاور نم ةصق



 نيئاتشطا فئارط نيم

 مورلا برحل ًاشيج باطخلا نب رمع ثعب ةرجهلل ةرشع ةعساتلا ةنسلا يفف

 رابخأ هيلإ تهانت دق مورلا ميظع رصيق ناكو ..يمهسلا ةفاذح نب هللادبع هيف

 صاخرتساو «.ةديقعلا خوسرو «ناهيإلا قدص نم هب نولحتي امو نيملسملا دنج

 .هلوسرو هللا ليبس يف سفنلا

 هب هوتأي نأو هيلع اوقبي نأ نيملسملا ىرسأ نم ريسأب اورفظ اذإ هلاجر رمأف
 مهكلم ىلإ هولمحف مورلا يديأ يف ًاريسأ يمهسلا ةفاذح نب هللادبع عقوف ..ًايح

 انيديأ يف ًاريسأ عقو دق هنيد ىلإ نيقباسلا دمحم باحصأ نم اذه نإ :اولاقو

 نإ :ًالئاق هرداب مث ًاليوط ةفاذح نب هللادبع ىلإ مورلا كلم رظن .هب كانيتأف

 تلعف نإف ..رصنتت نأ كيلع ضرعأ :لاقف ؟وه امو :لاق ءًارمأ كيلع ضرعأ

 توملا نإ ..تاهيه :مزحو َهَقّنَأ يف ريسألا لاقف «كاوثم تمركأو كليبس تيلخ

 نإف ..ًامهش ًالجر كارأل ينإ :رصيق :لاقف .هيلإ ينوعدت امم ةرم فلأ يلإ بحأل

 مسبتف .يناطلس كتمساقو يرمأ يف كتتكرشأ كيلع ضرعأ ام ىلإ ينتبجأ

 هتكلم ام عيمجو كلمت ام عيمج ينتيطعأ ول هللاو :لاقو هدويقب لبكملا ريسألا

 :لاق .كلتقأ نذإ :لاق .تلعف ام نيع ةفرط دمحم نيد نع عجرأ نأ ىلع برعلا

 هيدي نم ًابيرق هومرا :ةيمورلاب هتصانقل لاقو ءبلصف هب رمأ مث ءديرت امو تنأ

 هيلع ضرعي وهو هيلجر نم ابيرق هومرا :لاقف .ىبأف رصنتلا هيلع ضرعي وهو
 نم هولزني نأ مهيلإ بلطو .هنع اوفكي نأ مهرمأ كلذ دنع .ىبأف هنيد ةقرافم

 ىتتح رانلا ىلع تعفرو تيزلا اهيف تبصف ةميظع ردقب اعد مث .بلصلا ةبشخ

 يقلأف اهيف ىقلي نأ امهدحأب رمأف نيملسملا ىراسأ نم نيريسأب اعد مث .تلغ
 هاعدو ةفاذح نب هللادبع ىلإ تفتلا مث ..ةيراع ودبت هماظع اذإو تتفتي همحل اذإف
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 ردقلا يف ىقلي نأ هب رمأ هنم سئي |ملف .لبق نم اهل ًءابإ دشأ ناكف ةينارصنلا ىلإ
 هنإ :مهكلمل رصيق لاجر لاقف «هانيع تعمد هب بهذ |ملف هابحاص اهيف يقلأ يتلا

 هيلع ضرع هيدي نيب لشم (ملف «يلإ هودر :لاقو عزج دق هنأ نظف «ىكب دق
 !؟ًاذإ كاكبأ يذلا اف كحيو :لاقف .اهابأف ةينارصنلا

 دقو .كسفن بهذتف ردقلا اذه يف نآلا ىقلت يسفن يف تلق نأ يناكبأ :لاق

 اذه يف اهلك ىقلتف سفنأ رعش نم يدسج يف ام ددعب يل نوكي نأ يهتشأ تنك
 .هللا ليبس يف ردقلا

 نعو :هللادبع هل لاقف ؟كنع يلخأو يسأر لبقت نأ كل له :ةيغاطلا لاقف

 لاق .اضيأ نيملسملا ىراسأ عيمج نعو :لاق ؟ًاضيأ نيملسملا ىراسأ عيمج

 ىراسأ نعو ينع يلخيف هسأر لبقأ هللا ءادعأ نم ودع :يسفن يف تلقف :هللادبع

 نأ مورلا كلم رمأف .هسأر لّبقو هنم اند مث .يلع كلذ يف ريض ال ًاعيمج نيملسملا

 .هيلإ اوعفّدف هيلإ مهوعفدي نأو نيملسملا ىراسأ هل اوعمجي

 مظعأ هب رسف ربخلا هريخأو باطخلا نب رمع ىلع ةفاذح نب هللادبع مدق

 نب هللادبع سأر لبقي نأ ملسم لك ىلع قح :لاق ىرسألا ىلإ رظن املو رورسلا
 نم نوملسملا اهيأ نحن نيأف ..هسأر لبقو ماق مث كلذب أدبأ انأو ..ةفاذح

 .هللا بنج يف انطرف ام ىلع اترسح اي !؟ءالؤه
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 نينمؤملا ريمأ ةدابع يف يفرشلل «حيباصملا» نم

 ُتِدَق وه َنْمأٍ :ىلاعت هلوق نإ سانلا لوقي :لاق كلام نب سنأ نع يور

 [ة:رمألا] »2 همْيَر َةَمحَر أوُجَرَيَو ةَرجآلا ُرّذَحَح اَمِيآَقَو !َهِجاَس ليل ٌءاَناَ

 هتيأر دقل دهشأف :لاق هتدابع رظنأل هتيتأف :لاق ايو بلاط يبأ نب ىلع يف تلزن

 ىلإ بيقعتلا يف سلج اهنم غرف (ملفءبرغملا هباحصأب يلصي هتدجوف برغملا تقو

 نآرقلا أرقيو يلصي ليللا لوط هتدجوف هلزنم لخد مث ةرخآلا ءاشعلا ىلإ ماق نأ

 ةالص سانلاب ىلصو دجسملا ىلإ جرخو هءوضو ددج مث ,رجفلا علط نأ ىلإ

 مث ءرصعلا مهب لص ىتح مث رهظلا مهب ىلص نأ ىلإ بيقعتلا يف سلج مث رجفلا

 انأو تجرخف .سمشلا تبرغ نأ ىلإ مهنيب يضقي وهو نومصتخي سانلا هاتأ
 .هيف تلزن ةيآلا هذه نأ دهشأ :لوقأ

 لزتعا دقو لكي ايلع تدهش -هنع هللا يضر- ءادردلا بأ نع ًاضيأ اهيفو

 قحل :تلقو هتدقتفاف لخنلا نالسفب رتتساو هيلي نمع ىفتخاو هيلاوم نع

 نم مك يمهلإ :2لوقي وهو يجش ةمغنو نيزح توصب انأ اذإف «هلزنمب

 اهفشك نع تمركت ةريرج نسم مكو .؛كتمعنب اهتلباقم نع تملح ةقب
 انأ |مف ءيبنذ فحصلا ين مظعو ءيرمع كنايصع يف لاط نإ يهلإ .كمركب

 هللا همحر- ءادردلا وبأ لاق ءكناوضر ريغ جار انأ الو ءكنارفغ ريغ لمؤم

 هنم ترتتساف .هنيعب يلع وه اذإف رثألا تيفتقاو توصلا ينلغشف :- ىلاعت

 ءاعدلا ىلإ عزف مث رباغلا ليللا فوج ين تاعكر عكرف «ةكرحلا تلمخأو
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 :لاق نأ هبر هب ىجان امم ناكف ىوكشلاو ثبلاو ءاكبلاو رافغتسالاو

 مظعتف كذخأ نم ميظعلا ركذأ مث .يتئيطخ يلع نوهتف كوفع يف ركفأ يهلإ

 اهيصحم تنأو اهيسان انأ ةئيس فحصلا يف تأرق انأ نإ هآ :لاق مث «يتيلب يلع

 همح ري الو «هتليبق هعفنت الو .هتريشع هيجنت ال ذوخأم نم هل ايف هوذخ :لوقتف

 ةعازن نم هآ ءلكلاو دابكألا جضنت ران نم ٍهآ :لاق مث .ءادنلاب هيف نذأ اذإ ألملا

 الو ًاسح هل عمسأ ملف ءاكبلا ين نعمأ مث :لاق .ىظل تابهلم نم ٍهآ ءىوشلل

 اذإف هتيتأف ءرجفلا ةالصل دصق وأ رهسلا لوطل مونلا هيلع بلغ :تلقف «ةكرح

 انإو هللانإ :تلقو ءوزني ملف هتيوزف ,كرحتي ملف هتكرحف ةاقلملا ةبشخلاك وه
 ؛مهيلإ هاعنأ ًاردابم هلزنم تيتأف :لاق .بلاط يبأ نب يلع هللاو تام نوعجار هيلإ

 ءامب هوتأ مث هللا ةيشخ نم هذخأت يتلا ةيشغلا هللاو يمل : هبل ةمطاف تلاقف

 كارأ اب :تلقف ؟كؤاكب مم :لاقف يكبأ انأو يلإ رظنو قافأف ههجو ىلع هوحضنف

 «باسحلا ىلإ تيعد دقو ينتيأر ول فيكف ءادردلا ابأ اي :لاقف .كسفنب هلزنت

 تفقوف ؛ظاظفأ ةينابزو ظالغ ةكئالم ينتشوتحاو «باذعلاب مئارجلا لهأ نقيأو

 ةمحر دشأ تنكل ايندلا لهأ ينمحرو ءابحألا ينملسأ دقو ءرابحلا كلملا يدي نيب

 .ةيفاخ هيلع ىفخت ال نم يدي نيب يل

 .دبعلا ةلكأ لكأيل اي يلع نينمؤملا ريمأ ناك نإ كيل رقابلا نع اهيفو
 همالغ ريخيو نيينالبنسلا نيصيمقلا يرتشيل ناك نإو .دبعلا ةسلج سلجيو

 .هفذح هيفك زواج اذإو .هعطق هعباصأ همك زواج اذإف رخآلا سبلي مث امهريخ

 عسطق الو «ةنبل ىلع ةنبل الو :ةرجآ ىلع ةرجأ عضو ام ءنينس سم يلو دقلو

 فرصنيو محللاو ربلا زبخ يطعيل ناك نإو «ءارمح الو ءاضيب ثروأ الو ًاعيطق
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 هلل اضر امهالك نارمأ هيلع درو امو «ءلخلاو تيزلاو ريعشلا زبخ لكأيف هلزنم ىلإ

 هلمع قاطأ امو هدي دك نم كولمب فلأ قتعأ دقلو .هندب ىلع امهدشأب ذخأ الإ

 سانلا برقأ نإو.ةعكر فلأ ةليللاو مويلا يف يلصيل ناك نإو ءسانلا نم دحأ

 .ىهتنا .هلمع سانلا نم دحأ قاطأ اميل نِسحلا نب ىلع هب ًاهبش

 وبأ لخد :«ةيردلا ةمكحلا» باتك يف هنادي! نايلس نب دمحأ مامإلا لاق هنمو

 ًادحأ رأ ملام ةدابعلا نم غلب دق وه اذإف :لاق هيبأ ىلع كي يلع نب دمحم رفعج

 .هتهبج تربدو ءاكبلا نم هانيع تضموو «.هنول رفصا دق هب اذإو .هغلب طق

 ملف لاحب هتيأرف «ةالصلا نم هامدقو هاتفش تمروو .دوجسلا نم هفنأ تمرخناو

 كلت ضسعب ينطعأ ينب اي :لاق مث يلإ رظني هب اذإف .هتمحر نم تيكب نأ كلمأ

 هب ىمر ىتح ًائيش اهنم أرق |مف اهضعب هتيطعأف يلع ةدابع اهيف يتلا فحصلا
 .هيلع هللا تاولص يلع ةدابع ىلع ىوقي نم :لاقو ًارجضت

 نينمؤم ا ريمأ ملع ةعس نم ةفيرط

 نمو نيعباتلا رابك نم ءاملعلا ةذباهج فرتغا نكي يلع ملع رحب نم :اولاق
 :مالسلادبع نبا دمحأ نب رفعج ةودقلا ماعلا مامإلا مالسإلا خيش ركذيو .مهدعب

 رماعو .ديبع نب ورمعو .ءاطع نب لصاوو ءيرصبلا نسحلا رضحأ جاجحلا نأ

 هباجأف -دابعلا لاعفأل قلخلا ىنعي- ردقلاو ءاضقلا نع مهأس و ىبعشلا

 :هلوق وهو ههجو هللا مرك يلع نينمؤملا ريمأ هلاق ام الإ هيف فرعأ ال :مهدحأ

 .كاذ نم ءيرب هللاو ءكالعأو كلفسأ كاهد امنإ .كاهد كابن يذلا نأ نظتأ

 - بلاط يِبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ هلاق ام الإ هيف فرعأ ال :لاقف رخآلا هباجأو
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 .قيضملا كيلع مزل قيرطلا كل حسف يذلا نظتأ :-هنع هللا يضر

 اذإ :ناَكي 2 لع نينمؤملا ريمأ هلاق ام الإ هيف فرعأ ال :لاقف ثلاثلا هباجأو

 .ً(لظ ةبوقعلا تناك تح ةيصعملا تناك

 وهف هيلع هللا تدمح ام هناي! يلع هلاق ام الإ هيف فرعأ ال :لاقف عبارلا هباجأو

 نم اهوذخأ دقل هللا مهلتاق :جاجحلا لاقف .كنم وهف هنم هللا ترفغتسا امو .هنم

 .ةيفاص نبع

 ملسأ يبوروأ لجر ةياكح

 هلاعفأ يف اقداص ناكو ؛همالسإ نسحو نييبوروألا نم ملسأ الجر نأ ىكحي

 الو ءايح الو لجخ نود رافكلا مامأ هب زتعيو همالسإ رهظي نأ ًاصيرحو «هلاوقأو

 نلعأف :لوقي .كلذ ىلع صرحي هنإف ةبسانم كانه نكي مل ولو ىتح ددرت وأ فوخ

 ديدعلا نيب اهل تمدقتف ةيفيظو ةصرف نع ةرفاكلا ةيموكحلا تاسسؤملا ىدحإ يف

 سفانتلاو ةيصخشلا ةلباقملا نم دب ال ناكو ؛يمالسإب ًاروخف تنكو رافكلا نم

 ةدع ةسسؤملاب ةصاخلا ةنجللا هتلأس ةلباقملا تأدب (لف «ةفيظولا هذه ىلع مئاق

 يننأل رمخلا برشأ ال :ًالئاق باجأف ؟رمخلا برشت له :اهنم ناك ةلئسأ

 كل له :ةنجللا تلاق ءاهبرشو رمخلا ةرقاعم نم ينعنمي ينيدو تملسأ

 نيدأو هيلإ بستنأ يذلا مالسإلا ينيد نأل ال :ملسملا لاق ؟تاقيدصو تاليلخ

 - هللا ةعيرش ىضتقمب اهتحكن يتلا يتجوز ىلع يتقالع رصقيو كلذ ىلع مرحي هب

 ,ةقباسملا هذه ين حجني نأ نم سئاي هبش وهو ةعاقلا نم جرخو .-لجو زع
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 وه حجنو اولشف ًاريبك مهددع ناكو نيقباستملا ءالؤه عيمج نأ ةجيتنلا نكلو

 نأ رظتنأ تنك :ًالئاق هلأسو ةنجللا لؤسم ىلإ بهذف «ةقباسملا هذه يف هدحو

 قانتعا ىلعو مكنيد يف مكل يتفلاخت ىلع يل ًاباقع ةفيظولا هذه نم ينومرحت
 :لاق ؟كلذ رس اف ىراصنلا نم مكناوخإ ىلع يلوبقب تتجوف نكلو «مالسإلا

 تالاحلا عينج يف ًاهبتنم ًاصخش نوكي نأ هيف طرتشي ناك ةفيظولا هذهل حشرملا نإ
 انكف كلذك نوكي نأ نكمي ال رمخلا ىطاعتي يذلا ناسنإلاو ,نهذلا رضاح

 دقلف كيف طرشلا اذه رفوتل ًارظنو ؛رمخلا نوبرشي ال نيذلا نم ًاصخش بقرتن

 -لجو زع- هالوم ًاركاش ًادماح جرخف .ةفيظولا هذه يف كيلع رايتخالا عقو
 هَل لعج هللا قكَي نمو :ددري وهو ةميظعلا هئالآو همعن نم هالوأ ام ىلع

 لج هللا ٍقْكَي نمو 1.:قدطلا# بست ال ُتِيَح ّْنِم ُهَقُزْريَو (ج) اجرح
 دل ْمِظْعِيَو ِفَتاَعْيَس ُهَنَع ٌرِفَكُي هلأ ِقْكَي نمو «[4:قالطلا] 4س هرمأ ْنِم هه

 . [ه:قالطلا] 4 [َرَجَأ

 نمؤم لا قشاعلا ةياكح

 يعخنلا ورمع نب ءاجر نع ميهاربإ نب قاحسإ نع لماك يبأ نع دربملا ركذ
 موق راوج يف لزنف  داهتجالاو دبعتلا ديدش .هجولا ليمج ىتف ةفوكلاب ناك :لاق

 لزن ام ةيراجلاب لزنو «هلقع اهب ماهو اهيوهف ةليمج مهنم ةيراج ىلإ رظنف عخنلا نم

 |هيلع دتشا (ملف ءاهل مع نبال ةامسم اهنأ اهوبأ هربخأف ءاهيبأ نم اهبطخي لسرأف هب
 دتشا دقو يل كتبحم ةدش ينغلب دق :ةيراجلا هيلإ تلسرأ ىوحهلا ملأ نم هنايساقي ام

 لاقف «يلزنم ىلإ ينيتأت نأ كل تلهس تئش نإو «ءكترز تئش نإف «كب يئالب
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 َباَّذَع َيَر ُتْيَصَع نإ ٌفاَحَأ نإ نينلخلا نيتاه نم ةدحاو الو :لوسرلل
 اهغلبأ |لف .اهبيهل دمخي الو اهريعس وبخي ال ًاران فاخأ [ه:مامال] 4ٍميِظَع موي

 نإو دحأ نم اذهب قحأ دحأ ام هللاو هللا فاخي اذه عم هارأو :تلاق لوسرلا

 ءاهرهظ فلخءاهقئالع تقلأو ايندلا نم تعلخنا مث ءنوكرتشمل هيف دابعلا

 تنام ىتح هيلإ اقوشو ىتفلل ابح لحنتو بوذت كلذ عم يهو دبعتت تلعجو

 موي تاذ هانيع هتبلغف ءاهل وعديو هدنع يكبيف اهربق يتأي ىتفلا ناكف ءكلذ نم

 تيقل امو تنأ فيك :لاقف رظنم نسحأ يف همانم يفاهآرف اهربق ىلع

 :تلاق ؟يدعب

 ناسحإو ريخ ىلإدوقيبح مكتبجحم يله ساي ةجملامعن

 :تلاقف ؟ترص مالإ كلذ ىلع :لاقف

 ينافلاب سيل كلم دلخلاةنجيف هللاوزال شيعو ميعن ىلإ

 دقلو . كاسنأ هللاو انأ الو :تلاقف ءكاسنأ تسل ينإف كانه ينيركذا :لاقف

 ىتتم :اهل لاقف ,داهتجالاب كلذ ىلع ينعأف اننيب عمجي نأ كالومو يالوم تلأس

 لايل عبس الإ ايؤرلا دعب ىتفلا شعي ملف ءانارتف بيرق نع ينيتأتس :تلاقف ؟كارأ

 .ىلاعت هللا همحر تام ىتح

 مهسفنأ ىلع نيرثؤملا ةياكح

 انأو ناضمر رهش مجهو ةديدش ةقاضإ تقضأ :لاق هنأ يدقاولا نع يكحو
 ينضرقي نأ هلأسأ يولع يل قيدص ىلإ تبتكف كلذل يعرذ قاضف ةقفن ريغب

 كلذ يشع ناك املف ,يدنع اهتكرتف موتخم سيك يف اهب يلإ ثعبف .مهرد فلأ
 مهرد فلأب ناضمر رهش ةقفنل هفاعسإ ينلأسي يل قيدص ةعقر ِّلع تدرو مويلا
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 ينم ضرتقا يذلا يقيدص ينءاج دغلا ين ناك الف .همتاخب سيكلاب هيلإ تهجوف
 :تلقف مهاردلا ربخ نع يولعلا ينلأسف هنم تضرتقا يذلا يولعلاو

 .مهم يف اهتفرص

 يدنع امو رهشلا اذه برق دقل هللاو :لاقو كحضو همتخب سيكلا جرخأف

 اذه يقيدص ىلإ تبتكو .كيلإ اهب تهجو يلإ تبتك املف مهاردلا هذه الإ

 دقو ءاهحرشف ةصقلا نع هتلأسف سيكلاب يلإ هجوف مهرد فلأ هنم ضرتقأ

 :امهل تلقف يدقاولا لاق .جرفلاب ىلاعت هللا يتأي اهقفنن نأ ىلإو اهمستقنل كانئج

 لصح ام رثكأ تقفنأف ناضمر رهش لخدو اهانمسقف !!مركأ انيأ يردأ تسل

 نب ىسحي يلإ ثعب ذإ كلذك انأ |نيبف يرمأ يف ركفأ تلعجو يردص قاضو اهنم
 ىري ايف ةحرابلا كتيأر يدقاو اي :لاقف هيلإ ثرصف موي ةرحَّس ين يكمربلا دلاخ

 ؛كرمأ يل حرشاف ىذأو ديدش مغ ين كنأ ىلع ينتلد لاح ىلع تنأو مئانلا

 يردأ ام :لاقف مهرد فلألاو يقيدصو يولعلا ثيدح تغلب نأ ىلإ هتحرشف

 .ءاضقلا يندلقو نيرشعب امو مهرد فلأ نيثالثب يل رمأو مركأ مكيأ

 اقيقد يرتشيل هب جرخ مهردب قدصتملا ةياكح

 ًالجر نأ لجر ينثدح :لاق - هنع ىلاعت هللا يضر - ضايع نب ليضفلا نع

 سأرب ذخآ |مهنم لك نيلجر ىلع رمف ًاقيقد هب يرتشيل مهردب هعابف لزغب جرخ
 هل سيلو مهردلا كلذ امهاطعأف .مهرد يف نالتتقي :ليقف ؟اذه ام :لاقف .هبحاص

 .تسيبلا نم ءايشأ هل تعمجف .هل ىرج اهب اهربخأف هتأرما ىلإ ىتأف .هريغ ءيش

 ينعي] تحورأ دق ةكمس هعمو لجر ىلع رمف هيلع تدسكف اهعيبيل بهذف
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 نأ كل لهف دسك دق ءيش يعمو دسك دق ًائيش كعم نإ :هل لاقف [اهحير ريغت

 ونقه ورل لاقو تيل لإ ةعسلاب لجرلا ءاجو هقاب اذبياذه يعيب
 تقشف اهحلصت ةأرملا تماقف ؛عوجلا نم انكله دقف ةكمسلا هذه رمأ يحلصأف

 دق يديس اي :ةأرملا تلاقف ءاهفوج نم تجرخ دق ةؤلؤلب يه اذإف ةكمسلا فوج

 ؛ماحلا ضيب براقي وهو جاجدلا ضيب نم رغصأ ءيش ةكمسلا فوج نم جرخ
 لاقف هّبل راحو هلقع راطف هلثم هرمع يف ىأر ام ءيش ىلإ رظنف ينيرأ :لاقف

 فرعأ ينكلو ال :لاق ؟ولّوللا ردق فرعتأ :تلاقف ةقؤلول اهنلظأ هذه :هتجوزل

 يرهوج هل قيدص ىلإ ؤلؤللا باحصأ ىلإ قلطناو اهذخأ مث ءكلذ فرعي نم
 رظنا :لاقو ةضيبلا كلت جرخأو ثدحتي هبناج ىلإ سلجو كي درف هيلع ملسف

 تئش نإف ًافلأ نوعبرأ لع اهب كل :لاق مث ًاليوط رظنف :لاق هذه ةميق مك

 كلابب نمثأ هنإف نالف ىلإ اهب بهذاف ةدايزلا تبلط نإو ةعاسلا لاملا كتضبقأ
 نإو ًافلأ نوناث يلع اهب كل :لاقو اهنسحتساو اهيلإ رظنف هيلإ ابب بهذف «ينم

 هيلإ اهب بهذف « ينم كل اهب نمثأ هارا ينإف نالف ىلإ اهب بهذاف ةدايزلا تئش

 :لاقف ائيش كلذ قوف كديزي ًادحأ ىرأ الو ًافلأ نورشعو ةئام يلع اهب كل :لاقف

 ةردب لك يف ةردب ةرشع يتنثا مويلا كلذ يف لجرلا لمحف «لاملا هل نزوف «معن

 بابلاب فقاو ريقف اذإف هيف اهعضيل هلزنم ىلإ اهب بهذف ,مهرد فالآ ةرشع

 فصن ذخ :لاقف لجرلا لخدف لخدا ءاهيلع تنك يتلا يتصق هذه :لاقف «لأسي

 هبلإ عجرو ديعب ريغ دعابت مث اهلمحف ردب تس ريقفلا لجرلا ذخأف :لاملا اذه

 يذلا -لجو زع- كبر كيلإ ينلسرأ امنإو ريقف الو نيكسمب انأ ام :لاقو
 ةعسست كل رخذو هنم ٌطاريق كاطعأ يذلا اذهف اطاريق نيرشع مهردلاب كاطعأ
 .ةدشلا دعب جرفلا نم ىهتنا ءاطاريق رشع
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 شامقلا عيئاب يكسملا ةياكح

 هللا هضوع هلل ًائيش كرت نم باتك نم يمزاحلا هللا دبع نب ميهاربإ ديسلا نع

 تويبلاب فوطيو هرهظ ىلع هعضيو «شارقلا» زبلا عيبي باش كانه ناك :لاق

 نم هللا هابح امل هبحأ هآر نم ةئيهلا ليمج .ءاضعألا ميقتسم ناكو ؛انقّرف» هنومسيو

 ةقزألاو عراوشلاب رمي وهو مايألا نم موي يفو «نيرخآلا ىلع ةدئاز ةماسوو لامح

 لوخدلاب هترمأو اهيلإ ءاجف هتدانف ةأرما هترصبأ ْذِإ «انقّرف» هتوص ًاعفار تويبلاو

 َكُمْدَأ مل يننإ :هل تلاقو ءًاديدش ًابح هتبحأو هب تبجعأو «تيبلا لخاد ىلإ

 هتعدو .دحأ رادلا يف دجوي الو كل يتبحم لجأ نم كتوعد انإو كنم يرتش

 اهديزي |مف .ىودج نود نكلو هباقع ميلأ نم اهفوخو هللاب اهركذف اهسفن ىلإ
 مارحلا نم ًاعنتمب هتأر |لف ءاعنم ام ناسنإلا ىلإ ءيش بحأو ءًارارصإ الإ كلذ

 ديريو يراد لخد :مهل تلقو سانلا يف تحص هب كرمآ ام لعفت مل اذإ هنإ :تلاق

 ىأر املف .يتيب لخاد كننأل يمالك سانلا قدصي فوسو يتفع نم لاني نأ

 نم مامحلا ىلإ لوخدلاب يل نيحمست له :اهل لاق ناودعلاو مثإلا ىلع اهرارصإ

 بولطملا ىلع قفاو دق هنأ تنظو ًاديدش ًاحرف لاق اب تحرفف «ةفاظنلا لجأ

 مامحلا لخدو .ميظع ءيشل اذه نإ ينيع ةرقو يبيبح اي ال فبكو :تلاقف

 ناطيشلا لئابح ءاسنلاف ةيصعملا لحو يف عوقولاو فوخلا نم شعتري هدسجو

 ليلد اي ينلد لمعأ اذام يهإ اي ءامهثلاث ناطيشلا ناكو الإ ةأرماب لجر الخ امو

 مهلظي نيذلا نم نأ ًاديج ملعأ انأ :لاقف ةركف هنهذ يف تءاج ةأجفو .نيرئاحلا
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 ينإ :لاقف لامجو بصنم تاذ ةأرما هتعد لجر هلظ الإ لظ ال موي هلظ تحت هللا

 ثروت ةوهش برو .هنم ًاريخ هللا هضوع هلل ًائيش كرت نم نأ ملعأو هللا فاخأ

 يبلق نم عفريس هللا نأ ريغ ةيصعملا هذه نم ينجأس اذامو رمعلا رخآ ىلإ ًامدن

 نم يسفن يمرأ له لعفأس اذام نكلو ؛مارحلا لعفأ نل . ال..ال هتذلو ناهيإلا رون

 يدسج خطلأس ًاذإ .اهحتف بعصيو ًادج ةقلغم اهنإف كلذ عيطتسأ ال ةذفانلا

 ...ينأشو ينتكرت لاح ا هذه ىلع ينتأر اذإ اهلعلف خاسوألاو تاروذاقلا هذ

 سوفنلا نم جرخي هنأ عم .سوفنلا هنم ززقت يذلا لعفلا كلذ ىلع ممص ًالعفو

 يلع فلخاف لمعلا اذه لمعأ ينلعج كفوخ يديسو يهلإ هابر :لاقو ىكب مث

 بقرتي ًافئاخ جرخف نونجم اي جرخا :هب تحاص هتأر املف مامحلا نم جرخو ءًاريخ

 يف هيلع نوكحضي سانلاو هعاتم ذخأو هنع نولوقيس اذامو مهمالكو سانلا نم

 مامحلا لخدو هبايث علخو ءادعصلا سفنت كانهو هتيب ىلإ لصو ىتح عراوشلا
 اهيأ ال ؟اذكه هيلوو هدبع ىلاعت هللا كرتي له ؟اذام مث .ًانسح ًالسغ لستغاو

 قراف ىتح هدسج يف يقب ًايظع ًائيش هللا هضوع مامحلا نم جرخ امدنعف بابحألا

 نم جرخت ةحاوف ةيكز ةيرطع ةحئار هناحبس هللا هاطعأ دقل ةايحلا دعب امو «ةايحلا

 ناك دقف .يكسملا هل ابقل كلذ حبصأو راتمأ ةدع دعب ىلع سانلا اهمشي هدسج

 يف تيهذ يتلا ةحئارلا كلت نم الدب هللا هضوعو .هدسج نم جرخي كسملا

 هربق ىلع اوبتك هربق يف هوعضوو تام ام دنعو .تقولا ىدم تيقب ةحئار تاظحل

 ملسملا ناسنإلا اهيأ اذكهو . ةيعرش ةرايز رازي حبصأو هتيأر دقو يكسملا ربق اذه

 َنيِذْلا ِنَع َعِفاَدُي هللا حرإ» هنع عفادي لب حلاصلا هدبع كرتي ال هناحبس هللا

 ابيأ ,نولئاسلا نيأف هنيطعأل ينلأس نئلو :لوقي هناحبس هللا [”8:جح]4 ْأَوْتَماَء

 .؟ملسملا دبعلا
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 نولبقيو يصاعملا نوكرتي نيذلا نيأف ءريثكلا ليلقلا ىلع يطعي هناحبس هللا نإ

 هلوسر ءادنو هللا ءادنل نوبيجتسي الأ ؟مهنم ذخأ امم ًاريخ مهضوعي ىتح هللا ىلع

 .تيل اي ..؟ةرطفلا ءادنو

 -مالسلا هيلع- دباعلا يلع

 يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب نسحلا نب ىلع :«ةغمادلا» ين لاق

 نيب ةيح تلخدو .ريخلا يلعو .رغألا يلعو «حلاصلا دبعلا ىمسي ناكو .بلاط

 ةوالتلاو ةدابعلا ريثك ناكو ءاهنم فاخ الو ةالصلا نم جرخي ملف يلصي وهو هبايث

 لاق هيلإ تفز املف نسحلا نب نسحلا نب هللادبع همع ةنبا جوزت «ميركلا نآرقلل
 كلذك اتابف ؛معن :تلاق اننيب عمج ثيح هلل ًاركش ةليللا هذه يلصن نأ كل له :اهل

 ثيح ىلاعت هلل ًاركش مويلا اذه موصن نأ كل له :هل تلاق رجفلا عولط اند |ملف

 ايناث اماص مث ,نايلصي اتابف ةيناثلا ةليللا تلبقأ مث ءاماصف .معن :لاق اننيب هللا عمج

 نب هللادبع همع هل لاقف «ةلماك ةنس ناموصي ام*رابنو ناموقي |مهليل كلذك

 اذه تكرتامالإ كيلع تمسقأ ؟ ## كدج ةنس نع تبغر :نسحلا
 بحاص يلع نب نيسحلا امه دلوف [حلاصلا جوزلا :امه لاقي ناكو تلقآ]رمألا

 ريشك نسحلا نب نسحلا نب نسحلا نب يلع ناكو «ديهشلا مامإلا يل خف
 نب نسحلا نب هللادبع همعو وه نيسوبحملا ةلمج نم ناكو ءميركلا نآرقلل ةوالتلا

 تاقوأل نودتبي ال ملظم قبطم يف اوناكف نسحلا ينب نم ًالجر نيرشع ين نسحلا

 مهيلع مظعو ءالبلا مهيلع دتشا املو .درولا نم هداتعي ناك امل هتءارقب الإ ةالصلا

 ناكو] ىلاعت هللا عداف انب لزن ام ينب اي ىرت دق :نسحلا نب هللا دبع لاق رمألا

 اهغلبيل نكي مل رانلا يف ةلزنم قيناودلا يبأل نإ مع اي :لاق مث ركفف [ةوعدلا باجم
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 وعدأ نأ تئش نإف هيف نحن اهب الإ اهغلبن مل ةنجلا يف ةلزنم انل نإو ءانب لعف اب الإ
 «تلعف رانلا يف هتلزنم نع هب رصقيو ةنجلا يف انتلزنم نع انب رصقي نأ ىلاعت هللا
 .مهيلع هللا ناوضر ًاعيمج اودهشتسا ىتح اوبستحاو اوربصف .ال :لاقف

 ةيالولا نع نيدهازلا ةريس نم ةبيجتع

 هدعب سانلا برطضا هيلع هللا ناوضر دمحم نب يلع يدهملا مامإلا يفوت امل

 ,مايقلل حلصي نميف رظنلاو عامتجالل رافظ ىلإ نيدلا حالص رصانلا هدلو راصو

 ةمالعلا ديسلا ىلإ الإ نيدلا حالص ديسلا نع نولدعي ال رهاظلا ءاملع ناكو

 امل هاوس رمألا اذهل حلصي ال :نولوقيو «ةزمح نب ىبحي مامإلا نب دمحم نب هللادبع

 .فرصتلا نسحو ريبدتلاو ةعاجشلاو لبنلاو عرولاو «ملحلاو ملعلا نم هب ىلحتي

 مهعم نمو همامعأو هدلو عم رافظ ىلإ ريسملا نم رذتعا كلذ مهف املف

 وهو ىورذعي ملف رذتعاف .ءءالضفلاو ءالعلا نم ثوح ةرجه نم

 عرضتبو هوأتي وهو مهعم راصف ةمألا ةيلوئسم لمح نم رمألا كلذ نم لصنتي
 .ةريسلا هذه يف يل رخ مهللا :لوقيو ًاجرخم هل لعجي نأ -ىلاعتو هناحبس- هللا ىلإ

 عرضت يف ليللا ةليط ناكو «ةبهرم دالب نم داسكلا لحم يف ةليللا كلت اوسمأو

 .هنم ًاجرخم هل لعجيو رمألا اذه هنع فرصي نأ - ىلاعت- هللا ىلإ لاهتباو

 رجفلا اولص (للف .دوعقلاو مايقلا نع هعنم هنطب يف ملأ ليللا رخآ يف هل ثدحف

 ءاشعلا ةالص دعب ةليللا كلت يف فوتو .ثوح ىلإ هودرو فدقش يف هولمح ًاعيمج

 ةباحتسا ىلع هركشيو - ىلاعت- هللا دمحي وهو دهوشو «ةنس نيثالثلا نود هرمعو

 .مهريغو ءاملع نم سانلا بجعتف هجرف ليجعتو هئاعد
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 انتفلا اوفاخو ايندلااوقلط انضنًا ابها نإ

 انطو يحل تسيلاهنأ اوملع(لفايندلااوربس

 انف ساهيف لامعألا حلاص اوزغتاوة جلاوهولعج

 هتسورع عمم باشل ةفيرط ةياكح

 بطخ نأ عاطتسا ديهج دهج دعبو جاوزلا يف بغر ملعلا ةبلط نم ًاباش نأ يور

 نم ةلعش مهلكو هجاوز هل نوكرابيو هنوئنبي لوخدلا لبق هؤالمز هيلإ عمتجاف .ةأرما

 عضتل :اولاقف ءاهيلع لخد اذإ عنصي اهب هنوملعيو هنوحصني اوراصف «جاوزلا يف ةبغرلا

 كب ذوعأو .هيلع اهتلبج ام ريخو اهريخ كلاسأ نإ مهللا :لوقتو اهتيصان ىلع كدي
 مهقزرا مهللا يف يلهأل كرابو «يلهأ ين يل كراب مهللا «هيلع اهتلبج ام رشو اهرش نم
 ءريخ يف تقرف اذإ اننيب قرفو ءريخ يف تعممج ام اننيب عمجا مهللا ,مهنم ينقزراو ينم
 لك هنم ذخأ دق لجنلاو ءايحلا ناك ةسورعلا ىلع لخد (ملف «هبيج يف اهلقنو اهظفحتف

 ىزأأ َنَحَبُْس بس :لاقف ءالمزلا» هوملع ام منو فجرت يهو هدب عضوف لخأم

 8 فرعرا] 4َنيِنِرقُم رمل ابك اَمَو اَذَه ل رك

 اهيف ماهو اهقلطف هتجوز هتكرف لجرل ةفيرط ةياكح

 ريهشلا هباتك يف - ىلاعت هللا همحر - يمعنلا رديح نب دمحم ةمالعلا ديسلا لاق

 .«ينايلسلا فالخملاب فارشألا باسنأ يف فاطللا رهاوجلا»

 ققحملا نع ةياور يقرشلا دعس نب دمحم مالسإلا خيش ةمالعلا يضاقلا دافأ

 نأ [ةيتآلا]ةغيلبلا ةديصقلا هذه ءاشنإ يف ببسلا نأ نامغج دمحأ نب نيسح غيلبلا
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 ىنغلا نم اهريسايم دحأل ناكو «ةدعصب ملعلل ًابلاط ناك يبهلا دمحم بيدألا

 اهوبأ دارأف «لاثملاو لكشلا ةميدع .فاصوألا ةلماك «لامجلا ةعئار تنب ةورثلاو

 كتل راتخاف ءابب بألا فغشل هنع لقتنت الكل هتيب يف نوكي نمب اهجوزي نأ

 نم بماوملاو اهايإ هحنمف ءيبهلا بيدألا ةنونكملا ةردلاو ةنوصملا ةرهوجلا

 جرخي مو اهاّيمح سأك ىستحاو ءاهاّيرب عتمتو ءاهيلع لخدف -العو لج- هللا

 نظن يهو اهانع لك اهافك ٍلاو عم ةنسحلا ةلاحلا ىلع ةنسلا وحن تيبلا نم اهنع

 يذلا صخشلا كلذ نم تارهوجملاو شايرلا نم هسبلت ام نأو ,ىنغ ين اهجوز
 يأ] لستغملا ىلإ قبسلا مايألا ضعب يف اهنم ناكف «ىنملا لانو دعسلا هظحال

 يتلا اهبئاوذ تلسرأف لجخلا اهارتعاف بايثلا ةعولخم يهو اهأجافف [مامحلا

 بيدألا كلذ تهبف ءاهندب عيمج تطغف «نيباعثلاكو بارغلا فادغ نم دوسأ

 تنك ام :لاقف ءباجعلا بجعلا نم دهاش امل .باسحلا عاضو دعلا ين طلغو

 ردبلا نم لمجأ يه نمل ةأفاكملا نع يلاح فعضلو «عئارلا كلامج كب قحأ

 ةيمرلا نم مظعأب لصفملا يف ةحراطملا كلت تلحو ةيمدلا كلت تفنأف ؛علاطلا

 ملو ,راهنلا هل ناب نيح ىعسكلا ةمادن مدنو «راون قدزرفلا ةقرافم ًاهركم اهقرافف

 يبأ ىلإ ًادجم ريسلا لمعي لزي ملو ءًاراتحم ههجو ىلع ًايئاه جرخ ىتح اهب ببشي لزي
 هحدمو ينسحلا يبطقلا يدهملاب ذالف ءشيرلاو يناوخلا هنم عطقنا دقو شيرع

 ام يبطقلا عمس املف ««يدنرلا تاذب يحلا عبرم اي» : اهلهتسم يتلا ةديصقلاب

 يإ :لاقف ؟نامزلا اذه يف ءاديغل دجوي فصولا اذه له :لاق يبلا هب اهفصو

 دق اهنأ نظو .ةصغلا نم هلان ابو ةصقلا همهفأ مث «ناندع لآ جات اي كسأر ةايحو

 |ب ةدعاسملا يلعف تفصو (ى ةيمدلا كلت تناك نإ :يبطقلا لاقف «ةصرفلا تتاف

 رهدلا ينلماع دقو اهيلع ءانثلاب يفي ال يناسلو .فصولا قوف يه :لاقف تدرأ

 نم يبهلاو ءشيرع يبأ نم هجوتف هسفنب اهبتدهاشم الإ يدهملا عسي ملف .فسعلاب
 هنأ همهفأو . كيلملا كلذ اهدلاو ىفاو !لف ءشيطيو هسح بهذي داك دق حرفلا
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 نم دهاشف .رفانلا يبظلاك هيلإ تلخدف «كيلمتلا هنم راصف هتنبا جاوز ديري
 راتحاف يبحلاب اهحاكنإ يف اهدلاو ملكو ,لوخدلا لبق اهنيحل اهقلطف رهابلا اهامج

 لفكتو . شأجلا اهيف نكسو شايرلاو دوقنلا نم ةرفانلا كلتل لذبف لوقي فيك

 متف اهنيحل تيضر ىتح بئاغرلا امل فعاضو اهنونظم نم مزلي ام عيمجب
 امو ةيبرعلا ةوتفلاو ةبيجعلا اياضقلا نم هذهو .لمشلاب لمشلا عمتجاو ءلصولا
 داز ام لب هبذكأ هقرأ رعشلا لك سيلو نسحلا ركذلل اهاقبأو «ةبقنم نم اهمظعأ

 .بلاطملا هب لاني ةغلابملا يف

 :ةقطان ةغالبلاو ةحاصفلا ناسلبو «ةقيافلا ةديصقلا يه هذهو

 يدعب تنك فيك ريخ هللاب يدنرلا تاذب يحلاعبرماي

 يدجولوطو يدابكأرحاو يدجت ةادغلا كيف ةفقو له

 يدهج ىصقأ كايف ينزحو يحون

 انشأرمثتانانغرلكو ابعلمايلعلوايرل تنك

 ايعناليلموبلاريطكيفو ابضلاو ماعنلل ىوأم تحبصأ

 دعرلا قود ص لاطه كداج

 ارثعامارك مسار غم ارفقم نينعاظلا دعب تحبصأ

 ىرج ُتلناملًّينيععمدف ارِفلاو ءابضلاو ماعنلا كيف

 ٍدوسم لجلجم نم كاقس

 رهبعلو ىحض سآلا كحضيو ٌرفونيلاو حيشلا كيف تبي

 ٌرمجأو ضيسبأ كيف رهزلاو كينسلا كيف ضكر يادغاذإ

 يدنرلا نوصغ نابلا قناعو

 ىضقنا دق يذلا شيعلا عجربو ىضم ام دوعي له يرعش تيلف
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 اضيبأ يدوس داعدق تاهيه اضغلا تاليثألًايقسو ًايعر

 دوسملكداعدق يضيبأ و

 ةماسولاوةمعنلاةرههاظ ةماقٍبيضقلاكافيهبرف

 ةماب فو دجن يف تقناع ةماداملاهرغث يفقح يلم

 دولاعاضمريغاييع

 رفعألا لازغلاك اديغ بح يف رذعاو ٍلينع كنع عد ٍلذاعاي

 رصسعم ثالثو رشعةنا رمرملاقوح لشابعك كيرت

 دهن تاذ ريغ قاضعلا عوط

 رتسيهتاسرأ نإاهرعشو رهزي لاله لا شا هنيبج

 ٍدهشب قتاعمادمهيف

 افقرقارمخكنتطعأْسَمَكاوأ افرفرًاقرب كايرتْتَمَسِب نإ
 افيهأ ًانصغ كترأ ثَّرطخوأ افنشًانسح كترأ ت َظَخ وأ

 يدبأو ةراتاهاوه يفخأ

 بيصن ىفوأ مسلا برام انأ بيجع يف ًابيجع نسحلا نم توح

 بيط موسيلهلسيلوأيب بيثك ينأيضقو ًاسمشوًليل
 ديزلاكاهسملميتلاالإ

 حايص ا هطرقل لجحلا تمص نإ حادر ب يباعرلا بيعارخلا نم
 حالملاتايرجاحلاهنمراغت حاشولا عاج اهجلمد تعبسشأوأ

 دقلانيلبنابا رخافت

 ادجسعدودقلا ينوأولؤلو ادرمزاهمسبمنمكبرت
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 ادفليكارحملا ضيبلاههنك ادملثألاديرتاماسعن ءاجعد

 يدقأ ءوس لك نمانأًاضيأ

 جعدأ ام جعدأ جاس فرطلاو جلفم بنش اهنمرغنلا

 جهوعءاسنلانيبامنأك جلبأ نيبجلاو ماس ديملاو

 ٍدجن ءابض نم ءامحأ علتأ

 دمامميةضغاهبعكو دلوب ضخمت ل ءاسعن ءاسسعل

 دربوأ لخنعلطوأرهوجوأ دمجءاماايأ انغك

 ٍدرسلا حيسلم ٌبطر ؤلؤاوأ

 اهنفج بدهدخلااهنمبرضي اهنصغيفةمامحابأك

 اهتذأطرقدعبايةقيشر اهنسحباسنلىلعةهتات

 يقعلالاجم ف سيمت نيح
 اهنزمرطقنيح يقع لهذي اهّتس رغصل ىو ام كيطعت
 اهندنمادغدق يرحب جومو اهنفنمىوهها ينيثفراصدق

 يدنز رارش نسم اهالطصمو

 اطخلا تاليوطلا ديغلا نم تسيل اطقلا ةيشم ضرألا يناهتيشسم

 اطسنإمآتيال ب حلانإ اطخلاو اهنم شيمختلا ينبجعي

 دعوبدجي اذه بيح
 فرحتتال عجضملانمالسك فشرياهنم لاسلسلا اهرغث يف

 فقرقلاهيف بددق نمك تمات فصن راهنلا داك اذإ ىتح

 ٌدقكللال كارلا كاوسولإ

 هلجخ نمهدخ يفةرمحوذ هلكلك نم يل فرشأ نداشو

 هلسع يفيرك سس تعضوامل هلبتنعيندصفهنق



 221 نيقاتشطا فئارط

 ٌدصلا كاذب ًاسنأ ينضاعأ

 يشيرواندقيشابرشثيح شرعينميأس لو

 يشيع باطو يمونيلذلام يشيطو يتعالخ تهنتنا ثيح
 يدهجملامامإلاماعتثأب الإ

 يمطافقلا يرهزألا يرديحلا يمناغلا يدلافخ لا يعقل
 مساوملا يف سانلا لك ثيدح يمشاملا يوبنلا يشرسقلا

 دعم يفراكيلا ةلطقنو

 رشستاعقتلااذإناندع سراف رقت ناعطاجبملا رففضغ

 ررسغلا تاحيحص ليخلا بهاولا رمقلا نباو انا متلارمقللا

 درجلا تانفاصلا تابررقملا

 دير مو ميما دم حمامويدهملادمحب

 ٌلدجسعو قرو هنم ضيفب ٌدعري نيح كسينغي ضراعو

 ٍدرفيأرصملاكاذبًاهرف

 الطلاو سوؤرلا ىوهيهفيسو الكلاو روحنلا ىو بي هنانسس

 المو همبإفمهريغعد العلا بابرأ نيدلا بطق لآ نم

 يجمل لا جرو يلاحملا لمأ

 لالحلا ولحلاو بذعلا لالزلاوه لايالًالانمدجملانملان
 لازتلامويهعردينادغنإو 2 لاكلاو لاجلاو ءاهبلازاح

 يدعم نباو سايعلاهنودف

 لاجرلاو ءاسنلا رصبأ صخشت لاطفدوجلابرهلنلاكولمقاف

 لايعارطهلسانلانأك لاله ىلإ رظانك ههجول
 دمحلادورببشذمسبلي
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 اتمصاماذإدسألابهرتو انققفتلاماذإديغلا تفلت

 ىتفلا وه يقتلاوهيقنلاوه ءاتشو ٌفيصمو ٌعيريلوه

 دييالدجبلكلتدقولكيف دبدجديعينتلزالدمحم

 ديشرلااذهوأ نومأملاذت يدون دييبعلاو لويخلا يفتيدباذإ
 ٍدشرلا برتنئأديشرلاامو

 ملقلاو ىرولا يف ضام كفيسس ملعلا كيلعأت فخ لازال

 مشمشغايودجملاكاحاب مكح ا عيج سانلا فتنأف

 يسأله بج قوف هؤاول
 درزلااذهامو ضيبلاهذهام ددعلااذهاموليخ لا هذهام

 هللاوه لق»هأرقأل نإ >دكريغنمىنأدادغب مرول
 يديبلاديعملاكاقبأ ك يلع

 يركلا قاذامو يرمقلاادشامو ىرس فيطلا ام يدبأو متخأ

 اري ادبأ ير عش لازال ىرعلاتاقيثو كسنمانانإ

 ريبكلا ريمألا وه حودمملاو «ملاعت هللا دمحب ةديصقلا هذه نم دوجوملا ىهتنا

 - ينسحلا نيدلا بطق نب دلاخ نب بيرد نب دمحأ نب دمحم يدهملا نيدلا بطق

 يوأت «نيزوعملا نوعو «نيملاظلا كاحشو نيملسملا نوع ناكو «- ىلاعت هللا همحر

 ىتح ء.رقفلا فاخي ال نم ءاطع يفكيو .يفي ام يطعيف ةهج لك نم دوفولا هيلإ

 .ه417 هةنس دهشتسا «لاثمألا همركب برض
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 قدصتملا نمؤملا رجاتلا ةياكح

 نم وأ قارعلا نم راقبألا ءارشب لمعي ناكو ءارثلا طسوتم ًارجات نأ ىوري

 دقو «نانبلو ةيروس ىلإ لصي ىتح ةلحرم ةلحرم هلاجرو وه اهب لقتني مث «ناريإ

 تاعونصمو ةشمقأ اهنمثب يرتشي مث ,راقبألا نم هيدل ام عيبيل رصم ىلإ لصي

 ىلع ًاقفنم ءًاماوص ًماوق ءًاقح السم لجرلا ناكو «قارعلا ىلإ اهب دوعيو ىرخأ

 هل سيل هلام ايقن ءايقت ءًاعرو ءسانلا وحنو هبر وحن هتابجاوب ًايئاق «ءارقفلا

 ىدحإ يفو «جاتحم بلاط لكلو «هتدلب لهأو هئابرقأ نم نيجاتحملل لب .هدحو
 لطه م191١-١1515 5 ىلوألا ةيملاعلا برحلا لبق كلذ ناكو «هتراجتب هتارفس

 فرصف ءاهنم ةعبرأ ادع هراقبأ تتاف باشعألا لتقو قيرطلا دسف ريثك جلت

 ءابهشلا بلح ىلإ لصي نأ هتين يف ناكو رخآ ىلإ ناكم نم اهم لقتني ذخأو هلاجر

 ىلإ اهنم هيلع يقب ام ليجأت بلطيو هتقاط بسح كانه نويد نم هيلع ام يدؤي
 .ًارسي رسعلا عم نإو ؛حبرت مل ماعلا اذه يف هتراجت نأل مداقلا ماعلا

 ىلإ ءابدحلا لصوملا نم هقيرط يف ةريغص ةيرق ىلإ لصو موي تاذ ءاسم ينو

 هنأب هربخأ رادلا بر هيلإ جرخ (ملف ءاهتويب دحأ باب قرطف ؛ءابهشلا بلح

 ةيرق ىلإ رفاس حابصلا ءاج اذإف «هراد ين هتليل تيبي نأ ديري هنأو هللا فيض

 معاطم ذئموي نكت ملو «نورفاسملا اهيلإ يوأي قدانف كاذنيح نكت مو .ىرخأ
 رود نم راد يأ قرطي رفاسملا وأ بيرغلا ناك دنقل ,مهماعط اهيف ءابرغلا لوانتي

 نم لوانتيو نوماني امك ماني هلهأ ينارهظ نيب ًافيض لحي مث هيلإ لصي يذلا ناكملا

 هفيضب رادلا بحاص بحرو .برعلا ةداع يه ا[ لباقم وأ رجأ نودب مهماعط
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 بحاص ناك .راقبألل فلعلاو فيضلل ماعطلا مدقو هراد نحص هراقبأ لخدأو

 ةدملو ,ةرشكب جلثلا لوطه نم سانلا باصأ ام هباصأ دق ناكو ءًامدعم تيبلا

 يناثلا دقعلا يف دحاو دلو هلو ًاجوزتم ناكو .هعرز ررضتو هيشاوم تناهف ةليوط

 اهيلإ يوأي ةفرغو هجوزو وه اهيلإ يوأي ةفرغ ناتفرغ هراد يف ناكو .هرمع نم

 فرع ًايلط ًايهش رمسلا أدتباو ,ديدجلا فيضلا لوح ةلئاعلا تعمتجاو .هدلو
 ىوأ ليللا نم يناثلا عبرلا ينو «لاملا نم ًاغلبم لمحي هفيض نأ هلالخ نم فيضملا

 دلولا مانف فيضملا دلو ةفرغ ىلإ فيضلا ىوأو ءاهتفرغ ىلإ هجوز عم فيضملا

 ةيوازلا يف هشارف ىلإ فيضلا ىوأو ةفرغلا نم ىنميلا ةيوازلا يف هشارف ىلع

 ام ءيش ىلإ جاتحي ناك اذإ امع هفيض فيضملا لأس نأ دعبو «ةفرغلا نم ىرسيلا

 ًاضيأ وه مانيل هتفرغ ىلإ رداغ هيدل ءاملا دوجو نم ىتح دكأتو هتحار ىلإ نأمطاو

 فيضلا اذه ؟ديدش زوع يف ىقبن ىتم ىلإ نالف اي :هتجوز هل تسمه هتفرغ يفو

 عيطتسي ال ةعاجم ىلع نولبقم اننإ .هراقبأو هلام ىلإ ةجاحلا دشأب نحنو ينغ

 لكأن اننإ ءبير نودب نحن تومنسو ةغلاب ةقشمب الإ اهيلع اوبلغتي نأ ءاينغألا

 الو اندنع لام الو ةبقرتملا ةعاجملا ةيرقلاب تلح اذإ انب فيكف ًامايأ عوجنو ًاموي

 ىلإ مله .مايألا نم موي يف ىرخأ ةرم دوعت نلو مويلا ةحناس ةصرفلا نإ ؟ماعط

 لاقف ,ديحولا اندلو ةايحو انتايح ىلع يقبن ىتح هراقبأ ذخو هلام هبلساف فيضلا

 انل حمسي فيك ؟هراقبأو هلام هبلسأ فيك !؟انفيض وهو فيك :لجرلا اهل

 نمو يداولا اذه نطب يف ةبيرق ةرفح يف هيمرن مث هلتقا :هتجوز هل تلاق ؟هبلسب

 نيف |مهثلاث ناطيشلا ناكو ةأرملا تحلأو لجرلا ددرتو !!نم ؟هريخب فرعي

 عطقت يكلو ..فيضلا لتق ىلع مادقإلا يف ًاضيأ وه حلأو .هتأرما لوق لجرلل
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 نإ :اهجوزل ةأرملا تلاق ناطيشلا هيلع عطقي يكلو «هددرت ءاد اهجوز ىلع ةأرملا

 .!تاروظحملا حيبت تارورضلاو ديكألا توملا نم انذاقنإل ةرورض هلعفت ام

 ,عاتمو لام نم هيدل ام بلسو فيضلا لتق ىلع مزعو ًاريخأ لجرلا عنتقاو

 تناكو انكاس ًائداه ءيش لك ناكو ليللا نم ريخألا ثلثلا يف تقولا ناك

 دصقو «تيزلاب دقوي جارس ريغ هنيح يف لزانملا راونأ نكت ملو ةأفطم راونألا

 هئارو نمو هنباو فيضلا ةفرغ رطش ممي مث هذحشو هرجنخ لجرلا

 ...هعجشت هتجوز

 نم ىرسبلا ةيوازلا رطش هجتاو هيلجر عباصأ سوؤر ىلع ًاديور ًاديور ىشمو

 حبذي | هحبذ مث هتبقر سملت ىتح همسج سسحنو .فيضلا دقري ثيح ةفرغلا

 جراخ ىلإ ةدماهلا ةثحجلا بحس ىلع انواعتو هتجوز لجرلا ىلإ تءاجو ..ةاشلا

 ةميظع ةقهش لجرلا قهشو ديحولا |مهنبا احبذ |مبنأ كانه افشتكا ثيح ةفرغلا

 فيضلا ظقيتسا ةبلجلا توص ىلعو ءامهيلع ًايشغم اطقسف ةأرملا تقهشو

 امهيلع ًايشغم هابأو همأ اودجيلو ًاليتق لجرلا نبا اودجيل ناريجلا ظقيتساو

 ىلإ ناريجلا عراسو فيضلا عراسو «ضرألا ىلع ةدماه لا ةثحلا بناج ىلإ نيدقار

 كيلدت ىلإ ءالؤه عراسو . |امههيهجو ىلع هنوشري درابلا ءاملاب هتأرماو لجرلا

 غالبإ ناريجلا ىلإ ابلطو ءًارم ًءاكب نايكبي اذخأ اقافأ (لف .هتأرماو لجرلا يدسج
 .نييناحجلا لع ضبقلا تقلأو لجع ىلع تءاجف ةطرشلا ىلإ ثداحلا

 ؟..فيضملا نباو فيضلا مون ةفرغ يف ثدح يذلا ام

 نالجرلا ذخأو ةفرغلا هوبأ رداغ نأ دعب فيضلا شارف ىلإ نبالا ماق دقل



 نيقاتشطا فئارط ال

 دلولا مان ىتح هدمأ لاطف نوجش اذ ثيدحلا ناكو ,ثيدحلا فارطأ نابذاجتي

 .هفيضمم نبا ظقوي نأ فيضلا أشي ملو ءساعنلا هبلغ نأ دعب فيضلا شارف ىلع

 .فيضملا نبا شارف ىلإ ىوآ مث ءاطغلا هيلع مكحأ نأ دعب هل هشارف كرتف

 لك شارف عضوم نم ًادكأتم ناك هنباو فيضلا ةفرغ ىلإ فيضملا مدق نيحو
 لايتغا دارأ يذلا يجراخلاك ناكف .فيضلا ديري وهو هنبا حبذف ءامهنم دحاو

 ربخلاب ملع |ملف «ةفاذح نب ةجراخ هلدب لاتغاف رجفلا ةيارع يف صاعلا نب ورمع

 ليتقلا دلولا ناريجلا نفدو .ةجراخ هللا دارأو ًارمع تدرأ هبلق ميمص نم فته

 .نجسلا يف هوبأ رقتساو

 اب نايجانتت ناتمامي تناك ءايسيقرق برق تارفلا رهن ىلع روباخلا رجش ىلع
 ميكحلا زيزعلا هللا ةلادع ةصقو فيضملاو فيضلا ةصق ربخ نم سانلا هب ىجانتي

 هقزرو ميلعلا قازرلا وه هللاو ءارقف سانلاو ينغلا وه هللا نإ :ىلوألا تلاق

 .ًالالح هقزر ءرملا بلطيلف حور يذ لكل بوتكم

 قلخلا مان اذإف .بيسحلا بيقرلا وه هللاو لجألاك سراح ال :ةيناثلا تلاقو

 ل لَمَجَي هللا قكَي نمو ) .اهلجأ يفوتست ىتح سفن تومت نلو «ماني ال قلاخلاف
 .هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هّللاو [؟:قالطلا 14 اًجرْخَحَم

 .رهدزيو مودي لدعلاو .مودي ال ماد نإو مودي ال ملظلا :ىلوألا تلاقو

 ةحار هرون ضعب نمو رون لدعلاو .نوجسلا هتالظ ضعب نمو .؛تاملظ ملظلاو

 .ميلس بلقب ىلاعت هللا مامأ فوقولاو ءريمضلا

 ةرضاحملا باتك ين اهلصأ ةصقلاو : ؛55ص «ءامسلا ةلادع» ين يمزاحلا لاق

 .يخونتلا يضاقلل
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 يربطلا سلاجم نم ةياكح

 مامإلا باحصأ نم -هللا همحر- يريطلا نيسحلا يبأ سلاجم نم

 نم تعمس «-مهيسلع ىلاعت هللا ناوضر- نيسحلا نب ىيحي يداملا

 ىسوم نب دمحأ نيسحلا يبأ رابخأ نم نوديعي |ميف -هللا مهمحر- شقوب انخئاشم
 نيسحلا يبأل ناكو ةديدش ةنس سانلا تباصأ ابنأ هب نوظعاوتيو يربطلا

 .تقولا دعب تقولا يف اهرمثب غلبتف هيلإ تراص دق ضرأ ةعطق هللا همحر

 ناك فيرش لجرو وه جرخف -ءاعنصب ذئموي ناك هبسحأو- عرز اهب ناكو

 ءيش اهيف راص له رظنيل ءضرألا كلت ىلإ هللا يف هناوخإ صاوخ نم
 .همغو فيرشلا كلذ ءاسف .داصحلا رخأتم اهعرز دجوف هب غلبتب

 الصي نأ لبق اهيقل اعجر املف هل سر كاش ضاررباص نيسحلا وبأو

 اهلبقف .هسفن ىلع اهقفنيل هللا هجول ريناند ةرشع نيسحلا يبأ ىلإ عفدف ٌلجر
 يبأ ىلإ اكشف ءامهئايلوأو هللا ءايلوأ نم لجر امهيقل ذإ قيرطلا يف امه |منيبف ءاراسو

 حلصيامنامل ملعي الو دلوب رحزتت ةأرما هل نأو لاح لا قيضو مادعإلا نيسحلا

 هيلإ عفدف همحرو نيسحلا وبأ هل قرف ءايندلا عاتم نم لدرخ نم ةبح لاقثم اهنأش

 نيسحلا يبأ ىلع فيرشلا لبقأف ءًاحيرتسم فرصناو اهذخأف «ةرشعلا ريناندلا كلت

 ترظن ينإ :لاق ءاهضعبب اندالوأ ىلعو انيلع جرفتو هضعب هيطعتل نكت ملأ :لاقو

 ام ركذو اذكب ًانهد وأ اذكب ًاماعط جاتحيو اذكب شارف ىلإ جاتحي وه اذإف هرمأ يف

 امب ًادب رأ ملف :لاق ءريناندلا قرغتسي وه اذإف لاحلا كلت يف موقلا نأش حلصي

 ىتأ امهزانم ىلإ اراص (ملف ءافرصناو فيرشلا تكسف ءانعمو انل هللا نكل تعنص
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 هللاقف .هيلع ملسف هيلإ جرخف «هباب -هللا همحر- نيسحلا يبأ ىلع عرقف ِتآ
 ًانغ ىعري وهو اذك ةنس يف بشخلا ةيحانب هب تررم يذلا ىلوملا انأ :لجرلا

 نم ينقتعأ دقو ءكميلعتو كظعو عفنو «هتبوتو هتظعوو هتيهنف ينغيو رمزيو

 هذه تءاج دقو هيف هللا كرابو هتحلصأف هلام نم ءيشب ينزاجأو هل ًاكولمم تنك

 هب تمدق دقو ءيشب كرمأ ىلع كنيعأ نأ تيأرف كتركذف اهتدش تيأرف ةنسلا

 دمحف نيسحلا يبأ ىلإ كلذ ملسف ءامبناعبتي ناشبكو ًارب نالمحت ناتباد هعم اذإو

 ًاشيكو ةباد لمح ذخأو ًاشبكو ةباد لمح فيرشلا ىلإ فرصو هيلع ىنثأو هللا
 اولكأ ام ماعطلا نم لمعو خبطف رمأو هيلإ راص يذلا شبكلا حبذف مدقتو

 .مهفيض اومعطأو

 ىرخأ ةياكح

 هل عممتجا دق -هللا همحر- يربطلا ناك :اولاق -هنع هللا يضر- هرابخأ نمو

 «مهريغو للف هللا لوسر لآ نم ءارقف باحصأو لهأو دلو نم لايع ءاعنصب
 نم ريثك يف هسفن ىلع رثؤيو .مهيساويو قزري ام مهناعأ دفرب دحأ هءاج اذإ ناكو

 مهل ًارئاز جرخف مهيلع ًاقح هل نوري ءاقدصأو نميلاب ةوخإ هل ناكو .رومألا

 ًاريثك ًاريخ باصأ ىتح هرفس يف ثبلف .هفلخ نم هب نيعي ام هللا لضف نم ًاسمتلم

 راص املف ءضرعو دقن نم اهريغو ةوسك نم .مهحرفيو هب مهعفني ءيشب حارو

 ليام ءاعنص ىلع لطملا مقن لبجب لصتي يذلا لبجلا وهو ءارمحلا فرط دنع

 اي :لاق هوزاح |ملف .هعم ام اوذخأف صوصل هيلع جرخ «ءانبألا ضرأ نم ٍبِلَع

 دق:لاق؟وهامو :اولاق ؟مركلاو ةءورملا نم ءيش يف مكل له برعلا ةوخإ
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 يوهأ نورت اب تئج دقو ينومتفخ لاقيف «دي مكيلع يل سيلو مكيديأ يف ترص

 امو اولاق ؟ريخ ين مكل لهف «ةدودمم هيلإ مهنيعأ .يفلخ نيكاسمو ءارقفلا ىلإ هب

 مكعم يل نومسقت .تيقب ام ينم ركشلابو ركذلا فرشب نوزوفت :لاق ؟وه

 مكبيصن نوذخأتو كلذ ىلع مكييثي هللا لعلف يفلخ نم هب يتآ اذه نم ًابيصن

 فصن هل اومسّقف ,بلط ام ىلإ هوباجأو همالكل اوُقرف .سانلا مكركشيو ًالالح

 اوأر امل وأ نامزلا كلذ لهأ نم ًامركتو ًءايح امإ هبايث هيلع اوقبأ دق اوناكو ءعاتملا

 نم هعم ناك ام مهيلإ جرخأ اولعف |ملف ,كلذ وحنو ءايحلاو نيدلا ايس نم هيلع

 مهعياب مث ءكلذ مهبجعأف «ريناندلا هذه نم مكبيصن يعم يقب دق :لاقو ريناند

 نيذلا كئلوأ اهب عفتني يتلا ضورعلا كلتو بايثلا نم مهبيصن يف اهنم هبيصنب

 امل ينعبت ول :لاقف ًارانيد نوثالث اهنم هيلع يقبف ءريناندلا عفن نم رثكأ لوعي

 مكمزلو مكل ينمزل دقف يتباحص ركشلو سأب هيلع ناك ام ءاعنص ىلإ مكدحأ
 اذه نم ينيتأي ام سيل :مهدحأ لاقف «مالكلا اذه وحن يف ةباحصلا قح يل

 اوملسف هناوخإ هاقلتف ءاعنص ايتأف .هعبتي هولخو هعم راسف .ءوس اذه دعب خيشلا

 ريناندلا كلت مهلأسف مهئاينغأ نم مهنم عمتجا ىتح ًاضعب مهضعب ربخأو هيلع

 لجرلا ىلإ عفدو ًاماعط لمعو حبذف هب رمأف شبك ىلإ اودمعو اولعفف «نيثالثلا

 ديعب ماعطلاب مهدهع نأ كشأ الف كباحصأل اذه لمح ا :لاقو «ماعطلاو ريناندلا

 ًاريخ نيسحلا يبأ ىلع لجرلا ىنثأو ريناندلاو ماعطلا مهاتأ ملف «لبجلا كلذ يف

 هللا ىلإ بانأف هللا ينو هلل قدصلاو ناميإلا هنأ اوملعو ءاوعشخو مهمولق تقر

 .يربطلا باحصأ نم كتئلوأ راصو «بانأ نم ىلاعت
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 حالم او صوصللاو دادغب ةطرش بحاص ةياكح

 بحاص ينثدح :لاق يخونتلا لولهبلا نب قاحسإ نب دمحأ نب دمحم نع

 نسحلا يبأ عم طرشلا باحصأ ين لمعأ تنك :لاق «يل هاسأو ماشلا بابب عبرلا

 زعم نذأتساو سبحلا نم ًاصوصل جرخأف .دادغب ةطرش بحاص يجبعازبألا

 نيرشع اوناكو ًايشع مهبلص يف نذأف ءرسجلا دنع مهلتقو مهبلص يف ةلودلا

 دنع اونوك :لاقو .نالف انيلع سيئرلاو مهيف تنك ةعامج مهب لكوو الجر
 انيضقو .انه مهقانعأ متبرض دغ نم ناك اذإ ىتح مكتليلو مكموي ةيقب مهبشخ

 عطق نأ يف صوصللا ضعب لاتحاف انتعامجو همون يف انسيئر لقثف ًامون ليللا

 انأو هفلخ انسيئر ادعف ِهِوُذَعو ِهِعَفَو توصب الإ انهبتنا (ف ةبشخلا نم لزنو لبحلا

 انعجرف رخآ ناسنإ تلفيف نوقابلا لاجرلا شوشتي نأ انفخو هانقحل مف هعم

 ال يجعازبألا نإ :انسيئر لاقف .لمعن اذام نيركفم نيمومغم انسلجو نيعرسم

 الام صوصللا دحأ نم تذخأ دق يننأ هل عقيو ًارذع ينم لبقي الو ةرثع يل ليقي

 نأ ىلإ يلع برضلا رميف هيلع دلجتأ يننأ هل عقيف رقأ الف ربرقتلل ينبرضيف هتلفأو

 ليللا فصن اذه :تلقف ؟شيعأ نيأ نمف :لاق .برب :تلقف ؟يأرلا [ف فلتأ

 دق موؤشم انيديأ ين عقي نأ ولخي الف فوطن ىتح مقف دحأ ىرج اهب ملعي ملو

 تبنلأ ام هنإف ًالجر نيرشع انيلإ تملس :هل لوقنو هبلصنو هقثونف هتينم تناح
 فوطن انمقف .باوص وه :لاقف [هتأيهو رهاظ هنول نم ىري ام ينعي] مهالح

 ًالجر رسجلا يسرك لفسأ يف انيأرف يبرغلا بناجلا ىلإ ريعنل رسجلا قيرط انكلسو

 نم تدعص حالم لجر انأ ؟مكل ام موق اي :حاصف هيلع انضبقف هيلإ انلدعف لوبي



 اناملك نيقاتشما فئارط

 .هانبرضف ؟مكنيبو ينيب ءيش يأ -اهيلإ ًاموأو- يتّيرمس هذهو لوبأ يتّيرمس

 ىلإ هانيقرو [هانرضحأ ينعي]هانبجو .ةبشخلا نم بره يذلا صللا تنأ :انلقو

 تعطقتف «يكبيو ليللا لوط حيصي وهو براهلا صللا ناكم هانبلصو ةبشخلا

 بكر دغلا نم ناك (لف ؟ةليحلا ام نكلو مولظم :انلقو «هل ةمحر انبولق

 هب حاصف موقلا قانعأ برضيل سانلا عمتجا دقو ءآجو سبحلا ىلإ يّجعازبألا

 ةطرشلا ةساير دلقتي نم لكل مسا وهو بطاخي ناك اذكو- ذاتسألا اهبأ حالملا

 صوصللا نم تسلف يمالك ينم عمساو ينعدا هللا يدي نيب كفوقوب دادغبب

 :لاقو هلزنأف -ةليح يب تعقو دقو مولظم انأو مهبلصب ترمأو مهتجرخأ نيذلا

 امانلقف ؟لجرلا اذه ام :لاقو انب اعدف «هتقيقح ىلع هثيدح هل حرشف ؟كتصق ام

 دق :لاقف الجر نورشع ءالؤهو ًالجر نيرشع انيلإ تملس لوقي ام فرعن

 ًالجر قيرطلا نم اذه متضرتعاو هومتقلطأو مهارد صوصللا دحأ نم متذخأ

 .اذه وه انيلإ هتملس يذلا صللا ءانلعف ام :انلقف .هومتذخأف ًائيرب ًابيرغ

 ءاوءاجف نيباوبلاو نيناجسلا متاه :لاقو حالملا كرتو ةعامجلا قانعأ برضف

 «ال :اولاقو ءمهعمجأب هولمأتف .مهانذخأ نيذلا نيرشعلا ةلمج نم اذه :مهلل لاقف

 .كتصق يل حرشا :لاقف «هانددرف يلإ هوتاه :لاق مث .هقالطإب رمأ مث ةعاس ركفف

 كلذ يف كانه لمعت تنك ءيش يأ ليللا فصن يف :هل لاقف ثيدحلا هيلع داعأف

 :لاق ءلوبأ تدعصف ةلوب ينتذخأف يتيرامس يف تب دق تنك :لاقف ؟عضوملا

 لمعت تنك ءيش يأ .كقلطأ ىتح ةقيقحلا ىلع ينقدصا :هل لاق مث ,ةعاس ركفف

 «هررق ًاناسنإ ررقي نأ دارأ اذإ همسر نم ناكو :لاق «كلذ ريغب هريخي ملف ؟كانه

 رّرقملا برص هسأر كح اذإف ؛عراقمب ةعامج هئاروو نيسفن هيدي نيب مئاق وهو



 ىنيقاتشطا فئارط ع

 عناص اي لعاف اي كلجرو كدي هللا عطق هبرض يذلل لوقيف «ةميظع ةديج ةدحاو

 .«توجن دقف قدصا كيلع سأب ال ءاذه اي مدقت ؟هتبرض ملو ؟هبرضب كرمأ نم

 ةانجلا عيمج يف هتداع تناك اذكو اذه ىلع ًادبأ ةثلاثو ةيناث هسأر كح الإو رقأ نإف

 .هترضحب نيف رصتملا دنع فورعم هل مسر وهو

 ةعرقمب نيمئاقلا ضعب هافق برضف هسأر كح حالملا هيلع لاطأ |ملف :لاق

 عطق عناص اي لعاف اي اذهب كرمأ نم يّجعزبألا لاقف .حالملا حاصف ةميظع ةبرض

 يسفن ىلع نمآ يننأ كيلع دهاش هللا ذاتسألا ابيأ :حالملا لاق مث .كدي هللا

 ةعرشملا يف لمعأ حالم لجر انأ :لاق .معن :هل لاقف ؟قدصأ نيح يئاضعأو

 ءاثالثلا قوس ىلإ يتيراس تحرّرس تنك دقو رتسلاب يناريج ينفرعي ةينالفلا

 .حالم اي :حاصف اهفرعأ ال راد نم مداخ لزنف رمقلا يف جرفتأ ةمتعلا دعب ةحرابلا

 يناطعأو «ناتيبص اهعمو ةنسح ةفيظن ةأرما يلإ ملسف ئطاشلاب يتيرامس تمدقف
 تدعصف «ةيسامشلا بابي ةينالفلا ةعرشملا ىلإ ءالؤه لمحا :لاقو ًاحاحص مهارد

 اههجو «سانلا نسحأ نم يه اذإف اههجو ةأرملا تفشكف قيرطلا نم ةعطق مه

 تجرخأو ءبراقلا تيبثت وهو كركلا ين يفيداجم تقّلعف اهتيهتشاف رمقلاك

 حيصتت تذخأف ءاهسفن نع اهتدوارف ةأرملا ىلإ تمدقتو ةلجد طسو ىلإ ةنيفسلا

 نع ينعنامت تذخأو تتكسف ةعاسلا كنقرغأل تحص نئل هللاو :اه تلقف

 ناتيبصلا ناتاه نم :اه تلقف «تردق اف اهيلع ردقأ نأب تدهتجاو اهسفن

 قرغأ وأ كسفن نم ينينكمت كيلإ بحأ اهيأ :اهل تلقف .ياتنب :تلاقف ؟كنم

 تئش ام لمعا كعيطأ الف انأ امأ :تلاقف ءنهنم ةدحاو ىلع تضبقو ؟هذه

 ال هللاو :اهعم تحصو اهاف تبرضف تحاصف ءاملا يف نيتيبصلا ىدحإ تيمرف



 غ١ نيقاتشطا فئارط

 تتكسف . ليللا يف حايصلا عمسي هاسع نم ىلع كلذ هبتشيل .ينتلتق ولو كتقّلط

 تقرغأ الإو كب لعفأ ينيعد :امل تلقو ةعاس اهتكرت مث .يكبت تذخأو

 ءاملا يف اهب تيمرف ىرخألا ةيبصلا تذخأف .تلعف ال هللاو :تلاقف ءىرخألا

 كتلتق الإو ينيعدف كلتق الإ نآلا يقب ام : ا تلق مث ءاهعم تحصو تحاصف

 ةيرامسلا ىلإ اهتددرف كععدأ :تلاقف .ءاملا ىلإ ابب يمرأل اهتلشو اهديب تذخأو

 :يسفن يف تلقف .ةعرشملا ىلإ اهب يضمأل ترسو ءاهتئطوف اهسفن نم ينتنكمف
 لتقأو ذخؤأف يب رذنتف هيلإ يوأت يذلا عضوملا ىلإو اهراد ىلإ دعصت ةعاسلا هذه

 نيحف .ءاملا ىلإ اهب تيمرو اهيلجرو ابيدي تعمجف اهقيرغت الإ هجولا سيلو

 ًاناركس ناك لجرك تنكو تمدنف هتينج ام مظعو هتبكترا ايف تركف تقرغ
 اهرابنأ يف صوغأ ةرصبلا ىلإ ردحنأ نأ الإ سيل ؟لمعأ ءيش يأ :تلقف «قافأف

 دعصأ تلقو ينطب ينتذخأ رسجلا ءاذح ترص (ملف تردحناف «فرعأ الف

 ىتح تسسحأ |مف طوغتأ سلاج انأف .,تدعصف يتيرامس ىلإ دوعأو حسفتأو

 كلثم نيب ةلماعم يأ اذه اي :ًابياطم يّجعازبألا هل لاقف :لاق ,يلع ءالؤه ضبق

 :لاقو هب حاصف فرصنيل ىلوف ةقيقح كلذ نأ هلهجب نظف «مالسب فرصنا ينيبو

 عجرت نأ نم لقأ الف (هيقارع هيماع) اَقََح نم انعدتو فرصنت !اذ وه ىتف اي

 اوعطقا :لاقف .هوذخأف .هوذخ :لاقف عجرف .اذه لثم ىلإ دوعت ال كنأ كنفلحنل

 تلتق دق ؟كلذمل نامأ يأو بلك اي :لاقف ؟ينتنّمأ دق سيلأ يديس اي :لاقف ءهدي

 .ليبسلا تفخأو تينزو سفنأ ةثالث

 .هناكم يف رانلاب هدسج قرحأو .هقنع تبرض مث ؛هالجرو هادي تعطقف :لاق



 ىنيقاتشما فئارط غ٠

 ىلاعت هللا بتك امب ةعناقلا هتلئاعو حلاصلا لجرلا ةياكح

 يقارع) باطخ تيش دومحم نكرلا ءاوللا نع هباتك يف يمزاحلا ىكحو
 :لاق (دعاقتم

 ةسمخو ةجوز نم ةنوكم ةلئاع هل تناكو «ديعس هنكلو ًامدعم ًالجر ناك

 .نيطقيلا .«تاورضحخلا هيف عيبي توناح هل .نسلا يف ةنعاط ةدلاوو نيتخأو دالوأ

 ةيعرف قيرط يف هذه هتوناح «خلإ .. مطامطلاو ءلجفلاو ,قلسلاو «ناجنذابلاو

 يف ًاتوناح هب رجؤي ام لاملا نم هل نكي ملف ءارقفلا نم هناريج ىلع هتعلس هيف عيبي

 ًاراد زاجملا باب نم ىمستف ةبرخلا هراد امأ .ةزاتمم ةعلس هب يرتشي وأ زاتمم عقوم
 ةفرغلا هذه ينو ءضاقنألا نم ماكر اهلوح ةدحاو ةفرغ الإ اهتقيقح يف تسيلف

 بورغ دعب هراد ىلإ لجرلا داع ام اذإو .نومحتسيو نوخبطي ةلئاعلا دارفأ ماني

 «قيفصتلاو «حرفلاب اهلك ةلئاعلا هلبقتست زبخلاو محللاو ةرضخلا هعمو سمشلا

 ردقلا ىلإ نوعربيو .ماعط نم هيديب ام هنم نولوانتيو ,جيزاهألاو يناغألاو

 ًاحبار يمويلا هعيبم ناك اذإف .محللا رضحي موي لك ين نكي ملو .ءاشعلا دادعإل

 .هتوناح ةرضخ نم دسك ام اياقب نم هتلئاع ءاشعف الإو ابل يرتشي نأ عاطتسا

 مكاحلا كلذ ناكو ءايلعلا ةمكحملا يف مكاح راوج ىلإ نكست ةلئاعلا كلت تناكو

 ينثدح ام ًاريثك مكاحلا اذهو ءرخآو نيح نيب اهروزيو ةلئاعلا كلت ىلع فطعي

 ًاحرف رأ ملو «ةلئاعلا هذه لثم ةديعس ةلئاع يتايح يف رأ مل :ًالئاق .هراج ةلئاع نع

 تنكو .ًءاسم هلمع نم اهبر دوعي امدنع ةلئاعلا ين عيشي يذلا حرفلاك ًارماغ

 هلبقتسستف هراد ىلإ يراج لصي نيح اهنيب ًاديعس ًاتقو شيعأ نأ بحأ ام ًاريثك
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 جضن اذإف ءاشعلا دادعإ يف بئادلا اهلمع أدبي مث ءريبكتلاو ليلهتلاب اهلك ةلئاعلا

 ىلاعت هللا اودمح مهئاشع نم اوهتنا اذإف «ريبك ءانإ نم هنولوانتي اوأدب ماعطلا

 نيعناق نيحرف طيسبلا قلخلا مهشارف ىلإ اووأ مث هركشو هدمح نم اورثكأو هوركشو

 .ناسنإ ىلإ اوجاتحي الأو ةيفاعلاو رتسلا ريغ هللا ىلع نونمتيال

 ءرادلا باب ىلع ًءاسم اهلجر رظتنت ةلئاعلا تناك فيرخلا مايأ نم موي ينو

 تدجو رمألا ةلئاعلا تنيبت الف ءاشعن نولمحي ةطرشلا ضعب نوري مهب اذإف

 باصقلا دصقو هتوناح قلغأ دق ناك .شعنلا يف لومحملا وه ديحولا اهليعم

 نم هترضخ اياقب لمحو ًازبخ ىرتشاف بيرقلا زابخلا دصقو احل ىرتشاف رواجملا
 ام رثعبتو ًاروف لجرلا تامف ةشئاط ةرايس هتسهد عراشلا روبع دارأ |لف هناكد

 لام لا ضعب مهتارس نم اوعمجو ءشعنلا لوح ناريجلا عمجتو .داز نم هعم ناك

 ىلإ ديهز لام نم ىقبت ام اومدقو ءاوعمج ام ةدماحلا ةثحلا زيهجت ىلع اوقفنأو

 يف هدالوأ ربكأ ناكو .ريخألا هرقم ىلإ ديقفلا اوراو يللاتلا مويلا حابص يفو «ةلئاعلا

 دعيل ةيقرشلا ةطسوتملا ةسردملا يف يناثلا فصلا يف سردي ةرشع ةسماخلا نس

 نيموي دعبو .هلهأ نواعيف ةيدادعإلا نم هجرخت دعب ًاريغص ًافظوم نوكيل هسفن
 دصق ثلاثلا مويلا ينو «ةلئاعلل لام نم ناريجلا هعمج ام رخآ ذفن هدلاو توم نم

 هدلاو لعفي ناك مك سمشلا بورغ دعب موي لك هيف لمعي أدبو .هدلاو توناح

 ماعطلا ناكو .دبألا ىلإ تام حرفلاو ...ةعجر ريغ ىلإ تضاغ تاماستبإلا نكلو
 عسم اهتداعس ةلئاعلا تنفد دقل ؛عومدلاب ًاجوزمم ةلئاعلا هلوانتت يذلا

 .بيبحلا اهديقف

 ىعدو « تاونس ثالث تضقناف هترود نمزلا رادو (ةئيطب ةليقث مايألا تررمو

 تعمتجاو ..هرمع نم ةرشع ةنماثلا لمكتسا نأ دعب ةيدنجلا يف ةمدخلا ىلإ دلولا
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 عبارلا فصلا ين حبصأ دقو هتسردم يناثلا نبالا كرتي له يأرلا لوادتت ةلئاعلا

 ؟هيخأ توناح ةرادإ ىلوتيل ةيدادعإلا نم جرختيل ةنس ريغ هل قبت ملو يدادعإلا

 جورخلا نأ ولو رادلا عيب ىلع ةلئاعلا يأر رقتساو .هلهأ ليعي نمف لعفي مل اذإو

 نبالا قحتلاو !...ًاخلس وأ ًاتوم الإ ىمسي ال اهدلج نم ةاشلا جورخك اهنم

 بيردتلا ملعم ناكو حالسلا لامعتسا ىلع بردتي رواجم دلب يف ةيدنجلاب ربكألا
 ةرات هحصني ناكف ,ءبيردتلا نع ًافارصناو الوهذ هيف دجيف هظحالي يركسعلا

 ؛بئاغلاك ًارضاح ناك دقل .ىودج نود .ىرخأ ةرات يناضإلا ميلعتلاب هبقاعيو

 ..ًاديعب. .ًاديعب ناك هلقع نكلو بيردتلا يف دونجلا هناوخإ عم طقف همسج ناكو

 هربخأو هبلق هل حتفف هتلكشم نع هلأسو ًاموي هملعم هاعدتساو .هتلئاع دنع كانه

 رمأ يف هتقحالم نع فكو «ىسأب ىسأو «نزحب ًانزح ناسنإلا ملعملا هلدابف هرمأب

 خبطم يف هنييعتب رمأف «ةلصيفلا رمآ ىلع هتلكشم ملعملا ضرعو بيردتلا ناقتإ
 .ماعطلا عزويو «رانلا دقويو ,محللا عطقيو رودقلا لسغي دونجلا

 دحأ نم لاما ضعب تضرقتسا «ةبئاغلاك ًةرضاح ًاضيأ يه تناكف..همأ امأ

 تضرعو راسمسلا دنع رادلا دنس تنهرو هب ةلئاعلا معطتل رودلا عيب ةرسامس

 رورسم دعب ًاريخأو «هئارشب نيبغارلا ىلع ًامايأ رادلا ضرع رمتساو «عيبلل رادلا
 تالماعم يف مايأ ةعست تضق مث .رانيد ةئامعبرأب رادلا تعاب ًاموي نيرشع

 ءاطعإ دعوم ىلع دحاو موي يقبو .ديدجلا كلاملا ىلإ اهتيكلم لقنل ةبيتر ةيموكح
 ين اهدلو اهيف رقتسا يتلا ةنيدملا ىلإ رفاست نأ اهيلع ناكو ءاهدلو يدقنلا لدبلا

 «نيثالثلا موي حابص ,يدقنلا لدبلا ملستل ءنيرشعلاو عساتلا مويلا ءاسم ةيدنجلا

 تدصققو «يدقنلا لدبلا اهنبا نم لبقي نلف ةعاس دعوملا كلذ نع ترخأت اذإف

 تدجوف اهدلو ةدلب ىلإ اهتدلب نم باكرلا لقنت يتلا تارايسلا ىوأم مألا

 .باكرلا دجت مو تارايسلا
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 ترايسلا ىوأم ين ةعاس ترظتناو فيصلا مايأ نم برغملا ليبق تقولا ناك

 سمشلا تباغ دقو رمجلا نم رحأ ىلع ترظتناو .دحاو رفاسم رضحي نأ نود

 نيتعاس يف ةرايسلاب عطقت رتم وليك نيتأمو نيعبرأ يلاوح نيتنيدملا نيب ةفاسملاو
 يفالإ اهدلو ةنيدم ىلإ لصت نلو تقولا اهيلع عاض اليل رفاست مل اذإف .فصنو

 اهدحو رجأتست نأ تارايسلا ىدحإ قئاس ىلع تضرعو «يلاتلا مويلا حابص

 (ةأرملا نم ةلماك هترايس ةرجأ قئاسلا ضبقو ًاروف ابم رفاسي نأ ىلع هترايس

 اهنم ملعف ةأرملا ىلإ قئاسلا ثدحت قيرطلا ينو ةيلبج قرط يف ةرايسلا تكرحتو

 امهنيب ناطيشلا لخدتو ءاهدلو نع يدقنلا لدبلا عفد ةصقو رادلا عيب ةصق

 نم لاملا باصتغال ةطخ ذيفنت ىلع مزعف قئاسلا ريمض بيرخت يف هرود بعلف

 قيرطلا بناج ىلإ رقتسي ثيح قيرطلا تافطعنم ىدحإ ينو .ةنيكسملا ةأرملا

 نم ًارسق ةأرملا بحسو «ةأجف هترايس قئاسلا فقوأ قيحس يرخص داو نميألا

 كانهو «قيحسلا يداولا يف ًارتم نيرشع ةفاسم ىلإ الزنو اهجراخ ىلإ ةرايسلا
 الام اهبلس «ةايحلا تقراف اهنأ نظو تخارت الف تانعط ةدع هرحنخب ةأرملا نعط

 ةنيدملا دصقو .اهحورج نم ءامدلا فزنت اهناكم يف ةأرملا ًاكرات هترايس ىلإ داعو

 الثل هءارو اهفلخ يتلا ةنيدملا ىلإ دوعي نأ يشخ دقف اهيلإ ًاهجتم ناك يتلا

 !..هبايإو هباهذل لوقعملا تقولا لبقو نيرفاسم نودب اهيلإ دوعي ذإ هرمأ فشكتي

 نأ هباحصأل معزف «تارايسلا ىوأم ىلإ ىوأ ةنيدملا ىلإ لصو امدنعو
 آاباكر دجوو رسجلا روبع دعب هترايس اورداغ دق هعم اوناك نيذلا نيرفاسملا

 .قييرطلا سفن نم ًادئاع مهب رفاسف ًءاسم اهرداغ يتلا دلبلا ىلإ رفسلا نورظنني

 ىعّداو هترايس فقوأ ءاعنشلا هتميرج هيف بكترا يذلا ناكملا ىلإ لصو نيحو
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 عمسف يداولا ىلإ ردحناو ..ًاروف مهيلإ دوعي مث هتجاح يضقي نأ ديري هنأ اهباكرل
 ىلع نيلازت ال «ةنوعلم :اهل لاقو مدلا نم ةكريب ةحباسلا ةأرملا دصقف ًاتفاخ ًانينأ

 !..تانعطلا نم ًاديزم ترظتناو اهناكم يف ةأرملا تدمجو ءنآلا ىتح ةايحلا ديق

 عضي داك امو «ةحيرجلا ةأرملا سأر اهب مطحيل ةمخض ةرخص ىلإ قئاسلا ىنحناو

 قيحسلا يرخصلا يداولا تزه ةميظع ةخرص خرصو الإ ةرخصلا تحت هيدي

 باكر اهعمسو «ماوهحملاو يعافألاو شوحولا نم الإ ةيلاخلا هتابنج اهتددرو

 قئاسلا دارأ يتلا ةمخضلا ةرخصلا كلت تحت تناك «هتدجنل اوعرهف ةرايسلا

 لمحب مهي ناك نيح هتغدل ةماس ةيح ةحيرجلا ةأرملا سأر اهب فذقيل اهعفر مرجملا

 قئاسلا نورفاسملا لمحو !..ملأتيو ثيغتسي ةأرملا بناج ىلإ طقسف ةيتاعلا ةرخصلا
 اهقئاس نم اوبلطو اهوفقوتساف ىرخأ ةرايس تمدق ىتح اورظتناو «ةأرملا اولمحو

 ةأرملا دلو اهيف رقتسي يتلا ةنيدملا يف تناك يتلا ىفشتسملا ىلإ قئاسلاو ةأرملا لمح

 ينو .فاعزلا مسلاب ًارثأتم مرجملا قئاسلا كلذ ةايحلا قراف قيرطلا يفو .ةحيرجلا

 لام اوعزتناو ةلماك ةصقلا اوفرعف نويلدعلا نوققحملاو ةطرشلا مدق ىفشتسملا

 ين رضحن اهدلو روضح ةأرملا تبلطو «نيعللا قئاسلا بويج تايط نم ةأرملا

 نوضرمملاو ءابطألا نظف «ةقيمع ةبوبيغ يف ةأرملا تحارو ليللا نم ريخألا عيزملا

 مويلا ىحض يفو ءاهيلإ مدلا لقن ىلع بيبطلا لمعو «توملا تاركس ناعت اهنأ
 تضسغأ مث ًاعيرس يدقنلا لدبلا عفدإ :اهدلول لوقتل اهينيع تحتف يلاتلا

 ...شيحجلا نم حرسو يدقنلا هلدب دلولا عفدو ءقيمع تابس يف تحارو اهينيع
 ىفشتسملا ترداغ ثيح ءءافشلل تلئامت ىتح موي دعب اموي همأ ةحص تنسحتو

 اقرش ةذقنملا ةيح لا ةصقو قئاسلا توم ةصقو اهتاجن ةصق تبهذو ءاهلهأ ىلإ
 بكترا يذلا يداولا ناك دقلو...ًاعيمج سانلا ثيدح اهثيدح حبصأو ءابرغو

 ةشحوملا نايدولا نم ةحيرجلا ةأرملا هروخص نيب فذق يذلاو هتميرج هيف قئاسلا
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 هيف نودجي ال ةاعرلا ىتح هنوقرطي الو سانلا هكلسي الف ءًالكلاو ءاملا نم ةيلاخلا

 ةحيرجلا ةأرملا تناك امو .يعافألاو بائذلل انمآ ًانطوم حبصأف «مهتيشام ديفي ام

 ؛عالطتسالا بح ةزيرغب ًاعوفدم يناجلا اهيلإ دعي ملول ديكألا توملا نم ملستل
 ةخرص يناجلا خرصي ملول ةأرملا عضوم اوفرعيل يناجلا عم نورفاسملا ناك امو

 .ةماسلا ىعفألا ةغدل نم املأتم .ريكفت الو روعش نودب ةيودم

 ناك يتلا ةنيدملا نم ةرايس لوأ تمدق ول يدقنلا لدبلا عفديل اهدلو ناك امو

 ناك دقل ءيدقنلا لدبلا عفدل ددحملا تقولا هيلع عاضلو همأ لقنتس اهنأل ءاهيف

 :ةلئاعلا كلتل راج وه يذلا مكاحلا لاق ...ريدقلا يلعلا ريبدت نم هلك كلذ

 عممجل نيرخآلا ناريجلا عم تكرتشاف سانلا اهعمس امك انتراج ةصق تعمس

 وه ديدجلا رادلا بحاص عمسو .ديدجلا اهبحاص نم اهديعتست ىتح اهراد نمث

 ناريجلا امل هعمج يذلا غلبملا يقبو ءاهتيكلمو رادلا دنس اهيلإ داعأف اهتصقب رخآلا

 لبقأو ءرادلا ءانب غلبملا كلذب تددجف ءرادلا نمث لصأ نم رانيد ةئامثالث عم

 لالخ يفو ..هتنواعم ىلع نوقباستيو هتعلس نورتشي اهدلو توناح ىلع سانلا

 عراش يف ريبك توناح ىلإ لقتناف ءايندلا هيلع تلبقأو .هلمع مخضت ةدحاو ةنس

 جرخنو .ديدج ءانب رادلا يف ناك ماع لك ينو نونسلا ترمو ..مرتحم عقوم يف ماع

 ًابيبط رخآلاو ًاسدنهم مهدحأ حبصأف رخآلا دعب ًادحاو مهسرادم نم دالوألا

 نسم وأ ءزبخلاو ياشلا نم يمويلا مهماعط دعي ملو .. شيجلا يف ًاطباض ثلاثلاو

 ؛ماعطلا نم ىرخأ ةيهش ناولأ عم موي لك يف محل مهل ناك لب .ةرضخلاو زبخلا

 فلخلل الاثم مهلعجو .هتياعر مهيلع قدغأو هتاكرب باب مهيلع ىلاعت هللا حتفو

 رسجلا برق ةلجد فافض ىلعو ؛ءارضلاو ءارسلا ين نينواعتم سانلا نيب ميركلا

 يتلا ةديدجلا رادلا يه ةداعسلاو «قافولاو ءريخلاب ةرماع راد دادغب يف ريبكلا
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 ةلئاعلا ددع فعاضت دقو ه١ ماع ةبستحملا ةرباصلا ةلئاعلا اهيلإ تلقتنا

 طابر نكلو ءاوبصخأو ةثالثلا رابكلا دالوألا جوزت دقف ,تالئاع عبرأ تحبصأف

 دقل .جاعزإ الو ةراثتسا نودب تببلا ةديس لازت ال دالوألا مأو ايوق لاز ام ةلئاعلا

 دحأ نم اهعمسأ نأ تدرأف ريبكلا مكاحلا يقيدص نم ةلئاعلا هذه ةصق تعمس

 نأ ءًاريبك ًارجات حبصأف ًاريقف ًايرضخ ناك يذلا ربكألا نبالا تلأسو .اهدارفأ

 يف ءاسم تاذ تنكو ؟اهنم اهثيدح عمست ل اذاملو :لاقف همأ ثيدح ينثدحي

 ءاملا لع رمقلا رون ساكعنا ين رظنلا حرسأ ةلجد فافض ىلع ةرماعلا مهراد

 «ةيراجتلا نفسلاو «ةيعارشلا نفسلا يحالم يناغأ ىلإ يغصأ انأو قفدتملا قئارلا

 اهرعش تطاحأ دقو مألا تءاجو «ةدلاولا ةالص ءاضقنا ًارظتنم اهباكر ديدرتو

 هللا ركذ اهناسل ىلعو «ةماستبا هتامسق ىلعو رون اههجو يفو ءاضيب ةلالغب ضيبألا

 يناجلا ككرت نيح كروعش ناك اذامو :امل تلقف «ةلماك اهتصق يل تورو ..ىلاعت

 ناميولاو :تلاقف ؟قيحسلا يداولا نطب يفامد كحورج بخشت ةديحو

 تاومسلا رابج اي :يلوقب - لجو زع- هللا بطاخأ تنك اهتالك نم عشي قداصلا

 يدقنلا لدبلا عفد بابسأ ةرداقلا كتردقب يل ءيهف يلاحب ملعأ تنأ ضرألاو

 ..بر اي..مهليعيو هلهأ ىلإ دوعيل يدلو نع

 ءاهمصخ نم امل مقتناو ءاهدلوو اهلام اهيلإ داعأو اهءاعد هللا باجتساو

 .لاح نسحأ ىلإ ةريقفلا ةلئاعلا لاح لّدبو

 .لايخلا نم برغأ اهثداوح نكلو .. عقاولا نم ةصق كلت

 ىف ٍةَبآَد نِم اموال ,ماني الو لفغي ال هدحو هللاو نومانيو نولفغي سانلا نإ

 ل ل ضرألا
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 !؟ىماتيلاو لمارألا قازرأ ىسني فيكف طيحملا بابع طسو ةيساقلا

 ةوعد ءلمبي ال نكلو لهمي هللاو .هوشخي نأ قحأ هللاو سانلا نوشخي سانلاو

 .باجح هللا نيبو اهنيب سيل مولظملا

 ركذت «كيلع هللا ةردق ركذتو هعفاودو ملظلا نع دعتبت نأ ملسملا اهيأ كيلعف

 ايندلا يف تاملظ ملظلا نأ ركذت .ضرألا يف الو ءامسلا يف ةبئاغ هيلع ىفخت ال نم

 مهللا راجفلا لمعو ءرارشألا رش انفكاو هلهأو ملظلا انبنج مهللا ...ةرخآلاو

 .نيمآ مهللا نيمآ

 همأو لفطلل لتاقلا حالملا

 ربكأ نم ةحاس يف ًانلع مكحلا هيف ذفنف ءتوملا ىتح ًاقنش مادعإلاب هيلع مكح

 .سانلا نم هريغ ىضم امك هبر ىلإ ىضمف دادغب تاحاس

 .اذكه أدبت ال ةصقلا نكلو

 يف حبذو «ليللا نم ريخألا عيزملا يف ةرزجملا دصق ةداعلاكو ًارازج لمعي ناك

 اهيف عيبي يتلا هتوناح ىلإ اهلقن رمأ لكوأو ءرجفلا لبق همانغأ ةرزجملا كلت

 .هكيرش ىلإ ةحوبذملا مانغألا

 ةدودسم ةجرعتم ةقيض قيرط بناج ىلع عقت يتلا هراد ىلإ رجفلا عم داعو

 ماع نيعبرأ لبق دادغب نم ةميدقلا ءايحألا يف ةعئاش تناك يتلا قرطلا كلت نم

 كذلت ين اهنم تادودعم راتمأ دعب ىلعو هراد ىلإ ةرزجملا نم هتدوع قيرط يفو

 هاجناب ًاعرسم لورهف ثيغتسم ةخرص عمس ةدودسملا ةجرعتملا ةقيضلا قيرطلا
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 ةريخألا هسافنأ ظفلي ليتق ةثجب لوربي وهو لجرلا رثعو ؛ثيغتسملا توصلا

 نم ةنيكس تطقسو ءءامدلاب هبايثو هادي تخطلتف فزانلا همد نم ةكريب حبسي

 «ةفينع ةمدصب بيصأو ءءامدلاب ىرخألا يه تثولتف «ليتقلا ردص ىلع هطسو
 ًالوه دشأ ىرخأ ةمدصب بيصأو الإ ةمدصلا هذه لوه نم وحصي دكي م هنكلو

 .تاوارهلاب نيحلسملا نييليللا سارحلا نم ةعامج هب تطاحأ دقف ءاهتقباس نم

 ؛ليتقلا ةثج نع ضهنف هيدي عفرو ءضوهنلاب هورمأف ءتاسدسملاو «قدانبلاو
 نييليللا سارحلا دحأ طقتلاف علهلاو عزفلا نم اهل ىثري ةلاح ين وهو هيدي عفرو

 نم ددع عمتجاو «ليتقلا ةثج ىلع تطقس يتلاو ءامدلاب ةثولملا رازجلا نيكس

 ديتقاو ءرمألا ةقيقح اوفرعيل ناريمجلا نم مسق علطتو «سارحلا لوح سانلا

 .ةبيرقلا ةطرشلا رفاخم نم رفخم ىلإ رازجلا

 مهنأب نويليللا سارحلا دهشو «لجرلا لتقم ةيضق يف قيقحتلا ًاروف أدبو

 ملو ليتقلا قوف نم تطقتلا هنيكس نأو «ليتقلا ردص ىلع وهو رازجلا ىلع اوسبك

 .رجفلا نم ركبملا تقولا كلذ يف ليتقلا عرصم نم برقلاب هريغ اودجي

 نييليللا سارحلا ةداهش اوعلطتو اوعمجت نيذلا دوهشلا نم مسق ديأو

 ىتح ًاقنش مادعإلاب هيلع تمكحف «لتاقلا وه رازجلا نأب ةمكحملا تعنتقاف

 ةيقيقحلا هتصق دحأ قدصي ملو «لتاقلا سيل هنأب هراكنإل دحأ عمسي ملو .ثوملا

 جاردأ هتاثبشتو هلاوقأ تبهذو ءًارجف هراد ىلإ هقيرط ين وهو ليتقلاب رثع هنأب
 ىلع هتمكاحم اولوت نيذلا هتاضقل لاق ؛هيلع مكحلا رودص دعب هنكلو «حايرلا

 قحتسأ يننكلو «ةبذاك دوهشلا لاوقأو .ةقداص يلاوقأ نإ :نيرضاحلا نم عمسم

 نع اوشتفف ,تاونس لبق همأو ًاعيضر ًالفط تلتق يننأل مادعإلاب يلع مكحلا
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 مكح هيف ذفنو ..باقعلا نم تلفأو لتقلا ةميرج بكترا يذلا يلصألا لتاقلا

 هريغ مادعإ رم امك رازجلا مادعإ رمي نأ ناكمإلاب ناكو توما ىتح ًاقنش مادعإلا

 لوزي عمتجملا يف ًادودحم ًارثأ كرتي وأ عمتجملا يف ًارثأ كرتي نأ نود نيمرجملا نم

 ال ثيحب «عمتجملا يف قيمعلا هرثأ كرت رازجلا اذه مادعإ نكلو «مايألا رورمب

 ليتقلا مد نم ًائيرب ناك هنأ يف نمكي رثألا اذه ٌّرسو ؛مويلا ىتح هثيدح ددرتي لازي

 ًانيدم ناك هنأل ؛مادعإلاب هيلع مكحلا يف ًامولظم نكي مل هنكلو .هببسب مدعأ يذلا

 ناك هللا نكلو |مهلتاق فاشتكا نع هنيح يف رشبلا زجع .هتدلاوو لفط لتقب

 .داصرملاب هل

 يف .سفنألا قشب الإ يمويلا اهتوق ىلع لصحت داكت ال ًادج ةريقف ةلئاع يف أشن

 براق يف لمع هرمع نم ةرشع ةسداسلا يفو .دادغب نم ةفاصرلا ءايحأ نم يح

 ؛خركلاو -ةفاصرلا -دادغب يبناج نيب ةلجد رب يف ًاحالم روبعلا براوق نم
 اليل نايحألا ضعب يف رمتسي دق يذلا بئادلا هلمع يف تاونس تس هيلع ترمو

 هعمجي ام ناكو هًاليلق مانيل هشارف ىلإ يوأي نيح الإ اعط ةحارلل فرعي ال ًارابنو
 .ةوخإ ةسمخو .نيخيش نيوبأ نم ةفلؤملا ةريبكلا هتلئاع قمر دسي داكي ال ًايموي

 .هيدلاو ركب وه ناكو .تاوخأ تسو

 ثيح ىنميلا ةلجد ةفض ىلع ناك دادغب يف فيصلا مايأ نم حابص تاذو

 لقنو «ةنس ةرشع ةتس ةاتفلا رمع غلبي اهمأ عم ةاتف هتءاج دادغب نم خركلا بناج

 يف ةرم لوألو ةرظن لوأ نم ةاتفلل هبلق كرحتف «ةفاصرلا بناج ىلإ اهتتباو مألا

 نأ نظ ىتح .قفخي ًابلق هتاقيقشو هئاقشأو هيوبأ ةلاعإو رقفلا هل قبي ملف .هتايح

 رهاظلاو ءزبخلا هكرحي ام ردقب فطاوعلا هكرحت الف ,نمزملا للشلاب بيصأ هبلق
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 اهنأ فرع تقولا رورمبو «ةاتفلا بلق تاقد ًايدارإ ال تك َّرح هبلق تاقد نأ

 موي حابص ةفاصرلا بناج يف اهتلاخ ةرايزل خركلا بناج نم اهمأ بحاصت

 رظتنيو ,رخآلا بناجلا ىلع اهلقنيو اهمودق رظتني ذخأف ,عوبسأ لك نم سيمخلا

 ًابايإو ًاباهذ هبراق اهمأو ةاتفلا يطتمت ةرم لك ينو خركلا ىلإ اهديعيف اهتدوع
 رسيف الماك رجألا عفدت نأ الإ ةاتفلا ةدلاو ىبأتف ةديهزلا روجألا يضاقت ضفري

 ةيحتلاك ةريصقلا تاملكلا لدابتو ؛نيفرطلا نيب فراعتلا عفرلاو لزانتلا اذه

 مألا ةرداغم ةصرف ًازهتنم ةاتفلا نذأ يف ةرم سمهو «ةيفاعلاو ةحصلا نع لاؤسلاو

 يدلاو باب قرطا :تلاقف كجوزتأ نأ بحأ :ًالئاق ةسبايلا ىلإ ًالوأ براقلا

 بولسأ يف ركفي ىتفلا ىقبو ء|مهليبس ىلإ ةاتفلاو مألا تضمو «باوجلا عمستف

 عيباسأ ترمو ءضرعلا اذبب امهعانقإ ةقيرط ينو «هيوبأ ىلع ةاتفلاب هجاوز ضرع

 لك هتاتف يقالي ناكو ,ىرخأ رخؤيو ًالجر مدقي هريكفت يف قراغ وهو ةدع

 باتتع نم غلبأ نينيعلا باتعو .باتعلا تارظنب هقحالت ةيداغ ةحئار سيمخ

 ,ىرخأ ةرات ةماستبإلاب اهتارظن لباقيو «ةرات ًالجخ فرطلا ضغي ناكف «نيتفشلا

 تاوطخل ةرثعتم تضم مث ؛كريغ يدلاو باب قرط حابص تاذ هناذأ يف تسمهو

 همأ ربخأف ًءاسم هلهأ ىلإ ىتفلا داعو ًاريظع ًابنذ تفرتقا دق اهنأك ةمثعلتم ةلجخ

 عومدلاب هابأ همأ تملكو ءاكيشو باوجلا هل لمحت نأ هتدعوف .هتاتفو هتصقب

 ام هيف سيل ذإ هنارئف هترجهل نطولا بح الولو «ءاذغالو ءءاسك اهراد يف سيلف

 مسا اهيلع قلطي ةدحاو ةفرغ رادلا ينو «رانيد الو مهرد مهب ءدل سيلو .هلكأت

 اهلخدتو .فيصلا سمش نمالو ءءاتشلا رطم نم يقت ال اهنأل ءًازاجم ةفرغلا

 .ناذئتسا نودب ىتش قوقشو عضاوم نم حيرلا
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 تناك دقف .هنع نيديعب اناك [هيلقع نكلو ءامهدلو عم بألاو مألا بلق ناك

 بابسألا كلت نم لعل «جاوزلاو امهدلو نيب لوحت ةريثك بابسأ نيدلاولا ىدل

 سورعلاو ,نكسملا قيضو سورعلاب تأت سولفلاوءلاملا بايغو «ةقافلاو .رقفلا

 ال ءاكبلاب هثدحت اهدلوب مألا تلتخاو ءاهجوز ىلإ اهيف ولخت ةفرغ نم امل دب ال

 طسبي نأ نود هليبس ىلإ ىضمو .تاريعلاو عومدلا قطنم ىتفلا مهفف ةف .ناسللاب

 .جتحي وأ هرذع

 ةرايز نم تداع املف ءًأرم ًاباتع اهتارظن هتبتاعف ديدج نم سيمخلا موي ءاجو

 ءاهلهأ راد ىلإ ةسلخ اهبقعت مث خركلا بناج ىلإ اهب داع برغملا ليبق اهتلاخ

 .ةعجشم ةماستبا اهتافتلا عمو ًاليبس كلذ ىلإ تعاطتسا املك هيلإ تفتلت تناكو

 ؛ىراوتت نأ لبق هتيحو بابلا اهفلخ تدصوأو هتلخدف اهيبأ راد ىلإ تلصوو

 لعفي نأ نود هترايزل اهراظتنا لاطو .هلهأ ةبحصب اهابأ روزي نأ تعقوتو
 .هتعقوت ام

 ىلع ىتفلا مادقإ نم ةاتفلا تسئي تسشئي «ىتفلا بيصأ (ى لتاق واف ةاتفلا تبيصأو

 ةاتفلاب جاوزلا نم ىتفلا سئيو !؟رظتنت نأ دعب اذامف اهراظتنا لاط دقف اهتبطخ

 وهو ءارشلاو ىنغلا نم ةجرد ىلع اهلهأ نأ دجو دقف «هبلق لك نم اهبحأ يتلا

 .تجوزتو اهلهأ هل باجتساف قراط ةاتفلا باب قرطو .ريقفلا مودعملا

 ءسني ّْلو لسي مل ىتفلا بلق نكلو .يسنو اهجاوز دعب ةاتفلا بلق السو

 حبصأو هسفن يف ىتفلا طونق يقبو ًاديور ًاديور اهسفن نع ةاتفلا طونق حازناو

 سيمخلا موي اهتدلاو قفارت دعت ملف هتاتف جاوزب ىتفلا ملعو .ًادقح ءيش دعب ًائيش

 اهمأو ةاتفلا رظتني ىتفلا دعي ملو .ةفاصرلا بناج يف اهتلاخ ةرايزل عوبسأ لك نم
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 ين رخآلا بناجلا ىلإ رهنلا بناج نم امههلمحيل عوبسأ لك نم سيمخلا موي

 .امهحاورو امهودغ

 ل هتاتف يف ركفي ًامهاس ًانيزح لظ دقف «نينرق ىتفلا اهبسح ناماع ىضمو

 هبراق يف لمح مايألا نم موي ينو «ةيساقلا ةيداصتقالا هفورظل اهب جاوزلا عطتسي

 هبراقب دعتباو هيفادجم كرحي عرشو (ئاغ وجلاو ًافيثك بابضلا ناكو ًالفطو ةاتف

 اهلفط لمحت هتاتف ىأر ةأجفو ءرهنلا طسو يف حبصأ ىتح «ةفاصرلا بناج نع

 ًاليوط اههجو يف رظنلا نعمأف «نيتنس لبق هيلإ تفز يذلا اهجوز نم عيضرلا
 اهادانف اهلفطب هنع لغاش لغش يف تناكو ءاهب ماه يتلا هتاتف اهنأ نم دكأت ىتح

 «يلفط اذهو جوز ةمذب انأف مويلا كل تسل :هل تلاقف ةيسان نكت ملو ءاهركذو

 دازو .هنم لصألا قبط ةخسن حبصأف ناطيشلا هصمقت دقو هيغ يف ىدامت هنكلو

 .ءوسلاب ةرامألا ناسنإلا سفن يف جلتعي ام هيلع

 امف رهنلا يف اهلفط قارغإب اهددهو ء,تمصعتساف اهسفن نع اهدوارو

 هرجنخب اهمجاهو ؛تناه (ف ميلا هعلتبا ىتح اهلفط قرغأف هديعو ذفنو تناكتسا

 اهمضيل هردص ىلإ اهرجرجو ,تفعض امف تانعط عضب اهنعطو ,تدسأتساف

 اهسافنأ تظفلو .تملستسا امف ,فيزنلا اهيلع بلغو تمواقف هردص ىلإ

 ءاملا يف اهفذقو اهتثج يناجلا لمحف ءاهضرعو اهفرش نع عفادت يهو ةريخألا
 ءامدلا نم هبراق لسغو ةلجد لحاس نم ريصق نكر ىلإ ردحناو .يراجلا

 مرجملا نأ لجسو «ةميرجلا تبهذو «ةيورو ءودبم ةميرجلا راثآ نم صلختو

 .ةيوهملا لوهجم

 يف رم املك هيلإ ليخي ناك دقف هبراق يف ًاحالم هلمع ىلع ربصي مل مرجملا نكلو
 هقرغأ يذلا لفطلا نأب هتميرج هيف بكترا يذلا عضوملا نم برقلاب رهنلا طسو
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 نم هبذج نيح ايكاب هنم قلطنا يذلا توصلا عمسيو .ثيغتسيو يكبي ميلا يف

 .دعوتتو .ددب# يهو همأ توص عمسيو «ميلا يف هفذقي نأ لبق همأ ناضحأ نيب

 جوملا ولعيف هيف ةداوه ال اموجه هبراق مجاب هللا راوج يف يهو اهنأكو ءرجمزتو
 نم حبصأ ليللا لبقأ اذإف ءاهدعوتو همأ ديدهو هتثاغتساو لفطلا ءاكبل

 يف هنادراطي همأو لفطلا يجش نإف رهنلا ربعي نأ مرجملا حالملا ىلع ليحتسملا

 25 ًارازج حبصأو هبراق حالملا رجهو ءىصحت الو دعت ال حابشأ |مهعمو مالظلا

 همأو هابأ ثدحي وهو لتاقلا حالملا ةايح نم ةريخألا ةليللا ةسلج تلاطو

 .ريخألا هثيدح هتاوخأو هناوخإو

 نم ةعامج هلهأ ىلإ مضناف حالملاب مادعإلا مكح ذيفنت دعوم برتقاو

 نسم ءاجو .توملا ىتح اقنش هيف مكحلا ذيفنت اودهشيل اوءاج نيذلا نييمسرلا

 .ذيفنتلل نآ دق تقولا نأب نيفظوملاو لهألا ركذي

 قئاقد ولو حالملا ةايح لوطت نأ نونمتي اوعمس اب نيذوخأم عيمجلا ناكو
 هدوقيو دوسأ ًاسيك هيلع موكحملا هجوو سأر قوف عضي نم ءاجو .تادودعم

 نع اوشنف :هيلجر تحت نم ةحوللا بحست نأ لبق مرجملا حاصو .ةقنشملا ىلإ

 يقحب ردص يذلا مكحلاو .همأو عيضرلا لفطلا لتقل قنشأ انأف مكبحاص لتاق

 تيقب هتصق نكلو .هرمأ ىهتناو .رشبلا بر لدع نم لب رشبلا لدع نم سيل

 .ربتعي نمل ةربع

 :لئاقلا هللو

 ىسأتالوحرفتالف ةرئادومبألاوه
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 اهحلصيو روبقلا رفحي حلاص لجر ةياكح

 روصنم نب دمحم هللا لوسر لآ خيش ةمالعلا ديسلا طخ نم تلقن ةبيجع

 :هظفل ام تدجو :لاق مهيلع هللا ناوضر يديؤملا

 رفحي ناكو - ىلاعت هللا همحر- لبقم نب حلاص نع يور «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ًاربق هيف رفحأ ًاعضوم تريختف يحاونلا ضعب تيتأ :لاق - ىلعت- هللا ليبس يف روبقلا

 تضرعف دحللا ىلإ تيهتناف ًاربق ترفحف هرباقملا ضعبي انأ اذإف ميدق ربقل هيف رثأ ال

 عضوم يف وهو عطاس رون هيلاوحو دعاق لجر هيف عضوم اهتحت اذإو اهتعلقف رجح يل

 ىتح ًافيفخ ًءاوه هدنع سحأ ينأكو ضيب بايث هيلع ءاضيب هتيح تراص دق حبسف
 دعأف :لاق ءال :تلق ؟تماق :لاقو يلإ هسأر عفرف ءاوهلا كلذ نم زتبب هتيح رعش ناك

 ال :يل لاقف ؟هيف تنأ ام تيتوأ اهب ىلاعت هللاب كتلأس :هل تلقف .تناك امك رجحلا

 سمخلا ركذو «يتايح يف اههلوقأ تنك تاملك سمخب :لاقف ةلأسملا هيلع تدعأف .لأست

 ىتح رخآًاربق ترفحو تحرو رجحلا تددرف :لاق .هركذ ينآلا ليلهتلا نم لوألا

 هتدجو :لاق ةياورلا هذه يف داز هنأ الإ «لوألا لثم ًاخيش تدجوف دحللا ىلإ تيهتنا

 ةملكلا ركذو تاملك تس :لاقف لوألا تلأس امك هلمع نع هتلأسف ريرس ىلع

 .يتآلا ليلهتلا نم ةسداسلا

 يف دازو «ريرس ىلع ًادعاق ًاخيش يقلذ ىرخأ دالب يف رخآ ًاريق رفح هنأ ركذ مث
 .ةعباسلا ركذو تاملكب لاقف .نيلوألا تمزال امك هتمزالف راج ربن هدنعو ةياورلا

 :روكذملا ليلهتلا وه اذهو

 عطقأ هللا الإ هلإ ال ءيرمع اهب ينفأ هللا الإ هلإ ال ءيبر اهب يضرأ هللا الإ هلإ ال»
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 هللا الإ هلإ ال ءيبر اهم ىقلأ هللا الإ هلإ ال ءيربق اهب سنآ هللا الإ هلإ ال ءيرهد اهب

 .«لاوحألا نم لاح لك ىلع هللا الإ هلإ ال .ءىش لكل ةدع

 ناليس ىبحي نب نسحلا نيدلا فرش ةمالعلا يضاقلا طخ نم ىهتنا :هيف لاق

 .- ىلاعت هللا همحر -

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم انئيبنل ةرهاب ةزجعم

 اي :لاقف 4 يبنلا ىلإ ىمعأ ءاج :لاق -هنع هللا يضر- فينح نب نامثع نع

 وهف تريص تئش نإو ءتوعد تئش نإ» :لاق «ينيفاعي نأ يل هللا عدا هللا لوسر

 نيتعكر ٍلصيو ءوضولا نسحي نأو أضوتي نأ هرمأف :لاق .هعداف :لاق «كل ريخ

 ينإ دمحم اي «ةمحرلا يبن دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ينإ مهللا :وعدي مث
 ءاعدلا اذهب اعدف «يف هعّمش مهللا يل ىضقتل هذه يتجاح يف يبر ىلإ كب هجوتأ

 .«نيصحلا نصحلا ةدع» ين يرزجلا نبا هجرخأ .رصبأ دقو ماقف

 عدا :لاقف © يبنلا ىتأ ًاريرض ًالجر نأ فينح نب نامثع نع كردتسملا يفو

 «توعد تتش نإو كل ريخ وهو كلذ ترخأ تتش نإ» :لاقف «ينيفاعي نأ هللا

 اذهب وعديو نيتعكر يلصيو هءوضو نسحيف اضوتي نأ هرمأف :لاق هعداف :لاق

 دمحم اي ةمحرلا يبن دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ نإ مهللا» :لوقيف ءاعدلا

 :لاق .«َّق هعفش مهللا ءيل ىضقتف هذه يتجاح يف ير ىلإ كب تهجوت ينإ

 .مهطرش ىلع

 لوسر تعمس :لاق -هنع هللا يضر- فينح نب نامثع نع ينسلا نبا جرخأو

 ارصبتالأ» : إِن لاقف هرصب باهذ هيلإ اكشف ريرض لجر هيلإ ءاجو لقط هلا
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 ةأضيملا تنإ» : كل# يبنلا لاقف «يلع قش دقو دئاق يل سيل هللا لوسر اي :لاق

 اي دمحم يببنب كيلإ هجونأو كلأسأ ينإ مهللا :لق مث «نيتعكر لصو أضوتف

 مهللا ءيرصب نع يلجتف - لجو زع- يبر ىلإ كب هجوتأ نإ دمحم اي ةمحرلا يبن
 ىتح ثيدحلا انب لاط الو انقرفت امو :نامثع لاق .يفن يف ينعفشو يف هعفش
 .طق ًاريرض نكي م هنأك لجرلا لخد

 ةياكح

 لأسو ءاسملا ين ىرقلا نم ةيرق لخد نيحلاصلا نم ًالجر نأ يرونيدلا ىور

 لجرب اذإو «دحأ هيلإ تفتلي ملف هللا هجو ءاغتبا ةليللا كلت هوفيضتسي نأ اهلهأ
 ؛يفيض تنأ :هل لاقف ءسانلل لجرلا لاؤس عمسف قيرطلا زاتجي ىمعأ

 عمسو همون نم ىمعألا ماق ليللا فصن ناك املف .همركأو هلزنم ىلإ هبحطصاو

 داسجألاو «ةينافلا حاورألا بر مهللا :تاملكلا هذهب ىىلاعت هللا يجاني لجرلا

 كتوعدو ءاهقورعب ةمتلملا ءاهداسجأ ىلإ ةعجارلا حاورألا ةعاطب كلأسأ «ةيلابلا

 ةدشو ؛كتفاخم نم مهلك قلخلا مايقو .مهنم قحلا ذخأو ؛مهيف ةقداصلا

 .يرصب يف رونلا لعجت نأ كلأسأ «كباذع نوفاخيف ,كءاضق نورظتني .كناطلس

 ام ,راهنلاو ليللاب يناسل ين كركذو «يبلق ين ركشلاو يلمع ين صالخإلاو

 هللا لصو .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «نيملاعلا بر اي هللا اي ينتيقبأ

 هللا مهأف «نيمآ ًاريثك ًاييلست ملسو نيدشارلا هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع

 بلطف .هرصب ىلاعت هللا در دقو الإ حبصلا حبصأ (مف ءاعدلا ظفحي نأ ىمعألا

 .ىلاعت هللا ءايلوأ نم هنأ ملعف هدجي ملف ريقفلا لجرلا كلذ ىمعألا
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 يدسألا ريبج نب ديعس هللا دبع وبأ

 ناك « ينوكلا ءالولاب يدسألا ريبج نب ديعس هللا دبع وبأ نيعباتلا مالعأ نم

 - مهنع هللا يضر- رمع نب هللادبعو سابع نب هللا دبع نع ملعلا ذخأ دوسأ
 .ًارسفمو ًاريبك ًاملاع ناكو

 ةمعن نم سيلأ :لاقف ءانهاه تنأو ثدحأ :لاقف .ثدح :سابع نبا هل لاق

 لاق .كتملع تأطخأ نإو كاذف تبصأ نإف .دهاش انأو ثدحت نأ كيلع هللا

 .ءاطع ججحلابو .بيسملا نب ديعس قالطلاب نيعباتلا ملعأ ناك :فيصخ

 كلذل هعمجأو ءريبج نب دهاجم جاجحلا وبأ ريسفتلابو ءسوواط مارحلاو لالحلابو

 لآ نم اضرلل عيابو .همدخيو نيدباعلا نيز بحي ناكو ءريبج نب ديعس هلك
 قحلف بره مجامجلا ريد ةكرعم يف لتق |ملف ءثعشألا نبا ةدايق تحت © دمحم

 رتستم وهو هذخأف ءيرسقلا هللا دبع نب دلاخ ذئموي اهيلاو ناكو «ةمركملا ةكمب

 نس ليعامسإ عم يفقثلا فسوي نب جاجحلا ىلإ هلسرأو ةفرشملا ةبعكلا راتسأب

 :لاق ؟كمساام :هملعو هلضفو هفرعي وهو جاجحلا هل لاقف ءيلجبلا طساو

 يمساب ملعأ يمأ تناك لب :لاق ريسك نب يقش تنأ لب :لاق ءريبج نب ديعس

 كنلدبأل :لاق «كريغ هملعي بيغلا :لاق .تنأ تيقشو كمأ تيقش :لاق .كنم

 يف كلوق اف :لاق ءاهِإ كتذختال كديب كلذ نأ تملع ول :لاق «ىظلت ًاران ايندلاب

 يف وه وأ ةنجلا يف وهأ ىلع يف كلوق اف :لاق ,ىدهملا مامإو ةمحرلا يبن :لاق ؟دمحم

 ؟ءافلخلا يف كلوق (مف :لاق ءاهلهأ تفرع اهيف نم تفرعو اهتلخد ول :لاق ؟رانلا

 ؛يقلاخل مهاضرأ :لاق ؟كيلإ بجعأ مهيأف :لاق ؟ليكوب مهيلع تسل :لاق
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 ءمهاوجنو مهرس ملعي يذلا دنع كلذ ملع :لاق ؟قلاخلل ىضرأ مهأف :لاق

 ؟كحضت مل كلاب |مف :لاق .كبذكأ نل كبجأ مل نإ :لاق ءينقدصت نأ بحأ :لاق

 انلاب (ف :لاق .رانلا هلكأت نيطلاو نيط نم قلخ قولخم كحضي فيكو :لاق
 .بولقلا وتست مل :لاق .كحضن

 تنك نإ :ديعس لاقف هيدي نيب هعمجف توقايلاو ؤلؤللاب جاجحلا رمأ مث

 مع ةعضرم لك لهذت ةدحاو ةعزفف الإو ةمايقلا موي عزف هب يقتتل اذه تعمج

 دوعلاب جاجحلا اعد مث ءاكزو باط ام الإ ايندلل عمج ءيش ين ريخ الو .تعضرأ

 وه كيكبي ام :لاقف ,ديعس ىكب يانلا ين خفنو دوعلاب برض املف يانلاو

 يف ُخَفعُي َمْوَي » ايظع ًاموي ينركذف خفنلا امأ ,نزحلا وه :ديعس لاق ؟بعللا

 نمف راتوألا امأو ,قح ريغ يف تعطق ةرجشف دوعلا امأو ء[مم:مسذ]4روّصلَا

 نمل ليو ال :لاق «ديعس اي كليو :جاجحلا لاق «ةمايقلا موي اهعم ثعبت ءاشلا

 :لاق .كلنتقأ ةلتق يأ ديعس ايرتخا :جاجحلا لاق «ةنحلا لخدأو رانلا نع حزحز

 :لاق .ةرخآلا يف اهلثم هللا كلتق الإ ةلتق ينلتقت ال هللاوف جاجح اي كسفنل رتخا

 الو كل ةءارب الف تنأ امأو «هللا نمف وفعلا ناك نإ :لاق ؟كنع وفعأ نأ ديرتفأ

 كلذب جاجحلا ريخَأف كحض جرخ (ملف .هولتقاف هب اوبهذا :جاجحلا لاق ءرذع
 ؛كيلع هللا ملحو هللا ىلع كتأرج نم تبجع :لاق ؟ككحضأ ام :لاقو هدرف

 رطف يذلل يهجو تهجو :ديعس لاقف .هولتقا :لاقو طسبف عطنلاب رمأف
 هةلبقلا ريغل هب اوهجو :لاق «نيكر شما نم انأ امو ًاملسم ًافينح ضرألاو تاوامسلا

 لاق .ههجول هوبك :لاق [6١١:ةرقب# مآ جو مقاول وُلَوت وت اَمكّيأت» :ديعس لاق

 امه.ه14 ئّرخأ ٌةَاَك ْمُكْجِرح اهبَِو َمُكُدمِهم اهفَو َمُكَدَفَلَح اهتي» : ديعس
 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ نإ امأ :ديعس لاق «هوحبشا :جاجحلا لاق

 ديعس اعد مث «ةمايقلا موي اهب يناقلت ىتح ينم اهذخ هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل



 غ١ ىنيقاتشطا فئارط

 سم ةنس نابعش يف هلتق ناكو .يدعب هلتقي دحأ ىلع هطلست ال مهللا :لاقف

 نوعبرأو عست هرمعو ًاروزم ًاروهشم اهرهاظ يف نفدو طساوب ةرجهلل نيعستو

 لوقي ديعس ناكو «نيحلاصلا هئايلوأب هقحلأو .ءاضرأو هنع ىلاعت هللا ىضر ةنس

 دبع نب دلاخ ينعي .ىلاعت هللا ىلإ هلكأ مارحلا هللا دلب يف شاو يب ىشو :ذخأ موي

 هنع مهَأسو ءابطألا جاجحلا ىعدتساف ريثك مد هنم لاس لتق املو ءيرسقلا هللا

 هسفنو هتلتق اذه :هل اولاقف ليلق مد مهنم ليسي ناك هنإف مهلبق هلتق ناك نمعو

 فونلا نم بهذت هسفن تناك هلبق هتلتق تنك نمو ءسفنلل اعبت مدلاو هعم

 ريسبج نسب ديعس لتق دق جاجحلا نإ :يرصبلا نسحلل ليقو ءمهمد لق كلذلف
 ين اوكرتشا برغملاو قرشملا نيب ام نأ ول هللاو .فيقث قساف ىلع تئا مهللا :لاقف

 .رانلا يف - لجو زع- هللا مهبكل هلتق

 ىلع طلسي ملو ةنسلا نم ناضمر رهش يف ًاموي رشع ةسمخب هدعب جاجحلا تام
 املو .يدويق اوجرخأ يدويق اوكف :هلتق دعب لاق جاجحلا نإ :ليقو .هدعب دحأ

 يف هنإ :ليقو «ريبج نب ديعسلو يلام :لوقيو «قيفيو بيغي ناك ةافولا هترضح
 ودع اي :هل لوقيو هبوث عماجمب ًاذخآ ريبج نب ديعس ىأر مان اذإ ناك هضرم ةدم

 كلذ يفو ريبج نسب ديعسلو يلام :لوقيو ًاروعذم طقسيف ؟ينتلتق ميف هلل
 .ةريثك رابخأ

 هيلإ دهعو يفقثلا رمع نب فسويب هلدبأو ماشه هلزع دقف يرسقلا دلاخ امأ

 هنإ :ليق ديزي نب ديلولا مايأ يف لتق مث بَّذعو ؛هتبساحمو هلامعو دلاخ سبحب
 نيب هيمدق عضو : ليقو «رونت ىلع هاوشو هربد نم جرخأو همف يف خيس لخدأ

 ىتتح امهرصسعو هيقاس ىلإ نيتبشخلا عفر مث ءاتفصقنا ىتح امهرصعو نيتبشخ

 .هبلص ىلإ هيكرو ىلإ مث اتفصقنا
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 هللا ىلإ اعد امل كَ يلع نب ديز مامإلا لتاق وه اذه رمع نب فسويو

 .ها 1713 ةنس

 .نيربتعملل ةربع

 ةيمأ ينبو هذيملت عم بيسملا نب ديعس مامإلا ةياكح

 نيب عمج «ةنيدملاب ةعبسلا ءاهقفلا دحأ «يشرقلا بيسملا نب ديعس دمحم وبأ

 عمسو ةباحصلا نم ةعامج يقل «عرولاو «ةدابعلاو .دهزلا و .هقفلاو .ثيدحلا

 يضر- رمع نب هللادبع لاق نهنع ذخأو هلأ هللا لوسر جاوزأ ىلع لخدو .مهنم

 تججح :لاق هنأ هنع يورو .هرسل ل# هللا لوسر اذه ىأر ول :-هنع هللا

 ترظن امو «ةنس نيسمخ ذنم ىلوألا ةريبكتلا ينتتاف ام :لاق هنأ هنعو .ةحح نيعبرأ

 هنإ ليقو .لوألا فصلا ىلع هتظفاحمل ةنس نيسمخ ذنم ةالصلا يف لجر افق ىلإ

 اهسفن دابعلا تزعأ ام :لوقي ناكو «ةنس نيسمخ ءاشعلا ءوضوب حبصلا ىلص

 ًافلأ نيئالثو فين ىلإ يعدو هللا ةيصعم لثمب اهسفن تناهأ الو هللا ةعاط لثمب

 مكحيف هللا ىقلأ ىتح ناورم ينب ين الو اهيف يل ةجاح ال :لاقف اهذخأيل

 .مهنيبو ينيب

 ًامايأ يندقفف بيسملا نب ديعس سلاجأ تنك :هتذمالت دحأل ةعادو وبأ لاق

 انتربخأ اله :لاقف ءابب تلغتشاف يلهأ تيفوت :تلق ؟ّتنك نيأ :لاق هتئج [لف

 كمح ري :تلقف ؟اهريغ ةأرما تثدحأ :لاقف موقأ نأ تدرأ مث :لاق ءاهاندهشف
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 ؟لعفت ٌتلعف انأ نإ :لاقف «ةثالث وأ نيمهرد الإ كلمأ امو ينجوزي نمو هلل

 ىلع ينجوزو هلل يبنلا ىلع ىلصو هيلع ىنثأو ىلاعت هللا دمح مث معن :ُتلق
 ىلإ ٌت رصف حرفلا نم عنصأ ام يردأ امو ٌثمقف :لاق «ةثالث ىلع :لاق وأ نيمهرد

 تمدكقف ًائاص تنكو برغملا ٌتيلصو «نيدتسأو ذخآ نم ركفتأ ٌتلعجو يلزنم

 .ديعس :لاق ؟اذه نم : تلقف عرقي بابلا اذإو ًاتيزو ًازبخ ناكو .رطفأل ياشع

 ةنس نيعبرأ ذنم ري مل هنإف بيسملا نب ديعس الإ ديعس همسا ناسنإ لك ين تركفف

 دق هنأ تننظف بيسملا نب ديعسب اذإو تجرخو تمقف .هدجسمو هتيب نيب ام الإ

 ؛ىتؤت نأ قحأ تنأ ال :لاق .كينآف يلإ تلسرأ اله دمحم ابأ اي :تلقف هل ادب

 ةليللا تيبت نأ تهركف تجوزت دق بزعأ ًالجر كتيأر :لاق «يرمأت ف :تلق

 بابلا درو بابلا ين اهعفد مث هلوط ين هفلخ ةمئاق يه اذإف كتأرما هذهو .كدحو

 تيدانف حطسلا ىلإ تدعص مث بابلا نم تقثوتساف ءءايحلا نم ةأرملا تطقسف

 هتنبا مويلا بيسملا نب ديعس ينجوز :تلقف ؟كنأش ام :اولاقو ينوءاجف ناريجلا

 :تلاقو تءاجف يمأ غلبو اهيلإ اولزنف ,رادلا يف يه اهو ةلفغ ىلع اهب ءاج دقو

 ةئالث تمقأف «مايأ ةثالث اهحلصأ نأ لبق اهتسسم نإ مارح كهجو نم يهجو
 مهملعأو ىلاعت هللا باتكل مهظفحأو سانلا لمجأ نم يه اذإف اهب تلخد مث «مايأ

 هينآ الو ينيتأي ال ًارهش ثكمف :لاق ءجوزلا قحب مهفرعأو هللا لوسر ةنسب

 ضفنا ىتح ينملكي ملو يلع درف هيلع تملسف هتقلح يف وهو رهش دعب هتيتأ مث

 ام ىلع وه تلق ؟ناسنإلا كلذ لاح ام :لاق «يريغ قبي ملف « دجسملا يف نم

 .يلزنم ىلإ تفرصناف ءاصعلاف ءيش كبار نإ :لاق ودعلا هركيو قيدصلا بحبي

 هالو نيح ديلولا هنبال ناورم نب كلملادبع اهبطخ دق روكذملا ديعس تنب تناكو
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 دراب موي يف هبرض ىتح ديعس ىلع لاتحي كلما دبع لزي ملف هجوزي نأ ديعس ىبأف دهعلا

 .ءاملا هيلع بصو

 نب كلملادبع ىلإ ةنيدملا يلاو ليعامسإ نب ماشه بتك :ديعس نب ىيحي لاق

 «بيسملا نب ديعس الإ نايلسو ديلولل ةعيبلا ىلع اوقبطأ دق ةنيدملا لهأ نأ ناورم

 قاوسأ هب فطو «.ةدلج نيسمحخ هدلجاف ىضم نإف فيسلا ىلع هضرعا :بتكف

 ريبزلا نب ةورعو راسي نب ناميلس لخد يلاولا ىلع باتكلا مدق اللف «ةنيدملا

 باتك مدق دق ءرمأ يف كانئج :اولاقو ءبيسملا نب ديعس ىلع هللادبع نب ملاسو

 انطعأف ًاثالث ًالاصخ كيلع ضرعن نحنو كقنع تبرض عيابت مل نإ كلملادبع
 :لقت الو ال :لقت الف باتكلا كيلع أرقي نأ كنم لبق دق يلاولا نإف .نهادحإ

 .ال :لاق اذإ ناكو «لعافب انأ ام .بيسملا نب ديعس عباب :سانلا لوقي :لاق ءمعن

 ًامايأ ةالصلا ىلإ جرخت الو كتيب يف سلجتف :اولاق «معن :اولوقي نأ اوعيطتسي مل
 ينذأ قوف ناذآلا عمسأ انأف :لاق ءكدجي ملف كسلجم نم كبلط اذإ كنم لبقي هنإف

 ىلإ كسلجم نم لقتئاف :اولاق «لعافب انأ ام !ةالصلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح

 ام !قولخم نم ًاقرّقأ :لاق .كنع كسمأ كدجي مل نإف كسلجم ىلإ لسري هنإف هريغ

 هسلجم يف سلجف رهظلا ةالص ىلإ جرخو اوجرخف ءرخأتم الو ًاربش مدقتمب انأ
 نينمؤملا ريمأ نإ :لاقف هب أف هيلإ ثعب يلاولا ىلص (ملف هيف سلجي ناك يذلا
 ملف «نيستعيب نع أ هللا لوسر ىهم :لاق ,كقنع انبرض عيابت مل نإ انرمأي بتك
 رمأ ىضم دق هآر (لف .فويسلا تلسو هقنع تدمف ةدسلا ىلإ جرخأ بجي مل هآر

 .نأشلا اذهب ترهتشا ام كلذ تملع ول :لاقف ءرعش بايث هيلع اذإف درجف هب

 نم نوفرصنم سانلاو هودر (ملف «ةنيدملا قاوسأ هب فاط مث ًاطوس نيسمخ هبرضف
 اوعنمو .ةنس نيعبرأ ذنم اهيلإ ترظن املاط هوجول هذه نإ :لاق رصعلا ةالص
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 .يدنع نم مق :هل لوقي دحأ هيلإ ءاج اذإ هعرو نم ناكف هوسلاجي نأ سانلا

 .هببسب برضي نأ ةيهارك

 نم ًاناكم مزلي ناك بيسملا نب ديعس نأ ينغلب :-هنع هللا ىضر- كلام لاق

 لبق ءعنص ام كلملادبع هب عنص يلايل هنإو «هريغ ين دجسملا نم ٍلصي ال دجسملا
 نم مكنيعأ اوألمت :ال لوقي ناكو .هيف يلصي نأ الإ ىبأف هيف ةالصلا كرتي نأ :هل

 يف ءاملا لزن دقو هل ليقو ءمكلامعأ طبحت ال يكل مكبولق راكنإب الإ ةملظلا ناوعأ

 .اهحتفأ نم ىلع ىتح :لاق ؟كنيع حدقت الأ :هنيع

 ىلاعت هللا همحر - كلذ ريغ ليقو نيعستو ىدحإ ةنس ةنيدملاب يفوتو

 .- هلع يضرو

 لكألا بادآ يف «لئاسولا» نم ةدئاف

 ةدئاملا يف :لأ2 قداصلا رفعج لاق ##«لوسرلا لآ مولع» يف يور :لاق

 :ةيناثلاو .هللا معن نم اهنأ ةفرعملا :ىلوألا :ضرف اهنم عبرأ ةلصخ ةرشع اتنثا

 .ناكرألاو بلقلاو ناسللاب ركشلا :ةعبارلاو «ةيمستلا :ةثلاثلاو «هللا مسقب اضرلا

 .نمحرلا ميحرلا معنملا دحاولل

 يفني ماعطلا لبق ءوضولا» : كك هلوقل هلبق ءوضولا :ىلوألا :ةنس عبرأو

 سولجلا :ةيناثلاو .«مغلاو مهلا يفني ماعطلا دعب ءوضولاو ءرصبلا حصيو رقفلا

 «ةالصلا يف هتئيهك دعقي © هللا لوسر ناك ءءاكتا ريغ نم رسيألا بناجلا ىلع

 لكأي (ى لكآو .دبعلا دعقي (ى دعقأ» :لوقيو «هتبكر ىلع هراسي دعاس عضيو
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 .هلل عضاوت هنإف عباصألا قعل :ةعبارلا ,عباصأ ثالثب لكألا :ةثلاثلا ,«دبعلا

 ىلإ رظنلا ةلقو ,ديدشلا غضملاو «ةمقللا ريغصتو هيلي ام لكألا :بدأ عبرأو

 .نيلكآلا هوجو

 الو .ميحرلا نمحرلا هللا مسب :نول لوأ لوانت ين لاق ناولأ ةدئاملا ىلع ناك اذإو

 الو .ىرمأو ىنهأ هنإف ًاشبن هشبناو .مجاعألا لعف هنإف نيكسلاب محللا عطقي

 ؛ماذجلا هيلع طلس كلذ لعف نمف هقدش هب حسمي وأ ءانإ لمح يف زبخلاب نعتست

 هلكأ نمو «نيعلا روحلا روهم وهو رقفلا يفني هنإف ةدئاملا نم طقاست ام لكأو

 .للختيو .هراسيب ًاماعط لكآلا لوانتي الو رونو ًاناميإو ًاملعو الح هبلق يشح

 كاوسلاب # هللا لوسر يدج ىلع هدي ليربج لزن كيل! قداصلا لاق

 نم ءىشب الو «نامرلاب الو ءسآلاب الو .بصقلاب للختي الو «لالخلاو ةماجحلاو

 ْ .انياود توق الو ءانماعط

 ةكربلا نإف .دربي ىتح هوعد» :لاقف «راح ماعطب كلي يبنلا ىلإ نأ هنأ يورو

 لقو «هيلع هللا مسا ركذي ملامو ءصخري ىتح يللاغلاو دربي ىتح راحلا نع تعزن

 الو ريجيو .معطُي الو مِعطُي يذلا هلل دمحلاو هللا مسب» :ةبرش وأ ةمقل لوأ دنع

 مادإو ماعط نم ينتقزر ام ىلع دمحلا كل مهللا .هيلإ رقتفنو ينغتسيو .هيلع راجي

 ضرألا بر ءامسألا ريخ هللا مسب ؛ةقشمو ينم دك ريغ نم ةيفاعو كنم رسي يف

 ءيش همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب «يناعملا هللا مسب « يناشلا هللا مسب ؛ءامسلاو

 ءوسو «مومسلا نم نمأ هلاق نمف ؛«ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا ين الو ضرألا يف

 .ةدربلا نم هللا هنمأو .تاهاعلا يهاودو ؛تاشرحلا

 . يرعلا نم اسكو «بارشلا نم ىقسو «ماعطلا نم معطأ يذلا هلل دمحلا
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 ًائيرم ًائينه هلعجا مهللا اليضفت قلخ نم ريثك ىلع ينلضفو «هلالضلا نم ىدهو
 .كتعاطب ًالماع كرمأل ًاظفاح ,كركشب ًايئاق ًايوس هدعب ينقبأو ءايودالو اول

 رفغاو ءهيلكآ نه مهللا .ًاراب ينلعجاو راق ًاشيع ينشعأو ءاراد ًاقزر ينقزراو
 كميلك ىسومو كليلخ ميهاربإ نم تلبقت مك ًاعيمج انم لبقتو هيلذابل
 .«كيفص دمحو

 ءدحاو سفنب برشي الو ,حدقلا نم ةورعلا عضوم بنجتيلف ءاملا برش اذإف

 دمحلا :لاق غرف اذإف .هلل دمحلا هللا مسب سفن لك دنع لوقيو ءسافنأ ةثالثب لب

 دمحلا .ءامسألا ريخ هللا مسب ءءاشي فيك رومألا فرصم .ءامسلا نم ءاملا لزنم هلل

 «يناورأف يناقس يذلا هلل دمحلا ًاجاجأ ًاحلم هلعجي و ًاتارف ًابذع يناقس يذلا هلل

 يل لوح ريغ نم ينتيقسو ينتمعطأ مهللا «يناوآو «ينافكو ءيناسكو «يناطعأو

 ؛كتتعاط ىلع يل ًانوع هلعجاو اح اص ينلمعتساف ًائيرم ًائينه ًابيط ةوق الو

 ال ةبرش أ دمحم كيبن ضوح نم ينقسا مهللا ءكتدابع نسحو كركشو
 كدابعل تددعأ (مبو ةرخآلا ميعنب ةرفاولا معنلا هذه لصو « ًادبأ اهدعب أمظأ

 .نيمحارلا محرأ اي كتمحرب كيف دمحم كيبن ةقفارمب يندعسأو «ةنجلا يف نيحلاصلا

 ًافيرش ناك كل يبنلا نع ةروثأملا ةيعدألا هذه ىلع ظفاح نم هناي رفعج لاق

 .هدابع دئعو هتكئالمو هللا دنع

 .ميرك ايهرابخأ عبتيو هراثآ يفتقي نم انلعجا كيل دمحم ةمأ نم انتلعج |ى مهللا
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 قداصلا رفعج مامإلا ىلع يروثلا نايفس لوخد ةياكح

 لاقف قداصلا رفعج ىلع لخد نايفس نأ كي دمحم لآ مولع ين لئاسولا» نم

 ,نويع مهنم انيلعو ةالولا كبلطي لجر كنإف دورطم ريغ انم جرخت نايفس اي :رفعج
 نع ثيدحب ينثدحت كيلع تلخد هللا لوسر تنب نباي كادف تلعج :نايفس لاقف

 اي .كعفن هب تلمع نإ ثيدحب كثدحأ معن :رفعج لاقف «كأ#هللا لوسر كدج

 دنت نم رثكاف هللا رز اهيلع ةدايرلاو اهتاود تيبحاو ةئسنب كيلع هللا معنا اذإ نايقن

 اذإو د ريكس نيل :لوقي العو لج هللا نإف اهيلع هللا

 وُرِفْعَتْسأ ْتلَقَك » :لوقي ىلاعت هللا نإف رافغتسالا نم رثكأف قزرلا تأطبتسا

 لاوُمأب مددْمُيَو © اًراَرَدَم كيل ءاَمَسلا ٍلسْرُي © اًرافَع تراك نإ
 ورك ره

 .[١-.:و]4أركجأ رمل لعجتو سنجل لجو َندَبَو

 الو لوح ال :لقف كنع هللا اهفشكي نأ تببحأو ةيلب نايفس اي كب تلزن اذإو

 .ةنجلا زونك نم زنكو جرفلا حاتفم اهنإف ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق

 .تاملك يأ تاملك :لوقي وهو نايفس جرخف

 . تاس 5

 الهأ املك نم تنك ام معن ىلع هلهأ تنأ يذلا دمحلا كل يملإ

 الضفلا بجوتسأ ريصقتلاب ينأك الضفت يندزتاريصقت تددزا اذإ

 :رخآلو

 ركشلا بجي اهلثم فهل ىلع ةمعنهللاةمعن يركش ناك ذإ

 رمعلا لصتاو مايألا تلاط نإو هلضفبالإ ركشلا غولب ف يكف
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 ةزافمب نيحلاصلا دحأل ةالص ةياكح

 وبأ ينثدح.هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا لصو .لدعلا دحاولا هلل دمحلا

 فيرشلا وهو تاقثلا ضعب ينربخأ :لاق يجان لآ دمحأ نب ميركلادبع دمحم

 ضعب يف ناك هنأ نميلا لهأ نم نينمؤملا ضعب ينربخأ :لاق يدنا نسح نب يلع

 وبأ هل لاقي رايخألا ةعيشلا نم ةدابعلا ريثك دباع حلاص لجر ةدعص يحاوض

 يعنيكلا دمحأ نب ميهاربإ هللاب فراعلا ةريسب ريسي نأ هسفن دهاجي ناكو .حلاص

 ليللا نم ريخألا ثلثلا يف يلايللا ضعب يف هنأ هل قفتاف «-هرس ىلاعت هللا سدق-

 هتوفت نأ يشخف تقولا همهادو «ةزافمب رئب نم ءوضولا نسحأو أضوتو لستغا
 ربك |(ملف هسفنل ماقأو ننستو نذأف «ديعب عماجلا دجسملاو ةعامج رجفلا ةالص

 نأ لف «ةريثك ةعامجل هئارو نسم ريسبكتلا عمس مارحإلا ةريسبكت

 هللا يضر - ًادحأ ري ملف تفتلا مث ميلستلا عمسو ملس ميلستلا ىلإ لصو

 .هاضرأو - هنع ىلاعت

 عوجلل يعنيكلا مامإلا ةمزالم ةياكح

 - مهنع ىلاعت هللا يضر - يعنيكلا دمحأ نب ميهاربإ يلولا هللاب فراعلل ناك

 هللا يف هيخآل ةمركت رطفيل لئس اذإ ناكو ؛مايقلاو مايصلا اهمزالي يتلا هداروأ

 اذه لك :لاقو «ةالص لكل ةراهطلا ددجو .هبلق رسكناو هتلاح تريغتو .رطفأ

 هللاقو .«تمصل قيرشتلا مايأ يف ةصخر تدجو ول لوقي ناكو «ينطب نم



 نيقاتشما فئارط 0

 راطفإلا انأو :-هنع هللا يضر- لاقف يب قشي موصلا نإف انأ امأ :هناوخإ ضعب

 ةجرد لانتو ليللا يف هلكأت راهنلاب هلكأت تنأ يذلا سيلأ هللا ناحبس ءيب قشي

 .ربخلا يف اك ةنجلا الإ ءازج هل سيل يذلا مئاصلا

 :- هنع ىلاعت هللا يضر - يدمهملا نب ىبحي مامإلا ديسلا هتريس فلؤم لاق

 تمد اهل لاقي دلب ىلإ انرسف .هناوخإ ةرايزل جحذم نابُخ ىلإ هرفس يف هعم تنك
 قهاش لبج ىلاعت هللا تايآ نم ةيآ يهو ةربرب اهل لاقي ةراح نيع هنم برقلابو

 ذخأي اهّوزو يلغتو روفت يهو اهيلع انفرشأف اهالعأ ىلإ انعلطف ردقلا لكش ىلع

 اهيلع رم اذإ ريطلا نإ :ليق ««ماجرملا» ردق لبجلا سأر يف ءاملا ةرادتساو هجولا

 عضو اذإو يلغتو روفت ةريثك نويع لبجلا اذه ضرع يف عبنيو ءاهيف طقس

 ىضرملاو ىنمزلاو «ءاملا رح ةدش نم ًاعيرس اهعفر هلجر وأ هدي ناسنإلا
 ةميظعلا ةبآلا هذه دهاشن «مايأ ةثالث هعم انفقوف ءاهيف نوممحتيو امودصقي

 انيلع فخ امبرو ءشطعلا انباصأف نابخ لفسأ ىلإ انعلطف ءًارارم اهيف لستغنو
 ًاريثك هيلع انلوعف ءدرابلا ءاملاو زبخلا نم ءيشب انل حتفف ةرجش تحت اَنْلِقَق ءاشعلا

 يسفن ىلع تضرع : لاق لب اندعاس اف انارتعا يذلا [رحلا يأ ]ىمحلا لجأل

 ؛ماععطلا ناولأو ,ةهكافلا ناولأو ,خانربزلا ىتح ةعاسلا هذه خيابطلا ناولأ

 ففخي ملعأ هللاو هدصقو .هلل دمحلاف ةدحاو ةرم ءيش يف تبغر امف .بارشلاو

 .هلاحي انلاغتشا انيلع

 لكأي ًالجر تأرف نيحلاص موق تيب نم تجرخ ةلفط نأ ًاموي يل يورو

 هلعل راهنلاب لكأي ًالجر تيأر نإ :اهلهأل تلاقف ناضمر رهش ريغ يف راهنلاب
 نمو ناضمر رهش ريغ اذه ينعي «ميظعلا هللا رفغتسن ًالهم :اههل اولاقف «يدوبم

 .رطفيلف رطفي نأ دارأ
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 مو رهدلا نوموصي لب راهنلا يف نورطفي ال اهلهأ نأل كلذ ةلفطلا تركنأ

 الإ ًائيش يوري ام ناك - ىلاعت هللا همحر- هنأل ؛باتك ىلإ الو لجر مسا ىلإ اهفضي

 .مهتيب لهأ نم ةلفطلا نأ ملعأ هللاو تننظف باتك وأ لجر ىلإ هدنسب

 ةئامسمخ رانلا نم هللا هدّعب ًابستحم ًاموي هلل ماص نم» : كلف لاق :لوقي هتعمسو
 هنأ يل رهظ دقو .يئاشع ىلع رجفلا قباسأ ةرم نم مك ىبحياي :ًاموي يل لاقو «ماع

 عولطل هتقباسمل هريغ الو اماعط اهيف قوذي ال مايأ ةسمخ ةرمو مايأ ةثالث ةرم ىوط

 -يرتستلا :ةخسن ينو -يرشقلا لهس ناك :اموي يل لاقو .تمدق (ى رجفلا

 همحر- ديز نب دحاولا دبع مسقأو :لاق ءاهيف لكأيال ءاموي نيرشعو ًافين يوطي
 الو .عوجلاب الإ مهالاو الو .عوجلاب الإ ًادبع هللا فاص ام نأ :هللاب -ىلاعت هللا

 .ىهتنا .عوجلاب الإ ءاوهلا يف اوشم الو ؛عوجلاب الإ ضرألا مهل تيوط

 :لئاقلا هللو

 دازلا نع مهيهلتو بارشلا نع مهلغشت كاركذ نم ثيداحأ مهل

 يخيسحلا يثوحلا يدهملا مامإلا نب ميهاربإ

 هللا ناوضر- مساقلا نب دمحم يدهملا مامإلا نبا ميهاربإ دهازلا ةمالعلا ديسلا

 جحو ًامايص راهنلاو «ةدابع ليللا عطقي «راربألا رايخألا نم ناك - مهيلع ىلاعت

 «ةدوعلا قيرط يف وهو جحلا لامعأ ضعب يف سابتلالا هل لصحف ةنسب هتافو لبق

 يقبف «لاحرلا ىلع جحلاو مايأ ين كلذو مهريخأت وأ هباحصأ ةقرافم عطتسي ملو

 ةدعقلا رهش يف مرح يفوت نأ ىلإ ءًاركذو ءًاركشو «ربص ةلباقلا ةنسلا ىلإ ًامرح

 سنة71١48اه.
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 ناك :-ىىلاعت هللا همحر- ليهس نيسحلا نب نمحر لادبع ةمالعلا يضاقلا لاق

 «نميلا تانسح نم ةنسحو نمزلا ةنيز ًالضاف ًالماع ًام اع مامإلا نبا ميهاربإ

 .ةيملعلا نونفلل ًاعماج ءلوصألاو عورفلل ًاققحم «لوقنملاو لوقعملا ةمآلع

 نسحو ؛عروو ةنايد عم ةفيرطلا لئامشلاو «ةفيطللا بادآلاو «ةينيدلا فراعملاو

 .خلا..ةيعملأو ءراقوو «ةنيكسو ءقلخ

 يوذ باههإ» همس دهزلا يف باتك هلو هبحصتسا 'جحلا يف كسنم» هل

 هلو «ةيلقعلاو ةيعطقلا نيهاربلاو ججحلاب اهل همازلإ عم هسفن هب بطاخ ««بابلألا

 :اهيف ءاج «سفنلا ةحيصن» هلو تايهلإلا يف ةقئار راعشأ

 بعلتتو .ءاوهألا فطاوع هب ليمت يذلا ,بذبذملا داؤفلاو ءبلقلا بلقلا اهبأ

 كللملا يغتبت تنك نإ ءايندلا ةبحم ةاجنلا قيرط نع هدصيو .ىنملا بذاوك هب

 ماقم ىلإ قاتشتو «ميلألا باذعلا نم رفتو «ميقتسملا طارصلا بلطتو «ميظعلا

 لمع لوبق كل يتحيصنو يتيصو لبقاو «قيفشلا حصانلا ىلإ غصاف «ميرك

 ءادلا ءاود ابتاجوف يركف اهيف تلمعأ لاصخ تس هذهف «قيدصتو ركفتو

 هيلع هللاب الإ يقيفوت اموءيوس لقع يذ لكب قيلت اهارأ يتلا ةقيرطلاو ءيودلا

 :ليكولا معنو يبسح وهو «بينأ هيلإو تلكوت

 هنأش ةمظع يف ركفتلاو ءكيدل غباوسلا همعنو كيلع هللا قح ةفرعم :ىلوألا

 بئاحسس كنع تعشقتو .ىده لا ليبس كل نابتسا دقف .هناطلسو هكلم ةعسو

 تسرحو ءاهتفرعم قح اهتفرعو اهتمزل ول .هناهرب لئالد كل تنهربتو ىمعلا
 .قالخلا كلملا بابحأ كلس ين تددغعو «قاّبسلاب تقحلل ءاهعييضت نع كسفن

 ثيح كاري نأ وأ «نيع ةفرط هتيصعم دمعتت نأ نع كسفن ةسارح :ةيناثلا
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 اهنع لدبتو .هراونأ كبلق نع بلستو «نيملاو نيحلا لهأ ناويد يف كبتكيف كاب

 قالا كيوتل اس دير حارب ليدل نا دايخ ةرعير مران

 .ماغرلا ربتلابو «مالظلا رونلاب تلدبتسا دق نوكتف :ىدُملا تاعيظف كل ذحشيو

 .«بولطم لك كيلإ ىعسو ؛بوبحم لك تلن اهتلن نإ يتلا نمحرلا ةبحمبو

 ًاليقث ت ترصو هلك ريخلا تعنم اهتعنم نإو ؛ءيش لك كباهو «ءيش لك كبحأو

 ةبم كلذ لك «ةلبب رحبلا نعو «ةلوبب تارفلا نع ًالدبتسم ءًاضيرم ًايقش ءًاضيغب
 هركم فرعتو .كنم أربتي بيرق نعو «ةبئاخلا هلئاخمو «ةبذاكلا ناطيشلا بيعالأ

 .كاكف نيح تالو كفإلا ميظع ىلع هنم كنوكرو كل

 كسفن سوسوت ام ملعي هنإف ,ديمحلا يلولا هللا ةيصعم يف ريكفتلا كرت :ةثلاثلا

 كب يقلملاو اهيلإ يعادلا وه اهيف ركفتلا نإو .ديرولا لبح نم كيلإ برقأ وهو

 رس كلذو «ةيناطيش ةركف اهتمدقت دقو الإ كنم ةيصعم دوجو داكي الو ءاهيف

 نيح قراسلا قرسي الو ءنمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» :روثأملا ثيدحلا
 كيلع نوهأ ةركفلا نع سفنلا عنمو .هانعم وأ .ثيدحلا 2.... نمؤم وهو قرسي

 ةبادلاو دورشلا سرفلا كاسمإ امو ءاهيف ركفتلا دعب ةيصعملا سفن نع اهعنم نم

 نم كلذ نم دشأو «ةركفلا دعب عوقولا نع سفنلا عنم نم كيلع دشأب دونعلا

 مزلاو ءاودلا فرعاف .ةركلا دعب ةركلا نم اهكعنم دشأو دشأو ,ةركلا دعب اهعنم

 يوسلا طارصلاو ىمعلا ال رونلا هللاو وه .ءافش يأو ءافشلا هنإف هب يوادتلا

 .ىدتها نمل

 موقي ال يتلا يه رانلا رانلا ام !؟كاردأ امو ءاهانعم ربدتو رانثلا فخ :ةعبارلا

 داسجألا حاورألا تقرافل اهانعم انفرع ول ءليهم لوه ؛ءيش اهلدعي الو ءيث اهل
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 مأ !؟ناوخإ اي افوخد فيك مأ !؟نايعلاب اهتيؤر فيكف .داؤفلا ين اهركذ درجمب

 -هللاب ذوعن- هللا بضغو .دشأو اهنم دشأ هللاو وه !؟نمحر اي اهيف دولخلا فيك

 الو .تعمس نذأ الو .تأر نيع اال ام اهيف يتلا ةنجلا جراو .دشألا نم دشأ

 ىلع «ةيوفطصملا رارسألاو «ةيوبنلا فاصوألا هذهبب ىفك ءرشب بلق ىلع رطخ

 لك اهيف نأ كلذ ةياغو «ةيحتلا فرشأو «مالسلاو ةالصلا لضفأ هلآو اهبحاص

 ًادمرس اهميقم هاري الف «هوركم لك اهنع ًاطاممو .ًادبأ اهنكاس هيف ًادلاخ .بوبحم

 موقأ ىلإ ةيادهلا انالوأو ءاهئايلوأو اهلهأ ةرمز ين انرشحو ءاهانكس هللا انقزر

 .اهالوأو قيرط

 ءيش يأو مدعلا يه ابههإف «مدعلا ةلزنم كبلق يف ايندلا هذه لّْزَت :ةسماخلا

 لحمضتدو «هناعبت ىقبت اهنأ الإ ءيضقني ليلق اع اهريخ يش ال ؟اهنم رقحأ
 كل نابتساف .هتانسحو هرجأ ىقبي هنأ الإ ءلوزي بيرق نع اهرشو «هتاذل

 ءرشلا نيع وه اهيلإ نوكرلاو اهتبحمو اهظوظحو «ٍنافلا اهميعن وهو ءاهريخ

 ءاهصصغل عرجتلاو اهب شيعلا ةقيضو اهرشو اهلجخ نإو ءرضلا ضحمو

 اذه ءرش اهريخو ءريخ اهرش رادب عنصت امف «ريخلا نيع وه اهِريَص ىلع ربصلاو
 .ًالمع نسحأ انيأ انولبيل ًالثم انل هللا امرض امنإو ءاهرس ةياغو ءاهرمأ ضحم

 :لاق نأ ىلإ

 كب تلزن ىولب يأ ماظعتسا يف سفنلا ىوهل كدايقنا مدع يهو :ةسداسلا

 لاعتشاو ,رظاونلا باعتإو رطاخلا لاغتشا ىلإ نييعادلا نزاحتلاو دجاوتلا مدعو

 ربكأ نم اهددعاف كلقع تمكحأ اذإ ءرضاحلا توملا وه يذلا فسألا نارين

 ىلإ يعاودلا نمو باوثلا بابسأ نم يه ذإ كيدل هللا تابه لجأو .كيلع معنلا
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 نإف .باقعلا ميلأ نم .باتملا عينمب نصحتلاو «بابرألا بر ىلإ عوجرلا

 نع يوعري الو «هيدي نم تعزتنا اذإ الإ هيلع هللا ةمعن ردق فرعي ال ناسنإلا

 نحملا تراصو يلتبا اذإ الإ «نيلقملاب ءارزإلاو «نيرثكملا تاهابمو «نيسملا هيتلا
 فرعيو ءرضلا ىلع ربصلا ناكمل رجألا رفوأب رمألا مّلس نإ زوفي كلذ دنعف .هيلإ
 .خلا... ةمحرلاب هللا نم ىظحيف ةمعنلا ردق

 :اهتدهاجبو سفنلا عم هلاح ةياكح يف - هنع ىلاعت هللا يضر - هرعش نمو

 يرابطصا هيف لقدق ٌبصانأ يرادأ الإ فيك ال يربص فيك

 يراثفعالهقيهنم فطلب هللاينكردت انإالإسيل

 يرابريغنمصالخنم يبسفل سيلوأجلميبسيل
 رابكلا يهاودلا ىلإ بونذو اهاوه ليمو يسفن ينتملسأ

 رازوألاو بوننلاراحب زم اقنرب رشأ و قلع يسنحأ

 يراج يغلا ةيلح ين يداؤفو ىلجت بيشملاو رمعلا لحر
 يراوطلا باعص يوحناداقو رمعلاةدج ايلبأ ناديدجلاو

 قب نيعبرأ نم رثكأ يهو لإ...

 :اهنم .ًايظعتو افيرشت هللا هداز فيرشلا

 عجومءادلمأ ةببصلانمأ عجب 114 تنأو دوقرلا عجه

 عسيهم يسعمد رانو نوفجلا قرأ عصطقتملا كداؤف قيرح نمومأ

 كبام فشكيربصلا نإف ربصاو اكبلاو يكشنلا عد:حيصنلا لاق

 عجضملامونكيلعرمأرمأ كببانكنأ كن ملعأ هللاو
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 هبام مظعأ ءادعألا ةنغشو هبانعميله بملأ فض

 عقربلافشك مظع رغاصتامل هباقن فشك هيلع ناهناملو

 اشيابداؤفلا يفنمكحيمغلاف اشحلا لغتشاف هاهد بولقلا ءاد

 عويلعمسافه نم رسمألالإ ءاشنامانهزنأ م لعيهللاو

 هرمأملسمنكوهاعدمزلاو هريغ نسمع لخو هيلإ عجراف

 يعدنإ عمسي هللا وهف هلأ ساف هرجأ نم هب لدتلاضقلا ضراو

 ىريال نماي تاوصألا عماساي ىرولا ىلوماي فطللا يفخاي لق

 عسفرألا فيرشلا باب لاب دبعلا ىرعمهنإىولبلافشاكاي

 ىنغلا لوم ايرارسألاٍماعاي انفلابكقركالمألاكلاماي

 عسمطمبكاوس ممينإناكال انحلاقزرلااذامركلامركأ اي

 اعماتكلامباوبألاحتافاي اعد نمل ريسكلا مظعلا رباج اي

 يعرضستو يستفيخ يسهلإ محراف اعلقمكّنينأ يصاعلا كدبعانأ

 يتشحو نمأ ياوجر ىهتنماي يتاسواي تدمعاييتدعاي
 عرصملا ءوس لبقو كالا لبق 2 يتبرغ محراو ءارضلا فشاك اي

 .هاضرأو -هنع هللا ىضر- كلذ ريغ هلو اهرخآ ىلإ

 اهقحلي نأ ىلاعت هللا وعدت يدهملا تنب يناه مأ هتخأ تناك ىلاعت هللا هافوت املو

 يف ميركلا نآرقلا هسرادت تناكو موي رشع ةينامثب هدعب تيفوتف نيح اصلا نم هب
 .نيمآ مهيلع هللا ناوضر مامإلا امهدلاو ىدل ةساردلا يف هل ةليمزو راهنلاو ليللا

 ام تاحلاصلا نم انقزراو ءنيلضمالو «نيلاض ريغ نيح اص مهب انقحلأ مهللا

 .نيمحارلا محرأ اي ةرخآلاو ايندلا يف اهب اندعست
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 ةبيطلا ةايحلا

 .قكك# يسرلا ميهاربإ نب مساقلا مامإلل «ملاعلا ىلع دفاولا» باتك نم

 يل فص :يسرلا ميهاربإ نب مساقلا نب دمحم مامإلا هنبا وهو دفاولا لاق
 ؟ةبيطلا ةايحلا

 كلذ لوأ :ءايشأ ةسمخب الإ اهكردت ال ةبيطلا ةايحلا نإ :كل لوقأ :ملاعلا لاق

 «ةبيطلا ةايحلا هذهف «هللا دنع اهب ءانغلا مث ,ملعلا مث ,نيقيلا مث «ةفرعملا مث «لقعلا

 يف كل نإف ؛ىوحلا ةفلاخمو ءاهتاداعمو سفنلا ةعزانمب كيلعف اهملانت نأ تدرأ اذإف

 يفنت كنإف ةبيطلا ةايحلا يف قدصلا لهأ نم نوكت نأ تدرأ اذإف «ةيافك هلك كلذ

 ركذلا كبلق نع لزأو ءنسحلا قلخلاو ربصلا كسفن سبلو «ةثيبخلا ةداعلا
 .كسفن نم ةوهشلا ةرارح تمأو ةتعاطو هللاركذ ريغب كبلق لغشت الو «ءيدرلا

 اوسانت كلبق نم نيحلاصلا نإف «ةايحلا نم كيلإ بحأ كدنع توملا نكيلو
 .هيلإ برقتلاو مهر اضر كلذب نوديري ليقثلا دهجلاو ليوطلا نزحلاب مهبولق

 ءاهترهزو ايندلا نع كسفن لوحف «مهراثآ وفقتو مهقيرط كلست نأ تببحأ نإف

 ىلإ كينيعب رصساو ءلجألا برقب اهتومو .رقفلاب اهذأو ؛عوجلاب كسفن بدأو
 ءاهيلإ كدورو لبق كسفن بساحف ءاهيف بساحت كنأك ىتح «ةمايقلا ةصرع

 نسم نيذلا نيح اصلا بادآب بدأتو «هللا نع كلغشي لغش لك نع كتين عطقاو

 اهيلع اولمح هريغ ىلإ مهبولق تلوحت (ملكو ,مهقلاخ وحن مهءولقب اومر ؛كلبق

 .مهنم ًادهج مهبولق وحن مهادبأب اودصقو .مهماقم ىلإ اوعجرو .رجزلاب

 هللا ةعاط يف اهودكو دهجلا مهمولق اودوعو ءاهتحارو ايندلا نع مهسفنأ اوسأيأو
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 نم رورسلاو حرفلاب مهباثأ تابثلاو قدصلا مهنم هللا فرع امدنعف ؛مهقلاخ

 كينيع ضمغف مهلثم نوكت نأ تدرأ اذإف «ةيدرلا ةداعلا مهنع فرصو .هدنع

 ءاهتجبب تارهز نع كبلق فرصاو ءاهلهأ ليواقأ نع كينذأ متخاو ءايندلا نع

 كبلق لعجاو هركش يف كناسل لمعتساو .هركذب كبلق رمعاو كبر ىلإ عطقناو

 كيلع نوبيو ,.مهلك قلخلا نع كينغي هنإف «هتعاطب ذذلتو هتبحم نم اءولم

 تلصو اذإ ايندلا ةيدوبع نع ًارُح ريصتو «ةنوؤملا كيلع .ففخيو ةبوعصلا
 ركذلا ريثك .بلقلا رينم حبصتو «لاغتشالا نم ملستو ءكقلاخ لبحب كلبح

 نسح .ةلفغلا ليلق ءأطخلاو للزلا ليلق .تاعاطلا ىلع ًاصيرح ةاجنملا ديذل

 ال هللا عم كتولخ ء.ردصلا عساو ءلوضفلاو مالكلا ليلق ءركذلا يفاص لاعفلا

 .كبلق يف كنيقي رثكيو «ةرفقلا يف تنك نإ شحوتست ال هللاب كسنأو «لوزت

 .روكشم كيعسو «نيز كلمعو .قح كمالكو .ركاذ كناسلو .عيطم كندبف

 ميعنلا كل هللا دعأ دق .دومحم كنم نوكسو ةكرح لكو ءرون كنم ءيش لكو

 .ميعنلا تانج ٍق

 .ماكحألا. ةمدقم نم خيرأتلا نم فئارط

 باتك» ةمدقم يقف ىمشاملا هللادبع نب مساق نب دمحم ةمالعلا ديسلا لاق

 :قحلا ىلإ يداهلا مامإلل «ماكحألا

 نب ميهاربإ نب ليعاسإ نب ميهاربإ نب مساقلا نب نيسحلا نب ىيحي
 هللا نم ناوضرلاو ةمحرلا مهيلع- بلاط يبأ نب يلع نب طبسلا نسحلا نب نسحلا

 ةمالعلا بيدألا لاق :لاقف ,يداهلا مامإلا نع ةذبن ركذ نأ دنع .-نانملا ميركلا
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 ةنسل هركذ دنع «يمالسإلا نميلا خيرأت» هباتك ين عاطملا دمحم دمحأ ديهشلا

 نم ةجحلا يذ يف نيقب رشعل دحألا موي ةدعصب يداها مامإلا تام اهيف ه4

 هدلومو «ةدعصب روهشملا هدجسمب لاوزلا لبق نينثإلا موي نفدو «ةروكذملا ةنسلا
 كشاالب وهو ه1 4هةنس مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةرونملا ةنيدملاب

 ين بحلاو مارتحالا نم لانو «ينميلا خبرأتلا قفأ يف همسا عفترا .حلصم ربكأ

 هتافصو هلامعأو هراثآ تحبصأ ثيحب دحأ اهأوبتي مل ةناكم نيينميلا بولق

 ؛«لضفلاو ءملعلا نم ايلع ةناكمب هنإف «ةدئفألا ىوهمو راصبألا ةلبق ةيلاعلا

 نع زواجتلاو حفصلا ريثك ؛عضاوتلاو «ملحلاو ,قالخألا مراكمو «عرولاو

 شأجلا تباث ًامادقم ًاعاجش ناكو :لاق نأ ىلإ ...مهتاوفهو سانلا تآئيس

 .ةميزعلا يضام

 ابرهم توملا نم اهرشابي مل نل ىرب الو ايانلا برحلا ينرشابي
 ارزأتو ىدترا توملاب توما اذإ هشأج عوريام تارمغوخأ

 .ةماعزلا بجاوب روعشلا ديدش «ةميكشلا يوق «طاشنلا مج ةكرحلا مئاد

 بيصنوةمسقالإريخلاامو هلالخلاجرلا ناك ام ريخ ىلع

 مهنوؤشب ةيانعلا ريثك «ةيويندلاو ةينيدلا سانلا حلاصم ىلع ًاصيرح

 لصفو داشرإلل دعقي مث «ةعامجلا سانلاب يلصي ناك .ةيقالخألاو ةيعامتجالا

 رمأ ًالئام ًارادج ىأر نإف ككسلاو قاوسألا يف روديف ضهني مث ,تاموصخلا

 هيف اوئيضي نأ هلهأ رمأ ًالظم ًافلخ وأ .هحلصأ ًادساف ًاقيرط وأ ؛هحالصإب هلهأ

 .رتستلاب اهرمأ دعاوقلا نم تناك نإو .باجحلاب اهرمأ ةأرما ىأر نإو «ةراملل

 «كلذب نهمازلإو «نميلاب ءاسنلل عقاربلا ثادحإ ةيحالصإلا هراثآ نمو

  مهتعاضب مهل رعسيو ءشغلا نم مهرذحيو ةعاضب لك لهأ ىلع فقي ناكو
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 .ءافولا لهأ ىلع ريعستلا نع يهنلا درو |منإ :لوقي ناكو «ملاظتلا نع مهاهنيو
 داسفلا نع اوهني نأ هللا ءايلوأ ىلع بجو تامالظلا ترهظ اذإف .ىوقتلا لهأو

 يدي ىلع اوذخأيو هناكم نم لطابلا اوحيزيو .هعضوم ىلإ قحلا اودريو .هلك

 .هيف ملاظلا

 رظن نيد يف ناك نمف نينوجسملا بونذ نع لأسيو هسفنب نوجسلا دقفتي ناك

 .هلاوحأ نع صحنفو .هرمأو همرج دقفت بنذ يف ناك نمو .هسالفإو هتدج يف

 .ماتيألاو ءارقفلاب ًايحر ناكو

 ًالثم نيسحلا نب ىبحي يداها ناك دقل :يحامشلا هللادبع خرؤملا ةمالعلا لاقو

 «عتملا نعو رومألا فسافس نع ًاعفرتم .هعابتأل ةنسحلا ةودقلاو دئاقلا تافصل

 ىتح ًالدتعم .هيلإ وعديو هب نمؤي ام قيبطت ينو ؛لاوهألاو كراعملا يف اعاجش
 .هئادعأ عم

 مامإلا اذه هدعاوق ىسرأ يذلا يداها :يديزلا بهذملا فصو يف ًاضيأ لاقو

 فرعو «ةفرعملا لك بهذملا فرع لجر نم رداص فصو وهو .رباصلا دهاجملا

 .ةمألا هذه لوسر هب ءاج امو -هناحبس- هللا لزنأ اهب لماكلا هطابتراو هتقالع

 فصل ةقرفتلاو سدلا نولواحي نيذلا نوقهيفتملا اهعزعزي نل ةلصلا هذه نأو

 بهاذملا ىتشب ةعساو ةفرعم يذو فصنم ريبخ لوق وهو .دحوملا يمالسإلا

 .يداملا ةريس يف درو امل ًاصخلمو ًازجوم لاقف ءلحنلاو للملا ىتشو «ةيمالسإلا

 :هجبن ىلع نيرئاسلا ءاملعلا تافلؤمو «هتافلؤمو .هلئاسرو

 ىرأ |يف ةيمالسإلا بهاذملا ىوقأ عاشي امك يديزلا وأ يوداحلا بهذملا نإ

 حورلاب اقوصلو ايشمت اهحضوأو «ةايحلاو تاقالعلاو تالماعملا نيناوقب اهلمكأو
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 عقاو بهذم هنإ ءاهماجسناو اهومن تابلطتم ةايحلا تطعأ يتلا ةيمالسإلا

 زاغلأ بهذمالو مالحأو ةحطاش تاروصتالو ؛ماهوأو تالايخ ال قئاقحو

 بهذمالو .ةمئأ ةمصعو تازجعمو ءايلوأو تامارك بهذم الو .تايمعمو

 «تالماعمو تادابع بهذم هنإ «هناميإو دبعلا لمع الإ هبرو دبعلا نيب ةطساو

 ةرصاعملا نيناوقلا قدأ هغلبت ملام ةيعيرشتلاو ةيهقفلا ةقدلا نم اهنيناوق تغلب

 «ناميإو ءايندو ءنيد بهذم هنإ ءحلاص ديدج لك لبقتو روطتلل ًالوبقو ًالومش

 ال ريخم ناسنإلا هيف .داهتجاو .داهجو .راثيإو .ءلدعو .طاشنو .دجو .ءلمعو

 يركفلا ررحتلا ىلإ وعدي بهذم .هدابعل ةحلصملاو هلل ةعاطلا هيف ال فلكم ءربجم
 ةينيدلا ةيملعلا دعاوقلاو دئاقعلا يف ديلقتلا مرحيو «ةعفانلا مولعلا يف قمعتلا ىلإو

 ىلإ وعديو ؛تالماعملاو تادابعلا ين ةنسلاو نآرقلا ءوض ىلع داهتجالا بجويو

 ةمئأ ىلع جورخلا ضرفي (ى نواعتلاو ماظنلاو ةعاطلا ضرفيو «ةيحضتلاو ةوقلا
 هعابتأل ىضريالو .يدرفلا نايغطلاو يعامتجالا ملظلا ىلع ةروثلاو ءروجلا

 مرتحي بهذم .هعرش امو هللا ريغل مالستسالاو عوضخلاب الو لسكلاو ةلذملاب

 ءانبأو ةباحصلا مهيف مب دقنلل ةضرع رشبلا نم مهأ دودح يف فلسلا

 .خلإ ... ةمطاف

 .ةلاجعلا هذه نم ريثكلا قرغتسال نيخرؤملاو ءاملعلا مالك انعبتت ول اننأ ىلع

 براقألاو دعابألا ءانث نم رتافدلا ألمل ملقلا نانع ىخرأ ول ًاقح :لوقأ

 .نيرخآلاو نيلوألا نم ءادعألاو ءاقدصألاو

 مظعأ نإ :يداحلا مامإلا نع ديز مامإلا هباتك يف هرهز وبأ دمحم خيشلا لوقي

 4/9 هيبن ةنسو ىللاعت هللا باتك ىلع نيملسملا عمجو يمالسإ مكح ةماقإ هدصاقم

 ىوريو .مهنيب ايف مهرومأ حالصإو نيملسملا لمش عمجل هدهج ىعسي ناك دقو
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 .ًاموي تعبشو ًاموي تعج ينأو ةمألا هذه حلصأ هللا نأ تددول :لوقي ناك هنأ

 نيملسملا رمأ حالصإ بلطي ناك هنكلو .كلملا بلطي ناك ام هنأ نيبتي اذبمو

 .ىهتنا.اهناطلس ضرفو ةعيرشلا ءايحإو

 نأ هللا ينرمأ ام ىلإ مكوعدأ سانلا اهيأ :نميلا لئابق ىلإ هتوعد باتك نمو

 فورعملاب رمألا ىلإو #4 هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ مكوعدأ ءهيلإ مكوعدأ

 نأ ىلإو ؛هانبنتجا هنع اناهن امو «هانعبتا باتكلا هب انءاج |مف .ركنملا نع يهنلاو

 نيد هاج ركنملا نع متنأو نحن «ىهننو هلعفنو فورعملاب متنأو نحن رمأن

 .هيبن ةنسو هللا باتكب مكحلا ىسفن ىلع مكل طرتشأ ينإ سانلا ابمأ .هكرتنو

 .مكيلع لضفنتأ الو مكرثؤأ مكنيبو ينيب هللا هلعج |يف يسفن ىلع مكل ةرثألاو

 .يسفنب مكودعو يودع ءاقل دنع مكمدقتأو ءلبق ءاطعلا دنع مكمدقأو

 ةعاطلاو ,نلعلاو رسلا يف يلو هناحبس هلل ةحيصنلا :نيتنثا مكيلع يسفنل طرتشأو

 - لجو زع- هللا ةعاط تفلاخ نإف ,مكيف هللا ثعطأ ام مكتالاح لك ين يرمأل

 .مكيلع يل ةجح الف هللا باتك نع تلدعو تلم نإو «مكيلع يل ةعاط الف

 ميهاربإ نب مساقلا نب نيسحلا نب ىبحي يداحلا مامإلا نع -ىلاعت- هللا يضر

 ىفتقا نمو مهتعيشو مهيبحم نعو .نيعمجأ تيبلا لهأو هدادجأ نعو هئابآ نعو

 .مهلاوقأو ءمهتافلؤم زونك ىلإ لمأتلاو فاصنإلا نيعب رظن نم نعو «مهرثأ

 .نيملاعلا بر ةاضرم يف ءمهمولعو ءمهلاعأو
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 .نيدلاو ايندلا ين قافآلا مهتنتف تألم يذلا نامزلا اذه لهأ نع ةلزعلا دئاوف

 لئس دقو «هاواتف» يف يرجعلا دمحم نب يلع دمحلا ةبيش ةمالعلا ديسلا لاق

 لهأ نم حلاصلا فلسلا نعو ها يلع نعو كل يبنلا نع درو :دارفنالا نع

 اهحيجرت ىلع ةرهاظ ةلالد هيف ام ةلزعلا يف بيغرتلا نم مهريغو تيبلا

 ريثك راتخا يتلا ةنمزألا ىلإ ةبسنلاب وه يذلا اذه اننامز لثم يف ايس ءاهليضفتو

 :هانعم ام يسنعلل «داشرإلا» يف لاق .ةلاثحلا ةلاثح ةلزعلا اهيف اهلهأ يح اص نم

 نيحلاصلا نم ريثك هكلس اذهلو :لاق .لضفألاو ملسألا وه ةدحولاو دارفنالا نأ

 مدعل الإ كلذ سيلو «ةعيرشلا ةلمج نم اهنوكو ةوخألا لضفل مهتفرعم عم
 .ةنسلا هذه كرت ةنسلا نم راصف اهطباور ضاقتناو اهطئارش

 اننامز ينامأف :اهقوقحو ةبحصلا لضف ركذ نأ دعب - ىلاعت هللا همحر- لاقو

 «تانايخلا ترهظو «تانامألا تحيبتساو «ءافجلا رثكو ءءافولا لق دقف اذه

 الو .دودولا نم دوسحلا زيمتي الو «ةءولمت لغلا نم ةدئفأو .ةولح ةبذع ةنسلأو

 ينو .ةريرسلا ءادعأ ةينالعلا ناوخإ ءودعلا نم يلولا الو .ميقسلا نم ميلسلا

 «ةريرسلا ءادعأ ةينالعلا ناوخإ موق نامزلا رخآ يف نوكيا كل يبنلا ثيدح

 مهضعب ةبهرو ضعب يف مهضعب ةبغرل كلذ :لاق ؟كلذ نوكي فيكو :اولاق

 .«ضعبل
 اذه يف رثكألا نم ةوخألا نإف ]ب هللا لوسر قدصو :- ىلاعت هللا همحر- لاق
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 هاوكش هذهو دارفنالاو ةلزعلا حجر مث نانجلاو بلقلاب ال ناسللاب يه امنإ نامزلا

 .هنامز نم

 ىلع ةلزعلا ليضفت نم هيلإ لام ام ىلإ اولامو .هدعب نمو هلبق نم اكش دقو

 كشوي» :ياْيل 9 نينمؤملا ريمأ هيف لاق ىذلا نامزلل هنإو اذه اننامزب فيكف ةطلخلا

 يذلا خألا نأ هانعمو «عومجملا» ين هاور «هب هل ىنأو هب هل ىَنَأو لالح مهرد

 برق هنأ ثيحو ؛ائيشف ًائيش هصقن تقو برتقي كايندو كنيد يف هتوخأ كعفنت

 خألا نإف ؛لاح ا دهاش هيلعو ناصقنلا مت دق اننامز يفف ايل لع نمز يف هصقن

 .رمحألا تيربكلا نم زعأ راص دق بئاونلا ىلع ناوعملا هدادو يف قداصلا

 نأ لاوحألا لقأف اهبوجو ىلع لدت ل نإ ةلزعلا يف بيغرتلا يف ثيداحألاو

 لوسر نأ سابع نبا نع قرط نم هللاب دشرملا هاور ام اهنم ءاهليضفت ىلع لدت

 لوسر اي ىلب :اولاق ؟ةلزنم سانلا ريخب مكربخأ الأ» :لاقف :مهيلع جرخ كل هللا

 مكئبنأ الأ ءلتقي وأ تومي ىتح هللا ليبس يف هسرف نانعب كسمي لجر» :لاق هللا
 .٠ 1 .٠

 رورش لزتعيو ةاكزلا يتؤيبو ةالصلا ميقي بعش يف لزتعم ؤرما ؟هيلي يذلاب

 هجرخأو .«يطعي الو هللاب لئآسي يذلا ؟ةلزنم سانلا رشب مكئبنأ الأ ءسانلا

 باتك» قف ايندلا يبأ نباو «هحيحص» ىف نابح نباو .هنسحو ىذمرتلاو ىئاسنلا

 ديعس يبأ نعو .هنم لوطأب رشبم مأ ثيدح نم يناربطلا هجرخأو .«ةلزعلا

 يراخبلا هجرخأو ك2 هللاب قفوملل «نيفراعلا ةولس» يف هاور هوحن يردخلا

 .هرش نم سانلا عديو هللا يقتي :ةياور ين لاق هنأ الإ .مهريغو مكاحلاو ملسمو

 48 هللا لوسر تعمس :لاق يدعاسلا دعس نب لهس نع «ةولسلا" يفو
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 يتؤيو «ةالصلا ميقيو .هلوسرو هللاب نمؤي لجر نإ سانلا بجعأ نإ١ :لوقب
 ايندلا يبأ نبا هجرخأو «سانلا لزتعيو .هنيد ظفحيو نهلام رمعيو «ةاكزلا

 .(«ةلزعلا» 5

 رشلا نم لزتعا نم» : ل هللا لوسر لاق ةفيذح نع ًاضيأ «ةولسلا" يفو
 ىلع نماض مهلك ةسمخ» :لاق ك## يبنلا نع لبج نب ذاعم نعو ؛ريخلا يف طقس
 هللا تويب نم تيب ىلإ يشاملاو هللا ليبس يف يزاغلاو هللا تيب ىلإ جاحلا :هللا

 هاور «مهنم ملسيو هنم سانلا ملسيل هتيب ين سلاجلاو .هللا هجول ضيرملا دئاعو

 يف كي هللا لوسر انيلإ دهع» ظفلب هللاب دشرملا هاورو «ةولسلا» يف هللاب قفوملا
 نم :ةنجلا هلخدي نأ - لجو زع- هللا ىلع انماض ناك ةدحاو نهنم لعف نم سمح

 مامإ ىلع لخد وأ .هللا ليبس ين ايزاغ جرخ وأ «ةزانج عم جرخ وأ ًاضيرم داع

 «يناربطلاو .دواد وبأو دمحأ هجرخأو .ربخلا (هتيب يف دعق وأ هريقوتو هريزعت ديري

 نم (طسوألا» يف يناربطلا هاورو .هوحنب نابح نباو «هحيحص» يف ةميزخ نباو

 الإ نهنم ةدحاو يف تومي ملسم نم ام تس لاصخ» :لاق هظفلو ةشئاع ثيدح

 رجي الو (ملسم باتغي ال هتيب يف لجر» هيفو ««ةنجلا هلخدي نأ هللا ىلع ًانماض ناك
 ةمقن الو ًاطخس مهيلإ

 كيلع كلما» :لاق ؟ةاجنلا ام هللا لوسر اي :تلق رماع نب ةبقع نعو

 ايندلا بأ نباو يذمرتلا هجرخأو «كتئيطخ ىلع كباو «؛كتيب كعسيلو .كناسل

 :ةنتفلا مايأ هللا لوسر ركذ :لاق دوعسم نبا نع «ءايحإلا» ينو ؛يقهيبلاو

 |مبف :تلق 'هسيلج لجرلا نمأي ال نيح» :لاق ؟جرهلا امو :تلق «جره ا مايأو

 :لاق ««كراد لخداو كديو كسفن فك» :لاق «نامزلا كلذ تكردأ نإ ينرمأت

 نإف :لاق «كنيب لخداف» :لاق يراد يلع لخد نإ تيأرأ هللا لوسر اي : تلق
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 :لقو -عوكلا ىلع ضبقو- اذكه عنصاو كدجسم لخداف» :لاق يتيب يلع لخد

 .«تومت ىتح هللا يبر

 كتيب كعسيل» : هللا لوسر لاق :لاق هللادبع نع «هللاب دشرملا يلامأ» يفو

 .يناربطلا هجرخأو «كناسل كيلع كلماو كتئيطخ ركذ نم كباو

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» : هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ يبأ نعو

 هللاب نمؤي ناك نمو .هتئيطخ ىلع كبيلو «هتيب هعسيلف هللا لوسر ينأ دهشيو
 «ملسيف رش نع تكسيل وأ منغيل ًاريخ لقيلف هللا لوسر نأ دهشيو رخآلا مويلاو

 .يقهيبلاو يناربطلا هجرخأو هللاب دشرملا هاور

 هاور 'هتيب لجرلا ةعموص معن» : هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ بأ نعو

 هتيب هعسوو هناسل كلم نمل ىبوط» : # هللا لوسر لاق نابوث نعو .هللاب دشرملا

 .هدانسإ نّسحو «طسوألا»و «ريغصلا» يف يناربطلا هجرخأ «هتئيطخ ىلع ىكبو

 مهُدوهع تجرم دق سانلا متيأر اذإ» :لاق #4 يبنلا نأ سابع نبا نعو

 :تلقف هيلإ تمقف :لاق «-هعباصأ نيب كبشو- اذكه اوناكو مهتنامأ تفخو

 ىلع كباو كتيب مزلا» :لاق ؟كادف ىلاعتو كرابت هللا ينلعج كلذ دنع لعفأ فيك

 رمأب كييلعو ءركنت ام عدو .فرعت ام ذخو «كناسل كيلع كلماو .ءكسفن

 هاورو يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ «ةماعلا رمأ كننع عدو .كسفن ةصاخ

 .هللاب دشرملا

 «نيفراعلا ةولس» يفو .«جهنلا» يف هاور هتيب مْزل نمل ىبوط نايل لع نعو

 مكظحب اوذخ :رمع نعو ًادقح رمضيو ًادو رهظي نم خاوت ال :اكك يلع نع

 نب دعس ناكو ؛كتيب رعق يف سلجم سلاجملا لضفأ :سابع نبا لاقو «ةلزعلا نم



 5*5 ا/ نيقاتشطا فئارط

 ةعمجل ةنيدملا نايتأي انوكي ملف قيقعلاب (هتويب امزل دق ديز نب ديعسو صاقو يبأ
 .اهريغ الو

 .نامزلا دسف نايفس اي :قداصلا دمحم نب رفعج ىل لاق :يروثلا نايفس لاقو

 :تلقف ؟هيف بتكت ءىش كعمأ .ةدحولا ذختاف «نايعألا تبلقتو ,ناوخإلا لقو

 :لاقف «معن

 ددزاف كانامز يفدرفتلا نمو درفتو ةدحول نعزجت ال

 دييلابو ناسللاب قلمتلاالإ ةوخإة مث سيلف ءاخإلا بهذ

 دوسألاوس عيقنهنمّسيفناو هبلق نعهريمض تفشكاذإو

 هرظنو اركذ هقطنم ناك نمل ىبوط :نسحلا نب هللادبع نب ميهاربإ مامإلا لاقو

 .هتئيطخ ىلع ىكبو هتيب هعسوو ًاركفت هتوكسو ًارابتعا

 يسهو عسبنيو ةنيدملا نيب سرلا لابج ديل ميهاربإ نب مساقلا مامإلا نكسو

 يودب الإ اهيلإ لصي الو ءاهل نوفراعلا دالبلا كلت لهأ الإ اهيلإ يدتب ال دالب

 :هلوق ادي! هرعش نمو ءاهريغ ىلإو اهيلإ لقنتي

 سيئنأنمةيربلا يفياف يرمع ٌلوط درفتلا ىلإ ثسنأ
 سؤب لك كلذ ل ينبناجو يشيع ٌَباطو ماكل ٌتبناجو
 سيسسحلا ىلإ يتال يسفتو ٌليلقاينلا يفر َّنأل

 سيئروأ يرصد يدم ميل نع يِعونق ٍنانغأو

 ةولخلاو ةدابعلاب ًالوغشم هنادي نيسحلا نب هللادبع نب ىلع ديسلا ناكو

 ىضترملا مامإلا اهاضتراو ةلزعلا راتخاو .هل نذأي الو دحأ هيلإ لصي ال لازتعالاو

 .ةغيلب ةبطخ كلذ يف هلو ناديي ىحي نب دمحم
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 تّلح دقل هللاو :لاقو «تويبلا ةمزالمو توكسلا تقو اذه :يروثلا نايفس لاقو

 .ةمئألا فيحو نامزلا داسف :لاقف كلذ يف هل ليقف هتيب يف سوواط سبحو .ةلزعلا

 ني مِهِرتُكأِل اَنَدَجَو امو باجأف ةطلاخملا كرت ىلع مهضعب بتوعو

 60 ؟:نرعالا 4َنيقِسَفَل مهيأ اآَدَجَو نِإَو ررَهَع

 الإ يقب لهو :لاقف !اهلضف تفرع دقو سانلا ةسلاجم تكرت :لجرل لبقو

 . ؟ةبكنب تماش وأ ةمعن ىلع دساح

 ىكبو هبرب ىلختو هتيب مزل نم هللا محرف هلهأ دسف نامزلا نإ :ليضفلا نعو
 .هتئيطخ لع

 زيزعلا باتكلاو ؛ةطلخلا ىلع ةلزعلا ليضفت تابثإ يف ةيافك ردقلا اذه ينو

 نع هتياكحو فهكلا باحصأ ةصق يف اى داسفلا ةبلغ دنع اهرايتخا ىلإ ريشي

 44 َمَيْرَم يسككلا ىف ْركْذأَول :ىلاعت هلوقو «مكْلرعْعََرٍَ وق يف كك ميهاربإ

 يف تركذدق سيلأ :ليق نإف [١:مرم] 4 اييَرَك اناَكَم اًهلَهَأ ْنِم َتَدَبَتنَآ ذِإ

 وه امنإ ةلزعلا نم دارملا نأ باتكلا اذه يف هركذ قبس دق رخآ لاؤس باوج

 ةلزعلا حجرست كنأ عضوملا اذه يف هتررق ام رهاظو راربألا نود رارشألا لازتعا

 سيل هنأ مولعملا نم :ليق !؟كلذب يضقت ةلدألا رهاوظو «قالطإلا ىلع اهلضفتو

 نينا قلخلا رازغ غو ءانايسأو نونثتلا نم دعبلا الإ ةلزغلا نم دوصقلا

 زيمتي ال دق هلهأو داسفلا ةبلغ عمو ءاهباكتراو يصاعملا يف لوخدلا ىلع نولمحي

 نيحلاصلا ةطلاخم نم نكمتي الو .دسفملا نم حلصملا الو .دوسحلا نم دودولا

 حلاصلا خآلا دوجو لزني ىتح «مهتبلغو داسفلا لهأ ةرثكو «مهتلقل ةصاخ

 سانلا نإ» :لاق ثيح كلذ ىلع #4 يبنلا هبن دقو ؛مدعلاك هتطلاخم نسحت يذلا
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 ,كودقان مهتدقان نإ كوش تاذ ةرجش اودوعي نأ كشويو ءينج تاذ ةرجش

 اي كلذ نم جرخملا فيكف :لاق (كوبلط مهنم تبره نإو ,كوكرتي م مهتكرت نإو
 يبأ نع هللاب دشرملا هاور «كتقاف مويل كضرع نم مهضرقت» :لاق ؟هللا لوسر

 خألا ينعي .!؟هب هل ىنأو : يلع لوق هلثمو ةيونعم دهاوش هلو ةمامأ

 رخآ ين مهمدعك نيحلاصلا دوجو لزني هنأ نم انلق ام يضتقي كلذو «نمؤملا

 حالصلا لهأ نم دحأ دوجو مدع دارملا سيل ذإ .مهريغ ةرثكو مهتلقل نامزلا

 ضعب يفو ؛ءابرغلل ىبوطف ًابيرغ دوعيسو ًابيرغ مالسإلا أدب» :©# هلوق ليلدب
 اهضعب ينو «لئابقلا نم عازنلا» :لاق ؟ءابرغلا نمو هللا لوسر اي :ليق تاياورلا

 نيحلاصلا دوجو عم ةلزعلاب 49 رمأف «سانلا دسف اذإ نوحلصي نيذلا» :لاق

 كلذ لعجو كلذل الإ ةلزعلاب رمألا دري ملو .مه:رثكو داسفلا لهأ ةبلغل ارابتعا

 تقولا كلذ يف ةبزعلا يف صخر (ى ءنامزلا داسف عم ةطلخلا كرت يف ةصخرلاك

 جرخأسف «لتبتلا نع يهنلا نمو هيف بيغرتلا نم درو ام عم حاكنلا كرت يهو

 دقف ةنس نوناثو ةئاثالث يتمأ ىلع تنأ اذإ» :ًاعوفرم دوعسم نبا نع مكاحلا

 ىسيع نب ناهيلس هيفو :ليق .«لابحجلا سوؤر ىلع بهرتلاو ةبزعلا مهل تلح

 ىلإ هدنسب «يلاوللا» ين اهركذ ىرخأ قرط هل يطويسلا لاق نكل هيف اوملكت

 ةئامو نونامث يتمأ ىلع تنأ اذإ» : هللا لوسر لاق :لاق نسحلا بأ نب نسحلا

 .«لابجلا سوؤر يف بهرتلاو ةلزعلاو ةبرغلا مه تلح دقف ةنس

 ينعي- .ةنسلا هذه تلاز |منإو :«داشرإلا» يف - ىلاعت هللا همحر - يسعلا لاقو

 نذأ يذلا تقولا هنأل اذه اننامز ين رثكألاو بلغألا ين -ناوخإلا ةطلاخم

 .ةدحولاو دارفنالا لحأو ةبرغلا يف كل يبنلا
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 اهنوأ ينمأ ريخ» :لاقف ةبرغلا نع هللا لوسر تلأس :ةفيذح لاق

 «'بهرتلاو نامزلا كلذ يف ةبرغلا مهل تللحأ ينإو بازعلا اهرخآو ءنوجوزتملا

 نيرافلاك اونوك» :لاقف .ةبجاو ةضيرف ٍذئموي ةعامجلاف هللا لوسر اي :تلقف

 الف مهدجاسم يف نامزلا كلذ يف اوُنَصُي نأ كشوي هنإف دلب ىلإ دلب نم مكنيدب
 .«نمؤم مهيف نوكي

 هنيد نيد يذل ملسي الو ةبرغلا هيف مهل لحت نامز يتمأ ىلع نأيس» لإ هنعو

 وأ هخارفب ريطلاك رجح ىلإ رجح نمو قهاش ىلإ قهاش نم هنيدب رف نم الإ

 .«هلابشأب بلعتلاك
 نباي :تلقف قداصلا دمحم نب رفعج ىلع تلخد :لاق يروثلا نايفس نعو

 ريغتو نامزلا دسف نايفس اي :لاقف ؟سانلا تلزتعا دق كارأ يلام هللا لوسر

 :لوقي أشنأو .داؤفلل نكسأ دارفنالا تيأرف .ناوخإلا

 براومو لتاخم نيب سانلاف 2 بهاذلا سمأ باهذ ءافولا بهذ

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا بوجو طوقسو هللاب سنألا ةلزعلا ينو :تلق

 لذلل هسفن ضرع امل ضرعت نمو اميسال ايل هللاب قفوملا مامإلا لاق امك ءركتملا
 ؛هنم سانلا ملسيو هسفن يف ملسيل تويبلا موزلو توكسلا نامز اذهف .ناوهلاو

 ملسو ءامبب ماق نم لقف «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بوجو هنع طقسيو
 .(مهببسب ررضلا

 رادجك هنإف ًابلاغ هيلع مدن فورعملاب رمألا برج نمو :«ءايحإلا» يف لاق

 اي:لوقي هيلع طقس اذإف هيلع طقسي نأ كشويف هميقي نأ ناسنإلا ديري لئام
 ؛ماقتسال ةماعدب همكحي ىتح طئاخلا اوكسمأ ًاناوعأ دجو ولو ألام هتكرت ينتيل



 فل نيقاتشلا فئارظ

 هسفن ضرعي نأ دحأل يغبني الو .كسفنب جناو مهعدف ًاناوعأ دجت ال مويلا تنأو

 فيك هللا لوسر اي :اولاق ؛هسفن لذي نأ ملسملل سيلا : © يبنلا لاق دقف لذلل

 ثيدح نم يناربطلا هجرخأ .«قيطي ال امل ءالبلا نم ضرعتي» :لاق ؟هسفن لذي

 :لئاقلا هللو اي يلع

 هنم تشحوتسال سنإلا تيأر ينأ ول ىتح قدحوب تسنأ

 هنعُتلمالإه يلإليمأ ًاقيدص يلب راجتلا عدت لو
 :رخآ لاقو

 رورسلا نو يلزعلامادف يبر تدصقو يتدحوب تسنأ

 يعمصألاو رفعج وبأو ءارعشلا ةياكح

 هتيطعأ ناك ىتح لاومألا ىلع صرحي ىسابعلا ةفيلخلا روصنملا رفعج وبأ ناك

 ال هنأ ءارعشلاو ءابدألا ةعامج ىلع ًاطرش طرتشاف «قيناودلا وبأ يمسف ًاقناد هدنجل

 الف لبق نسم ظوفحم هلوقنم نم ناك نإ امأ رعاش لوقل الإ ءارعشلل ًالام يطعي

 ظفحي مالغ هدنعو «ةرم لوأ نم ةديصقلا ظفحي ةفيلخلاو ائيش هيلع يطعي

 رعاشلا يتأيف .تارم ثالث نم ةديصقلا ظفحت ةيراج هدنعو «نيترم نم ةديصقلا

 تمظن دق :ةفيلخلل لوقيو ملسيف ليللا لوط ةليوط ةديصق مظن دقو نيكسملا

 معن :لوقيف ءاهيلع كانزجأ كلوق نم تناك نإ :ةفيلخلا هل لوقيف ؛ةليوط ةديصق

 ذنم اهظفحأ انأ :ةفيلخلا لوقيف .هتديصق لوقيف «لق :ةفيلخلا هل لوقيف ,يلوق نم

 يف راكفألا دراوت نم رعاشلا بجعتيف اهرخآ ىلإ اهوأ نم هل اهوقيو ديعب نمز



 نيفاتشطا فئارط م

 لوقيف .هسفن ملكي ًاعبط اذه ثدحي فيكف اهلك ةديصقلا امأ نيتيب وأ تيب

 فلخ نم مالغلا نورضحيف ًانالف اورضحأ اهظفحي يريغ كانهو ال :ةفيلخلا

 ؟نالف ةديصق فرعت :روصنملا لوقيف لخدي مث ءيرسلا بابلا نم راتسلا

 كانهو ءال :لوقيف ءرعاش هنأ كشيف هه :رعاشلا لوقيف .اهوقيف معن :لوقيف

 اهتلاق اذإف .معن :لوقتف ؟نيظفحت :اهل لوقيف ةنالف تأتف ةنالف اورضحأ «يريغ

 .نيديلارفص بهذيو رعاشب تسل انأ :رعاشلا لاق

 مهءاجف نوموالتيو نوكابتي نزحلا قامعأ ينو نوكاشتي ءارعشلا عمتجاف
 ةثالث نأ نوفشتكي مث ةديصقلا نوبتكي مهمأو «مهلاح هل اوكشو يعمصألا

 كانه نأ فرعف «ةفيلخلا دنع اولاق ؟اذه ثدحي نيأ :مهل لاقف .مهلبق اهنوظفحي

 اهيف طقتلا تاعوضوملا ةنولم ةديصق مظنو ماقف .يلرمألا اوعد :لاقف .ةليح

 لعجو بارعألا سبل سبلو .فرعي ال ىتح ركنت مث «ةدقعملا تامرلكلا ضعب

 ةقان رجو ةاش دلج سبلو ةباصعب اهطبر مث نورقلاك اهفقوأو لئادج هسأر ىلع

 :ةفيلخلا هل لاقف ؛نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا :لاقف ًايفاح سلجملا لخدو هفلخ

 ؟طورشلا فرعت :لاق «لصوملا بارعأ نم رعاش انأ :لاقف «مالسلا مكيلعو

 تناك نإو ءًابهذ اهيلع هتبتك يذلا نزو ينتيطعأ يلوق نم تناك نإ ؛معن :لاق
 :لاقف .تقدص :لاق ءائيش اهيلع ينزيجت ال يلوقنم نم

 لمثاب لقتجيبه لبيلبلا ريف ص توص
 لقهملاظحلرهزنعم اعمر زلاوءالا

 ةلهس نآلا ىلإ :هسفن ينةفيلخلا لوقيف

 للو مو يديسو يللديسايتلأو
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 ٍلجحخادرىمثلنم ةنجونمهنقطق

 ال ال ال للايسلقتق

 ثالث نم رثكأ يه اذإف تآللا بسحي نأ ةفيلخلا دارأ

 الببرطة ل امدو قلو

 تئلاواووتئلوو
 يلو لوتالتلقف

 انكنيحهلتلاق

 يح ناتسب طسو يف

 يىلننتنخدقدوعلاو

 يِلباطدق صقرسلاو
 اودههاشواوشاوش

 حيصييرمقلدرغو

 عك عك غكفنك لكلو

 لج رلاذ هل مفنم

 يلفلا يي دينو
 يلو لؤ للانيبو

 ٍلفقتلب هد جو ضهلا

 للس معلاكةوهق

 لفقترقلا نم ىكزأ

 يلرورس لو رهزلاب

 يل بط بطبط لبلاو

 يل قس قس قس فقسلاو

 لج ف سقرووع

 لزمأرالجوبع

 لطنوعلا ةيشمك

 يلق لقلابقوسلب

 لايوح نسمو يبفلخ



 اب راه تيشمنكل

 كلماق#ولإ

 ةمعلخب يلب

 ًايلشاللاهيفربججأ

 يعلألاب يألاتأ

 تفرخزاعطق تسظن

 اههعلطم فإوتقأ

 نيقاتشما فئارط

 يلمممدلاكءارجح

 لين ل بالفغفبم

 لصوملا يسح ضرأ نم

 لبِألا هنعزجعي

 م مالغلا اذإو «مالغ اي :لاقف يلنطنط الإ ءيشب علطي ملف هتركاذ ةفيلخلا رصع

 كلذ دنع .طق اهب تعمس ام هللاو ال تلاق :هيراج اي ةيراجلاب ىدانف ءًائيش ظفحي

 تثرو :لاق ابهذ هنزو كيطعنو هنزن اهيلع هتبتك ام رضحأ يبارعأ اي :ةفيلخلا لاق
 الإ هلمحي ال ةقانلا رهظ ىلع وهو ًاشقن ةديصقلا هيلع تشقن يبأ نع ماخر ٌدومع

 نازنيملا يف عضوو ءرظنت سانلاو دومعلاب ءيجو ةفيلخلا رابناف «دونجلا نم ةعبرأ
 اي هفقوأ :هريزو لاقف ءفرصناو ةقانلا جرخ ىلع هعضوو ةنزخلا ين ام لك ذخأو

 كهجو نع ماثللا طمأ :ةفيلخلا هل لاقف .يعمصألا الإ هنظأ ام هللاو نينمؤملا ريمأ

 اي نينمؤملا ريمأب اذه لعفتأ :لاقف .يعمصألا وه اذإف ماثللا طامأف «يبارعأ اي

 لاق . نينمؤملا ريمأ اي ءارعشلا قازرأ تعطق كتركاذب كنإ.معن :لاق ؟يعمصأ

 مهوقنم وأ موق ىلع مهيطعت نأ طرشب الإ اهديعأ ال :لاق «ةنزخلا دعأ :هل

 .مهيلع هللا جرفف اهداعأف
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 فاخي ال يذلا ناميإلاو يروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس

 مثال ةمول هللا يف هعم

 «نيبحملا ةعيشلا نم ةجحلا تبثلا مامإلا «هنامز دهازو .هرصع ملاع هللادبع وبأ

 عابتأ نم ناكو ءبلاط وبأ مامإلاو ««لتاقملا» يف يناهفصألا هركذ بهذملا يديز

 هاخأو هللادبع نب دمحم ةيكزلا سفنلا مامإلا ديأ نممو دي, يلع نب ديز مامإلا

 مامإلا لتق امل هنأ ركذ ءديز نب ىسيع مامإلاو هللادبع نب ميهاربإ مامإلا

 ناكو ءاهكرت نم ريخ اهلعف َّنَأ الإ لبقت ةالصلا نظأ ام :لاق هللادبع نب ميهاربإ
 لشم ؛مهنم هنيدو هسفن ىلع ًافئاخ ًايفختم شاعو «نيرئاجلا ةملظلا ىلع ًاددشتم

 ةئامو نيتسو ىدحإ ةنس ةرصبلاب يفوت - مهنع ىلاعت هللا يضر - تيبلا لهأ

 .ةنس نوتسو عبرأ هرمعو

 ناك روصنملا نأ هريغو يناعمسلا نبا ركذو :لاق يريمدلل «ناويحلا ةايح» يفو

 ةكم ىلإ برهف روصنملا هبلطف قحلا ةماقإ مدع يف هيلع راكنإلا نايفس نع هغلبي

 .هوبل صاف نايفس متدجو (ثيح :لاقو همامأ نيباشخلا ثعب روصنملا جح (ملف
 رجح يف هسأرو مئان نايفسو كلذب ربخلا ىتأف بشخلا اوبصنو نوباشخلا لصوف

 هيلع ًافوخ هل الاقف ؛ةنييع نب نايفس رجح يف هالجرو ءضايع نب ليضفلا
 دنع اهراتسأ مزتلاو ةبعكلا ىلإ ىشمو ماقف ءءادعألا انب تمشت ال :ةقفشو

 يف هتلحار هب تقلزف -روصنملا ينعي- اهلخدي ال ةينبلا هذه برو :لاق مث «مزتلملا

 .هيلع ىلصو نايفس جرخف هتقول تاىف اهرهظ ىلع نم عقوف نوجحلا

  هنإف يروثلا نايفس الإ مهرسأب ءاملعلا هراز ةفالخلا يلو امل ديشرلا نأ اهيفو
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 :هيف لوقي ًاباتك ديشرلا هيلإ بتكف كلذ هيلع قشف «ةبحص هنيبو هنيب ناكو هنأي
 هللا يف هيخأ ىلإ نينمؤملا ريمأ نوراه هللا دبع نم ميحرسلا نمحرلا هللا مسب»

 نينمؤم لا نيب ىخآ هللا نأ تملع دقف .يخأ اي دعب امأ يروثلا ديعس نب نايفس

 وطنم ينإو «كدو اهنم عطقأ لو كلبح اهيف مرصأ مل ةاخاؤم هللا يف كتيخآ دقو

 - ىلاعت- هللا اهيندلق يتلا ةدالقلا هذه الولو «ةدا رإلا متأو ةبحملا لضفأيلع كل

 يناوخإ نم دحأ قي مل هنإو«ةبحملا نم يبلق يف كل دجأ امل ًاوبح ولو كتيتأل
 مهتيطعأو لاومألا تويب تحتف دقو «هيلإ ترص اهب ينأنهو ينراز الإ كناوخإو

 ًاباتك تبتكو كتأطبتسا دقو ؛ينيع هب ترقو ؛يسفن هب تحرف ام ةينسلا بهاوملا

 يف ءاج ام هللادبع ابأ اي تملع دقو «كيلإ ديدشلا قوشلاب كملعأ كيلإ ينم
 مث ."لجعلا لجعلاف اذه يباتك كيلع درو اذإف .هتلصاومو نمؤملا ةرايز لضف

 هبلقو هعمسب هيلع يغصي نأو هيلإ هلاصيإب هرمأو يناقلاطلا دابعل باتكلا ىطعأ
 نايفس تدجوف ةفوكلا ىلإ هب تقلطناف :دابع لاق .هب هربخيل هليلجو هرمأ قيقد

 ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ :لاقو «ماق دعب ىلع ينآر |ملف .هدجسم يف

 يسرف نع تلزنف :لاق ءريخب الإ قرطي قراط نم مهللا كب ذوعأو ءميجرلا

 دحأ عفر امف تملسو تلخدف ةالصلا تقو نكي ملو يلصي ماقف دجسملا بابب

 ينتلع دقو سولجلا يلع ضرعي دحأ مهنم ام ًافقاو تيقبف «يلإ هسأر هئاسلج نم

 هنأك هنم دعابتو دعترا باتكلا ىأر |ملف هيلإ باتكلاب تيمرف «ةدعرلا مهتبيه نم

 هبلقو هذخأو همك يف هدي لخدأو ملسو دجسو عكرف هبارحم ين هل تضرع ةيح

 سمأ نأ هللا رفغتسأ ينإف مكضعب هأرقيل :لاقو هفلخ ناك نم ىلإ هامرو هديب

 .هشهنت ةيح هنأك دعتري وهو هيلإ هدي مهضعب دمف :دابع لاق هديب ملاظ هسم ًائيش
 هوبلقا :لاق هتءارق نم غرف |ملف .بجعتملا مسبت مسبتي نايفس لعجف هأرق مث
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 يف هيلإ تبتك ولف ةفيلخ هنإ هللا دبع ابأ اي :هل ليقف .هرهظ ىلع ملاظلل اوبتكاو
 هبسستكا ناك نإ هنإف «هباتك رهظ يف ماظلل اوبتكا :لاقف ءنسحأ ناكل يقن ضايب

 ىقبي الو هب لصي فوسف مارح نم هبستكا ناك نإو هب ىزجي فوسف لالح نم
 :هل اوبتكا :لاق ؟هيلإ بتكن ام :ليقف ءاننيد انيلع دسفيف اندنع هديب ماظ هسم ءىش

 نوراه لامآلاب رورغملا دبعلا ىلإ نايفس تيملا دبعلا نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 كملعأ كيلإ تبتك ينإف ؛دعب امأ نآرقلا ةءآرق ةذلو ناميإلا ةوالح بلس يذلا

 كرارقإب كيلع ًادهاش ينتلعج دق كنإو ,كدو تعطقو «ءكلبح تمرص دق ينأ

 .هقح ريغ ىلع هتقفنأف نيملسملا لام تيب ىلع تمجه اب كباتك يف كسفن ىلع

 يندهشت يلإ تبتك ىتح ينع ءان تنأو هتلعف اب ضرت ملو « ِهِمْكُح ريغب هتذفنأو
 ةءارق اورضح نيذلا يناوخإو انأ كيلع تدهش دق ينإف :دعب امأن .كسفن ىلع

 ىلع تمجه نوراه اي «لدعلا مكحلا هللا يدي نيب ًادغ ةداهشلا ىدؤتسو كباتك

 نولماعلاو ؟مهبولق ةفلؤملا كلعفب يضر له مهاضر ريغب نيملسملا لام تيب

 ةلمح كلذب يضر مأ ؟ليبسلا نباو ؟هللا ليبس ين نودهاجملاو ؟هللا ضرأ ين اهيلع

 يضر مأ ؟لمارألاو ماتيألا كلعفب يضر مأ نيلماعلا ينعي ؟ملعلا لهأو ؟نآرقلا

 ءالبللو ًاباوج ةلأسملل دعأو كرزئم نوراه اي دشف ؟كتيعر نم قلخ كلذب

 تبلس ذإ كسفن يف هللا قتاف لدعلا مكحلا يدي نيب فقتس كنأ ملعاو «ًابابلج

 نأ كسفنل تيضرو ءرايخألا ةسلاجمو «نآرقلا ةءارق ةذلو ءدهزلاو ملعلا ةوالح

 «ريرحلا تسبلو .ريرسلا ىلع تدعق نوراه اي ءامامإ نيملاظللو ًاملاظ نوكت

 كدانجأ تدعقأ مث نيملاعلا برب ةبجحلاب تهبشتو .كباب نود ًاروتس تلبسأو

 !رمخلا نوبرشيو !نوفصني الو سانلا نوملظي كرتسو كباب نود ةملظلا

 !قراسلا نوعطقيو نوقرسييو !ينازلا نودحيو نونزيو !براشلا نودحيو
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 اومكحي نأ لبق مهيلعو كيلع ماكحألا هذه تناك الفأ !لتاقلا نولتقيو نولتقيو

 اورشحا :هللا لبق نم يدانملا ىدان اذإ ادغ نوراه اي كب فيكف !؟سانلا ىلع اهب

 [هكفي ال كقنع ىلإ ناتلولغم كاديو هللا يدي نيب تمدقتف !؟مهاوعأو ةملظلا

 ينأكو ءرانلا ىلإ قئاس وأ ؛مامإ مه تنأو كلوح نوملاظلاو ءكفاصنإو كلدع الإ

 كتانسح ىرت تنأو .قاسملا تدروو «قانخلا قيضب تذخأ دقو نوراه اي كب

 ةملظو «ءالب ىلع ءالب .كتآئيس ىلع كنازيم يف كريغ تآئيسو ,كريغ نازيم يف

 نأ ملعاو .هتمأ يف #4 ًادمحم ظفحاو كتيعر يف نوراه اي هللا قتاف «ةملظ قوف

 اهلهأب لعفت ايندلا كلذكو «كريغ ىلإ رئاص وهو الإ كيلإ رصي ملرمألا اذه

 .هترخآو هايند رسخ نم مهنمو .هعفن ًاداز دوزت نم مهنمف دحاو دعب ًادحاو

 باتكلا ىقلأو .«مالسلاو كبيجأ ال ينإف اذه دعب يلإ بتكت نأ كايإ مث كايإو

 تعقو دقو ةفوكلا قوس ىلإ هب تلبقأو هتذخأف ءمتخ الو يط ريغ نم ًاروشنم

 يلإ اولبقأف هللا ىلإ بره ًالجر يرشي نم ةفوكلا لهأ اي :تيدانف يبلقب ةظعوملا
 ةيناوطق ةءابعو فوص ةبج نكلو لاملاب يل ةجاح ال :تلقف ريناندلاو مهاردلاب

 نينمؤملا ريمأ اهب سلاجأ تنك يتلا بايثلا نم يلع ناك ام تعزنف كلذب تيتأف

 أزهف ًالجار ًايفاح ديشرلا باب تيتأ نأ ىلإ يعم ناك يذلا سرفلا دوقأ تلبقأو

 لعجو دعقو ماق ةلاح ا كلت ىلع ينآر (لف«يل نذؤتسا مث بابلا ىلع ناك نم يب

 باخو لوسرلا عفتنا :لوقيو برحلاو ليولاب وعديو ههجوو هسأر مطلي

 عفد ام لثم هيلإ باتكلا تيقلأف !؟ًاعيرس ينع لوزي كلملاو ايندللو يلام ءلسرملا

 اي :هئاسلج ضعب لاقف قهشي وهو ههجو ىلعردحنت هعومدو هؤرقي لبقأف «يلإ

 تقيضو ديدحلاب هتلقثأف هيلإ تهجو ولف نايفس كيلع أرتجا دق نينمؤملا ريمأ
 ديبع اي هنأشو نايفس اوكرتا :نوراه لاقف .هريغل ةربع هتلعجف نجسلا هيلع



 ا نيقاتشطا فئارط

 ةمأ نايفس نإ .هومتسلاج نم اقح هللاو ىقشلاو .هوررغ نم رورغملا ءايندلا

 يفوت ىتح يكبيو ةالص لك ربد هؤرقي هدنع نايفس باتك لزي مو هدحو

 .يربمدلا لاق اك

 ةكرابم ةينامي ةيناميإ فئارط

 رماع حالص نب ميهاربإ نب ىبحي نب حالص دهازلا دباعلا ةمالعلا ديسلا نع

 ةدحاو ةليل مني مل «ةدابعلاو ةداهزلل الاثم ناك ه١ 4٠ ةنس ىفوتملا ينسحلا

 الإ هتايح يف ًائيش مهي ال ءاطغ الو ءاطو هل أيبي مو ريرس ىلع مني لو مونلل ًايهتم
 .ةدابعلاو ركذلا ةمزالم

 ةدحاو ةليل مني ل هدلاو نأ رماع حالص نب مساقلا ةمالعلا خألا هدلو يل ىكح

 وأ رادجلا ىلإ ايكرم هرهظ نم ءزج ىلع لب هيبنج دحأ وأ هرهظ ىلع دتمب وهو

 :دشني ام اريثك ناكو - ىلاعت- هللا ركذ نع لفغي ال ىتح هيلإ ايكتم

 عئادولادرتنأامويدبالو عئادو الإ نولهألاو لاملامو

 :تيبلا اذه لبقو

 عراسي نم يف تاريخا ىلإ عراسو لحاركنإفايندلا نمدوزت

 :دشني ناك ام ًاريثكو

 ٌرنحلا اهدرو نم اهعدري ريطلاو ٌرجزنتف يعارلا اهرجزي مهبلا

 ٌربعلا مهاهنت الو ديعولا فوخ مهعدري سيل ىركس نويمدآلاو

 ةئامثالثو نيعبسو نينثا ةنس لوح هتقفرب تنك ةيناثلا هتجح يف :يل لاقو



 نيقاتشطا فئارط ا

 يراهشلا يلع نب ميهاربإ ةمالعلا يديس انترضحبو يلايللا نم ةليل ينو .فلأو

 ةظحل رتفي مل ليللا يف دمصلا ةروس ولتي وهو نيرضاحلا نم هريغو وه هنم عمسو
 دحأ هللا وه لق ةروس غبد دق مك هللا الإ هلإ ال :ميهاربإ يديس لاق ىتح ةدحاو

 .اهتوالت نم رثكأ دق مك ديري

 لاح ين ىتح ًايشامو ًادعاق ًارابنو ًاليل -ىلاعت- هللا ركذ نم ًابطر هناسل لزي مل
 ين بطلاب روهشم ؛ديلو» يناملألا بيبطلا هآرف -ىلاعت- هللا ركذي هناسلو عزنلا
 بهار اذه :عزنلا لاح يف ىتح هللا ركذي وهو هنم بجعتي وهو لاق ةدعص ةنيدم

 .ملكتي وهو توميس

 ال قلغملا مفلا :لوقيو توكسلا ىلع هدالوأ ضحي هيلع هللا ناوضر ناكو

 .بابذلا هلخدي

 :ددري ناكو

 لاجرلا قانعأ قزرلالوضف تقرتساو تقرو تقدمكف

 نيدباعلا نيز يلع نب دمحم ءايبنألا ملع رقاب مامإلا نع ةياكح

 - مالسلا مهيلع-

 اهيخأ نبا لعفي ام لجيل ىلع نينمؤملا ريمأ نب نيسحلا ةنبا ةمطاف تأر امل :لاق

 هللا دبع نب رباج ىلع تلبقأ «ةدابعلا يف بأدلا نم هسفنب نيسحلا نب يلع

 ايقبلا ىلإ هوعدتو هللا هوركذت نأ ًاداهتجا هسفن كلبي اندحأ متيأر اذإ نأ مكيلع

 هتهبج تبقنو هفنأ مرخنا دق نيسحلا هيبأ ةيقب نيسحلا نب ىلع اذهو .هسفن ىلع



 5١ نيقاتشطا فئارط

 ىلإ -هنع هللا ىضر- رباج قلطناف «ةدابعلا يف هسفن ىلع بأد ام «هاتحارو هاتبكرو

 .ةعاطلا هتدهجأ و ةدابعلا هتفعضأ دق هبارحم ين هدجوف ُهناْدَكِل نيدباعلا نيز مامإلا

 هيلإ تفتلاف هلاح نع ايفَح الاؤس هلأسو هبنج ىلإ هسلجأو هلبقتسا مامإلا هآر املو

 نملو مكل ةنجلا قلخ امنإ - ىلاعت- هللا نأ تملع امأ هللا لوسر نب اي :ًالئاق رباج

 ؟كسفن هتفلك يذلا دهجلا اذه |مف .مكاداعو مكضغبأ نمل رانلا قلخو ؛مكبحأ

 لوسر يدج نأ تملع امأ هللا لوسر بحاص اي :فطلبو قفرب مامإلا هباجأف

 يبأب دبعتو هل داهتجالا عدي ملف ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ دق # هللا

 ام كل هللا رفغ دقو اذه لعفتأ هل :لبق دقو .همدق مروو هقاس خفتنا ىتح يمأو

 .ًاروكش ًادبع نوكأ الفأ :لاقف ؟رخأت امو كبنذ نم مدقت

 قفط .بعتلاو دهجلا نم هب ليمي لوق هعم ينغي ال مامإلا ىلإ رباج رظن املو
 «ءالبلا عفدتسي مهب ةرسأ نم كنإف كسفن ىلع ايقبلا هللا لوسر نباي :هل لوقي

 ال :تفاخ توصب مامإلا هباجأف «ءامسلا رطمتست مهمو .ءاودألا فشكتسي مهبو

 هلوح نم ىلع لبقأو رباج رببو ءامهاقلأ ىتح ءامبب ًايسأتم يوبأ جاهنم ىلع لازأ

 هللاو .بوقعي نب فسوي الإ نيسحلا نب يلع لثم ءايبنألا دالوأ يف يؤر ام :ًالئاق

 ًالدع ضرألا المي نم مهنم نإ بوقعي نب فسوي ةيرذ نم لضفأ نيسحلا ةيرذل

 .ًاروج تعلم امك

 نيحلاصلاب ةرماعلا ةنيدملا الث

 ًادجسم نورشعو نانثا اهيف ءسرادملاو ءاملعلاو ملعلاب ةرماعلا ةنيدملا الث يف
 «نيح اصلا ةريثك ةنيدملاو ءملعلا سردو .ركذلابو ءابتاقوأ يف تاولصلاب ةرماع

 ىداقن يزعلا ىضاقلا مهنم ىاهزلاو دابعلاو ءالضفلاو «ملعلا ةبلطو ءامللعلاو
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 مهروبق اورفح .عوكألا دمحم نب دومح جاحلاو .يمساقلا دمحأ دمحم ديسلاو

 يفمهه ًاسنأ نوكيل ميركلا نآرقلا نوسرديو ءاهيف نولزني تاقوأ مهو ,مهيديأب

 .ًابيرقت ه١ 519ةنس عوكألا دمحم دومح جاحلا ينوت دقو ,مهروبق

 ةزمح نب ىيحي هللاب ديؤملا مامإلا سيسأت نم اهدجاسمو اهسرادم ضعبو

 «ةديرفلا تاعومجملاو «ةديفملا تافلؤملا بحاص هيلع هللا ناوضر ينيسحلا

 . - مهنع هللا يضر- «ةيضرملا ةيضرلا ةريسلاو

 ديسلا ةحصلا لاح ينوهو هتافو لبق ةراجحلا نم احيرض هل زهج نممو

 مه517*11ةنسس ىفودملا ينسحلا يزاجحلا يلع نب نسح نب ىلع دهازلا ةمالعلا

 :تايبألا هذه هيلع بتكو

 هلهأ تنأ ام نارفغلاو وفعلا نم ينلوأف يربقب براي ترصاذإ

 هل حم نإفًءاطخ تنك نإو ًالضفت يهلإ ايا يفح يب نكو

 هلك ريخلاو ناسحإلا كدي يفق هجنرانلا نمهمركأ ياوشمو

 ملسملا ةيده

 ىلإ ملسملا ىدهأ ام» :لاق هنأ هللا لوسر ىلإ هعفري اك نينمؤملا ريمأ نع
 هديزي اهايإ هملع مث اهيلع ىوطناف اهعمس ةمكح نم لضفأ ةيده ملسملا هيخأ

 ايحأ امنأكف اهايحأ نمو ءسفن ءايحإ لدعتل اهنإو « ىدر نع هدريو ىده اهم هللا

 .«اعيمج سانلا

 تام نمؤم اهيأ» : كه هللا لوسر لاق :لاق -هنع هللا ىضر- دوعسم نبا نعو



 ا نيقاتشطا فئارط

 لكب هل بتكو «ةنجلا هتأفاكم هللا لعج نونمؤملا هب عفتني امم ًاثيدح نيعبرأ كرتف

 .(ديهش فلأ باوث ثيدح

 ةيدهلا تمعن :لاق -هيلع ىلاعت هللا ناوضر- نيسحلا نب ىيحي يداحلا نعو

 ةدئافلا لضفأو .ملسملا هيخأ ىلإ اهيدبي ىتح لجرلا اهظفحي «ةمكحلا نم ةملكلا

 اذه هللا يف خألا ابيأ كيلإف .«هاخأ هب ثدحيف لجرلا هعمس ثيدح

 نإ ًاقفوم هب لمعت مث هيناعمو هلمأتتو هظفحتو هأرقتل فيرشلا يسدقلا ثيدحلا

 .- ىلاعت- هللا ءاش

 كرابت- هللا نع يوري |هيف كل يبنلا نع - هنع ىلاعت هللا يضر - رذ يبأ نع

 الف ًامرحم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي» :لاق هنأ -ىلاعتو
 مكلك يدابع اي .مكدهأ ينودهتساف هتيده نم الإ لاض مكلك يدابع اي ءاوملاظت

 هتوسك نم الإ راع مكلك يدابع اي ءمكمعطأ ينومعطتساف هتمعطأ نم الإ عئاج

 بونذلا رفغا انأو راهنلاو ليللاب نوئطخت مكنإ يدابع اي .مكسكأ ينوسكتساف

 نلو ينورضتف يرض اوغلبت نل مكنإ يدابع اي ,مكل رفغأ ينورفغتساف ًاعيمج
 اوناك مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول يدابع اي ءينوعفنتف يعفن اوغلبت
 نأ ول يدابع اي اَئيش يكلم يف كلذ داز ام مكنم دحاو لجر بلق ىقتأ ىلع

 ام مكنم دحاو لجر بلق رجفأ ىلع اوناك مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ

 مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول يدابع اي ءًائيش يكلم نم كلذ صقن
 امب كلذ صقن ام هتلأسم ناسنإ لك تيطعأف ينولأسف دحاو ديعص يف اوماق

 اهيصحأ مكلامعأ يه امنإ يدابع اي ءرحبلا لخدأ اذإ طيخملا صقني امك الإ يدنع
 نمولي الف كلذ ريغ دجو نمو هللا دمحيلف ًاريخ دجو نمف اهايإ مكيفوأ مث مكل
 .«هسفن الإ
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 ًافوخو «ةبهرو «ةباهم هيتبكر ىلع اثج ثيدحلا اذهب ثدح اذإ ءالعلا دحأ ناك

 .ىنغلاو ءفافعلاو «ىقتلاو ءىدملا انقزرا مهللا «-ىلاعتو كرابت- هللا نم

 .دادسلاو «نيقيلاو «ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ ينإ مهللا ءىضرتو بحت امل لمعلاو

 ملسو هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛نيلسرملا ىلع مالسو «ماتخلا نسحو

 .نيمآ نيدشارلا هبحصو هلآو يمألا يبنلا دمحم ىلع



 نيفاتشما فئارط

 ا ا ناو لح نو ا ودل نا ا فلؤملا ةمح

 9295ه هبسن

 170000 هخئاشمو هدلوم

 00 هتافلؤم

 الو طر ل ماو ف مط ةاللو او لحل لظاووو هحو قال اد هراعشأ نم جذاهن

 001 ا اا اا هيلع ءاملعلا ءانث

 1 قولا كاك علا واول ل1 هعمل 06 جل اواو ةع ويم ل ولم مكمل عاما عوكل فلؤملا ةمدقم

 55ه 000 مالسلا هيلع سيردإ يبنلا

 لا ا - ملسو هلآو هيلع هللا لص - هللا لوسر تافص

 0000 اا - ملسو هلآو هيلع هللا لص- هلئامش نمو

 ا ملعلا لضف يف

 0 ا دايز نب ليمكل نينمؤملا ريمأ ةيصو

 0000 ] ] ] ] ] ]ز]ز]ز]ز ]ذا تيبلا لهأ لئاضف نع ةياكح

 0 ل ا د وا را و دودخألا باحصأ ةصق

 ا ل م ا ا ولا ها ةفيرش ةيسدق ثيداحأ

 0 اا ا اا ةثراح نب ديز

 ا مم هما لجن ان دج يدك وا ةرخؤملاو ةمدقملا بونذلل ةرفكملا لاصخلا
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 يق وخامات ف وسن قا حيبستلا او نيدباعلا نيز

 52ش -مالسلا هيلع- نينمؤملا ريمأ تافص ضعب

 همه ه6 هيا عاما ه4 هع ا نينمؤملا ريمأ عم ايندلا ةياكح

 5276 -مالسلا هيلع- ليئاكيمو ليريج عم ليلخلا ةياكح

 -مالسلا مهيلع- ليئاكيمو ليربج عم يلع مامإلا ةياكح
 000000 فارشألاو ىسوجملا ةياكح

 ل كرابملا نباو ةيولعلا ةياكح

 وول لة نونو يوليو ووو وة هوو ودودة همم ممم قف هو

 وول لةونونو ليلو ودودة وهو ودودة مهو مم قفق فو

 هوو ثوثلو ورم يدء دموي دودو مو ءمومممءمميمممهيققوه

 وون ثنوةويدي يدون ويدوم وة وة ووو ميد ميم ميمهويقفقوو



 غال نيقاتشملا فئارط

 0 ااا - مالسلا هيلع- ناميلس نع ةياكح

 10000 001 ا -مالسلا هيلع- رقابلا مالك نم

 1 ا ةفيرشلاو لتاقلا ةياكح

 111: 1 قا ا كل مل لأ نو فلام كم ول ا مل واول قل أو ور لل او طم ةاتفلاو زوحعلا ةياكح

 اا ا ةياكح

 0 ]1 ليئارسإ ينب نع ةياكح

 اا 0 0000 ءالبلا لهأ لاح يف قداصلا مامإلا نع ةياور

 0 ااا 1 ا ايا اا ءايحلا يف

 ااا 0001 0020ببب ا ةيدوبعلا ةقيقح ىف

 3 جرفلا ءاعد

 5 ل ل ا يسرافلا ناملس جاوز ةياكح

 ا - ملسو هلآو هيلع هللا لص - هللا لوسر ُهَجَّوَر نم ةياكح

 0 اا ماّممو نينمؤملا ريمأ

 0 اا 1 1 ]1 1 1 1 1 ]ذا ليعامسإ نب دمحم نب مساقلا ديسلا نع ةياكح

 لأ ا يثوحلا مساقلا نب دمحم مامإلا نب دمحم ديسلا نع ةياكح

 000 ليئارسإ ىنب نم دباع نع ةياكح

 0 ااا فرسم لجر ةياكح

 1111100101000 ااا ةياكح

 0 ءانيعلاو مالغلا ةياكح

 00 اا ةبقارملا نسحو ىلاعت هلل ةبحملا يف

 0000202010101[ يا يبارعأ نع ةياكح

 11 زيزعلا دبع نب رمع نع ةياكح

0 
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 50000 ديز نب ىسيع مامإلا رابخأ نم

 -مالسلا هيلع- اضرلا ىسوم نب ىلع نع ةياكح

 0 نيسحلا نب ىبحي يداه ا مامإلا نع ةياكح

 ظ2*#ش# 2006 ةنامألا يف ةياكح

 0 يدوهيلاو -مالسلا هيلع- ىسيع ةياكح

 211010 0 نآرقلاب ةملكتملا ةياكح

 ةيمم ممم مم مم ءءء مة ءمممم ديشرلا نوراه نع ةياكح

 ظ5**ش 95 -مالسلا هيلع- ىسيع نع ةياكح

 925207010000009 ىلاعت هللا ءاش نإ ةديفم ةدئاف

 000 ايركز نب ىبحي نع ةياكح

 0 ةمتاخا ءوس نم هللاب ذوعنو ةمتاخلا ءوس

 ها د ا ءاسنلا نأش يف يورامت

 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 001 ا ا 1 1 ا 1 ا



 28 نيئاتشطا فئارط

 113 ةياكح

 117 ةنجلا يف باطحلا ةأرما نأ ةياكح

 0 ا ا ]  ] ] ] ]ز] ]ز] ]ز]1]ز]1ز]1ذ] 1 اهقشع ةيراج عم زيزعلادبع نب رمع ةياكح

 ١ ا ا ةفشاكملا لهأو ءايلوألا يف يور امت

 اقل ساو ماعم فل ا اا قالا وا وا اطل ةياكح

 1 .« تر وُنِسْحم مه َنيِذَلاَوأوَهنأَن بذل َعَم هللا نإ

 0 اا ا ] ] ] ]1 ]1]1]ذ]1]ذ]ذ]1] 00 ةقانلاو يصلا ةياكح

 0 000 رتبلا هيلع تلابغا نم ةياكح

 0 ] ] ] ] ]151]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1 رانيد نب كلام نع ةياكح

 ا 011 ةلمنلاو -مالسلا هيلع- ناميلس ةياكح

 |0000 ]1 ]1]1]ذ]ذ]1]1]1] ىلاعت هللا ىلإ داع رتخبتم لجر ةياكح

 1 م ولاا اطل او ايات -هنع ىلاعت هللا يضر- ينرقلا سيوأ

 )110 رافغتسالا ىف

 153 تما وو ماكل دع نوم قطبا تب داع اق اوط -مالسلا هيلع- ىسوم نع ةياكح

 11 ا فو ول 4 وف اا ندم للا عنق - مالسلا هيلع- ىسومل مداخ نع ةياكح

 )1010001 0 ىلاعت هللا ىلع لكتم لجر ةياكح

 01 01 ا اهتامالعوايندلا يف

 17 ا ىمعألاو عرقألاو صربألا

 1 ا 0 ]  ] ] ] ] ]ز ]ز ]ز]ز]ز]ز - ملسو هلآو هيلع هللا لص - هللا لوسر عم ةماه ةياكح

 00 0 رمعملاو ةيواعم ةياكح

 ا 0 ا ةأرملاو ةعرز يبأ ةياكح

 )10000 -مالسلا هيلع- شورطألا رصانلا مامإلا

0001 



 اع راع او وأ اق طوعا حف جي ماا هن اوم ينيسحلا ىلع نب ةزمح نب ىبجي مامإلا

 0000 ركشلا يف رصانلا مامإلا مالك نم

 111110111101000 ةيفاعلا ةيفاعلا ةياكح

 1 4 مالا وود كو دو يمقرلا ثيغلا يبأ نب دمحم خيشلا

 5000 يزمحلا دمحم نب يلع نب ةزمح نب نسحلا مامإلا

 00 يطويسلا مامإلا نع ةفيرط

 01111111 1 “د07 ناوخإلا ةلص باتك نم لوقن

 واسس ام «راونألا عماول» نم لوقن

 يي نيريرضلا ءاملعلاو ءارقلا خئاشم نم رهتشا نم ضعب ركذ

 0 ا ا مظعألا بزحلا

 متر مم مم مل مث مث ممم ثم ثم ةمةم مم ثم مثءمثمثمممةمءمءمممةممم هكلم ثسد يف ىبحب مامإلا

 ... .4رَهَت الف َليآَصلَآ امو (جّرَهَفَت الق َمِِتَملآ اًمأَف» : ىلاعت هللا لاق -

 رف مادمت د قع قولا و قا قل لاح هاامحم نيسح فيرشلا نع ةياكح

 0 0 - مالسلا هيلع- طبسلا نسحلا نع ةياكح

 #2 0000 اا0 يلع نب ديز مامإلا نع ةياكح

 ل أد اا الار اا عم هللادبع انبا ميهاربإ هوخأو ةيكزلا سفنلا مامإلا



 نيقاتشطا فئارط

 هد و مو مسا هادا 21 مورلا كلم نم الوسر ءاج يذلا قيرطبلا ةياكح

 55ش -مالسلا هيلع- يلع مامإلاو دوهيلا رابحأ

 1171171100111 ىماطسبلا ديزي يبأ نع ةياكح

 1ط21ظ*5*5ظ 8 يخفلا نيسحلا مامإلا نع ةياكح

 0 يطويسلا مامإلا نع ةياكح

 ااا ل اع م -مالسلا هيلع- ديز مامإلا ةدالو نع ةياكح

 535 - مالسلا |مهيلع- ىلع نب ديز مامإلا ديهشلا ةايح نم فئارط

 000 ناوخإلا ةلص نم تالوقن

 00000 - مالسلا مهيلع- نسحلا لآ سبح ةياكح

 5200000 داوجلا دمحم نب يلع مامإلا عم ىسابعلا لكوتملا ةياكح

 20000 -مالسلا هيلع- مظاكلا ىسوم مامإلا عم يخلبلا قيقش ةياكح

 ا ا ةميظع دئاوفو فئارط

 0 نيدلاولارب يف

 ل يراصنألا ورمع نب ناميعن عم ةفيرظ ةياكح

 000 «ةيرجشلا يلامألا» نم ةياكح

 0 هيلع ىلاعت هللا ناوضر «هللاب دشرملا يلامأ» نم ةياكح

0000000 

 الا

 ل

"1 

 فض

 افراح

 افران

 فيض

 فش

 فرخ



 ل

 000 ااا -هنع هللا يضر- نوعظم نب نايثع نع ةياكح

 1 ل ل ةفيرش فئارط

 207010 0000 يعنيكلا ميهاربإ هللاب فراعلا لاوقأ نم فئارط

 »ط5 ا -مالسلا هيلع- يلع مامإلل ةميظع ةظعوم

 ا ا ا طول ا ل ال 0 ىعمصألا نع ةياكح

 8 ذا ا عدن ع نق يك م زد ل رق هذ درع ج4 هلع م مودا مهدأ نب ميهاربإل تايبأ

 ك1 «ءاعنص خيرأت» نم ةياكح

 2201*)ش* 5 -هيلع هللا ناوضر- يعنيكلا هللاب فراعلل ةياكح

 000101 0 - مالسلا هيلع - ديز مامإلا لئاضف يف ةياكح

 -هيلع ىلاعت هللا ناوضر- يعنيكلا دمحأ نب ميهاربإ هللاب فراعلا مكح نم فئارط

 55ظ*000*5 0 هللا دبع نب ىسيع نع ةياكح

 201 ل هر ع م ول امام اجو واف هلع طاعو ومع عا عوق «بلاطملا ريسيت» نم فئارط

 56 يرصملا يجنلبشلل (ص) راتخملا يبنلا تيب بقانم يف «راصبألا رون» نم ةفرط

 00 000010121318 ءاتشلا تافاك يف ليق امث

 1 1 ل ل ل ريمألا ليعامسا نب دمحم ردبلا نع ةفيرط

 ل ا وسلا ناسا عمدت هللا ىلإ نيدئاعلل ةياكح

 0 ل وا مج ل و و ا -مالسلا هيلع- مظاكلا ديفحل ةياكح

 ا هوت ماوس دا يل بيم نمؤملا فاصوأ يف ةياكح

 121710 -مالسلا هيلع- ديز نب ىسيع مامإلا بحاص رضاح ةياكح

 1 ا ا ا ل اماما ا اق نحط توملا دنع رفاكلاو نمؤملا ف فيرش ثيدح

 '1ظط 01 ةعاسلا تارامأ يف ةياكح

 21210 0/00 مكحلا فئارط نم



 ظ**ش* 70 -هنع هللا يضر- نيدلا دجم مامإلا دي ىلعاوبات نينلا صوصللا

 0 هنيدل دشرتسملاو ةرم نب ورمع ةياكح

 20011 يلع هدلو ىلإ نيدلا حالص نب يلع نب دمحم رصانلا مامإلل ةلاسر نم

 21غ مهيلع هللا ناوضر يديزلا يدهملا نب ىبحي مامإلل «لئاسولا» نم

 *3#22* ا فتاوهلا باب «ةمكحلا ةنيفس» نم ةياكح

 ذا ميركلا نآرقلا زونك نم «لئاسولا» نم

 م ا ا نيدباعلا نيز مامإلا ملح يف ةياكح

 مطوع وتود اما قر عع طاق كامو لب هيأ ل ول هاملت ف عيال فات طاع مار عم هاش يا اخ ا ال وعمل «لئاسولا» نمو

 00 ا ااا ا 00 ءاعدلا بادآ يف ةليلج ةدئاف

 0 -ملاعت هللا همحر- دعس نب ثيللا نع ةياكح

 «ضايرلا» ةديرج نع ؛يربابلا دجسملا مهمده دعب ىمعلاب اوبيصأ ًايسودنه نوعبرأ

 1 ا ل هك ب ايا هاو وح .ه141 ماع4 ”١9 ددعلا

 ا ل ا ل ا ةبيجع ةبيرغ يهو ًاضيأ هنم ةياكح

 2111111 1 ]1 1 111 ًاضيأ يمزاحلل «نيملاظلا ةياهن» باتك نمو

 00 يناليكلا يفوصلا نع ةياكح

 ا



 00000 000 ب «ةيسيمخلا يلامألا» نم ةياكح

 - مالسلا هيلع - يلعل ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةرايز

 201 -مالسلا هيلع- يلع نب ديز مامإلا ظعاوم نم

 101111 تيبلا لهأ لماك نع ةياكح

 (5ظ5200 رمع ىلع دفو يذلا يبارعألا ةياكح

 )ط5 9 -مالسلا |هيلع- يلع نب نيسحلا مامإلا عم ةياكح

 2 ما هلا ع داع رايطلا رفعج نب هللا دبع مرك يف ةياكح

 22ش 1 “77 اهلهأب اهبلقتو ايندلا نع مالكلا

 اا ا ةيمكح ظعاومو ةيوبن ثيداحأ

 0000000 1 ءاملاب نبللا طلخت ةأرما ةياكح

 ا 0 و مول اهنا فا وق هللا هبحي يذلا دهزلا يف

 1 و ل فانصأ ةثالث هنأو رقفلا يف

 0 انزلا يف ملسو هلآو هيلع هللا لص لوسرلا نذأتسي لجر

 10 نيرابجلا برحو ىسوم ةياكح

 27007 باتو ملسأ يذلا برطملا يناطيربلا ةياكح

 ني ف مك طن نيبيطلا نيحلاصلا دالب سنآ نم ةياكح

 0 نمّوم دبع عمو ربكتم كلم عم توملا كلم ةياكح

 ” داهجلاو ريصلا نم ةباحصلا هيلع ناك امم ةروص

 010000 نينمؤملا ريمأ ةدابع يف يفرشلل «حيباصملا» نم

 000 نينمؤملا ريمأ ملع ةعس نم ةفيرط

 00 ملسأ يبوروأ لجر ةياكح

 0 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا



 ىنيقاتشما فئارط

 ك1 ز ز زز نمؤملا قشاعلا ةياكح

 0 ا مهسفنأ ىلع نيرثؤملا ةياكح

 50 اقيقد يرتشيل هب جرخ مهردب قدصتملا ةياكح

 0 شارقلا عئاب يكسملا ةياكح

 2111 -مالسلا هيلع- دباعلا يلع

 0 ةيالولا نع نيدهازلا ةربس نم ةبيجع

 00 هتسورع عم باشل ةفيرط ةياكح

 ... اهيف ماهو اهقلطف هتجوز هتكرف لجرل ةفيرط ةياكح

 5008 قدصتملا نمؤملا رجاتلا ةياكح

 201 حالملو صوصللاو دادغب ةطرش بحاص ةياكح

 ىلاعت هللا بتك اهب ةعناقلا هتلئاعو حلاصلا لجرلا ةياكح

 000 ا همأو لفطلل لتاقلا حالملا

 00000000 اهحلصيو روبقلا رفحي حلاص لجر ةياكح

 .... ملسو هلآو هيلع هللا لص دمحم انئيبنل ةرهاب ةزجعم

 52»# يدسألا ريبج نب ديعس هللا دبع وبأ

 ... ةيمأ ينبو هذيملت عم بيسملا نب ديعس مامإلا ةياكح

 ا لكألا بادآ يف «لئاسولا» نم ةدئاف

 قداصلا رفعج مامإلا ىلع يروثلا نايفس لوخد ةياكح

 0 ةزافمب نيحلاصلا دحأل ةالص ةياكح

 00000 عوجلل يعنيكلا مامإلا ةمزالم ةياكح

 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 وون ةوءوويويدءو يدوم ووو ودودة ءو وو هدة ةةوةقوقفف



 الك

 0 ا ينيسحلا يثوحلا يدهملا مامإلا نب ميهاربإ

 لت و كم وج لل ب نو فور املا ع خو شف وو نو ةبيطلا ةايحلا
0. 

 00 «ماكحألا» ةمدقم نم خيرأتلا نم فئارط

 00 اا ةنسو ًاباتك اهتلدأو ةلزعلا دئاوف

 00 ا ىعمصألاو رفعج وبأو ءارعشلا ةياكح

 مئال ةمول هللا يف هعم فاخي ال يذلا نايإلاو يروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس

 10 ع ةكرابم ةيناهي ةيناميإ فئارط

 -مالسلا مهيلع- نيدباعلا نيز ىلع نب دمحم ءايبنألا ملع رقاب مامإلا نع ةياكح

 ا نيمحلاصلاب ةرماعلا ةئيدملا الُم


