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 رحروعللل

 ةمدقملا

 تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو «هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 ال نأ دهشأو هل يداه الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم هنإف ءانلامعأ
 هللا الإ هلإ

 ..هلوسرو هدبع موصعملا يبلا اًدمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو
 قدصأ نإف ءدعبو

 ةثدحم لكو اهتاثدحم رومألا رشو هِي ىنلا دمحم يده يدملا ريخو ءهللا باتك ثيدحلا

 .رانلا يف ةلالض لكو «ةلالض ةعدب لكو «ةعدب

 (َنوُملْسسُم مثلأو الإ ٌنئوُم َالَو هتاقث َّقَح هللا اوُقُنا اوُنَمآ نيذلااَهُيًااَي)
 لآ] عمران:١٠١7[.

 اثَبَو اَهجْوَر اًهنم َقَلَخَو ةدحاَو سفن نم مُكَقَلَح يذلا م بر اوقّنا سائلا اَهْبَأ اَي)

 مُكيلع ناك هل نإ َماَحْرلاَ هب َنوُلءاَسك يدا هللا اوُاَو ًءاسنو ارك ًالاجر امهم
 :ءاستلا] (اًبيِقَ ١[.

 ْرْفْغَيو ْمُكَلاَمْعأ ْمُكَل حلْصُي « اًديدَس ًالْوَق اوُلوُقَو هللا اوُقَنا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهْيأاَن)
 هير

 .[071 7٠ :بازحألا] (اًميِظَع اووف َراَق دق ُهَلوُسَرَو هللا طي نَمَو ْمُكَبوُلُذ كَل

 . .دعب امأ

 بيرق يْنإَف يْنَع يداّبع كلاس اذإو) : :ىلاعت هللا لوق ئراقلا يزيزع يعم ربدت

 (َنوُدْشْرَي ْمُهّلعل يب اوُنمْويْلو يل اوُبيِجَتْسِيْلَف ناَعو اذإ عادلا ةَوْعَد بيجأ

 .[185:ةرقبلا]

 نإ هلل ةَمْحر نم اوت ال ْمِهسفلَأ ىلع اوُهرأ يذلا يداَبع اب اي لق) :للاعت هلوقو

 .[0+:رفاغ] (ميِحّرلا ُوُققْا وه لإ ايم بولا فَي هلل



 ديعلا نيب ةيصعملا تناك نإف بنذ لك نم ةبجاو 20ةبوتلا" :يوونلا مامإلا لاقو

 :طورش ثالث اهلف يمدآ قحب قلعتت ال" ىلاعت "هبرو
 .ةيصعملا نع علقي نأ-١

 .اهلعف ىلع مدني نأ-؟

 .ادبأ اهيلإ دوعي ال نأ ىلع مزعي نأ

 اهطورشف يمدآب قلعتت ةيصعملا تناك نإو «ةبوت حبصت مل ثالثلا دحأ دقف نإف
 :ةعبرأ

 بلط وأ هنم هنكم هوحن وأ ًالام تناك نإف ءاهبحاص قح نم أربت نأو «ةثالثلا هذه

 نم بات نإف بونذلا عيمج نم بوتي نأ بجيو «هنم اهلحتسا ةبيغ تناك نإو .هوفع
 ترهاظت دقو «ىقابلا هيلع ىقبيو «بنذلا كلذ نم قحلا لهأ دنع هتبوت تحص اهضعب

 ام دبعلا نإ ئراقلا يزيزع اًديج ةبوتلا بوجو ىلع ةمئألا عامجإو ةنسلاو باتكلا لئالد

 دبعلل حتفت ةحلاصلا لامعألاو تاعاطلا قيرط تناك اذإو «تامملا يح ةبوتلاب اًرومأم لاز

 ىلاغت هللا يادي نيب رايكتألا نم ةماقبس غو ةيؤنلا قرط نأ آل[ ةينحلا جت ااناوسأ

 ىمسي وهو ىلاعت هللا ىلإ قرطلا عرسأ قيرطلا اذه نإف «هنارفغو هوفع ىلإ راقتفالاو
 0 ةداعسلا امي بئاتلا قبسي "ربصلا قيرط"ب

 تمدق نأ دعب ئراقلا يزيزع كلذل «نيدلا دعاوقو «مالسإلا تامهم نم نذإ ةبوتلاف

 مالسإلا خيش مولع راحب يف يولدب تيلدأ دقف هللا ىلإ نودئاعلاو ءلاجر ةبوت :يباتك كل

 ىلوألا ةعومجملا "لئاسرلا عمج" نمض يهو "ةبوتلا" ةلاسر كل تجرحأو «ىلاعت هللا همحر

 .م1959 /ه ١١مو ط

 :باتكلا يف يلمع

 .ميركلا نآرقلا يف رافغتسالاو ةبوتلا ركذب كلذو هل ديهمتلاب تمق ١-

 .ةبوتلا ظفل ف ثحبو رافغتسالا ظفل يف ثحب -؟

 .ةرهطملا ةنسلا يف ةبوتلا ركذ -*

 .رصم يف انل ردص ريغص باتك ناونع اذهو ؟نكلو بوتأ نأ ديرأ ظفلب ناونع - 4

 ."نيحلاصلا ضاير حرش نيملسملا ليلد"و "هللا ىلإ نودئاعلا" يباتك عجار )١(
 .ميقلا نبال نيكلاسلا جرادم (؟)



 ةمدقملا

 لصفلا .رصم يف انل ردص ريغص باتك ناونع اذهو هللا الإ هلإ ال يعم نايب -ه 1

 ةلاسر :يناثلا لصفلا «ىلاعت هللا همحر يسدقملا ةمادق نبال نيياوتلا باتك نم هتذحأ .لوألا

 يكل ةلاسرلل ةيبناج ن نيوانع لمعب تمقو «ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيشل ةبوتلا

 ًاليوط اناونع دجو اذإ هتعيبط نم ئراقلاو ءدحاو ناونع امل ناك ةلاسرلا نأل ؛نيعملا برقت

 .للملا هل ثدحي

 ةبوتلا باتك حرش راربألا جاهنم" قيشلا باتكلا اذه عم ككرتأ ئنإف لك ىلعو

 ."رافغتسالاو

 ةدئافلا معت يكل كئاقدصأو كناريجو كدالوأو كلهأل ارافعتنلا همذق م ردقو أرقا

 .ةنملاو دمحلاا هللو

 يواطهطلا لاعلا دبع دمحأ يلع /خيشلا

 ةنسلاو نآرقلا لهأ ةيعمج سيئر



 بونذلاب ةناهتسالا رطخ ين ةمدقم

 .[م: يرستا] 0 وص بو هلا ىلإ اوُبوُت اوُنَمآ َنيذلا اهي

 بحاص نإ" :6# لاقف نيودتلاب نوبتاكلا ماركلا موقي نأ لبق ةبوتلل ةلهم هللا انحنمو

 اهنم هللا رفغتساو مدن نإف «ئطحملا ملسملا دبعلا نع تاعاس تس ملقلا عفريل لامشلا

 ."ةدحاو تبتك الإو ءاهاقلأ

 ال مهفأ مويلا سانلا نم ريثك ةبيصمو .لجألا روضح لبقو ةباتكلا دعب ىرحأ ةلهمو

 راغصتساب اولتبا ةفئاط مهنمو ءاراقو داي يويذلا:غاونأب هنوصعيف ل1

 وأ ةرظطن رطقااةآمؤ ةالخ لوقف «رئاغصلا ضعي هسقناق رقت مهدحا :ىزه «توستذلا

 لأسي مهضعب نأ يح تالسلسملاو تالحملا ف تامرحملا ىلإ رظنلاب نوللاستيو

 ؟ةريغص مأ ةريبك ىهأ ؟اهيف ةئيس مك ةلأسم ةمرحب ملع اذإ فافختساب

 مامإلا حيحص نم نييلاتلا نيرثألا نيبو هنيب نراقف لصاحلا عقاولا اذه تملع اذإف

 يف قدأ ىه الامعأ نولمعت مكنإ" :لاق هنع هللا يضر سنأ نع :- هللا همحر -يراخبلا

 .تاكلهملا

 لبج تحت دعاق هنأك هبونذ ىري نمؤملا نإ" :لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعو

 يأ- اذكه هب لاقف هفنأ ىلع رم بابذك هبونذ ىري رجافلا نإو «هيلع عقي نأ فاخي

 . "هنع هبذف --هذيب

 مكايإ" :5 هللا لوسر ثيدح اوءرق اذإ رمألا ةروطخ -نآلا- ءالؤه رّدقي لهو

 .دوعب اذ ءاجف ءداو نطب اولزن موق لثمك بونذلا تارقحم لثم امنإف ءبونذلا تارقحمو

 اه ذحؤي م بونذلا تارقحم نإو ؛مهزبخ هب اوجضنأ ام اولمح ىح .ىدوعب اذ ءاجو

 ىح لجرلا ىلع نعمتجي نفإف بونذلا تارقحمو مكايإ" :ةياور يثو ."هكلق اهيحاص

 فونخلا كرتو ةالابملا مدعو ءايحلا ةلق نم اهي نرتقي دق ةريغصلا نأ ملعلا لهأ ركذ دقو



 بونذلاب ةناهتسالا رطخ ف ةمدقم 8

 ةريغص ال كلذ لجألو ءاهتبتر يف اهلعجي لب رئابكلاب اهقحلي ام امي ةناهتسالا عم هللا نم

 .رافغتسالا عم ةريبك الو «رارصإإلا عم

 .تيصع نم ىلإ رظنا نكلو «ةيصعملا رغص ىلإ رظنت ال :هلاح اذه نمل لوقنو

 ريصقتلاو بنذلاب اوسحأ نيذلا «نوقداصلا هللا ءاش نإ امي عفتنيس تاملك هذه

 امك .[:9:رجحلا] (ميحّرلا وفقا ان يلا يدايح ني :ىلاعت هلوقب نمؤي نملاهإ

 .[6 :رجحلا] «ميلألا ُباَذَعْلا َوُه يِباَدَع نأو) :هلوقب نمؤي

 ةيوتلا طورش

 ظافلأ «نوريثك اهنظي امك ال «ةقيمع تالولدم اهل «ةميظع ةملك ةبوتلا ةملك

 اوُبوت مث ْمُكَبَر اورفغتسا نأَو) :ىلاعت هلوق لمأتو «بنذلا ىلع رارمتسالا 2 ناسشللاب

 .رافغتسالا ىلع دئاز أ يه ةبوتلا نأ دحت .[.:دره] هيل

 نم ةذوخأم ةبوتلل أطورش ءاملعلا ركذ دقف «طورش نم هل دب ال ميظعلا رمألا نألو

 :اهضعب ركذ اذهو «ثيداحألاو تايآلا

 .اروف بنذلا نع عالقإلا :لوألا

 .تاف ام ىلع مدنلا : يناثلا

 .ةدوعلا مدع ىلع مزعلا :ثلاثلا

 مهنم ةءاربلا بلط وأ ,مهملظ نم قوقح عاجرإ :عبارلا

 ةميظع ةبوت

 .علَي هللا لوسر ةباحص عةمألا هذه نم لوألا ليعرلا ةبوتل ًاجذومن انه ركذنو

 اي :لاقف عي هللا لوسر ىتأ يملسألا كلام نب زعام نأ هنع هللا ىضر ةديرب نع

 دغلا نم ناك املف «هدرف «يرهطت نأ ديرأ ينإو «تينزو يسفن تملظ دق نإ هللا لوسر

 :لاقف هموق ىلإ لَك هللا لوسر لسرأف «ةيناثلا هدرف «تينز دق نإ هللا لوسر اي :لاقف هاتأ

 اميف انيح اص نم «لقعلا يفو الإ هملعن ام :اولاق " ؟ًاعيش هنم نوركنت ًاسأب هلقعب نوملعتأ"

 املف «هلقعب الو هب سأب ال هنأ هوربخأف .هنع لأسف ءًاضيأ مهيلإ لسرأف «ةئلاثلا هاتأف «ىرن



 اا واما و مالا بس م ساب لاو بونذلاب ةناهتسالا رطخ ف ةمدقم

 هللا لوسر اي :تلاققف ةيدماغلا تءاجف :لاق .مِحّرف هب رمأ مث ؛ةرفح هل رفح ةعبارلا ناك

 نأ كلعل ؟يندرت ل هللا لوسر اي :تلاق دغلا ناك املف ءاهدر هنإو ءيرهطف تينز دق نإ
 املف :لاق ."يدلت بح ىبهذاف ءال امأ" :لاق ءىلبحل نإ هللاوف ارعام تددر امك يدرت

 ."هيمطفت يح هيعضرأف يبهذا" :لاق .هتدلو دق اذه :تلاق «ةقرح يف يبصلاب هتتأ هتدلو

 دقو «هتمطف دق هللا لوسر اي اذه :تلاقف «زبخ ةرسك هدي يف يبصلاب هتتأ هتمطف املف

 رمأو ءاهردص ىلإ اهل رفحف امي رمأ مث ءنيملسملا نم لجر ىلإ يبصلا عفدف ؛ماعطلا لكأ

 (دلاخن هجو ىلع مدلاب حضنتف اهسأر ىمرف رجحب ديلولا نب ب دلاخ لبقيف ءاهومجرف سانلا

 ةبوت تبات دقل هديب يسفن يذلاوف «دلاح اي الهم" :لاقف اهايإ هبس هللا يبن عمسف ءاهبسف

 .تنفدو اهيلع يلصف امي رمأ مث ."هل رفغل -بئارضلا ذخأي يذلا- سكم بحاص اكات ول

 اهلبق ام وحمت ةبوتلا
 لعج املف" :اهيفو هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع مالسإ ةصق ملسم مامإلا ىور-١

 تضبقف هنيب طسبف .كعيابألف كني طسبا :تلقف يي يبنلا تيتأ يبلق يف مالسإلا هللا

 نأ :تلق ؟اذامب طرتشت :لاق .طرشأ نأ تدرأ :تلق :لاق ؟ورمع اي كلام :لاق يدي

 ناك ام مدت ةرجهلا نأو «هلبق ناك ام مدهي مالسإلا نأ ورمع اي تملع امأ :لاق .يل رفغي

 ."؟هلبق ناك ام مدهي جحلا نأو ءاهلبق

 اولتق كرشلا لهأ نم ًاسان نأ :امهنع هللا يضر سابع ن نبا نع ملسم مامإلا ىورو-؟

 نأ انربخت ولو «نيسل هيلإ لوقت يذلا نإ :اولاقف 8 ادم اوتأ مث كورتكأفاوترو ءاورتكأف

 َنوُلُكقَي َالَو َرَخآ الإ هللا َعَم َنوُعْدَي ال َنيِدْلاَو) :لاغت هللا لوق لزنف .ةرافك انلمع امل
 .[1/.:ناقرفلا] مان َقْلَي َكلَذ َلَعفَي نَمَو َنوُئَْي الو َّقَحْلاب الإ هللا َمَرَح يتلا سْفنلا

 هذا مخ نم اوف ال مهسفلأ ىلع اوُرْسأ يذلا يدايع اسي لس :لزسنو
 .[ه”:رمزلا]

 ؟يسل هللا رفغي له

 الإ شحاوفلا نم ًاعون كرتأ ملو اًدج ةريثك يبونذ نكلو بوتأ نأ ديرأ :لوقت دقو
 هتلعف ام يل هللا رفغي نأ نكمب له يردأ ال ينأ ةجردل هتبكتراو الإ هليختت ابنذ الو «هتفرتقا
 !؟ةليوطلا تاونسلا كلت يف

 نم اوُطَتقت ال مهسفلأ ىَلَع اوُقَرسُأ َنيِذلا يداّبع اي لق) :نك هللا لوقب ةرمكذأاو



 بونذلاب ةناهتسالا رطح يف ةمدقم ١١

 .بمو تس

 :رمزلا ]مكبر 8 اوُبينَأَو .ميحرلا ٌروُفَْلا وه ُهَ هَِإ اًعيمَج بوُنذلا ٌرفْغَي هللا نإ هللا ةَمْحَر
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 ١[: ه” :فارعألا] 4 ءيش لك تعسو يتَّمْحَرَول ل اقتندللا لوقو

 بونذلا ةرفغم ىلع ةردق وذ ينأ ملع نم ىلاعت لاق" :حيحصلا يسدقلا ثيدحلاو

 .ةرخآلا يف هبر دبعلا يقل اذإ كلذو ." ًائيش يب كرشي مل ام «يلابأ الو هل ترفغ

 ام ىلع كل ترفغ ئتوجرو يتوعد ام كنإ مدآ نبا اي" :ميظعلا يسدقلا ثيدحلاو

 كل ترفغ يترفغتسا مث ءامسلا نانع كبونذ تغلب ول مدآ نبا اي «يلابأ الو كنم ناك

 ءائيش يب كرشت ال يتيقل مث اياطخ .ضرألا بارقب ىئتيتأ كنأ ول مدآ نبا اي «يلابأ الو

 . ."ةرفغم اهارقب كتيتأل

 . "هل بنذال نمك بنذلا نم بئاتلا" 23 لوسرلا ثيدحو

 ةئاملا لتاق ةبوت

 -_- ا ل را ا يا

 لمكف هلتقف «ال :لاقف ؟ةيوت نم هل لهق ًاسفن نيعسقو ةعست لك هنإ :لاققالانأف حمار

 لهف سفن ةئام لتق هنإ :لاقف ملاع لجر ىلع لُدَف ضرألا لهأ ملعأ نع لأس مث «ةئام هب

 امب نإف اذكو اذك ضرأ ىلإ قلطنا «ةبوتلا نيبو هنيب لوحي نمو «معن :لاقف ؟ةبوت نمهل

 قلطناف ءءوس ضرأ اًمِإف كضرأ ىلإ عجرت الو مهعم هللا دبعاف ىلاعت هللا نودبعي ًاسانأ

 تلاقف «باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم هيف تمصتحاف توملا هاتأ قيرطلا فصن اذإ يح

 لمعي مل هنإ :باذعلا ةكئالم تلاقو «ىلاعت هللا ىلإ هبلقب البقم ابئات ءاج :ةمحرلا ةكئالم

 توب اوف :لاقف تايكتي ياحب عيني هراعجتا ىذا ةزوست قا: كلم دانك طق اروح

 هتضبقف «دارأ يلا ضرألا ىلإ ندأ هودجوف اوساقف «هل وهف ندأ ناك امهتيآ ىلإف نيضرألا

 .[هيلع قفتم]" ةمحرلا ةكئالم

 تانسحلا ىلإ تائيسلا ليدبت

 مالسإلا ةلم نع ًاجراخت يلصأ ال ًالاض تنك امل نإ :لوقيف «بئاتلا لأسي دق انهو

 ؟حايرلا جاردأ تبهذ نوكت وأ ةبوتلا دعب يل بسحت لهف ةحلاصلا لامعألا ضعبب تمق



 !آ8 حس برونذلاب ةناهتسالا رطخ يف ةمدقم

 وأ ةقاتع وأ ةقدص نم ةيلهاجلا يف اك ثدحتأ تنك ارومأ تيأرأ هللا لوسر يأ :5 هللا

 هاور] "ريخ نم تفلسأ ام ىلع تملسأ" :ي هللا لوسر لاقف ؟رجأ اهيفأ محر ةلص

 .[يراحبلا

 ةيلهاجلا مايأ تانسحلا هذهو «تانسح لدبت تاكيسلا هذهو ( رفغت بونزذلا هذهف

 !؟ىقب اذامف «ةبوتلا دعب اهبحاصل تبثت

 ؟تبنذأ اذإ لعفأ فيك
 دعب هب موقأ لعف كانه لهو ؟ةرشابم هنم بوتأ فيكف بنذ يف تعقو اذإ لوقت دقو

 ؟ روف ةسدلا

 لجر نم ام" :لوقي #8 هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ركب يبأ نع :باوجلا

 :ةيآلا أرق مث هل هللا رفغ الإ هللا رفغتسي مث نيتعكر يلصي مث رهطتيف موقي مث ابنذ بنذُي

 ْرفْغَي نَمَو مهبوُنذل اوُرَفْغَتْساَف هللا اوُركَذ ْمُهَسفلَأ اوُمَلَظ ْوَأ ةّشحاق وُلَعَ اَذِإ َنيِذلاَو

 باحصأ هاور] ١[. 3": نارمع لآ] ل الإ ل

 اذه بونذلا نارفكت نيتعك رل ئرخأ تافضص ةحيشي 7 ىرخأ تاياور يف درو دقو

0 

 عم ةلوسغملا ءاضعألا نم جرخت اياطخلا نأل) ءوضولا نسحيف أضوتي دحأ نم ام-١

 .(ءاملا رطق رحآ عم وأ ءاملا

 .امهيف وهسي ال-'

 .هسفن امهيف ثدحي ال-

 .هللا رفغتسي مث-”

 :ةجيتنلاو

 .هبنذ نم مدقت ام هل رفغ- ١

 .[40-9 4/١ بيغرتلا حيحص] .ةنحلا هل تبجو الإ- ؟



 بونذلاب ةناهتسالا رطخخ يف ةمدقم ١

 ةأرما تدجو ينإ هللا لوسر اي :لاقف هِي يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق دوعسم نبا نعو

 كلذ ريغ لعفأ ملو ءاهتمزلو اهتلبق ءاهعماجأ مل ينأ ريغ ءيش لك امب تلعفف ناتسب يف

 هيلع هللا رتس دقل :رمع لاقف .لجرلا بهذف ًائيش كي لوسرلا لقي ملف .تكش ام يب لعفاف

 :هيلع أرقف هيلع هودرف "يلع هودر" :لاق مث ,هرصب خي هللا لوسر هعبتأف .هسفن رتس ول

 ىَركذ َكلَذ تائيسلا َنْبِهْذُي تاَنّسَحْلا نإ ! ٍلْيَللا َنّم اََلْوَو راَهَنلا ْيَقَرَط ةالّصلا مقأَو)

 ننال ءأ هج واهلا هللا ل دوا :ةنوشس اور 00 ١١[ ؛:دره](نيِركاذلل

 .[ملسم هاور]" ةفاك سانلل لب" :لاقف ؟ةفاك

 يننودراطي ءوسلا لهأ
 «ناكم لك يف ينودراطي يباحصأ نم ءوسلا لهأ نكلو «بوتأ نأ ديرأ :لوقت دقو

 اذامف فعضلاب رعشأ انأو ءاوعش ةلمح يلع اونش ىح يدنع ريغتلا نم ءيشب اوملع امو

 ! ؟لعفأ

 نم نيقداصلا ملعيل هدابع نم نيصلحملا ءالتبا يف هللا ةنس هذهف ربصا :كل لوقنو

 !؟ءوسلا ءامدن مأ «ةعاطلاب ىلوأ كبر لهف .بيطلا نم ثيبخلا هللا زيميلو «نيبذاكلا

 ةياوغلا قيرط ىلإ كدرل نوعسيسو ناكم لك يف كنودراطيس مهنأ ملعت نأ كيلعو

 نأ امترايس قئاس رمأت ءوس ةنيرق هل تناك هنأ هتبوت دعب مهضعب ينئدح دقلو ؛ةليسو لكب

 اونمآ َنيِذْلا هللا ْتبتُي) كلانه ةذفانلا نم هبطاختو دجسملا ىلإ هقيرط يف وهو هءارو يشمي

 .[730:ميهاربإ] «(ةرخآلا يفَو اًينُدلا ةاّيَحْلا يف ٠ تباثلا لؤقلاب

 يننوددهي مهنإ
 رشنو «سانلا نيب يحئاضف نالعإب ئنوددهي ىمادقلا يئاقدصأ نكلو «بوتأ نأ ديرأ

 !!فئاخ نإ «يعمس ىلع ىشخأ انأو «قئاثوو ًاروص مهدنع نإ ألملا ىلع يرارسأ

 تنأف «تاتابثإلا نم اديزم كيلع نوذخأيسف مهل تخضرو مهترياس نإ كنإ :لوقنو

 .ليكولا معنو هللا يسح لقو «مهيلع هللاب نعتساو مهعطت ال نكلو ءاريخأو ًالوأ رساخلا

 كب ذوعنو «مهروحن يف كلعجن انإ مهللا" :لاق ًاموق فاح اذإ لي هللا لوسر ناكو

 .[45/5 عماجلا حيحص -دواد وبأو دمحأ هاور] "مهرورش نم

 رمألا جاتحاو «ءايشألا ضعب تفشكنا وأ هاشخت ام لصح ول تالاحلا أوسأ ىلعو

 اذامف هللا ىلإ تبتف ًابنذم تنك معن لقو ؛ءمهحراصو نيرخالل كفقوم حضوف نايب ىلإ



 ١ بونذلاب ةناهتسالا رطخ ف ةمدقم

 موي «ةمايقلا موي هللا يدي نيب نوكت يلا يه ةيقيقحلا ةحيضفلا نأ ايمح رك دك دو
 داهشألا سوءر ىلع اهنكلو «نيفلأ وأ فلأ الو نيتئام وأ ةئام مامأ تسيل «ربكألا يزخلا

 .لجر رخخآ نيحو مدآ نم ؛سنإلاو نجلاو ةكئالملا نم مهلك قلخلا مامأ
 الإ * َنوُني الو َلاَم ْعَهَي ال َمْوَي * نوعي َمْوَي ينرخخ ًالَو) :ميهاربإ ءاغو ىلإ ملهف

 .[4-م1/ :ءارعشلا] «ميلَس بلقب هلل ىَتأ ْنَم

 ءانتاعور نمآو ءانتاروع رتسا مهللا :ةيوبنلا ةيعدألاب ةجرحلا تاظحللا ف نصحتو

 ءادعألا انب تمشت ال مهللا ءانيلع ىغب نم ىلع انرصناو ءانملظ نم ىلع انرأث لعحا مهللا
 .نيدساحلا الو

 يتشيعم صخشت يبونذ
 «يندراطت يبونذ نكل ءهللا ىلإ تبتو «ريثكلا بونذلا نم تبكترا ينإ :لوقت دقو

 امف «يحار قلقيو يليل قرؤيو ءيعجضم ّضقيو «قايح يلع صغني هتلمع ال يركذو
 نَمَوإ :لوقي هللاو .هللا ةمحر نم طنقت ال :ملسملا خألا اهيأ كل لوقأف ؟يحار ىلإ ليبسلا

 مهداه 2س

 .[ة 5 :رجحلا] (َنوُلاّضلا الإ هير ةَمْحَر نم ُطَقَي

 هللا ركم نم نمألاو ءهللاب كارشإلا :رئابكلا ربكأ" :هنع هللا يضر دوعسم نبا لاق
 نباو يمئيحملا هححصو قازرلا دبع هاور] "هللا حور نم سأيلاو «هللا ةمحر نم طونقلاو

 ضعب يف امهدحأ ِبْلعُي دقو ىءاجرلاو فوخلا نيب هللا ىلإ ريسي نمؤلملاو

 ءاججرلا نا ل ا اذإو «بوتيل فوخلا ايتداحع بلغ :نصغاوإف قجاحلا تاقوألا

 .هللا ّوفع بلطي

 ؟فرتعأ له

 لكب ةمكحلا يف يضاقلا مامأ رقأ نأ يبوت طورش نم لهو ؟بونذ نم تلعف امب فرتعأو
 ؟يلع دحلا ةماقإ بلطأو تفرتقا ام

 د ل ا هس سا ال
 ةَبوَتلا لَبَقَي َوُه هللا نأ اوُمَّلْعَي ْمَلَأ) :لوقي هللا نإ لب .ةلزهملا ناكرأ رخآ ىلإ ...نارفغ
 .طيسو نود هدابع نع.[١ ٠ ؛ :ةبوتلا] (هداّبع نع
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 ال هنإف يضاقلا وأ مكاحلا وأ مامإلا ىلإ لصي مل اذإ دحلا نإف دودحلا ةماقإل ةبسنلاب امأ

 ةبوت هيفكتو ؛هسفن رتسي نأ.سأب الف هيلع هللا رتس نمو «فرتعيو أي نأ ناسنإلا مزلي

 .هللا نيبو هنيب اميف

 ميركلا نآرقلا يف ةبوتلا ركذ ْ
 .[00:ةرقبلا] (ميحّرلا ُباّوَتلا َوه ُّنِإهْيَلَع ِباَمَق تاّملَك ِهّبَر نم ْمَدآ ىَقَلَعَق) :بات

 .[ه«:ةرقبل] (ميحرلا بالا وه ُّلِإْمُكْيَلَع باق ْمُكدِرَب دنع ْمُكَل ريح مُكلَد)
 .[40١:ةرقبلا](ْمُكْنَع اَهَعَو ْمُكَْلَع باَتْف ْمُكَسْفْلأ نواح 2 ْمُكَكَأ هللا َملَع)

 .[مه:ةدئالا]هْيَلَع ْبوُي هلل نق َحَلْصأَو همْلُظ دْغَب نم باك نّمَق)
 0١[. :ةدئاما](ْمهْيَلَع هللا باك مث اوُمَصَو اوُمََف َنوُكَت 3 اوُبسَحَو)

 .[0 ؛:ماعنألا](ٌروُفَغ ُهَأَف َحّلْصَأَو هدْعَب نم باك مث ةَلاهجب ءوُس ْمُكْنم َلِمَع نَمإ

 .[11١/:ةبوتلا]6 يبت ىَلَع هللا باك دقل»

 .[1١؟:دره](اًوَقْطَت الَو َكلَعَم باك نَمَو ترمُأ اَمُك ْمَقَتْساَف)

 .[٠٠:مرم] (ةّنجْلا َنوُلُخْدَي كّلوُأف اًحلاَص َلِمَعَو َنَمآَو باك نم الإ
 .[+6:هط](ىَدَعهل ّمْث اًحِلاَص َلِمَعَو َنَمآَو بات ْنَمْل ٌراَقعَل يّنإَو)

 .[١؟:هط1(ىَدَهَر هْيَلَع باق هب ُهاََْجا 2

 .[٠7:ناقرفلا] (اًحلاَص ًالّمَع لِمَعَو َنَمآَو باك نَم الإ
 .[١7:ناقرفلا] (اًباَم هللا ىَلِإ ْبوَُي ُهّنِإَف اًحلاَص َلمَعَو بات ر

 .[507:صصقلا] (اًحِلاَص لمَعَو َنَمآَو باك نَم اّمَأَف)

 . [هري:ةلداجلا]6ةَالَّصلا اوُميِقأَق ْمُكْيَلَع هللا باكو اوُلَعفَت ْمَل ْذِإَق)

 .[١"ةءاسنلا] (اًميحُو اب ناك هلل نإ امُهنَع اوُضرْعأَت)
 .[٠٠:لمزلا](ْمُكْيَلَع ْباَنَف ُةوُصْخُت نأ َملَع)
 .[1:ةرقبلا]4اوُيَبَو اوُحّلْصَأَو اوُبات َنيِذلا الإ :اوبات
 .[65:نارمع لآ]6اوُحّلْصَأَو كلذ دْعَب نم اوُبَ تيدا الإج

 ١[.: ؟* :ءاستلا] (هللاب اوُمّصَتْعاَو اوُحلْمَأَو اوباَت يذلا 5
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 . [" 4 :ةدئاملا] ](مِهْيَلَع اوردقت نأ لبق نم اوُباَ َنيِذْلا ل

 ١8 ١[. :فارعألا](اًهدْعَب نم اوبات م ٠ : تائّيسسلا اوُلِمَع نيِذْلاَو)

 ١١[. :ةبوتلا]6ةاكّزلا اًونآَو العلا اوُماَقَأَو اوبات نإف»

 .[15١١1:لحنلا](كلذ دْعَب نم اوُبات مث ةّلاَهَجب ِءوُّسلا اوُلمَع َنيِدَلل)

 [ه:رودل] (ميحُر وَ هللا َّنِإَف اوُحَلْصأَو كلذ دْغَب نم اوُبت نيا الإ)
 .[7:رفاغ] (ميحَجْلا باَذَع م قو َكَليِبَس اوُعَبا اوُباَت نيذلل رفغاف)

 ١[. م:ءاسنلا]4نآلا ْتْبُت ين لاق 0 ١ ْمُهَدَحَأ َرَضَح اذإإ9 : تبت

 ١[. فارعألا(كنلإ تت كئاَحْبُم لاق َقاَقأ اًمَلَف)

 . [؟375 :ةرقبلا 7 سوُؤَر ْمُكَلَف م متبل نو ]آ:متبت
 [* :ةبوتلا 4ك ْرْيَح َوُهَف منْبن)

 .[1:..ةرتا (مهتلغ ابوك ككوأف): بون
 .[؛:مرستلا](اَمُكُبوُلُف تَعّص ْدَقَف هللا ىلإ اًبوُنت نإ»:ابوتت
 .[١١:تارجحلا](َنوُملاَظلا ْمُه كتلوأَف بْكَي مل نمَول:بتي
 .[1؟8:نارمع لآ]6ٌمِهْيَلَع بوُعَي وأ ءيَش ٍرمألا نم كلل َسْيَل 9 :بوتي

 .[؟:ءاسنا](ٌميكَح ٌميِلَع ُهللاَو ْمُكيَلَع بوُعيَو)
 .[؟:ءاسنلا]6ْمُكَيَلَع بوعي نأ ُديِرُي هللاَو)

 . [-و :ةدئامل](ميحّر ٌدوُفَغ هللا نإ هْيَلَع بُني هللا نفل

 ١[ 5 :ةبوتلا] ](ِءاَشَي نم ىَلَع هللا ابوثيو مهول طبغ بهذْبر)

 .[؟ا/:ةبوتلا] (ءاَشَي نَم ىَلَع كلذ دْعَب نم هللا ُْبوُكي ٌهث)

 .[١٠؟:ةيرتلا] (ميحُر ٌروُفغ هللا نإ ْمِهْيَلَع بوُكي نأ هللا ىَسَع)
 ١٠05| ةبرتلا] (ْمهيَلَع بوَتَي اًمِإَو مُهْبَعُ امِإ

 .[ل1 :ناقرفلا] (اًباتَم هللا ىلإ بوّتَي نإ اًحلاَص لمَعَو بات نمو



 ميركلا نآرقلا يف ةبوتلا ركذ /ا١

 .[5؟:بازحألا] (ْمهْيَلَع بوُعي أ ًءاش نإ َنيقفاَنُمْلا بّذَعُيَو)
 .[77:بارحألا](تاّنمْؤُمْلاَو َنينمْؤُمْلا ىَلَع هللا بوُعيَو)
 . [/+:ةيوتل] (مه اًرْيخ كلَ اوُوُعَي نَف)
 .[8١١:ةبوتلا](ميحرلا ْباَوَتْلا َوُه هللا نإ اووي مُهْيَلَع بات مث

 .[١٠:جوربلا] (اوُبوُيْمَل مف تاَئمْؤُمْلاَو َنينمْؤُمْا اوَُق َنْلا َّنإ)
 .[1:ءاسنلا]6 بيرق نم َنوُبوَُي مك ةلاَهَجِب ءوسلا َنولَمْعَي نيَذَلو

 4 :ةدئاملا] (مييحّر ٌروُفَغ هللاَو ُهَكوُرفْغَتْسَيَو هللا ىلإ َنوُبوُعَي الفأ)
0] . 
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 .[0/4 :ةدئاملا (ميحَر ”وُفَغ هللاَو ُهَئوُرفْغَتْسَيَو هللا ىلإ نوُبوُكَي ًالفأ»

 .[١؟1:ةبرتلا](َكوُركَذَي ْمُه لَو َنوُبوُحَي ال ّمُن)

 ١[. "/.:ةرقبلا] (ميحّرلا ُْباَوَتلا تنأ َكْنِإ اَنْيَلَع بو

 . [ 4 :ةرقبلا] (مُكَسفْنَأ اوُلُقاَف مكَئِراَب ىلإ اوبوتق»

 .[-:دره] (هْيَلإ اوبو مث ْمُكبَر اوُرفغتسسا نأَو)
 .[-: :دره] (هْيلِإ اوُبوث مث ْمُكبر اوُرفغتْسا ٍمْوَق اي

 و
 2و ياا ف

 .[6 :دوه](بيِجُم بيرق يب نإ هْيَلِإ اوُبوُث مث ُهورفغتْساَف)

 .[+0٠:دره] (3ٌوُدَو ٌميِحَر ير نإ هِي اوُبو مث ْمُكَبَر اوُرفغتْساَو)
 .[١:رونلا]4وُنمْؤُمْا اه اًعيِمَج هللا ىلإ اوُبوَُو)
 .[:مرحتلا] (اًحوُصْن َةَبْوَ هللا ىلإ اوُيوُت اوُنَمآ َنيِذَلا اَهْيَأ اي

 .[:رفاغ]بْوَتلا لباَقَو بنّذلا رفاَغ» :بوتلا
 .[0١:ءاسنلا] 6 ءوّسلا نول َنيِذّلل هللا لع ل اًمَّنِإ9 :ةبوت

 ١[. /.:ءاسنلا] 6 تائّيسسلا َنوُلَمْعَي نيذلل ٌةَبوُيلا تَّسِيلَو)

 .[46:ءاسنلا] (هللا َنّم ةَبوت ِنْيَعِباََتُم نْيرْهَش ٌماّصَق)

 ٠١[. :ةبرعلا](هداّبع ْنَع َةَبْوَتلا ُلَبْقَي َوُه هللا نأ اوُمَلْعَي ملأ

 .[؟0:ىروشلا] (هداّبع ْنَع َةَبْوتلا ليفي يدا َوهَو)
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 .[.:عرستلا](اًحوُصُن َةَبوت هللا ىلإ اوُبوُت اوُنَمآ َنيِذْلا اَهْيأ اَي)
 .[١5:نارمع لآ](مُهتبوت لّبقت نل اًرفك اوُداَدْزا مثل :مهتبوت

 . [ه :ميرحتلا] 4 تابئاك تاّتناَق تام تاَملَسُم) : تابئات

 .أأ1١؟ :ةبوتلا](َنوُدِماَحْلا َنوُدباَعلا َنوُبئاَتلا):نوبئاتلا

 . [5:ةرقبلا] (ميحرلا ببال َوه ُهّنِإ 2: باوت
 .[ه4:ةرقبلا] (جيحّرلا ُباَوَتلا َوُه ُهّنِإ ْمُكيَلَع باَتَق)
 .[8١:ةرقبلا](ميحّرلا ْباَوَتلا تن َكْنِإ انْيَلَع بثئو)

 .[16.:ةرقبل](ميحّرلا باول اأو مِهْيَلَع بوثأ كنلوأف)
 ''"رافغتسالا ظفل يف ثحب

 .["7:سي]6يِبَر يل َرْفغ)

 .[4*:ىررشلا](َرْفَغَو َرَبَص ْنَمْلَو)ل
 ١[. هص](كلذ ُهَل اًئرَفَعَف9 :انرفغف

 ١[. م.:ةدئاملا](جهَل رفغت نو :رفغت

 .[؟+:فارعألا] اَنْمَحْرَتَو اَنَل رفغَت مل نو

 .[40:دره](َنيِرساَْلا َنّم نُكأ يْمَحْرَكَو يل رفغت ًالإَو)
 .[«:حرن]« ْمُهَل رفغتل ْمُهتوَعَد اَمْلك يّنَو)
 ١[. 4 :نباغتلا]6 اورفغتو اوُحفْصَكَو اوُفْعَت نإو :اورفغت

 .[ه.:ةرقبا] (ْمُكاَياَطَخ ْمُكَل ْرفغَ ٌةَطح اوُلوُقَو ):رفغن
 .[131 :فارعألا](ُْكَل فت اًَّجُّس باَبْلا اوُلُخْداَو)

 .[؟ 14 :ةرقبلا] © ءاَشّي نمل ُرفغَيف هللا هب ْمُكَبساَحُي) :رفغي

 .برعلا ناسل مو
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 .["1:نارمع لآ]4ْمكَل رفغَيو هللا 0

 :[15+ةارمغ لآ]4 انني نم بّدَعُيَو اني نمل فَي 7

 .[١؟0:نارمع لآ]6هللا 0 بوُنذلا ٌرفْغَي نم 5

 .[48:ءاسنلا](َكلَذ َنوُد ام رفْغَيَو هب كرب نأ ٌرفْغَي آل هللا نإ)

 .[10:ءاسنلا] هَل َرفغَيل هلا نْكَي ْمَل اًرفك اوُداَدْزا من١

 ١[. :ءاسنلا](ْمُهَل رفعي هللا ٍنْكَي مل اوُمَلَظَو اوُرَفك َنيِذْلا)

 .[8١1:ةدئالل] |(ءاَشي نمل ري َقَلح نم رش 7 مثنأ لب)

 .[؟ ٠ :ةدئاملا](ءاَضّي نّمل رْفْغَيَو ءاَمْثَي نَم يدعي

 ١[. 45:فارعألا] ال ْرفْغَيو اني اَنْمَحْرَي ْمَل نئَل)
 .[؟1:لافنألا](ْمُكَل فيو ْمُكَاّيَس ْمُكَدَع ْرْفَكُيو)
 . 7٠[ :لافتألا] مك رفغَيو مُكْنم ٌذخأ امم اَرْيَخ ْمُكنْؤُي)

 [٠8:ةبرتلا 16ه هلا ري نلف رم نع 9 مهل نفغتنست نإ)

 ك1 كسربإ (مكل هلل ٌرفْغَي َمْوَيْلا ُمُكُيَلَع ؛ بيررغت ال َلاَق)

 ٠١[ :ميهاربإ] (مكَل َرفغَيل ْمُكوُعْدَي ٍضْرَألاَو تاَراَمّسملا رطاق)

 .[:هط](اَناَياَطَخ اَنَل َرفغَيل اّيرب اَنَمآ انإ)

 .[.::ررل] كل هلا رقي نأ ويملأ اوَُفصِيْلو)
 ١[. :ءارعشلا] 4اَناَياَطَخ اَنبَو اَنَل َرفْغُي نأ ُعَمْطَن انِإ)

 . [8.7 :ءارعشلا] (يتئيطخ يل َرْفغُي نأ ُعَمْطَأ يذلاو)

 .[٠901:بازحألا](ْمُكَل ْرفغَيو ْمكَلاَمْغأ ْمُكَل حلْصُي)

 .[00:رمزلا]«بوُدلا ٌرفْغَي هللا َنِإ)

 رك ب ودها للا يخاواوبج ٠ :فاقحألا]6 كل فَي هب اوُنمآَر هللا اد اوُبيجأ» 8١[.

 .["«:دمع](ْهل لا رفغَي نق راك مهو اوفا مث

 .[" :حعفلا] (َرخَأت ام و كبنذ نم َمُدَقَ 7 ام هللا كَل رفغيل)



 ١[. ؛:حتنفلا](ءاَشّي نمل ُرفْغي)
 .[؟:ديدحلا](ٌميِحَر ٌروُفَغ هللاو ْمُكَل ْرفغَيَو9
 .[١؟:فصلا] ]64 تانج ْمُكَلخدُي دب و مكبولذ مك رفغُيإ

 .[57:نوقفانملا] مه هللا َرفغُي»

 .[5 5 :نياغتلا] (ميِلَح ةوكشن هللاَو ْمُكَل َرفغَي9

 .[؛:حرن](مكبولذ نّم مُكَل رفغَي)

 . [؛ه :ةيئاحلا] (اوٌرفغَي اوَُمآ َنيِذَنل لق) :اورفغي

 . [.7:ىررشلا] نوفي مه) :نورفغي

 .[؟ 85 :ةرقبلا](اَنَل ْرفغاَو انع فغاّوإ) :رفغا

 .[5١:نارمع لآ] امل رفْغاَف اَنَمآ ان 5

 .[لا 6ا/:نارمع لآ]6 تود اَنَل ٌرفغا امير دوُلاَق)

 .[57١:نارمع لآ]4 بوند ان ْرفغاَف اير

 ١٠5١[. :فارعألا]«يخألَو يل رفا بر لاق)

 ١[. 5 :فارعألا] ال ْرفْغاَف اَنْ تنأ)

 4١[. :ميهاربإ](يَدلاَولَو يل ْرفغا انّبرل

 .[5١٠:نرتسوملا] امل فْغاَف انَمآ اير

 .[8١١:نرسوملا](مَحْراَو رفغا بو لْفَو)

 .[85 :ءارعشلا](يبأل ٌفغاَو)
 .[5١:صصقلا]4ُهّل َرفَعَ رتقل يل ردضان)

 ه:ص]4يل رفغا ب َر لاق)

 [؛ . :رفاغ] (اوُبأك َنيِذَّلل نْغاَف)

 [١٠:رشحلا]4انَل نفغا انّبر)

 . [ه :ةنحتمللا]6اَنَل رفغاو)
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 .[6:عرحتلا](انَل ُفغاَو ارو اَنَل ممثأ)

 .[28:حرن](يَدلاَولَو يل نفغا بر
 .[159:فارعألا]4اتَل ٌرَفْغُيَس نوُلوقَيو9 : رفغي

 .[0:لافنألا](ْمُهَل ْرَفعُي اوُهَسَي نإ)

 .[54 :ءاسنلا] «لوُسرلا ْمُهَل رفغتساو هللا اوُرَفْغَتْساَف 9 :رفغتسا

 ١[. ٠ ::ص]6ُهّبر َرْفْغتْساَف»
 . [" :نوقفانملا](حُهْل تارفغتنسأ مِهْيَلَع ءاَوَس» :ترفغتسأ

 .[8١:نارمع لآ](مهبونذل اوُرَفْغَتْساَف هللا اوُرَكَذ9 :اورفغتسا

 .[54 :ءاسنلا]«لوُسرلا ْمُهَل رفغتساَو هللا اوُرَفْغَتساَف كوءاَج)

 .[4:فسري](يّبَر ْمُكَل ٌرففَتْسأ فاؤَسإ)» :رفغتسأ
 .[4:مرع](يّبَو كل ُرفْغتْمَأَس َكِيَلَع ٌمالَس َلاَق)
 . [؛ :ةدحتملا] كل َلَرفغَتْسَأل هيبأل َميِهاَرْبِإ َلْوَق ّالِإ) :نرفغتسأل

 .[١8:ةبرتلا](مُهَل رفشتست ال وأ ْمُهَل رفغتما آ:رفغتست

 . [5 :نوقفانما] (رفْغَتْسسَت مل مَأ ِمُهَل تزرقغتسأ ْمُهْيَلَع ءاَوَس)

 .[6*:لسل](هلا نورس ول :نورضعتست
 ١ ١١[. :ءاسنلا] هللا ٍرفغَتْسَي مث ُهَسْفَن ملْظَي أ + عمم

 . [5 :نوقفانملا] هلا لو هك ٌرفْغتْسَي)

 .[١١:ةبوتلا]6اوُرفْغَتْسُي نأ) :اورفغتسي
 .[٠5:فهكلا](مهبر اوُرفغَتْسَيَو)

 . [00:لافنألا] (نوُرفْغَمْسَي مهو :نورفغتسي

 .[«:رفاغ] (اوُممآ َنيِذلل َنوُرفغَتْسيَو)
 .[:ىررشلا1(ٍضْرَألا يف ْنَمل َنوُرفْغَتسَيَو)
 .[8١:تايرادلا](َنوُرفْغَتْسَي ْمُه ٍراَحْسألابَوؤ
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 .[(.ةددالإ] (ةورفطسَيو) :هنورفختسي
 .[55١:نارمع لآ]6 ْمُهَّل ُرفغَتْساَو) :رفغتسا
 ١ ١[: ءاستلا] 16هللا رفغتساو)

 .[٠.:ةبوتلا](مهَل نفغتنمك ال وأ ْمُهَل زفغتلما)

 .[47:فسوي] «اَنَبوُنُ ان رفغتسا اناَبأ اَي اوُناَق)
 .[51:رونلا 10ه رفغتساو مهتم تنش نمل ندأَت)ٍ ه .ن امو

 هس كيد

 .[هه: رفاغ](كبنذل ٌرفْغَتْساَو ََقَح هللا َّدْعَو نإ)

 ١[. ا نفغتْساَ هللا لإ هَل دج
 ١١[. :معفلا] (اَنَل رفغتلم ةغَْساَف انوُلْهَأَو انْلاَوْمَأ انتلفش)

 1 َنُهْل زففتْساَو)

 . [":رصنلا] (ُةَرفْغَتساَول : هرفغتسا

 ١[. 55 :ةرقبلا] هللا اوُرِفْغَتْساَو) :اورفغتسا

 ١١[. :دره] (اوُبو مث مك 3 اوُرفغتْسا نأو)
 .[٠.:دره] 4هِيَلِإ اونو مق مكبر اوُرففتساَو)
 .[١٠:حون](اورفغتسا تلفف)

 .[٠٠:لمزللا](هللا اوُرفغَتْس او
 ١[. :دره](ُةَوُرفْغَتْساف) :هورفغتسا

 .[5:تلصف] (ةورفغتساَو 4 هيَلإ | وُميِقتْساَف9

 .[05:فسري]6كبنذل يرقتساَو) : ل

 . [.:رفاغ](بنذلا رفاغ) :رفاغ

 يل 2-6

 ١[. هه :فارعألا] (َنيِرِفاَعْلا ًٍُش تنأو) :نيرفاغلا

7-7 1 2 
 .[077١:ةرقبلا] (ميحر روفغ هللا نإ) :روفع

 .[85١:ةرقبلا](جيَحَر ٌروفغ هللا نإ)

5 
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 .[57١:ةرقبلا] (ٌميحَر ٌروُفَغ هللا َنإَف)

 .[15١:ةرقبلا](ميحُر ٌروُفَغ هللا َنِإ)

 .[518:ةرقبلا](ٌميحَر ٌدوُفَغ ُكلاَو)
 .[225:ةرقبلا](ٌميلَح ٌروُفَع هللا
 . 192+ :ةرقبلا](ْميحُر ٌروُفَع هللا
 .[58:ةرقبلا] (ٌميلَح ٌروُفَغ هللا َنأ)

 .[١9:نارمع لآ](ْمُكَيوُند ْمُكَل نفغَيو)

 .[65:نارمع لآ](جيحَر ٌدوُفَع هللا َنِإفؤ

 .[١؟9:نارمع لآ]6 ءاَشّي نمل ٌرفْغَي)

 .[5٠١:نارمع لآ](ٌميلَح ٌروُفَغ هللا َنِإ)

 .[؟ هنءاسنلا] (ٌميِحُر ٌروُفَغ ُهللاَو)
 . [":ةدكال] (ميحَر روُفَغ هللا َنإق)
 .[4:ةدئالل](ٌميحَر ٌروُفَغ هللا َنأ اوُمَلْغاَف)
 .[5:ةدئاملا](ّميِحّر ٌروُمَغ هللا نإ ِْيَلَع ْبوُعَي هللا َنَِق)

 .[4:ةدئالل] (ُميِحّر َروُفَغ ُههلاَوز
 .[ة2:ةدئالا] (ٌميحُو ٌروُفَع هللا نو
 ٠6[. :ةدئاملا](ميلَح ٌدوُفَغ هللاَو اًهْنَع هللا افَع)

 . [5 ؛:ماعنألا] (ميحُر ٌروُفَغ ُهناَف)

 ١[. 40:ماعنألا](ميِحّر روُفَع كبَر َنِإَف)
 . 1١0 :ماعنألا] (ْميحّر َروُفَ هنو
 .[57١:فارعألا](ٌميحَر ٌروُفقَل)
 .[10:فارعألا] (ٌميحر َروُفَل هنو
 .[15:لافنألا] (ٌميِحَر ٌروُفَغ هللا
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 7 لافنألا](ٌميحَر ْروُمَع ُهللاو ْمُكَل رفغَيو)
 مير ٌروُفَغ هللا نإ | مُهَليَس اوُلَخَف)

 . [؟0:ةبرتلا](ميحُر وَ هللاو)

 4١[. 00 روع هللا

 .[35:ةبوتلا](جيحَر ٌروُفَغ هللا نإ»

 .[١٠١؟:ةبرتلا](ٌروُفَغ هللا

 1 5 زوفغلا َوُهَو)

 ْميحَر وفعل يبو نإ)
 .[0 دس جت ْروُفَع يّبر َنإ)

 .[18:فسري]6ميحّرلا روف َوُه ُهَنِإ

 ١ يارا (ميخر ٌروفَغ كئإف)

 .[؛4:رجحلا](ميحّرلا ُروُفقْلا انأ يّنأ)
 .[18:لحنلا](ميحُر ّر هَل هللا َنإ)

 ٠١١[. :لحنلا](ميحَر وفق اهدْعَب نم كبر

 .[5١١:لحنلا] «ميحَر ٌروُفَغ هللا نفذ

 .[15١:لحتلا](ميحَر ٌروُقََل اًهدْعَب نم َكبَر)
 [08:فهكلا]4ةّمْحّرلا وُذ روُققْلا َكِبَرَو)

 [+ .:يمسا](ٌروُهَع ٌرْفَعل هللا َنإ)
 . [ه:روتلا](ٌميحَر ٌروُفَع هللا نو
 .[1؟:ررنلا](ْميِحُر ٌروُفَغ هللاَو)
 .[75 :رونلا |(ميحر ْروُفَغ)

 .[<:رولا](ميحَر ٌز روُفغ هللا َنإ)

 .[١1:لسل](ٌميحَر روُفَع ينف)ل

 .[ع دوه]6
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 ا ُهَّنإ)

 .[5١:صصقلا]4ميحّرلا ُروُفْلا َوُه

 .[؟:ابس](ُروُفقْلا يحل

 ١[. ه:ابس](ٌروُفَغ ّبَرَو ٌةَبيَط َةدْلَي)

 .[؟:رطاف] (ٌروُفَغ ٌريِزَع هللا نإ
 .[0.:رطاف](ٌروُكَش ٌروُفَغ ُهَ ل

 .[؟ 4 :رطاف] ](ٌروكَش ٌروُفعَل انّب نِإ)

 . [ #08 :رمزلا ]4ميحّرلا روفقلا وه 7 نإ

 .[١5:تلصف]4ِميحَّر ٍروُفَغ ْنّم ًالْزن)

 .[ه:ىروشلا](ميحّرلا ُروُفقْلا َوه هللا َنِإ)
 .[1؟:ىروشلا] (ٌروُكَش ٌروُفَغ هللا نإ)

 .[8:فاقحألا](ميحّرلا وفقا َوُه َوُهَو)

 .[0:تارجحلا](ميحَر ٌز ٌروُفَع ُهللاَو)

 ١[. 4:تارجحلا](ميِحَر ٌروُفَغ هللا َنإ)
 .[14:ديدحلا](ُحيحُر ٌروُفَغ ُهللاَو)
 . [«:ةلداجلا(ٌروُقَع ٌوَُعل هلا نو

 .[1؟:ةدال] (ٌميحُو روُقَع للا َنَف)
 . [!/:ةنحتملا] (ٌجيِحَر روف هللاَو)
 1 0 ٌروُفَع هللا 9

 1 ا مرسا] (ةيح ٌروُفَغ 0

 [؟ :كللا] 1«(روفقلا ُريَِعْلاَوُه َوُهَر

 .[ ا. :لمرل] يح ٌروُفَع هللا ,

 ١[. ::جوربلا 5 وُدَوْلا زوفقلا َوُهَو)
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 . [؟؟:ءاسنلا] (اًميحّر اًروُفَغ َناَك هللا نِإ) :ًاروفغ

 .[4*:ءاسنلا](اًروُفَغ اًوفَع َناَك هللا َنِإ)

 .[43:ءاسنلا]اًميحّر اًروُفَغ هللا َناَكَو)ل
 .[4؟:ءاسنلا]اَروُفَغ اًوَفَع هللا َناَكَو)ل
 ٠١5[. :ءاسنلا] (اًميحَر اًروُفَغ َناَك هللا نإ)

 .[١١١:ءاسنلا] (اًميحَر اًروُفَع هللا دجي)
 .[١؟ة:ءاسنلا] (اًميحَّر اًروُفَغ ناك هللا نق“

 ١[. 55 :ءاسنلا] (اًميحّر ًروُفَغ هللا َناَكَو)
 . [؟:ءارسإلا](اًروُفَغ َنيباَرألل َناَك ُهَنِإَفؤ

 .[4 ؛ :ءارسإلا] (اًروُفَغ اًميلَح َناَك ُهَّنِإ)

 . [-:ناقرفلا](اًميحَر اًروُفَغ َناَك ُهَنِإ)
 . .[.:ناقرفلا] (اًميحّر اًروُفَغ هللا َناَكَو)ل
 .[ه:بازحألا] (اًميحُر اًروُقَغ هللا َناَكَو)
 .[1 4 :بازحألا](اًميحَّر اًروُفَغ ناك هللا نإ

 .[6 :بازحألا](اًميحَّر اًروفَغ)

 .[0:بازحألا](اًميِحَر ار وُفَغ هللا َناَكَو)

 .[00:بازحألا](اًميحّر اًروُفَغ هللا َناَكَو)
 4١[. :رطاف]4اَروفَغ اًميِلَح َناَك ُهَنإ
 .[1 4:حتفلا](اًميحُر اًروُقَغ هللا َناَكَو)
 .[١:هط]6باك َْمَل َراَقعَل ينو: رافغ
 .[><:ص]ُراَقَعلا ُريِزَعْلا)

 .[ه:رمرلا](ُراَقَعْلا ُريِزَعْلا َوُه الأ)
 .[ :رفاغ] (ِراَقعْلا يعل ىلإ مكرغذأ»
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 .[١٠:حون](اًراَقَع َناَك هلإ)

 [؟8:ةرقبلا](اَنّبَر ككاَرْفغ» :كنارفغ

 ١1/5[. :ةرقبلا]3 ةَرفغَمْلاِ باَذَعْلاَو9 :ةرفغم

 551١[. :ةرقبلا]6ةَر غم او ةنجْلا)

 م وو مص

 : [؟+دةرتل](ةَريَمَر فورم لوق)

 .| 08 ةرقبلا] (ُهْنمم ف َرفْغُم مكُدعَي هللاو)

 .[8١:نارمع لآ](ةّرفغم ىلإ اوُعراَسَو)

 .[51١:نارمع لآ] هللا سم ةَرفغَمَل

 .[”:ءاسنلا] (ةَرفْغَمَو نم تاَجَرَد)

 [؟:ةدئاملا](ميظَع ٌرْجَأَو ة ةَرفْغم مُهَل)

 اعقل( ١ َقْزِرَو ةرفغتو)

 .[ 74 لافنألا](ةَرِفْغَم ف هم مُهْل مَ َنوُنِمْؤُمْلا مُه)

 ١١[ :دوه 1(نربك رج ةَرفغُم مهل كلوأ )

 .[:دعرلا](ِساّئلَل ةرفغَم وذل َكّبر َنإَو)
 [5 .:جحلا](ميِرَك َْقْرِرَو ٌةَرفغُم مُهَل)
 .[؟:ررنلا](مِرَك َقْزِرَو ٌةَرفغَم مُهَل)
 . [م0:با زحألا](ةَرْغم مُهَل هللا َدَعَأ)

 .[«:امس](ميرَك َقِْرَو ٌةَرفغُم مُهَل كعلوأ)
 .[*:رطاف] (ٌريبَك رْجَأَو ةَرفغَم مهل
 .[١1:سي](مرك رخجأو ةرفغمب ُهْرَْبق)
 . [4":تلصف](ةَرفْغَم وُدَل كبَر نإ)

 ١[. هددمح] (ْمِهّبَر نّم ٌةَرَفْغَمَوإ
 .[14:حتفلا] (اًميظع اًرجَأَو َةَرفْغَم)



 .[+:تارجحلا] (ٌميظَع ٌرْجَأَو ةرفْغَم مُهَل)
 . [0*:مجنلا](ةَرفغَمْلا عس او كبَر نِإ)

 .[ :ديدحلا]4هلا سه ةَرِفْغَمَو)

 .[؟١:ديدحلا] ]مكبر نّم ةَرفْغَم غم ىلإ اوقباَس)

 ١١[ :كلملا ]«ريبك ٌرْجَأَو ة 3 َرفْغم مُهَل)

 .[ه.:رثدلا] 14 غَم ١ لهأو)

 هدابع بونذل رتاسلا امهانعمو «ةغلابملا ةينبأ نم اممهو ىؤانث لج اق روفغلا :رفغ

 .مهونذو مهاياطخ نع زواجتملا

 لهأ اي رافغلا روفغلا تنأ كنإو ءانارفغو ارفغو ةرفغم انل رفغا مهللا :لاقي

 فو .نارفغلا :رفغلاو ؛اهرتس يأ «هبونذ هللا رفغ :رتسلاو ةيطغتلا رفغلا لصأو .ةرفغملا

 بوصنم وهو «ردصم :نارفغلا كنارفغ :لاق ءالخلا نم جرخ اذإ ناك :ثيدحللا

 معنلا ركش يف هريصقت نم ةبوتلا امحدحأ :نالوق كلذب هصيصخت يفو «بلطأ رامضإب

 ريصقتلا نم رافغتسالا ىلإ أجلف ؛هجرخم ليهستو همضهو هماعطإب هيلع اهب معنأ لا

 هللا ركذ كرتي ال ناك هنإف .ءالخلا ىلع هثبل ةدم ىلاعت هللا ركذ نم رافغتسالا كرتو

 دقو .رافغتسالاب هكرادتف اًريصقت كلذ ىأر هنأكف ,ةحاحلا ءاضق دنع الإ هبلقو هناسلب
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 تحت نوكي يذلل ليق هنمو ؛هترفغ دقف «هترتس ءيش لكو .هرتس :هرفغ هرفغي هرفغ
 1 .رفغم :سأرلا ىلع ديدحلا ةضيب

 :هنمو .هل ىطغأو هل لمحأ يأ .هخسول رفغأ وهف داوسلاب كبوث غبصأ :برعلا لوقتو

 ف عاتملا رفغ :ةديس نبا لاق ءاعولا يف هتلعجح :عاتملا ترفغو .اهرتس يأ «هبونذ هللا رفغ

 ؛هرفغأو باضخلاب بيشلا رفغ كلذكو ؛هاعوأو هرتساو هلخدأ هرفغأو ارفغ هرفغي ءاعولا

 :لاق

 باضخب اول رفغأ «ءارفغ ةمامع ديتكملا نه يكا خفت

 نونزلا ةرافغ هنمو ؛ةرافغ وهف «ءيش هب يطغي بوث لكو .اهول رفغأ :ىوريو
 وه :لاق دجسملا بصح امل رمع ثيدح يفو .رئافغو تارافغ اهعمجو «لاحرلا اهب يشغت

 رفغ دقو ءاهنع وفعلاو بونذلا ىلع ةيطغتلا :ةرفغملاو رفغلاو .هل رتسأ يأ «ةماخنلل رفغأ

 نع ةريخألا ؛ًاروفغو ةرفغم و ًانارفغو «ينايحللا نع ؛ةَّسَُح ةرفغو اًرفغ هرفغي هبنذ
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 ةّرعلاو «ةريرغعلا ةقانلاو (ةريفغلا كلأسأ :برعلا ضعب لوق هنو .ةريفغو اريفَغو «ينايحللا

 :هلوق امأف ؛ٌرْفَغ عمجلاو ءروفغ وهف «هلثم هبنذ َرَفَتْغاو .ةريسي كيلع اهنإف «ةريشعلا يف

 رفعلا انتيجّس نم تناكو اًئرَفَغ

 هبنذ هل رفَعف ؛نيعمب هبنذلو هبنذ نم هللا َرَفغَتْساَو .ةرفغملا نعم يف هنأل َرفقلا ثنأ امإف

 نوكي نأ لمتحي :ريثألا نبا لاق ؛ال هللا َرفغ !ًرافغ :ثيدحلا ينو .ًانارفغو ًارفغو َةرفغَم

 تلق :رانيد نب ورمع ثيدح يفو .اهل رفع دق ىلاعت هللا نأ ارابخإ وأ ةرففلاب اهل ًءاعد

 :لاق ؟ةرشع لوقي سابع نباف :تلق .ًارشع :لاق ؟ةكمب و هللا لوسر تبل مك :ةورعل
 دشنأ ؛ةرغ هنم بلط :فرحلا فذح ىلع «هبنذ هللا َرفغتْساَو .هل هللا رفغ يأ هرفقف
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 لمعلا و لوقلا لإ ةاعلا يل ُيِصْحُم ُحْسَل ًابنذ هللا رفغَتسأ

 يف متاح وبأ لاق باع نفي هووفغ ةأرماو .درغلاب ايناس ينيطحاو قامو :ارفاعتو

 املف هللا كل ُنَرفْغَي :ىعملاو (َرخأت اَمَو َكبنَذ نم َمّدَقَت اَم هللا َكَّل َرفغَيل9 :لاتجت هلوسق

 هللا رفغي يكل كل انحتف نيعملا سيلو :لاق «يك مال لامعإ اهلمعأو ماللا رسك نونلا فذح

 :لاق «يك مال يه :لاقو «لوقلا اذه ىحي نب دمحأ ركنأو (ةرفغملل ًايبس حتفلا ركنأو ءكل

 ثداح ءيش ةرفغملا ىلإ مضنا املف ؛ ا ا ل ا

 .(َنوُلَمْعَي اوُنَك ام َنسْحَأ هلا مَ: هلوق يك نيعم هيف َُسَح

 عا لا :هتريفغو هترفغب رمألا َرَفَعو .ءيشلا يطغي ام :ٌةرْفغلاَو
 مهدنع امو .حلصي نأ يغبني ياا هوحلصأ يأ ,هتريفغو هترغب رمألا اذه اورفغا :لاقي .هب

 جرخ ناكو .راوطمالا ؛دحأل ًابنذ دورفغُي الو نورذعي ال يأ (ةريفغ الو ةريذع

 برهف «قلطصملا نب مهقيرط يف اوفداصف مهتاهجوتم ضعب ىلإ هباحصأ نم ةعامجو وه

 ظ :لوقي وهو مهب حاصف هباحصأ

 ةريحلا ٌلامج يشْمَت امك اوُْساف ةريفغ ٌمهيف تسيل !موق اي

 «ةريحلا لامج يشمت امك اوشماف «هب اورفظ نإ مكنم دحأ بنذ نورفغي ال :لوقي

 يأ «لاقثألا لمحت تناك اهأل ؛ةريحلا لامج صخو هوفَخُت الو مكريس يف اولقاثت :يأ

 وال كفا طارفر

 تحت سلي سأرلا ردق ىلع عوردلا نم جسني درز :ةرافغلاو ةرفغملاو رفغملاو



 :ليمش نبا لاق .حلستملا هب عنقتي قلح وه :ليقو «ةضيبلا فرفر وه :ليقو «ةوسناقلا

 لثم ٌرفغملا ناك امبرو :لاق «هيقتف قنعلا ىلع غبست ةضيبلا لفسأ لجرلا اهلعجي قلح رفغملا

 ءاهقوف ةضيبلا سبلي مث ؛عردلا غلبتف هسأر ىلع لجرلا اهيقلي عسوأ اهنأ ريغ ةوسنداقلا

 فو .ةضيبلا لفسأ زحو جابيد نم ٌرفغملا لعج امبرو ؛نيقتاعلا ىلع لفري ٌرفغملا كلذف

 درزلا نم هسأر ىلع عرادلا هسبلي ام وه ؛ٌرفغملا هيلع ةبعش نب ةريغملاو :ةيبيدحلا ثيدح

 .هوحنو

 طسو ريغ ربد امو هنم لبق ام اهسأر يطغتف ةأرملا اهسبلت  ةقرخ :رسكلاب «ةرافغو

 للا :ليسقو ؛ 0

 00 .ةرافغلاو 0 لا 80

 :لاق ؛نطبلا :رفغلاو نا ناو :ةرافغلاو عةباحس قوف اك اهرتة ةباحس :بيذهتلا

 ارفكلا ْعَلَ اذإ يمانلا رّدّصلا وذو راق لك هل يلاتلا براقلا وه

 :ًارْفَغ رَفْغَي ءرسكلاب «بوثلا رفغو .ةرفغ هتدحاو ؛هلكاش و بولا ريئز :رفغلاو

 ةهبحلاو نييحللاو قنعلا رعش :ريفغلاو رافعا ُرفَعلاَو .اراريفغا رافغاو رحل راك

 لثم وه يذلا ريصقلا ريغصلا رعشلا وه :ليقو (هرعش :هرافغو دسجلا ٌرفغو .افقلاو

 كلذكو «كلذ وحنو ةهبجلاو ةأرلا قاس ىلع نوكي بغزلاك رعش ٌرفَقلا :ليقو «بغزلا
 :زجارلا لاق ؛كيرحتلاب ٌرَفَعلا

 ل اك 00

 "3 اهئاش ام ٌةطشقو اهرامحخ اهّناز 0 يدب
 يذلا رعشلا :ةريفغلاو .دحأ نع هيورأ تسلو :يرهوجلا لاق .قاسلا مظع :ةطشقل ءقلا

 هجولا ةرفغ ةأرماو .رفغ هافق يف ءافقلا ٌرفغ لجر لاقي :ةفينح وبأ لاق .نذألا ىلع نوكي

 :ًاضيأ ُرْفَعلاو .فرعلا عضوم يف رعشلا تاين :ةبادلا ُرَفَعَو .رفغ اههجو يف ناك اذإ
 الو ةيدرألا فارطأ وه سيلو اهنيلو اهقاقد فطقلا ىهو صئامخلا بدهو بوثلا بده

 .بابعلاو حاحصلا يق )١(

 .ةيريبدلا ةعرق تنب ةيداغ تلاق :هيفو بابعلاو حاحصلا قف رجرلا ١9(



 رافغتس الا ظفل ف ثحب 5١

 نم عون :ٌرفَغلاو .هنم ءيش اهيف َتْبَت :ضرألا ترَمْغَأو ؛هراغص :إلكلا ٌرَفَعَو .فحالملا

 هناكف سبي اذإف ءرضخأ ناك اذإ مايق ةرضح هنأك ماكآلاو لهسلا يف ْتْبَت يعبر ةرفتلا

 .مايق ريغ رمح

 َريفغلا ءامحلاو ريفقلا ءامجو ريفغلا مجو ءدودمم ريف ءاّمجو ًاريفَغ امج موقلا ءاجو
 كحي ملو ؛ةرثك مهيف تناكو دحأ فلختي ملو عيضولاو فيرشلا مهتعامج اوءاج يأ

 (ردان وهو «ماللاو فلألا اهلخد يلا لاوحألا نم وه :لاقو َريفَعلا ءامحلا الإ هيوبيس

 اوءاج :ًاضيأ لاقيو .تكستو ءامحلا لوقت ال كنأ ئعي ءامجلل مزال فصو ريفغلا :لاقو

 اهلك تاغل «ةريفقلاو ريفقلا ءامحب اوءاجو ةريفقلا ءامج

 ف يه يلا رداصملا بصنت امك بصني هنأ الإ لعفب سيلو مسا :ريفقغلا ءامجلااو

 امك ماللاو فلألا هيف اولخدأو «ةفاكو ًارطو ًةبطاقو ًاعيمج نوءاج :كلوقك ؛هانعم

 .اكارع اهدروأ يأ كارعلا اهدروأ :محلوق يف امهولخدأ

 ؛ةنتف ننوكي الف لام وأ لهأ يف َةريفغ هيحأل مكدحأ ىأر اذإ :# 5 يلع ثيدح ينو

 اي تلق :رذ يبأ ثيدح فو .ريفغلا محلا ريثكلا عمجلل مهلوق نم «ةدايزلاو ةرثكلا :ةريفغلا

 دقو «ةريثك ةعامج يأ «ريفّعلا مج رشع ةسمخو ةئامثلث ":لاق ؟لسرلا هك هللا لاوتسار

 مسي مل ام ةغيص ىلع َرفغو ارفع نفي حيرحلاو ضيرملا رف .ىصقأ طوسبم ممج ركذ

 :لاق ؛ةولسلا دعب هديع هداع اذإ قشاعلا كلذكو ؛سكن كرام

 01 لكلا يساعد وتقل دلل اك" يكن قرر 18 نإ يليلح

 «يسعقفلا رارملل تيبلا :يرب نبا لاق ؛رادلا نإ كرمعل :يرهوجبا هدروأ تيبلا اذهو

 1 :هدعب هلوق ةلالدب رادلا نإ يليلخ :هداشنإ باوصو لاق

 ٍمْمَر ىلع املأ يدابلا قّربألابو ةنمد ّيَحلا لِزْنَم ْنم الأساف اق

 اذإ لجرلل لاقيو .هيف ةغل ءرسكلاب رفغو مقا سك :ًارفَغ ٌرفْغَي حرملا َرفغو

 .اهبطخر ارفع اهي قوسلا بلجلاَرفَعو .ًارفغ ٌرفْغَي :سكن مث هضرم نم ماق

 عارك نع ؛ٌروفغو ةرفغو ٌراَمْغَأ عمجلاو «ةيورألا دلو :ةليلق ةريخألا ,رفقلاو ُرفغلاو

 :مزاح : نب رشب لاق ؛تارفغُم عمجلاو ةرفغُم همأو ةرْفغ ىتنألاو

 .ديعس نب رارملا ىلإ هيف بسنو بابعلاو حاحصلاو (717/7)ةرجحلا ف تيبلا )١(



 ها و

 ُرَعْرَعو لاوط ناب هتافاحب هاَكَدَق نع َرفُعلا لِي بْعّصو

 اهل ٌرفْغُم ىورأ يهو ريثك ٌرْفَغ اذه :يكحو ؛عمجلاو اهنم دحاولل مسا رفقلا :لبقو
 وأ عمج ىورألا نأل ءرِفْغُم ةيورأ :باوصلاو ديبع وبأ هاكح اذكه :ةديس نبا لاق ؛”رفغ

 .عمج مسا

 ٌرفاغملاو .دخلا ىلع نوكي مسيم :ٌرافغو .يرجهلا نع «ةرقبلا دلو :رسكلاب رفغلاو
 ؛برشيف ءاماب حضني مث بوث يف عضويف طفرعلا هخضني فطانلاب هيبش غمص :ٌريفاقماو

 ىكحو ؛ريفاغملا تاذ ضرألا :ءارفقملاو .ريفغمو راقفمو روفغُمو رفغمو رفغم اهدحاو

 هَريفاغم جرخأو «كلذ اهيف رهظ :تمرلاو طفرعلا رمغأو ؛يعابرلا يف كلذ ةفينح وبأ

 :لاق رفغُم :لاق نمو «هرجش نم ٌريفاغمل نونتجي يأ نوُرْفغَمَتيو نورفَتي سانلا جرخو
 رشعلل ًاضيأ ٌروففملا نوكي دقو رْفَعَتَت انجرح :لاق رْفْغُم لاق نمو ؛رَمْغَمَتت انجرح
 ريئاغَمو ريفاَعَم طفرعلاو ثمرلا غمصل لاقي :بيذهتلا .كلذ ريغو حلطلاو مامشلاو ملسلاو

 نأ (اهنع هللا يضر) ةشئاع نع ىور .ميملا رسكب «رثغمو رفغمو روفغُمو رثْغُم دحاولا

 هل لاف :ةياور يفو ءريفاغم تلكأ :هل لوقن نأ انيصاوتف ًالسع ةصفح دنع برش لو يننلا

 تدارأ ؛ةركنم ةهيرك حير هلو «ةثلثملا ءانلاب نيئاغَم ًاضيأ هل لاقيو ؛ريفاغم تلكأ :ةدوس

 .طفرعلا غمص

 :ثيللا لاق :ةبيطب تسيل هتحئار نأ ريغ طفرعلا رجش نم ليسي غمص :ريفاغملاو

 وبأ نارفغم ةصاحالا غمصو :لاق . برشتف ءاملاب حضنت ةولح طفرعلا نم جرخت هبو اعمل

 َرَمَعَأ دقو روفغُم اهدحاو ؛لكؤي ولح وهو ثمرلا يف نوكي غمصلا ُريفافملا :ورمع
 نم ليسي ءيش :ٌريفاغلاو نيفاغَم هل ضمحلا نيب نم ثمرلا :ليمه نبا لاقو .ثمرسلا
 وهو «هاقدش هيلع ندكي يح ناسنإ هلكأي ولح هارت «هنول يف سبدلا لثم افاديع فرط

 يروا راسا ف هيما يقم انوي ناطق مولر ىسدلا وتسير فحل لك
 وهو دربلا دنع سروي ضمحلا لك :مهضعب لاقو .ثمرلا اذه ريفاغم نسحأ ام :لاقي

 هنأ الإ برلا لثم ولح لسع :ريفاغملاو ديعب نم هحير دحت هريفاغم ''جرخت هدابازأو هحورت
 ريثكلا ريخلا بيصي لجرلا كلذ :ل اقي ؛رفغملا دكي نأ ال ئبجلا اذه :برعلا لثمو . ضيبأ

 مهضعب لاقو ؛بيط ءيش هنم ذختيف ضبا ام هب حسمب غمصلا رجش نم دوعلا وه وه ُرفغملاو

 .هانتبثأ ام وهو .جرخت هدابازأو هحورت :بيذهتلا فو .لصألا يف اذكه خلا "جرخي هدابرأو هحورب" :هلوق )١(



 هللا لإ لإ ل هلك فش يو د كت حي

 لاس امو «رورغصلا لاقي عبصإلا لثم رادتسا امو ؛رفغملا :هل لاقي غمصلا نم رادتسا ام

 رجشلا نيب طويخلا هيبش ىقبف هنم لاس ام :ةيونغلا تلاقو «بوذلا هل لاقي ضرألا يف هنم

 نب م أ غنت ابو علْعلْلا هغْرَم َلْيَس نك

 اهداج :لاق .ةروزحلا تكرت فيك :لاقف ةكم نم هيلع مدق ًامداق نأ :تيدللا يو

 . :ٌرفقلاو .تابنلا نم رقعلاك 0 ىح اهيلع لزن رطملا نأ يأ اهؤاحطب ْتَرْفْغَأَف رطملا
 ء يش :ٌريفاغلاو .اهريفاغم تجرحخأ :يأ ترّمغَأ دق اهثمر دارأ :ليقو «بوثلا ىلع ربئزلا

 "الانف اهردشل فاسو ها رثالا فيض انهو هنلاق «فطانلا# ىلج طكزفلا ضن هج دك

 محنأ ةثالثلا رمقلا لزانم نم لزتم :ٌرفَعلاو .ةبيود :ٌرفغلاو ا قدغأو اهملس مربأو

 ءرافغ ونبو .نطب :رفاغ ونبو .ةأرما مسا :ةريفغو .مسا :ريفغو .نازيملا نم يهو «راغص
 .يرافغلا رذ يأ طهر :ةنانك نم

 ؛'دقلا ل هإ هلإ ف ةملك ىنعم نايب

 «ملسملاو رفاكلا نيب امب هللا قّرف ىلا يهو «ةلملا ساسأو نيدلا لهأ يه ةملكلا هذه

 نالقثلا اهلجأ نم قلخو «بتكلا اهلجأ نم تلزنأو ًاعيمج لسرلا اهيلإ تعد يلا يهو

 دهع ىلع هتيرذو وه اهيلع راسو مالسلاو ةالصلا هيلع انوبأ مدآ اهيلإ اعد «سنإلاو نجلا

 ىلإ مهوعدي مالسلاو ةالصلا هيلع ًاحون مهيلإ هللا لسرأف حون موق يف كرشلا عقو مث ,حون

 حلاصو دوه اذكهو «"هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي" :مهل لوقيو «هللا ديحوت

 ديحوت ىلإ «ةملكلا هذه ىلإ مهمتأ اوعد مهلك لسرلا نم مهريغو بيعشو طولو ميهاربإو
 هللا هثعب كي دمحم انيبن مهلضفأو مهمتاحخو مهرحآو هاوس ام ةدابع كرتو هل صالخإلاو هللا

 مهؤابآ هيلع ام اوعَدَي نأو هدحو هلل ةدابعلا صاللخإب مهرمأو ةملكلا هذكمك هموق ىلإ

 كلذ ريغو راجحألاو راجشألاو ناثوألاو مانصألا ةدابعو هللاب كرشلا نم مهفالسأو

 ؛[ه:ص](ْباَجُع ءْيَشَل اَذَه نإ اًدحاَو هَل ةَهلآلا َلَعَجَأ) :اولاقو نوكرشملا اهركنتساف

 مهل حبذلاو ءكلذ ريغو راجشألاو ءايلوألاو ناثوألاو مانصألا ةدابع اوداتعا دق مفأل

 لطبت امنأ ؛ةملكلا هذه اوركنتساف بوركلا جيرفتو «تاحاحلا ءاضق مهبلطو «مهلل رذنلاو

 .هللا نود نم مهتادوبعمو مهتحلآ

 .انقيقحتب زاب نبا ةمالعلل )١(



 ع هللا الإ هلإ ال ةملك ئيعم نايب

 هللا الإ َهَلِإ ال ْمُهَل ليق اَذإ اوُناَك مه ل :تافاصلا ةروس يف هناحبس لاقو

 اومس [7.00 :تافاصلا](نوُنْجّم رعاشل انتهلآ وُكِراَْل ان َنوُلوَقُي * نوُربْكَتْسَي
 هنأو «سانلا قدصأ هنأ نوُملعي مهو مهدانعو مهالضو مهلهج ًانونمب ًارعاش لي ينلا

 ةطلاغملاو ناودعلاو ملظلاو لهجلا هنكلو ءرعاشب سيل هنأو «سانلا.لقعأ هنأو «نيمألا
 امي لمعيو اهانعم فرعيو ةملكلا هذه ققحي مل نم لكف «سانلا ىلع هيبشتلاو بيذكتلاو
 يلصيف ؛هاوس ام لك نود ةدابعلاب هصخيو هللا دحوي يذلا وه ملسملاف ءمملسممب سيلف

 «تادابعلا عاونأ نم كلذ ريغ ىلإ هل حبذيو رذنيو هب ثيغتسيو هدحو هوعديو هل عوصيو

 انين ناك ءاوس اهقحتسي ال هاوس ام نأو (ةدابعلل قحتسملا وه هناحبس هللا نأ ًانيقي ملعيو

 يه لب ةدابعلا نوقحتسي ال مهلك كلذ ريغ وأ ًانج وأ ارجش وأ ًامدص وأ الو وأ اكلم وأ

 عي ["* :ءارسإلا] 4ُةاّيِإ الإ اوُدِبعَت لأ كبَر ىِضَقَو) :دَنو هللا لاق اذهو ءهدحو هللا قح
 هللا الإ قحب دوبعم ال هنأ وهو «هللا الإ هلإ ال نعم اذهو ىايإ الإ اودبعت الأ ىصوأو رمأ
 (ىلاعتو هناحبس هدحو هللا قحب هل تابثإو هللا ريغ نع ةيهلإلل يفن ؛تابثإو يفن يهف

 امك ىلاعتو هناحبس هل ةتباث قحب هدحو هلل ىهو ةلطاب هللا ريغ اك فصوي بلا ةيحللإلاف

 [+:جملا](لطاَبْلا َوُه هنوذ نم َنوُعْدَي ام أَو ٌّقَحْلا َوه هللا َنأب كلّذ) :كِو لاق
 لاما دك داولاعب هريخل ا رافكلا فرص امأو «هاوس ام لك نود هدحو هلل ةدابعلاف

 َنيِذْلاَو ْمُكَقَلَح يذلا | كو اوُدّبْعا ُساّنْلا اَهيَأ اَيإ) :ىلاعت لاق ءاهلحم ريغ يف اهل عضوو

 :ةروس مظعأ يهو ةحتافلا ةروس يف هناحبس لاقو «[؟١ :ةرقبلا] 14 وقتل ْمُكَلعَ ْمُكلْبَق نم
 َكايِإو دبعَت َكاَيإو : :اذكه اولوقي نأ نينمؤملا هللا رمأ [ه :ةحتافلا](نيعَمْسَ ا

 لَو هلل اوُبعاَر) :قك لاقو كاجو ناي يس كار كدحو كدبعن ينعي ((ُنيِعَفْسس

 هَل َنيِصِلْخُم هللا اوبل الإ اوُرمأ امو :هناحبس لاقو ء[>:ءاسنلا](اًْيَش هب اوُكٍر 5

 ةرك ْوَلَو َنيدلا ُهَ أ َنيِصلْخُم هللا اوُعْداَف9: ديك لاقو الا ]4 البا ردنا

 00 هلل الأ * َنيّدلا هل اًصلْخُم هللا دّيْغاَف) :هناحبس لاقو 5: :رفاغ](َنوُرفاَكْلا
 وه 5 ىلع لدت اهلك 00 تايآ نم كلذ ريغ ىلإ ء[ 37: ةبرتلا](صلاخخلا

 اهريسفتو هللا الإ هلإ ال نعم وه اذهو ءاهيف محل ظح ال نيقولخملا نأو «ةدابعلل قحتسملا
 هللا ريغ ةدابع نأ مولعمو .هاوس امع قحب اهيقنتو هدحو هللا قحب ةدابعلا صخت اهتقيقحو
 دبعو هللا نود نم لسرلا تدبعو هللا نود نم ناثوأو مانصأ تدبع دقو «ةدوجوم
 قحلاب دوبعملاو قحلا فالخ وهو لطاب هنكلو ؛عقو دق كلذ لك هللا نود نم نوحلاصلا



 هللا الإ هلإ ال ةملك نئيعم ناي مو

 .ىلاعتو هناحبس هدحو وه

 نم ًانئاك هللا ريغ نع قحب ةدابعلل يفن «قبس امك تابثإو يفن هللا الإ هلإ ال ةملكو

 لاق هنإ مالسلا هيلع ميهاربإ نع العو لج لاق امك قحلاب هدحو هلل ةدابعلا تابثإو «ناك

 يف اي ةملك اهل « نيد هو ينرطَف يأ الإ * َنوُدبعت امم ًءاََب يِلإ) : هبيأل

 ا ةونأ ْمُكَل تناك دقو :هناحبس لاقو 0[؟755-8:فرعزلا] (َنوُعجْرَي ْمُهَّلَعَل هبقع

 اممَو مكنم اعرب نإ مهم اوُلاَق ذإ هم َنيذْلاو ميهارنإ يف

 (ُةَدْخَو هللاب اوُنمْؤُت ىَت ىَتَح اَدَبَأ ءاَضْعَبْلاَو ٌةَواَدَعْلا 0 يب اذََو مكب انرفك

 .[ :ةنحتملا]

 َميِهاَرْيِإ يف ٌةَتَسَح ةَوْسُأ ْمُكَل تناك ْدَق) :هتاحيس هلوق نأل «اعيمح لئنرلا لوقاذهز

 ؛هتوعد مهتوعدو مهرخآ ىلإ مهلوأ نم هعم نيذلا مهو ًاعيمج لسرلا هب يعي (ُهَعم َنيِذْلاَو

 مهل ةدابعلاب اوضر نيذلا هللا نود نم نيدوبعملا نمو هللا ريغ ةدابع نم ةءاربلا يه مهتملكو

 هناحبس قحلاب دوبعملا هدحو هللاب نمؤيو مهقدابع ركنيو مهنم أربتي نمؤملاف ءاهيلإ اوعدو

 ءاَرَب يّنإ) :هموقو هيبأل لاق هنأ ميهاربإ نع ةقب ةقباسلا ةيآلا يف هناحبس لاق اذهو «ىلاعتو

 ال هنأل هريغ رطفو هرطف يذلا ىلاعتو هناحبس هللا وهو «يترطف يذلا الإ * َنوُدُبعت امم

 وه امأ ؛هناحبس هريغ ةدابع نم نوكت ةءاربلاف ؛هريغ ةدابع نم أربتي اغإو ,هتدابع نم أربتي

 ةدابعلل قحتسملا وهف معنلاب مهاذغو مدعلا نم مهدجوأو مهقلخو دابعلا رطف يذلا

 نم ةءاربلا اهتقيقحو ءاهموهفمو اهانعمو ةملكلا هذه لولدم وه اذهف «ىلاعتو هناحبس

 «ىلاعتو هناحبس هدحو هلل قحب ةدابعلا نأب نامبإلاو امنالطب داقتعاو اهراكنإو هللا ريغ ةدابع

 ةَورُعلاِب َكَسْمَتْسا دقق هللاب نمْؤُيَو توغالاب ْْفْكَي ْنَمَف از :ةلعو. هي هلوق كم اناو

 ًارتيو توغاطلا ةدابع ركني توغاطلاب رفكي ىعمو [؟57:ةرقبلا](اَهل ماصفنا آل ىقثولا

 ىمسي هللا نود نم دوبعم لكف هللا نود نم دبعي ام لكل مسا :توفغاطلاو ءاهنم

 ؛تيغاوط اهلك هللا نود نم ةدوبعملا بكاوكلاو راجحألاو راجشألاو مانصألاف ءاتوغاط

 اذكهو «توغاط هل لاقي امههابشأو دورفو نوعرفك ضار وهو دبُع نم اذكهو

 كلذب ضري ملو هللا نود نم دبع نم امأو ؛كرشلا ىلإ نوعدي مهأل تيغاوط نيطايشلا

 اعد يذلا ناطيشلا توغاطلا امنإو تيغاوط اوسيل ءالؤهف ةكئالملاو نيحلاصلاو ءايبنألاك

 .سنإو نج نم مقدابع ىلإ

 مهفأل ؛تيغاوط وسيلو كلذ نم ءارب مهف ةكئالملاو نوحلاصلاو ءايبنألاو لسرلا امأ

 راو

 هللا نوُد نم َنوُدُبْعَ
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 لاق امك «ىلاعتو هناحبس هدحو هللا قح ةدابعلا نأ اونيبو اهنم اورذحو مقدابع اوركنأ

 نيبيو اهدححيو اهنم أربتيو هللا ريغ ةدابع ركني ئعي «توْغعاَطلاب ْرْفْكَي ْنَمَف) :العو لج
 هنأو «ةدابعلل قحتسملا هنأو «قحلاب دويعملا وه هللا نأب نمؤي يعي «هللاب نمّوُيَو)ل ةلطاب اهأ
 قوف رهاقلاو ءيش لكب ملاعلا هكيلمو ءيش لك بر ميلعلا قالخلا هنأو «نيملاعلا 0

 وهو ناكم لك يف هملعو «ىلاعتو هناحبس تاوامسلا قوف شرعلا قوف وهو هدابع
 هللا ريغ ةدابع نم ةءاربلاب الإ حصي الو نامبإلا متي الف ءالعو لج ةدابعلا قحتسمملا
 وه اذهو «ىلاعتو هناحبس ةدايعلل قحتسملا وه هللا نأب نامبإلاو ءامنالطب داقتعاو اه راكنإو
 نم َنوُعدَيِاَم َنأَو قحْلا وه هللا نأِب كلَذ) ا روس ناقتول اطمن حو
 َنوُعْدَي ام ْنَأَو ّقَحْلا َوُه هللا نأب كلذ) :نامقل ةروس يفو ء[]١7؟:جحلا| 16لطاَبلا َوُه هنوذ
 اَهيَأ اَي) : هناحبس هلوق يهو تانباسلا فايآلا يعم رهو :دامعلا (لطابل هنود نم
 انيس هب | ؟رثثذ لَو هلل اوُدبْعاَو) و وب هوارتإ| ؟١ :ةرقبلا]4 7 ادا نال
 4في َنيدلا ُهَل َنيِصلْخُم هللا اوُدْبَيل الإ اوُرمأ امو :العو لج هلوقو ء[؟":ءاسنلا]
 .تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ [0 :ةنببلا]

 ؟كرشلا حقو ىتم
 الإ رك نا ارجو لك وو رراا راساعبو دولا و ولا داع

 ًارسنو قوعيو ثوغيو اعاوسو اًذو هللا عم اودبعف حون موق ف كرشلا عقو مث .#ذ سابع
 هللا ديحوت ىلإ مهوعدي ِي احون مهيلإ هللا لسرأف .حون ةروس يف كلذ هللا را امك
 الإ مهنم هب نمؤي ملو محلالضو مهرفكو مهفايغط يف اورمتساف .هباقعو هللا ةمقن مهرذنيو
 لعف اذامف ؛ «ميظعلا هباتك يف هللا نيب امك كلذ نع اوربكتسا مهمظعمو مهرثكأف «لياقلا
 يذلا ماعلا ءاملا وهو نافوطلاب مهكالهإ نم ميظعلا هباتك يف انل هنيب ام مهي لعف ؟م هللا

 جني ملو ءأحون هلوسر ىصعو هللاب رفك نم هب هللا قرغأو «لابحلا قوف العو ضرألا ألم
 ةئيفّسلا باَحْصأَو ُهانْيَجْنَأف) : : هن احبس لاق امك ةنيفسلا يف حون عم ناك نم الإ
 تانك مهلو ءايندلا يف لجاعلا يف مهاقع اذهو [ [٠١:تربكتعلا] (َنيمَلاَعْلل َةَيآ اَهاَنلَعَجَو
 دعب داع تءاج مث .ةيفاعلا هللا لأسن «ةمايقلا موي رانلا يف باذعلا وهو ةرحآلا يف رحآ

 دانعلا يف حون موق نم مهلبق نم كلسم اوكلسف «حون دعب ادوه مهيلإ هللا لسرأو «كلذ

 مهنم جني لو مهرخآ نع اوكلهأف ميقعلا حيرلا مهيلع هللا لسرأف «لالضلاو هللاب رفكلاو
 نم كلسم اوكلسف دومث مهو حلاص موق مهدعب ءاج مث .ليلقلا وهو دوب نمآ نم الإ
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 هللا مهذخأف قحلا نع اوربكتساو لسرلا اوصعف دوه ةمأو حون ةمأ نيتمألا نم مهلبق

 مث .5 حلاص هيبنب نمآ نم الإ جني لو ,مهرحآ نع اوكله ىح ةفجرلاو ةحيصلا باقعب

 قاحسإو بوقعي ةمأو بيعشو طول ةمأو ميهاربإ ةمأ ىرخألا ممألا مهدعب ءاج

 0 مهلك ءايبنألا نم 0 00 دوادو نوراهو ىسوم ماب ءاج 1 .فسويو
 وه بع

 نم َكلْبَق نم اَنلَسْرَأ ام ذه!« تول او وا

 نم مهيلع ام اودأ مهلكو «[؟ ه:ءايبنألا ](نوُدبْعاَف ا لإ هّلإ ال هلأ هْيَلِإ يحو الإ لوُس

 مل اردو ةمآلا ا رخيسو ةنامألا اوذأو ةلايزلا: وكل ياللا ةالصلا مهيلع ثايلاو غالب

 يذلا وه هنأو ءهدحو هلل ةدابعلا صالخإ بجاولا نأ اونيبو ,"هللا الإ هلإ ال" :ةملكلا ئععم

 نحلاو بكاوكلاو مانصألاو راجحألاو راجشألا نأو «هاوس ام لك نود ةدابعلا قحتسي

 هلل فرص نأ بجي ةدابعلا نأل ؛ةدابعلل نوحلصي ال مهلك تاقولخملا نم مهريغو سنإلاو

 .هدذحو

 هقرغأو رحبلل العو لج هللا هقاس هلتقل جرخو ىسوم دناعو ىغطو ىغب امل نوعرفو

 . هللا لأست ءراثلا باذع هدعبو قرغلا وهو لجعم باذع اذهو «ةدحاو ةظحلا هيف هعم نمو

 .ةمالسلاو ةيفاعلا

 ءرفك نم رانلاب رذحو ؛نمآ نم ةنجلاب رشبو هللا ةدابع ىلإ سانلا اعد كي دمحم انيبنو
 ىلإ ةرجه اب هللا هرمأ هباحصألو هل ىذألا ببسب مث «ةكم يف ليلقلا مهو نمآ نم نمآف

 ؛ةرجحملا راد ةنيدملا تراصف «ةرجحلا عاطتسا نمم هعم نمآ نمو اهيلإ رجاهف «ةنيدملا

 بعت دعب داهحلا قوس اهيف تماقو «هللا نيد اهيف رشتناو «نيملسملل ىلوألا ةمصاعلاو

 .ةكم يف هعم نينمؤمللو ِخي هللا لوسرل مهريغو شيرق نم ديدش ءاذيإو ؛ميظع

 و مهمتاحخ دمحمو اهيلإ وعدت لسرلا "هللا الإ هلإ ال" ةملكلا هذه لجأ نم كلذ لك

 نود نم اهودبع يلا ةهلآلا ليطعتو ءاهانعم داقتعاو ءامه نامبإلا ىلإ وعدي «كلذ ىلإ اوعدي

 .نورئاس مهنإ نولوقيو «كلذ نوبأي نوكرشملاو ءهدحو هلل ةدابعلا صالخإو اهراكنإو هللا

 (َنوُدَقْهُم مهراَثآ ىَلَع انو ةّمأ ىَّلَع اكءابآ اذَجَو اّنإ) :نولوقيو مهفالسأ ةقيرط ىلع

 .[7١:فرحزلا]

 رفكلاو دانعلا يف مهلبق نم كلسم اوكلس (لَي يلا مهيف ثعب نيذلا برعلا ةمأف

 ىلإو «هللا ديحوت ىلإ مهوعدي ةكم يف ةنس رشع ةثالث ةليط خي انيبنو «بيذكتلاو لالضلاو
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 يف اورمتسا «ةنيدملا ىلإ ةرجملا دعب اذكهو «ليلقلا الإ هب نمؤي ملف «هللاب كرشلا كرت

 نم مهدعاسو «ًالالضو ًارفكو ًادانع بازحألا مويو دحأ مويو ءردب موي هولتاقو «مهنايغط
 ىرجو مهفاعأو نينمؤملاو هيبن ديأ -هئردق تلج هللا نكلو «برعلا رافك نم مهدعاس
 نم دحأ موي ىرج ام ىرج مث هللا ءايلوأل رصنلاو هللا ءادعأ ىلع ةميزملا نم ردب موي
 نيملسملا ىلع لتقلاو حارجلا نم لصح ام لصحو هدابع ىلع هللا هبتك يذلا ناحتمالا
 لَو لوسرلا نيب بازحألا ةعقو تءاج مث «ىلاعتو هناحبس ميظعلا هباتك يف اهنيب بابسأب
 اولاني مل نيبئاح اوعجرف «رافكلاب هسأب لزنأو هدبع رصنو هدنج هللا رعأف رفكلا لهأ نيبو
 نفس ماع ةييذجلا ةورخ :فللذ لعب كداب م« يتهئادعأ ذي ناملتتللاهللا زيفتو اريصخ

 رشع ةنداهملاو ,ةكم لهأو كي لوسرلا نيب حلصلا نم لصح ام اهيف الصحو ؛ةرجهلا
 هب ءاج امو كي هتوعد اولمأتي نحو «ضعبب مهضعب لصتي حو «سانلا نمأي ىح نينس
 حتفو «ناضمر يف ةرجهلا نم ةينامث ماع ْعِلَو يبلا مه ازغف دهعلا شيرق تضقن مث «ىدهلا نم

 .هلل دمحلاو ًاجاوفأ هللا نيد يف سانلا لخدو .ةكم هيلع هللا

 هلل صالخإو ةرباصمو ربص ىلإ هلهأ نم جاتحي مالسإلا وهو ميظعلا نيدلا اذهف
 هللا نيد وه اذهو كو هنع ىف امل كرتو هدودح دنع فوقولاو هلسربو هب هيلإ ةوعدو
 هللا ديحوت وهو ؛ك ًادمحم هب ثعب يذلا نيدلا وهو ,هبتك هب لزنأو هلسر هب ثعب يذلا

 هلصأو :ةديقعو ًالمعو ًالوق هتعيرشل دايقنالاو قلي دمحم هلوسرب ناعإلاو هل صالخاإلاو

 دهع نم امك الإ مالسإ الف «لسرلا عيمج امي هللا ثعب يلا هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هساسأو

 «ةديقعو ًالمعو ًالوق "هللا الإ هلإ ال" :ةملكلا هذهب الإ مالسإ ال يقي دمحم دهع ىلإ حون
 «ةدابعلاب هصخيو للا دحويف «هلامعأو هبلقب اهقدصيو هناسلب "هللا الإ هلإ ال" ملسملا لوقيف
 نامبإلا نم دب الو ي ةلاسرلاب يبنلل ةداهشلا نم اذه عم دب الو ؛هاوس ام ةدابع نم أربتيو

 دهع نم كلذب اوئعب نيذلا لسرلل قيدصتلا نم دب ال «هل ةدابعلا صالخإو هدحو هللاب
 قيدصت نم :هللاب نامبإلاو "هللا الإ هلإ ال" هنأب ةداهشلا عم دب ال لَو دمحم دهع ىلإ حون
 .كلذب الإ مالسإ الف ٌوْيَو حون

 هل صالخإلاو هللا ديحوت عم لِي دوه قيدصتب الإ مالسإ ال كلذك دوه دهع ينو
 هللا ديحوتب كلذب الإ مالسإ ال لاص دهع يف اذكهو هللا الإ هلإ ال ئعمم ناهعإإلاو
 ثعبي يبن لك مهدعب نم اذكهو ل ًاقح هللا لوسر هنأو .حلاصب ناميإلاو .هل صالخإلاو
 ءهقيدصتو هيلإ ثعب يذلا لوسرلا كاذب ناجبإلاو هللا ديحوت نم مالسإلا يف دب ال «هتمأ ىلإ
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 الف لي دمحم لبق ءايبنألا رخآو و ليئارسإ نب ءايبنأ رحآ وه ِةِلَو يرم نبا ىسيع مهرحآو

 مث «كلذب اراقك اراه هويدك و ةزهنلا هخركلأ الو هديب ءاتج ام عيتاو هي نما نلالإ مالبإ

 الإ حصي الو متي ال مالسإلا يف لوخدلا لعجو ؛مهرخآو ءايبنألا متاح لي ًادمحم هللا ثعب

 داقتعاو "هللا الإ هلإ ال" :يهو ةملكلا هذي نامبإلاو هللا ديحوت نم دب الف و هب نامإلاب

 عم «هاوس ام لك نود امب هصيصخت و «ةدابعلاب هدارفإو هللا ديحوت اهانعم نآو: ءاهانكتم

 ءهتمأ ب لوسرلا مّلع اذكه ءهدعب يبن ال «ءايبنألا متاخ هنأو كلي دمحم هلوسرب ناهإإلا

 قرثثَمْلا لَبق ْمُكَهوُجُو اولوُث نأ َربْلا سْيَل) :ىلاعت لاق «ءكلذ ىلع هللا باتك لد اذكهو

 :ةرقبلا] (َنييمنلاَ باتكلاَو ةكدلَمْلاَو رخآلا مْوَيْلاَو هللاب َنَمآ ْنَم بلا ّنكلو برغَمْلاَو

 نع  يبنلا ليربج لأس الو لي دمحم مهرخآو ًاعيمج نييينلاب ناميإلا نم دب ال[

 هريخ ردقلاب نمؤتو ءرخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ" :لاقف نامهبإلا
 ان

 . هرشو

 ناميإلا هللا 06 ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هلوأ يذلا مالسإلا عم دب الف

 لل اي مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا ىلع ةلزنملا بتكلاو «ةكئالملا عيمجب

 «رانلاو ةنحلاو «توملا دعب ثعبلاو ءرخآلا مويلاب نامبإلاو هرشو هريخ ردقلاب نامبإلا نم

 قحتسملا وه هنأو ءهدحو هللاب نامبإلا هساسأو كلذ لصأ نكلو «هنم دب ال قح كلذ نأو

 .ةدابعلل

 مالسإلا يف لوخدلا دارأ نمف «كلذل ةعبات ةيقبلاو ساسألا وه اذهو «لصألا وه اذه

 نيدوعوملا كي دمحم عابتأ نم نوكي نأو «رانلا نم ةاجنلاو ةنحلاب زوفلاو هيلع ةماقتسالاو

 لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش قيقحتب الإ كلذ هل متي ال هنإف ةماركلاو ةنجلاب

 .هللا

 نيتداهشلا قيقحت

 لكب ناميإلاو ءامب هصيصختو «ةدابعلاب هللا دارفإب "هللا الإ هلإ ال" يهو :ىلوألا قيقحتف

 هريخ ردقلاو رخخآلا مويلاو لسرلاو بتكلاو رانلاو ةنحلا رمأ نم كي هلوسرو هب هللا ربخأ ام

 .هرشو

 هللا دبع هنأو «ي هب ناميإلابف هللا لوسر ًادمحم نأ ةداهش ىهو :ةيناثلا قيقحت امأو

 عابتاو «هب ناميإلاو هللا ديحوت ىلإ مهوعدي «سنإلاو نجلا ةفاك نيملاعلا ىلإ هلسرأ هلوسرو

 هللا عئارشب ناميإلا كلذ دعب مث ءايبنألاو لسرلا نم نيضاملا عيمجي ناعإلا عم هب ءاج ام
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 ةاكزو ةالص نم امي كاسمتسالاو اهب ذحألاو لَو دمحم هلوسر دي ىلع «هدابعل اهعرش يلا

 .كلذ ريغو داهجو جحو موصو

 دهشت" :هل لاق رانلا نم هب وجنيو ةنحلا دبعلا هب لخخدي لمع نع لئس اذإ ِِو ناكو
 هد ا كرش ودل نيس" :هل لاق امترو . "هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ

 .ًائيش هب كرشت الو هللا دبعت نأ :هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نئيعم نإف «نيعملاب هل

 هللا لوسر اي :لاقف # ةريره يبأ ثيدح يف مالسلا هيلع ليربج هلأس املاذملو
 م هب كرشت الو هللا دبعت نأ مالسإلا" :لاق ؟مالسإإلا نع نربخأ

 لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ مالسإلا" :لاق ه5 رمع ثيدح يفو
 وه اذهو «ةدابعلاب هللا دارفإ :اهانعم هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نإف :اذه رسفي اذهف ؛ "هللا
 .لَو هلوسرب نامبإلا عم هب كارشإلا مدعو هللا ةدابع

 رانلا نم هب وحنأو ةنجلا هب لخدأ لمع ىلع يلد هللا لوسر اي :لاقف لجر هءاجو
 .هرخآ ىلإ "ةالصلا ميقتو" :لاق مث «"ائيش هب كرشت الو هللا دبعت" :لاق

 آل ُهَنَأ ملغاف) 0 ا ل
 دس «ةدابعلل قحتسملا هنأ ملعا :نيعي [ دمخ]4كبنذل رفغتساو هللا 0 هَلإ
 َْبَك هريغل ةدابعلا يغبنت ال يذلا لنهر دق ا ا وا وب وفل

 نيو مه لعت ف اوملع ا هوركأ انا أ ؛اهاتعم نين اط نيكرشلا راكنإو
 هللا ناو ص](اًدحاَو هَل ةَهلآلا لَعَجأ) :اولاقف اهوركنأ اذهلو .ةلالض ىلع مهنأ

 انَهلآ كراك ان َنوُوُقَيَو + نوربْكَتسَي هللا الإ َهَلِإ ال ْمُهَل لبق اَذِإ اوثاك مهن : :مهنع
 ال اهأو ءاهفيز نيبتو مهتحلا لطبت اههأ اوفرعف :[١ ٠ كرامل 6 درتجب دعدحا

 .ىلاعتو هناحبس هللا وه قحلا هللا نأو (ةلطاب اهنأو (ةدابعلل حلصت

 ريغ وأ نجلا وأ تاومألا وأ راجحألا وأ راجشألا وأ مانصألل مهتدابعف اهوركنأ اذهلو
 .ةلطاب ةدابع كلذ

 (ىلاعتو هناحبس هلل نوكولمم مهلك «عفن الو رض مهدنع سيل تاقولخملا عيمجف

 لئاقلا وهو ؛ءءيش لك قلاح هناحبس هللا نأل ؛ةدابعلل نوحلصي الف ءالعو لج هديبع

 لاقو «ء[5١*:ةرقبلا] «ميحّرلا ْنَم ْنَمْحرلا وه الإ لإ ال دحاو ُهّلِإ ْمكَهلَو) :ىلاعتو هناحبس

 :[ه.:هط](اَمْلع ءيش لك َعِسَو َوْه لإ هَلِإ ال يذلا هللا مُكَْلِإ امَنِإو :العو لج
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 اذه يف رصبتلا سنإلاو نحللا نم ةنمؤمو نمؤم لك ىلعو ءفلكم لك ىلع بجاولاف

 هساسأو نيدلا لصأ نأل ؛هيدل ايفقاو هدنع ًايلج نوكي يح ءريثك هب نتعي نأو مألا

 هدحو هللا الإ قحب دوبعم ال :يأ هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ئيعم وهو ىهدحو هللا ةدابع

 عم كلذ نم دب ال كي دمحم مهمتاخبو لسرلاب ناميإلا كلذ ىلإ فاضيو «ىلاعتو ةناحبس

 ريخأ ام لكب ناميإلاو ؛هرشو هريح ردقلابو ءرخآلا مويلاو هللا بتكو «هللا ةكئالمي نامإلا

 .هلوسرو هب هللا

 نم ريثكو . .كلذ نابي قبس امك «مالسإلا يف لوحدلا قيقحت يف هنم دب ال كلذ لك

 هيفكي هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ وأ هللا الإ هلإ ال :لوق نأ نظي سانلا

 ىعم اهل تاملك لب لاقت تاملك تسيل اًهِإف ميظعلا لهحلا نم اذهو «لعف ام لعف ولو

 .اهاضتقمي لمعيو اهلوقي نأب هقيقحت نم دب ال

 اهاضتقمب لمعاو اهلق

 هذه ققح ام هنإف هريغ ةدابعو كرشلاب هللا براحي وهو هللا الإ هلإ ال :لاق اذإف

 يف كلذ عم مهو «لولس نب يأ نب هللا دبع مهسأر ىلعو نوقفانملا املاق دقف ؛ةملكلا

 نلَو راّنلا نم لفلمألا كرَّدلا يف َنيقف ةفاَُمْلا نِإ) :ىلاعت لاق امك «رانلا نم لفسألا كردلا

 ملو ؛مهولقب ام اورفكو «ناسللاب اهولاق مهأل ؟اذامل ١[ ؛ه:ءاسنلا]4اًريصن ؟ْمُهَل دجت

 .ناسللا درجمع الوق مهعفني الف . اهاضتقمب اولمعي لو اهودقتعي

 ال «قيرطلا اذه ىلع مهلك نائوألا داّبعو ىراصنلاو دوهيلا نم اهلق نم اذكهو

 .هعرشل اوداقني نحو «ةدابعلاب هللا اوصخي ىحو اهانعمب اونمؤي يح مهعفنت

 نيذلا يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملاو يسنعلا دوسألاو باذكلا ةمليسم عابتأ اذكهو

 1 نم اوقدص امل نكل «هللا لوسر ًادمح نأو «هللا الإ هلإ ال نولوقي ءاهريغو ةوبنلا اوعُدا

 ٠ هللا لوق اوبذك مهنأل ؛نيدترم اوراصو «نامبإلا نع نع اوجرخ هي دمحم دعب ين هنأ ىعدا

 :بارحألا](َنيّيبنلا م مئاَحَو هللا لوُسَر نكلو ْمُكَلاَجَر نم دَحَأ اَبأ ٌدمَحُم َناَك اَمإل : : لاي

 نم دكه ءالاض ارفاك ناضل وشر وأ يت هنأ هد عا ف «مهرخآو مهمتاخ وهف ٠[

 امل مهريغو قارعلا يف راتخملاو نميلا يف يسنعلا دوسألاو ماجا ل ةيليدم اتاك ريو

 .نولتاقي نأ اوقحتساو كلذب مهقدص نم رفك ؛ءايبنأ مأب نيباذكلا ءالؤه اوقدص

 «ميظعلا ماقملا يف هل سيل ام ىعدا هنأل ؛ارفاك نوكي ةوبنلا ماقم ىعدا نم ناك اذإف
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 هللا نود نم دبعيل هسفن بّصنيو «ةيهؤلألا ماقم يعدي يذلاب فيكف هللا ىلع بذكو
 .لالضلاو رفكلاب ىلوأ اذه نأ كش الو

 مظعأ ىتأ دقف هيلع يداعيو كلذ ىلع يلاويو «ةدابعلا هل فرصيو هللا ريغ دبعي نمف
 .لالضلاو رفكلا

 الإ ناميإ الو مالسإ الف ءلاض رفاك وهف هِيَ دمحم دعب ةوبنلاب قولخمل دهش نمف
 نم دب الو هللا ىوس قحب دوبعم ال هنأو «ةديقعو ًالمعو ًالوق هللا الإ هلإ ال نأ :ةداهشب
 ةلاسرلا اوغَلب مهأب مهل ةداهشلاو نيضاملا ءايبنألا قيدصت عم ؛هللا لوسر ًادمحم نأب نامإلا

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع

 ال لصألا وه اذه «يهاونلاو رماوألا نم هيلع هللا بجوأ ام. دبعلا موقي كلذ دعب مث
 :ةملكلا هذه هيلع تلد امم نامبإلاو ةدابعلاب هللا دارفإب :لصألا اذهب اي هرعلا قوكن
 داقتعاو مهقيدصتو «هلبق ءايبنألاو هللا لوسرب نامبإلا نم كلذ عم دب الو "هللا الإ هلإ ال"

 نظي مدقت امك ةلهجلا نم ريثكو «مالسلاو ةالصلا مهيلع ةنامألا اودأو ةلاسرلا اوغلب مهغأ
 وأ ءايبنألا دبع ولو ًاملسم ربتعي هنإف هللا لوسر دمحم نأ دهشو هللا الإ هلإ ال لاق ىم هنأ

 ,ديعبلا لالضلاو ريبكلا داسفلاو ميظعلا لهجللا نم اذهو «كلذ ريغ وأ تاومألا وأ مانصألا

 ةفيتعو داسعو الرق كلاعب تاي مدعو هديل ةماقتسالاو اهاعمت لمفلا نمي
 لرزتتت اوُماَقَسا مك هلل ان اوُناَق َنيِذْلا ّْنِإ) :تلصف ةروس يف العو لج لوقي اذهلو
 نحن * َنوُدَع وث مكنُك يلا ةجلاب اوُرشْبأَ اور الو اوُفاَخَ الأ ةَكدآلَمْلا ُمهْيَلَع

 أما ل :تلصف]ةّرخآلا يفَو يللا ةاّيحْلا يف ْمُكْواَلو

 ام اوعبتاو هوعاطأو هودحوو «كلذ ىلع اوماقتسا مت هللا انبر :اولاق مهمنأ ئعم او

 يفو «ةماركلاب اوزافو ؛مهل ةنحلا تراص كلذ ىلع اوماقتسا املف .هيصاعم اوكرتو «هيضري

 0 :دناسيس لاق فاقحلالا ةروس حم .ىونألا»ةيآلا
 اوُناَك مب ءاَرَج اًهيف َنيدلاَح ةّنِجْلا ُباَحْص أ كلوأ + َنوُئَرحَي ْمُه الو ْمِهْيَلَع فوَح
 ةياغب هيف هقفتلاو رمألا اذه يف رصبتلاب هللا دبع اي كيلعف ١5[ ء1 :فاقحألا]4َنوُلَمْعَي
 الإ ناميإ الو مالسإ ال هنإف هللا نيدل ميظعلا ساسألاو ليصألا لصألا هنأ ملعت يح «ةيانعلا
 ًالمعو ًالوق هللا لوسر ًادمحم نأب ةداهشلاو «ةديقعو ًالمعو ًالوق هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب
 يأت كلذ دعب مث .نوكيس امو ناك امع هلوسرو هب هللا ربخأ ام لكب نامبإلاو ,ةديقعو

 .كلذ ريغو موصو ةاكزو ةالص نم مالسإلا لامعأب
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 اوكرشأو هللا ريغ اوعد نيذلا كرشلا ةاعدو «لطابلا ةاعدب ٌرتغي نأ لقاعل يغبني الو

 مهأل ؛ًارافك نونوكي ال كلذب مهأ اومعزو «هللا نود نم نيقولخملا اودبعو «هريغ هللاب

 اهولاق «ةيرفكلا مهلاوقأو مهلامعأب اهوضقنو ةنسلألاب اهولاق "هللا الإ هلإ ال" :اولاق

 (مهلاومأ الو مهؤامد مصعت : ملف «ىلاعتو هناحبس هريغ ةدابعو «هللاب مهكر شب اهودسفأو

 يح سانلا لتاقأ نأ ترمأ" :لاق هنأ و يبنلا نع ه5 رمع نبا نع نيحيحصلا يفف

 اولعف اذإف «ةاكرلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو «هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي

 . "قي هللا ىلع مههاسحو مالسإلا قحب الإ مهلاومأو مهءامد م اومصع كلذ

 .رومألا هذه نم دب ال هنأ كي يبلا نيب اذكه

 الإ هلإ ال لاق ع نم" :لاق هنأ 35 يتلا نع ه5 يعجشألا ميشأ نب قراط ثيدح ينو

 :رخآلا ظفللا يفو ."نْيك كبك هللا ىلع هباسحو همدو هلام مرح هللا نود نم دبعي امي رفكو هللا

 يف ملسم مامإلا امهجرحخأ ' 'همدو هلام مرح هللا نود نم دبعي امب رفكو هللا دحو نمو"

 . هحبحص

 الو .هل صالخإلاو هللا ديحوت نم دب ال هنأ امهلاثمأو نيثيدحلا نيذمي كي ىبنلا نابأف

 ةالصلا ماقإو نيتداهشلاب ظفلتلا عم «هنم ةءاربلاو كلذ راكنإو «هريغ 1 رفكلا نم دب

 رفكلا هدضو ءاقح مالسإلا وه اذهو ..ةيمالسإلا قوقحلا ةيقب ءادأو ةاكزلا ءاتيإو

 . بق هللاب

 امنيأ 55200 هللا دحوت نأ وهو «هيلع ريسلاو همازتلا بحي لصألا ذهو

 هلم رك انك «كيلع هللا مرح ام كرتو هللا اهضرف ىلا قوقحلا ءادأ عم تنك

 لج هلوق لزنأ كلذلو «ةرخآلاو ايندلا يف ىلاعتو هناحبس هتماركلو هللا تناول انيعحمت

 ,مهقلخ يف ةمكحلا نيبف «[55:تاي ايراذلا] (نوُدَبْعَيل 0 سلإلاَو نجلا َْتَقَلَخ امور :العو

 :ميظعلا رمألا اذهل اوقلح لب «ءىدس الو ًاثبع اوقلخُي م مهأو ءهدحو هللا اودبعي نأ يهو

 مهئاجرو مهفوحو مهئاعدب هوصخيو ءًائيش هب اوكرشي الو ءالعو لج هللا اودبعي نأ وهو

 لاق امك «لسرلا رمألا اذه ثعب دقو .كلذ ريغو مرداو موج دو ءمهموصو مهتالصو
 3 يم #

 .["5:لحنلا]«توغاّطلا اوُبنَتْجاَو هللا اوُدَبْعا نأ الوُسَر ةّمَأ لك يف انثَعَب ْدَقَلَو) :ي

 اههصقاون

 عفنت امنإ ةملكلا هذه نأل ؛ةملكلا هذه لطبأ مالسإلا ضقاون نم ضقانب ىتأ نم لكف
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 ام ةدابع اوكرتو هب هوصخو ةدابعلاب هللا اودرأف ءاهيلع اوماقتساو اهب اولمع اذإ اهلهأ
 ملو «هللا يهاون اوكرتو هللا رماوأ اوعاطأف «ىيعملا نم هيلع تلد ام ىلع اوماقتساو هاوس

 .اهضقني ضقانب اوتأي
 لوقب اهضقن نم امأ .رانلا نم ةاجنلاو ةداعسلاب زوفلاو «هللا ةمارك نوقحتسي كلذبو

 دهشو هللا الإ هلإ ال لاق ولف «ةدحاولا ةعاسلا ف ةرم فلأ اهلا ولو هعفنت ال اههإف لمع وأ
 يذلا- باذكلا ةمليسم نإ :لوقي هنكلو جحو ىكزو ماصو ىلصو هللا لة دا
 «قداص هنإ لاق ول -هللا لوسر هنأ يعدي ةباحصلا دهع يف مث كي هللا لوسر دهع يف جرخ

 .ءيش لك هعفني لو رفك
 نأو قداص يبن هنإ قارعلا يف ةوبنلا ىعدا يذلا يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا نإ :لاق وأ

 .هلاتق يف اوئطخأ هولتاق نيذلا

 نم مهدعب نم وأ «يب هنأ نميلا يف ىعدا يذلا يسنعلا دوسألا قح يف لاق وأ

 .تارملا فالآ اهرركو هللا الإ هلإ ال لاق ولو ءًارفاك نوكي نوقداص مهن .نيباذكلا

 ءسورديعلا وأ ناولع نبا دبعي وأ نيسحلا دبعي وأ يودبلا دبعي وهو اهلاق ول اذكهو
 وأ يناليجلا رداقلا ديع خيشلا دبعي وأ 5 سابع نبا دبعي وأ كي ًادمحم ينلا دبعي وأ

 هذه هعفنت مل -نوعلاو ددملا مهنم بلطيو «مهل رذنيو ,مه ثيغتسيو مهوعدي مهريغ
 .اهل ًالطبم ةملكلا هذهل ًاضقانو ءألاض ًارفاك كلذب راصو «" هللا الإ هلإ ال" يهو ءةملكلا

 أزهي وأ هصقتني وأ 2 يبنلا بسي هنكلو ماصو ىلصو هللا الإ هلإ ال لاق ول اذكهو
 نم ءيشب هبيعي وأ ءكلذ يف رصق لب «يغبني امك ةلاسرلا ْعّلمي مل هما لوح وا منج
 هذه نأل ؛ماصو ىلص نإو تارملا فالآ هللا الإ هلإ ال لاق نإو فاك ناسع: :بويسعلا
 باب مهبتك يف هللا مهمحر «ءاملعلا ركذ اذهلو ءاهي أي يذلا دبعلا نيد لطبت ضقاونلا
 قفا وزب اهون قيقا ودك د همالسإ دعب رفكي يذلا وهو «دترملا مكح باب :هومس

 .افنآ هانركذ ام اهنم مالسإلا

 .ةبجاو تسيل ةالصلا نإ :لاقف «ةالصلا بوجو دحجو هللا الإ هلإ ال لاق ول اذكهو
 رفك- ةعاطتسالا عم ًابجاو سيل جحلا وأ «ةبجاو تسيل ةاكزلا وأ ءايجاو نعل عودفلا وأ

 ىلصو ماص ولو ءكلذ بوجو دحجب اذإ هموص وأ هتالص وأ هللا الإ هلإ ال :هلوق هعفني لو

 عيمج دنع رفك هعرحت ىلع ةمألا تعمجأ ام هريغ وأ «لالح ىزلا نإ لوقي هنكلو «دبعتو

 هللا لوسر ًادمحم نأ دهشو هللا الإ هلإ ال :لاق نإو «لوقلا اذهب هنيد ضقنو «نيملسملا
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 الَو) :ىلاعتو هناحبس هلوقب همرح يذلا لل ايدكم ذا 0 ؛ماصو 0

 |[ ءارسإلا] (ًاليبس ِءاَسَو ةّشحاف ناك ُهَنِإ ! ىتّزلا اورق 0

 الإ هلإ ال :لاق ولو ءماصو ىلص ولو رفك -لالح رسيملا وأ رمخلا نإ :لاق ول اذكهو

 هناي لاف هلق ل تنكحدتك ؛نيملسملا عيمج دنع ًارفاك ًاكرشم ريصي هنإف هللا

 ٍلَمَع نم سْجر ُمالْزَألاَو باّصنألاَو ٌرِسْيَمْلاَو ُرْمَخْلا اَمنِإ اوُنَمآ َنيذلا اَهّيااَي)

 6 :ةدئالل] (نوُحلَقُت مُكّلَعل ُه ُةوُبَتْجاَف ناّطْيَشلا

 هتيلسسلا نع ةداعسالا وا 40 ةقركل ككل وع هنن قرذ نزع نو هناك نإ مك

 نم امهوحنو رمخلا وأ نزلا لح ىلع رصأ اذإف (ةيعرشلا ةلدألاب كلذ بكح هنل نحب

 .ًاعامجإ رفك - اهيلع عمجملا تامرحما

 الإ هلإ ال" :ةملكلا هذي قطنلاو مالسإلا يف لوخدلا نأ ملعي نأ اذه نم دوصقملاو

 امب اهلئاق ىتأ اذإ «لاملاو مدلا ةمصع يف ىفكي ال هللا لوسر ًادمحم نأب ةداهشلاو "هللا

 لك قدهارلل يذل] ةلركبا ههه لاق ديكو مءاضو نع ناسا نأ وتل 1و

 عيمج دنع رفك «هتخأ وأ هتنبا وأ ءاهعماجي نأ هل «لالح همأ نإ :كلذ عم لاق مث ءسلجب

 ول اذكهو «عامجإلاو صنلاب «هللا مرح ام لحتسا هنوكل كلذب ًادترم راصو «نيملسملا

 هلإ ال لوقأو هلل دحومو هب نمؤم انأو هللا لوسر ًادمحم نإ :لاقو «ءايبنألا نم ًايبن بذك

 وأ نوراه وأ ىسوم وأ «هلل لوسرب سيل باذك مرم نبا يسع نإ لوقأ كلو هللا الإ

 اوسيل هتوبن ىلع نآرقلا صن نم مهريغ وأ ًاحلاص وأ ًادوه وأ ًاحون وأ ناميلس وأ دواد

 فلا :لوسر ادسع نأ ةداهش الو هللا الإ هلإ ال لوق هعفني ملو فاه لق وسما «ءايينأ

 راكب (هللا لسر يف نعطو «هلوسرو هللا هب بذكي امب ىتأ هنأل هموص الو هتالص الو

 : تسميل ةاكزلا لوقي هنكلو ءماصو ىلصو هدحو هللا دبعو هللا هعرش امم ءيش لكب ىتأ

 نوقحتسي نيذلا نيدترملا نم ناو عاج رفع كريت ان ومو نك ءاقا نم ةةحاو

 اوُميِقأو) :ىلاعت هللا لوق فلاح هنألو ؛ةبجاو ريغ ةاكزلا :لاق هنأل ؛مهؤامد قارت نأ

 نر ضرف اهأ ىلع ةّنسلا نم صوصنلا فلاحو «[4*:ةرقبلا]4ةاكّزلا اوُنآو َةَدلَّصلا

 .هناكرأ نم نكرو مالسإلا

 ارك ءاملكلا لورق جما قا يكب هن هعو انزلاق ولو( وفلل رق لانو

 هجرخأ] "رفك دقف اهكرت نمف «ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا نإ" : يننلا لوقل ربكأ
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 . [حيحص دانسإب ننسلا لهأو «هدنسم يف دمحأ مامإلا

 ف دمحأ مامإلا هجرخأ] "ةالصلا كرت رفكلاو كرشلا نيبو لجرلا نيب": يبنلا لوقو
 ليصفتلا دارأ نمو «ةالصلا كرات رفك ىلع ةلادلا ثيداحألاو تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ .[هيحيحص
 .ةريثكلا ضقاونلا نم ءاملعلا هيف ركذ ام فرعيل ءدترملا مكح باب عجاريلف رمألا اذه يف

 لصأ وه هللا الإ هلإ ال نأ فرعيو «نيدلا اذه يف ةريصب ىلع نمؤملا نوكي كلذبو
 نيد الو ناعيإ الو مالسإ ال هنأو لا نو دكا ةداهش عم ةلملا ساسأ يهو «نيدلا

 نامبإلا عم ,كلذب مازتلالاو لي هللا لوسر هب ءاج ام لكب نامبإلا عم «نيتداهشلا نيتام الإ
 عمو «هللا مراحمب نامبإلا عمو هللا ضئارفب ناميإلا عمو م

 .هللا دودح دنع فوقولا

 «ملعلا لهأ نيب قافوو عامجإ لحم وهو «مهبتك يف هونييو «ءاملعلا هحضوأ رمأ اذهو
 نم نيلاضلاو نيلهاجلا لوقب عدخنت الأو «ةريصب ىلع نوكت نأ هللا دبع اي كل يغبنيف
 للا نيد اولهجو «ايندلا ةايحلا يف مهيعس لض نيذلا «هللا ريغ داّبع نم «مهريغو نييروبقلا

 هللا الإ هلإ ال :نولوقي مهغأل نيرفاك اوسيل كلذب مهنأ نومعزيو ؛هريغ هللا عم اودبع ىح
 ةلملا ساسأو نيدلا لصأ امه نيتداهشلا نيتاه ًاضيأ ملعتو ,مهامعأب افوضقني مهو
 -  .مالسإلا ضقاون نم ضقانب ىتأ نم قح يف ناضقتني

 ًايلَصو تار ير ايجار ارا هنأ 10 يل ةأرملا هذه وأ لجرلا اذه نأ ولف
 تسيل رانلا نأ وأ «ةقيقح تسيل ةنحلا نإ نالوقي امهنكل «لامعأ نم كلذ ريغ ىلإ اماصو
 ًارفك لوقلا كلذب نارفكي امهإف «ةقيقح هل ام مالك هلك لب «ران الو ةنج الف «ةقيقح
 كرتو هلل دحوم ملسم هنأ معزو كلذ لاق نم ماصو ىلص ولو «نيملسملا عامجإب ؛ ريجكأ

 كانه ام :لاق وأ ءران الو ةنج كانه ام ءًاقح اتسيل رانلا وأ ةنحلا نإ :لوقي هنكلو كرشلا
 ذيع الام فاك ادري وصي كلذ هنإف ءرحآ موي كانه الو (ةمايق كانهام وأ عءنازيم

 رفكي هنإف ءاهتقيقح ىلع ءايشألا ملعي ال وأ بيغلا ملعي ام هللا نإ :لاق وأ «نيملسملا عيمج
 «[10/:ةلداملا] ](ٍمِيلَع ءيش لكب هللا نإ :هناحبس هللا لوقل ًابذكم لوقلا اذهب هنوكل كلذب
 نر دم ىلاعتو هناحبس هبر صقتنت دق هنألو ؛تايآلا نم اهانعم يف ءاج امو

 نامبإلا لصأ يه :هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نأ يحخأ ايملعت اذموو

 نم دب ال لب «مالسإلا ضقاون نم ضقانب ىتأ اذإ اهلئاق مصعت ال اهنكلو «ةلملا ساسأ يهو
 .هرشو هريخ ردقلابو ءرحآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناهإلا
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نم ضقانب كلذ دعب ىتأ نمف هللا مراحم كرتو هللا ضئارف ءادأ نم كلذ عم دب الو
 

 نم ةيصعم ىتأ نإو ًارفاك در راو هللا الإ هلإ ال لوق هقح يف لطب مالسإلا ضقاون

 برشي وأ زي يدلاك نكي (وقناكإ فعضو «هنيد صقن كرشلا نود يلا يصاعملا

 اذإ رطخ ىلع وهو ءافيعض هناميو ءًاصقان نوكي هنيد نإف امهىيرحتب نمؤي وهو ءرمخملا

 تام دق ناك اذإ اهيف دلخي ال هنكلو ءاهيف باذعلاو رانلا لوخد نم كلذ ىلع تام

 نوكي ال هنكلو «ىلاعتو هناحبس هللا ةئيشم بسح هيلإ يهتني دمأ هل لب ءاملسم ًادحوم

 يلا «ةيصعملا هذه صقنو فعض دق هناميإ نأل ؛رانلا لوخد نم رطخ ىلع وه لب ءانمآ

 .رئابكلا نم اهريغ وأ ةقرس وأ ىز نم بتي لو اهيلع تام

 '"ةبوتلا ظفل يف ثحب
 .هلثم بوتلاو «ةبوت مدنلا :ثيدحلا يفو .نيدلا يف «بنذلا نم عوجرلا :ةبوتلا :بوت

 .مزعو ةمزع لثم ةبوت عمج بوتلا :شفحألا لاقو

 .ةعاطلا ىلإ ةيصعملا نع عجرو بانأ :ًاباتمو ةبوتو ًابوت بوتي ىلاعت هللا ىلإ باتو

 ش :هلوق امأو

 يماص لبقتف يبر تمصو ١ بات لبقتف كيلإ تبت
 سسؤمي سيل رعشلا نأل ةفخلا نم برضل ًافلأ واولا لدبأف يموصو نيوت دارأ اغإ

 :اهيف نأ ىرت الأ هلك

 ةمايقلا يف رافكلل تددعأ لا رانلا نم بر اي كولدأ

 .سيسأت فلأ اهيف سيلو ّيلاب ءاجف

 .ىلاعت هللا ىلإ بئات باوت لجرو -- ةبوتلا يأ - اهل هقفو هيلع هللا باتو

 نوكي نأ زوجي (بْؤَتلا ٍلِباَقَو بنذلا ٍرِفاَغ :ىلاعت هلوقو هدبع ىلع بوتي :باوت

 "يقاس رولر ةرولك هير هن كتان نوقع اعلا يوك
 :يأ هيلع هللا باتو .بانأو عجرو «مىلاعت هللا ىلإ داع بات لصأ :روصنم وبأ لاقو

 .هيلإ اوبينأو هتعاط ىلإ اودوع :يأ (اًعيمَج هللا ىلإ اوُيوُت9 :ىلاعت هلوقو ةرفغملاب هيلع داع

 يلا دا دلل هيلز كادر هلتطتا هلق كاع يوتيس ا اونلاقرو

 .ناسللا )١(
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 طرف ام ىلع مدنلاو عوجرلا يأ فرتقا ام ةبوتلا هيلع تضرع :ًانالف تبتتساو
 .ةبوتلا هلأس :ةباتتساو

 ال ىللاعت هللا نيبو دبعلا نيب ةيصعملا تناك نإف ءبنذ لك نم 0ةبوتلا :ءاملعلا لاق
 ىلع مدني نأ يناثلاو «ةيصعملا نع '"' علقي نأ اهدحأ :طورش ةثالث اهلف يمدآ قحب قلعتت
 نإو .هتبوت حصت مل ةئالثلا دحأ دقف نإف .ادبأ اهيلإ دوعي الأ مزعي نأ تلاثلاو ءاهلعف

 نإف ءاهبحاص قح نم أربي نأو ةثالثلا هذه :ةعبرأ اهطورشف يداي قلعت ةيضعلا تناك

 نإو فوفع بلط وأ هنم هنكم هوحنو ف تفز كوس ناك قزو قبلا در وح وأ الا كسعلاك

 تحص اهضعب نم بات نإف «بونذلا عيمج نم بوتي نأ بحيو .اهنم هلحتسا ةبيغ ناك

 .يقابلا هيلع يقبو بنذلا كلل نم ىلا لهأ يع ةعوت

 .ةبوتلا بوجو ىلع ةمألا عامجإو «ةنسلاو «باتكلا لئالد ترهاظت دقو

 ء[ رولا ] «نوخلفت ْمُكَلَعَل َنوُنمْؤُمْلا اَهّيَأ اًعيمج هللا ىلإ اويوتو) :ىلاعت هللا لاق
 اوُنَمآ نيِذْلا اهي 5 :ىلاعت لاقو ا دوه] هيل يول اوُرفْغَتْساإ :ىلاعت لاقو

 . [+:مرحتلا] (اًحوُصُنََ ةبوك هللا ىَلِإ اوُبوُ

 بوتأو هللا رفغتسأل نإ هللاو" :لوقي كي هللا لوسر تعمس :لاق ه5 ةريره يبأ نعو
 .يراخبلا هاور .27"ةرم نيعبس نم رثكأ مويلا يف هيلإ

 هللا ىلإ اوبوت سانلا اهيأ اي" : هللا لوسر لاق :لاق 5# نزملا راسي نب رغألا نعو

 .ملسم هاور ."”" ةرم ةئام مويلا يف بوتأ ينإف ,هورفغتساو

 .ىلاعتو هناحبس هيلإ برقلا ىلإ هللا نع دبعلا نم عوجرلا :ًاعرشو ؛عوجرلا :ةغل ةبوتلا (1)
 .عطقنيو فكي :علقي (1)

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ :قحلا لهأ (9)
 :تيدخلا ههل .عليللاو ا رافقت بان) تاوعكللا 0 هاذ 0

 نم مدت امل ذل ثق الخ و ًموصعم وك عم اق اتسالو ةا ىلع

 ام عم :ثيدحلا دافأ .(هنم راثكتسالاو رافغتسالا بابحتسا 05 2 ا هاور لوما 202
 نم هلبق يذلاو ثيدحلا اذه يف ركذ امو ةبوتلا ىلإ ةعراسملاو رافغتسالا ةرثك بولطملا نأ هلبق

 .ةرثكلا هب دوصقملا امنإو «ديدحتلا هب دصقي ال ددعلا
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 :3ك هللا لوسر لاق :لاق عي هللا لوسر مداخ يراصنألا كلام نب سنأ ةزمح يبأ نعو

 .هيلع قفتم . "ةالف ضرأ يف هلضأ دقو هريعب ىلع طقس مكدحأ نم هدبع ةبوتب حرفأ هلل

 هتلحار ىلع ناك مكدحأ نم هيلإ بوتي نيح هدبع ةبوتب احرف دشأ هلل" ملسم ةياور يفو

 يف عجطضاف ةرجش ىتأف اهنم سيأف «هبارشو هماعط اهيلعو هنم تتلفناف «ةالف ضرأب

 لاق مث اهماطخب ذحأف «هدنع ةمئاق اك وه ذإ كلذك وه امنيبف .هتلحار نم سيأ دقو اهلظ

 ."7"حرفلا ةدش نم أطخأ «كبر انأو يدبع تنأ مهللا :حرفلا ةدش نم

 طسبي ىلاعت هللا نإ" :لاق ع يبنلا نع ه5 يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم يبأ نعو

 ,علطت بح «ليللا ءيسم بوتيل راهنلاب هدي طسبيو ءراهنلا ءيسم بوتيل ليللاب هدي

 .ملسم هاور 0 اًرغم نم سمشلا

 نم سمشلا علطت نأ لبق بات نم" :هلَي هللا لوسر لاق :لاق يي هةريره يبأ نعو

 .ملسم هاور "ول هللا بات اكرغم

 د",

 .(ةبوتلا ىلع ضحلا باب) ةبوتلا يف ملسمو (ةبوتلا باب) تاوعدلا يف يراخبلا هاور ثيدحلا (1)
 ةبسنلاب حرفلاو ءاحرف دشأ يأ :حرفأ .هلل هللاو :هريدقت ردقم مسقل باوج :هلل :تثيدحلا ةغل

 :هريعب ىلع طقس .ىضرلا داري ىلاعت هلل ةبسنلابو ,يهتشي ام لينب بلقلا ةذلو رورسلا :ناسنإلل

 .ءام الو اهيف تابن ال ةعساو ضرأ :ةالف .هعيض :هلضأ .دصق ريغ نم هفداصو هيلع رشع يأ

 لبح ذحوي نأ :ريعبلا ماطخ :ةياهنلا يف لاق :ماطخلا .اهريغ وأ ةقان نم رفاسملا هبكري ام :ةلحارلا

 ريصي يح رخآلا فرطلا هيف دشي مث ةقلح هيفرط دحأ يف لعجيف ناتك وأ عش وأ فيل نم

 .مفلاو فنألا مدقم ةباد لك نم :مطخلاو ؛همطخم ىلع ثي مث ريعبلا دلقي مث ةقلحلاك
 ُيحُي هللا َنِإز :ىلاعت هللا لاق ؛مهايإ هبحو «مهتبوت لوبقب هدابعب ىلاعت هللا ةمحر :ثيدحلا دافأ

 :دمعتملا ريغ ًاطخلا يف ةذخاوملا مدع ءاهيلع ثحلاو ةبوتلاب بيغرتلا (َنيِرُهَطَحمْلا بحبو َنييباَوَعلا

 ىلع ديكأتلل مسقلا زاوج تنس بيرقتل لثملا برضب ميلعتلا يف لي يبلاب ءادتقالا

 .ةحلصمو ةدئاف هيف ام

 .(ىلاعت هللا ةريغ تابزةيوتلا باتك ف ملسم هاور ثيدحلا (؟)

 نأ ملعلا لهأ ضعب ىريو ءاهطسب ةيفيكو اهتقيقحب ملعأ وه ادي هلل نإ :هدي طسبي :ثيدحلا ةغل

 .هدابعل ةبوتلا باب هحتفو ءاهتعسو هتمحر طسب نع ةيانك اذه

 نامز نود نامز امي صتخي الف ةنمزألا عيمبل لماش مهنع هوفعو هدابعب هللا ةمحر نأ :ثيدحلا دافأ

 وأ ليل يف ةيصعملا تعقو اذإ ةبوتلا يف ةعراسملا ىلع ثحلا ءاهريغ ىلع ةيزم اهضعبل ناك نإو

 ةمالع وه يذلا اميرغم نم سمشلا علطم اهيلب قلغيو ءاحوتفم اهيا مادام رمتسم ةبوتلا لوبق «راهف

 .ةعاسلا مايق تامالع نم ىربك

 - .(رافغتسالا بابحتسا باب)ءاعدلاو ركذلا يف ملسم هاور ثيدحلا (9)



 يصيح د ا ا

 بلاطل اهتحنجأ عشت ْ ا :لاقف معلا اغا :تلقف ؟رز اي كلي ءاج ام :لاقف

 2 ع را ل و ل را

 الإ نهيلايلو مايأ ةثالث انفافخ عزنن الأ -نيرفاسم وأ- ارفس اك اذ انما ناك معن :لاق

 اي :يروهج هل توصب يبارعأ هادان اذإ هدنع نحن انيبف رفس يف خي هللا لوسر عم انك

 «كتوص نم ضضغا «؛كحيو :هل تلقف «مؤاه هتوص نم اوحن هي هللا لوسر هباجأف !دمحم

 بحي ءرملا :يبارعألا لاق .ضضغأ ال هللاو :لاقف !اذه نع تيمن دقو ِةِلَي ينلا دنع كنإف
 ّىح انثدحي لاز امف ."ةمايقلا موي بحأ نم عم ءرملا" :لَو يبلا لاق ؟مهي قحلي املو موقلا

 .اماع نيعبس وأ نيعبرأ ةضرع ق بكازلا ريسي وأ «ةضرع ةريسم برغملا نم'اباب نسكذ

 ًاحوتفم ضرألاو تاوامسلا قلت موي ىلاعت هللا هقلخ ءماشلا لبق :ةاورلا دحأ نايفس لاق
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 .حيحص نسح ثيدح :لاقو «هريغو يذمرتلا هاور .©0"هنم سمشلا علطت ىح قلغي ال «ةبوتلل

 .هتبوت لبق يأ :هيلع هللا بات :ثتيدحلا ةغل -

 نمو ءاهطورشل ةعمجتسم تناك اذإ هنم ًاليضفت هدابع نم ةبوتلا لبقي ىلاعت هللا نأ :ثيدحلا دافأ
 َموَيإ) :ىلاعت هلوق ريسفت يف ءاج دقو ءاهرغم نم سمشلا عولط لبق بئاتلا نم عقت نأ :اهطورش
 اَرْيَخ اَهناَعإ يف اتسَبَسُك ْوَأ ُلْبَق نم انتهآ نكت ْمَل اَهئاَِإ اسف ْعَنَي ال كبَر تاَآ ْضْعَب يأ
 .اهرغم نم سمشلا عولط كلذب دارملا نأ

 )١( ]مقر ةرغرغلا لبق ةلوبقم ةبوتلا باب)تارعدلا ف يذمرتلا هاور ثيدحلا 1١ 787[(.
 هموقلح لصأ ىلإ هديدرت مث مفلا يف بارشلا لعج يهو «ةرغرغلا نم ذوخأم :رغرغي :ثيدحلا ةغل

 .قلحلا لفسأ وهو موقلحلا ىلإ حورلا لوصوو راضتحالا دارملاو «هعلتبي الف
 اهدعب ةايحلا نكمت ال ةلاح ىلإ لصي نأ لبق فلكملا نم عقت نأ ةبوتلا طورش نم نأ :ثيدحلا دافأ
 َلاَق ُتْوَمْلا ٌمُهَدَحأ َرَصَح اَذِإ ىَّنَح تائيسلا َنوُلَمْعَي َنيِدْلل ٌةبْوُتلا تَسْيَلَول :ىلاعت لاق «ةداع
 .4نآلا تبت ين

 هللا ةمحر نم ركذ امو رافغتسالاو ةبوتلا لضف يف ءاج ام باب)تاوعدلا ف يذمرتلا هاور ثيدحلا (؟9

 باب)ةراهطلا باتك يف يئاسنلا هاورو .47مقر ةراهطلا فو «[0700555؟5]مقر هدابعل

 2 .نتفلاو ةراهطلا باتك يف ةجام نباو .(رفاسملل نيفخلا ىلع حسملا يف تيقوتلا |



 ةبوتقاا ظفل

 ناك" :لاق هيي هللا لوسر نأ 5 يردخلا نانس نب كلام نب دعس ديعس يبأ نعو

 ىلع لدف ؛ضرألا لهأ ملعأ نع لأسف ءًأسفن نيعستو ةعست لتق لجر مكلبق ناك نميف

 لمكف هلتقف .ال :لاقف ؟ةبوت نم هل لهف ًاسفن نيعستو ةعست لتق هنإ :لاقف هاتأف .بهار

 لهف سفن ةئام لتق هنإ :لاقف ملاع لجر ىلع لدف ءضرألا لهأ ملعأ نع لأس مث «ةئام هب
 اب نإف اذكو اذك ضرأ ىلإ قلطنا !؟ةبوتلا نيبو هنيب لوحي نمو «معن :لاقف ؟ةبوت نم هل

 - اذإ ىح قلطناف ؛ءوس ضرأ اُهإف كضرأ ىلإ عجرت الو .مهعم هللا دبعاف هللا نودبعي ابان

 ةكئالم تلاقف .باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم هيف تمصتخاف توملا هاتأ قيرطلا فصن

 ها

 عضت .ملعلا بلط لجأ نم :ملعلا ءاغتبا .ءيجملا ىلع كلمح ام :كب ءاجام :ثيدحلاة غل -

 لصأ يف :طئاغلا .كش يدنع لصح :يردص يف كح .هيعس ريسيتو هتنوعم نع زاج :اهتحنجأ
 :ارفس.ةرؤاخملل ةلاسقالا ريد. نم جر ام نلع قاطاو. ضزألا نم ضفعتلا ناكل ره ةفللا ف

 وأ ارفتم اق: له. يؤارلا نم كلشلا ىلع لذت ؛زآ باص عه بعص لم: رفاس عج
 ةحابإلل انه رمألا :انرمأي .ءاذحلاك ناسنإلا مدق ف سبلي ام وهو «فخ عمج :انفافخ .نيرفاسم

 .بحلا :ىوحلا .لازنإ وأ عامج نم لسغلا بجوي ام ًاعرشو .دعبلا ةغل يه :ةبانملا .زاوملااو

 لمشي يذلا يبرع نع هل ازيمت عمجللا ىلإ بسنو «يداوبلا ناكس مهو «بارعأ ىلإ ةبسن :يبارعأ
 عفترم توصب يأ :هتوص نم اوحن .يلاعلا ديدشلا :يروهجللا .ىرقلا وأ ةيدابلا نكسي نم

 :ضضغا .هقحتسي ال ءوس يف عقو نمل لاقت عجوتو محرت ةملك :كحيو .ذح :مؤاه .هتوصك

 :ةبوتلل لَو يلا يأ :لاز امف .لامكلا ثيح نم مهلمع لثم لمعي مل يأ :ممهي قحلي امل .ضفعخا

 .ةبوتلا لوبقل
 زاوج «هنيد رمأ نم لكشأ امع ملعلا لهأ فلكملا لاؤسو ملعلا بلط ىلع ثحلا :تيدحلا دافأ

 ثدحلا نم ةدملا ئدتبتو «ةليلو موي ميقمللو ءاهيلايلب مايأ ثالث رفاسملل هتدمو نيفخلا ىلع حسملا

 نوكي نأو «ةلماك ةراهط دعب سبلي نأو ءارهاط- فخلا نوكي نأ :حسملا زاوحل طرتشيو ءهسبل دعب

 نيفنملا حسم بونيو ؛ىلبي نأ نود هتجاحلا رفاسملا ددرتل هيف يشملا عباتت نكمي نأو «نيبعكلل ارتاس

 لوبو طئاغ نم :ثيدحلا يف ركذ امك طقف رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا يف نيلجرلا لسغ نع

 يف دب الف «سافنلاو ضيحلاو ةبانحجلاك ربكألا ثدحلا نم ةراهطلا يف امهلسغ نع بوني الو «مونو

 يق توصلا ضفخو «نيحلاصلاو ءاملعلا عم بدأتلاو «نيلجرلا لسغو فخلا عزن نم ةلاحلا هذه

 نسحو هملح يف عي يبلاب ءادتقالا «كولسلا دعاوقو بدألا نسح لهاجلا ميلعت .ملعلا سلاجب

 برقلاو مهبحو نيحلاصلا ةسلاجم ىلع صرحلا ,مهوقعو مهملع ردق ىلع سانلا هتبطاخمو هقلخ

 نأ ةبحملا نأش نم «روجفلاو يصاعملا لهأب بلقلا قلعت نم رذحلاو «رارشألا ةطلاخم نع مهنم

 ةاجنلاب ريشبتلاو ءءاجرلاو لمألا باب حتف .هتعاط ىلع هلمحتو بحي نم قيرط ىلإ بحمل بذجحت

 ار بابلا ركذو «ةبوتلا باب هحتفو «ةيادحلا هريسيتو َقْبَو هللا ةمحر ةعم .ةظعوملا ف فطللاو

 .هتقيقحب ملعأ هللا ًاباب نوكي دقو «كلذ نع ةيانك نوكي



 ةبوتلا ظفل نإ

 .طق ًاريخخ لمعي مل هنإ «تاذعلا كوس كلاقو 1 لاغت لا لو هلق دابق بنات اج :ةمحرلا

 ىلإف «نيضرألا نيب اوسيق :لاَقف كمكح يأ- مهني ه هولعجف يمدآ ةروص يف كلم مهاتأف

 ةكئالم هتضبقف دارأ يلا ضرألا ىلإ ندأ هودجوف اوساقف ءامل وهف ندأ ناك امهتيأ

 نم لعجف ريشب برقأ ةحلاصلا ةيرقلا يف ناكف" :حيحصلا ةياور يقو .هيلع قفتم "ةمح لا

 ."اهلهأ

 رقت نأ هذه ىلإو يدعابت نأ هذه ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف" :حيحصلا 52 ةياور يو

 ىأنف" :ةياور يفو ."هل رفغف ربشب برقأ هذه ىلإ هودجوف ءامهنيب اهاوسيق" :لاقو

 20" ردن

 ةبوتلا باتك ف ملسمو .(ليئارسإ نيب نع ركذ ام باب) ءايبنألا باتك ف يراخبلا هاور ثيدحلا )١(

 .(لتاقلا ةبوت لوبق باب)
 اهلهأل لرزتعملاو اهيف دهازلاو 0 ايندلا لاغشأ نع يلختملا وه :بهار :ثيدحلا ةغل
 نيب يأ :هنيب .الصافو ًالئاح نوكي ءيش يأ : يأ «يراكنتسا ماهفتسا :لوح نم .قاشملل دمعتملا

 ناك ىلا ةيرقلا مساو ءىرصب اهمسا نأ ناربطلا ىور :اذكو اذك ضرأ .ةبوتلاو بنذلا نم بئاتلا
 :ندأ .اهيلإ بهذ لاو اهنم جرح يلا يأ :نيضرألا .اهفصن غلب يأ :قيرطلا فصن .ةرفك اهيف
 .توم لا نم هباصأ ام لقث مغر ةقشمو دهحب ضف :ىأن .برقأ

 زاوج كلذكو «قيعقاولا ةلثمألا برضب ةظعوملاو هيجوتلا ف دو يبلا بولسأ نسح :ثيدحلا دافأ
 قحلاو ريخلل دادعتسا اهيف يلا سوفنلا .هفلاخي امب مالسإلا تأي مل امث ةقباسلا ممألا نع ثدحتلا
 ىلع ةدابعلا ةلق عم ملعلا لضف .ىدهلا قير نع يح ءاوعألا اه ةيرتا:نإو ةماقتمالا ىلإ عجرت

 «كلهأو كلهف ًاعنص نسحي نأ دارأ ثيح نم ءاسأ اعر لهاجلا دباعلا نأل ؛لهجلا عم ةدابعلا ةرثك

 امهم لوبقم بئاتلاو ,حوتفم ةبوتلا باب .عفنيو عفتنيف قحلل قفويف ملعلا رونب يدتهي ملاعلاو
 اذ نوكي نأ سوفنلا ةحاعل بصتني نمو ريخلا ىلإ يعادلا ىلع .اياطخلا ترثكو بنذلا هنممظع

 ةبوت لوبق. .ءاجرلا باب حتفو لمألا ليبس امي كلسيو سوفنلا حلصي ؛ ال نطفي ثيحب ةغلاب ةمكح
 عنمي لو ءاناودعو ًادمع سوفنلا هلتق نأ ثيدحلا نم رهاظلا نأل ءاملعلا عامجإ هيلعو ًادمع لتاقلا

 ا ل ل ل ل

 ماتيس هللا َلدَبُي كلو اًحلاّص ًالَمَع َلِمَعَو َنَمآَو باك نَم لل :ةاقرتفلا ةروسحت ف
 يضاعملا لهأ ةبناحب .(قَحْلاب 0 هللا َمَرَح يلا َسْفْنلا اوُلُكقت لَو :للاعت هلوق دعب (تاَنَسَح
 ةيوبل هللا بح .حالصلاو ملعلاو ىوقتلا لهأ ةبحاصمو ؛مهلاح ىلع ارمادام مهتعطاقمو
 لمحتو دهنللا لذب .ةاجنلا ىلإ نيبئاتلا هدابع ديب هذخأو مهب ةاهابم كلذب ةكئالملا ه 0007 هدابع

 .ّكْيَو هللا ىلإ ةبوتلا ف ةبغرلا قدص ليلد نيبرقملا لمع لعفو «نيحلاصلاب قاحللا لجأ نم

 ناك اذإ كلذكو «بئاغلا ظفلب هب قطنلا ةركياام ريع نع امزاك لقني وأ اع شمر نع وسع

 -هلوق هيلإ راشأ امك «باطخلا يف بدألا نسحلا ةاعارم هيلإ هفيضي الف هريغ مالكلا اذهه بطاخي .



 ةبوتتلا ظفل نانا

 :لاق يمع نيح هينب نم بعك دئاق ناكو «كلام نب بعك نب هللا دبع نعو

 .كوبت ةوزغ يف هلي هللا لوسر نع فلخت نيح هنيدحب ثدحي ه5 5 كلام نب بعك تحمس

 دق ينأ ريغ ؛كوبت ةوزغ يف الإ طق اهازغ ةوزغ يف كي هللا لوسر نع فلختأ ل :بعك لاق

 نوملسملاو لي هللا لوسر جرح امنإ ؛هنع فلخت دحأ بتاعي ملو «ردب ةوزغ يف تفلخت

 تدهش دقلو .داعيم ريغ ىلع مهودع نيبو مهنيب ىلاعت هللا عمج ّىح شيرق ريع نوديري
 ءردب دهشم امب يل نأ بحأ امو «مالسإلا ىلع انقثاوت نيح ةبقعلا ةليل كي هللا لوسر عم

 يف خي هللا لوسر نع تفلخت نيح يربخ نم ناكو .اهنم سانلا يف ركذأ ردب تناك نإو
 ام هللاو (ةوزغلا كلت يف هنع تفلخت نيح نيم رسيأ الو ىوقأ طق نكأ م ينأ كوبت ةوزغ

 ةوزغ ديري عي هللا لوسر نكي ملو «ةوزغلا كلت يف امهتعمج ّىح طق نيتلحار اهلبق تعمج

 لبقتساو ؛ديدش رح يف كي هللا لوسر اهازغف ةوزغلا كلت تناك يح اهريغب ىرو الإ

 مهوزغ ةبهأ اويهأتيل مهرمأ نيملسملل ىلجف ؛اريثك ًاددع لبقتساو ازافمو ًاديعب ًارفغس

 ظفاح باتك مهعمجي الو ريثك هللا لوسر عم نوملسملاو ؛ديري يذلا مههجوب مهربخأف
 هب ىفخيس كلذ نأ نظ الإ بيغتي نأ ديري لجر لقف :بعك لاق .(ناويدلا كلذب ديري)

 «لالظلاو رامثلا تباط نيح ةوزغلا كلت هلي هللا لوسر ازغو .هللا نم يحو هيف لزني مل ام

 هعم زهجتأ يكل ودغأ تقفطو ءهعم نوملسملاو ِي هللا لوسر زهجتف ءرغصأ اهيلإ انأف

 كلذ لزي ملف «تدرأ اذإ كلذ ىلع رداق انأ :يسفن يف لوقأو ءائيش ضقأ ملو عجرأف

 ضقأ لو هعم نوملسملاو ًايداغ كي هللا لوسر حبصأف دحلا سانلاب رمتسا تح يب ىدامتي

 ىح يب ىدامتي كلذ لزي ملف ايش ضقأ ملو تعجرف تودغ مث ءائيش يزاهج نم
 «يل كلذ ردقي مل مث !تلعف يتيل ايف ,مهكردأف لحترأ نأ تممهف «وزغلا طرافتو اوعرسأ

 الإ ,ةوسأ يل ىرأ ال يأ يننرحي كي هللا لوسر جورحخ دعب سانلا يف تجرخ اذإ تقفطف

 يركذي ملو ءءافعضلا نم ىلاعت هللا رذع نمم ًالجر وأ «قافنلا يف هيلع اصومغم الجر

 لاقف ”؟كلام نب بعك لعف ام" :كوبتب موقلا يف سلاج وهو كوبت غلب بح عي هللا لوسر
 لبج نب ذاعم هل لاقف .هيفطع يف رظنلاو هدارب هسبح هللا لوسر اي :ةملس ئب نم لحجر

 انيبف خي هللا لوسر تكسف ءاريخ الإ هيلع انملع ام هللا لوسر اي هللاو !تلق ام سكب :

 اذإف «ةمئيخ ابأ نك :ي هللا لوسر لاقف «بارسلا لوزي ًاضيبم ًالجر ىأر كلذ ىلع وه

 هيونتو ءلكشتلا ىلع ةكئالملا ةردق ىلإ ةراشإ ثيدحلا يفو ."هنيب لوحي نمو ءهل لهف لتق هنإ"-

 .يمدآلا ةررص ىلع مكحلا كلملا لعج ثيح ناسنإلا لضفب



 ةبوتقلا ظفل :6

 :بعك لاق .نوقفانملا هزل نيح رمتلا عاصب قدصت يذلا وهو «يراصنألا ةمئيخ وبأ وه
 بذكلا ركذتأ تقفطف «يثب يرضح كوبت نم ًالفاق هجوت دق عي هللا لوسر نأ يغلب املف

 :ليق املف ءيلهأ نم يأر يذ لكب كلذ ىلع نيعتسأو ؟ادغ هطخس نم جرخأ مب : :لوقأو
 تعمجأف ءادبأ عشب هنم جنأ مل نأ تفرع يح نع حاز امداق لظأ دق وي هللا لوسر نإ

 هيف عكرف دجسملاب أدب رفس نم مدق اذإ ناكو ءًمداق كي هللا لوسر حيصأو .هقدص

 اوناكو هل نوفلحيو هيلإ نورذتعي نوفلخملا هءاج كلذ لعف املف ؛سانلل سلج مث نيتعكر

 هللا ىلإ مهرئارس لكوو محل رفغتساو مهعيابو مهتينالع مهنم لبقف ءألجر نينامثو اعضب
 يح يشمأ تئجف «لاعت :لاق مث بضغملا مسبت مسبت تملس املف .تفج ىح ىلاعت
 لوسر اي :تلق :لاق "؟كرهظ تعتبا دق نكت ملأ ؟كفلح ام ":يل لاقف هيدي نيب تسلج

 ,رذعب هطخس نم جرخأس نأ تيأرل ايندلا لهأ نم كريغ دنع تسلج ول هللاو ينإ هللا

 نع هب ىضرت بذك ثيدح مويلا كتثدح نئل تملع دقل هللاو نكلو ًالدج تيطعأ دقل

 ىبقع هيف وجرأل نإ هيف يلع دحت قدص ثيدح كتثدح نإو «يلع كطخسمي هللا نكشويل
 تفلخت نيح ئم رسيأ الو ىوقأ طق تنك ام هللاو ءرذع نم يل ناك ام هللاو .َكي هللا
 راسو ."كيف هللا يضقي ىح مقف ءقدص دقف اذه امأ" :ي هللا لوسر لاقف :لاق .كنع
 ترجع دقل .اذه لبق ابنذ تبنذأ كانملع ام هللاو :يل اولاقف ينوعبتاف ةملس نب نم لاجر
 كبنذ كيفاك ناك دقف «نوفلخملا هب رذتعا امب كي هللا لوسر ىلإ ترذتعا نوكت الأ يف
 لوسر ىلإ عجرأ نأ تدرأ ىح ينوبنؤي اولاز ام هللاوف :لاق .كل هلي هللا لوسر رافغتسا
 نالجر يقل «معن :اولاق ؟دحأ نم يعم اذه يقل له :مهل تلق مث ءيسفن بذكأف عي هللا

 عييبرلا نب ةرارم :اولاق ؟امه نم :تلق :لاق .كل ليق ام لثم امل ليقو ؛تلق ام لثم الاق
 امهنف ارذب ادهش دق نيحلانع نيلجر ىل اوركذف :لاق «يفقاولا ةيمأ نب لالهو «يرممعلا

 نم ةئالثلا اهيأ انمالك نع كي هللا لوسر ىفو .يل امهوركذ نيح تيضمف :لاق .ةوسأ

 يسفن يف يل تركت يح -انل اوريغت لاق وأ- سانلا انبنتجاف :لاق .هنع فلخت نم نيب
 يابحاص امأف .ةليل نيسمخ كلذ ىلع انثبلف ء«فرعأ ىلا ضرألاب يه امف «ضرألا

 جرخأ تنكف «مهدلجأو موقلا بشأ تنكف انأ امأو .نايكيي امهتويب يف ادعقو اناكتساف
 3ك هللا لوسر يآو ءدحأ ئملكي الو «قاوسألا يف فوطأو نيملسملا عم ةالصلا دهشأف

 مأ مالسلا درب هيتفش كرح له ا م ا

 هوحن تفتلا اذإو يلإ رظن تالص ىلع تلبقأ اذإف ءرظنلا هقراسأو هنم ابيرق يلصأ مث



 ةبوتاا ظفل هه

 رادج تروست ىح تيشم نيملسملا ةوفج نم يلع كلذ لاط اذإ يح «نيع ضرعأ

 يلع در ام هللاوف هيلع تملسف --يلإ سانلا بحأو يمع نبا وهو- ةداتق يبأ طئاح

 «تكسف ؟6 هلوسرو هللا بحأ ئملعت له هللاب كدشنأ ةدانق ابأ اي :هل تلقف «مالسلا

 يانيع تضافف .ملعأ هلوسرو هللا :لاقف .هتدشانف تدعف تكسف هتلشانف تدعف

 ماشلا لهأ طبن نم يطبن اذإ ةنيدملا قوس يف يشمأ انأ انيبف «رادحلا تروست يح تيلوتو

 . وريشي سانلا قفطف ؟كلام نب بعك ىلع لدي نم :لوقي ةنيدملاب هعيبي ماعطلاب مدق نمم
 دعب امأ :هيف اذإف هتأرقف .ابتاك تنكو ءناسغ كلم نم ًاباتك يلإ عفدف نءاج يح يلإ هل

 انب قحلاف ةعيضم الو ناوه رادب هللا كلعجي ملو ءكافاج دق كبحاص نأ انغلب دق هنإف

 اذإ ىئح ءاقرجسف رونتلا اك تمميتف !ءالبلا نم اضيأ هذهو :اهتأرق نيح تلقف .كساون

 نإ :لاقف.ييتأي ا هللا لوسر لوسر اذإ:يحولا ثيلعساو نيسمخلا نه. ةوعبرأ تضم

 اهزتعا لب ال :لاقف ؟لعفأ اذام مأ اهقلطأ :تلقف «كتأرما لزتعت نأ كرمأي و هللا لوسر

 مهدنع نوكف كلهأب يقحلا :قأرمال تلقف .كلذ لثمي يبحاص ىلإ لسرأو .اهنبرقت الف

 اي :هل تلاقف كي هللا لوسر ةيمأ نب لاله ةأرما تءاجف .رمألا اذه يف هللا يضقي يح

 ال نكلو ءال :لاق ؟همدخأ نأ هركت لهف مداح هل سيل خيش ةيمأ نب لاله نإ هللا لوسر

 نم ناك ذنم يكبي لاز ام هللاوو «ءيش ىلإ ةكرح نم هب ام هللاو هنإ :تلاقف .كنبرقي

 كتأرما يف هيي هللا لوسر تنذأتسا ول :يلهأ ضعب يل لاقف .اذه هموي ىلإ ناك ام هرمأ

 ييردي امو خي هللا لوسر اهيف نذأتسأ ال :تلقف .همدخت نأ ةيمأ نب لاله ةأرمال نذأ دقف

 ؛يلايل رشع كلذب ثبلف «باش لجر انأو اهيف هتنذأتسا اذإ يي هللا لوسر لوقي اذام

 ىلع ةليل نيسمخ حابص رجفلا تيلص مث ءانمالك نع يم نيح نم ةليل نوسمخ انل لمكف

 «يسفن يلع تقاض انم ىلاعت هللا ركذ ىلا لاح لا ىلع سلاج انأ انيبف ءانتويب نم تيب رهظ

 :هتوص ىلعأب لوقي علس ىلع ىوأ خراص توص تعم «تبحر امي ضرألا يلع تقاضو

 و هللا لوسر نذآف .جرف ءاج دق هنأ تفرعو ًادجاس تررخف «رشبأ كلام نب بعك اي

 لبق بهذف .اننورشبي سانلا بهذف ءرجفلا ةالص ىلص نيح انيلع كيو هللا ةبوتب سانلا

 .لبحلا ىلع وأو يلبق ملسأ نم عاس ىعسو ًاسرف لجر يلإ ضكرو نورشبم يبحاص

 يبون هل تعزن ينرشبي هتوص تعمس يذلا ينءاج املف «سرفلا نم عرسأ توصلا ناكف

 تقلطناو امهتسبلف نيبوث ترعتساو «ذئموي امهريغ كلمأ ام هللاو «هارشبب هايإ امقوسكف

 هللا ةبوت كنهتل :يل نولوقيو ةبوتلاب ئنوثهي ًاجوف سانلا يناقلتي و هللا لوسر ممأتأ



 ه5
 ةبوتلا ظفل

 ديبع نب ةحلط ماقف «سانلا هلوح سلاج كي هللا لوسر اذإف دجسملا تلخد بح ؛كيلع

 بعك ناكف «هريغ نيرجاهملا نم لجر ماق ام هللاو .نأنهو ئحفاص نح لورهي ه5 هللا
 نم ههجو قربي وهو لاق و هللا لوسر ىلع تملس املف :بعك لاق .ةحلطل اهاسني ال
 مأ هللا لوسر اي كدنع نمأ :تلقف ."كلمأ كتدلو ذنم كيلع رم موي ريخب رشبأ" لا
 ههجو رانتسا رس اذإ 2 هللا لوسر ناكو ؛"َقيَو هللا دنع نم لب ال" :لاق ؟هللا دنع نم
 لوسر اي :تلق هيدي نيب تسلج املف ,هنم كلذ فرعن انكو ءرمق ةعطق ههجو نأك ىح
 :6 هللا لوسر لاقف .هلوسر ىلإو هللا ىلإ ةق ةقدص يلام نم علخنأ نأ تبوست نم ذإ هللا

 :تلقو «ربيخج يذلا يمهس كسمأ نإ :تلقف ."كل ريخ وهف كلام ضعب كيلع كسمأ"
 «تيقب ام ًاقدص الإ ثدحأ الأ بوت نإو «قدصلاب يناحنأ امنإ ىلاعت هللا نإ هللا لوسر اي
 كلذ تركو دي تيالخلا قمم قلاع هلا هؤليآ نينلللا قم ادخنأ تيلعاام كلاوصن

 لوسرل كلذ تلق ذنم ةبذك تدمعت ام هللاو .ىلاعت هللا ينالبأ امم نسحأ كلي هللا لوسرل
 : ىلاعت هللا لزنأف :لاق «يقب اميف ىلاعت هللا يظفحب نأ وجرأل ٍنإو .اذه يموي ىلإ يي هللا

 ىح 6 «ةرئسُلا ةَعاس يف ُهوُعِباَنيذلا ٍراصنألاَو َيِرجاَهُمْاَو يلا ىلع هللا باك دقلإ)
 ْمِْنَلَع تقاَضص اذإ ىّتَح اوُقْلُح َنيذْلا ةنالثلا ىلَعَو * ٌميحَر فوُْؤَرمهبُهكإ) :غلب
 هللاو :بعك لاق .276َنيِقداّصلا َعَم اوُتوُكَو هللا اولا :غلب ىح "76ْتَبْحَر مب ضْرَألا
 لوسر يقدص نم يسفن يف مظعأ مالسإلل هللا ناده ذإ دعب طق ةمعن نم يلع هللا معنأ ام
 اوبذك نيذلل لاق ىلاعت هللا نإف :اوبذك نيذلا كله امك كلهأف ,هتبذك نوكأ الأ هِي هللا

 مدلل اذإ كَل هللاب نولي )ا : ماا رار ا امرا ل دخ

 اوُناَك اًمب ءاَرَج ُمنَهَج ْمُهاَوْأَمَو سجر مُهَِإ ْمُهْنَع اوضرغأف ْمُهْنَع اوضرْغُتل مه
 يل سل خل ناسك

 لوسر مهنم لبق نيذلا كئلوأ رمأ نع -ةثالثلا يأ- انفلخ انك :بعك لاق ."”6نيقس

 ١ اال ماسح

1 

 باك مك لإ الإ هللا نم أَجْلم أل نأ اوُنطَو مُهسفل هلأ ْمِهْيَلَع َتَقاَضَو) :ةيآلا ةمدت )١( الترية:١١8 ٠
 ال .اونقيأ :اونظ .اهتعسو اهبحر عم يأ :تبحر اب .«ميحّرلا ُباَوَتلا َوُه هللا َنِ | اوُبوُتل ْمِهْيَلَع
 .ةبوتلا بابسأ مهمهلأ :مهيلع بات .هرافغتسا ىلإ الإ هللا طخخس نم رفم ال :هيلإ الإ هللا نم ًاجلم
 .ةحيحصلا ةبوتلا لبقي :باوت

 .«َنيقداّصلا َعَم اوُوُكَو هللا اوقا اونمآ َنيِذْلا اًهْيَأ اَيإ) :اهلماكب ةيآلاو .5١١:ةبوتلا )١(

 .مهنطاب ثبخل رذق :سجر .مهتبقاعم اوكرتت :مهنع ارضرعتل .متعجر :متبلقنا .45586 :ةبرتلا (5)
 .مهنكسم :مهاوأم



 ةبوتلا ظفل ها/

 هللا ىضق يح انرمأ قي هللا لوسر أجرأو مهل رفغتساو مهعيابف هل اوفلح نيح لي هللا

 انفلخ امم ركذ يذلا سيلو «اوُفْلُ َنيذلا ةَالقلا ىَلَعَو ]ر :ىلاعت هللا لاق .كلذب هيف ىلاعت

 «هنم' لبقق هيلإ رذتعاو هل افلح نمع انرفأ هؤاحزإو انايإ هفيلخت وه اغإو ءوزغلا نع انفلخت

 نأ بحي ناكو «سيمخلا موي كوبت ةوزغ يف جرح كك يبلا نأ" :ةياور يفو .هيلع قفتم

 أدب مدق اذإف «ىحضلا يف ًاراغ الإ رفس نم مدقي ال ناكو" ةياور فو ٠ "سيمخلا موي جرخي

 .©"0"هيف سلج مث نيتعكر هيف ىلصف دجسملاب

 بات بابو ةءارب ةروس «ريسفتلا فو (كوبت ةوزغ باب) يزاغملا باتك يف يراخبلا هاور ثيدحلا . )١(

 ةبوت باب)ةبوتلا باتك يف ملسم هاورو .اهريغو (اوفلخ نيذلا ةثالثلا ىلعو باب)و «(يبنلا ىلع هللا
 .(كلام نب بعك

 «ةنيدملاو ةكم نيب ءامل مسا :ردب .داهجلا ىلإ هعم جرخي مل :فلخت .عضوم مسا :كوبت :ثيدحلا ةغل

 يلا لبإلا :ريعلا .نيكرشملاو يي لوسرلا نيب ةروهشملا ةكرعملا هيف تعقو يذلا ناكملا يمس هبو

 ىلع ٌعِلَو يبلا راصنألا اهيف عياب يلا ةليللا يهو :ةبقعلا ةليل .قافتاو دعوم :داعيم .اهلامحأ اهيلع

 نأ بحأ ام .اندهاعتو هيلع انعيابت :انقئاوت .ةيناثلا ةبقعلا ةعيب يهو ءهورصنيو هوديؤي نأو مالسإلا

 يل :ركذأ .ةبقعلا ةليل دهشأ 1 اركب تدهش قا تعا قا :ردب دهشم امك يل

 لدفعو هدفت لفع انناك ركب نأب كلذو ؛هريغ رهظأو هدصقم ىفخأ يأ :يرو .ةليضفلا

 ءاهيف ءام ال يلا ةالفلا يهو «ةزافم لاقيو رافقت دوصقملا وه هنأ عماسلا مهفي دقو رخآ ًائيش

 اودعتسيل :اوبهأتيل .ةيروت ريغ نم هديري يذلا دصقملا حضوأو فشك :يلجف .ًالؤافت كلذب تيمس

 :تباط .هيلإ نوهجتي يذلا مهدصقم :مههجوب .ةدعلا :ةبهألاو «مهرفس يف هيلإ نوجاتحياع

 بصنتو مسالا عفرت يلا عورشلا لاعفأ نم يهو «تلعج :تقفط .ليمأ :رعصأ .تجضنو تعنيأ

 جي انرتطم اسوس: قرف ةتايجاح ؛تيداهج_.هتوقفو شلات[ ق ةاينجالا دنا يتق

 هدي را اا نطب ةملس ونب :ةملس نب نم لحجر لاقف .هنيد

 دوربلاو «ءادرلا وأ رازإلا وهو درب نيثم :هداربو ءجورخلا نم هعنم هسبح :هيفطع يف رظنلاو هدارب
 سبال :اضيبم .ربكلاو بجعلا نع ةيانك ةلمحلاو «هيبناج :هيفطع .طوطخ اهيف نميلا نم بايث

 .رجلا دادتشا تقو ءاملاك دعب نم ناسنإلل رهظي ام بارسلاو (كرحتي :بارسلا هب لوزي .ضايبلا

 .بهذو لاز :حاز .اندو لبقأ :ًامداق لظأ .نزحلا دشأ ثبلا : :يثب .ًاعجار :ًالفاق .هيف نعط : هزسمل

 يلا لبإلا يه رهظلا :كرهظ .تيرتشا :تعتبا .تمرع :تعمجأ .لبقتسملا نمزلا دبألا :ادبأ

 .يع و هيبن ءاضرإو يلع هتبوتب ًاريخ هللا ئيبقعي نأ :َكَلَو هللا ىبقع : :بضعغت :يلع دحت .بكرت

 ٍ:ملسم دنعو «يراخبلا ظفل اذه :يرمعلاو .موللا دشأ ٍينومولي :ئنوبنوي .ضهنو بثو :راثو

 38 مهردما :عرقلا تش اهوطح زن, الذ اناكدتاف تريغت :تركدت .ةودق :ةرسأ .يرماعلا

 .ضارعإ :ةوفج .ةيفح يف هيلإ رظنأ :رظنلا هقراسأ .اًرئاد يشمأ :فوطأ .مهاوقأ :مهدلجأ

 - .ئيع عومد ترثك :يانيع تضاف كلأسأ :كدشنأ .ناتسب :طئاح .اًروس تولع :تروست



 هم ةيوتلا ظفل

 .هحج رختسي :يأ ءاملا طبنتسي هنأل هب يمس «حالف :يطبن .تيتأ ثيح نم تعجر :تيلوت-

 ناوه رادب هللا كلعجي مل .مهيألا نب ةلبج وه :ناسغ كلم .ذحأ :قفط .لكوي امل مسا :ماعطلا

 ةاساوملا نم :كيساون .كققح اهيف عيضي وأ اهيف نامت رادب اًعطقنم هللا كلعجي مل يأ :ةعيضم الو
 .هيف ربخي ام :رونتلا .تدصق :تمميتف .ىلاعت هللا نم رابتخالاو ءالتبالا :ءالبلا .كنع ففخن يأ
 عامجلا نم جاوزألا ةطلاخم اهطلاخت ال :اهلزتعا .أطبأ :ثبلتسا .اهتقرحأو احّتدقوأ :اقرجسف

 هب ام .نيعبرألا زواج نم ليقو «نيثالثلا زواج نم وهو لهكلا قرف نس وذ :خيش .هتامدقمو
 نكي مل هنأ رهاظلاو .همدخي نم يأ :يلهأ س ضعب .هبرك ةدش نم كلذو ؛هكرحي ام يأ :ةكرح

 .ةيآلا (ةثالثلا ىلعو) ىلاعت هلوق يف يأ :انع هللا ركذ ىلا لاحلا :هعم.مالكلا نع: ىف نميف الاضغاد

 وه :ملسأ نم عاس .ماوعلا نب ريبزلا وه :لجر .ركب وبأ وه :خراص .تعسو :تبحر امم
 دجس يأ :اًدجاس تررخف .ةنيدملا يف لبج :علس .عفتراو دعص :قوأ .يملسألا رمع نب ةزمح
 نع ةيانك وهو عملي :قربي .دصقأ :ممأتأ .امهتهج :يبحاص لبق .ملعأ :نذآف .ركشلا ةدجس

 هلوبقو ةبوتلل يقيفوت ىلع هلل يركش نم يأ :يبوت نم نإ .هرون ىلع ارون داز :رانتسا .رورسلا
 يأ:لاق .هيلع معنأ :هللا هالبأ .اهيف ىعقبو يبيصن :يمهس .قدصتأ :دارملاو (ج رحخأ :علخنأ .ام

 نم ١١5 111/ تايآلا يهو ؛هيبحاص ىلعو هيلع ةبوتلا اهيف تلزن يلا ةيآلل اًنسيبم بعك
 يهو «ةدشلا تقو :ةرسعلا ةعاس .مهل هلوبقو مهيلع هتبوت مادأ يأ :هللا بات دقل .ةبرتلا ةروس
 «ثيدحلا يف ركذ امك ةنيدملا يف رامثلا تباطو رحلا دتشا نيح تناك دقف «كوبت ةوزغ ف مفاح
 .رسخأ :ًاجرأ .ةفاسملا دعب عم ةلحارلاو دازلا يف ةلق ىلع ارناك امك
 هللا ىلص هتطخ .راذعألا هقيفلت مدعو «هريصقتب هفارتعاو .هقدصو ملسملا ةحارص :ثيدحلا دافأ
 هريدقت نسحو ططخلا ةيرس ىلع هتظفاحمك ,يركسعلا ديعصلا ىلع ةميكحلا ملسو هيلع

 ةاقلملا ةمهملا ىوتسم ىلع اونوكي يح ةيعقاولا ةروصلا ف مهعضوو هدنحب هريرغت مدعو «فقرملل
 اوناك ام مغر ةيعاوطو اضر نع لجو زع هللا ليبس يف داهملا ىلإ نيملسملا عافدنا .مهقتاع ىلع
 نم ملسملا ملأت .دادعتسالاو ةبهألا ذحأب ةردابملاو (عوطتلا ف ددرتلا مدع .ةصمختو ةدش نم هيلع

 000 ةحارص .نيقفانملا وأ نيفلخختملا نم نوكي ال نأ هصرحو «بجاولا ءادأ يف هريصقت
 لماعي .مهسفن نأ ىلع ناك ولو قحلا مهوقو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم مهقاصو مهنع هللا
 راذعألا را ةيلوعسملا نم قفانملا ىفعي ال .ىلاعت هللا .ىلإ هنطاب رمأ كرتيو هرهاظ ىلع ناسنإلا
 ثارتكالا مدع .قالخألاو كولسلا يف مهب هبشتلاو ىوقتلاو حالصلا لهأب ءادتقالا .لطابلا هنيزتو
 ةيصعملا هنم ترهظ نم ةعطاقم بوجو .مهذتو مهحضفت مايألل مهكرتو .قوسفلاو قافنلا لهأب
 ح ناوهلاب هرعشي ام ةعطاقملا يعاود نم كلذ ريغو همالس ىلع درلاو هيلع مالسلاو هتطلاخم مدعب

 ام ءازج ءاكبلاو «ةيصعملا لعف نم طرف ام ىلع هملأتو نموملا مدن .ةبوتلا رهظيو بنذلا نع علقي
 .بيدأتلا ف غلبأ نوكيل عمتجملا نع مهلزعب ولو ةاصعلا رجه يف مالسإلا ديدشت .هادي تفرققا

 نمل ضرعتلاب ءيسملا فطلت .ةبوتلا بالجتساو ةرفغملا راطمتساو ةمحرلا نطاومل ضرعتلا بابحتسا
 مهيلع هقافشإو هبحص يف هتفأرو ملسو هيلع هللا ىلص هقلخ نسح .راذتعالاب هيلإ ددوتلاو هيلإ ءاسأ

 -قدص اًريخ هب هللا دارأ نمو «هايندو هنيد يف ىلتبي نمؤملا .مهحرفب هحرفو مهرورسب هرورسو
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 هللا يضر يعازنخلا نيصحلا نب نارمع ' 'ميحلا حتفو نونلا مضب " ديحن يبأ نعو

 هللا :لوصر اي 2001 ا ا

 يئتأف تعضو اذإف ءاهيلإ نسحأ :لاقف اهيلو ي هللا ىن : اعدف «يلع همقأف اذح تبصأ

 هل لاقف .اهيلع ىلص مث تمجرف امي رمأ مث اهبايث اهيلع تدشف خي هللا ين اهي رمأف لعفف

 نم نيعبس نيب تمسق ول ةبوت تبات دقل :لاق ؟تنز دقو هللا لوسر اي اهيلع يلصت :رمع

 يلج هاب امص كدا وب عا كولو .مهتعسول ةنيدملا لهأ

 .ملسم
 ول" :لاق عي هللا لوسر نأ مهنع هللا يضر كلام نب سنأو سابع نبا نعو ل15

 هللا بوتيو بارتلا الإ هاف الب نلو «نايداو هل نوكي نأ بحأ بهذ نم اًيداو مدآ نبال نأ

 .هيلع قفتم ”بات نم ىلع

 ام ىلع هلوسر ةعاطو ىلاعت هللا ةعاط رثؤي نمؤملا .هيلع دهاع ام ىلع تبثو ىلاعت هللا عم -

 .اهسفن نم هنكمت نأ هتجوزل زوجي الف هرفك وأ هقافن اهيف نظي ةيصعم هنم تردب نم .امههاوس

 ةهارك .رورسلاو حرفلا تابسانم يف ةئنهتلا ميدقتو «رشبملا ةأفاكمو «ريخلاب ريسشبتلا بحتسي

 يف ناسنإلا ةاحب ف قدصلا رثأ .سانلا لاؤسو راقتفالا ىلإ كلذ يدؤي ال يك لاملا عيمجم قدصتلا

 ءافولا مازتلا .نيبئاتلا نيبنذملا نع هوفعو «ةبوتلا لوبقو هلضفت ىلع ىلاعت هللا ركش .ةرحآلاو ايندلا

 ةمج دئاوف ثيدحللو .قدصلاو قحلل قيفوتلاو ةبوتلاب نموملا حرف .ةيصعملا دعب ةعاطلاو «دوهعلاب

 .ةبوتلا باب صخي امم اهمهأ ىلع انرصتقا «ةريثك تاداشرإو

 .(قزلاب هسفن ىلع فرتعا نم باب) دودحلا باتك يف ملسم هاور ثيدحلا )١(
 نم نطب يهو «دماغ نم ملسم دنعو «دليوخ تنب ةلوخ يه :ةنيهج نم ةأرما :ثيدحلا ةغل

 هل لاقف .رتتستل اهفارطأ تعمج يأ :تدشف هيلع يداوبزا) قلل حشا يح

 عفر يف مهتفكل :مهتعسول .ةاصعلا نم يأ :نيعبس .اًركنم سيلو ةمكحلل اًيلجتسم يأ :رمع

 .ىلاعت هللا ةاضرم اهتلذب :اهسفنب تداج .مظعأ :لضفأ .مهماثآ

 ةثول نم هسفن ريهطت ىلع هصرحو «بنذلا هنم طرف اذإ مدنلاو ملأتلا نموملا قلخ نم :ثيدحلا دافأ

 رفكت ةيويندلا ةبوقعلا .ضار هنع وهو لجو زع هللا ىقليل هسفن كاله كلذ يف ناك ولو مثإلا
 نإف ءاهلمح عضت ىح لماحلا ىلع ئزلا دح ماقي ال .ةبوتلاو مدنلاب كلذ نرتقا اذإ' ةيصعمل بنذ

 نبلي ولو اهنع دلولا ٍيغتسي ىحف مجرلا ناك نإو ءاهسافن نم رهطت حف دلحلا اهدح ناك

 .اهريغ

 مكلاومأ امإ :ىلاعت هللا لوقو لاملا ةنتف نم يقتي ام باب) قاقرلا باتك يف يراخبلا هاور ثيدحلا (؟)

 - !انلات' نسأل نييداو مدا قبال ةآ اول يابو ةاكزلا باتك يف ملسمو (ةنتف مكدالوأو
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 :ىلاعت هللا لوقو لاملا ةنتف نم يقتي ام باب) قاقرلا باتك يف يراخبلا هاور ثيدحلا

 ىغتبال نييداو مدآ نبال نأ ول باب) ةاكزلا باتك يف ملسمو (ةنتف مكدالوأو مكلاومأ امنإ

 .(اثلاث

 ح اًصيرح لازي ال يأ :بارتلا الإ هفوج ًالمب نلو .داو ءلم :اًيداو :ثيدحلا ةغل

 .هربق بارت نم هفوج ئلتعو تومي

 صرخحلا اذهو ءايندلا عتم نم هريغو لاملا عمج ىلع ناسنإلا صرح ةدش :ثيدحلا دافأ

 لبقي .ةرحآلا نم رثكأ ايندلاب بلقلا لاغشناو «ةعاطلل عييضت هيف ناك اذإ مومذم ديدشلا

 .ةمومذملا تافصلا نم بات نم ةبوت ىلاعت هللا

 مث «لتقيف هللا ليبس يف اذه لتاقي «ةنجلا نالحدي ءرخآلا امهدحأ لتقي نيلجر ىلإ ىلاعتو

 .هيلع قفتم 7"دهشتسيف ملسيف لتاقلا ىلع هللا بوتي

 ا #

 "حوصنلا ةبوتلا

 َرْفَكُي نأ ْمُكُيَر ىَسَع ع اًحوُمُن ََبوَت هللا ىلإ اونو اوُنَمآ َنيِْلا اه اي) :ىلاعت هلوق
 يبلا هللا ىِزخُي ال َمْوَي ُاَهلألا اهتْخت نم يِرْجَ تانج ْمُكَلخُْيَ ْمُكَئاَنْيَس ْمُكَنَع

 ُنفْغاَو اكرو انل ممثأ انّبِو َنولوقُي مِهناَمْيأبَو مهيدأ َنْيَب ىعْسَي ْمُهْروُل ُهَعَم اوُنَمآ َنيِذْلاَو

 ئلتعو تومي يح اًصيرح لازي ال يأ :بارتلا الإ هفوج ألمي نلو .داو غلم :اًيداو :ثيدحلا ةغلد

 .هربق بارت نم هفوج
 ديدشلا صرحلا اذهو ءايندلا عتم نم هريغو لاملا عمج ىلع ناسنإلا صرح ةدش :ثيدحللا دافأ
 ةبوت ىلاعت هللا لبقي .ةرخآلا نم رثكأ ايندلاب بلقلا لاغشناو «ةعاطلل عييضت هيف ناك اذإ مومذم

 .ةموململا تافصلا نم بات نم

 (لتقيو دعب ددسيف ملسي مث ملسملا لتقي رفاكلا باب) داهجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ثيدحلا )١(
 .(ةنخلا نالحدي رحآلا امهدحأ لتقي نيلجرلا نايب باب) ةرامإلا باتك ِق ملسمو

 هتبحم انه ىلاعت هلل ةبسنلاب كحضلاب دارملا :ليقو ءكحضلا اذهب ملعأ هللا :كحضي :ثيدحلا ةغل

 هيلع باوثلاو هنع اضرلاو امهلعفل

 وحمي مالسإلا .ىلاعت هللا ةمحر نم سأيلا مدعو «ربك امهم بنذلا نم ةبوتلا بوجو :ثيدحلا دافأ

 .ماثآلا نم اهلبق ام وحمت ةبوتلاو «رفكلا ةعيرج نم هلبق ام

 555175-55/85) يبطرقلا ريسفت (؟)



5١ 

 .(ُريِدَق ءيش لك ىَلَع كن ان
 :ناتلأسم هيف 4اًحوُصَن َةَبوك هللا ىَلِإ اوُبوُت اوُنَمآ َنيِذْلا اَهُيَأ ايل :ىلاعت هلوق

 ه-
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 «ةبوتلاب رمأ (اًحوُصُن ٌةَبوك هللا ىَلِإ اوُبوُت اوُنَمآ َنيِذْلا اهي اَيإ :ىلاعت هلوق :ىلوألا

 يف اهيف لوقلاو اهنايب مدقت دقو .نامز لكو لاوحألا لك يف نايعألا ىلع ضرف يهو
 .اهريغو "ءاسنلا"

 الثا ىلع جول ةبوتلا يف بولقلا بابرأو ءاملعلا ةرابع تفلتحا اًحوُصَن َةَبوَ

 نع يورو .عرضلا ىلإ نبللا دوعي ال امك اهدعب ةدوع ال يلا يه :ليقف ؛الوق نيرشعو

 8ك يبلا ىلإ ذاعم هعفرو .مهنع هللا يضر لبج نب ذاعمو بعك نب يبأو دوعسم نباو رمع

 .لوقلا هل صلخأ يأ حصن :لاقي ؛ةصلاخلا ليقو .ةحصانلا ةقداصلا حوصنلا :ةداتق لاقو

 يلا يه :ليقو .هركذ اذإ هنم رفغتسيو هبحأ يذلا بنذلا ضغبي نأ حوصنلا :نسحلا لاقو

 لاقو .ةبوت ىلإ اهعم جاتحي ال يلا يه :ليقو .اهنم لجو ىلع نوكيو احلوبقب قثي ال
 «بنذلا نع عالقإلاو «ناسللاب رافغتسالاو «بلقلاب مدانلا حوصنلا ةبوتلا :ىصلكلا

 نكي مل ام لبقت الو ؛ةلوبقملا ةبوتلا يه :ريبج نب ديعس لاقو .دوعي ال هنأ ىلع نانئمطالاو

 نب ديعس لاقو «تاعاطلا نامدإو «لبقت نأ ءاجرو «لبقت الأ فوح :طورش ةثالث اهيف

 رافغتسالا :ءايشأ ةعبرأ اهعمجي :يظرقلا لاقو .مكسفنأ اه نوح صنت ةبوت :بيسملا

 لاقو .نالخلا ئيس ةرجاهمو «نانجلاب دوعلا كرت رامضإو «نادبألاب عالقإلاو ءناسللاب

 نب ليضفلا لاقو .ةبرغلاو ةلذلاو ةلعلاو ةلقلا :ةعبرأ حوصنلا ةبوتلا ةمالع :يروثلا نايفس

 :كامسلا نبا نع هوحنو .هيلإ رظني هنأك لازي الف «هينيع نيب بنذلا نوكي نأ وه :ضايع

 ركب وبأ لاقو .كرظنمل دعتستو كنيع مامأ هللا نم ءايحلا هيف تللقأ يذلا بنذلا بصنت نأ

 نيذلا ةثالثلاك ؛كسفن كيلع قيضتو «تبحر امي ضرألا كيلع قيضت نأ وه :قارولا

 ايندلا يف بنذأ نم نأل ؛ضوع دقفل ال ةبوت يه :يطساولا ركب وبأ لاقو ").اوفلخ
 وبأ لاقو .هلل ال هسفن ظفح ىلع هتبوتف ؛ةرخآلا يف اهتيهافرل بلط بات مث هسفن ةيهافرل

 نامدإو ,موصخلا لالحتساو «ملاظملا در يه حوصنلا ةبوتلا :يرصملا قاقدلا ركب

 الب افق ةيصعملا دنع هل تنك امك ءافق الب اهجو هلل نوكت نأ وه :ميور لاقو .تاعاطلا

 عجار «يفقاولا ةيمأ نب لاله «يرماعلا ةعيبر نب ةرازم ءكلام نب بعك :مه اوفلخ نيذلا ةثالثلا )١(



 1777 أ ل ل ير ا ل 7 يب ببيت "٠ ةيونيتنتلا فل

 .مانملا ةلقو «ماعطلا ةلقو «مالكلا ةلق :ثالث حوصنلا ةبوتلا ةمالع :نونلا وذ لاقو .هجو

 اتافآ نم وجنيل «ةمادنلا نم كفني الو «ةمالملا هسفنل اهبحاص رثكي نأ وه :قيقش لاقو
 نأل يووراار يقل ةحيصر ١ رص هوت مو ملا حرب لاقو .ةمالسلاب
 ىسني نأ وه حوصنلا ةبوتلا :دينحلا لاقو .هلثم ؛م سانلا نوكي نأ بحأ هتبوت تحص نسم

 نود ام يسن هللا بحأ نمو «هلل اًبحم راص هتبوت تحص نم نأل ؛ اذن هركذي لق ينذحلا

 ,حومج يصاعملا نع بلقو ,حوفسم عمد اهبحاصل نوكي نأ وه :©7نينذألا وذ لاقو .هللا
 .امظلاو عوجلا ةدباكمو ءءاكبلا ةرثكو «ىوملا ةفلاخم :ثالث اهتمالع :يلصوملا حتف لاقو

 ؛هل ةبوت ال عدتبملا نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأل ةبوتلا يه :يرتستلا هللا دبع نب لهس لاقو

 بسحب :ةفيذح نعو ."بوتي نأ ةعدب بحاص لك ىلع هللا بجح" :ِي هلوق ليلدب

 اذه :لاقي ؛صولخلا نم ةبوتلا لصأو .هيف دوعي مث بنذلا نم بوتي نأ رشلا نم لحرلا

 يقفو .ةطايخلا يهو ةحاصنلا نم ةذوخأم يه :ليقو .عمشلا نم صلح اذإ حصان لسع

 طايخلا مكحي امك اهتقثوأو هتعاط تمكحأ دق ةبوت األ :امجدحأ :ناهجو اهنم اهذحخأ

 عمجي امك ؛مك هتقصلأو هللا ءايلوأ نيبو هنيب تعمج األ :ياثلاو .هقيئوتو هتطايخب بوثلا

 لثم ؛ةبوتلا تعن ىلع «نونلا حتفب (احوصن) ةءارقو .ضعبب هضعب قصليو بوثلا طاينخلا

 .حصنلا يف ةغلاب ةبوت يأ ءروبص ةأرما

 ةبولا !ةءازعلا هذه ىلع هليوأتو ؛مضلاب مصاع نع ركب وبأو ةجراخو نسحلا أرقو

 :لاقي ؛ًاردصم نوكي نأو ,حصن عمج ؛(احوصن) نوكي نأ زوجي :ليقو .مكسفنأل حصن
 لاقو .بوهذلاو باهذلا وحن ؛ردصملا يف لوعفو ةلاعف قفتي دقو .ًاحوصنو ةحاصن حصن
 نهرو از تاجير :لاقي ؛حصن تاذ ةبوت دارأ :دربملا

 نوكت يذلا بنذلا :ءاملعلا لاق .اهنم ةبوتلا فيكو اهنم باتي لا ءايشألا يف :ةيناثلا
 نان ةلاسلا كنف اذن امس ناك نان نمد ال وأ دلل انعم ترك نأ نإ ولت ذل ليوا ديف

 وأ موص كرت ناك نإ اذكهو .اهنم تاف ام ءاضق مدنلا ىلإ مضني يح هنم حصت ال ةبوتلا

 هيلع ناك نإ صاصقلا نم نكمي نأف قح ريغب سفن لتق كلذ ناك نإو اك رلا ف اطيرفت

 مهي ايولطبت ناك نإ كلجلل هريظ نشا ل يرق دا يحبوي افذقاواك نإوا سل ايولظي ناكو

 هنع يفع نإ كلذك و .صالخإإلاب دوعلا كرت ىلع مزعلاو مدنلا هافك هنع يمفع نإف

 نسح ىلع ضحأ :هانعم ليق .كلذ ٌْقو يبلا هل لاق ؛ي كلام نب سنأ بقل :نينذألا وذ 1١(

 .هيلع ةمالسو هللا تاولص ةلمج نم لوقلا اذه نإ :ليقو .يعولاو عامتسالا
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 نم ُهَل َيِفُع ْنَمَق) :ىلاعت هللا لاق ؛هل ًادج جاو ناك نإ هيدؤي نأ هيلعف لامب لتسقلا يف

 اذح كلذ نع نإو .[17:ةرقبلا ةروس] (ناّسْحِإب هْيَلإ ءاَذَأَو فوُرْغَمْلاِ ٌغاَبئاَ ءيه

 صن دقو .هنع طقس حيحصلا مدنلاب ىلاعت هللا ىلإ بات اذإ ناك ام انناكاح -هللا دودح نم

 ىلع ليلد كلذ ينو .مهيلع ةردقلا لبق اوبات اذإ نيبراحما نع دحلا طوقس ىلع ىلاعت هللا

 بارُثلا كلذكو .هنايب مدقت ام بسح ؛مهيلع ةردقلا دعب اوبات اذإ مهنع طقست ال افأ

 نأ هل يغبني مامإلا ىلإ اوعفُر مث ,مهنم كلذ فرعو اوباتو اوحلصأ اذإ ةانزلاو قارٌّنملاو

 .اويلغ اذإ نيبراحن اك ةلاحلا هذه يف مهو ءاوكرتي مل ؛انبت :اولاقف هيلإ اوعفر نإو .مهدحمي

 ىلإ هدرب الإ هنم ةبوتلا حصت الف دابعلا ملاظم نم بنذلا ناك نإف .يعفاشلا بهذم اذه

 مزعلاف ًارداق نكي مل نإف ؛هيلع ارداق ناك نإ توري وأ ناك انيع- هنع جورخلاو هبحاص

 كلذو نيملسملا نم دحاوب رضأ ناك نإو .هعرسأو تقو لجعأ يف ردق اذإ هيدؤي نأ

 وفعي نأ هلأسي مث ؛هنع ررضلا كلذ ليزي هنإف «ىتأ نيأ نم يردي ال وأ هب رعشي ال دحاولا

 افعف ءهل كلذ لأسي نم لسرأ نإو .هنع بنذلا طقس دقف هنع افع اذإف ؛هل رفغتسيو هنع

 لجر ىلإ لجر ءاسأ نإو .حيحص كلذف-هفرعي مل وأ هينيعب هفرع- هملاظ نع مولظملا كلذ

 هءاج مث ؛هملآق هطوسب هبرض وأ «قح ريغب هعفص وأ «همطل وأ همغ وأ «قح ريغب هعزف نأب

 ا ا ا

 .هيف دح ال متشب هناش ناك نإ اذكهو .بنذلا كلذ هنع طقس ؛هنع افعف

 وهو .ةبجاو هللا نم (ىسع) (مُكَتاَنيَس ْمُكَدَع َرْفَكُي نأ ْمُكُيَر ىَسَع) :ىلاعت هلوق
 :ىلاعت هلوق عضوم يف نأو ."هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا" ا

 ىلع ًافطع ءاموذحب (مُكلخْديَو) ةلبع نبا أرقو .(َرفَكُي) ىلع فوطعم (مكلخديو

 نم يرحت تانج مكلخديو مكتائيس ريفكت بجوي اوبوت :ليق هنأك 0

 .رمضم لعف وأ (مكلخدُي) :موي يف لماعلا (َيِبَنلا هللا ىِزْخُي ال ٌمْوَي) .رافألا اهتحت

 ىَعْسَي مُهَروُن) .هعم اونمآ نيذلا بذعي الو هبذعي ال يأ ؛بذعي انه (ىِوْخُي) : :ئئعمو

 اَنَل رفْغاَو ارو اَنَل ممثأ انو نولوقي) .ديدحلا ةروس يف مدقت (مِهَنامئأَبو مهيدنأ نيب

 أفطأ نيح نينمؤملا ءاعد اذه :امهريغو دهاخجمو سابع نبا لاق (ٌريدق ءيش لك ىَلَع كلِ

 تيدا ةرويمو ةلاييفت ام ابيحاو وقال رولا

 فلؤملا ةبوت ظ
 اهيكحأ لاو «ةريرملا ةبرجتلا هذه كل يكحأ نأ لبق ًاريثك تددرت ئراقلا يزيزع
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 ةعبارلا ةنسلا يف تنك ةروثلا تماق امدنع م567١ ماع ىلإ عجرت :يهو ةرم لوأل

 تسلا ماظن يلع قبط نكلو «ةيئادتبالا ةلحرملا يف ةنس رخآ يل ةبسنلاب تناكو ةيئادتبالا
 حالص دمحأ دمحم ءافولا وبأ خيشلا ىلإ يميلست يدلاو ررق ةسداسلا ةنسلا يفو «تاونس
 زكرملا ةمصاع هذه اطهطو ءاطهطب ئيدلا دهعملاب قحتلأ يكل ميركلا نآرقلا يظفحي يكل

 مدقتأ مل ةيئادتبالا ةداهشلا ىلع تلصح املو «رتم وليكب يدامح عجب انتيرق نع دعبتو
 يف رارمتسالل ةنس رظتنأ نأ يدلاو ررقف نآرقلا نم هظفحأ ام ةلقل ئيدلا دهعملل ةرشابم

 يقاروأب تمدقت ؛ةيئادتبالا ةداهشلا ىلع يلوصح نم ماع رورم دعب ًالعفو «فثكملا ظفحلا
 ةيرقلا ةذمع اهدمعتي ةرامتسا قاحتلالا قاروأ نمض ناكو ءاطهطب ئيدلا دمحعملا ىلإ

 بهذا :يل لاقف هيلإ تبهذو «متاخلاب عقوي ناكو «بتكي الو أرقي ال اّيمأ ةدمعلا ناكو
 دمتعاو ةبولطملا ةوشرلا ترضحأف «شرق (؟,5) ذئموي هنمث ناكو فل ناخد يل يرتشاو

 دهعملا ريدم ربنع ةعافر دومحم خيشلا ةليضفل فلملا تملس يللاتلا مويلا يثو «ةرامتسالا يل

 اهيرتشن انكف ةررقملا بتكلا ادع ام «تافورصم نودبو اًصاخ ةنوآلا هذه يف دهعملا ناكو

 ناكو رهزألا لخدن ةيرقلا هذه نم ةعومجم لوأ انكو دهعملاب ةساردلا تأدبو «ةبتكملا نم
 فلحو «يداحلا دبع نسح دمحم ناسحو هوخأ قاحسإو ىلعلا دبع لاعلا دبع دمحأ يعم

 يف ًاعم ةرجح راجقتساب انمقو يحاوفخب تيب دمحمو ؛مالع دمحم دومحمو «فشاك دمحأ

 .ًاشرق (5 )٠0 ةرجحلا راجيإ ناكو ديرحلا نم ةعونصم ةرسألا تناكو «دهعملا راوحب اطهط

 اندلب نإ هييهذت ةساردلا ءاهتنا دعب سيمخلا نحو تبسلا مايأ اطهط يف ميقن انكو

 .اذكهو اطهط ىلإ عجرن ارصع ةعمجلا مويو

 «يرغص نم ةالصلا ىلع ًابظاوم تنك دمحلا هلو «ةيرقلا ىلإ انبيهذ سيمخ لوأ يفو
 بيطخ ناكو (ةنساسحلا) دجسم همساو ميدقلا دجسملا ىلإ تبهذ ةعمجلا تقو يفو
 يفو ؛رركم همالكو ميدق باتك نم بطخي ناكو حالص حوتفلا وبأ خيشلا هما دجسملا
 لوألا فصلا يف سلجأ تنكو «ةعمجلا ةبطخل رضحي ملو خيشلا رحأت ةعاسلا هذه

 علطا :يل لاقو ةدشب ينزمغف ؛ممللا همحر) باحر وبأ ليعامنإ فيض وبأ خيشلا يراوحيبو
 -ربنملا تاجرد ىلعأ يف يسفن تدحجو ةأجفو «رهزألا يف تنأ شم يلع خيش اي بطحا

 مث «نذؤملا نذأ مث تسلج مث مالسلا تيقلأ خيشلا لعفي امك تلعفو غولبلا نود تنكو
 هدي يف اصعلا كسمبي نأ ىلع بظاوي ناك خيشلا نأل ؛اصعلا ميلا يدي قو تحل

 تناكو ىلاعت هللا ئقفو ًالعفو «ةبهرلا نم فحتري يدسج ناكو تثدحت ًالعفو ؛ئميسلا
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 تلق امك ينأل «ةالصلل هتمدقف رضح دق خيشلا ناك تلزن املو هِي ينلا ىلع ةبطخلا

 لك تنك «دجاسم ةسمخ اندلب يف ناك ةباطخلا ىلع تدوعت املو ,غولبلا نود تنك :كل

 لكب يل حمسي ناكو ةبطخلا هنم بلطأو مهيف دجسم يأ بيطخ ىلإ بهذأ سيمخ موي

 .رورس

 ىرقلا يهابت ةيرق لكو «ىرقلا ىلع ةرطيسم تلاز ام ةيفوصلا قرطلا تناكو
 يلا انتديقع تناكو «ةحرضأ ةسمخ اندلب يف ناكو ءاهيف ةدوجوملا ةحرضألا ددعب ىرخألا

 حيرض دحجوي انلزنم راوجيو «ليوط عاب هل حيرضلا بحاص نأ انئابآو اندادجأ نم اهانملعت

 هنأل ؛حيرضلا اذه بحاص ىلع قلطت هذه مورملا ةملكو (مورملا) هترهشو يزاجح خيشلل

 دعب مث الماح ةازعم وأ ةسوماج هدنع لجر ؟فيك ءاهدالوأو يشاوملا نيب حلصلاب موقي

 نوتأي ءاهيدث نم عضري نأب هل حمست الو هعم بغاشتو اهديلو سكاعت تذحأ اهتدالو

  مداخلا  نداسلا ٍتأيو حيرضلا امأ ام نوفقيو قيمع جف لك نم اهريغو ةرقبلا هذه

 اهتحت وه سلجيو اهسأر نم ةرقبلا كاسمإب سانلا دحأ دمحأ مع رمأي ءدمحأ مع همسا ناكو

 يكل مورملا خيشلا ىلع يدانيو (اهيدئ) عرضلا ىرسيلابو اهديلو ئميلا هديب كسمو
 لاجرلا موقيف ةعاضرلاب اهديلول ةرقبلا حمست دوهحب دعبو امهنيب حلصيو هربق نم جرخي

 .مورملا عجنب اندلب ترهتشاو ديراغزلاب ءاسنلاو قيفصتلاب

 امهم بلاط يأل حمسي ال ناك هنأ ركذأو «رهزألا ىلإ دهعملا مضنا ةليلق روهش دعبو
 ؛ىلوألا ةنسلا ةيامغ ناحتما برتقاو «يرهزألا يزلاب الإ دهعملا باب لوخدب هنس ناك

 فوسف مهتمركأ اذإ ءاندلب يف ةسمخلا ةحرضألا باحصأ نأ يلقع يف اًعسار ناكو

 ءارشب موقأ تنك ناحتمالا يلايل عيمج ف واعفو (يتدعاسمل ناحتمالا ةنجل نولحخدي

 يكل «ةرانإلل حيباصملا لعشأ مث «ةسمخلا ةحرضألا حيباصم هب ًالمأو (زاج) نيسوريك

 يفو اًيونس ححنأ تنكو «ناحتمالا يف مهيلإ ةجاحلا سمأ نائنأو نش عهرتكذأ

 نأل عبرألا تاونسلا ةليط كلذ ف تررمتساو «كلذ يف لضفلا باحصأ مه مهأ يداقتعا

 .تاونس عبرأ ماظن ةيرهزألا ةيدادعإلا

 تناكو !!؟نحصني نم دحجأ ملو رهزألاب اًبلاطو ةعمجلا بطحأ تنك يأ اي رظنا

 .اًدج يب نيرورسم نيحرف اوناكو اًدبأ ةيفوصلا قرطلا عم ركذ ةقلح توفت ال

 ىلعأب لوقأو ةزانجلا مامأ يشمأو نيعيشملا لوأ نوكأو اًدبأ ةزانج ئتوفت ال تناكو
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 نأ نيدقتعم كلذ يفلح نولوقي مهعيمج سانلاو هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :'7 قوص
 .تيملا عفنيو محري كلذ

 مث ءاطهطب دينجتلا بودنم ىلإ تبهذف ةحلسملا تاوقلاب دينجتلا يف يرود ءاج مث
 يف ةظاملأ يف ةرهاقلا ىلإ نولحرو (بونجلا) يلبقلا هجولاب ةصتخم اهنأل طويسأ دينحت ةقطنم
 ةرهاقلا يف هلمع دمحأ جاحلا يدلاو ناكو هتارئاطلل ةداضم ةيعفدم نعي (ط م) حالس

 ؛ةرهاقلا يف ةدم ميقي ناكو «ةديدحلا ةصروبلا عراشب ىهقم بحاص نيدباع ةقطنم يفو

 ىلإ نولحر مث «تازاجإلا يف هدنع رضحأ تنكو «قرايزل رضحي ناكو «ةيرقلا يف ةلمو
 نأ: نكستملا وأ ةدحازلا خيم 3 ةباظالاب اناكم تهبكو ريسقا نأ قف ةيردكتسنالا
 «يقيرط قشأ نأ تلضف تاونس دعبو دينجتلا ةدم تهتناو «طايتحالا ىلع جرخ بيطخلا

 رطيسي ريبك دجسم نكسلا راوحي كانهو «يكم ةيقاس ةقطنم ف يدحول اًدكس ترجأو
 مهنم ةقيرط سيئر يلع فرعت «ملسم دومحم دجسم همساو ةرحانتملا ةيفوصلا قرطلا هيلع
 «نيكس نم بيرقلا هتيب ةرايزل يناعدف (ةطرش دعاسم لمعي ناكو مالع دمحأ خيشلا همسا

 عطالتحا يف ءاسنلاو لاجرلا تارشع تدجوف هتقش تلحد «ةعمجلا ةليل تناكو تبهذف

 يدي يف هدي عضو مث ئميلا كدي يطعأ :لاقو هراوحب نيسلجأو يب بحرو خيشلا ماقف

 نم هدي عزن مث ,موهفم ريغ مالكب متمتو انيديأ قوف هعضوو اليدنم يرضحأ :هتنبال لاقو
 طسولا يف وه سلجو هفلخ انسلج مث «ةقيرطلا يف يبا تحبصأ كنإ كوربم :لاقو يدي
 مهريغو ةديسلاو ؛يوانقلاو «يقوسدلاو ؛يودبلا هدايسأ ىلع يدانيو للهيو دشني ذحأو
 اوذخأو «هلثم لعفن نأ انرمأو «ليامتيو قفصي ذحأو «فوقولاب انيلإ ررشأو فقو مث
 توصلا ربكم يف كلذ ناكو هللا الإ هاليإ ال ءوهللا وهللا علل عللا" :نولوقيو ,.مهلك

 ."(نوفوركيملا)
 بهذن يكل هلزنم يف مداقلا سيمخلا موي عمتج نأب رماوألا اناطعأ ركذلا ىهتنا امل

 فرصنن نأ لبقو «بهدلا ةريزج ةقطنم يف اذه يماشلاو «يماشلا مهديس ماقم ةرايزل

 ىلع انأو نيميلا ىلع رهزألا خيش هيف سلجم تلحد ول يلع اي با اي :تاذلاب انأ يل لاق

 ؟ًالوأ انأ يحفاصمو ىلع مالسلاب دبا راسيلا

 ءاسنو لاجر نم ةقيرطلا يف هدالوأ لك عمتجاو هلزنم ىلإ تبهذ ددحملا داعيملا فو

 .رئانجلا ف مالكلاب وأ ركذلاب توصلا عفر مدع حلاصلا فلسلا يده نم ناكو ١(
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 ةقيرطلا يف هتخأ دي يف هدي عضي مهنم دحاو لك ناكو ءروكذملا ماقملا ىلإ نهجوتو
 حرسم وأ ىهلم يف اننأك تاكحضلا اذإف مهفلخ تيشمف تخأ يل سيل اًديدج تنكو

 وأ ةالصلا فوفصك اًفوفص فوقولاب خيشلا انيلإ راشأ انلصو املف ءمرملا عراش يف

 بحاص انديس نم نذإلا ذخآ لحدأ نأ ىلإ اورظتنا :لاقو «ةطرشلا وأ شيحلا فوفص

 ؛كتيب برخي خيشلا امبرل نذإ نودب لحدت ىعوأ يلع اي :تاذلاب انأ يل لاقو ءماقملا

 ءاديدش ءاكب يكبيو حيرضلا ناكرأ نم اًنكر نضتحي هتدجوف تلخدو هفلخ تللسناف

 ٍنددهي ذخأف نحمل ةأجفو ؛هيف كسفن يللا نبللاب زرألا كل ترضحأ انأ انديس اي :لوقيو
 لوحدلاب ماقملا جراخ مه نيذلل راشأ مث «نيع ىضريو حماسي يكل خيشلا فطعتسيو

 ءرثكأ ليامتيو فلي ردقي يذلا نم ىرابتن انكو بيحنلا لغتشاو داتعملاك ةقلح انسلجو

 .صقرن يكل ناكم حورن سيمخ موي لك انمه لك ناكو
 .لالضإو لالض يف ةيفوصلا قرطلا عيمج نأ يل حضتاو

 باحصأ هثدحأ نم لوأف دجاوتلاو صقرلا امأو :555 ص عادبإلا بحاص لاق

 نيد وهف .نودجاوتيو هيلاوح نوصقري اوماقو «راوخ هل ادسج الجع مهل ذختا امل يرماسلا
 .لجعلا دابعو رافكلا

 نآرقلا نم اًئيش نوءرقي ناكم يف موق نع لئس هنأ سومرطلا مامإلا نع يبطرقلا لقنو

 لهف ةبايشلاو فدلاب نوبرضيو نوبرطيو نوصقريف رعشلا نم ايش دشنم مهل دشني مث

 ؟ال مأ لالح مهعم روضحلا

 .ةلالضو ةلاطب اذه نأ ةيفوصلا بهذم باجأف

 نم لوأف دجاوتلاو صقرلا امأو :6 هللا لوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك الإ مالسإلا امو

 نوصقري اوماق كوش دع راوح هل اة لدع حل ذا اذ قرئاتلا»اباهضأ لدتا

 .لجعلا دابعو رافكلا نيد صقرلا يأ وهو نودجاوتيو هلوح

 (يغبنيف) راقولا نم ريطلا مهسوءر ىلع امنأك هباحصأ عم يي يبنلا سلجم ناك امئإو
 دحأل لحي الو اهريغو دجاسملا يف روضحلا نم مهوعنمي نأ هباونو  مكاحلا - ناطلسلل

 بهذم اذه مهلطاب ىلع مهنيعي نأ الو مهعم رضحي نأ رخآلا مويلاو ىلاعت هللاب نمؤي

 .نيملسملا ةمئأ نم مهريغو ةفينح يبأو دمحأو يعفاشلا

 طقاس ئطخم اذه لعاف نإ :لاؤسلا اذه لثم ىلع اًباوج ةمادق نبا ريبكلا مامإلا لاقو



 فلاؤملا ةبرت

 هذه نإف «لوقلا لوبقم ريغ عرشلا يف ةداهشلا دودرم لعفلا اذه ىلع مئادلاو ةءورملا

 هلعف نع اوفو ةعدب هومسو ملعلا لهأ ههركو علي هلوسرو ىلاعت هللا نيدب بعلو ةيصعم
 ىلاعت هللا ىلإ هتليسو نمو ؛هيهانم باكتراب عاطي الو «هيصاعمب.ىلاعت هللا ىلإ برقتي الو
 ضرألا يف ىعس نمك ناك اًئيد بعللاو وهللا ذختا نمو «داعبإلاو درطلا هظح ناك ةيصعم

 نع ديعب وهف هتنسو لي هلوسر قيرط ريغ نم ىلاعت هللا ىلإ لوصولا بلط نمو داسلا
 .دارملا ىلإ لوصولا

 هنإف ركذلا ةلاح قيفصتلا مهحئابق نمو ("؟7) ص يف ظوفحم يلع خيشلا لاق مث
 ةلاهج ىلع لدي لهاج عنصتم وأ نعرأ الإ هلعفي الو ناثوألا ةنوعرل ةقاشم ةنوعرو ةفح
 .هلعاف

 دحأ الو ءايبنألا نم دحأ كلذ لعف الو ةنس الو باتك يف ال هب درت ل ةعيرشلا نإ
 ضعب مرح دقو ءاوهألاب قئاقحلا مهيلع تسبل نيذلا ءاهفسلا هلعف امنإو .ءايبنألا عابتأ نم

 ةلاح يف قفصت ءاسنلا نإ يأ "ءاسنلل قيفصتلا امنإ" :ِةِلَو هلوقل لاجرلا ىلع قيفصتلا ءاملعلا

 هللا ناحبس نولوقي لاجرلاف مامإلا ىلع سبتلا اذإ مامإلا فلخ ةالصلا يف يأ طقف ةدحاو

 .ىرسيلا ديلا رهظبو ئميلا ديلا نطابب نقفصي ءاسنلاو
 نم غارفلا بقع كلذ نولعفي اذك ةينبو اذك ةينب ةحتافلا ةءارق مهعدب نمو «

 .هيوني امل نايب ريغ نم ةينلا هذه ىلع ةحتافلا انم نيرضاحلل لوقي نم مهنمو ركذلا

 .ديلا وأ قنعلا يف ةحبسلا عضو مهعدب نمو ©

 رومخلا نكامأ اهيف روجفلاو قسفلا قاوسأ يه مويلا دلاوملاف «دلاوملا مهعدب نمو»
 «تايراعلا تايساكلا تاكتهتملا تاجربتملا تاصقارلا ةدهاشمل نابشلا اهيف عمتجي صقارمو

 باحصأ اهب دصقي لاوقألا طقاسو لامعألا نم ءىسي نم بورضل ىرحأ نكامأ اهيف

 .هنم ريخ الو هنم ةدئاف ال اميف تاقوألا ةعاضإو لاومكلل ريكو فارسإ اهيف «نيرضاحلا

"5 
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 عادتبالاو عابتإلا نيب دلاوملاب لافتحالا

 (1)ةمدقم

 ىلع مالسلاو ةالصلاو «ميقتسملا هطارص ىلإ ءاشي نم يدهي نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ديؤم نيب دلوملا ةيضق يف نيملسملا نيب فالخلا تيأر امل :دعبو «نيمألا يبنلا هلوسرو هدبع

 قحلا ديري نم ليلغ يفشي ام مدقأ يلعل يولدب يلدأ نأ ىلع مزعلا تدقع دقف ضراعمو

 دق ًارومأ تنيي دق بيتكلا اذه يف يلعلو «ةاجنلا رب ىلإ لصوملا قيرطلا سمتليو باوصلاو
 ءاوس هنع عفاديو هاوهيو رومألا نم رمأل بصعتي يذلا امأو .سانلا ةماع ىلع ىفخت

 هفقوم نع هفرصي نأ ليحتسملا نم اذه لثم نإ هدض وأ هبناج يف ةيعرشلا ةلدألا تناك

 لافتحالا ةعدب تلصأت دقلو «راهنلا ةعبار ف سمشلا لثم ناك ولو ناهرب وأ ليلد يأ

 عونلا اذه يُث لجأ نم اذه بتكأ مل انأو «ةنسلا لصأت نم رثكأ ءالؤه سوفن يف دلوملاب

 يذلا قحلا ىلإ نيملسملا عيمجو انقفوي نأ هللا ىسع قحلا بلاطل هتبتك نيكلو سانلا نم

 وعدأ انأف اذلو ءانيقي قحلا ىلع هباحصأو يي هللا لوسر نأ كش الو .نيملاعلا بر هاضري

 انيقي فدهلا ىلإ هلصوت ةحضاو ًاقيرط كرتي ال لقاعلاو ؛عادتبالا كرتو ةمألا فلس ةقيرط

 ءاوس ىلإ يداحلا هللاو «ةنومضم ريغ ةقيرط نع فدهلا ىلإ لوصولل ىرخأ ًاقرط سمتاي من
 :ليسلا

 :دعبو نيمألا يبنلا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 لي لوسرلا دلوم ىركذب سانلا لفتحي نأ نيملسملا دالب نم ريثك يف ةداعلا ترج دقل

 ثحبلاب دلاوملا عوضومل ضرعتأ فوسو «ماع لك هب لفتحت ًاديلقت -سانلا ضعب نأ امك-

 مف اديع هنوذختيو لَ لوسرلا دلوع نولفتحي نيذلاف ةلدألاب هيلإ بهذأ ام ًاديؤم ةشقانملاو

 هركي :لوقي نم مهنمو ؛هموص بحتسي :لوقي نم مهنمف ىش جهانم كلذ يف نوجهني

 أرقي نم مهنمو «قلح لكش ىلع ىلاعت هللا ركذي نم مهنمو «ديعلاب هيشأ هنأل هموص

 مدختسي نم مهنمو «مئالولا ميقيو حئابذلا حبذي نم مهنمو ٌعقو لوسرلا حدم يف دئاصقلا

 لصحيو ءارعلا يف وأ مايخلا يف ءاسنلا عم لاجرلا طلتخي مهضعبو «يناغألاو برطلا تالآ

 .ريعش نب دعس نب دمحم خيشلل عادتبالاو عابتإلا نيب دلاوملاب لافتحالا )١(



 2 دلاوملاب لافتحالا

 ءاضقل مهوعديو نيح اصلا مظعي نم مهنمو «لقاع ىلع ىفخي ال ام تاركنملا نم هيف
 هللا دنع بنذ مظعأ وه يذلا هللاب كرشلا يف كلذ مهعقوأ ىح هضيرم ءافشو هتسجاح
 اني نمل َكلَذ نود ام ُرفغَيَو هب كَرثتُي نأ ري ال هللا نإ ١) :هناحبس لاق «ىلاعت

 ملو هدلومب لفتحي مل هاندجو هتريسو ىفطصملا ةايح ىلإ انرظن اذإو . [ 154 :ءاحسلا]
 نم دحأ هب لبقي ملو هلعفي اي ل امك «نيعباتلا نم الو ةباحصلا نم دحأ هلعفي لو هب رسمأي

 .ةعبرألا ةمئألا

 يرق نورقلا ري ": علي هللا لوسر مهنع لاق نيذلا حلاصلا ةمألا فلس نأش وه اذه
 ." مغولي نيذلا مث ,مفولي نيذلا مث

 مهنم دحأ لفتحي مل ةمايقلا موي ىلإ نورقلا رئاس ىلع ةلضفملا ةثالثلا نورقلا هذهف

 مه مالسإلا يف كلو لوسرلا دلو. لفتحا نم لوأ امنإو «هريغ دلوم. الو وفي لوسرلا دلومب
 نولفتحي ىراصنلا اوأر امل مهنأ كلذو .يرجحلا عبارلا نرقلا يف رصم يف ةضفارلا نويمطافلا
 اوذحأف ءاذه مهنم اوسبتقا ءارشلاو عيبلا هيف نولطعيو هنومظعيو مالسلا هيلع ىسيع دلومم
 ءارهزلا ةمطافو نيسحلاو نسحلاو يلع دلوم. نولفتحي اوذحأ مث هلو لوسرلا دلومم. نولفتحي
 .مهنع هللا يضر

 رزوو اهرزو مهيلعف «نيملسملا دالب يف ةعدبلا هذه لاحدإ لوأ وه خيراتلا اذه ناكو
 .ةمايقلا موي ىلإ اه لمع نم

 نم سيل كلذ نأ اندجو مالسلا هيلع ىسيع دلو. ىراصنلا لافتحا ىلإ انرظن اذإو

 ءاهتكرتف اهتمواقم ةسينكلا عطتست ملف ةينارصنلا تلحد ةينثو ةعدب وه لب ًاضيأ مهنيد
 ناك اذإو «ةيكيرمألا ةعوسوملا وأ ةيناطيربلا ةعوسوملا رظنيلف كلذ نم دكأتلا دارأ نمو
 دق هلي لوسرلا نإف ىسيعب رعب مهلافتحاب ىراصنلل ديلقت وه و لوسرلا دلومب لافتحالا لصأ
 سكب نق سس للا :ارذحم لاق , مهب هبشتلا وأ مهتقيرط ذخأ نم انرذح

 دوهيلا هللا لوسر اي :اولاق " هوانا م ىو د وجل يعن عار ايعارذو اريحا

 يراخبلا هجرخأ .مه اونوكي مل اذإ مهريغ نوكي نمف يأ " نمف ":لاق ؟ىراصنلاو
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 لا نأ مح ا ف 1 5 00 .ع, 0
 يبنلا نأ هنع هللا يضر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ملسم جرخأو ملسمو

 «يذمرتلا هاور " ىراصنلاب الو دوهيلاب اوهبشت ال ءانريغب هبشت نم انم سيل ":لاق هيي

 . عدتبت الو عبتا 4 ورا وو دمحأ هج رخخأ " مهنم وهف موقب هبشت نم " :اضيأ لاقو

 يمر ل (49 مداذلا هج حخأ

 فيرعت اهنم راتخن فيرعت نم رثكأب ءاملعلا ضعب اهفرع دقف :ةعدبلا فيرعت امأ

 :لاقف ةنسلاب كسمتو ةعدبلا براح ثيح ةيكلاملا ءاملع نم وهو هللا همحر يبطاشلا مامإلا

 هلل دبعتلا يف ةغلابملا اهيلع كولسلاب دصقي «ةعيرشلا ىهاضت ةعرتخم نيدلا يف ةقيرط :ةعدبلا

 .هناحبس

 امأ «نيدلا يف تناك ام يه ًاعرش ةعونمملا ةعدبلا نأ فيرعتلا اذه نم مهفن نذإ

 لكآم نم ايندلا رومأ لكف ةماع دعاوق كانه نأل ؛ةمومذمب تسيلف ايندلا رومأ يف ةعدبلا

 درو ام الإ ةحابإلاو لحلا اهيف لصألا نإف اهريغو دوقعو نكاسمو سبالمو براشمو

 لصألا نإف سكعلاب رمألا نإف نيدلا رومأ امأو .ابرلاو رمخلا ميرحتك هعرحتب يعرش ليلد

 نيدلا رومأ لمأتي نمو .ةنس وأ باتك نم يعرش ليلدب الإ ةدابع الف «عنملاو رظحلا اهيف
 مل دلوملاب لافتحالا ماد امو «ةنس وأ باتك نم ليلدب الإ ةعورشم ةدابع يأ دجي نل هنإف

 ظفل اذهو «يردخلا ديعس يبأ نع ( 7779 )ملسمو « 7/77١ )يراخبلا .هيسللع قفتسم )١(
 قرع" هويت اللي كل يراخللا

 هجرخاو ؛( 7774/7 )" للعلا "يف يزوجلا نبا هقيرط نمو «( 7195 )يذمرتلا .فيعض (؟)
 3 را رار وك اج نر قرا وع 0111 بايغلا نا حاكما

 .( "١7700 ءاورإلا :رظناو يزوجلا نباو «يذمرتلا هفعضو
 .ًائيش اهنم ملسم جرخي م بيعش نب ورمع ةفيحصو «ملسم هجرخي ل ثيدحلا اذه :(هيبنت)

 نبا نع (7/0١1)ةبيش نباو «(84/8)ديمح نب دبعو ؛«(47260/7)دمحأ هجرخأ :نسح ()

 00 نم ١ :هنم(5 ١٠ ”١1دواد وبأ جرخأو «هنم ءزج اذهو «ليوط ثيدح :رمع

 ")١759(. ءاورإلا " رظناو

 حاضو نباو «017/8)( ةنسلا )يف رصن نباو «(219/1)يمرادلا هجرخأ دوعسم نبا لوق اذه (4)
 5 ملعلا "يف ةمثيح وبأ هجرحأ نكل شمعألا سيلدت هيفو 04" اهنع يهنلاو عدبلا'" يف " ىف

 ص)" ليصحتلا ةفحت " رظناو ,حيحص دانسإ اذهو «دوعسم نبا لاق :لاق مي هاربا نقف

 .هيلع قيلعتلاو ٠(
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 لبق لمك دق هللا نيد نإو «عنملاو رظحلا وهو لصألا ىلع ىقيي هنإف ييعرش ليلد هيف دري
 يتمغن مُكْيْلَع تئَمَأَر مكتيد ْمُكَل تلَمْكأ َمْوَيْلا ر :ىلاعت هلوق ليلدب ٌعْلَي لوسرلا ةافو
 يف نوعدتبي نيذلا مذي هناحبس هللا نإو ء['": ةدئاملا|4 ائيد َمالْسِإلا ٌمُكَل تيضَرَو

 نَدأَي مل ام نيّدلا َنّم مُهَل اوْعَرَش ءاكرش ْمُهَل ْمَأ) ال فة ديس حس نودحلاا
 نيدلا يف عادتبالاو ثادحإلا نأش يف ةدراولا ثيداحألا امأو «[؟١:ىروشلا] هللا هب
 لي هللا لوسر انظعو لاق هنع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا نعف ءاهضعب انك كد دك

 عدوم ةظعوم اهفأك هللا لوسر اي :انلقف «نويعلا اهنم تفرذو بولقلا اهنم تلجو ةظعوم

 نم هنإف ءدبع مكيلع رمأت نإو ةعاطلاو عمسلاو « َنْبَو هللا ىوقتب مكيصوأ ":لاق ءانصوأف

 اوَُضَع «نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ينسب مكيلعف ءاريثك افالتحا ىريسف مكنم شعي
 لكو «ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لك نإف رومألا تاثدحمو مكايإو «ذجاونلاب اهيلع
 امأ ":هبطخ يف لوقي ناك هلو يبنلا نأ "”هحيحص يف ملسم جرخأو (3)" رانلا يف ةلالض

 لكو ءاقاثدحم رومألا رشو «دمحم يده يدملا ريخو ىّللا باتك ثيدحلا لضفأ نإف دعب

 ." ةلالض ةعدب

 دلاوملاب لافتحالا

 ام اذه انرمأ ف ثدحأ نم ": عي هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 يأ در وهف ىيعمو ءاننيد يف يأ انرمأ ف نيعمو ."”يراخبلا هاور " در وهف هنم سيل
 " در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم ":ملسمل ةياور ينو .ىلاعت هللا هلبقي ال هيلع دودرم
 ىلإ دورولا نم سانلا عنم يف ًابيس نوكي نيدلا يف ثادحإلا نأ يي لوسرلا نّيب دقو
 ىور دقف ءةنس فلأ نوسمخ هردق يذلا مويلا كلذ ةمايقلا موي تاصّرع يف هضوح

 ثلا يضوحتلا قصار اهينو صولا فب فيداحألا نمادوع ©رجاو, كتبو يزاخيفلا

 :لاق نأ ىلإ ًادبأ أمظي ملف هنم برش نم ةنحلا يف رثوكلا رف رهف نم نابازيم هيف بصي هنأو

 :لاقيف «يمأ نم مهإ :لوقاف ,مهنيبو نيب لاحي مث ءئنوفرعيو مهفرعأ ماوقأ يلع ندريل'

 دمحأو «(4 42479ةجام نباو «(؟551075:/51717)يذمرتلاو «(4507)دواد ربأ هجرخأ :حيحص )١(

 .مصاع يبأ نبال (7١)ةنسلا رظناو 0 -١1307(«

 .رباج نع (851) ملسم (؟)
 .(8/١/10١/8١)ملسمو «((؟555917)يراخبلا (؟)

 .دعس نب لهس نع (؟*/ه)دمحأو ((515)ملسمو «(5585425587) يراخبلا (5)
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 يأ :اقحس ئعمو " يدعب رّيغ نمل ًاقحس ًاَقحُس :لوقأف .كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنإ

 صيرح لَو لوسرلاو «هنم سيل ام هللا نيد يف عادتبالاو ثادحإلا ازيا خف انك دنا ءادجل

 .ةدحاو يئعنمو نيتنثا يناطعأف ًاثالث ٍيمأل يبر تلأس ":لاق دقف اهحالفو هتمأ ةداعس ىلع

 اودع يمأ ىلع طلسي ال نأ يبر تلأسو «ةماع ةنسب مهكلهي ال نأ يسمأل يبر تلأس

 نإ دمحم اي : َكْلَو هللا لاقف .ابازحأو ًاعيش يمأ نوكت ال نأ يبر تلأسو ؛مهتضيب حيبتسيف

 طلسأ ال نأو ةماع ةنسب مهكلهأ ال نأ كتمأل كتيطعأ إو ٌدَرُي ال هنإف ءاضق تيضق اذإ

 نأ الإ اهراطقأب نم مهيلع عمتجا نإو مهتضيب حيبتسيف مهسفنأ ىوس نم اودع مهيلع

 نإو ةمألا هذه ىلع هللا هبتك دق قرفتلاف "0" ًاضعب مهضعب يبسيو ًاضعب مهضعب لتقي

 ىدحإ ىلع دوهيلا تقرتفا ":ييلاق بازحأو قرف ىلإ نيملسملا قرفت ببس يه عدبلا

 ىلع ةمألا هذه قرتفتسو «ةقرف نيعبسو نيتنثا ىلع ىراصنلا تقرتفاو «ةقرف نيعبسو

 ناك نَم :لاق ؟هللا لوسر اي يه نّم :اولاق .ةدحاو الإ رانلا يف اهلك ةقرف نيعبسو ثالث

 نإف ةيجانلا ةقرفلا هذه نم نوكي نأ ديري نم نإو 27" يباحصأو هيلع انأ ام لثم ىلع

 لي انلوسرب يدتقي نأو مزتلي نأ هيلعف اهنم نوكي نمو ؛ةحضاو اهتافصاوم

 لقي مل ثيح «ةعبرألا ةمئألا مهنمو نيعباتلا يعباتو نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلاو

 هللا نيد يف اوعدتبي لو «هريغ دلومب الو ٌهيو لوسرلا دلومب لافتحالاب مهنم دحأ

 .هنم سيل ام

 هنع هلوسرو هللا ىف يذلا ولغلا نم ًاضيأ وهف نيدلا يف ةعدب دلوملاب لافتحالا نأ عمو

 ةيهولألا ةبترم ىلإ هوعفر ثيح و هللا لوسر يف غلاي نم عدبلا لهأ نم انعمس دقو

 ٌرْسَب انأ اَمْنِإ لق ) : :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو ًارشب سيل علو لوسرلا نإ : 0

 لول نو نا نرخ رو نإ لرخ ىف ميسر [11 :تيكلإ؟ يل :

 :رونلا] 4 ٍضْرَألاَو تاواَمَّسلا ٌرون ؛ هللا ) :لوقي العو لج هللاو رمقلاو 1

 .نابوث نع(91/5885١)ملسم )١1(

 سيلبإ سيبلت يف يزوجلا نبا قيرط نمو «(5551)يذمرتلا هجرعأ .ظفللا اذهب فيعض (؟)

 "ةعيرشلا"يف يرجآلاو ((717.)"اهنع يهنلاو عدبلا "يف حاضو نباو «(5١ص)
 ((557/9)"ءافعضلا "يف يليقعلاو «(57)"ةنسلا " يف رصن نباو«0 هص)

 5١5205٠(. 5)ةحيحصلا رظناو
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 نَم ُمَلْعَي آل لق ) :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو بيغلا ملعي هنإ لوقي نم مهنمو [؟5
 هنأ ريبخي نآرقلاو[5:لمنلا]6 هللا الإ ّبْيَعْلا ضْرَألاَو تاَواَمَلا

 لوح ْنّممَو ) : ىلاعت لاق ةنيدملا يف هعم مهو نيقفانا ضعبب ملعي ال يح وهو
 ْنِحَن ْمُهْمَلْعَت آل قاتلا ىَلَع اوُدَرَم ةَئيِدَمْلا لأ : ل ا

 [١١٠١:ةبوتلا]6 ْمُهُمَلْعَ

 صنب رشب دمحمف ىلقن وأ ىلقع ليلد اهدنسي ال تافارخلاو ليواقألا لذه لقو

 كلاس لاو ةويلاب قرت لا داوم | هل نفنلا تع امك ترودو ةيرشب ةايساابع ةارحقلا

 َقَحْلا رْيَع مكديد يف اولْغت ال باتكلا لأ ا : لق ) ىاعت لاق هللا نيد زوج ال واغلاق

 © ليسا ءاَوَس نع اوُلَضَو اًريثك اوُلَصَأو َلْبَق نم اوُلض ْدَق ٍمْوَ ءاوهأ اوُعِبَتت آلَو
 سنا نع لارا ولغلا كرف ناك نو كلهأ امنإف ولغلاو مكايإ ": لي لاقو , [00:ةدئامل]

 نيبو انرعت نتا وتس نه متم 01: لووسا)ا ا وبكلاون اجسلات ا نإ فخم هللا: يحط

 مكنيوهتسي الو ,مكلوق ضعب وأ مكلوقب اولوق سانلا اهيأ ":
 يلرنأ ّيلا يلزنم قوف ىنوعفرت نأ بحأ امو «هلوسرو هللا دبع دمحم انأ ؛ناطيشلا

 .يئاسنلا هاور 20" قو هللا

 هللا دبع اولوقف «دبع انأ امنإ «يرم نبا ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال ":لاقو

 .حدملا يف ةغلابملا وه ءارطإلاو «7" هلوسرو

 قيرط نابي دعب نكلو ةقباسلا ممألا ىلع بتك امك ةمألا هذه ىلع بتك دق قرفتلاف

 :لافنألا]4 ةَّيَب نَع يَح ْنَم ىَبْحَبَو هيَ نع كله ْنَم َكلْهَيل ) : :ىلاعت لاق امك ةاجنلا

 :دوه] © كير َمحَر نم الإ فلم َنوُلاَرَ الو  :ىلاعتو هناحبس لاقو 55
 قرفت نع مالسإلا ىو «نوقرفتي الو نوفلتخي ال امير محر نيذلاف 6164

 تنم اعيش اوُناَكَو ْمُهَتيد اوُكَرَف َنيِذّلا َّنِإ ) :ىلاعت لاقف تاعامجو قرف ىلإ نيملسملا

 نابح حيحص رظناو «(7079)ةجام نباو ؛«(55/8/5)يئاسنلاو «(5/9١0)دمحأ هجرخأ :حيحص )١(

0007 

 .(87 5 ١)ةجام نباو «(5 4١١١5 /9)دمحأو «(؟ 4325 4/)" ةليللاو مويلا "يف يئاسنلا :حيحص (؟)

 )*( يراخبلا )55 ١5(.
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 َّقَح هللا اوُقّنا اوَُمآ يذلا اَهُيَأ اَي ) :هنأش لج لاقو ء[١ ماعنألا]6 ءيَش يف ْمُهنم

 لآ]6 اوُقرَقَتَالَو ايم هللا بحب اوُمصقْعاَو َنوُملْسُم مُكنأَو الإ َنُيوُمَت الو هفاقث

 ايف: ءاولاقا "قلل زب مظتك نس ةركتي اهإ " :ٌعِي لاق دقو «[١١*7١١61:نارمع

 ."0" هلوسر ةنسو هللا باتك ":لاق ؟ هللا لوسر اي اهنم جرخملا

 بحي تح دحأ نمؤي الو ؛ءملسم لك ىلع ةبجاو يهف ٌدلي هللا لوسر ةبحم امأ

 نم رثكأ ىحو لب «"”نيعمجأ سانلاو هدلاوو هدلوو هلام نم رقثكأ هلوسرو هللا

 لامعألا لضفأ نم هلي لوسرلا ىلع ةالصلا نإ مث .«””رمع ةصق يفامك هسفن

 هيلع ولم اوما ةيذلا اه ان اي ّيِبَلا ىَلَع َنوُلَصُي ُهتكدالَمَو هللا َنِإ ) :ىلاعت لاق

 دك ردا عيدا ':6 لاق دقو «[07:بازحألا] 6 اًميلست اوُمَلَسَر

 اهنم راثكإلا بحتسيو «تقو لك ف ةعورشم يهو 29" ًارشع اهب هيلع هللا ىلص

 هتبحم نم اذه نأ نوعّدَيو هيو هدلوع. نولفتحي نيذلا انا "يقلل حسب موي

 نأ هعم بذدأتلا وأ وو لوسرلا ةبحم نم لهو ءامب اومزتلي لو هتتس اوفلاخ دقف

 لك نإف «رومألا تاثدحمو مكايإو ":لاق نيح ِهِلي هللا لوسر ىلع ملسم بّقعي
 ال :لوقيف هيلع بقعيف 27" رانلا يف ةلالض لكو «ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم

 ةعدبو «ةبحاو ةعدب ىلإ مسقنت :لوقي وأ «ةئيس ةعدبو ةنسح ةعدب اهنم ةعدبلا لب

 ثيدحلا يف "لك" نأ عم «ةمرحم ةعدبو «ةهوركم ةعدبو «ةحايم ةعدبو ؛ةيحتسم

 عدبلا عيمج نأ ثيدحلا يف اهانعم يأ «دارفألا عيمج قارغتسا يأ قارغتسالا ديفت

 6 تْوَملا ُةَقئاَذ سفن َلُك ) :ىلاعت هلوق يف امك ءانثتسا نودب ةلالض نيدلا يف

 ةبحما نإ .اوتومب نل سانلا ضعب نإ دحأ لوقي نأ نكمي لهف .[86١:نارمع لآ]

 هللا دبعي الف هب ءاج يذلا عرشلل دايقنالاو هتعاطب نوكت ٌهللي هللا لوسرل ةقداصلا

 .ظفللا اذمهي ًاثيدح دجأ مل )١(

 " ٠٠٠ هيلإ بحأ نوكأ ىح .٠.. "ظفلب سنأ نع ؛(4 4)ملسمو ١(« ه)يراخبلا .هيلع قفتم (؟)
 .(15757)يراحبلا (3)

 .ةريره يبأ نع( ٠ 8)ملسم (4)
 .اهدعب امو (؟ 5ص)" ماهفألا ءالج "يف رظنأ «ةريثك اهيف ثيداحألا (5)

 .حيحص اهدانسإو يئاسنلا اهجرخأ "رانلا يف ةلالض لك "ةدايزو .هجيرخت قبس )١(
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 منك نإ لق ) :ىلاعت لاق عابتالا ةبحملا لوصأ نأل هو لوسرلا عرش امء الإ.
 م
 رميم و

 ٌروفَْع ُهَللاَو ْمُكَبولُذ ْمُكَل رف هللا ْمُكْب حي ينوغعبئاف هللا نوبحُت

 [١:نارمع لآ]4 ميِحَر

 عينش سايقلا يف يرْمَعِل اذه هبح رهظت تنأو هلإلا ىصعت

 هتنس ىلإ ةدوعلاو «هيلع ةالصلا ةرثكبو «هتعاطب نوكت ٌوْيي هللا لوسرل ةقداصلا ةبحاف

 ال هنإف ءلوق لك ىلع .هلوق مدقنو هب يدتقنو هتريس ارقنو اهب لمعنو هثيداحأ سردنف

 نم ذخؤي لك :لاق ثيح هللا همحر كلام مامإلا ةرجحلا راد مامإ لاق ام نسحأ امو «ءيش

 معز نَم :ًاضيأ كلام مامإلا لاقو .ِكيي يبنلا ىلإ ريشيو «ربقلا اذه بحاص الإ كرتيو هلوق
 انسفتأل ديرن انمد امف ؛ةلاسرلا ناخ دمحم نأ معز دقف ةنسح ةعدب مالسإلا يف نأ

 الدب ام لمعلاو مي هللا لوسر ثيداحأ ةسارد ىلإ ةدوعلا انيلعف ةاجنلاو حالفلاو حالصلا

 هللا يضر يلع مامإلا لاق دقو «يعرش ليلد ريغب ناسحتسالاو ىوحلا ىلع دامتعالا نم

 ال ":ي لاقو ,©)هالعأ نم حسملاب ىلوأ فخلا لفسأ ناكل يأرلاب نيدلا ناك ول :هنع

 أي ىح مهفلاخ نم الو مهزح نم مهرضي ال ةروصنم قحلا ىلع يمأ نم ةفئاط لازت
 . رم 20" هللا رمأ

 لاضلا دري نأو «ةحلفملا ةفئاطلا هذه نم انلعجي نأ هتردق تلج ىلوملا لأسأ

 .ريدق ءيش لك ىلع هنإ قحلا ىلإ اهنع

 هيفو مالسإلا ءادعأل ديلقت اذهف داليم دايعأ مهسفنأل نولمعي نيذلا امأو

 نيدلا رومأ نم ىه دايعألا نألو (ةقباسلا ةلدألاب اعرش دودرم وهو ربك رطخ

 .ليبسلا ءاوس ىلإ يداحلا هللاو ءايندلا رومأ نم تسيلو

 )١( وبأ هجرخأ داود)١557-١54(.

 .نابوث ثيدح نم(885١)ملسم (؟)
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 ةاعارم الو مهف ريغب هلهأ داقتعاو فوصتلا ةكربب نوملسملا لصو نيأ ىلإ رظناف

 هللا دعو ام اومرحو فعضلا مهيلع ذوحتساو لهجلا مهيف مع اذإ بجع الف عرضشل

 وحن يف نينمؤملا هب ىلاعت هللا فصو ام عومجم نم اوخلسنا مهنأل ؛رصنلا نم نينمؤملا ىلاعت

 ٍنَع ْمُه َنيِذْلاَو * َنوُعْشاَخ مهتالص يف ْمُه َنيذلا * َنوُئمْؤُمْلا حلفأ ْدَق) :ىلاعت هون

 الإ * َنوُظفاَح .مهجوُرفل ْمُه َنيِذْلاَو * َنوُلعَ ةاكّرلل ْمُه َنيِذْلاَو  َنوُصِرْعُم وغللا

 كلوأ كلذ ءاَرَو ىقتلا مف * يمول ُرَْع مه مهام تكلم ام أ مهجاّوزَأ ىَلَع

 مهتاَوَلَص ىَلع ْمُه َنيِذلاَو + َنوُعاَر ْمهدْهَعَ مهتانامأل ْمُه َنيِذَلاَو « َنوُداَعْلا مه

 ١ :نونموللا] (َنوُدلاَخ اًهيف ْمُه سْوَدْرفْلا نوُرَي يذلا * َنوُئراَوْلا ْمُه كئّلوُأ * َنوُظفاَحُي

 -١1[.

 اذال فرعت له :لاق ةيهاو ةصق يل ىكح ثيح دمحأ خيشلا تاقلح ىلإ عجرنو

 رش تحبصأل مهالولو ةعبرأ افوظفحي رصم نأل :لاق .ال :تلق ؟ةسورحملاب رصم تيم

 يوانقلاو «يرحبلا هجولا ناظفحي يقوسدلاو يودبلا نإ :لاق كحا :هل تلق ناكم

 فاعضأ هتحاسم يليقلا هجولا نإ اًحزام هل تلق «يلبقلا هجولا ناظفحي يطويسلاو

 اذه ضرعأ فوس يلوق اقدصم :لاقف اًددع ربكأ ةسارحب بلاطن نحنو يرحبلا هجولا

 :لاق ؟ناويدلا ةسيئر هذه نم :هل تلقف «سيمخلا موي ةسلج يف ناويدلا ةسيئر ىلع رمألا

 رصم لكاشم لحل ةسلجلا هذه وضع انأو سيمخ موي لك ةسلج دقعت بنيز ةديسلا نإ

 امدنع عبرألا ءالؤه ناك نيأ :هل تلق دج مالك هملكأ نأ نيبسحي هتدجو املف اهلهأو

 ةزاجإ مأ ؟ةيدايتعا ةزاجإ يف اوناك له ؟١ 9517 يف تاعاس تس يف رصم تمزهفا

 نحنو مامألا ىلإ مدقتت لودلا لك نوعجار هيلإ انإو هلل انإ ؟كلذ يف اولمهأ مأ ؟ةيضرم

 كلم يف مهكرشنو تاومألا دبعنو ةنس فالآ (1) ةراضح انل نأ يهابنو فلخلل رقهقتت

 ال رصم لهأ نأو (رفاك) جاح نويلم (4) يودبلا ديسلا جاجح حبصأ ثيح ىلاعت هللا

 عماجلا باتك اهنمو ةيملعلا هتافلؤمو ىلاعت هللا همحر يطويسلا ظفاحلا نع اًئيش نوملعي

 تنكو ةميدقلا رصمي دجسم يف اًموي ةعمجلا بطخأ تنكو نيلالحلا ريسفتو ريغصلا

 ريبك خيش- لجر يل لاق سردلا ءانثأ يفو «تادابعلا نم هريغو فاوطلا نع ثدحتأ

 تاماقملا هذه لوح فاوطلا امأ ءطاوشأ (7) ةبعكلا لوح فاوطلا نإ خيش اي -حتلمو

 لوح فاوط يف تنأ ول :هل تلق -حيحص اذه نأ لئاقلا داقتعا يف اذه- ةدحاو ةرمف

 نأ هل دب ال ءال :نورضاحلا لك لاق فاوطلا يف رمتست له كءوضو ضقتناو ةبعكلا
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 .ةالصلاك ةدابع فاوطلا نأل فاوطلا لمكي مث أضوتي

 اذه كل مدقأ نأ ئفرشيو «ةلالضو ةعدب اهنأو روجفلل قاوسأ دلاوملاا نأ رركنو
 عابتالا نيب دلاوملاب لافتحالا" هناونعو رقش نب ديعس نب دمحم خيشلا هدعأ يذلا ثحبلا
 ىلإ (هللا ةمحر اهيلع) يمأو انأ رفاسأ ماع لك يف تنك يئنإ :لوقأ نأ تيسن 2"عادتبالاو
 ىلا ةحرضألا عيمج روزن انكو لاعلا دبع دمحأ جاحلا يدلاو دنع دهعملا ةزاجإ يف ةرهاقلا

 يهابن يمأو انأ تنكو ؛يودبلا ديسلا ةرايزل اطنط ىلإ بهذن كلذ دعب مث ؛ةرهاقلا يف
 تناكو ءاطنط ىلإ يدلاو يعم بهذ موي يفو ؛تاكربلاو تارايزلا هذي اندلب يف سانلا
 يف هعضو هذخ :يل تلاقو ءاهينذأ نم [قلحلا] طرقلا عزنب تماقف ميرحلا دجسم يف يمأ
 قودنصلا ىلإ يباهذ ءانثأو «"كنم هلاب يلخيو كديب ذععأي ناسلع" :ئودبلا ديسلا قودنض
 اذإو :قودنصلا يف هتعضو انأ :يمأل لوقأو «(قلحلا) طرقلا يفحخأ نأ يسفن يل تلوس
 «(يمأ هللا محر) ًالعف هانعضوو «قودنصلا ف هتعضو نأ نئمطت يح ئبقارت يفلخ يمأب

 بابسألا يل ببسو «(ىلاعتو هناحبس) يبر يناده اهدعب ةنس )١١( اهتقو يرمع ناكو
 بردلا ةقطنم يف اهرقم يل فصوو ةيعرشلا ةيعمجلا نع يل ىكح سانلا دحأ نأ كلذو
 نم ررقيل اًناحتما يل دقعيل ةيعمجلا ليكو خيشلا ةلباقمل اًدعوم يل اوددحو تبهذف رمهألا
 موقأ تنك :اًقباس تلق امك ىنأل ؛-دمحلا هللو- تقفو ًالعفو «ةباطخلل ييحالص هلالخ
 ةيعمجلا دجاسم يف ةباطخلل ًالودج تملستو «ةيدادعإلا ىلوألا ةنسلا يف انأو ةباطخلاب
 قيرطلا ىلع يسفن تعضوو رهظي رونلا أدبو ءامهي ةمامإلا دهعم, تقحتلا مث «ةيعرشلا
 اننإ :يواقرشلا دمحأ خيشلا هما ناكو عيزوتلا بتكم سيئر يل لاق ةرتف دعب مث ؛حيحصلا
 ىلع ظاعولا ةداسلا عيزوتل اصصخم بتكملا اذه ناكو «بتكملا يف انعم لمعلل كانرتحخا دق
 يف اًرضاحمو «راهنلاب افظوم مهعم تلمعف «ةيروهمجلا ءاحنأ عيمج يف ةيعمجلا دجاسم

 7م

 ةديفملا بتكلا ئتقأ تأدبو ءءاشعلا ىح برغملا نم دحاسملا يف ةيئاسم سورد تاقلح

 عيمج ىلع فرعتأ تأدبو «يريقشلل تاعدتبملاو ننسلاو ,ظوفحم يلع خيشلل عادبإلاك
 ريثك نيب اًعازنو اًرحانت كانه نأ تظحالو «قحلا ةوعدو «ةنسلا راصنأك ةينيدلا تايعمجلا
 .اًبرهش ديحوتلا ةلحب ةءارق ىلع اًيظاوم تنكو ؛«تايعمدلا نم

 : ةيعرشلا ةيعمجلا عم يفالخ ببس
 قرطلا نم يتاف ام ضوعأ نأ ىلع مزعلا تدقع ميظعلا ريخلا اذهل ىلاعت هللا ئقفو املو

 قرطلا هيلع ام نايبو ةحيحصلا ةديقعلا نع يسوردو يبطح عيمج تناكف عةلاضلا ةيفوصلا
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 نورضحي نيذلا ةيعمجلا ءاملع رابك ضراعأ تنكو «فارحنالاو لالضلا نم ةيفوصلا

 ماع )8١( رمعلا نم غلبي يذلا يواقرشلا خيشلا ناكو «(صقرلا) ركذلا تاقلحو دلاوملا

 همحر) يكبسلا باطخ دومحم خيشلا تامارك انل يكحي بتكملا يف اندنع اًرئاز ءاج املك

 عراش يف يشمي خيشلا ناك مايألا نم موي يف :لاق ام نمض ناكو «ةيعمجلا سسؤم هللا

 تلقو «كلذ يف هتضراعف ءاّمانم ال ةظقي اًرا اًراهج لِي يبنلا ىأرف راهنلا حضو يف ةعلقلا

 يف لَو ينلا ىري امنإ :هل تلقو «ةمايقلا موي الإ ربقلا نم جرخي نأ لِي ينلل نكمب ال :هل

 ةودنلا نم ىهتنا الو ءفيوس يئب يف ةرايز يف ناك خيشلا نأ اًضيأ ىكحو «طقف مانملا

 بوكرل فيوس يب ةطحم ىلإ هل قفارملا دفولاو باطخ دومحم خيشلا هجوتو ةيسنيدلا

 كناكم فق :راطقلا ىلع خيشلا ىدانف برغملا نذأ مث ةطحملا ىلع راطقلا ءاجو ءراطقلا

 لاق مث «ةيدعبلا ةنسلاو برغملا اولص مث ,ىوضولاب دفولا رمأ مث «يذإب الإ كرحنت نأ كايإو

 مايألا نم موي قو «راطقلا راسف ءرس راطق اي :راطقلل لاقو وه بكر مث اوبكرا :دفولل

 خيشلا لاقف يرابلا حتف ىرتشا دق ناكو ظاعولا دحأ عم بتككملا يف ةشقانم تراد

 دومحم مامإلل صلاخلا نيدلا كدنع ام :هل لاق «يرابلا حتف :لاق ؟باتكلا اذه ام :ظعاولل

 لضفأ باطخ دومحم مامإلا نإو «يرابلا حتف نم لضفأ صلاخلا نيدلا نإ هللاو .باطح

 ةيميت نبا مالسإلا خيش ربكألا مامإلا نع ثيدح راد مايألا نم موي يفو !!ةباحصلا نم

 ئعم امو :تلق «يناقوف هنأل :اولاق ؟اذامل هنوهركي مهأ مهثيدح نم تظحالف للا همر )

 ءرفاك وهف كلذ لاق نمو «ءامسلا يف (ىلاعت) هللا نإ :لوقي هنأ يعي اولاق ؟ناقوف

 مهنأ نودقتعيو ؛مهريغ نوهركي مهأ تدجوو «سفنلا ةيكزتو ةظلغلا مهيف تدجوو

 .لطاب ىلع مهاوس امو قحلا ىلع مهدحو
 ةظوحلم يأ :مهل لاق سانلا دحأ نأ ولف «تبغتلا مدع :مهيف هتظحال ام نمض نمو

 :ىلاعت هللا لوقل ذيفنت نودب اًروف ظعاولا لودج بحسب نوموقيو هنوقدصي ظعاولا ىلع

 ىلَع اوحبصُتف ةلاَهجب اًمْوَق اوُبيِصُت نأ اوُيَف أَبتب قساَق ْمُكَءاَج نإ اوُنُمآ مآ َنيِذْلا اهي اي

 ااا ْ .[5 :تارجحلا] ]6َنيمدان ْمُكلَعَف ام

 يلع خيشلا نإ :ممل لاق ءاهيف بطخأ تنك يلا دجاسملا داور دحأ :كلذ لاثم

 امف ,دلاوملا هذه نورضحي نيذلا ءاملعلا رابك ىلع باعو «هتبطخ يف دلاوملا نع ثدحت

 (يلودج بحسب ينرطخأ نأ الإ يلمع ىلإ يباهذ دنع يواقرشلا دمحأ خيشلا نم ناك

 انيط ًالجر ناكو «هتلباقمل ةيعمجلا ليكو رصانلا دبع خيشلا ىلإ باهذلا نم دب ال هنأو
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 ةقطنم يف ةيعرشلا ةيعمجلل عرف دامتعا مهنم تبلط ةرم رخآ فو «لودجلا يئاطعإب رمأف
 يف تاماعز نيزواع شم" يلع خيش اي :(هللا همحر) نايلع خيشلا يل لاقف «يكم ةيقاس

 . "ةزيجلا

 ظاعو ةداسلا عم تعمتجاو «مهنع تلصفنا مهافتلا مدعو «تاياشولا ببسب اًريخأو

 ناكو "ةنسلاو نآرقلا لهأ ةيعمج" راهشإل ةيعامتجالا نوئشلل انبلط عفر انررقو ةقطنملا

 الإ امل ودع الو ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدت ةيعمجلا هذهو 213550/5/1١ دحألا موي كلذ

 ل هدحو هللا لضفب  اًسيئر تحبصأو «ةمادهلا ةلاضلا قرطلا مث (ةنعللا هيلع) سيلبإ

 يو

 قيرطلاو حيحصلا قيرطلا ديري نم لكل اهيدهأ يكل تاركذملا هذه ةباتك تدرأو
 .مهنع هللا يضر هباحصأو عي ىفطصملا قيرط (ميقتسملا طارصلا) قيرط :وهو دحاو

 فلؤم )٠٠١( نع ىلاعت هللا لضفب ديزي اهددعو انبتكب كيلعف ديزملا تدرأ اذإو

 ةيفوصلا عدب" «"زئانجلاو رباقملا عدب" لاثملا ليبس ىلع اهنمو «ديحوتلاو ةديقعلا يف اهرثكأ

 نآرقلا لهأ ةديقع" ."نيحلاصلا هللا ءايلوأ تامارك" ؛"روذنلا عدب" «"دلاوملاو تاماركلاو

 ."ةعدبلاو ةنسلا" «"ةنسلاو

 اوحصناو ىلاعت هللا اوقتا :ةيعرشلا ةيعمجلاو فاقوألاو رهزألا ءاملع ةداسلل لوقأو

 ءايبنألا ةثرو مكنأل ءةمألا

 '" يوادجلا معنملا دبع ناتسألا ةبوق -"

 نم يبي مث ..الوأ مدهي "ديحوتلا" ؟!..اهبحاصب قلعتت ةيباصتم زوجع "ةفارخلا"

 ؟!..ديدج

 تددرت !..ةيعاو ةدارإ ىلإ جاتحي "ديحوتلا" !.."يروبقلا" عجارتي نأ ًالهس سيل
 ..ةدحاو مادقإلاو ماجحإلا بابسأو «ببس نم رثكأل  تافارتعالا هذه ةباتك يف اًريثك

 حيحصت لبق اهشيعأ تنك يلا ةيسفنلا ةقطنملا يف ءارقلا ضعب ناونعلا أرقي نأ تيشح دقف

 ةديقعلا رون ىلإ تافارخلا ةملظ نم نوربعيو «نومهفيف ..يافارتعا نوؤرقيف ..ينديقع

 نوكي فوس كلذ نأ ماد ام سانلا مامأ ٍقاذ نع فشكلا ىلع ئيوقي ام هدحو كلذ يفو

 ؟..ديحوتلا ةقيقح ىلإ مهضعب ةياده يف اًببس
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 خيشل حيرض وأ ربق يأ امب ةنيدم روزأ داكأ الف روبقلا يمظعم رابك نم تنك دقلو

 انايحأو ..اهفرعأ ال وأ هتامارك فرعأ تنك ءاوس ..هب فاوطلل اًروف عرهأو الإ ..ميظع

 غلبملل كلذ ناك ..ماعلا اذه يبا ححن اذإف ..اهليختأ وأ اهروصتأ وأ ..تامارك مهل عرتسأ

 ناك يلا ةنمسلل كلذ ناك يجوز تيفش اذإو ..روذنلا قودنص يف هتعضو يذلا ريبكلا

 !..هللا يلو نالف ميظعلا خيشلل هتحبذ يذلا فورخملا اهيلع

 ٠ مالعإلاب موقت ةيمالسإ ةلحب لمعل ءاقللا ناكو «يزاغ ليمج روتكدلاب تيقتلا امنيحو
 | لوألا اهتلاسرو «ىرحخأ دجاسم مضت يلاو «ةيرهاقلا هللاب زيزعلا ةيعمج نع رشنلاو

 يف ةعمجلا ةالص نم دب ال ناك ..ةرركتملا تاءاقللا مكحبو «ةديقعلا حيحصتو «"ديحوتلا"

 ىئحنملا اذه ..ةديدش ةينالقعبو «ةطاسب يف "ليمج روتكدلا" مجاهو ..هللاب زيزعلا دجسم

 ددملا بلطي هلقع نم ةلفغ يف دبعلا نأل كلذو ؛هللاب اًكرش هامسو ,ةديقعلا يف فيحغلملا

 !!..تيم قولخم نم نوعلاو

 روتكدلا" نأ ولو ..نيلفاغلل ةقيقحلا عزفأ امو ..ةقيقحلا ئتعزفأو ؛موجهلا نيعزفأ

 عوضوملا سمي نأ دب ال بطخي ةرم لك يف هنكل ..رمألا نال كلذب قفا لحم

 نم ىح اًيلاخ اًنايحأ نوكي دق لب ..طقف تيم دبع ىوس مضي ال حيرضلاف ..رارصإب

 !..رضت الو عفنت ال ىلا ماظعلا

 ةعمج لك ةالص دعب ..ئيب ىلإ دوعأ تنك د قراؤت تدقف ..تزرتها رمألا لوأ يف

 نأ ةقشم يف لواحأ ..يرعاشمو يسيساحأ ديقي ..يردص قوف مئثجي ام ءيش ..اًئيزح

 يقيدص نأ مأ ؟..ماوعألا هذه لاوط ةلالض يف تنك له ..رطاخلا اذه نع جرحأ

 نوكي نأ نكمي ال ةداهشلاب قطن نم لك نأ دقتعأ انأف ..رمألا يف غلاب دق "روتكدلا"

 !..تالزلا نم ةلز وأ تاوفملا نم ةوفحل ..اًرفاك

 ةهجاوم يف بعضي روتكدلا نإ ..ءطبب ينينأمط لكأي ابل يداؤف يف لعشأ رخآ ءيش
 اونلعي ..ءاسم حابص ربانملا ىلع ءابطخلاو ..ءايلوألا ةحرضألا باحصأ دض ..ةحيرص

 ثيدح كانهو ..ىلاعتو هناحبس هللا عم برح يف وهف ..اًيلو يذؤي يذلا نإ ..ةحيرص

 ؛ةحرضألاو روبقلا باحصأ دض برح يف لخدأ نأ ديرأ ال انأو ..نيعملا اذه يف حيحص

 !..هلالج لج هللا عم برح يف لحدأ نأ نم هللاب ذوعأ ينأل

 نم تاحفصلا ضعب ةءارقب تددعتساو ..موجه لا يه ع افدلل ةليسو ملسأ نإ :تلقو

 نبال" (ننملا فئاطل) باتك نم ىرخأ تاحفصو «(نيدلا مولع ءايحإ) "يلازغلا" باتك
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 تابسانمو ءااحصأ ءامسأو «تاماركلا بلق رهظ نع تظفحو «"يردنكسلا ءاطع
 نم ىهتنا املف "روتكدلا" ىلإ عمتسأ انأو يظيغ تمظكو «ةيناثلا ةعمجلا تبهذو ءاهعوقو
 الب اًموجه هتملست ..ءادغلا دعبو «هعم ءادغلا ماعط لوانتل ينوعدي نأ ىلع رصأ ..سردلا

 «تاماركلا نم ا سأب ال ةيمك تظفح نأ وه لوألا ..نيلماع ىلع اًدمتعم ..ةداوه

 تلوانتو «هتيب يف ئنأل نيتظيلغلا هيفكب ئبعاديف روهتي نل هنأ نم ةقث ىلع ينأ يناثلاو
 :راوحلا صن سيلو ىعملا وه يآلاو ل تلقو ..هتبضغ تنمأف هماعط

 مهإو «ةيفافشلاو ءافصلا نم مهتجرد ىلع ناك نم الإ مقاجرد كردي ال ءايلوألا نإ"
 رظتناو ..نإو ..نإو ..تايآ نم هب مهصخ ام سانلا نود مهل لعجف . .هلل اوصلخأ لاجر

 له :لوقي هب اذإو . .هلوقي ام دجي نل هنأ تسسحأو ..يموجه نم تيهتنا ح روتكدلا
 نذإ . .ال :ًالوهذم تلق ؟..هلوسر نم هللا ىلع مركأ ناك مهنم خيش يأ نأ دقتعت

 ..ضرألا ىلع وهو ةنجلا رامث فطقي وأ ..ءاوهلا يف ريطي وأ ؟ءاملا ىلع مهضعب يشمب فيك
 هنكل ..يعجارتل وأ يعانقإل اًيفاك كلذ نوكي نأ نكمي ناك ؟..كلذ لعفي مل هللا لوسرو
 يف اهرمع ةيمالسإ ةفاقث ىقلأ فيك «ةطاسبلا هذي ملسأ نأ يلع ربك ..هللا هلتاق بصعتلا
 الو «ةقيقحلا اهنأ ىلع اهتمهف نأ ريغ ..ةطولغم نوكت دق ..اًماع نيثالث نم رثكأ نايح
 !..اهاوس ةقيقح

 رمتسيو «"روتكدلا" ىلإ دوعأو ..يبتكم المت يلا بتكلا يف ديدج نم أرقأ تدعو
 ؟اذامل ..ةيفوصلا قاشع رابك نم تنك دقف  ليللا نم ةرخأتم ةعاس ىلإ اننيب راوحلا

 «يبعشلا ثارتلا نم جيزم يه يلا مفاحلأو ءمهاقيسوم بحأو مهراعشأ بحأ يننأل

 قدت ..اًنايحأ ةيقيرفإ ةلبطو «ةيكولممو «ةيسرافو «ةيقرش ..ةعونتم ةميدق ناحلأ نم طيلخو
 ءاقل نع ثدحتت ىلا مهراعشأ ضعب عم نينألاب درفني نيزح يرصم يان وأ ..اهدحو

 !..رحسلا تقو هبوبحم بيبحلا

 بلق رهظ نع ظفحأو ءاهقشعأ تنكو ..ةيفوصلا تيبحأ ..ىرحألا بابسأللو اذهل
 ةضراعم يف اهطسبأ ىلا يجح لكو ."ضرافلا نبا" اميس ال .اهاطقأ رعش نم ريثكلا

 امنإو ءاًحور نيدلل نوديري ال "ديحوتلا" ىلإ نوعدي نيذلا نم هلاثمأو هنأ "روتكدلا"
 يكل ..تاماركلا باحصأ هيلإ لصو ام ىلإ اولصي نأ دب ال مأو «لايخلا نم هنودرحي
 الإ قشعلا فرعي الو «رحبلا دهاش نم الإ جوملا فرعي نلف !..تاماركلا يه ام اوكردي
 !..ىعملا اذه يف ريهش تيب مهو لالدتسالا يف اًضيأ فوص بولسأ اذهو «بحلا دباك نم
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 ءاقل نع عطقنأ نأ تلواح ..يرعاشم قزمتتو «نادجو برطضي ال يحو
 ناك ..ييع قدصأ ملو بابلا سرج قدي هب تئجوف :.ئكرتي مل ةنكلو :."رووكدلا"

 مدع ببس نع يئلأس املف ..اليوطو اًريثك ةداعلاك انملكتو ..نيع لأسي ءاج دق ..وه

 :ةحارصب هل تلق ..هعم ةعمجلا ةالصل يروضح

 !..كنم تسأي دقل

 ..ةديقعلل ريثك ريخخ كيف تنأ ..كنم سأيأ مل كلو :لاق

 مامإلا" ةريس نع هعضصو نم اًباتك هعم تحلو . .هتقيرط ىلع نيجردتسي هنإ :تلق

 ."باهولا دبع نب دمحم

 تسيل تاذلاب ةخسنلا هذه :لاق ؟..كلذ نكمب له ..ةخسنلا هذه يئطعأ :هل تلقف

 نم بلظأ ام ئيطعي ال ..اًمئاد ةراثإلل هتقيرط ىه هذهو ..ةدحاوب كدعأ فوسو «كل

 ..ةءارقلا تأدب ليللا فصتتنم دعبو !..هل اتداعإ تضفرو ..ةخسنلا تفطخف ..ةرم لوأ

 همجح ىلع باتكلا ناك !..حابصلا يح منأ ملف ..اًبولسأو اًعوضوم باتكلا قدبو

 ةديدج قافآ ةفاح ىلع ٍئعضيل يسفن نم ىذخأ ..لازلزلاك -راصعإلاك- عضاوتملا

 ةاناعم نم هدباك امو «هتوعد ةصق مث ..هسفن "باهولا دبع نب دمحم" خيشلا ةياكح

م يبلق تدجو ..ةحفص تارق املكو انش هردنعق ناك انين ::ةليوجط
 ..روطسلا ع

 يف هتكرت وأ ..دوعي ىح ربصأ ملو "ةرصبلا" يف خيشلا كتكات أل «يناذلا ترغحتسا

 ىلإ هتبرغ نم دوعي يح هعم ربصأ نأ دب الو .."ناتسدرك" ىلإ رفسلل دعتسي دادغب

 ! . .هدلب

 مامإلا مالسإلا خيش يرجهلا رشع يناثلا نرقلا ددجم) هباتك يف روتكدلا لوقي

 ."؟..ةدوشنملا هتلاض دجو له لاوجتلاو فاوطتلا اذه دعبو" :(باهولا دبع نب دمحم

 ساكتتا نم نيملسملا باصأ امل ءاضمم املأ هحناوج نيب لمحي هدلب ىلإ لجرلا داع ..رخأتلاو

 ..مقايح يحانم لك يف رقهقتو

 ؟..هللا ىلإ سانلا وعدي ال اذامل .راهتلاو ليللاب هرواست ةركف هنهذ يفو هدلب ىلإ داع

 ؟..اذامل ..اذامل ؟. .ِي هللا لوسر يدمي مهركذي ال اذامل



 مة © ل يرادجللا معنملا ديع ةبوت

 رشع يباثلا نرقلا ذنمف .غارف نم تأت مل "روتكدلا" اهديري يلا ةديقعلا هذهف نذإ

 (ةحرضألا حورص مدهي يكل ..مدقيو ءركفي ..باهولا دبع نب دمحم مامإلاو يرجمهلا

 ..ءاحمسلا ةعيرشلا هجو اوخطل نيذلا نيذوعشملا دراطيو تافارخملا حبش مطحيو

 يفو اهتلازإ يف اوركف اذإ .نينمؤملا بولق علخت ..ةسادق مايألا عم تبستكا يلا مهتالبعرخب

 :باتكلا لوقي كلذ

 ."؟..موقلا سوفن ىلع لامعألا هذه عقو ناك اذام"

 ةريزج يف ٍتادهاشم" هباتك يف نيسح دمحأ ذاتسألا هيوري ام ىلع نوحرؤملا بيجو

 بابقلا مدهو ءراجشألا عطق نم هب ماق اميف لجرلا ةكراشم اولبقي مل موقلا نإ :"برعلا

 ."!..هدحو هباصأ عرش كانه ناك ام اذإ ىح لمعلا اذهب موقي نأ هدحو هل اوكرت لب

 لعج يذلا سفن وهو ؟..هتئثرو يذلا فوخلا وه نآلا نايك لزلزي ام نوكي له

 "باطخلا نب ديز" ربق ةبقو ءراجشألا ليزي هنوكرتي خيشلا نطوم (ةنبيعلا) ةدلب يب سانلا
 ؟اباحصأو نكامألا هذه تامارك نم ةفلتحملا تانعللا مهبيصت نأ نم افوح . . هسفنب

 «تحتفنا دق ىلحخاد ةريبك ةوجف تناك ..باتكلا فصتنم تغلب امنيحو ..امحض

 ..يلخاد يف شعشعت تناك يلا ةملظلا ةمحز يف نكلو ..نيقيلا رون اهعمو اهنم للستو
 !..تاظحلا يفتخيو ةظحل ضموي عاعشلا ناك

 عباتأ يلعج لب ..يسفنب يسفن براحأ نيكرت ..رصتني نأ روتكدلا عاطتسا دقل

 كاحت ىلا تارماؤملا نم هيلع قفشأو «باهولا دبع نب دمحم اهخيش عم ديحوتلا ةريسم

 بضغ ..(ةنييعلا) يف تنز ىلا ةأرملا ىلع دحلا ماقأ امنيح هنأ فيكو ؛هلوحو هدض
 نم رطخما رعشتساو "يديمحلا زيزعلا دبع نب دمحم نب ناميلس" "ءاسحإلا" مكاح

 ءاهسافنأ متكب هرمأي "رمعم نبا" ةنييعلا مكاح ىلإ بتكف ..اهبحاصو ةديدجلا ةوعدلا

 .تالبعزخلاو تافارخلا ةريظح ىلإ اًروف ةدوعلاو ءاك يدانملا لتقو

 ددرت هنإف ..هتنبا هجوز دقف ..ةرهاصم يف خيشلا عم طبترا دق "رمعم نبا" ناك املو

 هل لبق ال هنأل ؛"ءاسحإلا" مكاح ةلاسر هيلع أرقو «قلغم عامتجا ىلإ هاعد هنكلو «هلتق يف

 الإ خيشلا دزت ملو .."رمعم نبا" نامإ مدع نع خيشلل تفشك سأي ةظحل اهلعلو ..هب
 ..قحلا ةيعاد الإ اًمئاد نوبراحي ال ةاغطلا ماكحلاف .هديحوت ةوقو «هتديقع ىلع اًرارصإ
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 ع انحاب ..هديحوتب هللا ليبس يف اًرجاهم .."ةنييعلا" رداغي نأ باتع ريغ يف خيشلا لبقو

 !..اهيف ديحوتلا عرزيل ةديدج ضرأ

 يشارف يف تلدتعاو ..ةيداع ريغ تيبلا يف ةجض ىلع تظقيتسا حابصلا يفو

 «(حايصو ىاغت . .ةصلاخ ةيناويح الو قةصلاح ةيمدآ ال تاوصأ ىنذأ ىلإ تلصوو

 نم تدكأتف . .ليقث ملح ةيقب نم يناعأ ئنأ دب ال تلقو . .تارابعلا موهفم ريغ . .مالكو

 ءابنأ يلإ لمحت يجوز يلع تلخدو . .يذأ ةلبط قرتخا . .ةرملا هذه "ءاغثلا" نكلو «يظقي

 ءاهجوز اهعمو . .ديعصلا ىصقأ يف شيعت يلا يلا ةنبا نأ ف صخلتت يهو ..اًدج ةراس

 مهعمو ءارجف ديعصلا راطق يف اولصو دق ..تاونس ثالث رمعلا نم غلابلا اهنباو

 !.."فورخملا"

 يف نوتومي اهدالوأ نأ فرعأ تنكو «يلاخ ةنبا ربخب ..ئبعادت يجوز نأ تننظو

 تاداع يهو .الثم شيعي يكل "فورخ" مسا امل لفط ىلع تقلطأ دق ..ىلوألا تاونسلا

 نم برتقت يدالوأ نم ةرهاظع تسسحأ . .ةلأسملا نيبتأ نأ لبقو . .ديعصلا يف ةفورعم

 ةعبرأو «نورقو «ةورف هل ' 'فورح" بابلا محتقا ناذكسا نودبو ةأجفو ..ىمون ة ةرجح

 ىلإ همجا مث ..هقيرط ضرتعا ام مطحف ..هل دالوألا ةدراطم نم نونج يف عفدناو .مادقأ

 تثدحأو ءاهدعب تعادت ..ةيوق ةحطنب ةآرملا ىلع ىدتعا "ةيرتنع" ةزفق يفو «ةآرملا

 !..مطحتت ىهو ةبيجع اًناوصأ

 ىلع حتفنا انتيب نأ يلإ ليخو «يسافنأ درتسأ نأ لبقو ..ةعيرس ةظحل يف كلذ لك مث

 تدجو نكلو ..ةزيجلا يف ةقيدحلاو «ةيسابعلا ف نكسأ ينأ مغر ..تاناويحلا ةقيدح

 ؛نكر يف تلءاضتو ؛"فورخلا" ةروث يجوز تيشحو «ريرسلا ىلع نم زفقأ يسفن

 ..انتولخ انيلع محتقا يذلا ..نونحملا ناويحلا اذه ىدصتأ يكل عجشتو ء«اهينيعب يئقمرت

 توملا هينرق يفو «هينيع يف حملو ..ناويحلا جايه نم داز ..رثانتملا جاجزلاو توصلا نكلو

 ..نيرسلا ةءالع, تكسمأو «ناريثلا يعراصم تاكرح لك ينيهذ يف تدعتساو ..موؤرزلا

 ةلاح يف يهو ..يلاخ ةنبا تلخد "فورخلا" عم عارصلا يف يقاشر برجأ نأ لبقو

 هعرصأس

 .يودبلا ديسلا فورح اذه بساح

 ؛هسأر ىلع تبرت هب تكسمأف ..للدملا لفطلا هنأكو «لالد يف اهيلإ مدقتف هتدانو



 هتيبرت يف تقفنأ يذلا قيشرلا ركبلا فورخلا اذه اهعمو ديعصلا نم تمدق امأ يل تورو

 ىلع حبذت نأ ..اهنبا شاع اذإ يودبلا ديسلل ترذن اهنأل ؛اهنبا رمع يه ..ماوعأ ةثالث
 !..رذنلا دعوم ثلاثلا ماعلا أدبي دغ دعبو "ورجل هباتعأ

 ءاهجوز دجأل ةالصلا ىلإ تجرخو :ةديعس يهو «تارابعلا هذه لك لوقت تناك
 ناجرهملا اذه ىرأ يكل .."اطنط" ىلإ مهقفارأ نأ نيم بلطي ..ميظع جاهتبا ف وهو
 "يودبلا ديسلا" نم ةبرقم ىلع نيذلاف ..فورخلاب اوفتكا ةفاسملا دعبل اًرظن مهأل ؛ميظعلا
 اًعطاق تربتعا الإو ءاهنبا شيعي يكل لاح ةنبا لماجأ نأ يلع حبصأو ..لامحي نوتعبي
 كرشلا ناجرهم ىلإ مهعم بهذأ نأ دب الو ..تومب وأ اهنبا شيعي نأ ئمهي ال ..محرلل
 اذامو ؟..رفكلا ىلإ اهقيرط يف اهنأب اهعنقأ فيك ..يسفن لأسأ تنك تقولا سفن يفو
 ؟..تاونس تالت نيب هيو قيلت يذلا ليدلا لكلا اف: علطحلا امنع تدعيم

 ةيواز ىلإ جوزلا تذحأو ..ءاسنلا ىلع نوماوق لاحرلا نأل ؛الوأ اهجورب أدبأ تلقو
 هدي دمو .."باهولا دبع نب دمحم مامإلا" باتك يدي يف ىري نأ تدمعتو «تيبلا يف
 !...ران ةرمجب كسمأ هنأك زفق يح ناونعلا أرقي داك امو «هتيحان فالغلا لعجف

 دبع نب دمحم خيشلا" ةصق تاحفصلا يف نإ لوقي يذلا- باتكلا نانعأرق
 ..باتكلا اذه ئلصو فيكو ؟..هأرقأ يذلا اذه ام ..اًمتراص فتهو -هتوعدو ."باهولا
 ىلعو «ئيد ىلع صرحأ ..نزتم لجر نأ فرعي وهف ..يلع هسد مهدحأ نأ دب ال

 لعفي امك .ةيحلاو ةحوبذملا نيبارقلا اًنايحأو ءروذنلاو ,.عومشلا مىدقتو «ةحرضألا ةرايز
 ناكو ..ةخسنلا كلت يف ردقلا هب يامر ام ىلإ ..ءاثر ةرظن هينيع يف تيأرو ..اًمامت وه
 كلذ نوكي نأ هللا ءاشو ..اًقباس نيم يزاغ ليمج روتكدلا فقوم ..هنم فقأ نأ يلع
 نع تبعوتسا لهو ؟..ال مأ تأرق ام قبطأ نأ ّيعاطتسا يف اذهو ..يل ناحتمالا ةباتمم
 نيرخآلا عانقإو ٍتديقع ىلع يرارصإ ىدم وه كلذ نم مهألاو ؟..ال مأ تأرق ام نيقي
 ريش ران ةدينع ياض وه هتف ضيعت يذلا طنا: ف رثوي أل 'قدلاق ءاسمرا انك

 نيرخآلا كرتأو «يسفن ىلع "يديحوت" يوطأ نأ ..ءيش يف لوقعملا نم سيلف ..ةيباجيإ
 مههداجأ نأ دب الف هيلعو ..مهتافارخ يف ئنوقرغي فوس ةرتف دعب مهنأل ؛ةلالض يف نوشيعي
 ..مهكرش نم مهرفنأ نأ دب ال ..نيه رمألا نأ نورعشي مهكرتأ ال ..نسحأ يه َيلاب

 داكي ال ..ةشه تالالض ىلع موقت اهنأل اًرظن "ةفارخلا" نأل ؛اوعجارتي نأ دب ال مهو
 ىلع وأ ..اهيلع ىضق ..اًحوحل ناك اذإ اهبقعت يف قحلاو ..اهمهادي ىح اهلحدي كشلا
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 لكوتأ نأ تررق هلك كلذ لجأ نمو ..نيرخآلا بيصت ال يح اهومن فقوأ ريدقت لقأ

 ليزأو «هنئمطأ نأ نم الوأ دب الف ..ةلهس ةمهملا نكت ملو ..لجرلل حرشلا أدبأو هللا ىلع

 نع نمز نم هنهذ يف بسرت ام مث .."باهولا دبع نب دمحم" خيشلا ةريس نيبو «هنيب ام

 نأ هللا ملعي تامامتالا نم ددعب "ةيباهولا" مها ..ثيدحلا لوأ يفف .."نييباهولاو ةيباهولا"

 !..مالسلا هيلع فسوي مد نم بئذلا ةءارب ..اهنم ةئيرب .."ديحوتلا" ةوعد

 يلا ..ءاضغبلاو ةيهاركلا تالمح رس هل حرشأ ..ديدش سامح يف لواحأ تحرو

 لوصأو «ةعيرشلا رئاعش تيحأ اهنأ فيكو .."ديحوتلا" ةوعد ىلع ضعبلا اهنشي

 نيذلاو «ةحرضألا ةندسو «رباقملا سارحو «لجدلا يفرتحم ىلع ءاضقلا كلذ يفو «تادابعلا

 دعاقملا بالط ىلع تانسحلا عيزوتو «تاكربلا عيب نم ..ماع دعب اًماع لاومألا نوسدكي

 !..ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو !..فزأ دق تقولاو ةدودحم دعاقملاف ..ةنجلا يف

 ..ةبوبيغ نم قيفي هنأك ..ةشهد يف رظن ..ريخلا تامس ضعب هحمالم ىلع تحلو

 نم بطق دنع عامتجالل ةعمج ةليل لك نوعدي مهنأو «نوكلا ةيقب يف مهحاورأب نومكحتي

 نوئش يف نورظنيو «باطقألا لاجرلا عم اًضيأ نيقتلي تاريهشلا ءاسنلا يحو ..باطقألا

 !..نوكلا

 .ةنس نيثالث نم رثكأ اهرمع هريمض يف تادقتعم نع هتحزحز يف عمطأ نكأ ملو

 مركأ ..ةحرضألا باحصأ نم ىتوملا ءالؤه له .رمألا يف رظني نأ هنم تبلط نأ تيفتكاف

 وأ زيحت ام نود ..ةجيتنلاب يلإ ءيجيو اليوط ركفي مث ؟. لك هللا لوسر دمحب مأ هللا نع

 ىلإ ةنوميملا مهتلحر يف مهقفارأ نأ يم بلطي طقف هنكلو ,ركفي نأب ندعوو ..بصعت

 باهذلا ىلع اًممصم ناك اذإو ..ثدحي نلو ليحتسملا وه اذه نإ :هل تلقف .."اطنط"

 رامعألا نأ وه كلذل ديحولا ئيععملاف ..مهنبا شيعي يح "يودبلا ديسلا" ىلإ هتجوزو وه

 ؟..لجر اي رفكت ال :حاصو «يف قلمحو .."يودبلا ديسلا" دبي

 يذلا تنأ مأ ؟هللا ىلإ هجوتت نأ كنم بلطأ يذلا انأ ؟..رخآلا رفكي انيأ :هل تلقف

 ؟.."يودبلا ديسلا" ىلإ هجوتت نأ ىلع رصت

 فورخلا هتحجور تذحأو «هتجورز ذحخأو هتفايضل ةناهإ ئم اذه ربتعاو تكسو

 تسص» ..مهعدوأ تفقو امنيحو ؛"اطنط" ىلإ ةرهاقلا يف ةيسابعلا نم اوفرصناو ءاهنباو

 ينإف ..كرشلا ناجرهم نم ةدوعلا دعب انيلع رورملا مدعب لضفت اذإ هنأ جوزلا نذأ يف
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 ىضمو «لجرلا لوهذ دادزاو ..هقياضي ام نيم يقل الإو ..لعفي ام هل اًركاش نوكأ
 !.."اطنط" وحن فورخلا قوسي ..بيرغلا بكرلا

 ؛مهلفط ىلع نوفاخي نيذلا مهو ؛مهعم اًيساق تنك ينأل ؛ئمولت يجوز تنشتاو

 يف تحصو ..ريثكلا لافطألا نم اممل تام «رمعلا اممي مدقت نأ دعب مط شاع يذلا

 توميس ناك نإو «شيعي نأ هل ديري هللا نأل كلذف شيعيس ناك اذإ لفطلا نإ :يجوز

 .هتدارإ يف هل كيرش الو «هرماوأ ف هلل كيرش ال ..كلذ ديري هللا نأل كلذف

 ثدحتتيل اًنوفيلت يب لصتي روتكدلاب اذإو ..اه لمعأ لا ةديرجلا ةرادإ ىلإ تبهذو
 ..هب تلعف اذام وأ ؟باتكلا يب لعف اذام ..ئلأسي نأ هلابب رطخي لو هل نأش يف يعم
 انيقتلاو ..هعم باتكلا يف ءاج ام ضعب ةشقانم ىلإ ةجاح يف ئنإ ..هل لوقأ نأ تررطضاو
 منهعانقإ يلوا ىلع قاعي لون هةيعضلا نم يتءاج ىلا ةيراكلا نع هيستدحو ليحللا ي
 الأ :هل تلقو .مهنع اًكرش لقأ ال تنك ..طقف مايأ ذنم ينأ عم ..مهكرش نع لودعلاب
 ؟..يل هلوقت تنك ام مل لوقأ نينأ كرظن تفلي

 ..ةوعدلل اًديفم اًئيش نوكأ فوس نأ نم نيقي ىلع ناك هنإ ..ظيغي ءوده يف لاق
 مل ..روتكدلا نكل :نييمدآلا نم تسلو «"ءايشألا" نم ينأ ىلع جاجتحالا تدرأو

 بتكلا تأرق اذإ كب فيكف باتكلا ةءارق دعب اذه لك كنم ردص دقل :لاقو ء«فقوتي

 !..كحضلا يف قرغأو ..ىرخألا

 يف انيلع رورملا نود ةرشابم ديعصلا ىلإ "طنط" نم تداع بيرق نأ مايأ دعب تملعو
 تئجوف ..يناثلا عوبسألا يفو رسال كويس لكلا كفو «ئم ةبضاغ اًمأو :ةرهاقلا

 :يل لوقي داع مث ..رمألا علطتسيل ريغصلا با بهذو ..قدي بابلا سرح

 ,.نارحلا ميهاربإ -

 رذنو ديدج فورخب اوءاج له ؟..ثدح اذام ..يلاح ةنبا جوز هنإ .."نارحلا"

 هذه ناودعلا ىلإ تمصلا نم يبضغ جرخي نأ تررقو ؟اذام مأ ..ديدج حيرضل ديدج
 «نحفاصيل هدي دمب "نارحلا" اذه اذإو ..بابلا ىلإ ةروث يف تيشمو ..برضلاب ولو «ةرملا
 وهو ةبصتغم ةماستبا مستباو ءاج اميفو ؟..ءاج اذامل نذإ ..ضفرف لوخدلا ىلإ هتوعدو
 هيف تقلمحو ,يدنع يذلا 'باهولا دبع نب دمحم خيشلا" باتك بلطي هنإ . .لوقي

 ! دعت يوتا ىلع تينا ةايرط
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 ءارو نإ ..؟طوقسلا كاذ ناك فيكو ؟اذامل نكل ...ةيلهاجلا عالق نم ةعلق تطقس

 ؛حتفتت هقامعأ تلعج ةيوق بابسأ الب كلذ ثدحي نأ لوقعمل نم سيل اًرمأ هتدوع

 !..ًاليوط اهنع لفغ قئاقح ىلع ..قيفتو

 تناكو «ملكتي أدب ..نبيصي نأ كشوأ يذلا ءامغإلاو ءلوهذلا نم يب ةم>رو

 مث ..يعم تكص ..لبج ةمق نم طبهي يذلا رجحلاك ةليقث ..همف نم تطقس ىلا ةلمجلا

 :لاقو اهاياظش يمدتو بصت ..ضرألا ىلع رجفتت اهسفنب تلقأ

 يذلا عبارلا دلولا وه اذه ..نوعجار هيلإ انإو هلل انإ !..انتدوع بقع ئبا تام دقل -

 بهذي نأ نم ًالدبو ..هقباسب قحل ..ثلاثلا ماعلا لفطلا غلب املكو ءاًعابت ميهاربإل تومب

 ضرم كلذ ثعبم نوكي دقف ..ةمزاللا تاليلحتلا لمعيو ؛هتجوز عم ملاعتيل ءابطألا ىلإ

 حيرضلل ةرمو ءاذه خيشلل ةرم هتجوز عم رذني نأب عنقو «عنققا ..مألا وأ بألا مد يف

 ..هعفني م هلك كلذ نكلو هلفط شاع اذإ ..فيوس يب لبج يف ةراغل ىرحأو «كاذ

 ..ةقيقح تللأت ..هلجأ نم تنزح ىننأ الإ ..هسفنل هملظي يذلا ملظلاو لهجلا مغرو

 !..ليصافتلا ىلإ عمتسأ تسلج ..هتلخدأ ..هدي نم هتذخأ

 "فورخلا" نم ءازجأ ضعب امهعم المحو ..امهدلب ىلإ هتجوز عم اطنط نم داع دقل

 يضقت ةلاهجلا ميلاعت تناك دقف .."يودبلا ديسلا" حيرض باتعأ ىلع حبذ دق ناك يذلا

 هذه نم اولكأي يكل اًضيأو «نيبحما ةيقب ىلع ةكربلا عيزوتل اًسامتلا ..هضعبب ادوعي نأب

 اهنم لكأ نم لك تبياضأو ..تدسفف ةكلاضلا لظفلا تاءارجإ امل رفوتت مل يلا ..ءارجألا

 مألا تزرظتاو :نطرمف' :لفطلا امأ :ءاودمصو رابكلا الن ىدصت دقو :.ةيوحفم هلو

 تبهذ رمألا رخآ يفو ..تءاس لفطلا ةلاح نكل .."يودبلا ديسلا" لحدتي نأ ..اهلهحي

 هضرم قرغتسا دقف ..مايألا هذه لاوط بذعتي اهنبا مألا كرتت نأ ..هلهذأ يذلا بيبطلل هب

 نكلو «نقحو "ةيودأ" ..جالعلا بتكو ..سأيي مل هنكلو .هسأر بيبطلا زهو ..مايأ ةعبرأ

 !..تامف ..ةمواقملا ىلع همسج ّوقي ملو «ضرملا هيلع دتشا لفطلا

 ..اهلمحتت نأ نم ربكأ ..مألا ىلع ةمدصلا تناك ..لكاشملا تأدب لفطلا توم نم

 اهفتك ىلع هلمحتو «هاقلت ءيش يأب كسمت اهتلعج ..ةئول اهتباصأ ..اهيعو تدقنفف

 هتلعج نأ دعب ةيدجب ىف كفي ىوطا دقق ننألا امأ ..اهنبا هنأ ىلع هبعادتو هدهدمتو

 «ةحرضألا ىلإ ماع دعب اًماع هباهذ نأو ..هل كيرش ال ..هلل هلك رمألا نأ رصبي ..ةمدصلا

 يف نطي ناك .هنيبو يب راد يذلا راوحلا نأب يل فرتعا ..ةراسح الإ هدزي مل ..روبقلاو



 بجي يذلاو .هنع ففخي يذلا مالكلا ضعب هل تلقف !..تمص مث «ةثراكلا بقع .هينذأ

 ءلمتكي مل وهف .هنيدح نم ءيش هسفن يف يقب نكلو ..تابسانملا هذه لثم يف لاقي نأ
 ؟ال مأ اهتثول نم تيفش يهو ؟ةبوكنملا ةديسلل ثدح اذام

 اهلهأ نإ ..سأرلا ئطأطم وهو باجأف !؟اهتثول نم مألا ىفش دق هللا لعل :هل تلقف
 ىلع اهضرع نوضفريو ..اًضيأ سئانكلاو ةحرضألا ضعب ىلع ..امب فاوطلا ىلع نورصي
 ..ةيبصعلاو ةيسفنلا ضارمألا ءابطأ نم بيبط يأ

 ىلع امل تبتكف نجلا عم ةبحص امل "ةديس" ىلإ اهي اوبهذ لب ..بسحف كلذ سيل

 نولاجدلا هلعفي ام لكو ..مقافتتو موي لك ين اهيلع ةلعلا دارت اذكهو ..ضيبأ قبط

 !..ءانفلا ىلإ ةعوفدملا دوقنلا عم بهذي

 ؛مهل اهقلطي وأ ..بيبط ىلع ضرعت نأ ىلع رصأو ..رمألا مسحي نأ دارأ امنيحو
 وهو اهقالط ىلإ رطضاف اهسأر تبكرو «هادحتت اهمأ تزرب ..اهداسفإ ببس مفأل
 !..هراك

 الإ "ليمج روتكدلا" نم اهيلع تلصح يلا ةخسنلا ىلع يصرح مغر هتصق ئتراثأ
 اًيوتكم ناك ريخألا اهفالغ ىلعو .هيدي نيب اهيلقو اه كسمأف ..هل اهتلوانو اهب هتيتأ ننأ
 نم ماا ضقاون" ىعمسي نأ لبق هسفن عمسي هنأك ..لاع توصب هأرقي حار مالك

 هْيَلَع هللا ْمُرَح ْدَقَف هللاب كِرْتُي نَم ُهّنِ) . ا ل ل ل

 نمك هللا ريغل حبذلا هنمو .[7؟ :ةدئاملا] (راّصنأ نم َنيِملاَظلل امو ُراَتْلا ُهاَوْأَمَو َةَنَجلا

 .ربقلل وأ نجلل حبذي

 يل هديعي نأ طرتشاو «فرصناو «باتكلا ذحأ مث ..يهجو يف قلمحف هسأر عفرو
 ."ديحوتلا" قيرط ف يضملا ىلع هنيعي ام بتكلا نم هل رضحأ نأو «مايأ دعب

 يهف ..ةرطق دعب ةرطق نايك ىلإ برستت هل تعقو يلا ةاسأملاو ؛ميهاربإ فرصنا
 ..راصمألا نم ريثك يف نيملسملا ضعب ةاسأم ىه اغإو «ةعامج الو «درف ةةاسأم تسيل
 مهذتحي عادتبالاو «ةيادهملا نم مقدففأ ىلإ 56 ةلالضلاو «ةقيقحلا نم مهيلإ بحأ ةفارخلاف

 ! . .ةنسلا نع اديعب

 رابخأ هيلإ يأ نا ديزأ تنك دقعب. "لي نوتكذلاب' اًيوفيلت لاصتالا تلواح

 تداتعا ..رطق يف ردصت ةيرهش ةلح تاباتك يف لمعلا تأدبف هدجأ مل نيكلو ؛"ميهاربإ"
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 اًئيعتسم تأدبو «عجارملا يمامأ تففصو «يبرعلا بدألا يف ةميرجلا نع اًناحبأ يل رشنت نأ

 ..ةيلحادلا ةرازو يف ايسر اًردصم ملكتملا ناك ..قدي نوفيلتلاب اذإو «ةباتكلا ىلع هللاب

 دحأ عرصم ةيضق يف قيقحت روضحلا .ةعيرجلا ف صصختم يفحصك نهم مكحب ينوعدي
 !!..نيموي نم سيك يف هتثج ىلع رثع دق ناكو «طالبلا لامع

 نوكي نأ ..رمألا يف بيرغلاو ..قيقحتلا ناكم ىلإ ئلغشي ناك املك تكرت

 لجدلاو «كرشلا ةيواه يف .اًضيأ طوقسلا وه ةمبرجلا هذه هيلع تماق يذلا ساسألا

 ىلع ةردقلاو «نحلا ةبحص يعدي ناك ليتقلاف ..قافشإلا ىلإ وعدي لكشب ..ةذوعشلاو

 ىلإ ..ةيصعتسملا تاجاحلا ءاضقو ضارمألا ضعب ءافشو «نيرفانتملا نيجوزلا نيب قيفوتلا

 !..طالبلا ةنهم يف هلمع بناج

 اًجوزتم ناكو ءهرمع نم نيسمخلا زواحت ..ديعصلا ءانبأ نم ناكف ..لتاقلا مهتملا امأ

 يه اهنكل اهرمع نم ةرشع ةعباسلا يف ىرخأب جورتو اهقلطف ..بجنت مل ةأرما نم
 هعنعي ..هيف ةياكن هل رحس لمعب تماق ..هتقلطم نأ هتايرحت نم هغلبو ..بجنت مل ىرخألا

 زواجتي مل اًباش ناك يذلا لجرلا كلذب لصتاف ..ةديدجلا هتجوز نم باحمنإلا نم

 بهذو ..ةيتاوم ةصرف لاجدلا فقلتو «داضم لمعب هل موقي نأ ىلع هعم قفتاو ..نيعبرألا

 روضح تامزلتسم ضعب «مسدلا ءاشعلا لوانت نأ دعب لاجدلا هل بتكو ..تيبلا ىلإ هعم

 هتجوزو ”لاجدلا" كرتو ..اهيرتشيل لجرلا بهذو ءروطعو عومشو روخب نم نجلا
 :.تيبلا “ف ءاقسفلا

 كرتو ..نحلا راضحتسال اًديهمت قرحيس يذلا روخبلا يرتشي اًعرسم لجرلا جرح
 ..فقاوملا هذه لثم يف عقي ام ثدحي نأ دب ال ناكو ..ءانسحلا ةجوزلا عم باشلا لاجدلا

 يهو ءاهفرشب كتفيل فنع يف اهدوار ذإ .ةجوزلا ىلع يدتعي نأ ذوعشملا نواح دقف
 دحب اهب اذإو ..اهجوز لصي يح ..امل ةراج ىلإ تيبلا رداغتل تماقف ..ةفيرشلا ةفيفعلا

 نم عقو ام بضغ يف هل تورو ..هدوقن ةظفاح ذحأي نأ يسن دقف ..بابلا ىلع اهجوز

 (ةفرغلا يف لاجدلا ىلع لخدو «ةظيلغ ةاصع لمحو «يديعصلا جوزلا لعفناو ءلاجدلا

 صلختتي نأ دب ال ةئج مامأ هسفن دجو اهدعب ..هسأر مطح ح ..ةاصعلاب هيلع لاهفاو

 !..ركفي سلجف ..اهنم

 فصتتا يح رظتناو ..هيف ةثحلا عضوف داعو ؛همجح ىلع ًاسيك ىرتشاف ًاليل جرح
 نونكسي يذلا يحلا نم ةبرقم ىلع ءالخ يف اب ىقلأو ؛هفتك ىلع ةئحلا لمح مث ..ليللا
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 ىلإ باشلا لاجدلا نم صلخت هنأ نظو ..اهوحمو راثآلا سمط لواحي هتفرغ ىلإ داعو ..هيف
 !..دبألا

 يذلا سيكلا نع مهثاحبأ اوءدب ..ةثحلا ىلع مهروثع دعب ..ةطرشلا لاجر نكلو

 مهل لاق ىح .ةقطنملا يف نيلاقبلا ىلع هنوضرعي اوداك امو ..ةثحلا ىلع يوتحي ناك

 ضبقلا ةطرشلا تقلأو «ءطقف سمألاب كلذ ناكو «نالف وه هنم هارتشا يذلا نإ مهدحأ

 هيلع قيضو ..ةميرجلا باكترا ىلع ةلادلا راثآلا تدجوف هتفرغ تشتفو ءلجرلا ىلع

 !...ةعرجلا ليصافتب فرتعاف قانخلا

 ذإ ..ردقب هللا توكلم يف يرجي ءيش لكف ةفدص قيقحتلا اذه يروضح نكي ىل
 ةيضق ..نيرخآلا عم شقانأ ئلعجتل .ةديقعلا داسفب اًضيأ ةقلعتملا ةرجلا هذه يل قوسي

 نود رشبلا تانايك يف لغلغتتو «ةفارخلا جورت اذاملو ..ىلوألا اهروذب نم ةفارخلاو ةديقعلا
 مهو اياحضلا لعجي اذامو ؟اياحضلا نم ءاكذ عسوأ امي نورجاتي نيذلا نأل له ؟عزاو

 يه ىلا "ةينثولا" نأ مأ ؟..امل بصعتلاو امب ناميإلاو ءاهتسرامم ىلإ نوعفدني ..نييالم

 اهسفن ضرفت ..ةليوط نينس نيملاعلا ناهذأ يف تبسرت ىلا ..سوململاو سوسحملاب نامبإلا

 نع نوزجعي نيذلا ..رشبلا ضعبل ةيسفنلا فورظلا اهدناست ..ديدج نم سانلا ىلع

 ؟!!احل ريسفت ىلإ لوصولا
 ىوس مالسإلا نم نافرعي ال ..ةديقعلا دساف امهالك ..ةميرجلا هذه يف ليتقلاو لتاقلاف

 ةلص ىلع هنأ يعديو «مهيلع بذكيو «ءوسلاب هللا دابع نيب يشمب ذوعشم ليتقلاف ..همسا

 عم فعاضم كرش كلذ يفو «نجلا ةنواعم ضرعيو يفشيو «دعسيو يقشي هنأو «نحباب
 هلعجي نأ هعسو يف هلثم اًناسنإ نأ دقتعي هتلاهج طرف نم وهف لتاقلا امأ ..سانلاب رارضألا

 ول هنأ ريغ ..هلقع ىغلأ باحنإلا ىلع هتفحل يف هنأ هرذع نوكي دقو ..اًننب وأ اًذلو بجني

 ءطقف هللا ديب رضلاو عفنلا نأو «ءاكرش الب هللا نأ هنهذ يف خسرت ..ةميلس ةديقع هل نأ

 هتديقع تعاطتسالو ..لاحدل ملستسي نأ هنكمي ناك ام ..هقامعأ ف ميهافملا هذه لصؤتو

 !!ذوعشملا اذه لثم يديأ يف طوقسلا نم هيمحت نأ

 ةيعاد هسفن نم لعجي نأ ىلإ نيبصعتملا ضعبب رمألا لصي نايحألا نم ريثك يفو

 يربني نم دحن دقف ..اهليبس يف لاتقلل دادعتسا ىلعو .اهنع عفاديو ءامل جوري ..ةفارحلل

 هب قيحت تناك ةطرو نم مايألا هذه هذقنأ يالفلا خيشلا نأ فيك يوريف ..سلاجملا يف

 هنأو «ةطيوحت هل عنص ينالفلا خيشلا نأ الول ماعلا اذه ةيقرتلا ىلع لصحي نل ناك هنأو
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 هل بتك ينالفلا خيشلا نأ الول قالطلا ةفاح ىلع امهعضو هتجوز عم فالخ ىلع ناك

 .خلإ ...هطبإ تحت اهعضو ةقرو

 ّىح تسردو ؛ةرهاقلا ةعماج نم تجرخت ةديس ةصق ..لاجملاا ذه يف نرضحتو

 لأسف  هتداسو تحت باجح ىلع موي تاذ اهجوز رثع . .هاروتكدلا ىلع تلصح

 انفأل :نيلق ليفت لكلا: هيفي نايرع نمت لونا ام ديف تيفو اق ةتلاقفأ .هتجوز

 اهتصق يوارو ..اًعبط اهقلط اهجوز نأ ةجيتنلا تناكو ..ةريخألا مايألا يف هتوفجي رعشت

 ؟..اهجوز دض اهتماقأ يلا اقوعد ىلوت يذلا هسفن اهيماحم وه

 تاصصخت ميسقت ىلإ اهيف نوصصختملا دمعي امنيح ..ةورذلا ىلإ ةفارخلا عفترتو

 رازي نالف خيشلاو «سناوعلا جاوزل رازي ةنالف ةديسلا حيرضف ..ةحرضألاو خياضشملا

 لكاشم يف اهيلإ جحي ينالفلا حيرضلا ةبحاص ةرطاشلا ةرداقلاو «قزرلا لئاسم يف «هحيرض

 مضهلا رسعو نويعلاو ؛لافطألا ضارمأ يف ىرحأو «قالطلاو «قارفلاو ءرجحلاو ءبحلا

 م مفأكو «نيكاسملاو جذسلا لوح اهطويخ فلت ..تاقلحلا ةمكحم ةرماؤم ..اذكهو

 ريخب كلسَسَْي نإ وه لإ هل فاك الق رب هللا كْسَسَْي نإ نآرقلا يف اوعرقي

 قلع نم" :فيرشلا ثيدحلاب اوعمسي مل مهفأكو .[1:ماعنألا] (ٌريِدَق ءيش لُك ىَلَع َوْهَق

 ."كرشأ دقف ةميمت

 فسوملا نم لب .مهتلهج وأ سانلا ةماع ىلع افقو سيل تافارخلا ىلإ عايصنالا نإ

 لصألاف نذإو ..تاعماجلا ىقرأ يف اوسرد نيذلاو «نيملعتملا نيب ريبك ناطلسب عتمتت اهنأ

 هذه مهنع ردصت ..ةميلس ةديقع مهيمحت ال نيذلا .سانلا رئامض ىلإ للستت امنأ وه اهيف

 «هللاب هنامإ قثو يذلا لجرلا نأ وه ..هيف كش ال يذلاف ..ةيراضلا ةسرشلا ”تايكرشلا"

 لحجرلا اذه ..هل طيسو الو كيرش ال ءيش لك برو ؛ءيش لك كلام وه هللا نأب عنتقاو

 ىلع رسكنتو لب ..دسافملا هيلإ لصت ال ..هتديقعب اًنصحتم ..هنابإ ةعانم يف شيعي فوس

 يف ةلأسملا دعت لو «هللا ىلإ هرمأ ىهنأ هنأل ؟اذامل ..تالبعزخلا هذه لك هناعإ ةرخص

 !ةشقانملل ةلباق هباسح

 يف وأ بتكلا يف ةرورضلاب سيل ءيش ةميلسلا ةديقعلا قانتعاو «هللاب نامالاف
 مرحي ال ىح عيمجلا لوانتم يف هلعج ىلاعتو هناحبس هللاف ..كلذ نم طسبأ هنإ ..تاعماجلا

 !!..هانغل ئيغ هب رثأتسي وأ ..هرقفل ريقف هنم

 قزمي لبطل ةفينع تاقد هبحصت جيجضب اذإ .ةقلحلا هذه بتكأ كمهنم انأ امنييو
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 الإ فقوتي نأ نود ..يحلا ليل يف دبرعيو «ولعي جيجضلا اذه حارو ..هددبيو ليللا نوكس

 قربخب كتفارعو بقا ردا وهي اسك وعمارات دوعي مث عاقيإلا اهيف ريغتي ..تاظحلل

 ةلفح ميقت ناريجلا نم تافرتملا ىدحإ نأ ..اهبحاصت يلا ةرفنملا تاوصألاو «ناحلألا نم
 ..ناجلا نم سمع اهلثم تاباصملا اتاقيدص لك تعد دق نوكت نأ دب ال اهفأو .."راز"

 يهف ةلفحلا هذه لثم اهيف ميقت يلا ىلوألا ةرملا يه هذه نكت مل ذإ ..اهلفح ندهشي يكل
 !..اهدسج نكسي يذلا نجلا ءاضرإ ىلع صرح ..روهش ةتس لك ةرم اذه اهلمعب موقت

 ..يذأ يلع محتقت ىلا ةثراكلا كلت نم برهلل ةليسو ىلإ لوصولا تلواح اثبعو
 رايك نم يل قيدص ءاج ..ةاناعملا هذه مضحخ يو ..أرقأ نأ تلواحو ةباتكلا تكرتف

 هتلبقتساو ينروزيل «رهزألا نوكشو فاقوألا ةرازو يف نولمعي نيذلا نمو «رهزألا ءاملع
 تاقدلا ىلإ عامتسالا باذع نم نيصلخي فوس هنألو .هعم شاقنلا بحأ ينأل ..ءاحرف
 .ةيجمهلا

 هنولعفي امو هنم سانلا ىوكشو "نجلا" نع ةشقانم يف انلخدو «قراج هيلإ توكشو
 دكؤي ..ايلع ةيرهزأ ةداهش لمحي يذلا لجرلاب اذإو «"رازلا" تالفحو تافارحو عدب نم

 لطعف ءاهجوز نيبو اهنيب تبشن ةكرعم بقع نحلا اهسم ..ةقيقش هل تناك هنأ يل '
 ةلفح امل اوماقأ نأ دعب الإ نحلا اهكرتي لو ..مايأ ةعضب لمعلا نع نميألا اهعارذ "نجلا"

 نأ ىلع اهعارذ كرتو ..يملس شياعت ةدهاعم "نجلا" نيبو اهنيب ةخيشلا تدقعو ("راز"

 .ماع لك ةرم لفحلا اذه ميقت

 ميهاربإ نيكسملا يف ركفأ تنك دقف ..ّيمص لاط ..ملاعلا لجرلا مالك اذه ناك

 لجرلا اذه لثم يأر وه اذه ماد ام ..مول الو امهيلع باتع الف ..ةيمألا هتجوزو «نارحلا
 ىشالتي نيكسملا تمصلاو «انناذآ ىلإ لصت لازت ال ةفينعلا تاقدلا تناكو .."رازلا" يف

 بولق فطعتستو «نحلا ءاضر يدجتست نونج يف خرصت يلا ةروعسملا تاوصألا مامأ
 !..تيرافعلا

 . .هيف يصالخإ هيف ٍيبعجف يذلا ..صلاخلا يرهزألا ماعلا يقيدص عم يقرهس تهتنا

 نيب عاض قو نأب تسسحأو ..نلا تاياكحل نيديؤملاو «ةفارخلاب نينمؤملا نم هتدجو ذإ
 مهش ريحم نود ..يتكم ذفاون يلع محتقت تناك يلا "رازلا" تاقدو «ةديقعلا طولغملا اذه



 يوادتللا معلا دبع ةيوث تس ح هل بس بس تي ب لللبلا

 ؛ديعصلا نم ةملاكملا نأ دجأل ..ةعامسلا تعفرو ..ةرهاقلا جراخ نم ةمداق ةملاكم

 نولصي فوس مهنأ ينلعي .."نارحلا ميهاربإ" ةجوز دلاوو «يلاخ جوز وه ملكتملاو

 ديري وهف ..رفس ىلع نوكأ نم افوخ ..ةرهاقلا يف ئنأ دكأتيل لصتا دقو ..اًدغ ةرهاقلا

 ..اذه لعفأ نأ ىوس يمامأ نكي ملو ..مكراظتنا يف نإ تلقو هب تبحرو ..ماه رمأل

 !ببسو ببس فلأل

 ةقر هتوص يف تسمل ئنأو «بحلاو مارتحالا هل نكأ يب لصتا يذلا لجرلا نأ املوأ

 ..هل اهيضقأ نأ يعسو يف ةجاح يف ىلإ أجلي يذلا سئايلا مامأ فيعض انأو ءءاجرلا

 نا رطل يرش يذلا وب توك نأ ةيلحسو راع و ىديتحلاب دا رتولوا نأ يحس
 ينأ الإ تقولا عايضو «بعاتملا نم ريثكلا يل ببسي اذه نأ مغر ..سانلل مهيديأ
 !..هللا دنع كلذ لك بستحأ

 ةجوز مأ لاو «يلاخ جوز نم اًفلؤم ناكو «نيزحلا بكرلا عمو دغلا يفو
 ..ال ىثري ةلاح ف تناكو ..اهلفط ةافو دعب ةئوللا اهتباصأ ىلا اهتنباو "نارحلا ميهاربإ"

 ؛مالكلا اهعم تضفر ..ةقيمعلا ةباكلا ةلحرم يف تلحخدو  اهدنع ةيلقعلا ةلاحلا تمقافت

 بيجحت الو «ةظقيلاو مونلا نيب قرفت نأ عيطتست ال ..اهوح رودي امب روعشلا اهيف تدقفو

 تراصو «توز يح ..ةبآكلاو «مهولا نم ايند ىلإ ..سانلا ايند نم تلقتنا ..اهثدحي نم

 تارظن نالسري ..جاجز ةلآك نينيع ىوس ..ةايحلا تامالع نم هيف سيل ..اًيمظع ًالكيه

 ضارمأ بيبط وهو يئباب لصتأ نأ م ديري هنإ ..نيزح وهو بألا يل لاقو ..نيعم الب
 دجي يكل "ةيسابعلاب ةيبصعلاو ةيسفنلا ضارمألل ءافشتسالا راد" يف لمعيو «ةيسفنو ةيبصع
 ٠ !.:لوألا ةجرذلا قف اناكم اه

 اهتنبا جالع ىلع اهرارصإب اأ فيكو ..اهماثآب فرتعت ةمدان يهو يكبت مألا تناك

 ؛لحفتسي ضرملا تلعج تقولا عايضو «ةحرضألا لوح فاوطلاو يرجلابو «خياشملا دنع

 اهتنبا جوز قح يف تأطخأ اهنأب تفرتعاو ..هتمواقم ىلع اهتنبال ةردق لك مدهيو
 ءاهلهجل ةيحض تناك اهنأ اهرذع نكلو ءأطخلا ىلع اهرارصإب هتزفتساو "نارحلا ميهاربإ"

 ..نيلاجدلاو ةحرضألاو خياشملا عم نكيراحت نأ امل ندكؤي نك اللا تاديسلا تارشعلو

 !.."اًبيبط لأست الو اًبرحب لأسا" لوقي لثملاو «ةحجان براحت

 ؛ىلوألا ةجردلاب مويلا سفن يف اهقحلن نأو ءائاكم امل دحن نأ هللا لضفب انعطتساو

 لامهإلا نأ ..رمألا يف ام لك ..سأيلا ىلإ وعدت الو «ةنئمطم ةلاح يف اهإ ئببا يل لاقو
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 تجلوع دقو «ةديسلا تنسحت ..جالعلا نم دحاو عوبسأ يضم دعبو ..مقافتت اهلعج

 لالخو ؛نوصصختملا اهفرعي ىرخأ ةيجالع لئاسو بناج ىلإ ..ةيئابرهكلا تامدصلاب
 يف يروري نأ دب الو ماه رمأ يف هديرأ نإ هل تلقف "نارحلا ميهاربإ" يب لصتا كلذ
 هتجوزل هدادرتسا يف نوري ءابطألا نإ هل تلقو «رمألا هل تحرش ءاج امنيحو ..تيسبلا

 هل تلصح ىلا بتكلل هتءارق دعب هنأ ..هيف يرظن تفل نكلو ..اًضيأ جالعلا نم اءزج

 ّىلا تارابعلاف ..اًديدج اًناسنإ حبصأ هنأ ديحوتلا يف "يزاغ ليمج روتكدلا" نم اهيلع

 خياشملا ضعبب ةراتو «ءايبنألاب ةراتو ءفحصلملاب ةرات مسقلا نم ..هناسل ىلع يرحب تناك

 ىشخمي الو «هللا ريغ دبعي ال يذلا لجرلا بولسأب هتايح سرامب داعو ..اًيئاهن تفتحا دق
 نأ ىلع رصأ ..هتجوز ديعي نأ يف هتثدح نأ دعب نيحو ..هللا ىوس وجري الو هللا الإ
 دلاو كلذكو «ةميدقلا اتادقتعم نع هتجوز مأ علقت نأب ..ةطورشم ةدوعلا هذه لعمي

 الإ هصقني مل اًسلحب اًعيمج مهنيب تدقعو ..اهب ليفك هنإ لاقف ..هتجوز امأ ..هتجوز
 !!..يساقلا سردلا اذه دعب هطورش اولبقو ..ىفشتسملاب تناك اهنأل ةجورزلا

 امنيح اهتجه تدازو ءاهئافش يف رثألا ربكأ ..ىفشتسملا يف هتجوزل هترايزل ناك

 امتدوع نإ ..اهجالع ىلع فرشي ناك يذلا با يل لاق ..هتمصع ىلإ اهداعأ هنأ تفرع

 يهو ةأرملا نأل ؛اهئافشب لجع يذلا يقيقحلا جالعلا تناك امل هترايزو ءاهجوز ىلإ
 ةمدص اهلقع نم ةيقابلا ةيقبلا ىلع تضق مث ..اهنبا ةافو اهتمطح ..اهيوبأ ةديحو

 اهدلاوو اهجوز اهرظتني ناكو ءاهجورخ ررقت اًبيرقت مايأ ةرشعو رهش دعب ..اهقالط
 !..اًروف ديعصلا ىلإ مه تلحر بابلا ىلع ةرايس يف اهتدلاوو

 نع لفاغتأ نأ لهسلا نم نكي ملو «ةاسأملا هذه اياقب يسفن نم عزنأ نأ عطتسأ م

 «يريشع يف تويبلاو سوفنلا تارشع ةظحل لكو لب موي لك مده وأ برخت يلا ةفارخلا
 نيذلا نحن اذامل :يسفن لأسأ ٍنتدجوو ..هلك يمالسإلا نطولا دادتما ىلعو ..ييد ءانبأو

 انب كسمتف .تالبعزخلا انعمتجم ردص ىلع مئحتو «ةفارخلا انقزمت ..طسوألا قرشلا يف

 ؟..ةراضحلا ةسرامم نع انقوعتو

 نم اًيلاخ سيلو «تافارخلا نم اًيلاخ سيل يبروألا عمتجملاو ءبرغلا نأ عم
 اًمئاد اب نوعفديو مهي عفدت ..افوسراميو ةراضح يف نوشيعي مهف كلذ عمو «تالبعزخلا

 !؟مامألا ىلإ
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 قالزنالا ىلإ مب عفدت ..حورلل ةيداعم اهعومجم يف مهتافارحخو «مهتالبعزخ نأ عقاولا

 !!..مقراضحو قفتي ام وه اذهو «تايداملا نم رثكأ

 انتافارخ تناك اذحلو !..اًعم ةدامللو «لقعلل ةيداعم انتافارخ نإف ..قرشلا يف انه امأ

 نم انجورخلل ليبس نم كانه سيلو «لبقتسملاو رضاحلا يف ..انتايح ريمدت نع ةلوئسملا يه

 نم امي قلعو ءاك قصلأ ام ةديقعلا ةيقنت ىوس يراضحلاو ءيعامتجالا قزأملا ذه
 ! ميش قا نرللا نم كسلا ىلا بئاوشلا

 ىلإو انقفأ نم يفتخت فوس ..ةديقعو «ةفاقثو «ةايح بولسأ "ديحوتلا" حبصي امنيحف

 .ىوقت ال ىلا ةناهكلاو «ةذوعشلاو لجدلاو «تافارخلا ا هذه ..دبألا

 هشيعت ام نإف ةرشابملا ريغو ةرشابملا ةيبرتلا ةزهجأ اهب موقت نأ ىغبني ةيلوكسم كلتو

 1 ةنيعك ةرسأ ةئام ترتحا كنأ ولو («تافارتعالا هذه يأ تام اولا ويش حس أل

 لقأ الإ لثمي ال تافارتعالا هذه نم كل هتيور ام لك نأ تدجول اهيف تثحبو ةيئاوشع

 !لياقلا

 .[0" :نارمع لآ](نيدهاتثلا َعَم اَنْبُمكاَف َلوُسّرلا اَنعَبَلاَو تْلَرنَأ امب ب اَممآ اَنْيَر)

 دي دع #

 '"اوفلخ نيذلا ةثالثلا ةبوت -؟

 اًمب ِْضْرَألا ُمِهْيَلَع تَقاَض اَذإ ىّتَح ٍَ اوُْلخ َنيِذْلا ةنآلقلا ىنَعَو) : ىلاعت لوقي

 ْمِهْيَلَع باك مث ِهْلإ الإ هللا نم أَجّْلَم ال نأ اوُنَطَو َمُهْسُم مُهسفلأ ْمِهْيَْلَع تقاَضَو تبحر

 .«ميحرلا بالا وه هلل نإ اوُبوعي

 .كلام يبأو دهاحب نع ؛ةبوتلا نع :لبق (اوُهَلُخ َنيِذْلا ةنالقلا ىَلَعَو) :ىلاعت لوقيو

 ىععم نأل ؛اوكرت 4اوُْلُخ) نعم دي ديز نب دمحم نع يكحو .كوبت ةوزغ نع :ةداتق لاقو

 يأ (اوُفَلَخل دلاخ نب ةمركع أرقو .هيف تضم امع اًدعاق هتقرافو هتكرت انالف تفلح

 :ليقو .اوُهْلُخ) أرق هنأ دمحم نب رفعج نع ىورو .ي هللا لوسر بقتعب اوماقأ
 مل نيقفانملا نأ كلذو .ءيشب مهيف ضقي ملف نيقفانملا نع اورخأو اوتجرأ يأ «(اوفلخ)»

 مهيف لزن ىح ةئالثلا ءالؤه ْةِلَو ينلا رحأو ,مهرذع لبقف ماوقأ رذتعاو ءمهتبوت لبقت

 )١( يبطرقلا ريسفت  51١5ل-7؟١؟(.
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 2 :بعك لاق ملسمل ظفللاو .امهريغو يراخبلاو ملسم هاور امل حيحصلا وه اذهو نآرقلا

 مهعيابف هل اوفلح نيح خي هللا لوسر مهنم لبق نيذلا كئلوأ رمأ نع ةثالثلا اهيأ انفلح انك
 ىَلَعَو9 :قكو هللا لاق كلذبف ؛هيف هللا ىضق ىح انرمأ كي هللا لوسر ًأجرأو محل رفغتساو

 انايإ هفيلخت وه امنإو «وزغلا نع انفلخت اَنفَلُم امم هللا ركذ يذلا سيلو اوُفَلُخ َنيِذْلا ةّنالثلا

 .هنم لبقف هيلإ رذتعو هل فلح نمع انرمأ هؤاجرإو

 (3هريخآ اذه: لوط هيف ثيذعللا اذهو

 ةيمأ نب لالهو «يرماعلا ةعيبر نب ةرارمو «كلام نب بعك :مه اوفلخ نيذلا ةثالثلاو

 نع ملسم لاقف ؛مهثيدح ملسمو يراخبلا جّرخ دقو .راصنألا نم مهلكو ءيفقاولا
 ,كوبت ةوزغ يف الإ طق اهازغ ةوزغ يف ي هللا لوسر نع فلختأ مل :لاق كلام نب بعك

 لك هللا لوسر جرح امنإ .هنع فلخت اًدحأ بتاعي ملو ردب ةوزغ يف تفلخت دق ينأ ريغ

 دقلو «داعيم ريغ ىلع مهودع نيبو مهنيب هللا عمج ىح ؛شيرق ريع نوديري نوملسملاو
 دهشم امب يل نأ بحأ امو «مالسإلا ىلع انقثاوت نيح ةبقعلا ةليل كلي هللا لوسر عم تدهش

 هللا لوسر نع تفلخت نيح يربح نم ناكو ءاهنم سانلا يف ركذأ ردب تناك نإو ءردب
 «ةوزغلا كلت يف هنع تفلخت نيح ئم رسيأ الو ىوقأ طق نكأ مل نأ :كوبت ةوزغ يف

 يف كك هللا لوسر اهازغف «ةوزغلا كلت يف امهتعمج ىح طق نيتلحار اهلبق تعمج ام هللاو
 مهرمأ نيملسملل الجف ؛اَريثك اًودع لبقتساو ءازافمو اًديعب اًرفس لبقتساو ءديدش رح

 الو «ريثك كي هللا لوسر عم نوملسملاو ديري يذلا ههجوب مهربحأف مهوزغ ةبهأ اوبهأتيل
 «بيغتي نأ ديري لجر لقف :بعك لاق  ناويدلا كلذب ديري  ظفاح باتك مهعمجي

 ةوزغلا كلت كي هللا لوسر ازغو «ىلاعت هللا نم يلو هيف لزني مل ام هل ىفخيس كلذ نأ نظي

 نوملسملاو كي هللا لوسر اهيلإ زهجتف «"”رعصأ اهيلإ انأف ؛لالظلاو رامثلا تباط نيح
 رداق انأ :يسفن يف لوقأو ءائيش ضقأ ملو عجرأف مهعم زهجتأ يكل ودغأ تقفطو ؛هعم
 لوسر حبصأف «دنملا سانلاب رمتسا نح يب ىدامتي كلذ لزي ملف !تدرأ اذإ كلذ ىلع

 ضقأ ملو تعجرف تودغ مث ءائيش يزاهج نم ضقأ ملو هعم نوملسملاو ايزاغ كي هلل
 كرا نأ تتيسوف غلا كمرافتاو اوصرشا نعم قديس قراقك لن حنو اع

 جورح دعب سانلا يف تجرح اذإ تقفطف يل كلذ ردقي مل مث !تلعف تيل ايف ,مهكردأف

 .ليمأ يأ (1)
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 الجر وأ «قافنلا يف هيلع ")اصومغم ًالجر الإ ةوسأ يل ىرأ ال نأ ينزحي كي هللا لوسر
 يف سلاج وهو لاقف «كوبت غلب ىح كي هللا لوسر ينركذي ملو ءءافعضلا نم هللا رذع نمم

 هسبح هللا لوسر اي :ةملس نب نم لجر لاقف ؟كلام نب بعك لعف ام :كوبتب موقلا

 ام هللا لوسر اي هللاو !تلق ام سكب :لبج نب ذاعم هل لاقف ."”هيفطع يف رظنلاو هدارب

 ةمثيخ وبأ وه اذإف ؛ةمئثيح ابأ نك :لاق مث كي هللا لوسر تكسف .اًريخ الإ هيلع انملع

 املف :كلام نب بعك لاقف .نوقفانملا هزم تح رمتلا عاصب قدصت يذلا وهو «يراصنألا

 بذكلا ركذتأ تقفطف «يثب يرضح كوبت نم ًالفاق هجوت دق كي هللا لوسر نأ غلب

 لبق املف ؛يلهأ نم يأر يذ لك كلذ ىلع نيعتسأو ءادغ هطخس نم جرخأ مب :لوقأو
 ءيشب هنم وحبأ نل نأ تفرع ىح لطابلا نع حاز اًمداق لظأ دق كي هللا لوسر نإ :يل

 دجسملاب أدب رفس نم مدق اذإ ناكو ءاّمداق ِي هللا لوسر حبصاو «هقدص تعمجأف ءاّدبأ

 هيلإ نورذتعي اوقفطف نوفلختملا هءاج كلذ لعف املف «سانلل سلج مث نيتعكر هيف عكرف

 منهعبابو ميعتالع هع هللا وسر: مهتش ليقف تاجر نينافو ةحظب ةرئاكو سل نوفلو

 مث ءبضغملا مسبت مسبت تملس املف تثج ىح هللا ىلإ مهرئارس لكوو مهل رفغتساو
 تعتبا دق نكت ملأ كفلخ ام :يل لاقف «هيدي نيب تسلج يح يشمأ تئجف لاعت :لاق

 ىأ تيأرل ايندلا لهأ نم كريغ دنع تسلج ول هللاو نإ «هللا لوسر اي تلق :لاق ؟كرهظ

 كتثدح نئل تملع دقل هللاو كلو ”ًالدج تيطعأ دقلو «رذعب هطخس نم جرخأس

 ثيدح كتثدح نئلو «يلع كطخسي نأ هللا نكشويل نيع هب ىضرت بذك ثيدح مويلا

 طق تنك ام هللاو ءرذع يل ناك ام هللاو هللا ىبقع هيف وجرأل نإ هيف ىلع (دحت قدص

 ىح مقف قدص دقف اذه امأ : هللا لوسر لاق .كنع تفلخت نيح ئم رسيأ الو ىوقأ

 كانملع ام هللاو :يل اولاقف نوعبتاف ةملس ب نم لاجر ؟”راثو تمقف .كيف هللا يضقي

 هيلإ هب رذتعا امب كي هللا لوسر ىلإ ترذتعا نوكت الأ يف ترجع دقل !اذه لبق اذ تبنذأ

 اولاز ام هللاوف :لاق !كل ِهيي هللا لوس رافعا فايد كرناك ناك نست هن عع

 :فافلاب امهم دودو هيلع امومطت يأ 0)

 .ربكتو وهز اذ عهسفنب اًبجعم هنوك نع ةيانك اذه )١(

 .دري الو لبقي امج يلإ بسني ام ةدهع نم جرحخأ ثيحب مالك ةوقو ةحاصف يأ (؟)

 .يلع اوبثو يأ (5)



 11477 عج وفل نوذلا :ةثاللغلا ةيزت

 يقل له محل تلق مث :لاق .يسفن بذكأف هلي هللا لوسر ىلإ عجرأ نأ تدرأ ىح ينوبنؤي

 ليق ام لثم امه ليقف «تلق ام لثم الاق نالجر كعم هيقل !معن :اولاق ؟دحأ نم يعم اذه

 :لاق .يفقاولا ةيمأ نب لالهو يرماعلا ةعيبر نب ةرارم :اولاق ؟امم نم :تلق لاق .كل

 .يل امهوركذ نيح تيضمف :لاق ؛ةوسأ امهيف اردب ادهش دق نيحلاص نيلجر يل اوركذف

 لاق .هنع فلخت نم نيب نم ةثالثلا اهيأ انمالك نع نيملسملا هلي هللا لوسر ىهنو :لاق

 يلا ضرألاب يه امف «ضرألا يسفن يف تركنت يح ءانل اوريغت :لاقو «سانلا انبنتحاف
 «نايكبي امتوبب يف ادعقو اناكتساف يابحاص امأف ؛ةليل نيسمخ كلذ ىلع انثيلف هفرعأ

 قاوسألا يف فوطأو ةالصلا دهشأف جرخأ تنكف ؛مهدلجأو موقلا بشأ تنكف انأ امأو

 يف لوقأف «ةالصلا دعب هسلجم يف وهو هيلع ملسأف و هللا لوسر ِتآو ؛دحأ ييملكي الو

 تلبقأ اذإف ءرظنلا هقراسأو هنم اًبيرق يلصأ مث !ال مأ مالسلا درب هيتفش كرح له :يسفن

 ةوفج نم يلع كلذ لاط اذإ يح «نيع ضرعأ هوحن تفتلا اذإو ىلإ رظن تالص ىلع
 يلإ سانلا بحأو يمع نبا وهو «ةداتق بأ طئاح رادج تروست ىح تيشم نيملسما

 يأ نملعت له !هللاب كدشنأ ةداتق ابأ اي :هل تلقف «مالسلا يلع در ام هللاوف ؛هيلع تملسف

 هللا :لاقف هتدشانف تدعف «تكسف هتدشانف تدعف ء,تكسف :لاق ؟هلوسرو هللا بحأ

 قوس يف يشمأ انأ انيبف «رادحجلا تروست يح تيلوتو «يانيع تضافف !ملعأ هلوسرو
 ىلع لدي نم :لوقي ةنيدملاب هعيبي ماعطلاب مدق نمم ماشلا لهأ طبن نم يطبن اذإ ةنيدملا

 كلم نم اًياتك يلإ عفدف ٍنءاج ىح يلإ هل نوريشي سانلا قفطف :لاق ؟كلام نب بعك"

 ملو «كافج دق كبحاص نأ انغلب دق هنإف !دعب امأ :هيف اذإف هتأرقف اتاك تنكو ءناسغ

 ٠ .كساون انب قحلاف ةعيضم الو ناوه رادب هللا كلعجي

 نوح ءامي 2؟7هترجسف رونتلا اه تمتايتف !ءالبلا نم اًضيأ هذهو :اهتأرق نيح تلقف لاق
 :لاقف يئيتأي ف هللا لوسر ؟”لوسر اذإ يحولا ثبلتساو نيسمخلا نم نوعبرأ تضم اذإ

 لب ءال :لاق ؟لعفأ اذام مأ اهقلطأ :تلقف لاق .كتأرما لزتعت نأ كرمأي خي هللا لوسر نإ

 «كلهأب يقحلا :ييأرمال تلقف لاق .كلذ لثمي يبحاص ىلإ لسرأف :لاق .اهنبرقت الف اهزتعا

 هللا لوسر ةيمأ نب لاله ةأرما تءاجف :لاق .رمألا اذه يف هللا يضقي ىح مهدنع ينوكف

 نأ هركت لهف ؛مداخ هل سيل عئاض خيش ةيمأ نب لاله نإ «هللا لوسر اي :هل تلاقف

 .ةفيحصلاب هتدقوأ يأ )١١(

 .تباث نب ةيرح وه لوسرلا اذه :يدقاولا لاق )١(



 اوفلح نيذلا ةثالثلا ةبوت ١٠١١

 لاز ام هللاوو !ءيش ىلإ ةكرح هب ام هللاو هنإ :تلاقف كنبرقي ال نكلو ءال :لاق ؟همدخأ

 هللا لوسر تنذأتسا ول يلهأ ضعب :لاق .اذه هموي ىلإ ناك ام هرمأ نم ناك ذنم يكيي

 لوسر اهيف نذأتسأ ال :تلقف لاق .همدخت نأ ةيمأ نب لاله ةأرمال نذأ دقف «كتأرما يف لي

 :لاق !باش لجر انأو اهيف هتنذأتسا اذإ كي هللا لوسر لوقي اذام ئيردي امو ,# هللا

 .انمالك نع يم نيح نم ةليل نوسمخ انل لمكف «لايل رشع كلذب تثيلف

 انأ انيبف ءانتويب نم تيب رهظ ىلع ةليل نيسمخ حابص رجفلا ةالص تيلص مث :لاق

 امه ضرألا ىلع تقاضو «يسفن يلع تقاض دق انم هللا ركذ ىلا لاحلا ىلع سلاج

 .رشبأ كلام نب بعك اي :هتوص ىلعأب لوقي )علس ىلع قوأ توص تعمس تبحر

 سانلا ِي هللا لوسر نذآف :لاق .جرف ءاج دق نأ تفرعو ءاًدجاس تررخف :لاق

 يبححاص لبق بهذف ءاننورشبي سانلا بهذف ؛رجفلا ةالص ىلص نيح انيلع هللا ةبوتب

 ناكف «لبحلا وأو يلبق ملسأ نم عاس ىعسو ءاسرف يلإ لحجر ضكرو ؛نورسشبم
 هتوسكف يبوث هل تعزن ينرشبي هتوص تحمس يذلا ٍنءاج املف ؛سرفلا نم عرسأ توصلا

 ممأتأ تقلطناف ؛امهتسبلف نيبوث ترعتساو «ذئموي امهريغ كلمأ ام هللاو «هتراشبب امهايإ

 هللا ةبوت كنئهتل :نولوقيو ةبوتلاب ننؤنهي ءاجوف اجوف سانلا ياقلتف ؛# هللا لوسر
 ماقف ؛سانلا هلوحو دجسملا يف سلاج عي هللا لوسر اذإف دجسملا تلخد يح ؛ءكيلع

 .هريغ نيرجاهملا نم لجر ماق ام هللاو «يأنهو نيحفاص ىح لورهي هللا ديبع نب ةحلط

 وهو لاق ِهيي هللا لوسر ىلع تملس املف :بعك لاق .ةحلطل اهاسني ال بعك ناكف :لاق

 تلقف :لاق .كمأ كتدلو ذنم كيلع رم موي ريخب رشبأ :لوقيو رورسلا نم ههجو قربي

 اذإ عي هللا لوسر ناكو .هللا دنع نم لب ال :لاق ؟كدنع نم مأ هللا لوسر اي هللا دنع نمأ

 تسلج املف :لاق .كلذ فرعن انكو :لاق .رمق ةعطق ههجو ناك يح ههجو رانتسا رس

 هلوسر ىلإو هلل ةقدص يلام نم علخنأ نأ يلع هللا ةبوت نم نإ هللا لوسر اي :تلق هيدي نيب

 كسمأ ينإف :تلقف لاق .كل ريح وهف كلام ضعب كيلع كسمأ :-ِهي- هللا لوسر لاقف

 الأ يبوت ن نإو «قدصلاب يناحنأ امنإ هللا نإ هللا لوسر اي :تلقو لاق .ربيخب يذلا ىمهس

 قدص يف هللا هالبأ نيملسملا نم اًدحا تملع ام هللاوف :لاق .تيقب ام اًقدص فدا

 ام هللاو «هب هللا ينالبأ امم نسحأ اذه يموي ىلإ كي هللا لوسرل كلذ تركذ ذنم ثيدحلا

 يطفحي نأ هللا وجرأل ينإو ءاذه يموي ىلإ خي هللا لوسرل كلذ تلق ذنم ةبذك تدمعت

 .## قيدصلا ركب وبأ وه :يدقاولا لاق .علس لبج ىلع فرشأ يأ (01)



 اوفلح نيذلا ةثالثلا ةبوت ١٠١

 وعلا َنيذّلا ٍراّصنألاَو َنيِرِجاَهُمْلاَو يلا ىلع هلا بات دقو :كبِك هللا لنا انوش ره
 اوُقْلخ َنيِلا ةَنالَقلا ىَلَعَو) .4ميحَر ْفوُؤَر مهب ُهنِإو- غلب ىتح- «ةَرْسُعْلا'ةَعاَس يف
 - غلب ىتح - 3 مُهسْفلأ مهْيَلَع تفاَضَو اسَبْحَر امب ضْرألا ْمِهْيَلَع انقاض اذإ ىَنَح

 ذإ دعب طق ةمعن نم يلع هللا معنأ ام هللاو :بعك لاق .«َنيِقداّصلا عَم اووكَو هللا اوُقَتا)
 امك كلهأف هتبذك نوكأ الأ غي هللا لوسر يقدص نم يسفن يف مظعأ مالسإلل هللا ياده

 هللا لاقو ءدحأل لاق ام رش يحولا لزنأ نيح اوبذك نيذلل لاق هللا نإ ءاوبذك نيذلا كله

 مهاوأمو سجر مهفإ اوضرعأف مهنع اوضرعتل مهيلإ متبلقنا اذإ مكل هللاب نوفلحيس" :ىلاعت
 ال هللا نإف مهنع اوضرت نإف مهنع اوضرتل مكل نوفلحي .نوبسكي اوناك امي ءازج منهج
 لبق نيذلا كقلوأ رمأ نع ةثالثلا اهيأ انفلح انك :بعك لاق ."نيقسافلا موقلا نع ىضري
 ني انزمأ 3ك هللا لوسو اجرأو زينا تتساو عودنا هل وفل نرخ اك هللا كوستر مهم
 انفلخت انفلح امث هللا ركذ يذلا سيلو ,4ةئالثلا ىَلَعَو) :كك َكَبِو هللا لاق كلذبف ,هيف هللا ىضق

 .هنم لبقف هيلإ رذتعاو هل فلح نمع انرمأ هداج انايإ هفيلخت وه امنإو وزغلا نع
 نسل د لااا هيلا امب يأ «ْتسَبْحَر اَمب ضْألا ُمهْيَلَع اتقاَضإل :ىلاعت هلوق

 اوناك مهنأل ؛اهبحرب ضرألا مهيلع تقاض يأ ؛ةيردصم "ام" و .باحرو بيحرو
 .اوبوتي ىح يصاعملا لهأ نارجه ىلع ليلد اذه يفو .نوملكي الو نولماعي ال نيروجهم

 هوقل ايو ؛ةشحولاو مهاب مهرودص تقاض يأ (مهئفلأ ْمِهَِلَع تفاَضَو) :ىلاعت هلوق

 وحلب أجلم ال نأ ارنقيت يأ لإ لإ هلل نم ألم أل نأ اوُظو) .ةوفحلا نم ةباحصلا نم
 قيضت نأ حوصنلا ةبوتلا :قارولا كيرا لاق .هيلإ الإ مهنم ةبوتلا لوبقو مهنع حفلا يف هيلإ

 ل

 .هنم ةبوتلاب أدبف «ُميِحّرلا بالا َوُه هللا نإ اوُبوُعيِل ْمِهْيَلَع بات َمثإ) :ىلاعت هلوق
 اذإف هبحأ ىنأ تننظ «ىلاعت هللا عم ءادتبالا يف : 8 ا تطلغ :ديز وبأ لاق

 ؛نيع يضر دق وه اذإف هنع ىضرأ ينأ تننظو . "هنوبحيو مهبحي" :ىلاعت هللا لاق ؛ئيبحأ وه

 لاق ؛ئركذي وه اذإف هركذأ نأ تننظو .ُهْنَع اوُضَرَو ْمُهنَع هللا يضَر) :ىلاعت هللا لاق
 :ىىلاعت هللا لاق ؛يلع بات دق وه اذإف بوتأ يأ تننظو . "4 بكا هللا ُركذْلَو)ا :ىلاعت هللا
 :ىلاعت لاق امك ؛ةبوتلا ىلع اوتبثيل مهيلع بات مث نيعملا :ليقو .(اوُبوُتيِل ْمهْيَلَع با َمن)
 انك اقم لخص املا عض يأ :ليقو .[ [5١:ءاسنلا ةروس]4اوُنَم آ َنيِذْلا اهيا اي
 2 تلح تاّبيَط ْمِهْيَلَع انْمَرَح اوُداَه َنيِْلا َنّم ٍمَلظِبف) :زعو لج لاق ؛مهريغب لعف



 لوألا لصفلا

 يسدقملا ةمادق نبال نيباوتلا باتك نم

 ..ىلاعق هللا همحر

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 '”[تورامو توراه نيكلملا ةبوت] ١

 بلاط وبأ نيمألا أبنأ هللا همحر روقنلا نب دمحأ نب دمحم نب هللا دبع ركب وبأ انربخأ

 نب هللا دبع انث «يعيطقلا ركب وبأ أبنأ ءبهذلا نبا ًابنأ «يفسويلا دمحم نب رداقلا دبع

 نع «ريبج نب ىسوم نع «دمحم نب ريهز انث «ريكب يبأ نب ىيحي انث هللا همحر يبأ انث ,دمحأ
 ا حمل :لوقي لَ هللا يبن عمس هنأ رمع نب هللا دبع نع عفان

 نحن و ءاَمّدلا ُكِفْسَيَو اًهيف ُدسْفُي نَم هيف ٌلَعْجَنأ) : :انيزما ل

 0 ةيآلا :ةرقبلا]4نوُمَلْعَت آل ام ملغأ يّنِإ لاق كَل ُسّدَقُتو َكدْمَحِب محب عيبمل

 ها ل ولا :ةكئالملل ىلاعت هللا لاق هما نب كلل نوط نجع

 ىلإ اطبهأف .تورامو نوراه !انبر :اولاق .نالمعي فيك اورظنتف ضرألا ىلإ امهطبفم

 :تلاق ءاهسفن اهالأسف ءامقءاجف ءرشبلا نسحأ نم ةأرما )ةرهزلا امل تلثمو ضرألا

 .اًدبأ ائيش هللاب كرشن ال !هللاو ال :الاقف .كارشإلا نم ةملكلا هذه املكتت يح ا!هللاو ال

 اذه التقت ىح !هللاو ال تلاقف ءاهسفن اهالأسف «هلمحت يبصب تعجر مث امهنع تبهذف

 ءاهسفن اهالأسف «هلمحت رمخ حدقب تعجر مث تبهذف .ادبأ هلتقن ال !هللاو ال :الاقف ؛يبصلا

 املف .يبصلا التقو اهيلع اعقوف ءاركس يح ابرشف «رمخلا هذه ابرشت ئح هللاو ال :تلاقف

 نيب ارّيخف ءامتركس نيح هامتلعف الإ هامتيبأ امه اًئيش امتكرت ام هللاو :ةأرملا لاق ءاقافأ

 . 7"ايندلا باذع اراتخاف «ةرخآلاو ايندلا باذع

 .(6ص) نيباوتلا باتك :رظنا(١)

 .7ج /طيحملا سوماقلا :ةثلاثلا ءامسلا يف دؤجوم هنأب :لاقيو «فورعملا بكوكلا :ةرهرلا(١)

 مقر ثيدح هحيحص يف نابح نباو .174 ص 237ج «هدنسم يف دمحأ مامإلا ثيدحلا اذه جرعأ (م)

 ؛ .ظافلألا ضعبل فالتخا عم .4 75 ص ,+7



 ١٠١5 ةمادق نبال نيياوتلا باتك

 نأ «ليعامسإ انأ هيولع نب نسحلا انأ ءيح رقابلا يلع وبأ انأ ءامود نب يلع وبأ انأ «رادنب

 :لاق ؛ذاعم نع ءلوحكم نع «كاحضلا نع ربيوج نع «رشب نب قاحسإ
 ىكبف «نايكبي امهو لجو زع هللا دنع نم مالسلا هيلع ليربج امهءاج اقافأ نأ امل

 لاقف «هيلإ ايكبف ؟اهؤاقشو اهؤالب امكب "”فححأ ىلا ةيلبلا هذه ام :اممل لاقو ءامهعم
 ايندلا نأ املعف .ةرخآلا يف هدنع انوكت نأو انام د كر نإ :امحل

 نأو ءايندلا باذع اراتخاف .ميحر فوءر هدابعب هللا نأو «ةمئاد ةرخآلا نأو :©"”ةعطقنم
 «ضرألا تحت راغ يف نيلبج نيب نيقلعم سراف لبابب امهف :لاق .هللا دنع ةئيشملا يف انوكي

 يف اهتحنجأب تقفح ةكئالملا كلذ تأر املو .ةحيصلا ىلإ راهنلا قرط موي لك نابذعي
 نم مهل ام ىلع هنوعيطيو هللا نودبعي فيك اًبجع «مدآ دلول رفغا مهللا :اولاق مث «تيبلا

 !تاذللاو تاوهشلا

 :هناحبس هلوق كلذف مدآ دلول كلذ دعب ةكئالملا ترفغتساف :؟'يبلكلا لاقو

 .[0 ةيآلا :ىروشلا](ٍضرألا يف ْنَمل َوُرفغَتْسَيَو ْمهّبَر دْمَحِب َنوُحَبَسُي ُهَكََاَمْلاَو)
 .مكلضافأ نم ةثالث اوبختنا :ةكئالملل لاق ىلاعت هللا نأ :سابع نبا نع ىورو

 مدآ يب يدح يف اوناك ضرألا ىلإ اوطبه اذإ اوناكف .ليوزعو ليارزعو ارزع اوبحختاف
 .هل ةقاط ال نأ ملع «ةنتفلا فرعو ارزع كلذ ىأر املف .مهعئابطو

 نم ءايح كلذ دعب هسأر عفري مل هنأ ىورف .'2هلاقأف هلاقتساو لجو زع هبر رفغتساف

 .ىلاعت هللا

 نم هيف اعقو ام افرع ركسلا تورامو توراه نع بهذ امل :©”سنأ نب عيبرلا لاق

 ١١( .7ج ,طيحملا سوماقلا .بهذ :هب فحجأ ص5؟١.

 )١( .طيحملا سوماقلا .هفرط هيلإ يهتني ثيح :ءيشلا عطقنم /74.

 مايأو رابحخألاو ريسفتلاب ملاع «ةيوار «ةباسن «رضنلا وبأ ءورمع نب رشب نب بئاسلا نب دمحم وه(؟7)
 امأو ءريسفتلا يف هوضرو سانلا نم تاققث هنع ثدح :يئاسنلا لاق .ةفوكلاب هتافوو هدلوم .برعلا
 .178 /"مالعألا ."مانصألا" باتك بحاص وهو .ريكانم هيفف ثيدحلا يف

 .57/4 طيحملا سوماقلا .هليقي نأ هيلإ بلط :هلاقتساو .هتخسف :هتلقأ(:)
 :لاقو تاقثلا يف نابج نبا هركذ .ىناسارخلا مث يرصبلا يفنح ا :لاقيو «يركبلا سنأ نب عيبرلا وه(١0)

 ركذ .اًريثك اًيارطضا هنع هئيداحأ يف نأل ؛هنع رفعج يبأ ةياور نم ناك ام هثيدح يف نوقتي سانلا
 .(١ط) 78/8 بيذهتلا بيذهت ءرجح نبا .ه ١5٠ ةنس وأ ه ١79 ةنس قوت هنأ يبهذلا



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك .ه ١

 .اممل نذؤي حلو ءاعيطتسي ملف ءامسلا ىلإ ادعصي نأ ادارأو ءامدنو ةئيطخلا

 انل عدا :هل الاقو مالسلا هيلع سيردإ ايتأ مث .امهرمأب اًعرذ اقاضو ًاليوط ءاكب ايكبف

 ماك باركر ييصاساعل .ءامسلا يق ريخب ركذت كب انعمس انإف كبر

 .ةرحالاو اينذلا

 ُكفْسَيَو اًهيف ُدسْفُي نَم اًهيف ٌلَعْجَتَأ) :ىلاعتو كرابت هلل اولاق امل «ةكئالملا نأ ىورو

 نم هللا ىلإ را ماع فالآ ةعبرأ شرعلا لوح اوفاط ء[*. :ةرقبلا] «ءاّمدْلا

 .مهضارتعا

 '[مالسلا هيلع سنوي ةبوت] -؟
 مالسلا هيلع سنوي نأ :نسحلا نع «ةداتق نع ديعس انربخأو :رشب نب قاحسإ لاق

 ("1ىرتيتا لهأ ىلإ 'سنؤي تنعبا نأ هيلإ هللا _ضعوأف «ليئارسإ نب ءايبنأ نم يبن عم ناك

 هومرو «هتحيصن هيلع اودرو هوبذكف «مهرذنأو مهرذحف مهاتأف :لاق .يبوقع مهرذحي

 عجرف .كموق ىلإ عجرا :ليئارسإ نب ين هل لاقف .مهنع فرصناف ؛هوجرخأو ةراجحلاب

 «هوبذكف عجرف «كموق ىلإ عجرا :يبنلا هل لاقف .هوجرخأو ةراجحلاب هومرف .مهيلإ

 .كتمقن مهيلع لزنأف ءرفكلا الإ اوبأ يموق نإ !بر اي :لاقف «باذعلا "”'مهدعوأو

 مهدعوأو «سنوي مهنع جرخف :لاق .باذعلا كموقب لزنأ نإ :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف

 بقرتيو «ىونين لهأ ىلإ رظني ًالبج دعصف قلطناو هلهأ جرخأو .مايأ ةثالث دعب باذعلا

 ىأر املف .باذعلا مهنع فشكف ىلاعت هللا ىلإ اوباتف «هونياعو باذغلا مهءاجف .باذعلا

 بهذف .كوبذكو كومهتا كموق ىلإ تعجر نإ كنإ !سنوي اي :لاقف سيلبإ هءاج «كلذ

 ءاملا هب تطسوت املف .ةنيفس بكرف ىلكةلجد ئطاش نا قلطناف .هموقل اًبضاغم

 .لاب ام :اولاقف .ًالامشو اًئيِع رمت نفسلاو «ةنيفسلا تدكرف ؛يدكرا نأ اهيلإ هللا ىحوأ

 (7قبآ دبع اهيف :لاق ؟اهاح امف :اولاق .يردأ انأ :سنوي لاق .يردن ال :اولاقف ؟مكتنيفس

 تنأ امأ :اولاق .هوفرعو ءانأ لاق ؟وه نمو :اولاق .ءاملا يف هوقلت ىح ريست الف «هبر نم

 )١( نيباوتلا باتك :رظنا )ص5١ 3(.

 ١55/8. «نادلبلا مجعم .قارعلا يف لصوملا ضرأ يف ةيرق :ىونين ()

 .759 ٠١/ «طيحملا سوماقلا .اًرش هدعو :دعوأ (*)

 .58/54 «نادلبلا مجعم .دادغب رك :ةلجد (4)
 5١8/7. «طيحملا سوماقلا .بهذ مث ىفختسا وأ لمع ّدك الو فوح الب بهذ :دبعلا قبأ (6)



 ةمادق نبال نيياوتلا باتك

 .ءاملا يف هوقلأف عرق نمف ءاوعرتقاف :لاق !كب الإ اهنم ةاجنلا وجرن ام هللاو «كيقلن سيلف
 :لاق .مهعرقف «ةيناثلا اوعرتقاف :لاق هوقلي نأ اوبأف ءسنوي مهعرقف ءاوعرتقاف :لاق
 .ءاملا يف نوقلأ :لاق .مهعرقف «ةثلاثلا اوعرتقاف

 نيقفشملا هبش هولمتحاف «موقلا ماقف .اوحناو ءاملا يف نوحرطا !موق اي :لاق ةياور يفو

 املف .هاف حتاف توحلا اذإف «هوقليل اوفرشأ املف ءاولعفف .ةنيفسلا ردص يب اوتئا :لاقف .هيلع
 [ررهد اوقرشأ اينلف ما لعق“ ةييفشلا ةزدغوم ىلإ ىودز ]عودتك اني :لاف ةفانملا قفاز
 ىلإ ٍنودر !موق اي :لاق ""هلوهو هفوج ىأر املف دان اخاف كولا هليطماف قو مطب
 هاف اًحتاف هلبقتساف .رخآلا بناحلا ىلإ ئنودر :لاقف .هلبقتساف ءاولعفف .ةنيفسلا طسو
 غلبي نأ لبق توحلا همقتلاو ء؛هوحرطف .هللا نم اجنم الف اوحناو نوحرطا :لاقف .هذحأيل

 .هب بوصتو «ءاملا

 هب قلطنا مث ءرحبلا نم هنكسم ىلإ توحلا هب قلطناف :لاق ,نسحلا ىلإ ثيدحلا عجر

 حيبستو ىصحلا حيبست سنوي عمسف .اًموي نيعبرأ راحبلاب فاطف «ضرألا رارق ىلإ
 ءامسلا يف !يديس :هئاعد ف لوقي ناكو .سدقيو (9للهيو حبسي لعجف :لاق .ناتيحلا

 «ئيتريس دالبلا فو «ئتطبهأ لابحلا نم !يديس .كتردق بئاجع ضرألا يفو ءكنكسم
 !يهلإ .يلبق اًدحأ هب نجست مل نجسب ئتنجس !يهلإ .ئتسبح ثالثلا تاملظلا يو
 ىَداَتف) ٠ «مغلا هباصأو اة ويعبر عاق ناك خلف .يلبق اًدحأ اهب بقاعت م ةنوقعب, يتبقاع
 :لاق [ما/: ءايبنألا](َنيِملاَظلا نم تنك ين كلئاَحْتسي ثنأ لإ هَلإ ال نأ تاَمْلُظلا يف

 ءامسلا تكبو «سنوي ءاكبل ةكئالملا تكبو «هتوص اوفرعو ماكي ةيكشللا تيس
 توص !انبر :اولاق ؟نوكبت مكارأ يل ام !ّييكئالم اي :رابجلا لانقف :ناتيحلاو :ضرألاو
 نطب يف هتسبحف ناصع سنوي يدبع كلذ لاق .بيرغ ناكم يف هفرعن نيزح فيعض
 ةليلو موي لك يف هل دعصي ناك يذلا حلاصلا دبعلا !بر اي :اولاقف .رحبلا يف توحلا

 ةكئالملا هل تعفشف :لاق .معن :ىلاعت هللا لاق :سابع نبا لاق ؟ريثكلا لاصلا لمعلا
 يذلا توحلا ىلإ قلطنا :لاقف «مالسلا هيلع ليربج ىلاعت هللا ثعبف .ضرألاو تاوامسلاو

 وهو «سنويب توحلا قلطناف ,ةجاح يدبع يف يل نإ :هل لقف «هنطب يف سنوي تسبح

١5 

 )١( «طيحملا سرماقلا .هنم هيلع مجه ام يردي ال رمألا نم ةفاخملا :لوهلا 77/4.

 )١( ,طيحملا سوماقلا .هللا الإ هلإ الو هللا ناحبس لوقي يأ :للهيو حبسي 4494 7١.



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك ١

 تنكو «رحبلا باود هب تسنأتساو «كدبع حيبستب رحبلا يف 27تسنأتسا !بر اي :لوقي

 .راحبلا نم يلوح امو هب تسدقف هيف كسدقي ىلصم هل يطب لعجو ءهب ءيش ىكزأ

 .هقلأف هتمحرو هترثع هتلقأ نإ :ىلاعت هللا لاق !؟هب ناك سنأ دعب نيع هجرختف

 برقو توحلا نم ليربج اندف .ةلجد ئطاش ىلع دلبب هعلتبا ثيح ىلإ هب ءاجف :لاق

 :سنوي لاقف .مالسلا كئرقي ةزعلا بر !سنوي اي كيلع مالسلا :لاقف «توحلا مف نم هاف

 نم اًبيرق هوجرأ تنك توصب اًبحرم ءاّدبأ هعمسأ ال نأ تيشخ تنك توصب اًيحرم

 خرفلا لثم هفذقف !نمحرلا هللا نذإب سنوي فذقا :توحلل ليربج لاق مث !يديس

 .مالسلا هيلع ليربج هنضتحاف شير هيلع سيل يذلا "”طوعمملا
 عساو لظ امل ناكف ءءابدلا وهو «نيطقي نم ةرجش هيلع هللا تبنأف :نسحلا لاق

 .يبصلا عضري امك اهنم عضري ناكف ءافاصغأ هعضرت نأ ترمأو «هب لظتسي

 ءاَنبل اهعرض ردي لبحلا /”لوعو نم ةلعو سنوي ىلإ هللا ثعب :لاق ءنسحلا نعو

 ناكف .سنوي يف يف اهيدث تلعجو (”تضبر مث ,خرفلا لثم وهو سنوي ىلإ تءاج يح

 هيلع تبنو دتشا ىح هيلإ فلتخت تناكف .تفرصنا عبش اذإف ءيبصلا صمبامك هصمب

 هوسكف ةرام هب ترمف .توحلا نطب يف عقي نأ لبق هلاح ىلإ عجرو ءاًديدج اًقلخ هرعش

 «سنوي ةرجش يقرحا نأ سمشلا ىلإ هللا ىحوأ ذإ «مئان موي تاذ وه انيبف .ءاسك

 يتقزرو «تاملظلا نم يتيحب !بر اي :لاقف «هتقرحأف هدلج سمشلا تباصأف .اهتقرحأف

 مالسلا هيلع ليربج هاتأف ءىكبو !بر اي ئيقرحتفأ ءاهتقرحأف اك لظتسأ تنك ةرجش لظ

 كؤاكبف :لاق .ال :لاق ؟اهتبنأ تنأ مأ اهتعرز تنأ :لوقي ىلاعت هللا نإ !سنوي اي :لاقف

 نأ تدرأ املأ نيرشع ةدايزو فلأ ةئام ىلع توعد فيكف اهكاطعأ دق هللا نأ ملعت نيح

 !؟مهكلق

 ةئام ىلع يكبت الو كل هللا اهتبنأ ةرجش ىلع ىكبتأ :ليربج هل لاق :سابع نبا لاقو

 00 فرع كلذ دنعف !؟ةدحاو دقو حكت نأ تدرأ نوديزي وأ فلأ

 .هل رفغف هبر رفغتساو

 )١( .طيحملا سوماقلا .هشحوت بهذ :سنأتسا ؟/7١5.
 )١( «طيحملا سوماقلا .طقاست :رعشلا طعتما ؟5٠0٠0/5.

 «طيحملا سوماقلا .لبحلا سيت :لعولا (؟) 55/4.

 ."47/؟ ؛طيحملا سوماقلا .كرب :ضبر (4)



 111 ل ا ع ا ية وبال قلبا ركنا

 ىلع ىتأف «ًلامشو اًئيمب ةرجشلا نم جرخي ناك ءسنوي يوق امل :لاق ءيرهزلا نعو
 بلطأو اهعيبأو رارحلا عنصأ :لاق ؟كلمع ام هللا دبع اي :سنوي لاقف «رارحلا عنصي لجر

 هل كلذ سنوي لاقف ؛هرارج رسكي هل لق نأ :سنوي ىلإ هللا ىحوأف .هللا لضف اهيف

 هتعنص اعيش رسكأ نأ يرمأتو داسفلاب ئرمأت !ءوس لجر كنإ :لاقو ءهرارجلا بضغف

 نيح بضغ فيك رارجلا اذه ىلإ ىرت الأ :سنوي ىلإ هللا ىحوأف .هريخ توجرو 0
 زم حاضت نأ: هيلع ىدر يذلا اظف ١ كامرق كذاب يرمأت تاو 1عص ايوكسك درج

 :تافاصلا] (َنيِحّبسُمْلا نم ناك ؛ ُهَكَأ الولف 9 :هناحبس هللا لاق !نوديزي وأ فلأ ةئام كموق

 (َنوُقَعبم موي ىلإ هنْطَب يف ْثبلَل) «ةيلبلا لزنت نأ لبق نم نيلصملا نم ينعي [147

 ١[. 515 :تافاصلا]

 نمو ؛هل باجتساو ةدشلا هللا هركذ «ءاحرلا يف هلل اًركاذ ناك نم :سابع نبا لاق

 نوثلا اذو): ىلاعت هللا لاقو .هل بجتسي م «ةدشلا يف هللا ركذو ءءاخخرلا يف هللا نع لفغي

 0 ل دقت نأ نأ ّنَظَف اًبضاعُم بهذ ذإ

 معلا نم ُهانْيَجتو ُه اًنْبَجَتْساَف 9 :كنَو هللا لاقف .[م: ءايمألا](نيملاظلا نم تدك ين

 يف اوعقو اذإ لا ل ىلاعت هللا لوقي .(َنينمْؤُمْلا يجنت كلذكو

 .مهنم تلبق «يلإ اوبات مث «ةئيطخلا

 هاحنأف «تاملظلا يف ةوعدلا هذه سنوي ىحأ اعد" :ي هللا لوسر لاق :سابع نبا لاق

 لالا مد ةفعاافإ مع كالذ. لس درع لا فنك الإ ىوركت سموم اهدوسب ةادفوتلا

 .(0)"اىل فلحخ

 ''[رعاشلا سيقلا ئرصا ةبوت] «؟
 ؛لوألا قرم وهو (يدنكلا سيقلا ؤرما ناك :لاق «يدزألا نع 27 ىئايزرملا ىورو

 نطب ف وهو ا را د ولا يا 0

 .8ه.68 مقر ثيدح 85 ا «تارعدلا باتك د 00 هللا باجتسا الإ

 كه / ؛هء.و/١ «كردتسملا "...ءيش ف ملسم لحجر امي وعدي ال 0 :ظفلب هاورف مكاحلا اكمأ

1 
 .(؟9ص) نييباوتلا باتك :رظنا (؟)



 ..بعللا ىلع "'فوكعلا ريثك «تاذللاو وهلل ةبحاصملا ليوط

 سلاج لجرب وه اذإف .هباحصأ نع عطقناف ءاديصتم امإو «لاًيدبتم امإ اًموي بكرف

 غلب امو لجرلا اهيأ كتصق ام :لاقف .اهبلقي هيدي نيب يهو ىتوملا ماظع نم اًماظع عمج دق
 ؟ةالفلا هذه يف دارفنالاو نوللا حيولتو مسجلا ”فوسشو لاخلا ءوس نم ىرأ ام ىلإ كب

 لزنم ىلإ يب ناودحي ناجعزم نالكوم يبو «ديعب رفس حانج ىلع ينألف كلذ امأ :لاقف

 تحت ىكلحلا ةرواجبو ىلبلا ةبحاصم ىلإ ناملسي مث .رقملا هيرك ءرعقلا ملظم لحما كنض

 ("”شاشح ءاعتراو ؛هتشحوو هقيضو هئافج عم لزتملا كلذب تكرت ولف .ىرقلا قابطأ
 ءاضقنا ءالبلل ناك ,("7امر يمظعأ ريصتو اًنافر دوعأ ىح يبصعو يمحل يف ضرألا

 ال مث .ءازحلا فقاوم لوهل درأو رشحلا ةحيبص ىلإ كلذ دعب عفدأ نيكلو ؛ةياف ةياقشللو

 .هريصم رمألا اذه ىلإ نوكي نم هب ذتلي لاح يأف .يب رمؤي نيرادلا يأ ىلإ يردأ

 دقل !لجرلا اهيأ :لاقو هيدي نيب سلجو هسرف نع هسفن ىقلأ همالك كلملا عم املف

 يل حرشاو ءكلوق ضعب يلع دعأف «يبلق قافشإلا كلمو «يشيع وفص يلع كلاقم ردك

 مقرغ كولم ماظع هذه :لاق .ىلب :لاق ؟يدي نيب يلا هذه ىرت امأ :هل لاقف .كنيد

 ا اصملا ل مهولق ىلع تذوحتساو ءاهفرحرزب ايندلا

 دوعتف ماظعلا هذه 29 رشئتسو . .ةمعنلا ءاك مهتبلسو لاومألا مهتلذخو لاجآلا مهتأجاف ىح

 «ناسارخ نم هلصأ .بيدأ :خرؤم «يرابحإ .ئابزرملا هللا ديبع وبأ «ىسوم نب نارمع نب دمحم وه(9١

 ناك :يرهزألا لاقو .هنامز ظحاج ناك :اولاق .لازتعالا لهأ بهذم ىلع ناك دادغبب هتافوو هدلوم

 7/5 0 .ه 55 ةنس يفوت «برشيو بتكي «ذيبنلا ةنينقو ةربحملا عضي ينابزرمل

 ىلع برعلا ءارعش رهشأ .رارملا لكآ نب نم «يدنكلا ثراحلا نب رجح نب سيقلا ؤرما وه ()
 رعاشلا لهلهملا تأ همأو نافطغو دسأ كلم هوبأ ناك .دجنب هدلوم لصألا نامي .قالطإلا

 ءدسأ ينيب نم هل رأثي ضهنف هولتقو هيبأ ىلع دسأ ونب راث .مالغ وهو هلاقف ءرعشلا لهلهملا هنقلف

 11١/5 ١7. «مالعألا .ه.ق م ةنس ةرقنأب فوت .اًريثك اًرعش كلذ يف لاقو

 ١. 81/9 طيحملا سوماقلا .اًبظاوم هيلع لبقأ :اًفروكع هيلع فكع ()

 7٠4/5 «طيحملا سوماقلا .ةيدابلاب ماقأ :ىدبت (4)

 .9/'155 «طيحنلا سوماقلا .ًالازهو اًرمض سبايلا :فساشلا (ه (

 .185/؟ «طيحملا سوماقلا .اهوحنو ريفاصعلاو ضرألا تارشح :شاشخلا ()

 ١١14/4. «طيحملا سوماقلا .ةيلابلا ماظعلا :ةمرلا (0)

 .51/9 «طيحملا سوماقلا .ةلاحلا :عراصملا :ةعرصلا (8)

 ١. 41/9 ,طيحملا سوماقلا .تيملا ءايحإ :رشنلا (4)



 .©)راوبلا لحم ىلإ امإو «رارقلا راد ىلإ امإف ءامامعأب ىزاحت مث ءاًداسجأ

 هنول "”عقتما دقو .كلملا باحصأ قحالتو .رثأ هل ري ملف لجرلا سلتحا مث
 «كلملا سابل نم هيلع ام عزن «ليللا هيلع ”نج املف .") اذيقو بكرو هتاربع تلصاوتو
 .هب دهعلا رخآ ناكف «ليللا تحت جرخو نيرمط سبلو

 ”ليئارسإ ينب نم دباع نسبا ةبوت] -:

 يلع وبأ انربخأ :لاق «رادنب نب يلاعملا وبأ انربأ :لاق كرابملا نب ب سابعلا وبأ انربصخأ

 نب قاحسإ انأ «ىسيع نب ليعامسإ انأ ,نسحلا انأ «يحرقابلا رفعج نب دلخم انربخأ «يللاعنلا

 نع «ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع «دنه يبأ ن نب دواد نع «.مصاع نب يلع اسننأ رشي

 هوركذف «هب اوبجعأ دق دباع ليئارسإ ب يف ناك :لاق «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس

 غلبف ةنسلا نم ءيشل كرات هنكل «نولوقت امكل هنإ :لاقف «هيلع اونثأف ءمهيبن دنع اًموي

 !؟ يدل“ نوفا مالعف :لاقف (دباعلا

 مث هيلع ملسف .ههجوب هفرعي ال يبنلاو «سانلا هدنعو يبنلا ىتأف هناكم نم طبهف :لاق

 نم ءيشل كرات هنأ الول ءكلذكل هنإ :تلقف كدنع تركذ ينأ غلب !هللا يناي :لاق
 !لجو زع برلا ةنس بلطأ امنإو يبان قرتعأو ناقتلاو لبللاب يدفن تلدا ميله ةيحجلا

 مل كنكلو مالسإلا يف هتثدحأ ءيش وه ام هللاو امأ :لاق .معن :لاق ؟نالف تنأ :لاق
 :لاق (9هتناهتسا يبنلا ىأر املف :لاق .ال :لاق ؟اذه الإ سيلو :دباعلا هل لاق .جوزتت

 ذخأي ناك نمو «نيملسملا نع ودعلا ىقتي ناك نم تلعف يذلا لثم سانلا لعف ول تيأرأ

 :همرحأ ام !هللا يبن اي ءتقدص ةدياعلا هل لاق .ةالصلا ركذو :لاق ؟ماظلا نم مولظملل

 ءاهيلع قفنأ ام يدنع سيلو «”اهلضعأف ريقف انأو ةملسم ةأرما جورتأ نأ هركأ نيكلو

 )١( «طيحملا سوماقلا .كالحلا :راوبلا ١/81".

 )١( «طيحملا سوماقلا .عزف وأ نرح نم هنول ريغت :عقتما 88/9.

 .؟١/574 .طيحملا سوماقلا .ضرملا ديدشلاو ليقتلاو ءيطبلا :ذيقولا (")

 7١7/54. «طيحملا سوماقلا .هرتس :ليللا هيلع نج (4)
 .(57ص) نيباوتلا باتك :رظنا (5)

 55/١. «طيحما سوماقلا .بعتو دج :هلمع ْف بأد (5)

 را طبخ سوماقلا لوس اكره تاه مل
 .17/5 «طيحما سوماقلا .اًملظ جوزلا اهعنم ءاهلضعو اهلضعي ةأرملاو «قيض :هيلع لضع (8)



 انأ :لاق .اذه الإ يب امف :لاق ؟اذه الإ كب ام :يبنلا هل لاقف .ئنوجوزي الف ءاينغألا امأو

 ام هللاوف :سابع نبا لاق .اًمالغ هل تدلوف «هجوزف :لاق «تلعف دق :لاق .ينبا كجوزأ

 .مالغلا كلذ نم هب اًحرف دشأ اوناك طق ركذ دولوم ليئارسإ ئب يف دلو

 غلب املف :لاق .لجر غلب ام انب غلبي نأ وجرنل انإ !اندباع نباو انيبن نبا :اولاق :لاق

 ذإ ءاّموي هدنع مه انيبف :لاق .هدنع اورثكو هيلإ اوعطقناو «نائوألا ةَدّبع ىلإ عطقنا مالغلا

 مهعمجي اًسأر مهل نإ :اولاقف ؟مكل 2)نيرهاق موقلا ءالؤه لاب امف ءاريثك مكارأ نإ :لاق

 ؟لعفتو :اولاق .مكسأر انأف :لاق .معن :اولاق ؟اذه الإ مكعنمبي امف :لاق .سأر انن سيلو

 ليئارسإ ونب عمتجاف هابأ غلبو يبنلا كلذ غلبف :لاق .هعم اوجرخو جرخف :لاق .معن :لاق

 هيلا عرفا ىبأف «مالسإلا ىلإ عجري نأو «هللاب هركذي هيلإ لسرأف (مهعم هوبأو ينلا ىلإ

 لتقو ينلا لتفو «مهيف ءامدلا ترثك تح اولتتقاو موقلا ىقتلاف «هعم هوبأ جرخو «يبنلا

 قحلف :لاق .مهلتقي مهراثآ يف ثعبيو مهينفي مهعبتاو «ليئارسإ ونب مزناو .يبنلا عم هوبأ
 كلملا كلذ نأ نظو هعدت ال هسفن تلعجف :لاق .سانلا هل ماقتساو «لابحلاب ؟”وهرابحأ

 «مهلتقي لابحلا يف مهبلط يف ثعبي لعجف :لاق .ليئارسإ نب في ىح هل ميقتسي ال

 انيلخخ :اولاق ءمهب لعفي ام ليئارسإ ب رابحأ ىأر املف .هكلم دتشاو «سانلا هل ماقتساف

 انيبن نع انررف هللا نم بضغب نوب دقل !انعدي سيلو هكلم نعو لحجرلا اذه نع

 نحنو لتاقنف لجرلا اذه ىقلنو كب و هللا ىلإ بوتت اولاعتف يعدي سيو د0 نح اندباعو

 .ىلع مهسفنأ اونطو دقو اوطبهو «هل اوعيابو 0 اولوف :لاق .نوبئات

 لاح ّىح راهنلا لوأ نم موي لوأ اولتتقاف « جرحخف :لاق بو هللا ىلإ اوباتو 6

 لاق . ا را ا .ليللا مهني

 مه لاقو .اًديدش الاتق اولتتقاف هلل مهسفنأ اوربص دقو ثلاثلا مويلا اودغف يلمع نسا

 لزنأ دق ربصلا ىرأ ينإف ءانتبوت لبقو مكيلع بات دق هللا نوكي نأ وجرأل نإ :مهبحاص

 :لاق .هولتقت الف اًميلس هوذحأت نأ متعطتسا نإف «هب مترفظ نإف ءانل حيرلا تراصو ءانيلع

 راهنلا رخآ يف ناك املف .نوبرهي ءالؤه الو نورفي ءالؤه ال «ليللا نم بيرق ىلإ اولتتقاف
 هوذخأو «مهولتقو هللا نذإب مهومزهف ءرصنلا مهيلع لزنأ «قدصلا مهنم هللا فرعو

 )١( طيحملا سوماقلا .ةبلغلا :رهقلا ؟/8/؟١.

 )١( طيحملا سوماقلا .حلاصلا وأ ملاعلا :ربحلا ١/7.

 )"( «طيحملا سوماقلا .عجر :هيلإ ءاب ١/5.



 ١0 ةمادق نبال نيباوتلا باتك

 نم لجر ءازج ام :مهل لاقف ,مهبحاص ىلإ ليئارسإ ونب عمتجاف :لاق .هب اوتنأف اًميلس
 ؟دالبلا يف انودرشو انولتق يح ناثوألا ةدبع انيلع لخدأو هدلاو لتقو انيبن لتق انسفنأ
 نم اًئيش هل اولاق املكف !هوبذع :لوقي لئاقو !هوعطق :لوقي لئاقو !هوقرحا :لوقي لئاقف
 اح هباصنف هذخأن نأ ىرأ إف :لاق .ملعأ تنأف :اولاق .هسفن ىلع يتأي اذه :لاق اذه
 اولعجو اح بلصف .لعفا :هل اولاق .تومب يح هعدنو هلتقن الو هيقسن الو همعطن الو
 ىأر ىسمأ املف ءىسمأ ىح ثلاثلا مويلا يف دغلا نمو ؛هموي ثكمف :لاق .سرحلا هيلع
 «هوعديف هسفن يف اهلضفأب أدبف :لاق .َكْيِك هللا نود نم دبعي ناك ىلا هتلآ اعدف .توملا
 يف كلذو «هنوبيجي الف مهوعدي اًعيمج هتملا ىلع ىتأف .رخآلا اعدو ؛هزواج هبجي مل اذإف
 يلا ةهلآلا هذه توعدو يسفن تملظ دق نإ !يبأو يدج هلإ مهللا :لاق .ليللا فوج
 .هيف انأ امم صلخو يل رفغاف ئتباجأل ريخ اهدنع ناك ولف «كنود نم اهدبعأ تنك
 .عذجلا لفسأ يف وه اذإف دقعلا هنع تللحتف

 ىلإ رظنف :لاق .دحأ هبيجي الف ءامنص اًمنص وعدي لعجف :لاق :رخآ ثيدح يفو
 كضرأ رارق لإ كشرع ندل نم دوبعم لك نأ دهشأ !نانم اي !نانح اي :لاقو ءامسلا

 يل نع هاج اكلم اجو رعت دلل قيعتق :لاق .ئثغأف تنأ ميركلا كهجو الإ لطاب
 ام :لاقف «ليئارسإ ونب عمتجاو ؛مهبحاص هب اوتأف سرحلا هذحخأف :سابع نبا لاق .هلزنأف

 :لاق !هيف نورمأت ام :انل لوقتو هلح لجو زع هللا «هيف ىرت ام :اولاق ؟اذه يف نورأت

 .هنع اولخف :لاق مكر مأتسأ نأ تببحأ نكلو «مكتقدص

 لحجر هدعب ليئارسإ يب , يف ناك ام هللاو :لوقي سابع نبا تعمس :ريبج نب ديعس لاق

 .لضفأ الو هنم اًريخ

 '"”هموقو ناعنك همسا رابج كلم ةبوت] د
 انوا انآ دلوع انآ ءاموؤ' نيت ىلغ: وأ انأ ؟تباثالنأ ؟كزابملا نيدنمحلا انني

 ملعلا لهأ ضعب نع ناعمس نبا 12 :لاق رشب نب قاحسإ انأ «ءىسيع نب ليعامسإ
 .بتكلاب

 ركذ يذلا عسيلإب سيلو «سايلإ عم ناك يذلا بوطح نب عسيلإ ناك لفكلا اذ نأ
 لاقي اًرابج اكلم نأ كلذو .دواد لبق ناك لفكلا وذ عسيلإو «نآرقلا يف ىلاعتو كرابت هللا

 .(45ص) نيباوتلا باتك :رظنا )١(



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك ١

 اًرس هللا دبعي لفكلا دواد ناكو ,(0هنايغطو هملظل هنامز يف قاطي ال ناكو «ناعنك :هل

 كرمأ كيلع دسفي ًالجر كتكلمم يف نإ :كلملل ليقف ؛هتكلم يف وهو هنامإ متكيو ؛هنم

 :كلملا هل لاق «هيلع لحد املف .هب ىتأف «هلتقيل هيلإ ثعبف «كتدابع ريغ ىلإ سانلا وعديو

 الو مهفتو يم عما :لفكلا وذ هل لاقف ؟يريغ دبعت كنأ كنع ئغلب يذلا اذه ام

 نمل يغبنيو ءاهاوه ىلإ اهوعديو قحلا نيبو اهنيب لوحي سفنلل ودع بضغلا نإف ءبضغت
 . مالكلا حتتفاو لفكلا وذ أدبف :لاق .ملكت :لاق .ديري ام ىلع رداق هنإف ءبضغي الأ ردق

 عيمج هلإ وأ ؟كلمت نم هلإف ؟هلإ كنأ معزتأ :لفكلا وذ لاق مث هلل دمحلاو «َقْبك هللا ركذب

 نمف «قلخلا هلإ تنك نإو «كلمت ال اميف اكيرش كل نإف «كلمت نم هلإ تنك نإف ؟قلخلا

 سمشلا هذهو امهقلاخ وهو ضرألاو ءامسلا هلإ :لاق ؟يهلِإ نمف !كحيو :هل لاق ؟كهلإ

 اًباوث كل توجر هتدحوو هتدبع تنأ نإف «هتبوقع رذحاو هللا قتاف .موجنلاو رمقلاو

 .تام اذإ ةنحلا :لاق ؟هؤازج امف كهلإ دبع نم «ىنربخأ :كلملا هل لاق .هراوج يف دولخلاو

 مهثعبي «هئايلوأل اًنكسم اهلعجف «هديب ىلاعتو كرابت هللا اهقلخ راد :لاق ؟ةنحلا امو :لاق

 بابش .دولخو ميعن يف ةنحلا مهلخديف «ةنس نيثالثو ثالث ءانبأ ©)ًدرم اًبابش ةمايقلا موي

 امف :لاق .ةجهو رورسو ميعن يف «نوتومي ال ءايحأ ")نونعظي ال نوميقم ءنومرههي ال

 ال ,0دافصألاب نيلغلغم «نيطايشلا عم نينورقم ؛رانلا :لاق ؟هاصعو هدبعي مل نم ءازج

 «ديدح نم ''"عماقم (7ةينابزلا مهرضت «ليوط ناوهو ميقم باذع يف ءادبأ نوتومب

 .هل قبس دق ناك امل ىكبو كلملا قرف .؟"”مهيمحلا مهارشو ؛ءيرضلاو "”هوقزلا مهماعط

 ؛ليفكلا كل انأ :لاق ؟كلذب يل نمف :لاق .ةنجلا :لاق ؟يل امف هللاب تنمآ انأ نإ :هل لاقف

 هنإف «كل يفو «كباتك يف امب هتيضاقت هتيتأ اذإف ءاًباتك ىلاعتو كرابت هللا ىلع كل بتكأو

 )١( «طيحملا سوماقلا .ملظلاو يصاعملا ف فرسأو رفكلا يف الغ :اًنايغظ ىغظ 5//50.

 ."ه١/0 «طيحملا سوماقلا .هتيحل تبنت لو هبراش رط باشلا :درمألا (1)

 .؟ 517/4 «طيحملا سوماقلا .راس :نعظ ()
 19/١". طيحملا سوماقلا .دويقلا :دافصألا (:)
 .715/54 «طيحملا سوماقلا .ديدشلاو سنإلاو نما درمتم :ةينابز .ج ةئيتبزلا (5)

 .707/؟ «طيحملا سوماقلا .هسأر ىلع ناسنإلا اميه برضي ةبشخو ديدح نم دومعلا :ةصمقملا (5)

 .١؟54//17 «طيحملا سوماقلا .رانلا لهأ ماعط :موقزلا (0)

 .ه1//؟طيحملا سوماقلا .رانلا نم رخآو ةفيحلا نم نتنأو ربصلا نم رمأ منهج يف ءيش :عيرضلا ()

 ١١7/5. «طيحملا سوماقلا .راحلا ءاملا :ميمحلا (9)



 يل بتكا :هل لاقف «ريخلا هب هللا دارأف أف «كلذ يف كلملا ركفف .كديزيو كيفوي رهاق رداق
 ليفكلا نالف هبتك باتك اذه ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب :بتكف .اًياتك لجو زع هللا ىلع
 نسحأ نم رجأ عيضي ال هللا نإ «ىلاعتو كرابت هللاب هنم ةقث كلملا ناعنكل ىلاعت هللا ىلع
 ةنحلا هلخدي نأ «هللا دبعو عجرو بات نإ «نالف ةلافكب نيو لا يدع ءالمع
 ميحر هنإف ؛هباذع نم هريجي نأو «هئايلوأل ام هللا ىلع هل نإو ءءاشي ثيح اهنم هتؤبكأو
 :هل لاق مث .هيلإ هعفدو باتكلا متح مث .هبضغ هتمحر تقبس «ةمحر لا عساو «نينموؤملاب
 ةداهشب دهشتي نأ هرمأ مث .لعفف ءاّددج اًبايث سبلاو لستغاف :لاق .عنصأ فيك يندشرأ
 .ةالصلاو عئارشلا هملعف ؟يبر دبعأ فيك :هل لاق مث .لعفف ؛كرشلا نم نم اربي نأو ءقحلا
 كلملا علخف :لاق .كاسنلاب قحلأ نيح هرهظت الو رمألا اذه رتسا !لفكلا اذ اي :هل لاقف
 مل املف .هوبلطف هتكلمم لهأ هدقفو .ضرألا يف حيسي لعجف كاسنلاب قحلف ءاّرس جرخو
 بلط يف موق بهذف لاق .انلِإ "”رغ يذلا وه هنإف !لفكلا اذ اوبلطا :اولاق هيلع اوردقي
 اورظن املف .مهدالب نم رهش ةريسم ىلع كلملا ىلع اوردقف .لفكلا اذ ىراوتو ءكللملا
 دحأل اودجست الو هلل اودجسا :لاقف مهيلإ فرصناف .اًدجس هل اورح يصلي اًمئاق هيلإ

 .مهفوحو مهظعوف .رمقلاو سمشلاو ضرألاو تاوامسلا برب تنمآ ينإف ؛قلخلا نم
 رخآ اذه نإف اوحربت ال :هباحصأل لاقف .توملا هرضحو «عجو هل ضرعف :لاق

 .هيف ام اوملعو هوظفح يح مهيلع هأرقف هباتك جرحأو .يونفداف تم اذإف ءايندلاب يدهع
 .يعم باتكلا اذه اونفداف «هيف ام هنم يفوتسأ «لجو زع يبر ىلع يل باتك اذه :مهل لاقو
 ءاكلم ىلاعتو كرابت هللا ثعبف .هونفدو .هردص ىلع باتكلا اوعضوو «هوزهج تام املف
 اذهو ءكتلافكب ناعنكل فو دق كبر نإ !لفكلا اذ اي :لاقف «لفكلا يذ ىلإ هب ءاجف
 .يعاط لهأب لعفأ اذكه :لوقي كبك هللا نإو هل هتبتك يذلا باتكلا

 تررغ يذلا تنأ :هل اولاقف .هوذحأف سانلل هرهظأ باتكلاب كلملا هءاج نأاملف
 .ةنحلاب هل تلفكتو هللا ىلإ هتوعد نكلو .هعدخأ ملو هرغأ م :مهل لاقف ؟هتعدحو انكلم

 تنك يذلا باتكلا اذهو .مكباحصأ هنفدو اذكو اذك ةعس يف مويلا مككلم تام دقو
 لوقأ ال قيدصت باتكلا اذهو .هقح ب هللا هافو دقو «ءافولاب لجو زع هللا ىلع هل هتبتك
 .مكباحصأ عجري ىح اورظتناف .مكل

 )١( «طيحملا سوماقلا .هلزنأ :هأوب ١/5.

 )١( «طيحملا سوماقلا .لطابلاب هعمطأو هعدخ :هرغ 4/9 ١١
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 ةمادق نبال نيباوتلا باتك ١

 نوفرعت :مهلل اولاقف .ةصقلا مهيلع اوصقف ؛مهولأسف مهياحصأ مدق يح هوسبحف

 باتكلا اذه :اولاقف وؤرقف ؛مهيلإ هوجرخأف .معن :اولاق ؟هعم هومتنفد يذلا باتكلا

 أرق دق ناك لفكلا وذ اذإف ءوبسحو اورظنف .اذكو اذك موي يف هانفدو ءهعم ناك يذلا

 نم غلبف .هوعبتاو هب اونمآف .هيف تام يذلا مويلا يف كلملا تومي مهملعأو باتكلا مهيلع

 وللا يوكو افلا نيرخشو ةسذاو فلا ةناعفب لجبا

 .لفكلا اذ :هللا هامسف ءلجو

 '”[مالسلا هيلع سنوي موق ةبوت] ا

 سنوي سيأ امل :لاق سابع نبا نع كاحضلا نع لتاقمو ربيوج انربخأو :قاحسإ لاق

 لزنأف رفكلا الإ اوبأ يموق نإ !بر اي :لاقف مهيلع هبر اعد هموق ناميإ نم مالسلا هيلع

 سنوي مهنع جرخف :لاق .باذعلا كموقب لزنأ ينإ :هيلإ كب هللا ىحوأف ."”كتمقن مهيلع

 جرخ ىح قلطناف «ناريغص هانبا هعمو هلهأ جرحأو 0 ةثالث دعب باذعلا مهدعوأو

 :لاقف «ليربج قبو هللا ثعبو .باذعلا بقرتيو "ىونين' ' لهأ ىلإ رظني ًالبج دعصف .مهنع

 قلطنا مث «ةريعش لاقثم ردق ىلع منهج مومس نم جرخي هل لقف رانلا نزاخ كلام ىلإ قلطنا

 نياعو .لجو زع هبر هرمأ ام لعفف ليربج قلطناف :لاق ."ىونين" ةنيدم لهأ هبا 7طحأف هب

 .سنوي محل تقو يذلا تقولل طبه امل باذعلا سنوي موق

 لثم مهسوءر ىلع موحي لعجف سنوي موق ىلع طبه امل باذعلا نإ :دلجلا وبأ لاق

 نأ اوملعو مهيديأ يف طقس باذعلاب اونقيتسا املف :سابع نبا لاق .ملظملا ليللا عطق

 .هيلإ بوتنو هللا ىلإ عمتجمن :اولاقف .هيلع اوردقي ملف هوبلطف (مهقدص دق سنوي

 ؛دامرلا لت :يمس امإو يدا لتو «دامرلا لت :هل لاقي عضوم ىلإ اوجرخف :لاق

 .نيباوتلا باتك :رظنا(١)

 ١.. 85/4 «طيحملا سوماقلا .ةبوقعلاب ةأفاكملا :ةمقنلا (1)

 548/١"5. طيخغلا سوماقلا .هظفحو هناصو هدهعت :هطاح ()

 رازي دهشم هيف لت وهو «ىونينب ةلصتم ةلجد يقرش ف لصوملا ةنيدم لباقم عضوم :ةبوت لت(:)
 باذعلا ىونين لهأب لزن امل هنأل ةبوت لت يمس هنإ :ليق .ةعمج ةليل لك لصوملا لهأ هيف جرفتيو

 باتف فعلا هللا اولأسو ةبوتلا اورهظأو لتلا كلذب اوعمتجا مالسلا هيلع يبنلا سنوي موق مهو

 .4١5/؟ نادلبلا مجعم .باذعلا مهنع فشكو مهيلع



 ١15 ةمادق نبال نيباوتلا باتك

 مهمئاقو مهماعنأ مهعم اوجرخأو (")قتاوعلاو ءاسنلاو لاجرلا اًعيمج اوجرخ مفأل

 اوعضوو ؛مهسوءر ىلع دامرلا اولعجو ءاهدالوأو مئاهبلاو ءاهدالوأو عضارملا نيب اوزيمف
 مهتاوصأ اوعفرو هللاب اوراجتسا مث ءفوصلاو حوسملا اوسبلو ؛مهلجرأ تحت نم كوشلا
 .قدصلا مهنم لجو زع هللا ملعف .ءاعدلاو ءاكبلاب

 مدآ دلو نم رباكألا ءالؤهف ءءيش لك تعسو كتمحر !بر اي :ةكئالمللا تلاقف

 «باذعلا مهنع عفرا !ليربج اي :لجو زع هللا لاقف ؟مئاهبلاو رغاصألا لاب امف ,مهيذعت
 َسْنوُي َموَق لإ اَهناِإ اَهَعَفتَف سََمآ ةَيِرَق تناك ًالؤَلَقل :كك هللا لوقي .مهتيوت تلبق دقف

 غارب عج

 .[4:سنري](نيح ىلإ ْمُهاَعمَم ايلُدلا ةاّيَحْلا يف يزيخلا َباَذَع ْمُهْنَع انفَسَك اوُنَمآ اّمَ

 ؛يعيطقلا ركب وبأ انأ «يميمتلا يلع ىلع وبأ انأ «بلاط وبأ انأ ءركاسع نبا يلع انربعخأ
 ,دلجلا بأ نع «ىنوجلا نارمع يبأ نع حلاص انث ؛ميشه انث «يبأ انث ,دمحأ نب هللا دبع انث

 :لاق

 «ملظملا ليللا عطق لثم مهسوءر ىلع موحي لعجف سنوي موق ىلع طبه امل باذعلا نإ
 «ىرت ام انب لزن دق انإ :اولاقف ؛مهئاملع ةيقب نم خيش ىلإ مهنم لوقعلا ووذ ىشمف
 «يح ال نيح يح اي :اولوق :لاقف .ةبوقعلا انع عفري نأ هللا ىسع «هب وعدن ءاعد انملعف

 !تنأ الإ هلإ ال يح ايو «ىتوملا يبحم يح ايو
 .مهنع ْْبِو هللا فشكف :لاق

 2 يل ل ع تا نأ :نسحلا نعو
 انأ : :لاق ؟هللا دبع اي تنأ نم :يعارلل سنوي لاقف ءاّمنغ ىعري ةيرب يف وهو هموق ةاعر نم

 ناك هنأ ريغ ؛هلاح ام يردن ال :لاق ؟سنوي لعف امف :سنوي لاق .نم نب سنوي موق نم
 ءانمحر ف هللا ىلإ انبتف ءلاق ام ىلع انءاجف «باذعلا نع انربخأ «سانلا قدصأو سانلا ريصخ

 .ركذب هل عمسن الو وه نيأ يردن الو سنوي بلطن نحنف
 الو ءامسلا ترطم ام سنوي مركأ يذلاو «ال :لاق ؟نبل نم كدنع له :سنوي لاق

 ريغب فلحن ال :لاق ؟سنوي هلإب نوفلحت مكارأ الأ :لاق .سنوي انقراف ذنم ضرألا تبشعأ

 :سنوي هل لاقف .هافق نم هناسل عزن سنوي هلإ ريغب فلحف انتنيدم ف لعف نم «سنوي هلإ
 هاتأف :لاق .ةجعنب ئتئا :سنوي لاق .باذعلا انع هللا فشك امل :لاق ؟اذه متثدحتسا ىم

 .جورتت مل يلا وأ «تكردأ ام وأ ةيراحلا :قتاوع .ج قتاعلا(١)
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 هلاك سرق ذأ نذإب "”يرد :اهل لاق مث ءاهنطب ىلع هدي حسمف ((0ةبولسم ةجعنب

 انأ :لاق !وه تنأف اّيح سنوي ناك نإ :يعارلا لاقف .يعارلاو سنوي برشف «سنوي

 ىأر هنأ ئملعأف يناتأ نم :لاق كلملا نإ :لاق .مالسلا يم مهئرقأف كموق تأف ءسنوي

 عيطتسأ الف .سنوبي تقحلو يناكم هتلعجو يكلم هل تعلخ «ناهربب كلذ نءاجو «سنوي

 يف تعمطو كلملا لوقل اذه تلق امنإ :يل لاقي نأ فاخأ ينإف «ةجحب الإ كلذ هغلبأ [نأ]

 نم مهنيعأ يف مظعأ تنأو «هولتق الإ ةبذك مويلا بذكي انهم دحأ سيلو «تبذكو هكلم

 ءائبل اهنم انبرش يلا ةاشلا كل دهشت :سنوي لاق .ينولتقيو ينوبذكي اهب مهئيحأ نأ كلذ

 .هل يدهشا :ةرخصلل لاقف «ةرخص ىلإ دنتسم وهو

 مهربخأو مالسلا نيع مهغلبف كموق ىلإ قلطنا :يعارلل لاق سنوي نإ :ناعمس نبا لاق

 (ةاشلاو ةرحخصلا تدهش املف .هوبذكف «مهربخأف يعارلا قلطناف :لاق .نئتيأر دق كلحنأ

 تيأر نيح انديسو انريخ تنأ :يعارلل اولاقو «هوري ملو سنوي ركذ ىلع اوكبف اوعمتجا

 كل يصعن الو «كنم عفرأ دحأ انيف نوكي نأ يغبني ال :اولاقو ,مهيلع هوكلمف .سنوي

 يعارلا مهكلمو :لاق .سنويي دهعلا رخآ كلذ ناكف .هللا لوسر سوي :تيآر امدعب اًرمأ

 .ةنس نيعبرا

 " [يليئارسإلا لفكلا ةبوت]

 ءدمحم نع «طابسأ انث ءريرضلا روصنم نب قزارلا دبع انربخنأو :رفعج نب دمحم لاق

 دقل :لاق رمع نبا نع ؛ةحلط ىلوم دعس نع هللا دبع نب هللا دبع نع ءشمعألا نع

 :لاق ءاثيدح هي هللا لوسر نم تعمس

 نيتس اهاطعأف ةأرما هتتأف .هلمع بنذ نم 9ع روتي ال ليئارسإ ب نم لفكلا ناك

 :اه لاقف .تكبو تدعترا هتأرما نم لجرلا دعقم اهنم دعق املف .«اهأطي نأ ىلع اًرانيد

 لو اذه نيلعفت ملف :لاق .طق هلمعأ مل لمع اذه نكلو ءال :تلاق ؟كتهركأ ؟كيكيي ام

 .ةجاحلا هيلع تلمح :تلاق ؟طق هتلعف نوكت

 85/1١. «طيحملا سوماقلا .مامت ريغل هتقلأ وأ اهدلو تام :بلسمو بلاس ةقان(١)

 .15/7 «طيحملا سوماقلا .نبللا ناليس :ةردلاو نبللا :ردلا(؟)

 .(5 "ص) نيباوتلا باتك :رظنا(99)

 .17/* طيحملا سوماقلا .جرحتي :عروتي(4)

 57/١. «طيحملا سوماقلا .اهعماج :ةأرملا أطو(ه)



 1 ةمادق خبال نيياوتلا تانك

 .اًدبأ لفكلا هللا يصعي ال هللاو :لاق مث .كل ريناندلاو يهذا :لاق مث ءاهكرتف :لاق
 .©0لفكلل هللا رفغ :هباب ىلع اًبوتكم حبصأف هتليل نم تامف

 'هتبحأ ةيغب ةأرماو دباع ةبوت]
 :لاق ءمساقلا يبأ نب كلملا دبع انأ «مامإلا يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ خيشلا انأبنأ

 دمحأ نب دمحم انأ ,يمافلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم انأ ءريمع نب يلع نب دمحم انأ

 انأ «يلهابلا رابحلا دبع نب لضفلا يثدح :لاق ءركش رذنملا نب دمحم ئثدح :لاق «يناورملا
 «نسحلا نع «ريرحلا بحاص بعك يبأ نع ناميلس نب رمتعم انث «ثعشألا نب ميهاربإ
 اهرصبأ هنإو .رانيد ةئاع الإ اهسفن نم نكمت ال «نسحلا ثلث امل «يغب ةأرما تناك :لاق
 كنإ :لاقف ءاهيلإ ءاج مث .رانيد ةئام عمجف 'حلاعو هيديب لمعف بهذف . هتبجعأف دباع
 .لحدا :هل تلاقف .رانيد ةئام تعمج ىح تجللاعو ؛يديب تلمعف تقلطناف يتبجعأ

 سلج املف .مله :هل تلاق مث ءاهريرس ىلع تسلجف «ءبهذ نم ريرس اهل ناكو «لخدف
 جرخأ ئيكرتا :اهل لاقف :ةدعر هتذحأف هللا يدي نيب هماقم ركذ نا: سلخ اهننت
 تجلباعف تبهذف كتبجعأف ن ئتيأر كنأ تمعز دقو كل ادب ام :تلاق .رانيد ةئاملا كلو

 نم ؟اقرف : لاقت! تدي يذلا كلف يلع تردخ اق راي هلع ادع يحن كدلك
 تنك نإ :تلاقف .يلإ سانلا ضغبأ تنأف «يلإ تضغب دقو هيدي نيب يماقم نمو هللا
 «يب جورتت نأ يل لعمت نأ الإ حال :تلاقف .جرخأ يعد : :لاقف ؛كريغ جوز يل امف اقداص
 ©”ءئقتف .لعل :لاق ؟يجوزتت نأ كتيتأ انأ نإ كيلع يلف :تلاق .جرخأ ىح ءال :لاق
 اهآر املف .هتءاج يح اهنم ناك ام ىلع ةمدان ةبئات تلحتراو .هدلب ىلإ جرح مث هبوتب
 :اولاق ؟بيرق نم هل لهف «ىئبتاف دقف اذه امأ :تلاقو .اهدي يف طقسو تامف ةقهش قهش
 .ءايينأ ةعبس امهنم هللا رشنف ؛هتجوزتف .هيحأل اح هجورتأ ينإف :تلاق .ريقف لجر هوخأ

 .(5555) مقر ثيدح 24/8 باب ةمايقلا ةفص باتك ف يذمرتلا هاور(9١)

 .(ه7ص) نيباوتلا باتك :رظنا(؟)

 .؟1١//١ «طيحملا سوماقلا .لواز :جلاع(؟)
 بجو دقف ناناتخلا ىقتلا اذإ" :يورملا ثيدحلا هنمو «ىثنألاو ركذلا نم عطقلا عضوم :ناتخلا(5)

 .(نتح) ةدام برعلا ناسل .ةيراحلا جرفو مالغلا ركذ نم عطقلا عضوم ام*و .بمعلا
 .؟5 44/7 طيحملا سوماقلا اًقوخ :اقرف(5)
 .(عنق) ةدام 5 ناسل ؛8/+ «طيحملا سوماقلا .هسأر ىلع هعضو وأ هب رتست :هبوثب عنشت(5)



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك ل

 (” [باصقلا ةبوق] 5

 تاداعسلا وبأ انئدح ءانبلا نب ةمينغ نب عماج نب نمحرلا دبع دمحم وبأ هيقفلا انربحأ

 انأ «ءلضفلا نب ىسوم نب دمحم ديعس وبأ انأ ءبيطخلا ركب وبأ انأ «يلكوتملا دمحأ نب دمحأ

 نب ديز انث «حابصلا نب نسحلا انث ءايندلا يبأ نب ركب وبأ انأ ءرافصلا دمحم هللا دبع وبأ

 :ينزملا هللا دبع نب ركب انث «يلالملا طيشن نب دمحم انث «بابحلا

 «ىرخأ ةيرق ىلإ مهل ةجاح يف اهلهأ اهلسرأف .هناريج ضعبل ةيراحب علو اًباصق نأ
 فامخأ نكلو «يل كنم كل اّبح دشأ ينأل !لعفت ال :تلاقف .اهسفن نع اهدوارف ءاهعبتف

 .هقنع عطقني داكي ىح شطعلا هباصأف ءاّبئات عجرف !؟هفاأ ال انأو هنيفاخت تنأف :لاق .هللا

 لاعت :لاق .شطعلا :لاق ؟كل ام :لاق «هلأسف «ليئارسإ نب ءايبنأ ضعبل لوسرب وه اذإف

 وعدأ انأف :لاق .لمع نم يل ام :لاق .ةيرقلا لخدن يح ةباحس انلظت يح هللا وعدن نيح

 ذخأف «ةيرقلا ىلإ اوهتنا يح ةباحس مهتلظأف .وه نمأو «لوسرلا اعدف :لاق .تنأ نمأو

 نأ تمعز :لاقف 5 لوسرلا عجرف .هيلع تلامف ةباحسلا تلامو «هناكم ىلإ باصقلا

 نع «كتعبت مث ةباحس انتلظأف «تنمأ يذلا تنأو توعد يذلا انأو «لمع كل سيل

 ."هناكمب سانلا نم دحأ سيل ناكمب هللا ىلإ بئاتلا" :َي لوسرلا لاقف «هربخأف .كرمأ

 "[فيفرلا بحاص دباعلا ةبوت] ٠.
 نب دمحأ لضفلا وبأ انأ «ناميلس نب دمحأ نب يقابلا دبع نب دمحم حتفلا وبأ انربخأ

 انث «ةبيس يبَأ نب ركب وبأ انث «لبش نب دمحم نب هللا دبع انث «ظفاحلا ميعن وبأ انث ىدمحأ

 :لاق «ةدرب يأ نع ؛نامتع وبأ انث «ةيبآ نع ناميلسا.نب رمعفم

 دبعتي لحجر ناك «فيغرلا بحاص اوركذا !يب اي :لاق «ةافولا ىسوم ابأ ترضح امل

 يف ناطيشلا 2”بش وأ هبشف :لاق .دحاو موي يف الإ لزني ال ةنس نيعبس هارأ "”ةعموص يف

 .اًيئات جرخف ءهؤاطغ لجرلا نع فشك مث «لايل عبس وأ مايأ ةعبس اهعم ناكف «ةأرما هنيع

 .اًنيكسم رشع انثا هيلع ناكد ىلإ ليللا هاوآف دجسو ىلص ةوطخ اطخ املك ناكو

 .(58ص) نيياوتلا باتك :رظنا )١(

 .(5 8 ص) نيباوتلا باتك :رظنا (؟)
 .ه"/8 «طيحملا سوماقلا .ىراصنلل تيب :ةعموصلا (")

 88/١. «طيحملا سوماقلا .ءيش لك عافترا :بشلا (4)



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك
1 

 ةفغرأ ةليل لك مهيلإ ثعبي بهار مث ناكو .مهنم نيلجر نيب هسفنب ىمرف «ءايعلا هكردأف
 ىلع رمو ءافيغر ناسنإ لك ىطعأف «فيغرلا بحاص ءاجف .افيغر ناسنإ لك يطعيف
 مل كلام : :كورتملا هل لاقف ءاًميغر هاطعأف نيكسم هنأ نظف اًيئات جرح يذلا لجرلا كلذ

 :اولاق ؟نيفيغر مكنم اًدحأ تيطعأ له لس ؟كنع "”تكسمأ ينارت :لاقف ؟يفيغر يبطعت
 ىلإ هعفدف هيلإ هعفد يذلا فيغرلا ىلإ بئاتلا دمعف !اًئيش ةليللا كتيطعأ ال هللاو :لاقِف .ال
 (”تحجرف لايل عبسلاب نوعبسلا تنزوف :لاق ءاّنيم بئاتلا حبصأف ؛كرت يذلا لجرلا
 اوركذا !يبب اي :ىسوم وبأ لاقف .فيغرلا حجرف لايل عبسلاب فيغرلا نزوف , نايجللا
 .فيغرلا بحاص

 '”فيغر ىطعأ يذلا بهارلا ةبوق] ١
 نبا انأ ءيفسويلا بلاط وبأ نيمألا انأ ءيحئاطبلا ركاسع نبا يلع نسحلا بأ انريخأ

 نع «شمعألا انث «ةيواعم وبأ انث «يبأ يئثدح ءدمحأ نب هللا دبع انث «يعيطقلا انأ «بهذملا
 :لاق يمس نب ثيغم نع «نايفس يبأ

 امس (/9بغ يف اًموي رظنف ,ةنس نيتس ةعموص يف ليئارسإ يب نم بهار دبعت
 .فيغرب هعم لزنف :لاق اهيف ترظنو ضرألا يف تيشمف تلزن ول :لاقف .ضرألا هتبجعأف
 كلت ىلع توما هكردأف .اهيلع عقو نأ هسفن كلمب ملف .هل تفشكتف ةأرما هل تضرعف
 يف عضوف ةنس نيتس لمعب ءيجف :لاق .تامو فيغرلا هاطعأف لئاس ءاجو :لاق .لاحلا

 عضوف فيغرلاب ءيجو :لاق .هلمعب تحجرف ةفك يف تعضوف هتئيطخب ءيجو : :لاق .ةفك
 .هتئيطخب ححجرف هلمع عم

 سفن ةئام لتاقلا دبعلا ةبوت] 5
 وبأ انأ ءبهذملا نب يلع وبأ انأ ءيفسويلا بلاط وبأ انأ ءروقنلا نب ركب وبأ انربصخأ

 يبأ نع «ةدانق انث ,ىيحي نب مامه انث ديزي انث يبأ انث ,دمحأ نب هللا دبع انث «يعيطقلا ركب
 لَو هلا لوسر نم تعمس ام الإ مكثدحأ ال :لاق ,يردخلا ديعس يبأ نع «يجانلا قيدصلا

 .م99/ «طيحملا سوماقلا .سبح :كسمأ )١(
 .0 55/١ ءطيحملا سوماقلا .لام :نازيملا حجر (؟)
 .(09ص) نيياوتلا باتك :رظنا (؟١99

 .(ببغ) ةدام برعلا ناسل .َدْعَب يعم. بغو «هرخآ ىلإ راص :رمألا بغ (4)
 .(55ص) نييارتلا باتك :رظنا (5)



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك ان

 :يبلق هاعوو «يانذأ هتعمس
 ةوشرألا لفأ فا ع لان ةيونلااهل "تنظف اق نيعستو ةعست لتق اًدبع نأ

 دعب :لاقف ؟ةبوت نم يل لهف سفن نيعستو ةعست تلتق نإ :لاقف هاتأف ءلجر ىلع لدف

 هل تضرع مث .ةئاملا هب لمكأف «هب هلتقف هفيس ؟"ىضتناف :لاق !اًسفن نيعستو ةعست لتق

 «سفن ةئام تلتق نإ :لاقف هاتأف ءلجر ىلع لدف ؛ضرألا لهأ ملعأ نع لأسف «ةبوتلا

 اهيف تنأ يلا ةئيبخلا ةيرقلا نم جرحا ؟ةبوتلا نيبو كنيب لوحي نمو :لاق ؟ةبوت نم يل لهف

 |[ةح اصلا ةيرقلا ىلإ جرخف :لاق ءاهيف كبر دبعاف اذكو اذك ةيرقإ .ةحلاصلا ةيرقلا ىلإ

 :لاق .باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم هيف تمصتخاف :لاق .قيرطلا يف هلجأ هل ضرعف

 جرح هنإ :ةمحرلا ةكمالم تلاقف :لاق .طق ةعاس يصعي مل هنإ هب ىلوأ انأ :سيلبإ لاقف

 .اًبئات

 :لاق «عفار بأ نع «ينزملا هللا دبع نب ركب نع «ليوطلا ديمح ئثدحف :مامه لاق

 اورظنا :لاقف :لاق «ةداتق ثيدح ىلإ عجر مث .هيلإ اومصتخاف ءاكلم [هلإ كب هللا ثعبف

 .اهلهأب هوقحلاف اهيلإ برقأ ناك نيتيرقلا يأ ىلإ
 ةيرقلا هنم هللا برقف .هسفنب ")زفتحا «توملا فرع امل هنأ :نسحلا انئدحف :ةدانق لاق

 .©7ةحلاصلا ةيرقلا لهأب هوقحلأف «ةئيبخلا ةيرقلا هنم دعايو .ةحلاصلا

 ©[مالسلا هيلع ىسيع هتيؤر دنع صل ةبوت] ؟
 انأ ىادحلا دمحأ نب دمحأ لضفلا وبأ انأ «يقابلا دبع نب دمحم حتفلا 0 1

 نب دمحأ انث ءنيسحلا نب دمحأ انث «نايح نب دمحم وبأ انث ءقاحسإ نب هللا دبع نب دمحأ

 :لاق درولا نب بيهو نع «سينخ نب ديزي نب دمحم ٍئئثدح «ميهاربإ

 يف صلب «”هيراوح نم ليئارسإ نيب نم لجرو وه رم مالسلا هيلع ىسيع نأ انغلب

 )١( «طيحملا سوماقلا .ترهظ :هل تضرع 545/7.

 .4//89 طيحملا سوماقلا .هلس :هفيس ىضتنا (؟)

 .1179 /؟ «طيحملا سوماقلا .هفلح نم هعفد :هزفح (*)

 (ةبوتلا باتك يف ملسمو )841٠0(( مقر ثيدح ايبنألا تيداحأ باتك ف يراخبلا هاور (:)

 7٠/7 5١. هدنسم ف دمحأو ((؟155) مقر ثيدح

 .(656ص) نيباوتلا باتك :رظنا.(0)

 .5١/؟ «طيحملا سوماقلا .ءايبنألا رصان وأ رصانلا :يراوحلا (<)



 7 ةفاذق نبال قيياوتلا كانك

 ميرم نبا ىسيع اذه :هسفنل لاقف :لاق .ةبوتلا هبلق يف هللا ىقلأ صللا امهآر املف .هل ةعلق

 !ليئارسإ يب صل ؟يقش اي تنأ نمو «هيراوح اذهو هتملكو هللا حور ؛مالسلا هيلع
 ام ىلع اًمدان اًبئات امهيلإ طبه مث !ءامدلا '”تكفسو «لاومألا تذخأو قيرطلا تعطق
 شما !لهأب كلذل تسل ؟امهعم يشمت نأ ديرت :هسفنل لاق ءامهقحل املف .هنم ناك
 !كلثم بنذملا ءاطخلا يشمب امك امهفلخ

 هيشمو ىقشلا ثيبخلا اذه ىلإ رظنا :هسفن يف لاقف .هفرعف يراوحلا هيلإ تفتلاف :لاق

 ا ا فك و ا د نوما اهنق رلق و انو لك لاحتو هناحبس هللا علطاف :لاق !انعارو

 رم نأ ميرم نبا ىسيع ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف :لاق .هيلع هسفن هليضفتو هايإ يراوحلا
 ىضم دق ام هل ترفغ دقف صللا امأ ءاعيمج لمعلا ")افنتأي نأ ليئارسإ نب صلو يراوحلا
 .باوتلا اذه هئاردزاو هسفنب هبجعل هلمع ' ”طبح دقف يراوحلا امأو «هتبوتو هتمادنل

 0 [”ريصح نسب نشخم قفانملا ةبوت] 5
 فيلح «عجشأ نم لجر «ريمح نب نشخع مهنم «نيقفانملا نم "طهر ناك دقو :لاق

 لاتقك رفصألا ئب لاتق نوبسحتأ :لاق .كوبت ىلإ قلطنم وهو هللا لوسر عم «ةملس بل
 لي هللا لوسر اوتأف ؛مهيلع هيبن ىلاعت هللا علطاف !لابحلا يف نونرقم اًدغ انأكل هللاو ؟مهريغ
 :هلوقب هنع هللا افعف .يبأ مساو يمسا يب دعق !هللا لوسر اي :ريمح نب نشخم لاقو .نورذتعي
 .اهنع افع ىلا ةفئاطلا يهو :لاق [7<:ةبوتلا]4ةَقئاَط بدع ْمُكْنَم ةفئاط نع فغُت نإ)
 بيصأف هناكم ملعي ال اًديهش لتقي نأ ىلاعت هللا لأسو :لاق «ريمح نب نمحرلا دبع يمسف

 )١( .طيحملا سوماقلا .هبص :مدلا كفس /815.

 )١( طيحملا سوماقلا .راقتحا :ءاردزا 54١1/54".

 »/١77. «طيحملا سرماقلا .ءادتبالا :فانتئالا (©)
 ."55/؟ .طيحملا سوماقلا .لطب :هلمع طبح (4)
 هركذ قاحسإ نبا نأ 7١: ص «5ج "ةباصإلا" يف رجح نبا ركذ .يعجشألا ريمح نب يشخم هلعل (5)

 دوعسم نبا ىلإ رخخآ دنسبو سابع نبا ىلإ هدنسب يبلكلا نبا ريسفت ثو' كوبت ةوزغ ِث هيزاغم يف
 نب يشخم هنع يفع نم ناكف :لاق .(بعلنو ضوخن انك امنإ نلوقيل مهتلأس نئلو) هيف لزن نمم هنأ
 نأ هبر يشخم اعدف «نمحر لا دبع نب هللا دبع هامسف .يبأ مساو يمسا ريغ هللا لوسر اي :لاقف ريمح
 ."رثأ هل ملعي لو ةماميلا موي لتقف هب ملعي ال ثيح اًديهش لتقي

 7١(. ص) نييبارتلا باتك :رظنا (5)
 ."0ه/؟ ؛طيحملا سوماقلا .ةأرما مهيف امو ةرشعلا نود ام وأ ةرشع ىلإ ةعبس وأ ةثالث نم :طهرلا (0



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك ١

 .رثأ هل دجوي ملو ةماميلا موي

 ' [يباحصلا '”كلام نب بعك ةيبوتز 6

 دمحم انأ «يكملا ىيي نب رفعج لضفلا وبأ انأ «يقابلا دبع نب دمحم حتفلا وبأ انربصخأ

 ميهاربإ نب قاحسإ انأ «يوغبلا نب دمحأ نب دمحم انأ ءئناهفصألا فسوي نب نيسحلا نبا

 نع ؛كلام نب بعك نبا ينربخأ :لاق يرهزلا نع «رمعم نع قازرلا دبع انأ ءيربدلا
 :لاق «هيبأ

 ملو .”رادب الإ كوبت ةوزغ تناك يح اهازغ ةوزغ يف هي هللا لوسر نع فلختأ م

 شيرق تجرخف «(””ريعلا ديري جرح امنإ ءردب ةوزغ نع فلخت اًدحأ لي ينلا بتاعي

 دهاشم فرشأ نإ يرمعلو .ىلاعت هللا لاق امك دعوم ريغ ىلع اوقتلاف ؛مهريعل نيئوغم

 ثيح ؟”ةبقعلا ةليل يعيب ناكم اقدهش تنك ينأ بحأ امو «ردبل سانلا يف كي هللا لوسر

 تناك اذإ نيح ءاهازغ ةازغ يف ب هللا لوسر نع دعب فلختأ مل من .مالسإلا ىلع انقئاوت

 ("”ةبهأ اوبهأتي نأ دارأو «ليحرلاب سانلا و يلا نذآو ءاهازغ ةازغ رخآ يهو «كوبت ةوزغ

 ىرو الإ ةوزغ دارأ املق ناكو «رامثلا تباطو لالظلا تباط نيح كلذو مهوزغ

 .مهرمأ سانلل يلج هنإف : كوبت ةوزغ الإ  "ةعدخ برحلا" :لوقي ناكو ءاهريغب

 تعمج دق «تنك ام رسيأ انأو .هتبهأ سانلا بهأتي نأ كوبت ةوزغ يف كي ينلا دارأف

 رباكأ نم «يباحص .يجرزخلا يلمسلا يراصنألا «نيقلا نب ورمع نب كلام نب بعك وه (0)

 رثكأ دهشو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ءارعش نم مالسإلا يف ناكو «ةيلهاجلا يف رهتشا ىارعشلا

 .هبورح دهشي ملف يلع ةرصن نع دعق نامثع لتق املو هباحصأو نامثع راصنأ نم ناك .عئاقرلا
 .؟ ؟ مه «مالعألا هود هلم رك ينكر هل هرمع رخآ يف يمعو

 .(77ص) نيباوتلا باتك :رظنا(؟)

 .ةليل رحبلا لحاس وهو راحلا نيبو هنيب ءارفصلا يداو لفسأ ةنيدملاو ةكم نيب روهشم ءام :ردب ()

 - 88/5 «نادلبلا مجعم .ه٠ ةنس ناضمر رهش يف مالسإلا امك هلل رهظأ يلا ةعقولا تناك اميو

1/4 
 سرماقلا .ًالاغب وأ اًريمح وأ تناك البإ هيلع ريتما ام لك وأ «ةريملا لمحت لبإلا وأ «ةلفاقلا :ربعلا (؛)

 .9/١١1؟ طيحملا

 اهنمو دجسم اهدنعو «نيليم وحن ةكم نيبو اهنيب ةكمو نيم نيب يه ٌهْلو ينلا عيوب يلا ةبقعلا (5)
 ١15957/5. «نادلبلا مجعم .ةبقعلا ةرمج ىمرت

 89/١. طيحملا سوماقلا .ةدعلا :ةبهألا (5)

 1 / طيحملا سوماقلا هنع فشك :رمألا الج (/)



 ا 8 بس سلسل ةنادق نبال نيناوثلا بايك

 ىلإ ىغصأ كلذ يف انأو ,)ذاحلا ةفحو داهجلا ىلع ىسفن يف ءىش ردقأ انأو «نيتلحار
 موي كلذو «ةادغلاب اًيداغ كي هللا لوسر ماق يح كلذك لزأ ملف .رامثلا بيطو لالفلا

 قوسلا ىلإ اًدغ قلطنأ :تلقف .اًيداغ حبصأف سيمنخلا موي جرخي نأ بحي ناكو «سيمخلا

 .اًضيأ نأش ضعب يلع رسعف ءدغلا نم قوسلا ىلإ تقلطناف «مهب قحلأ مث يزاهج يرتشأف
 اًدغ عجرأ :تلقف .اًضيأ نأش ضعب يلع رسعف ؛مه قحلأف هللا ءاش نإ اًدغ عجرأ :تلقف

 تلعجف لي هللا لوسر نع تفلختو «بنذلا يب سبلأ يح كلذك لزأ ملف هللا ءاش نإ

 "”ًصومغم ًالجر الإ فلخت اًدحأ ىرأ ال نأ ئينزحيف «ةنيدملاب فوطأو قاوسألا يف يشمأ
 ال اًريثك سانلا ناكو هل ىفخيس كلذ نأ ىأر الإ فلخت دحأ سيل ناكو «قافنلا يف هيلع

 ينركذي ملو :اعرت نناكو عض ةعضب 8 ينلا نع فلخت نم عيمج ناكو «ناويد مهعمجي

 اي هفلخ :يموق نم لجر لاق ؟كلام نب بعك لعف ام :لاق اكوبت غلب ىسح خي يبنلا
 يب اي هللاو !تلق ام سئب :2(”لبج نب ذاعم لاقف !”هيفطع يف رظنلاو هدارب هللا لوسر

 .”بارسلا هب "”لوزي لجرب مه اذإ كلذك مه امنيبف :لاق .اًريخ الإ هيلع انملع ام هللا

 (”لفقو كوبت ةوزغ # يبنلا ىضق املف .ةمئثيح وبأ وه اذإف !ةمثيح ابأ نك :ِّلك يبلا لاقف

 كلذ ىلع نيعتسأو كي يبنلا "'”طخس نم هب جرحأ اذامب ركذتأ تلعج ةنيدملا نم اندو

 يع حاز ةادغلاب اًدغ مكحبصم وه ِةِلَي يبلا :ليق اذإ تح «يلهأ نم يأر يذ لكب

 )١( ءطيحملا سوماقلا .لايعلاو لاملا ليلق :ذاحلا فيفخ ١/ 55".

 ."707/؟ «طيحْملا سوماقلا .هنيد ْف نوعطملا :هيلع صرمغملا )١(
 ىلإ عبرأ نم وأ «ةعبرألا ىلإ دحاولا نيب ام وأ سمخلا ىلإ وأ عستلا ىلإ ثالثلا نيب ام وه :عضبلا (*)

 .ه/8 «طيحملا سوماقلا .عبس وه وأ عست

 585/١. طيحما سوماقلا .ططخم بوث :دربلا (4)

 ١/807. /*" «طيحملا سوماقلا .بجعم :هيفطع ف رظني (5)

 ملعأ ناك ؛ليلج يباحص .نمحرلا دبع وبأ ءيجرزخلا يراصنألا سوأ ورمع نب لبج نب ذاعم وه (5)
 .ملسو هيلع هللا ىلص يبلا دهع ىلع نآرقلا اوعمج نيذلا ةتسلا دحأ وهو .مارحلاو لالجلاب ةمألا

 كله ذاعم الول" :هملعب هوني ؛رمع مالك نمو .افك مهحمسأ نمو اًهجو سانلا نسحأ نم ناك
 .؟0 8/1 «مالعألا .ها مل ةنس قوت . اًئيدح ١ها/ هل .' ارمع

 .5 ٠7/7 «طيحملا سوماقلا .ليلق ةفاسملا نم هعطقي امو اًريثك هتيشم ْف كرحتي يذلا :لاوزلا (0)
 84/١. ؛طيحملا سوماقلا .ءام هنأك راهنلا فصن هارت ام :بارسلا (8)

 .40/14 «طيحملا سوماقلا .عجر :لفق (9)
 .ما//؟ طيحما سوماقلا .اضرلا دض :طخسلا ٠١١



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك ١

 ناكو .دجسملا يف ىلصف «ىحض كي يبنلا لخدف .قدصلاب الإ وحنأ ال نأ تفرعو لطابلا

 نم هيتأي لعجف «سلج مث نيتعكر هيف ىلصف دجسملا لحد :كلذ لعف رفس نم ءاج اذإ
 هللا ىلإ مهرئارس لكيو «مهتينالع لبقيو مهل رفغتسيف «هيلإ نورذتعيو هل نوفلحيف «فلخت

 تئجف «ءبضغملا مسبت مسبت ينآر املف .سلاج وه اذإف ءدجسملا تلخدف .ماجو زرع

 امف" :لاق !هللا يبن اي «ىلب :تلقف ؟20"كرهظ تعتبا نكت ملأ" :لاقف .هيدي نيب تسلجف

 يلع هطخس نم تجرخل تسلج كريغ سانلا نم دحأ يدي نيب ول هللاو :تلقف "؟كفلح

 هيف يلع دحب لوقب مويلا كتربحأ يأ هللا ين اي تملع دق نكلو ًالدج تيتوأ دقلو «رذعب

 بذك وهو هيف يع ىضرت اثيدح مويلا كتثدح نإو «هللا ىبقع هيف وجرأ نإف قح وهو
 نيح يم اذاح فخأ الو رسيأ طق تنك ام هللا ين اي هللاو ءيلع كعلطي نأ هللا كشوأ

 «تمقف ."كيف هللا يضقي نح مقف «؛ثيدحلا مكقدص دقف اذه امأ" :لاق .كنع تفلخت

 ءاذه لبق طق اًينذ تبنذأ كملعن ام هللاو :اولاقف .ئنوبنؤي يموق نم سانأ ىرثإ ىلع راثف

 أيس غي هللا لوسر رافغتسا ناكو !هيف كنع ىضري رذعب هِي هللا ين ىلإ ترذتعا الهف

 ينوبنؤي اولازي ملف .هيف كل يضقي اذام يردت ال افقوم كسفن فقت لو «كبنذ ءارو نم

 معن :اولاق ؟يريغ دحأ لوقلا اذه لاق له :تلقف .يسفن بذكأف عجرأ نأ تممه ح

 امهيف يل ءاردب ادهش دق نيح اص نيلجر اوركذف ."7ةعيبر نب ةرارمو «©”ةيمأ نب لاله هلاق

 لَك هللا يبنلا ىفو :لاق .يسفن بذكأ الو اًدبأ اذه يف هيلإ عجرأ ال هللاو :تلقف .""ةوسأ

 انل /اركنتو .دحأ ئملكي الف قوسلا ىلإ جرخأ تلعجف :لق «ةئالثلا اهيأ انمالك نع سانلا

 .(رهظ) ةدام برعلا ناسل .بكرت ىلا لبإلا :رهظلا (1)

 رهو .اهدعب امو اردب دهش .يراصنألا فقاو نب بعك نب سيق نب رماع نب ةيمأ نب لالا وه (؟)

 نع لوحكم نع نالجع نب ءاطع قيرط نم نيهاش نبا جرخأو .مهيلع بيت نيذلا ةثالثلا دحأ

 لاله نأ ىلع لدل تبث ول اذهو .ةلوطم ناعللا ةصق ركذف رمع ىتأ هنأ ةيمأ نب لاله نب ةمركع

 .5/85/5 ةباصإلا ءرجح نبا .ةيواعم ةفالخ ىلإ شاع ةيمأ نبا

 .فوع نب ورمع نب نم يسوألا يراصنألا عيبرلا نب ةرارم وهو «عيبرلا نب ةرارم باوصلا (5)

 حيحصلا ىلع اًردب دهش روهشم يباحص .فوع نب ورمع نب فلاح ةعاضق نم هلصأ نإ :لاقيو

 نيذلا ةكلتلا ىلعو ل: لاش ةلوق دبع باخ :كيدح قو ..مهيلغ ةجبت نيذلا ةظالنلا لأ ونسهو

 نم مهلكو ةيمأ نب لالهو عيبرلا نب ةرارمو كلام نب بعك مه :لاق ١١4[ :ةبوتلا] «أرفلُع

 ./5/5 ةباصإلا رجح نبا .راصنألا
 ."01/5 طيحملا سوماقلا .نيزحلا هب ىستأي امو ةودقلا :ةوسألا (5)

 ١. 57/9 «طيحملا سوماقلا .لهاجت :ركانت (5)



 .فرعن ىلا ناطيحلاب يه ام نيح ناطيحلا انل تركنتو «فرعن نيذلاب مه ام ىح سانسلا
 تنكف «يباحصأ ىوقأ تنكو .فرعن يلا ضرألاب يه ام يح ضرألا انل تركئتو
 :لوقأف هيلع مهيلع ملسأف لي ينلا نآو لخدأف «دجسملا ٍنآو قوسلا ف فوطأو جرخأ
 لإ رظن ٍقالص لبق تلبقأف ةيراسلا ىلإ يلصأ تمق اذإ ؟مالسلاب هيتفش كرح لع
 ناك لعبت ىاحاس ""ناكساو::لاق 5 (9 ضرعأ هيلإ ترظن اذإو ؛هينيع روم
 ءاج نارصن لجر اذإ قوسلا يف فوطأ انأ امنيبف .امهسوءر ناعلطي الو راهنلاو ليعللا
 ناتأف .يلإ هل نوريشي سانلا قفطف ؟كلام نب بعك ىلع يلدي نم :لوقي .هعيبي هل ماعطب
 كافج دق كبحاص نأ غلب هنإف دعب امأ :اهيف اذإف '”"ناسغ كلم نم ةفيحصب
 انس لق ناك "يشل اني طافت نهال و ةعيضم اي :هيحمسلو +" "كاتصقاو

 اذإ ةليل نوعبرأ تضم املف ءاهتقرحأو رونتلا ال "”ترجسأف .رشلاو ءالبلا نم اًضيأ
 ال نكلو ءال :لاق ؟اهقلطأ :تلقف .كتأرما لزتعا :لاقف .يناتأ دق لي يلا نم لوسر
 !هللا لوسر اي :تلاقف «ةيمأ نب لاله ةأرما تءاجف .كلذ لثع. يبحاص ىلإ لسرأو ءاهرقت
 ال نكلو «معن :لاق ؟همدحأ نأ يل نذأت لهف ءفيعض ريبك خيش ةيمأ نب ب لاله نإ
 راهنلاو ليللا ىكبي اًبمتكم لاز ام ,ءيشل ةكرح نم هب ام هللاو هللا يبن اي :تلاق !كنبرقي
 1 1 .ناك ام هرمأ نم ناك ذنم

 -يمع نبا وهو- هطئاح 2؟ةداتق يبأ ىلع تمحتقا ءالبلا يلع لاط املف :بعك لاق

١15 

 .44# «طيحملا سوماقلا .ةناوطسألا :راوس .ج ةيراسلا (1)
 ."4/ج/؟ .طيحملا سوماقلا .دص :هنع ضرعأ (؟)
 .55/4 «طيحملا سوماقلا :رتتسا :نكتسا (*)
 شاع اا ا وعلل بارق .ةنفج لآ نم «يناسغلا ةلبج نب مهيألا نب ةلبج هلعل (:)

 ماشلا برع ةمدقم ىلع كرمريلا ةعقو رضحو «لدنجلا ةمود ف نيملسملا لتاقو «ةيلهاجلا يف اًنمز
 111/9-1١١5. «مالعألا .ه ٠٠ ةنس يفوت .دتراف داعو ملسأ مث ءاومزهفاف ؛مورلا شيج يف

 ش .0./8 /4 «طيحملا سوماقلا .هدعبأ :هاصقأ (5)
 .؟15/١86 «طيحملا سوماقلا .لذلا :ناوحلا (5)

 .".1/15 «طيحملا سوماقلا .هازع :هاساو (7) .
 .45/79 «طيحملا سوماقلا .هامحأ :رونتلا رجس (8)

 نم يباحص .ةداتق وبأ ءيملسلا يجرزخلا يراصنألا يعبر نب (ورمع وبأ «نامعنلا وأ) ثراحلا وه (9)
 ريخ" :ملسم هجرخأ ثيدح قو ."هللا لوسر سراف" هل لاقي ناكو «هتينكب رهتشا ةالولا لاطبألا
 ١. «مالعألا .هه ؛ ةنس ةنيدملاب تام .يلع عم نيفص دهش . "ةداتق وبأ انناسرف



 ةمادق :نبال نيباوتلا باتك ١

 هللا بحأ ىنأ ملعتأ !ةداتق ابأ اي ىللا "”كدشنأ :تلقف ىلع دزرب تلق ةينكلف فتفاتل

 مث .تكسف ؟هلوسرو هللا بحأ ينأ ملعتأ !ةداتق ابأ اي :اًضيأ تلق مث .تكسف ؟هلوسرو

 :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :لاق ؟هلوسرو هللا بحأ ينأ ملعتأ !ةداتق ابأ اي هللا كدشنأ :تلق

 نم ةليا نوسمخ تضم اذإ ىح ءاجراخ طئاحلا تمحتقا مث .تيكب نأ يسفن كلمأ ملف

 تسلج مث .رجفلا ةالص انل تيب رهظ ىلع تيلص انمالك نع سانلا لو يبنلا ىف نيح

 اب ضرألا يلع تقاضو يسفن يلع تقاض دق :لجو زع هللا لاق يلا ةلزنملا يفانأو

 تررخف !كلام نب بعك اي رشبأ :")ءلس ةورذ نم ءادن تعمس ذإ "تبحر

 «نرشبي سرف ىلع ضكري لجر ءاج مث .جرفلاب ءاج دق ىلاعت هللا نأ تفرعو ءًدجاس

 ةراشب يبوث هتيطعأ هتوص تعمس يذلا ينءاج املف هسرف نم عرسأ توصلا ناكف

 مآ كلاقف ليلا علت فك يللا نع كلو ايرث هئاكتو لاق .قورطلا ووش كفبلاو

 مونلا مكنوعنعو سانلا مكمطحي نذإ :لاق ؟كلام نب بعك رشبن الأ !هللا ين اي :(”ةملس

 .ةليللا رئاس

 وه اذإف لَو ينلا ىلإ تقلطناف .يرمأب نزحت ينأش يف ةنسحم ةملس مأ تناكو :لاق

 «رانتسا رس اذإ ناكو ءرمقلا 'ةرانتساك رينتسي وهو «نوملسملا هلوحو «دجسملا يف سلاج

 ذنم كيلع رم موي ريخب كلام نب بعك اي ءرشبأ" :لاقف هيدي نيب تسلجف تتجف

 0 يل ل ل ل

 مهب هلإ) :غلب ىح (راّصلألاَو َنيِرجاَهُمْلاَو يِبَنلا ىَلَع ء هللا باك دَقَل») :مهيلع الت مث

 َعَم اوُثوكَو هللا | وقّتا» :تلرزن انيفو :لاق 1١1١17 ١١8[ ناتيآلا :ةبرتلا](ميحُر ٌفوُؤَر

 ؛اقدص الإ ثدحأ ال نأ يبوت نم نإ !هللا يبن اي :تلقف :لاق 8 :ةبرتلا] (َنيقداصلا

 04/١". «طيحملا سوماقلا .هللاب كتلأس :هللاب كدشنأ (1)

 .(تبحر امي ضرألا مهيلع تقاض اذإ ىح) :ةبوتلا ةروس يف ١١4 ةيآلا يه (؟)

 برقب عضوم علس :يرهزألا لاق .ةنيدملا قوسب لبج علسو .لبحلا ف قوقش :عولسلا .ج علس (0)
 0//١١17. نادلبلا مجعم .ةنيدملا

 «ةريغملا نبا (بكارلا دازب فرعيو «ةفيذح همسا لاقيو) ةيمأ يبأب فورعملا ليهس تنب لنه يه (4)

 ةعبارلا ةبسبلا ياهجيوزت ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تاجوز نم .ةملس مأ («ةيموزحملا ةيشرقلا

 يأر "ةيبيدحلا موي" امل ناك را ةميلق يهو .اقلحو ًالقع ءاسنلا لمكأ نم تناكو .ةرجهلل

 737/8 ثيدحلا نم هتور ام غلبو .اهلقع روفو ىلع لد ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع هب تراشأ
 .18 ل 91/8 مالعألا .ه55 ةنس ةنيدملاب تيفوت .اًئيدح



 ١١8 ةمادق نبال نيباوتلا باتك

 ريخخ وهف كلام ضعب كسمأ" :لاقف .هلوسر ىلإو هللا ىلإ ةقدص هلك يلام نم'"”علخنأ نأو عا| 8
 مالسإلا دعب ةمعن يلع هللا معنأ امف :لاق .2"”ربيخب يذلا يمهس كسمأ ينإف :تلقف ."كل
 هانبذك نوكن ال نأ يابحاصو انأ هتقدص نيح هلي هللا لوسر يقدص نم يسفن يف مظعأ

 «يالتبا يذلا لثم قدصلا يف اًدحأ هللا ىلتبا نوكي ال نأ وجرأل ينإو ءاوكله امك انكلهف
 ."7يقب اميف هللا ئظفحي نأ وجرأل نإو ,دعب بذكلا تدمعت ام

 يباحصلا ةبابل يبأ ةبوت] 5

 هسفن طبرف «كوبت ةوزغ يف هي ينلا نع فلخت نم 2"ةبابل وبأ ناكو :'”يرهزلا لاق
 بوتي وأ تومأ يح اًبارش الو اًماعط قوذأ الو اهنم يسفن لحأ ال هللاو :لاق مث «ةيراسب

 من فيلع اًيقغم "”رخي داك ىح اًبارش الو اًماعط اهيف قوذي ال مايأ ةعبس ثكمف «يلع هللا

 )١( «طيحملا سوماقلا .عرتلا :علخملا 1١9/8.

 دقو .نصحلا يه دوهيلا ناسلب ربيخو «ماشلا ديري نمل ةنيدملا نم درب ةينامث ىلع ةيحان :ربيخ (5)
 .45 5/9 «نادلبلا مجعم .ه/. ةنس :ليقو هه ةنس ولي يبلا اهحتف

 هاورو .(؟7595) مقر ثيدح ةبوتلا باتك ف ملسم ةلماك كلام نب بعك ةبوت ةصق ىور (؟)

 مقر ثيدح داهجلا باتك قو ((71051) مقر ثيدح اياصولا باتك :يف قرفتم يراخبلا

 مقر ثيدح بقانملا باتك يفو ((50848) مقر ثيدحو (955.6 255945 255485514590

 مقر ثيدح يزاغملا باتك يفو ؛(8885) مقر ثيدح راصنألا بقنم باتك فو «(*559)
 باتك فو «((47178) مقر ثيدحو ((471/1) مقر ثيدحو «((4 5159 مقر ثيدحو 555١9((

 باتك فو )559٠0((« مقر ثيدح روذنلاو ناميألا باتك قو ((5755) مقر ثيدح ناذكتسالا

 .(/؟؟5) مقر ثيدح ماكحألا

 .(08ص) نيباوتلا باتك :رظنا (؛)
 .ركب وبأ «شيرق نم «بالك نب ةرهز يب نم «يرهزلا باهش نب هللا دبع نب ملسم نب دمحم وه(ه) :

 7٠.٠" ظفحي ناك .ةنيدملا لهأ نم يعبات .ءاهقفلاو ظافحلا رباكأ دحأو ,ثيدحلا نود نم وأ
 نردخت ال كيإف كاهن نيا كيلخ هلابغ لإ نيرعلا ةيغ نيارمع يكو..دسم اهنص اهنيدع
 .90//910 مالعألا ..ه ١١4 ةنس يفوت .هنم ةيضاملا ةنسلاب ملعأ اًدحا

 نبا لاق .ةبقعلا ةليل ءابقنلا دحأ ناك .همسا ف فلتخم .يراصنألا رذنملا دبع نب ةبابل وبأ وه (5)
 هعم اجرخخ نأ دعب بطاح نب ثراحلاو ةبابل ابأ در ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ اومعز :قاحسإ

 تام :لاقي .ردب باحصأ عم امهرجأو امهمهسب امل برضو ةنيدملا ىلع ةبابل ابأ رمأف ردب ىلإ
 /7 ةباصإلا رجح نبا .نيسمخلا دعب ىلإ شاع :لاقيو .نامتع لتقم دعب :لاقيو يلع ةفالخ ف
 ل5

 .9١/؟ «طيحملا سوماقلا .طوقسلا :رخلا (0)



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك ١9

 لوسر نوكي ىح يسفن لحأ ال هللاو :لاقف ءكيلع بيت دق :هل ليقف «هيلع هللا بات

 لوسر اي :ةبابل وبأ لاق مث .هديب هلحف كي ينلا ءاجف :لاق .هديب ئلحي يذلا وه خي هللا

 ةقدص يلام نم علخنأ نأو «بنذلا اهيف تبصأ بلا يموق راد رجهأ نأ بوت نم نإ !هللا

 .هلوسر ىلإو هللا ىلإ

 ."ةبابل ايأ اي ءثلثلا كئرجي" :لاق

 ؛يقابلا دبع نب دمحم ركب وبأ يضاقلا انأ «يداولا نب احن نب هللا دعس حلاص وبأ انربخأ

 نب دمحم نع «ةيح يبأ نب باهولا دبع انأ «هيويح نب رمع وبأ انأ ءيرهوجلا دمحم وبأ انأ

 نب هللا دبع نع ثراحلا نب ةعيبر يئدحف :لاق يدقاولا رمع نب دمحم انأ «يلجبلا عاجش

 :لاق هيبأ نع «ةبابل بأ نب بئاسلا نع «ليقع نب دمحم

 مهيلع دتشا نيح  مهيلإ ئلسري نأ هنولأسي و هللا لوسر ىلإ ةظيرق تلسرأ امل

 نيب نم كيلإ اولسرأ مهنإف كئافلح ىلإ بهذا :لاقف كي هللا لوسر باعد  رصملا

 !ةبابل ابأ اي :اولاقو يلإ ')وشهف .راصحلا مهيلع دتشا دقو مهيلع تلخدف :لاق .سوألا

 دق !ريشب ابأ :لاقف لا نشا نب بعك ماقف .مهلك سانلا نود لاو 0

 ءاهيف متنك برح لكو ثاعب مويو قئادحلا موي كموق رمأو كرمأ يف انعنص ام تفرع

 ولف .همكح ىلع لزنن ىح اننصح قرافي نأ ىبأي دمحمو ءانكلهو راصحلا انيلع دتشا دقو

 كانرتحا دق انإف ىرت امف ءاّدبأ اًعمج هيلع رثكن ملو ربيخ وأ ماشلا ضرأب انقحل انع لاز

 :هقلح ىلإ أموأو .اولزناف «معن :لاق .همكح ىلع لزنن نأ الإ ىأ دق اًدمحم نإ «كريغ ىلع

 هللا تنخ :تلقف ؟ةبابل ايأ اي كل ام :بعك لاقف .تعجرتساف تمدنف :لاق .حبذلا وهف

 نم تذحأ ىح «مهيلإ يعوجر نورظتني سانلاو عومدلاب ةلتبلل يحل نإو تلزنف .هلوسرو

 امو يباهذ غي هللا لوسر غلبو .تطبتراف دجسملا تيتأ يح رآ اقيرط نصملا ءارو

 مل ذإ امأف ءهل ترفغتسا نءاج ناك ول «ءاشي ام هيف هللا ثدحي ىح هوعد" :لاقف «تعنص

 ."هوعدف بهذو يئتأي

 لكأي ذل ديد رص قااعبس ةيابل بأ طقراو لاق :يرهزلا نع رمعم ئثدحف :لاق

 .".85/؟ طيحملا سوماقلا .طاشنلاو ةفنلاو حايترالا :شاشهلاو ةشاشهلا )١(

 )١( «طيحملا سوماقلا .ريصنلاو قيدصلاو بحملا :يلولا 5/5 5٠.

 نب سيق" عم تاضقانم هل .يلهاج رعاش .ةظيرق نب نم «يظرقلا ديعس نب دسأ نب بعك وه ()

 .5؟5/8 «مالعألا ."ثاعب موي" يف "ميطخلا



 0 ةمادق نبال نيباوتلا باتك

 لزي ملف :لاق .يلع هللا بوتي وأ ايندلا قرافأ حح اذكه لازأ ال :لاقو .برشي الو

 هللا بات مث ؛ةيشعو ةركب هيلإ رظني عي هللا لوسرو «دهجلا نم توصلا عمسي ىح كلذك
 نأ ىبأف ؛هطابر هنع قلطيل هيلإ كي هللا لوسر لسرأو .كيلع بات دق هللا نإ :يدونف ؛هيلع
 .# هللا لوسر ءاجف كلي هللا لوسر ريغ دحأ هنع هقلطي

 تيأر :تلاق 3و يبلا جوز ةملس مأ نع ثراحلا تنب دنه يتثدحف :يرهرلا لاق

 يردي امو «هتبوتب هربخيو هملكي هتوص عفريل و هللا لوسر نإو .هطابر لحي هي هللا لوسر
 (طابرلا) ناكو «هعارذ يف زح طابرلا ناك دقلو .فعضلاو دهجلا نم هل لوقي امم ريتك
 .اًرهد كلذ دعب هيوادي ناكو ءرعش نم

 0( هللا لوسر ةباحص نم ينغ ةيوق] ء
 وبأ انأ ءيميمتلا يلع وبأ انأ «يفسويلا بلاط وبأ انأ «ئرقملا نسحلا وبأ مامإلا انربختأ

 ئثدح :لاق بهشألا وبأ انأ ديزي انث «يبأ ئثدح :لاق هللا دبع نث ءيعيطقلا ريتك

 :لاق ءروس نب بعك ىلوم نمأ نب ديعس

 لجر بنج ىلإ سلجف «ءارقفلا نم لجر ءاج ذإ .هباحصأ ثدحي عي هللا لوسر امنيب
 :6 هللا لوسر لاقف .ي ىلص هللا لوسر ريغتو «هنع هبايث نم ضبق هنأكف .ءاينغألا نم
 رشو !هللا لوسر اي :لاق "؟كيلع هرقف ودعي نأ وأ هيلع كانغ ودعي نأ تيشحأ !نالف اي"
 ئيجني امف :لاق ."ةنجلا ىلإ هوعدي هرقف نإو رانلا ىلإ كوعدي كانغ نإ معن" :لاق ؟ىغلا

 ."هنم هيساوت ' :لاق ؟هنم

 ."هل عداو كيحأل رفغتساف" :لاق .هيف يل /”برأ ال :رخآلا لاقف .لعفأ نذإ :لاق

 5 يسباحصلا رعاشلا ”يفقثلا نجحم يسبأ ةبوق]
 انأ :لاق يناسارخلا نب بهاوم نب دمحم نب دمحم رعلا وبأ بيدألا ملاعلا سيئرلا اكريخكا

 )١( نيياوتلا باتك :رظنا )ص8١(.

 )١( «طيحملا سوماقلا .ةجاحلا :برألا ١//ا8.

 ءارعشلا لاطبألا دحأ .يفقثلا نجح وبأ «فرع نب ريمع نب ورمع نب بيبح نب ورمع وه (9)
 موي هلاتقو هسبح ةصقو .ثيداحأ ةدع ىورو .ه9 ةئنس ملسأ .مالسإلاو ةيلهاجلا يف ءامركلا
 . 75/0 مالعألا ه ٠ ةنس ناجرجب وأ ناجييرذأب قوت .ةروهشم ةيسداقلا

 ١٠١١(. ص) نيباوتلا باتك :رظنا (5)
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 نيسحلا وبأو يكمربلا رمع نب يلع نسحلا وبأ انأ «زازقلا دحاولا دبع نب دمحم بلاغ وبأ

 دبع نب دمحأ ركب وبأ انأ ءصلخملا نمحرلا دبع نب دمحم رهاط وبأ انأ :الاق روقنلا نبا

 نب فيس انأ :لاق :ميهاربإ نب بيعش انأ «ىحي نب يرسلا ةديبع وبأ انأ ءفيس نب هللا

 :اولاق ءدايزو قارخم نباو ةحلطو دمحم نع «يميمتلا رمع

 وهف ديقو سبح دق نجحم وبأ ناكو -20ةيسداقلا يف نيعي- 2"”داوسلاب لاتقلا دتشا امل

 كل له !ةصفح لآ تنب اي :لاقف (« ”دعس ةأرما "”ةصفح تنب ىملس ىتأف ءرصقلا يف

 نأ هللا يملس نإ يلع هللاف '”ءاقلبلا ينيريعتو بع نيلخت :لاق ؟كاذ امو :تلاق ؟ريخ ىلإ

 انأ ام :تلاقف .تلفأ نأ نم رثكأ امف تبصأ نإو ؛يدبق يف يلجر عضأ ئيح عجرأ

 :لوقيو هدويق يف "”فسري عجرف ؟كاذو

 ايئقاثو يلع اًدودشم كرتأو انقلاب ليخلا ىدرت نأ اًئزح ىفك

 ايدانملا مصت دق ينودأ"”ءعيراصم تقلغو ديدحلا ل تمق اذإ

 يعم رو سي ل اهحتتفا يلا اهعايضو قارعلا قاتسر هب داري :داوسلا )١(

 اًداوس هومسف ءرضخأ داوسلاو اًداوس رضعألا نومسي مهو «ليخنلاو عورزلاب هداوسل كلذب

 ١. هوه «نادلبلا مجعم .راجشألاو عورزلاب هترضخل

 مجعم . .لايمأ ةعبرأ بيذعلا نيبو هنيبو ءاًحسرف رشع ةسمخ ةفوكلا نيبو هنيب عضوم : :ةيسسداقلا )١(

 .0//5/ ,نادلبلا

 نب دعس اهجوزتف «تام نأ ىلإ هعم تماقأ .يابيشلا ةثراح نب ىثملا ةجوز ةصفح تنب ةملس يه ()

 1 '(مالعألا تع هنأ ةنيبوح :تيقوت :ءاهريغو ةيسدافلا قف كراعلا هم تدي «صاقو يبأ

 15 ١.

 يباحصلا :قاحسإ وبأ «يرهزلا يشرقلا فانم دبع نب بيهأ نب كلام صاقو يبأ نب دعس وه (5)
 ةرشعلا دحأو «ةفالخلل رمع مهنيع نيذلا ةتسلا دحأو «ىرسك نئادمو «قارعلا حتاف «ريمألا

 717١ ثيدحلا بتك يف هل .ةنس ١17 نبا وهو ملسأ (مالسإلا سراف) هل لاقيو .ةنجلاب نيرشبملا

 «مالعألا .ه "55 ةنس ف قوت اكيد

 /“ ؛طيحملا سوماقلا .ةرازيعل ىرخأو رفعج نب صوحألل سرف ءاقلبلا نأ روهشلاو «سرف :ءاقلبلا (0)

0 

 ١. 4/8/7 «طيحملا سوماقلا .ديقملا يشم ىشم :فسر (0)

 .551/4 «طيحملا سوماقلا .كمامأ رهظ اذإ :ءيشلا نع (0)

 عطيحنلا سوماقلا .طسولا يف امهلحدم اًعيمج نامضني نابوصنم ناباب :باوبألا نم ناعرصلا )220
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 ١ ةمادق نبال نيياوتلا باتك

 ايل احخأ ال اًدحاو نوكرت دقف ةوخإو ريتك لاه 15 تنك القو

 ينال روزأ ال نأ تحب رف نفل هذهعب 3 دهع هللو

 .هتقلطأف .كدهعب تيضرو هللا ترختسا نإ :ىملس تلاقف

 لايحب ناك اذإ نيح اهيلع "”بد مث ءاهبكرف رصقلا باب نم اهجرخأف سرفلا داتقاف
 نم عجر مث. .نيفصلا نيب هحالسو هحمرب بعلي ب موقلا ةرسيم ىلع لمح مث « ريك ةنمميملا

 مث فحالسو هحمرب نيفصلا نيب بعلي موقلا ةنميم ىلع ربكف «ةرسيملا ىلإ نيملسمل فلحخ

 نيفصلا نيب بعلي موقلا ىلع لمحف سانلا مامأ «© ديف بلقلا ىلإ نيملسملا ءفلخ عجر
 ال مهو هنم سانلا بجعتو اًركنم افصق ذئتليل سانلا ””فصقي ناكو .هحالسو هحمرب

 .راهنلا نم هوري ملو ؛هنوفرعي
 رضخلا ناك نإ :مهضعب لاقو .هسفن مشاه وأ مشاه باحصأ لئاوأ :مهضعب لاقف

 رشابت ال ةكئالملا نأ الول هللاو :مهضعب لاقو .رضخلا ءاقلبلا بحاص نظنف بورحلا دهشي
 دعس لعجو .هسبحم يف تاب هنأل ؛هل نوكأي الو سانلا هركذي الو .اننيي كلم :تلقل
 فصتتا املف .ءاقلبلا هذهو نجحم وبأ اذه نإ :تلقل نجحم يبأ سبحم الول هللاو :]وقي
 عضوف ءجرخ ثيح نم لخد ىح نجحم وبأ لبقأو . .نوملسملا عج ءارتو سانلا زجاحت ليللا

 .هيديق يف هيلجر داعأو هتبادو هسفن نع

 وبأ ناك :لاق «نيريس نبا نع بويأ نع رمعم انربخأو :لاق '”قزارلا دبع ركذو
 موي ناك املف .هوقثوأو هونجس مهيلع رثكأ املف ءرمخلا يف دلحي لازي ال يفقثلا يجحم

 ةأرما وأ دعس دلو مأ ىلإ لسرأف .نيملسملا يف اوباصأ دق نيكرشملا نأ ىأر هنأكف ةيسداقلا

 .8””7/؟ طيحملا سوماقلا .ثكنو ردغ :دهعلاب ساحخ )١(
 ١/ رامخلا ناكد :توناحلاو 0٠<« /4 .طيحملا سوماقلا .اهعيب عضوم : :ةناحلاو رمخلا :ةيناحلا (5)

 .6٠؟

 ١//517. طيحلا سوماقلا .هتئيه ىلع ىشم :بد (؟)
 9/١/". طيحملا سوماقلا .هلجاع :هريغ ردب (5)
 .(فصق) ةدام برعلا ناسل .محزي :فصقي (5)

 «تاقثلا ثيدحلا ظافح نم .ياعنصلا ركب وبأ ؛مهالوم يريمحلا عفان نب مامه نب قزارلا دبع وه (5)
 يفوت .ثيدحلا يف (ريبكلا عماجلا) هل .ثيدح فلأ رشع ةعبس نم اًرحخ ظفحي ناك .ءاعنص لهأ نم
 .8ه8/9 مالعألا .ه١1١11 ةنس



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك ١

 هيلإ تعفدو «سرفلا اذه ىلع هتلمحو هليبس تيلحخ نإ :كل لوقي نجحم ابأ نإ :دعس

 .لتقي نأ الإ كيلإ عجري نم لوأ ننوكيل اًحالس
 :لوقي أشنأو

 ايقاثو يلع اًدودشم كرتأو انقلاب ليخلا يقتلت نأ اًئزح ىفك

 ايدانملا مصت دق نود عيراصص 2تفقلغو ديدحلا ينانع تمق اذإ

 ضكري جرخ مث .اًحالس ىطعأو رادلا يف ناك سرف ىلع لمحو هدويق هنع تلحف

 "دعس هيلإ رظنف .هباص قديو هلتقيف لجر ىلع لمحي لازي ال لعجف «موقلاب قحل يح
 ؟سرافلا كاذ نم :لوقيو بجعتي لعجف

 لعجو حالسلا درو نجحم وبأ عجرو .هللا مهمزه يح اًريسي الإ اوثبلي ملف :لاق
 لعجف ؟مكلاتق ناك فيك :هتأرما هل تلاقف ءدعس ءاجف .ناك امك دويقلا يف هيلجر

 ابأ تكرت ينأ الول ؛"”قلبأ سرف ىلع ًالجر هللا ثعب ح انيقلو انيقل :لوقيو اهربخبي
 نم ناك ؛نجحم وبأل هللاو :تلاقف .نجحم يبأ "”لئامش ضعب اهفإ :تلقل دويقلا يف نجحم

 .هتصق هيلع تصقف .اذكو اذك هرمأ

 ال هللاو انأو :نجحم وبأ لاق .اًدبأ رمخلا ىلع كدلحن ال :لاقو هدويق لحف هب اعدف

 .كلذ دعب اهرشي ملف :لاق .مكدلج لجأ نم اهعدأ نأ فنآ تنك ءاَدبَأ اكرشأ

 ذإ امأف ءاهنم رهطأو دحلا ىلع ماقي ذإ اهرشأ تنك دق :نجحم وبأ لاق :ليقو

 .فيقث تملسأ نيح ملسأ نجحم وبأ ناكو .اًدبأ اهرشأ ال هللاوف «"”نتجركب

 .هتينك همسا :ليقو «بيبح نب هللا دبع :ليقو «كلام همساو .هنع ىورو ٌةِلَو يبنلا نم عمو

 ”[ينوصلا مهدأ نب ميهاربإ ةبوت] 5

 .صاقو يبأ نب دعس يأ )١(
 .77/7 طيحملا سوماقلا .ضايبو داوس :قلبلا (؟)
 4١. 5/7 «طيحملا سوماقلا .عبطلا :لئامش .ج لامشلا (6)

 صاقو يبأ نبال نجح يبأ لوقو .اهريغ ىلإ ةدصاقلا ةداحلا نع ءيشلاب لدعي نأ :ةجرهبلا (4)
 ١85/1١. «طيحملا سرماقلا .نيع دحلا طاقسإب نيترده يأ تحرك

 ١77(. ص) نيباوتلا باتك :رظنا (5)



 ١ ةمادق نبال نيباوتلا باتك

 :لوقي مهدأ نب ميهاربإ مداخ راشب نب ميهاربإ تعمس :لاق جارسلا

 ,9"خلب" لهأ نم يبأ ناك :لاق ؟كرمأ لئاوأ ناك فيك [00 قاع انآ اي :تبكلق

 نم ءادن تعمسف يسرف تجرخف «ديصلا انيلإ ببحو «"”ناسارخ كولم نم ناكو
 :تلقف ءاًدحأ رأ ملف «ةرسيو ةنعب رظنأ تفقوف !ترمأ اذب الو تقلح اذل سيل :يئارو
 اذل سيل !ميهاربإ اي :كلذ نم ؟”رهجأ ءادن عمسأف يسرف تمرح مث !سيلبإ هللا نعل
 مث !سيلبإ هللا نعل :تلقف ءاًدحأ ىرأ الف «ةرسيو ةنمي رظنأ تفقوف !ترمأ اذب الو تقلحخ
 !ترمأ اذب الو تقل اذل ام !ميهاربإ اي :يجرس '”سوبرق نم ءادن عمأف يسرف تكرح
 دعب هللا تيصع ال هللاو «نيملاعلا بر نم ريذن نءاج !'”تهبنأ !تهبنأ :تلقف ؛تفقوف
 هنم تذحأف (يبأ ةاعر دحأ ىلإ تئج 3 يلهأ ىلإ تعجرف 1 نمط ام اذه يموي

 نح «نيعضت ضرأو «ييعفرت ضرأ «قارعلا ىلإ تلبقأ مث «هيلإ يبايث تيقلأو ءءاسكو ةبج
 ضعب تلأسف -لالخحلا يعي- اهنم يل فصي ملف ءامايأ اه تلمعف .قارعلا ىلإ تلصو
 ترسف «ماشلا دالب ىلإ ترصف «ماشلا دالبب كيلعف لالحلا تدرأ اذإ :يل لاقف «خياشملا
 نم ءيش يل فصي ملف اًمايأ اه تلمعف .(”ةصيصملا يهو ةروصنملا :اهل لاقي ةنيدم ىلإ
 © رسوسرطب كيلعف «يفاصلا لالحلا تدرأ نإ :يل اولاقف .خياشملا ضعب تلأسف «لالحلا

 نيتاسبلا رظنأ اًمايأ امه تلمعف سوسرط ىلإ تهجوتف «ريثكلا لمعلاو تاحابملا اهيف نإف
 .هناتسب هل رظنأ ''”قارتكاف لجر ينءاج ءرحبلا باب ىلع دعاق انأ انيبف .داصحلا دصحأو

 .مهدأ نب ميهاربإ يأ )١(
 .ةلغ اهعسوأو ءاريخ اهرثكأو اهركذأو اهدم لجأ نم يهو «ناسرخب ةروهشم ةنيدم :خلب (5)

 .75/؟ ,نادلبلا مجعم .نافع نب نامثع مايأ ف تحتتفا
 ىلع لمتشتو «دنهلا يلي ام اهدودح رخآو قارعلا يلي ام اهدودح لوأ ةعساو دالب :ناسارخ (؟)

 .9//4010 «نادلبلا مجعم .اًحلصو ةونع اهرثكأ تحتف دقو .دالبلا تاهمأ
 405/١. «طيحملا سوماقلا .نلعأ :مالكلا رهجأ (4)
 .؟ 1/8/9 «طيحملا سوماقلا .جرسلا ونح :سوبرقلا (5)
 .595/4 «طيحملا سوماقلا .هبتناو هبنتف هتهبنو هتهبنأو «مونلا نم مايقلا :هبنلا (5)

 .55١؟/5 «طيحملا سوماقلا .ىقوو عنم :مصع (0)
 ةيرق اًضيأ ةصيصملاو .مورلا دالبو ةيكاطنأ نيب ماشلا روغث نم ناميج ئطاش ىلع ةنيدم :ةصيصملا (4)

 .80// «نادلبلا مجعم .ايهل تيب برق قشمد ىرق نم
 .89/5 «نادلبلا مجعم .مورلا دالبو بلحو ةيكاطنأ نيب ماشلا روغئب ةنيدم :سوسرط (9)

 )٠١( «طيحملا سوماقلا .رجأتسملا ةرجأ :ءاركلا 5/4./*.



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك ”ه ١

 مث .هسلجب يف دعقف .هباحصأ هعمو لبقأ دق مداخب انأ اذإف «ةريثك اًمايأ ناتسبلا ف تثكمف

 .هبيطأو هيلع ردقت نامر ربكأب انتأف بهذا :لاقف .انأ اذ وه :تلقف !روطان اي :حاص

 اي :لاقف «ةضماح اهدجوف ءاهرسكف ةنامر مداخلا ذحأف «نامر ربكأب هتيتأف تبهذف

 نم ولحلا فرعت الو ءاننامر لكأتو انتهكاف لكأت ءاذكو اذك ذنم انناتسب يف تنأ !روطان

 ش ؟ضماحلا

 «ضماحلا نم ولحلا فرعأ الو ءاًئيش كتهكاف نم تلكأ ام هللاو :تلق :ميهاربإ لاق

 مهدأ نب ميهاربإ كنأ ول كارتأ ؟اذه مالك نوعمست امأ :لاقف «هباحصأ ىلإ مداخلا راشأف

 ضعب يفرعف «دجسملا يف يفص ركذ دغلا نم ناك املف ءفرصناف ؟اذه يلع دازام

 فلحخ تيفتخا سانلا عم لبقأ دق هتيأر املف .سانلا نم 00 هعمو مداخلا ءاجف ءسانلا

 ناك اذهف .براه جراح انأو نولحاد مهو مهعم تطلتخاف «نولخاد سانلاو رجشلا

 .لامرلا دالب ىلإ سوسرط نم يجورخو يرمأ لئاوأ

 نب يلع مساقلا وبأ انأ :لاق ءزوقنلا نب دمحأ نب دمحم نب هللا دبع ركب وبأ انريخخأ

 وبأ انث ءيرجآلا نسحلا نب دمحم ركب وبأ انأ «نارشب نب مساقلا وبأ انأ «نايب نب دمحأ

 (جرفلا نب هللا دبع انث «ئرقملا دايز نب ميهاربإ انث :لاق يلكشلا فسوي نب سابعلا لضفلا

 هل «يل سلجم يف اًموي تنك :لاق «.ناك فيك هئادتباب مهدأ نب ميهاربإ ئثدح :لاق

 رصقلا ءيف يف سلجف ءاراح اًموي ناكو .رامطأ هيلع خيشب انأ اذإف «قيرطلا ىلإ "”ةرظنم
 ءانيلإ لحدي نأ هلسو مالسلا م هئرقأف خيشلا اذه ىلإ جرحا :مداخلل تلقف .حيرتسيل

 ؛مالسلا هيلع تددرف «ملسف يلإ لخدف «هعم ماقف ءهيلإ جرخف .يبلق عماجمب ذحأ دقف

 :هل تلقف .لكأي نأ ىبأف «ماعطلا هيلع تضرعو ؛يبنج ىلإ هتسلجأو هلوعدب ترشبتساو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ .جحلا :لاق ؟ديرت نيأ :تلقف .رهنلا ءارو نم :لاقف ؟تلبقأ نيأ نم

 لعفي لب :لاقف ؟تقولا اذه يف :تلقف .يناثلا وأ رشعلا نم موي لوأ يف كلذ ناكو :لاق

 مق :يل لاق ؛ليللا ناك اذإ يح «كلذ تببحأ نإ :لاقف ةبحصلا :تلقف .ءاشي ام هللا

 لحجر ييقلف .انل ةيرقب انررمف (خلب) نم انجرخو .يديب ذحأو ءرفسلل حلصي ام تسبلف
 «لكأت نأ انلأسو ءاضيبو اًربح انيلإ مدقف .هيلإ جاتحأ ام ضعبب هتيصوأف «نيحالفلا نم

 )١( طيحملا سوماقلا .سانلا نم ةعامجلا :قنعلا 717/8/7.
 «طيحملا سوماقلا .ناكملا :ةرظنملاو «هيلإ ترظن ام :ةرظنملا (؟) 59/7 ١.



 !ماب سس سلس ةمادق نبال نيباوتلا باتك

 ىلإ رظنأ انأو ريسن انلعجف «يديب ذحأف «مق هللا مسب :يل لاقو .انبرشف ءامب ءاجو ءانلكأف

 ةنيدم هذه :لوقي لعجف «ةنيدم دعب ةنيدع. انررمف .جوملا اهفأك انتحت نم بذمحت ضرألا

 نم تقولا يف اذه كناكم يف انهاه دعوملا :لاق مث .(ةفوكلا) هذه ءاذك ةنيدم هذه ءاذك

 لعجف :لاق .هللا مسب :لاقو يديب ذخأف «لبقأ دق هب اذإ تقولا ناك اذإ يح «ليللا

 ىلإ رظنأ انأو «"7ةنيدملا هذهو ,''”(ديف) هذهو ءاذك لزنم اذه ذك لزنم اذه :لوقي

 «ئقراف مث .هانرزف كي هللا لوسر ربق ىلإ انرصف .جوملا اأك انتحت نم بذحت ضرألا

 يف هب اذإف تجرخ تقولا ناك اذإ يح «ىلصملا يف ليللا نم تقولا يف دعوملا :لاقو

 ؛ئقرافف .ليللا نم ةكم انيتأ يح ةيناثلاو ىلوألا يف هلعفك لعفف ؛يدبب ذحأف ءىلصلا

 اذإ :يل لاقف .كعم انأ :تلقف .ماشلا ديرأ نإ :لاقف .ةبحصلا :تلقو هيلع تضبقف

 ذخأف .مزمز دنع هب اذإ جحلا ىضقنا اذإ يح ,«"”مزمز دنع انهاه دعوملاف جحلا ىضقنا

 نحن اذإف «ثلاثلاو يناثلاو لوألا هلعفك لعفف .ةكم نم انجرح مث «تيبلاب انفطف ءيديب

 -هللا ءاش نإ- ماقملا ىلع انأ !مالسلا كيلع :يل لاق ,دجسملا لحد املف .سدقملا تيبيب

 «يدلب ىلإ تعجرف :ميهاربإ لاق .همسا فرع الو «كلذ دعب هتيأر امف «يقراف مث .انهاه

 لوأ كلذ ناكف «(خلب) ىلإ تعجر يح لزنم دعب ًالزنم ءافعضلا ريس ريسأ تلعجف
 ع

 .يرما

 حير '”تفصعف «ةريثك بكارم تناكو «ةبيط حيرب ريسن نحن انيبف ,مهدأ نب ميهاربإ

 سلجف ؟(”ثرتكم ريغ قلتسم ةءابع يف فتلم ميهاربإو «تعطقتف بكارملا ىلع ةديدش

 يداني فتاه اذإو «هيتفش كرح مث !مويلا اذه لثمل دعتسا نكي مل نم حلفأ ال :لوقي وهو

 !هللا نذإب انكسا «جئاحلا رحبلاو حيرلا اهيأ ؟مهدأ نب ميهاربإ مكيفو نوفاخت اديجللا ني

 .بشحخ حول يعي - فد هنأك رحبلا راص ىح حيرلا تبهذو رحبلا نكسف

 )١( «نادلبلا مجعم .ةفوكلا نم ةكم قيرط فصن يق ةديلب :ديف 8/5/١ 4.
 )١( .ةرونملا ةنيدملا يأ :ةنيدملا

 .ةروهشملا ةكرابملا رثبلا :مزمز (5)
 ١181/9. «طيحملا سوماقلا .تدتشا :حيرلا تفصع (4)
 79/١ ١. طيحملا سوماقلا .لابم ريغ :ثرتكم ريغ (5)

 ١/ 5١7. «طيحملا سوماقلا .ءاملا مظعم :جللا (5)



 ةمادق نبال نيياوتلا باتك ١

 "[ينوصلا '"يخلبلا قيقش ةبوت] ٠

 انث «طفاحلا ميعن وبأ انأ «دادحلا لضفلا وبأ انث :لاق «يقابلا دبع نب حتفلا وبأ انربحخأ

 انث ءفاصرلا ليقع وبأ انث ءيشاشلا دمحأ نب سابع انث «يدادغبلا دمحأ نب دمحم ركب وبأ

 :قيقش نب دمحم نب يلع لاق :لاق ,دهازلا هللا دبع نب دمحأ

 هيدي نيب هلك همدق ؛هيف نفكي نفك تام موي هل نكي ملو «ةيرق ةئامثلث يدحل ناك

 ةيحواخلا :مهل لاقي موق ىلإ  "'ثدح وهو  ةراجنل كرتلا دالب ىلإ جرخ ناكو :لاق

 ارمح اًيايُث سبلو هتيحلو هسأر قلح دق مهملاعو ؛مهمانصأ تيب ىلإ لخدف .مانصألا نودبعي

 قلاخ قلخلا اذهو كلو ءالؤهو «لطاب هيف تنأ يذلا اذه نإ :قيقش هل لاقف «ةيناوجرأ

 لاقف .ءيش لك قزار ىيش لك ىلع رداق «ةرخآلاو ايندلا هل ؛ءيش هلثمك سيل عناص

 لل نإ ةتمصر ةلاقا كلذ: سك : فهلا لاقل كالخف كلوق قفاوي سيل :مداخلا هل

 لوقت امك ناك ولو «قزرلا بلطل انهاه ىلإ (”تينعت دقو ؛ءيش لك ىلع اًرداق افلا
 .ءانعلا حيرتف مث انهاه كقزري يذلا تاك

 بلطو كلم ام عيمجي قدصتف عج ر ف . يكرتلا مالك يدهز ببس ناكف :قيقش لاق

 .ملعلا

 © [هتيراجو قوزرم نب هللا دبع ةبوت] ١

 هبنت كلذ لك يفو «برغملاو رصعلاو رهظلا لصي ملف ءعامسو وحل ىلع موي تاذ برشف

 ؛هلجر ىلع اهتعضوف ةرمجمي ةيراجلا تءاج ءاشعلا تقو زاج املف ؛هدنع 2”ةيظح ةيراج

 يف خياشملا ريهاشم نم ؛يثوص دهاز .يلع وبأ يخلبلا يدزألا يلع نب ميهاربإ نب قيقش وه )1١(
 رابك نم ناكو .ناسارخ روكب (ةيفوصلا) لاوحألا مولع يف ملكت نم لوأ هلعلو «ناسارخ

 .171/7 «مالعألا .ها١ 54 ةنس (رهنلا ءارو ام) نالوك ةوزغ ف دهشتسا .نيدهاجلا

 .(57١١ص) نيباوتلا باتك :رظنا (؟9)

 .(ثدح) ةدام حاحصلا راتخغ .باش يأ :ثدح وهو (0

 .770/4 «طيحملا سوماقلا .اًمعت وأ ءانع تمشجت :تينعت (5)

 .(77١ص) نيباوتلا باتك :رظنا 9

 ."19/5 /طيحملا سوماقلا .ةناكملا :ةظحلا ()



١78 

 ءاكب ىكبف ؟ةرخآلا رانب عنصت فيكف ءايندلا ران نم ةرمج :تلاق ؟اذه ام :لاقو جعزناف
 .ةالصلا ىلإ ماق مث ءاديدش

 .هلام نم هيف وه ام ةقرافم الإ هيجني اًعيش ري ملف «ةيراجلا تلاق امم هسفن يف عقوو
 ىلع هتعبتو «لقبلا عيبي راص ىبح «يقب ام. قدصتو ,هيلماعم نم للحتو .هيراوج قتعأف

 ةنبل هسأر تحت ادجوف ضايع نب ليضفو ()ةنييع نب نايفس هيلع لحدف .ةيراحلا كلذ
 امف ءالدب هنم هللا هضوع الإ ائيش هلل دحأ عدي مل هنإ :نايفس هل لاقف .ءيش هتحت سيلو

 .هيف انأ اب ىضرلا :لاق ؟هل تكرت امم كضوع

 [برح نسب رفعج ةبوت] هك"

 رابك (0دلقتي ناك (”برح نب رفعج نأ :هيبأ نع يخونتلا مساقلا دنا صك ذو

 يف اهملاحب هتلزنمو ,"”روفولا ةياغ يف ةرازولا ةمعن براقت هتمعن تناكو .ناطلسلل لامعألا
 0 اَمَو هللا ركذل ْمُهُبوُلُق عشتخت نأ اوُنَمآ َنيذْلل نأَي ملأ :أرقي ًالجر عمسف .ةلالحلا
 0 «تافقد اهرركف 1 ىلب مهلا :حاصف ١[. :ديدحلا ]6قَحْلا َنم

 ل م راس اراب يقم 00 اللا

 ملعلا ىلإ عطقتاو .جرخو امه رعبا ءارزتمو اًصيمق هل بهوف و عير اًمئاق
 .تام نئح ةدابعلاو

 قة

 دلو .يلاوملا نم .يكملا مرحلا ثدحم .دمحم وبأ ,يثوكلا يلالحلا نوميم نب ةنييع نب نايفس وه )١(
 ملع بهذل نايفسو كلام الول 2 لاق . ل ا 0 قت اًظفاح ناك م

 .ه ١41 ةنس ةكم قوت «يعفاشلا ”ةافادس د 0
 ١. 57/5 مالعألا

 .(8١١ص) نيباوتلا باتك :رظنا (؟)
 فالعلا ليذحلا يبأ نع مالكلا ذخأ .دادغب لهأ نم ةلزتعملا ةمئثأ نم .نادمهلا برح نب رفعج وه (:)

 صاصتخا هل ناكو (نيملكتملا دنع ةفورعم) اهنإ يدادغبلا بيطخلا لاق .اًتك فنص .ةرصبلاب
 1١١7. /؟ «مالعألا .ه؟55 ةنس قوت .يسابعلا قئاولاب

 147/١". ءطيحملا سوماقلا .لامعألاو ةالولا ديلقت هنمو اهقنع ف اهتلعج :ةدالق اقدلق (5)



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك ١ مو

 '”(يفوصلا رانيد نب كلام ةبوت] .؟؟

 تنكو ءاّيطرش تنك :لاقف «هتبوت ببس نع لكس هنأ رانيد نب كلام نع يورو

 ؛عقوم نسحأ نم تعقوو ؛ةسيفن ةيراج تيرتشا نإ مث .رمخلا برش ىلع اًكمهنم

 .اهتفلأو يتفلأو ءاّبح يبلق يف تدادزا ضرألا ىلع تبد املف ؛اب تفغشف .اًنتب يل تدلوف

 املف «يوث نم هتقرهو هيلع ئتبذاجو ىلإ تءاج يدي نيب ركسملا تعضو اذإ تنكف :لاق

 .افرح ”يندمكأف ؛تتام ناتنس اهلل مت

 ملو ؛رمخلا نم المث تب «ةعمجلا ةليل تناكو «نابعش نم فصنلا ةليل تناك املف

 ءروصلا يف خفنو «تماق دق ةمايقلا نأك مئانلا ىري اميف تيأرف .ةرخآلا ءاشع اهيف لصأ

 انأ اذإف «تفتلاف «يئارو نم اًسح تعمسف .مهعم انأو «قئالخلا ترشحو «روبقلا ترثعبو

 اعزف اًبراه هيدي نيب تررمف .يوحن اًعرسم هاف حتف دق قرزأ دوسأ نوكي ام مظعأ نينتب

 مالسلا درف هيلع تملسف ؛ةحئارلا بيط بوثلا يقن خيشب يقيرط يف تررمف .اًيوعرم

 فيعض انأ :يل لاقو «خيشلا ىكبف «هللا كراجأ نينتلا اذه نم يرحأ !خيشلا اهيأ :تلقف

 .هنم كيجني ام كل حيتي نأ هللا لعلف عرسأو رم نكلو ؛هيلع ردقأ امو «ئيم ىوقأ اذهو

 تاقبط ىلع تفرشأف «ةمايقلا فرش نم فرش ىلع تدعصف «يهجو ىلع اًبراه تيلوف

 عجرا :حئاص يب حاصف «نينتلا عزف نم اهيف يوهأ تدكو ءاهلوه ىلإ ترظنف «نارينلا

 :تلقف خيشلا تيتأف .يبلط يف نينتلا عجرو «تعرو هلوق ىلإ تننأمطاف !اهلهأ نم تسلف

 فيعض انأ :لاقو «خيشلا ىكبف .لعفت ملف نينتلا اذه نم "”يريجت نأ كتلأس !خيش اي

 .كرصنتسف ةعيدو هيف كل ناك نإف «نيملسملا عئادو هيف نإف «لبجلا اذه ىلإ رس نكلو

 لك ىلع ؛ةقلعم ؟"روتسو ”ةمرخع 7ىوك هيفو ؛ةضف نم ريدتسم لبج ىلإ ترظنف :لاق
 لك ىلع «ردلاب ةبكوكم تيقاويلاب ةلصفم «رمحألا بهذلا نم ناعارصم ةوكو "”ةخوح

 ١١( ص) نيباوتلا باتك :رظنا ١55(.

 5147/١. «طيحما سوماقلا .بلقلا ضرمو ديدشلا نزحلا :دمكلا (؟)

 ١/ 5٠5. «طيحملا سوماقلا .ذاعأو ذقنأ :راجأ (*)

 ."85/4 «طيحملا سوماقلا .طئاحلا يف قورخلا :ىوكلا (:)
 .١١ه/5 «طيحملا سوماقلا .ةققشم :ةمرخم (5)

 .55/7 «طيحملا سوماقلا .هب رتسي ام :ةراتسلا (7)

 «طيحملا سوماقلا .باب هيلع ام نيراد لك نيب ام قرتخمو تيبلا ىلإ يدؤت ةوك :ةخحوفخلا (0

5508-5 



 اذإ ىح ؛يئارو نم نينتلاو اًبراه هيلإ تيلو لبحلا ىلإ ترظن املف .ريرحلا نم رتس عارصم
 اذهل لعلف !اوفرشأو عيراصملا اوحتفاو روتسلا اوعفرا :ةكئالملا ضعب حاص هنسم تبرق

 فرشأف «تحتف دق عيراصملاو تعفر دف روتسلا اذإف .هودع نم هريحت ةعيدو مكيف سئابلا

 .يرمأ يف تريحتف «ئم نينتلا برقو .رامقألاك هوجوب لافطأ تامرخملا كلت نم يلع

 دعب اًجوف اوفرشأف .هودع هنم بر دقف مكلك اوفرشا !مكحيو :لافطألا ضعب حاصف
 يبأ :تلاقو .تكب ئئتأر املف .مهعم يلع تفرشأ دق تنام يلا ينباب انأاذإو جوف
 لامشلا اهدي تدمف .يدي نيب تلثم نيح مهسلا ةيمرك رون نم ةفك يف تبثو مث !هللاو

 .اًبراه ىلوف نينتلا ىلإ ئميلا اهدي تدمو ءاه تقلعتف ئميلا يدي ىلإ

 تبأ اي :تلاقو «ييحل ىلإ نميلا اهديب تيرضو يرجح يف تدعقو ينتسلحأ من

 1١[ :ديدحلا ]6ّقَحْلا نم َلَرَ امو هللا ركذل مُهْبوْلُف عشخت نك نأ اوُنَمآ َنيِذّلل نأَيَملأ)
 هكيوق عوسلا كلمع كلذ :تلاق .ئيكلهي نأ دارأ يذلا نينتلا نع ينيريخأف :تلقو تيكبف
 .يقيرط يف هب تررم يذلا خيشلا نع ييربخأف :تلق .منهج ران يف كقرغي نأ دارأف
 اي :تلق .ءوسلا كلمعب ةقاط هل نكي مل يح هتفعضأ حلاصلا كلمع كلذ !تبأ اي تلاق
 موقت نأ ىلإ هيف انكسأ دق نيملسملا لافطأ نحن :تلاق ؟لبحلا اذه يف نوعنصت امو !ةينب
 .مكل عفشنف انيلع نومدقت مكر ظتنن ةعاسلا

 هللا ىلإ تبتو «ةينآلا ترسكو ءركسملا تقرأف تحبصأو ءاًعزف تهبتناف :كلام لاق

 .يبوت ببس ناك اذهو .لجو زع

 '”(دهازلا يناطلا دواد ةبوت] "5

 شين نب اشنز ابنأ ؛ئيسحلا مساقلا وبأ أبنأ «يملسلا ع نمح لا دبع نب هللا دبع انربخأ

 :لاق «يدادغبلا متاح نب دمحم انث «ناورم نب دمحأ أبنأ «ليعامسإ نب نسحلا انآ :ةرتكملا

 :لوقي ينامحلا تعم

١5 

 :لوقت يهو ربق دنع ةأرما عمسف ةربقملا لحد هنأ ؟”يئاطلا دواد ةبوت ءدب ناك

 )١( ص) نيباوتلا باتك :رظنا 58 ١(.

 هلصأ .يسابعلا يدهملا مايأ ف ناكو .نيفوصتملا ةمئأ نم .ناميلس وبأ «يئاطلا ريصن نب دواد وه (؟)
 ةفركلا ىلإ داعو «هريغو ةفينح يبأ نع ذحأف «دادغب ىلإ لحر .ةفوكلاب هالومو .ناسارخ نم
 ةيضاملا ممألا يف دواد ناك ول :هيرصاعم دحأ لاق .اهيف تام نأ ىلإ ةدابعلا مزلو سانلا لزتعاف
 0 «مالعألا .ه ١١6 ةنس قوت را وع امش لافتا نم



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك ١4١

 بيرق تيبنتأو ىجرناال كافل هقلح هللا ثعبي نأ ىلإ ميقم

 3 0 7 3 3 7 ١

 ةيبس تناو ىليامك "كيو ةليلو موي لك يف ىلب ديزت

 لهأ داس يح دبعتيو ملعتي لزي ملف ؛هقفي الو داوسلا نم دواد مدق 27:ميعن وبأ لاقو

 .ةنس نيرشع يف اهلكأف ءارانيد نيرشع دواد ثرو :"7طابسأ نب فسوي لاقو .ةفوكلا

 برشو زبخلا غضم نيب :لاقو .زبخلا لكأي الو ”تيتفلا برشي دواد ناك :ميعن وبأ لاق

 دق اعذج كتيب فقس يف نإ :لاقف «لحر اًموي هيلإ لخدو .ةيآ نيسمخ ةءارق تيفتلا

 .فقسلا ىلإ ترظن ام «ةنس نيرشع ذنم تببلا اذه يف نإ !يخأ نبا اي :لاقف .رسكتنا

 .مالكلا لوضف نوهركي امك رظنلا لوضف نوهركي اوناكو

 "[يصميمتلا “ضايع نب ليضفلا ةبوت] "م
 نب دمحأ انأ بلاغ يبأ نب نمحرلا دبع انأ «يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ مامإلا انأبنأ

 نب يلع أبنأ :لاق ؛سابعلا نب دمحم انث «ظعاولا دمحم نب يلع نب نسحلا ينربخأ :لاق يلع

 لجر ينربخأ :لاق مرشخ نب يلع انث ءيشخنلا ثيللا نب ميهاربإ انث ءبرح نب نيسمحلا

 :لاق «ضايع نب ليضفلا ناريج نم

 دق ةلفاقب وه اذإف «قيرطلا عطقيل ةليل تاذ جرخف .هدحو قيرطلا عطقي ليضفلا ناك

 عطقي الجر انمامأ نإف ةيرقلا هذه ىلإ انب اولدعا :ضعبل مهضعب لاقف ءليل هيلإ تهتنا

 «ليضفلا انأ !موق اي :لاقف «"”دعرأف «ليضفلا عمسف :لاق .ليضفلا :هل لاقي قيرطلا

 )١( «طيحملا سوماقلا .ىسنت :ىلست 5/ 547.
 .ةياورلاو ظفحلا يف تاقثلا نم «خرؤم (ظفاح .ميعن وبأ «ناهبصألا دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ وه ١١(

 .5١ا//١ «مالعألا .ه عل. ةنس ناهبصأ يف تام

 لهأ دابع نم ناك :تاقثلا ف نابح نبا لاق .فوكلا ينابيشلا لصاو نب طابسأ نب فسوي وه (0)

 نم ناكو .بارتلا فتسا دجي مل نإف لالحلا الإ لكأي ال ناكو ةيكاطنأ نكس .مهئارقو ماشلا

 401/١١ «بيذهتلا بيذهت .ه 5١ه ةنس فوت .أطخأ اعر ثيدحلا ميقتسم «هنامز لهأ رايخ

 .5 ١٠مل

 توتفملا ءيشلا توتفلاو تيتفلاو ١55/١. «طيحملا سوماقلا .يرلا نود لبإلا برشت نأ :ةتفتفلا (4)

 .(تتف) ةدام برعلا ناسل .ربخلا نم تف ام ىلع بلغ دقو

 .هتمجر ت تقبس (5)
 .(55١ص) نيباوتلا باتك :رظنا (5)

 05/١"7. «طيحملا سوماقلا .ةدعر هتذحسأ :دعرأ (0)



 1 ةمادق نبال نيباوتلا باتك

 .هيلع ناك امع عجرف !اًدبأ هللا يصعأ ال نأ ندهتجأل هللاو ءاوزوج

 جرح ليصتلا نم هرم متنأ :لاقو ؛ةليلل كلت مهفاضأ هنأ ىرخأ قيرط نم ىورو
 مُهُبوُلُق عشخت نأ اوُنَمآ َنيِذّلل نأَي ملأ :ًأرقي اًنراق عمسف عجر مث ؛اقلع مهل 'داترسي
 .هتبوت أدتبم اذه ناكف .نآ دق هللاو ىلب :لاق [5 دبش ]نجلا نم لول امرا ركل

 ددريو يسيرا دمع روع أرقي وهو ةليل اليضف تعم“ «ثعشألا نب ميهاربإ لاقو
 دمحم] (مكزابخأ لو َنيِرباّصلاَو مُكَنم َنيِدهاَجُمْلا َمَلْعَت ىَّتَح مكَنولْبلَو) :ةيآلا هذه

 انرابخأ تولب نإ !انرابخأ ولبتو :لوقيو ددريو !مكرابخأ ولبنو :لوقي لعجو [؟١
 !انتبذعو انتكلهأ انرابخأ تولب نإ !انراتسأ تكتهو انتحضف

 كوفرع يح يئارت لزت ملو ,مهل تأيقو محل تعنصتو سانلل تنيزت :لوقي هتعمسو
 ام ؛كل ةبيخ ءكومظعو «سلحملا يف كل اوعسوو «جئاوحلا كل اوضقف !حلاص لحجر :اولاقف

 !كنأش اذه ناك نإ كلاح أوسأ

 نإ كيلع امو «فرعت ال نأ كيلع امو ؛لعفاف فرعت ال نأ تردق نإ :لوقي هتعمسو
 .اًدومحم هللا دنع تنك اذإ سانلا دنع اًمومذم نوكت نأ كيلع امو ءكيلع 2'”نئي

 '”(ينوصلا يناحلا ثراحلا نب رشب ةبوت] "5
 رفعج نب دمحم نب هللا دبع عمس :لاق دمحأ نب دمح انأ «يقابلا دبع نب دمحم انربصخأ

 نب رشب تعمس :لوقي يرونيدلا نب دمحم تعمس :لوقي دمحم نب هللا دبع تعم :لوقي
 نم اذه :لاق ؟يبن مسا هنأك سانلا نيب كمسا نأل ؛كرمأ ءدب ناك ام :لكسو «(”ثراحلا
 انأ اذإف ءاّموز .ثلوسف "ةيضعاع بحاص «اًرايع ًالجر تنك ؟مكل لوقأ امو «هللا لضف

 )١( ءطيحملا سوماقلا .بلطلا :دورلا ١/1.".

 )١( «طيحملا سوماقلا .حدمب فصو :ءانثلا نم 811/4.
 .(١5١ص) نيباوتلا باتك :رظنا (؟)

 رابك نم .يقاحلاب فورعملا ءرصن وبأ «يزورملا نمحرلا دبع نب يلع نب ثراحلا نب رشب وه(:4)
 /؟ العألا .ه /١51 ةنس دادغبب قوت .ورم لهأ نم ثيدحلا لاجر تاقث نم وهو .نيحلاصلا
65. 

 ٠١1/7 ؛طيحملا سوماقلا .فاوطتلا ريثكلا يكذلاو باهذلاو ءيحبا ريثكلا :رايعلا (5)
 وأ اوناك نيملاظ مهئواني نم ىلع مهعم بلأتلاو هتبصع ةرصن ىلإ لجرللا وعدي نأ :ةيبصعلا (7)

 .(بصع) ةدام برعلا ناسل .نيمولظم



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك + ١

 هتحسمف ١[ :ةحتافلا](ميحّرلا ِنَمْحّرلا هللا مسي :هيف اذإف هتعفرف «قيرطلا يف ساطرقب

 نيراطعلا ىلإ تبهذف .امهريغ كلمأ تنك ام نامهرد يدنع ناكو .ىبيج يف هتلعجو

 نآك مالا ف تيارق ةةلللا فلق تيثق نناطرفلا ىف مهنسمو .("!ةئلاق ابنك كير ةقاف

 ايندلا يف كمسا نبيطأل .هتبيطو قيرطلا نع انمسا تعفر !ثراحلا نب رشب اخ لاوقب ةاناجق

 ٠ .ناك ام ناك مث !ةرخآلاو

 زاتجاف .نوبيطيو نوبرشي هؤاقفر هدنعو «هراد يف هوه نمز يف ناك اًرشب نأ يكحو

 رح رادلا هذه بحاص :لاقف «ةيراج هيلإ تجرخف .بابلا قدف «نيحلاصلا نم لجر محك

 وهللا كرتو ةيدوبعلا بدأ لمعتسال اًدبع ناك ول «تقدص :لاقف !رح لب :تلاقف ؟دبع وأ

 لاقف .لجرلا ىلو دقو "”رساح اًيفاح بابلا ىلإ عراسف امهترواحم رشب عمسف .برطلاو

 ؟لجرلا ذخأ ةيحان يأ :لاقف .ىرج امم هتربخأف ؟بابلا ىلع كملك نم !كحيو :ةيراجلل

 بابلاب تفقو يذلا تنأ !يديس اي :هل لاقف ؛هقحل يح رشب هعيتف ءاذك :تلااقف

 هيدخ رشب '"7غرمف .هيلع هداعأف .مالكلا يلع دعأ :لاق .معن :لاق ؟ةيراحلا تيطاخو

 .ءافحلاب فرع ىح اًرساح اًيفاح ههجو ىلع ماه مث !دبع !دبع لب :لاقو ء«ضرألا ىلع

 هذه نع لوزأ الف .فاح انأو الإ يالوم ئحلاص ام ينأل :لاق ؟ًالعن سبلت ال مل :هل ليقف

 .تامملا يح ةلاحلا

 (؟[ثادحأ ةرشعو نايتف ةرشع ةبوت]

 نب هللا دبع نب يلع انأ «بيبح نب هللا دبع نب دمحم انأ :لاق جرفلا وبأ خيشلا انأبنأ

 :لاق يديعصلا نيسحلا نب جرفم ئئدح :لاق «هيوكاب نب هللا دبع نب دمحم انث «قداص يبأ

 :لاق ؛يرابذورلا يلع يبأ تحأ دمحأ تنب ةمطاف يتثدح

 ةجاح يف ثادحألا نم اًدحاو اوهجوف .ثادحأ ةرشع مهعم نايتف ةرشع دادغبب ناك

 ءيحبو ئطبت :هل اولاقف .ةخيطب هدييو ءكحضي وهو ءاجف .هيلع '”اودرحف ءأطبأف ؛ممل

 ةدام برعلا ناسل .كلملا دبع نب ناميلس كلذب اهامس نم لوأ نإ :لاقيو «بيطلا نم :ةيلاغلا )١(

 .(الغ)

 )١( «طيحملا سوماقلا .هل ةنج ال وأ عرد الو هل رفغم ال نم :رساحلا ١/1.
 ١١7/7. طيخلا سوماقلا .ىولتو بلق :غرم (؟)

 .(57١؟ص) .نيباوتلا باتك :رظنا (5)

 .(درح) ةدام «حاحصلا راتخم .بضعغلا :درحلا (5)



 18 ع سس ةمادق نبال نيباوتلا باتك

 اهتيرتشاف ةخيطبلا هذه ىلع هدي رشب عضو ؛ةبوجعأب مكتئج :لاقف ؟كحضت تنأو

 يأب :مهنم دحاو لاقف .هنيع ىلع اهعضيو اهلبقي مهنم دحاو لك ذخأف .امهرد نيرشعب
 (ىلاعت هللا ىلإ بئات هنأ مكدهشي وه :لاقف .ىوقتلاب :اولاقف ؟ةبترملا هذه رشب غلب ءيش

 هللا ةمحرح مهلك اودهشتساف سوسرط ىلإ اوجرخ مهفإ :لاقيو .هلثم مهلك موقلا لاقف

 (ةأرصال ىدصت لجر ةبوتز 6

 نب نيسحلا وبأ انأ :لاق ءىفلسلا دمحم نب دمحأ رهاط وبأ ظفاحلا ماماإلا انأبنأ

 :لاق «قرخم

 ,؟9هرقع الإ دحلأ هنهاونالي الا نيكس هديب اهل "”ضرعتف ماشلا تانب نم ةأرماب لجر قلعت

 ؛ثراحلا نب رشب رم ذإ ءهدي نم حيصت ةأرملاو ءكلذك سانلا انيبف .ندبلا ديدش لجرلا ناكو

 لجرلا نم اوندف .رشب ىضمو ؛ضرألا ىلإ لجرلا عقوف .لجرلا فتكب هفتك كحو هنم اندف

 نكلو «يردأ ام :لاقف ؟كلاح ام :هولأسف .اهلاحب ةأرملا تضمو ؛ًاريثك اقرع ”حشري وهو
 ةديدش ةبيه هتبهو ىمدق هلوقل تفعضف !لمعت ام ىلإو كيلإ رظان هللا نإ :لاقو ,خيش ٍنيكاح

 ىلإ ظني فيك !هاتءوساو :لاقف .تراحلا نب رشب كلذ :هل اولاقف .لجرلا كاذ نم: يزدأ ال
 .عباسلا مويلا تامو .هموي نم لجرلا محو ؟مويلا دعب

 ©( نادغب راجت نم رجات ةبوت] د

 ىئثدح :لاق يلإ بتك اميف فيفح نب دمحم يربحأ :لاق ,دمحأ انأ :لاق ,دمحم انأبنأ

 :لاق (يبأ ئثدح :لاق «يضاقلا هللا دبع وبأ ئئدح «لضفلا نب هللا دبع

 ١١( 57ص) نيباوتلا باتك :رظنا ١(.

 .* 5/7/9 «طيحللا سوماقلا .ىدصت :ضرعت (؟١)
 .55/؟ «طيحملا سوماقلا .حرجلا :رقعلا (9)

 ١/.58. «طيحملا سوماقلا .قرع :حشر (4)

 ١(. ”7ص) نيباوتلا باتك :رظنا (5)



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك ١ عه

 يف "'عقي هعمسأ ام اًريثك ناكو ؛يل قيدص زراجتلا نم لحبر 27ةانعبب اندنع ناك

 :هل تلقف :لاق .كلم ام عيمج مهيلع قفنأو .مهيحصي كلذ دعب هتيأرف :لاق :ةيفوصلا

 ؟فيك :هل تلقف .تمهوت ام ىلع رمألا سيل :يل لاقف :لاق ؟مهضغبت تنك سيلأ

 دجسملا نم جرخي يتاحلا اًرشب تيأرف تجرخو .مايألا نم اًموي ةعمجلا تيلص :لاق

 يف رقتسي سيل «دهزلاب فوصوملا لجرلا اذه ىلإ رظنا :يسفن يف تلقف :لاق .اًعرسم
 ىلإ مدقت هتيأرف هتعبتف :لاق .بهذي نيأ رظنا :تلقف 58 تركذتف :لاق !دجسملا

 !ءاملا زبخن يرتشي ٍلحرلا اذه ىلإ رظنا :تلق :لاق .ءاملا زبن مهردب ىرتشاو زابخلا

 ىلإ مدقتو :لاق .اًظيغ هيلع ىدازف ؛ءاوس ذحأو هاطعأف ءاوشلا ىلإ مدقتف :لاق

 سلجي ىح هيلع "'"نصغنأل هللاو :يسفن يف تلقف .مهردب اًجذولاف ىرتشاو يوالحلا
 لاز امف :لاق .ءاملاو ةرضنخلا ديري :لوقأ انأو ءءارحصلا ىلإ جرخف :لاق !لكأيو

 :لاق .ضيرم هيفو دجسم ةيرقلا يفو «ةيرق لخدف :لاق .هفلح انأو رصعلا ىلإ يشمب

 مث ؛ةعاس تيقبف :لاق .ةيرقلا رظنأل تمقف :لاق .همقلي لعجو هسأر دنع سلجف

 نيبو ئيب مكو :تلقف :لاق .دادغب ىلإ بهذ :لاق ؟رشب نيأ :ليلعلل تلقف تعجر

 يسفنب تلمع: شيأ !نوعجاو هللإ انإو هلل انإ :تلقف .اًحسرف نوعبرأ :لاقف ؟دادغب

 ىلإ تسلجف .عجري يح سلجا :لاق !يشملا ىلع ردقأ الو يرتكأ ام يعم سيلو

 «غرف املف .ضيرملا لكأي ءيش هعمو تقولا كلذ يف رشب ءاجف :لاق .ةلباقلا ةعمجلا

 (ةعمجلا ذنم يدنع يقبو دادغب نم كبحص لجر اذه !«”رصن ابأ اي :ليلعلا هل لاق

 مق :يل لاق .تأطخأ :تلقف :لاق ؟يبحي مل :لاقو ءبضغملاك ىلإ رظنف :لاق .هدرف

 ؟دادغب نم كتلحم نيأ :يل لاق ءانبرق املف :لاق .برغملا برق ىلإ تيشمف :لاق .شما

 «مهتبحصو لجو زع هللا ىلإ تبتف :لاق .دعت الو بهذا :لاق .اذك عضوم يف :تلق

 .كلذ ىلع انأو

 ناك ةنيدم يهو «يسابعلا روصنملا ةفيلخلا ةنيدم اهلعجو اهرصح نم وأ .ةروهشملا ةنيدملا :دادغب )١(

 ةنس اهنزنو .ه ١4 ةنس اهترامع يف عرشو ةفوكلا برق حافسلا سابعلا وبأ هرخأ اهطتحخا دق

 .715/؟ «نادلبلا مجعم .ه 8

 .55/9 طيحملا سوماقلا .مهباتغي يأ (؟)

 .15/9 طيحملا سوماقلا .هردك :هيلع صغن ()

 .يتاحلا رشب يأ (:)



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك ١

 '”[قيرطلا حطقو ليبسلا ةفاخإ نع يدركلا ربكع ةبوت] ٠
 «يدركلا ربكع تضرتعا :لاق هنأ يفاحلا ثراحلا نب رشب نع (طقتلملا) يف تأرق

 عطقأ "”لاحدلا ضعب يف تنك :لاقف ؟ىلاعت هللا ىلإ كعوجر لصأ ناك شيأ :هل تلقف
 ةلخنلا لمح نم ذحأي روفصعب اذإو .لمحت ال نهنم ةلخن تالخن ثالث اهيف ناكو «قيرطلا
 مق :يبلقب رطخف ؛رارم رشع هيلع دعأ لزأ ملف .لمحت ال يلا يف اهعديف ةبطر لمحت يبا
 .اهيف يف "”تابطرلا عضي وهو :نيعي  ءايمع ةيح ةلخنلا سأر يف اذإف ,تضهنف !رظناو

 ال موقي ًروفصع اهل تمقأو اهتيمعأ ؛اهلتقب كيبن رمأ دق ةيح هذه !يديس :تلقو «,تيكبف
 اي :يبلق يف عقوف !؟ليبسلا ةفاحإو قيرطلا عطقل يئتمقأ ,دحاو كنأب رقأ كدب ع انأو ؛ةيافكلاب
 اذإف !ةلاقإلا ةلاقإلا :تحصو «يسأر ىلع بارتلا تعضوو ؛يفيس ترسكف .حوتفم يباب !ربكع

 تنك :تلقف !انتجعزأ دق ؟كل ام :اولاقف ىئاقفر هبتناف !كانلقأ دق !كانلقأ دق :لوقي فتامب

 اندرحأ رانا اقيم ف انلرس دقو نروخوم اك اهيا نظرنا يلا لف دنلا ردش نو ءاررحجم
 ىلع ثلاثلا مويلا اندروف .ىرايح ىراكس نحنو يكبنو حيصن مايأ ةثالث كلذك انلز امف .انلك

 معن :اندحأ لاقف ؟يدركلا ربكع مكيف :تلاقف .ةيرقلا باب ىلع ةسلاج ءايمع ةأرماب اذإو ؛ةيرق

 ام يدركلا ربكع طعأ :لوقي وهو «مونلا يف لو يبلا ىرأ لايل ثالث يل ؛معن :تلاق ؟؟جاح كل

 .تييلا انيتأ نأ ىلإ ةيدابلا انلحدو اهضعبب انرزتئاف .ةقش نيتس انل تجرخأف .كدلو هفلخ

 ١"« [ينوصلا يرصملا نوشلا يذ ةببوت] 5(

 يبأ نب هللا دبع نب يلع انأ «بيبح نب هللا دبع نب دمحم انأ ءجرفلا وبأ خيشلا انأبنأ
 :لاق «ةيولع نب نسحلا تعم :لاق «هيوكاب نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ انث «ءقداص

 :لوقي نيسحلا نب فسوي تعم

 :لاق ؟كنأش ءدب ناك ام !خيشلا اهيأ :تلق ””يرصملا نونلا يذب تسنأتسا امل

 )١( نيباوتلا باتك :رظنا )ص١58(.

 )١( طيحملا سوماقلا .ردسلا تبنأ ارو هيف يشي يح هفلسأ عستم همف قيض بقن لحدلا 8/6/*.
 75/١. طيحملا سوماقلا .(رمتلا) رسبلا حيضن :بطرلا (؟)

 ١55(. ص) نيباوتلا باتك :رظنا (5)
 «نيررهشملا دابعلا داهزلا دحأ .ضيفلا وبأ وأ «ضايفلا وبأ ءيرصملا يميمحإلا ميهاربإ نب نابوث وه (5)

 تاماقمو لاوحألا بيترت) يف رصم ملكت نم لوأ وهو .يلاوملا نم لصألا يبون .رصم لهأ نم
 ىلإ داعف «هقلطأ مث ؛همالك عمو هيلإ هرضحتساف ةقدنزلاب يسابعلا لكرتملا همتاف ؛(ةيالولا لمأ
 .١١1/؟ ,مالعألا .ه ١48 ةنس قوتو رصم



 ١ 5 ا/
 ةمادق نبال نيياوتلا باتك

 مارحلا هللا تيب ىلإ اًجاح تجرخو «كلذ تكرتو تبت مث .بعلو وهل بحاص اًيباش تنك

 نأك )مبيض باش انعم بكرو: ةرصم نم راحت عم بكرملا يف تبكرف ©)ةعيضب يعمو

 «بكرملا سبحب رمأف .لام هيف اًسيك بكرملا بحاص دقف انطسوت املف .قرشي ههجو

 يح ةبثو بكرملا نم بثو ؛هوشتفيل باشلا ىلإ اولصو املف .مهبعتأو هيف نم شتفف

 .بكرملا نم هيلإ رظنن نحنو «ريرس لاثم ىلع جوملا هل ماقو ءرحبلا جاومأ ىلع سلج

 اذه يف ةباد لك رمأت نأ «يبلق بيبح اي مسقأ ٍنإو ؛ينومهتا ءالؤه نإ !يالوم اي :لاقو

 .رهوج اههاوفأ فو اهسأر جرخت نأ ناكملا
 تجرخأ دق بكرملا مامأ رحبلا باود انيأر يح همالك متامف :نونلا وذ لاق

 ىلإ جوملا نم باشلا بنو مث «عملتو ًأالألتت ةرهوج اهنم ةدحاو لك مف يفو ءاهسوعءر

 ىح [ :ةحتافلا](نيِعَمَسَن َكاّيإو ُدّبعَت َكاّيإ) :لوقيو ءاملا نتم ىلع ””رتخبتي لعجو رحبلا

 يف لازي ال" :45 يبلا لوق تركذو .ةحايسلا ىلع يلمح يذلا اذهف .يرصب نع باغ

 7-0000 تاب املك ءنعبرلا ليل ميعاربإ :بلق ىلع مولف ةوكات ةمألا ةقنرم

 10 و ةلاكف

 ©”[ناركس لجر ةبوق] .؟"
 0 ا دمحأ نب دمحأ نب ناركب انئدحو :هيوكاب نبا لاق

 ام مظعأ برقع ىلإ ترظنف "ريدغ ئطاش ىلع يرصملا نونلا يذ عم تنك :لوقي

 تلعجف برقعلا اهتبكرف «ريدغلا نم تجرح دق عدفضب اذإف .ريدغلا طش ىلع نوكي

 .ةعاضب ريغصت )١(
 )١( «طيحملا سوماقلا .حيبص رهف حبص «لامحلا :ةحابصلا ١/541.

 .587 ١/ «طيحملا سوماقلا .ةنسح ةيشم :رتخبتلا (0)

 :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع تماصلا نب ةدابع نع ”/ه هدنسم يف دمحأ ىور (1)

 هللا لدبأ لجر تام املك - لجو زع  نمحرلا ليلخ ميهاربإ لثم نوثالث ةمألا هذه يف لادبألا"

 در هناكم ناو كرات
 ١7١(. ص) نيباوتلا باتك :رظنا (0)

 نونلا اذ بحص ؛«ةيفوصلا خياشم نم .يزارلا بوقعي وبأ ءيلع نب نيسحلا نب فسوي وه (0)

 ل 774/٠١ ءايلوألا ةيلح يعن وبأ هه ٠ 5 ةنس قوت .ةقدنزلاب ممهتا .هنع ىكحو يرصلملا

 .519 5014/١5 (١ط) دادغب خيرات «يدادغبلا 3” 0

 5/*١٠١. طيحملا سرماقلا .ليسلا اهرداغي ءاملا نم ةعطقلا :ريدغلا (0



 ١4 ةمادق نبال نيباوتلا باتك

 انلعجف ءانب ضماف ءاًنأشل برقعلا هذهل نإ :نونلا وذ لاقف .تربع ىح حبست عدفضلا
 ىلإ هترس ةيحان نم تدعصف تءاج دق ةيح اذإو «ناركس مئان لجر اذإف ؛اهرثأ وفقن

 .تخسفناو تبلقناف ءاهتبرضف ةيحلا نم برقعلا تمكحتساف «هنذأ بلطت يهو هردص

 لجرلا نونلا وذ كرحف «تربعف اهتبكرف عدفضلا تءاجف «ريدغلا ىلإ برقعلا تعجرو
 ةيحلا هذه تلتقف تءاج برقعلا هذه :هللا كامن امم رظنا !ىيف اي :لاقف ؛هينيع حتفف «مئانلا

 :لوقي نوتلا وذ أشنأ مث .كتدارأ يلا

 اقر باودوف كد هسرحي ليلحلاو الفاغ اي
 مصعتنلا دئاوف هنم هيأت كلم نع نويعلا مانت فيك

 مث ؟كعيطي نمي كقفر فيكف ءكاصع نمي كلعف اذه !يهلإ :لاقو باشلا ضهنف

 !اًدبأ ندملا ىلإ تدع ال هللاو ؛ةيدابلا ىلإ :لاق ؟نيأ ىلإ :تلقف ؛ىلو

 '"نمحأ مامإلا بهذم هقانتعاو يناقرعلا نسحلا يبأ ةبوق] ء؟
 ىلع نب راتخملا نب يلع نسحلا وبأ حلاصلا خيشلا ٍنئدحو :لضفلا وبأ ظفاحلا لاق

 ناوريقلا هللا دبع يبأ ىلع أرقي «سينخ نب دمحمم فرعي قيفر يل ناك :لاق «يناقرهلا
 قاةليلا ق تيار كلذ ىف: هتعفا وف. ©0 ىقلقابلا نبأ بانك ن:مالكلا نم اكسس ملكسلا
 يبأ خيشلاو ””طابر حطس ىلع مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نأك يمانم
 :يل لاقف ؟عمجلا اذه ام :مهضعبل تلقف .ةرئاد ةقلح هلوحو سلاج وهو قوصلا دعس

 (©تضضفف تئجف ؟هيلع ملست ام !ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ اذه
 هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ يالوم اي كيلع مالسلا :تلقو .ههجو ءاقلت تفقوو ةقلحلا

 سوءرل زاوم سلاج وهو هتيأرو «هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو :يل لاقف !هتاكربو
 .دمحأ داقتعاب كيلع :لاقف !يالوم اي معن :تلق ؟دقتعت نأ ديرت :لاقو ينأدبف ؛مايقلا

 باحصأ هعمو «مالكلا هعم عمسأ تنك يذلا يقيفر ينءاج املف .ةعاطلاو عمسلا :تلقف

 )١١( ص) نيباوتلا باتك :رظنا 77 ١(.

 تهتتا .مالكلا ءاملع رابك نم «يضاق .ينالقابلا ركب وبأ ءرفعج نب دمحم نب بيطلا نب دمحم وه (؟)
 ٠6.ا/ ةنس دادغب ف قوت :تاوخا عيزس «طابنتسالا ديج ناك .ةرعاشألا بهذم يف ةسايرلا هيلإ

 . 0 «مالعألا تيه

 .”101/؟ «طيحما سوماقلا .رغثلا يف ماقملا :طابرلا ()

 .”"ه7 /؟ طيحملا سوماقلا .باتكلا متاح كف :ضفلا (4)



١8 

 .هيلع أرقن 20هللا دبع يبأ ىلإ يضمن ىح لاعت :اولاق .هل

 هيلع تصصقف ءهدجسم يف روصنم يبأ خيشلاب تعمتجا ينإ مث .لغش يل مويلا :تلق

 اعدو :دارم تنأ :لاقو ئيع نيب لبقف .هنم توندف .ئم ندا :لاقو ءاي رسف ؛ايؤرلا هذه

 ركشلا هيلع بحي :اولاقف ءايؤرلا مهيلع تصصقف ءايؤرلا مهيلع صصقا :لاقو هباحصأب

 لك ىلع قرفف ءارمتو اًربخ هب يرتشأف اًبهذ جرخأو «يلع ركشلاو «هيدفأ انأ :خيشلا لاقف

 وع لطر تيتو انيطر ءاطعأ نضحنلا طفح ناك عفو رمت لطرو نيفيغر نآرقلا متاح

 باحصأو لبنح نب دمحأ داقتعا ذئموي نم تدقتعا مث «ناوريقلا ىلإ يضملا تعطقو :لاق

 .ةمايقلا موي ىلإ هب ىملاعت هللا نيدأ انأو «ثيدحلا

 ' [رحسلا لمع نع ةأرما ةبوق] “5

 نب دمحأ نب هللا ةبه مكربحخأ «يملسلا نمحرلا دبع نب هللا دبع يلاعملا بأ ىلع تأرق

 :لاق زر تب عتفاربإ نب هللا دبع نيرو ابل درع سلو [انآقأ لف «نافكألا دمحم

 :لاق «متاح يبأ نب نمحرلا دبع انثدح :لاق «هيقفلا رمع نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ انأينأ

 «ةورع نب ماشه نثدح ةداقولا نأ نياءاش »لهو نب هللا ةيعاانش هنا حف ميرا انثدح

 :تلاق امنأ لي يبنلا جوز ةشئاع نع «هيبأ نع

 كلذ ؟*"ةئاالح توم دعي 8و هللا لوسر ىقتيت 7 (لدنلبا ةفوذ» نم ةأزما تمد

 قربا ا 0 وزمل 0ا تلاق .هب لمعت ملو رحسلا رمأ نم هيف تلخد ءيش نع هلأست

 .لبنح نب دمحأ مامإلا يأ )١(

 )١( ص) نيياوتلا باتك :رظنا ١8١(.
 ىلع يهو ةنيدملا لامعأ نم هيقفلا اهدعو «لدنجلا ءامود :يدقاولا ثيدح يف ءاج :لدنجلا ةمود (0

 /4 «نادلبلا مجعم .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنيدم نيبو اهنيب قشمد نم لحارم عبس
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 17٠١/١. طيحملا سوماقلا .هؤادتباو هلوأ :رمألا ناثدحو ؛مدقلا ضيقن :ةثادحلا (5)

 نيدلاب نهملعأو «نيملسملا ءاسن هقفأ .نينموملا مأ «نامثع نب هللا دبع قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع يه (ه)

 «رجحلا دعب ةيناثلا ةنسلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهجوزت .هللا دبع مأب ىئىكت تناك .بدألاو

 الإ رمأ ال ثدحي ناك امو «فقاومو بطحخ اهل .هنع ثيدحلل ةياور نهرثكأو هيلإ هئاسن بحأ تناكف

 (نامثع) ىلع مقن نمم تناكو .مهبيجتف ضئارفلا نع اهنولأسي ةباحصلا رباكأ ناكو .اًرعش هيف تدشنأ

 يور .فورعملا اهفقوم «لمحلا ةعقوب ءاهجدوه يف احل ناكف «هلتقم دعب هل تبضغ مث «هتايح يف هلمع

 .7 4/7 «مالعألا .ه هم. ةنس ةنيدملا يف تيفوت .ثيداحأ 77١١ اهنع



 يل ناك ,تكله دق نوكأ نأ فاخأ نإ :لوقت ؛اهمحرأل نإ يح يكبت اهتيأرف !ّيحأ

 كرمآ ام تلعف نإ :تلاقف ءاهيلإ كلذ توكشف زوجع يلع تلحدف «ينيع باغف «جوز

 ءرخآلا تبكرو امهدحأ تبكرف «نيدوسأ نيبلكب ئتءاج ليللا اناتأ املف .كيتأي هيلعحت هب

 ءاج ام :الاقف ءامهلجرأب نيقلعم نيلجرب اذإف .20(لباب) ب انفقو يح ءيشك نكي ملو

 :تلقو تيبأف «يعجراو يرفكت الف «"ةنتف نحن امنإ :الاقف .رحسلا ملعتأ :تلقف ؟كب

 .امهيلإ تعجرف «لعفأ ملف تعزفف تبهذف هيف يلوبف "'”رونتلا كلذ ىلإ يبهذاف :الاق .ال
 !يلعفت مل :الاقف ءائيش رأ ل :تلق ؟اًئيش تيأر له :الاقف .معن :تلقف ؟تلعفأ :الاقف
 نإ مث هيف يلوبف رونتلا كلذ ىلإ يبهذا :الاقف «تيبأف «يرفكت الو كدلب ىلإ يعجرا

 حل 17 ل بلا كلا ل ا ل

 ىلع كنإف ءيرفكت الو كدلب ىلإ يعجراف «يلعفت مل «تبذك :الاقف ءائيش رأ مل :تلقف
 ءامسلا يف بهذف نيم جرح ديدحب اًعنقتم اًسراف تيأرف هيف تلبف تبهذف كرمأ سأر

 .هارأ ام يح نيع باغو

 جرح ديدحب اًعنقتم اًسراف تيأر :تلق ؟تيأر ام :الاقف «تلعف دق :تلقف امهتئجو

 0 ل تل :الاقف .هارأ ام يح ءامسلا يف بهذف ينم

 الإ اًئيش يديرت نل !ىلب :تلاقف .اًئيش يل الاق امو ءائيش ملعأ ام هللاو :ةأرتملل تيلقف

 (ئقحلأ :تلقف «تعلطأف (يعلطأ :تلقف «ترذبف .يرذباف حمقلا اذه يذح ؛ناك

 .تنحطف «ئحطا :تلق مث :تسبيف «يسييأ :تلقف «تكرفف «يك رفا :تلق مث ,تقحلف

 «تمدنو يدي يف "طقس «ناك الإ ايش ديرأ ال نأ تيأر املف .تربخف يزبحا :تلق مث

 قي دلل لوسو «ناجسصأ تلاسف 5[ هلعفأ الو لق اعين تلكم ام" «نينمؤللا مآ انيءهللاو

 ناك .ةنيدملاب ةعبسلا ءاهقفلا دحأ .هللا دبع وبأ «يشرقلا يدسألا مارعلا نينريرلا © نب ةروسع وجع 0)

 جوزتف رصم ىلإ مث «ةرصبلا ىلإ لقتتاو .نتفلا يف ءيش يف لخدي مل 1ر5 انيس نيدلاب اكاع

 .ه 51 ةنس ةنيدملا يف قوت .همأو هيبأل ريبزلا نب هللا دبع وحأ وهو . .نانس عبس امك ماقأو

 .575/5 مالعألا

 .8/١/؟ «نادلبلا مجعم .رمخلاو رحسلا اهيلإ بسني «ةلحلاو ةفوكلا اهنم ةيحان مسا :لباب (1)
 505/1١. «طيحملا سوماقلا .لالضإلا :ةئتفلا (؟)

 880/١. :طيحملا سوماقلا .هيف ربخي نوناكلا :رونتلا (5)
 .1؟١/؟ ؛طيخملا نيوماقلا .ةريرعشق هتذحأ :هدلج رعشقا (5)

 .؟9///10؟ .طيخلا سوماقلا .دجتو مدنوأ أطخأو لز :طقسأو هدي ف طقس ١9(



 فاخو باه مهلكو ءامل نولوقي ام اورد امف «نورفاوتم مهو «ِةي هللا لوسر ةافو ةثادح

 ناك ول :هدنع ناك نم ضعب وأ (27سابع نبا اهل لاق دق هنأ الإ ؛هملعي ال اب اهيتفي نأ

 عرو لهأ اوناك مهفإ :لوقي "'ماشه ناكو :دانزلا يبأ نبا لاق !امهدحأ وأ نييح كاوبأ

 اهلثم انتءاج ولو :ماشه لوقي مث هللا ىلع ةأرحلاو فلكتلا نم ءادعبو «هللا نم ةيشحو

 .ملع ريغب فلكتو قمح لهأ "”يكون تدجول
 9 [رصق ينبي ناك باش ةبوت] 0

 :لاق «هللا دبع نب يلع انأبنأ :لاق ءينوصلا ركب وبأ انث :لاق جرفلا وبأ خيشلا انأبنأ

 «يكلاملا هيقفلا دمحم نب ميهاربإ انث :لاق «هيوكاب نب هللا دبع نب دمحم «هللا دبع وبأ انابنأ

 . نب نسحلا انث :لاق «يرهطملا دمحم نب سابعلا انث :لاق ءظعاولا دمحأ نب فسوي انث :لاق

 :لاق «ناميلس نب رفعج نثدح «يركسعلا ميرم يبأ

 اذإو .رمعي رصقب انررم اهيف رودن نحن انيبف .ةرصبلاب رانيد نب كلامو "نأ تررم

 ءاولعفا :لوقيو ءرصقلا ءانبب رمأي وه اذإو «هنم اهجو نسحأ تيأر ام سلاج باش
 اذه ىلع "'”هصرحو ههجو نسح ىلإو باشلا اذه ىلإ ىرت ام :كلام يل لاقف .اوعنصاو

 .ليلجلا يباحصلا «ةمألا ربح .سابعلا وبأ «يمشاحلا يشرقلا بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع وه )١1(

 .حيحصلا ثيداحألا هنع ىورو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مزالف «ةوبنلا رصع ءدب يف ًاشن

 نآرقلا نامجرت معن :دوعسم نبا لاق .هرمع رخآ ف هرصب فكو .نيفصو لمجلا يلع عم دهش

 داغ تنأ معن لآ نمأ) :اهعلطم يلا هتديصق ةعيبر يبأ نبا هدشنأ «ظفحلا يف ةيآ ناك .سابع نبا

 ةفاخم .هعباصأب هينذأ دس بداونلا عمس اذإ ناكو ءاّتيب نونامث يهو ,دحاو ةرم يف اهظفحف (ربكمف

 .58/4 «مالعألا .ه 54 ةنس يفوت .ثيدح ١50 امهريغو نيحيحصلا يف هل .نهلاوقأ ظفحي نأ

 نم .ثيدحلا ةمثأ نم يعبات .رذنملا وبأ ءيدسألا يشرقلا ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع نب ماشه وه (؟)

 نم ناكف «يسابعلا روصنملا ىلع اًدفاو دادغب لخدو ءاهلهأ نم عمسف ةفوكلا راز .ةنيدملا ءاملع

 .8//81 «مالعألا .ه ١55 ةنس دادغب يف يفوت .ثيدح ٠.: وحن ىور .هتصاخ

 .73700/7 طيحملا سوماقلا .قمحأ :يكون .ج كونأ (؟)

 ٠ .(85١ص) نيياوتلا باتك :رظنا (5)

 ةعيبض نب ف لزتي ناك .شيرحلا ب ىلوم ءيرصبلا ناميلس وبأ «يعبضلا ناميلس نب رفعج وه (ه)
 الو ثيدحلا يف هيلع نعطي اًدحأ عمسن مل :رازبلا لاق .اًيمأ هنإ لاقي :يراخبلا لاق .مهيلإ بسنف

 .1174 ةنس قوت هنأ دعس نبا ركذ .ميقتسمف هئيدح امأو هتيعيش هنع تركذ انإو هيف ًاطح ف

 .98---156/9؟ «بيذمت

 705/١. «؛طيحملا سوماقلا .عشللا :صرحلا (5)



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك ١6

 [ رفع يأ اهنا فابش نم-هلعجي هلعلف ةضلخي'نأ ير لأسأ نأ ىلإ نيجوحأ ام ؟ءاتسبلا
 هايإ هوفرع املف .اكلام فرعي ملو مالسلا درف ءانملسف انلخدف :رفعج لاق .هيلإ انب لخدا

 .مهرد فلأ ةئام :لاق ؟رصقلا اذه ىلع قفنت نأ تيون مك :لاق ؟ةحاح :لاقف ؛هيلإ ماق
 اذه نم اًريخ اًرصق ىلاعت هللا ىلع كل نمضأو .هقح يف هعضأف لاملا اذه ييطعت الأ :لاق

 «نارفعزلا هبارت «رهاوجلاب عصرم «ءارمح ةتوقاي نم هميحو هبابقو ؛همدحو هنادلوب ءرصقلا
 هل لاق «ءانب هنبي ملو نادي هسمت ال «برخي ال ءاذه كرصق نم (”-يفأ ؛كسملا ”هطالمو
 وهو كلاما تاي : رفع لاق :ةودغ ىلع كيو: ةليللا' نلجأ +لاق ؟ناكفا! نك ؛"”ليلخلا
 ءانودغ انحبصأ املف .ءاعدلا نم ا اعويندهبلا تفز ناك املك هيافلا قركش
 ؟سمألاب تلق ام يف لوقت ام :لاق مث «هيلإ /”شه اكلام نياع املف «سلاج باشلاب اذإف
 .معن :لاق ؟لعفت :لاق

 :بتك مث ,"7ساطرقو ةاودب اعدو' ”ردبلا رضحأف
 تنمض ىنإ :نالف نب نالفل رانيد نب كلام نمض ام اذه ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اذهب هل تيرتشاو ؛هللا ىلع ةدايزلاو تفصو امك هتفصب كرصق لدب اًرصق هللا ىلع كل

 ىلإ هعفدو باتكلا ىوط مث .ليلحلا زيزعلا برقب ليلظ لظ نم حيفأ ةنجلا يف اًرصق لاملا
 ىلع ىتأ امف .ةليل توق رادقم هدنع يقب دقو كلام ىسمأ امف .لاملا نلمحو باشلا
 يف باتكلا اذإف «لتفنا املف «ةادغلا 5 تاذ كلام ىلص يح «ةليل نوعبرأ باشلا
 :دادم الب بوتكم هرهظ يف اذإف ؛هرشنف كلام هذخأف ء.عوضوم بارحملا

 تنمض يذلا رصقلا باشلا انيفو انإ :رانيد نب كلامل ميكحلا زيزعلا هللا نم ةءارب هذه
 لزنم ىلإ انبهذف انمقف «باتكلا ذخأو ؛اًبجعتم كلام ىقبف :لاق .افعض نيعبس ةدايزو هل

 تام :اولاق ؟باشلا لعف ام :انلقف «رادلا يف ءاكبلاو ا بابلا اذإف «ءانلبقأف ءباشلا

 )١( «طيحملا سوماقلا .هب طلميو ءانبلا يقاس نيب لعجي نيطلا :طالملا ١01/59 5.

 .؟ 49/١ «طيحملا سوماقلا .عسوأ :حيفأ )١(
 .ىلاعتو هناحبس هللا يأ 0

 .8.5/؟ طيحملا سوماقلا .حاترا :هيلإ شه (4)
 ."م١/5 «طيحملا سوماقلا .رانيد فالآ ةعبس وأ مهرد فالآ ةرشع وأ فلأ هيف سيك :ردبلا (0)
 .5549 ١58/9 ,طيحملا سوماقلا .دغاكلا :ساطرقلا (5)
 .؟//54 «طيحملا سوماقلا .فرصنا :لتفنا (0)



 ١م
 ةمادق نبال نيياوتلا باتك

 فيك انثدحف :كلام لاق .معن :لاق ؟هتلسغ تنأ :انلقف لساغلا انرضحأف .سمألاب

 يفك نيب باتكلا اذه لعجا ئتنفكو تم انأ اذإ ءتوملا لبق يل لاق :لاق ؟تعنص

 لاقف ؛باتكلا كلام جرخأف (هعم هتنفدو «هندبو هنفك نيب باتكلا تلعجف .نندبو

 رثكف :لاق .يديب هندبو هنفك نيب هتلعج دقل ءهضبق يذلاو هنيعب باتكلا اذه :لساغلا

 :لاق ءاذه لثم يل نمضاو مهرد فلأ يئام يم ذخ !كلام اي :لاقف «باش ماقف ؛ءاكبلا

 باشلا كلام ركذ املكف !ديري ام مكحي هللاو ؛تاف ام تافو «ناك ام ناك !تاهيه

 .هل اعدو ىكب

 '”[ةيراجو ارصق كلمي يدنج ةبوت] م
 تعمج :لاق يرونيدلا دواد نب دمحم انث ءركب نب دحاولا دبع انثدح :هيوكاب نبا لاق

 قح مق :لاقو «يديب ذخأف «ةرصبلاب يطويخلا نبا عم "”تنك :لوقي يورحلا قاحسإ ابأ

 ليللا يف (ةلبألا) ئطاش ىلع يشمن نحنو «(ةلبألا) ىلإ انبرق املف ."0(ةلبألا) ىلإ جرخن
 لظ يف رم بناج يفو ؛دوعلاب برضت ةيراج هيف يدنحل رصقب انررم ؛علاط رمقلاو

 :لوقت يهو ةيراحلا ريقفلا عمسف .نيتقرخب ريقف رمقلا

 لمجأ كب اذه ريغ نويتحتل# موي لك

 ىلإ ةيراحلا بحاص رظنف :لاق .ىلاعت هللا عم يلاح اذهف !هيديعأ :لاقو ريقفلا حاصف

 اذه :لوقي ريقفلاو ءلوقت تذحأف .يفوص هنإف هيلع ىلبقأو دوعلا ىكرتا :امل لاقف «ريقفلا

 اذإف ,هانكرحف فيلع اًيثغم رخو ةحيص ريقفلا حاص نأ ىلإ فر ةيراكلاو ؛هللا عم يلاح

 اذه :انلقو انممتغاو ءرصقلا ىلإ هلحدأف لزن هثوع, رصقلا بحاص عمج املف .تيم وه

 الإ اذه دعب ام :انلقف هيدي نيب ناك ام لك رسكو .يدنحلا دعصف «ههجو ريغ نم هنفكي

 سانلا اذإو ءرصقلا ىلإ انعجر انحبصأ املف .سانلا انملعأو انتبف (ةلبألا) ىلإ انيضمو ريح

 ةاضقلا جرح ىح «(ةرصبلا) يف يدون امنأك ةزانجلا ىلإ هجو لك نم نولبقم

 )١( ص) نييباوتلا باتك :رظنا ١185(.

 ةقث :يدزألا حتفلا وبأ لاق .دادغب ليزن قاحسإ وبأ «يورحلا متاح نب هللا دبع نب ميهاربإ وه (؟)

 بيدق .ه" 44 ةنس قرت .ريخب الإ هركذي اًدحأ تعمس امو غئاز بهذملا ءيدر هنأ الإ قودص

 .138- 195/١ «بيذهتلا

 «ةرصبلا ةنيدم ىلإ لخدي يذلا جيلخلا ةيواز يف ىمظعلا ةرصبلا ةلجد ئطاش ىلع ةدلب :ةلبألا 0)

 85/١. «نادلبلا مجعم .باطخملا نب رمع مايأ ف ترصق ةرصبلا نأل ؛ةرصبلا نم مدقأ يهو



 ١6 ةمادق نبال نيياوتلا باتك

 مه املف «نفد ىح اًرساح اًيفاح ةزانحلا فلخ يشمب يدنلا اذإو .مهريغو "”لودعلاو
 هللا هجول ةرح يل ةيراج لك نأ اودهشا :دوهشلاو يضاقلل يدنجلا لاق فارصنالاب سانلا

 «رانيد فالآ ةعبرأ قودنص يف يلو «هللا ليبس يف سينح يراقعو يعايض لكو ءىلاعت
 لاقف .هليوارس رفو يقبو هب هب ىمرف هيلع ناك يذلا بوثلا عزن مث .هللا لييس يف يهو

 ءدحاوب رزتاف امهذحأف «كنأش :لاقف ؟امهلبقت ءامههجو نم نارزئم يدنع :يضاقلا
 .تيملا ىلع هنم رثكأ هيلع سانلا ءاكب ناكف .ههجو ىلع ماهو ءرخآلاب حشتاو

 ""[شحاوفلا ىطاعتي ناك لجر ةبوت]
 ناريجلا يلإ ىتأف ءشحاوفلا ىطاعتي راج يل ناك :لاق ,رانيد نب كلام نع يكحو

 :لاقف .ةلحملا نم جرخت نأ كليبسف «كنوكشي ناريجلا نإ :هل انلقو هانرضحأف .هنم نوكشي
 .ناطلسلا ىلإ كوكشن :انلق .يكلم عيبأ ال :لاق !كراد عيبت :انلق .جرخأ ال «يلزنم يف انأ
 انيسمأ املف :لاق .مكنم يب محرأ هللا :لاق .كيلع هللا وعدن :انلق .هناوعأ نم انأ :لاق
 (ىلاعت هللا ءايلوأ نم هنإف هيلع عدت ال :"”فتاه يب فتهف هيلع توعدو تيلصو تمق
 ملكتف لحما نم هجرخأل تفج نأ نظف ءجرخف «بابلا تققدو هراد باب ىلإ تثجف
 نإ :لاقو «ءاكبلا هيلع عقوف ءاذكو اذك تيأر نكلو ءاذه تئج ام :تلقف ءرذتمعملاك
 .كلذ دعب هرأ ملف دلبلا نم جرح مث ءاذه ناك امدعب تبت

 هتيأرف ,مهيلإ تمدقتف ةقلح م ارحلا دجسملا يف تيأرف ؛جحلا ىلإ تجرخ نأ قفتاو
 .هللا همحر باشلا تام اولاق نأ ثبلأ ملف «ليلع اًحورطم

 '؟[يرحلا حااص سلجم ين ىتف ةبوت] "8
 انأ ءيلهذلا سراف نب عاجش بلاغ وبأ انأ ءيقريصلا يلع نب كرابملا بلاط وبأ انربحأ

 :لاق «ناوفص نب نيسحلا انأبنأ :لاق ءتسود نب دمحم نب دمحأ انأ :لاق «طايخلا ركب وبأ
 نيستا نب دمحم نع تثدحو :لاق اينذلا يأ نب ركبوبأ انأينأ :لاق دمحم نب دمحأ انأبنأ

 :لاق ,يعشاحم ا روسيم نب ءاجر انث ءدشار نب ىيي نع

 .ةماقتسالاب مش دوهشملا دوهش :لودعلا(١)
 .(807/١ص) نييباوتلا باتك :رظنا (5)

 51١8/8. طيحملا سوماقلا .حاص :فته (؟)
 .(88١ص) نيباوتلا باتك :رظنا (5)



 ةمادق نبال نيياوتلا باتك همه ١

 :ىفلا أرقف !ىف اي أرقا :هيدي نيب فل لاقف دك د يو لا

 ل عا ل ُبوُلُقْلا ذإ ةفزألا َمْوَي مهْرَدلأَو)

 معن ل اظل كركي نك :لاقوأ ةءارقلا:ةيلع اص عطقف .[ ١ م6:رفاغ] (ْعاَطُي عيفَش

 0 يصاعملا لهأو نيملاظلا تيأر ول هللاو كنإ ؟نيملاعلا بر هل بلاطملاو (عيفش

 ةبئاذ ءمهويع ةقرزم ,مههوجو ةدوسم «ةارع ةافح «ميحجلا ىلإ "”لاكنألاو لسالسلا

 اذام ؟انب بهذي نيأ ؟انب لح اذام ؟انب لزن اذام !انروبث اي انليو اي :نوداني مهداسحجأ

 اهيلع نوبحسيو مههوجو ىلع نورحي ةرمف «نارينلا عماقمب مهقوست ةكئالملاو ؟انم داري

 نيب نمو ,عومدلا عاطقنا دعب امد كاب نيوز 017 نور اهيلإ نوداقي ةرمو «نيبكنم

 هل موقي ال اًرظنم تيأرل كلذ ىلع مهتيأر ول هللاو كنإ - ؟9توهبم بلقلا رئاط خراص

 :حاصو 2”بحمن مث !كمدق رارق ىلع هلوه ةعاظفل رقتست الو «كيلق هل تبني الو «كرصب

 «ثينأت هب ءناكدزألا نم ىف ماقف .سانلا ىكبو «ىكبو !هابلقنم هوا ءوس اي

 يغلب دقل !رثكأ وه امو يأ نبا اي هللاو معن :لاق ؟رشب , ابأ اي ةمايقلا يف اذه لكأ ا

 نم نينألا ةيهك الإ مهنم ىق امف مهاوصأ عطقنت نيسح رانسلا يف نوحخرسصي مسقأ

 ””يطيرفت ىلع هافسأ او «ةايحلا مايأ يسفن نع هاتلفغاو !هلل انإ :ىفلا حاصف .2"”فندملا

 (ةلبقلا لبقتساو «ىكب مث !ايندلا راد يف يرمع يعييضت ىلع هافسأ او !هاديس اي كتعاط يف

 ام ىلع يلبقاف !مهللا ؛كريغل ءاير اهطلاخي ال ةبوتب اذه يموي يف كلبقتسأ نإ !مهللا :لاقف

 انيلع لضفتو «يرضح نمو نمحراو «قرثع يئلقأو «يلعف نم مدقت امع فعاو «يف ناك

 تبنأ كيلإو «يقنع نم ماثآلا دقاعم تيقلأ كل !نيمحارلا محرأ اي ؛كمركو كدوحيب

 لاق .يرملاب فورعملا ضاقلا يرصبلا رشب وبأ ,سعقألا يبأ نب يبأ نب عداو نب ريشب نب حلاص وه(1)
 هل لاقي يذلا وهو «مهئارقو ة ل ب حلاص : ءافعضلا يف نابح نبا

 ريخلا هيلع بلغ «ةءارق مهقرأو اًئوص ةرصبلا لهأ نزحأ نم ناكو «يحانلا يرملا ريشب نب لاص

 بيذق .ه11/5 ةنس :ليقو هها11/7 ةنس يفوت .ظفحلا يف ناقتإلا نع لفغ يح حالصلاو

 .؟ل د 725/4 «بيذهتلا

 ١1/4. طيحملا سوماقلا .ةديدشلا دويقلا :لاكنألا (؟)

 .750/4 طيحملا سوماقلا .لبح يف نيريعبلا عمجو هيلإ هلصوو ءيشلا ىلإ ءيشلا دش :نرقلا (©)

 ١549/١. «طيحملا سوماقلا .ةريحلاو عاطقنالاو ةتغب ذخألا :تهبلا (4)

 ١) طي سوماقلا .ءاكبلا دشأ :بحنلا ١/ه١.

 ١. 57/7 ءطيحملا سوماقلا .مزالملا ضرملا :فندلا (7)

 .591/؟ «طيحملا سوماقلا .ريصقتلا :طيرفتلا (0)



 ١65 ةمادق نبال نيياوتلا باتك

 فيلع اًيثغم طقسف بلغ مث !ىلبقت مل نإ يل ليولاف ؛يبلق كلذل اًقداص يحراوج عيمحجب
 -هلل دمحلاو- تام مث ءامايأ هنودوعي هتوخإو حلاص ثكمف ءاًعيرص موقلا نيب نم لمحف

 هسلجمب يف هركذي ام اًريثك حلاص ناكف «هل نوعديو هيلع نوكيي ريتك قلخ هرضحف
 همانم يف لجر هآرف :لاق !نازحألاو ظعاوملا ليتق يبأبو ءنآرقلا ليتق يبأب :لوقيف
 لك تعسو يلا هللا ةمحر ةعس يف تلخدف حلاص سلجب ةكرب ئتمع :لاق ؟تعنص ام :لاق

 .عىش

 [فاوطلا يف ةأرما ةبوت] 5
 انأينأ :لاق «يرابنألا بيطخلا دمحم نب ىلع انأبنأ :لاق «يقابلا دبع نب دمحم ان تأ

 انث ءايندلا نأ نبا انأبنأ :لاق «ناوفص نب نيسحلا انأبنأ :لاق «نارشب نب نيسمحلا ويا

 :درولا نب بيهو لاق :لاق سينخ نب ديزي نب دمحم نع «يطساولا نامياس نب ديعس
 تيقبو تاذللا تبهذ !بر اي :لوقت ىهو موي تاذ فاوطلا يف ةأرماامنيب

 الإ ةبوقع كل ام !بر اي ؛نيمحارلا حر كنإ كتزعو ؛كناحبس !ٌبر اي ؛©"”تاعبتلا
 ىرأ ام هللاو :تلاقف ؟مويلا كبر تيب تلحد !ةّيخأ :اهعم تناك اهل ةبحاص تلاقف ؛رانلا
 دقو ؛يبر تيب امه أطأ ًالهأ امهارأ فيكف «ير تيب لوح فاوطلل ًالهأ نيمدقلا نيتاه
 ؟اتشم نيأو اتشم ثيح تملع

 ”[هسفن هيلع تنج امع لجر ةبوت] -
 دمع نب دمحلأ ديعس وبآ انأ :لاق ندانلا نب هللا ذيع نب:ةوعسم لضفلا وبأ انزبحأ

 انأبنأ :الاق هدنم نب باهولا دبعو نارهظلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ انأبنأ :لاق «يدادغبلا
 انابنأ :لاق «ينانّبلا رمع نب دمحم نب دمحأ نسحلا وبأ انأبنأ :لاق «دمحم نب نسحلا ها
 نب دمحم نب هللا دبع انأبنأ :لاق «يلهابلا هللا دبع وبأ يلإ بتك :لاق دمحم نب هللا دبع
 :لاق ثراحلا نب ميهاربإ

 يسفن ىلع تينج ام يركذت ياكبأ :لاقف «كلذ يف هل ليقف ؛ءاكبلا ريثك لجر ناك

 يلجأو «ةمئادلا ةبوقعلا موي ىلإ ٍنرَّغَأف ءقبوقع كلمب وهو يندهاش نمث يحتسأ مل نيح

 ف هللا نم هيلع ام :لاقي .هب عبتي مث هيف ام ةعبتلاو ءاهوحنو همالظ نم كبحاص هب تعبتا ام :ةعبتلا )١(
 .(عبت) ةدام برعلا ناسل .ةعابت الو ةعبت اذه

 ١5٠١(. ص) نييباوتلا باتك :رظنا (*)



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك ها/ ١

 وأ «ةنجلا ىلإ كب رمأي مث بّساحت ؛كيلإ ّبحأ امبأ :تريخ ول هللاو ؛ةيقابلا ةرسحلا موي ىلإ

 .اًبارت نوكأ نأ ترتحال - ؟اًبارت نك :كل لاقي

 '[هتدلاو دي ىلع هال دلو ةبوت] ١-

 الو ةدبعتم ةأرما ةنيدملاب ناك :لاق «يبأ نيئّدحو :رمع نب حلاص لاق : :(طقتلمل) نمو

 نيلفاغلا عراصم ركذا !نِب اي لوقت هظعتا تاكو .ةنيدملا لهأ يهلم وهو وهلي دلو

 :هيلع تحلأ اذإ لوقيف .توملا لوزن ركذا «كلبق 20نيلاطبلا بقاوعو «كلبق

 موُنلا ةنس نم يظقيتساو موللاو "9لاَدَعَتلا نع يفك

 يمول يف 0 يبلق يذل يف تعبات نو نإ

 20 ل لاو اك راسا وع كلذك لزي ملف

 ا ا . هللا لوسر دجسم يف مهل سلجي نأ هناوحإ هلأسف

 ظعي رماع وبأ لزي ملف ؛موقلا عم سلجف ىفلا ءاجو «سانلا عمتجاو «حيوارتلا ءاضقنا

 يف ةظعوملا تعقوف «ةنجلا ىلإ نضوتلا تقاتشاو فرغ" تولقلا تتاماثأ ىلإ ءرشبيو رذنيو

 :لاق مث مث ءاليوط اهدنع ىكبف ,همأ ىلإ ضمن مث «هنول رّيغتف مالغلا بلق

 يلُثع تعواطدق تححنرو يىلامهأ ةروحشلا 6

 لناهتلا ندع امك دج تف ةق ةيونلاو 0

 لاةلنسعما كات: ور نيا ىلإ يبلقب يداحلا ؟9َدح امل

 0 احييقفا راك لة حلا ةايحمت ظقوم نم َكْيِل ُهْبِبحأ

 ؟يلاح نم ناك دق يذلا ىلع يقيم ناب عا ا ادب

 ! يلب قاب ضر ي 4و يبر اًبئاخ ندر نإ اتءوساو

 ١5١(. ص) نيباوتلا باتك :رظنا (*)

 )١9( «طيحملا سوماقلا .لطاب وذ :لاطب لجر */١5.

 )١( «طيحملا سوماقلا .ةمالملا :ليذعتلا 4/5 ١.
 .571/4 «طيحملا سوماقلا .تددش :تميز (5)
 .7117/4 ,طيحملا سوماقلا .اهقاسو اهرجز :لبإلا ادح (4)



 ]88 حس ل ل ةمادق نبال نيباوتلا باتك

 عولط دعب الإ ماني الو «حيوارتلا دعب الإ رطفي ال ناكو ءّدجو ةدابعلا يف رم مث
 دق لجألا نأ ّنظأف «ىمحلا ملأ دجأ :لاقو عنتماف ةوراطفا ةليلاوما هنلإ تيرم 00

 ردا كاس يلع ياا عبرا تو .ركّذلا نم رتفي ال هئاسلو هبارحم ىلإ "”عزف مث

 :انل كيك وانهم قلكطاو ءاّيوق كتيصع يهلإ :لاقو ءاّموي ا

 هيلإ تماقف «ههجو ّجشناف هيلع اًًيْغم طقس مث ؟ئتلبق له يرعش تيلف ءافيحن كتمدخو

 يذلا مويلا اذه !هاّمأ اي :لاقف قافأف .يباوج در !ئيع ةّرقو «يداؤف ةرمث اي :تلاقف ءهمأ

 !هامأ اي !يلاوخلا مايألا ىلع يفسأ ايف ؛ئيفوخت تنك يذلا تقولا اذهو «ئيرذحت تنك

 كلجر يعضف يموق ؛هامأ اي كيلع هللاب ؛يسبح رانلا يف لوطي نأ يسفن ىلع فئاخ ينإ

 مث ىاسأ نم ءازج اذه لور رهو ةيلعففا ويفجر هلكت كذلا معظم ردا قش قست لع

 .هللا همحر تام

 ؟كب هللا لعف ام !يدلو اي :تلقف ءرمقلا هنأكو ةعمدلا ةليل مانملا يف هُتيَأرف :هّمَأ تلاق
 بجأ :فتاه يب فته :لاق ؟كتوم لبق لوقت تنك امف :تلق .يحرد عفر ءاريخ :لاقف

 :؟رماع يبأ نم نحن نيأ !تاهيه :لاقف ؟"”رماع وبأ لعف امف :تلق .تبجأف !نمحرلا
 لل ه ة(:سك 2 7 مك

 2 01 0 8 ل ولا : 5

 2”[تافرلا هتيؤر دنع رايعلا رانيد ةبوت]-7

 ٌرمف «ظعتي الو هظعت ةدلاو هل تناك ((ر اعلا رانيد)»ب فرعي ناك كلم نأ يورو

 :ةنققا ى ركدف فينرو انقئاق ارك مظع اهتم لس اف ءاظملا ةرييك ةريقع كانألا ضو

 ) )1١طيحملا سوماقلا .عرسأ :فزأ 91/8 ١.
 )١( «طيحملا سوماقلا .أحب :هيلإ عزف */50.

 .زاجحلا لهأ ظعاو نانبلا رماع وبأ وه (©)

 :مرول 2عظيغا نسومافلا». متو كيف ةلطو 24

 ١/ ةضفاخلا توكسلا ةليوطلا ةرفخلا وأ ءسسمت مل يلا ركبلا :درخ ج ؛دورخلاو ةديرخلا (5)
 01/١.". طيحملا سوماقلا .ةرتستملا

 ١١9/4. «طيحملا سوماقلا .نيللاو ةبحماو فطعلا :محرلا (5)

 .(572١نيباوتلا باتك :رظنا ©



 مويلا انأو ءبارت مسجلاو ًاتافُر اذكه كمظع راص دق ًادغ كب ينأك !كحيو :هسفنل لاقو

 كيلإ !يهلإ :لاقو ءامسلا ىلإ هسأر عفرو «ةبوتلا ىلع مزعو مدنف «يصاعملا ىلع مدقأ

 :لاقف «بلقلا ٌرسكنم «نوللا َريغتم همأ وحن ىضم مث .نيمحراو ئلبقاف ءيرمأ ديلاقم ُْتيقلأ

 هدي لغيو همعطمو هسبلم نشخي :تلاقف ؟هديس هذخأ اذإ قبآلا دبعلاب عنصي ام !هامأ اي

 لعل «قبآلاب لعفُي امك يب نيلعفتو «ريعش نم ًاصارقأو فوص نم ةّبج ديرأ :لاقف .همدقو
 «ليوعلاو ءاكبلا يف ذحأ ليللا هّنَج اذإ ناكف .بلط ام َْتلَعفف . .ئم<ر يف يلذ ىري يالوم

 ؟رابحلا بضغل تضّرعت فيك ؟رانلا ىلع ةّوق كلأ !رانيد اي كحيو :هسفنل لوقيو

 بعتأ ئيعد :لاقف ءكسفنب قفرا :يلايللا ضعب يف ِهّمأ هل تلاقف ؛حابصلا ىلإ كلذكو

 يردأ الو «ليلج بر يدي نيب ًاليوط ًافقوم يل نإ !يمأ اي ؛ًاليوط حيرتسأ يلعل ًاليلق

 ال ايلوتاو هلع حارا ءارع تفاعلا نإ ؛ليقم رش ىلإ وأ «ليلظلا لظلا ىلإ يب رمؤُيأ

 نمف :لاق ؟صالخلا يل نينمضتأ ؟بلطأ ةحارلا :لاقف ءًاليلق حرتساف :تلاق ؛هعم وفع

 انأو ةّتحلا ىلإ نوقاسُي قئالخلاب ًادغ هامأ اي كنأك ؛هيلع انأ امو نيعدف لق ل جمب

 ع * َنيِعمْجَأ ْمُهَئلَأسَتَل َكّبَرَوَف) :هتءارق يف يلايللا ضعب يف هب ترمف !رانلا ىلإ قاسأ

 رخ يح ةيحلاك برضي لعجو ىكبو .اهيف ركفف .[48 46 :رجحلا](َنوُلَمْعَي اوك

 توصب :لاقف ؟ىقتلملا نيأ !ئيع 5 ككلاقق ءاهبجي ملف هتدانو هيلإ همأ تءاجف ءاّيشغم

 .اهيف تام ةقهش قهش مث .نيع "”اكلام يلأساف ةمايقلا ةصرع يف ئيدحت مل نإ :فيعض

 ءاجف !رانلا ليتق ىلع ةالصلا ىلإ اوّمله !سانلا اهيأ :يدانت تجرحو «هتلسغو هتزهجف

 .مويلا كلذ نم ًاعمد رزغأ الو ًاعمج رثكأ ري ملف ؛سانلا

 0[هل ةيراج بح نع دباع ةبوت]-؟
 قىح ىلصف ءداهتجالا يف زرب دق نيدّبعتمللا نم راج انل ناك :نيسحلا نب يلع لاقو

 ءجّوزتي نأ هولأسف هناريجو هلهأ هيلإ عمتجاف «هانيع تضرم نح ىكبو «هاملق تمروت

 تعفر «يلصي هبارحم يف موي تاذ وه انيبف ملعي ال وهو ئيغت تناكو ةيراج ىرتشاف

 تلبقأف «قطي ملف ةدابعلا نم هيلع ناك ام ”9ءارف (0©2هّبل راطف ىانغلاب اقوص ةيراجلا

 .رانلا نزاحع يأ ١١(

 )١95(. نيباوتلا باتك رظنا (*)
 )١( «طيحملا سوماقلا .لقعلا :بللا ١1/1١.

 )( «طيحملا سوماقلا .بلطلا :مورلا  5/5؟١.



 ولف ؛كتايح مايأ ايندلا تاذل تضفَرو كبابش تيلبأ دقل !يالوم اي :تلاقف هيلع ةيراحلا

 ناك هل ًاخأ كلذ غلبف .دّبعتلا نم هيف ناك اًّمع تاذللاب لغتشاو اهوق ىلإ لامف !يب تعتم
 بيطلاو «قيفشلا حصانلا نم «ميحرلا نمحرلا هللا مسب" :هيلإ بتكف ؛ةدابعلا ىلع هقفاوي

 كنأ يغلب ؛نازحألاو عوشنخلاو «نآرقلاب ذذلتلاو ءركذلا ةوالح ل ف ل قيقا
 نارتو ليلقلاب ليزا تعي تف نري هونج يا ماع هيي حرام تيرتستا

 ىلع ءاج دق هنأكف ؛دالوألا َمّيمو تاوهشلا صغنمو تاذللا مذاه كرذحم ينإف ءنايقلاب

 (9كشوتحاو «نافكألا كنم بّرقو «ناكرألا كنم مدهو «ناسللا كنم 2”هكبأف ةّرغ
 يمخأ اي رذحاف : رابع فلل لوط أذا "ككل هطقملا ىو كردخأو ؛ناريمجلاو لهألا

 سلجم يف وهو باتكلا هافاوف .هيلإ هذفتأو باتكلا ىوط م .ةايف كلم نم اب

 رجهو «هتينآ رسكو «هرورس سلجم نم اردابم ضهنف ؛كلذ هلهذأو هقيرب ّصغف ؛هرورس
 .©0ءانملا دّسوتي الو ماعطلا معطي ال نأ (7ىلآو هتيراج

 :لاق ؟كب هللا لعف ام :تلقف «ثالث دعب مانملا يف هّتيأر تام اًملف :هظعو يذلا لاق

 :لاقو راجل ب وورلاولل

 ينك و اروط ئيقست ءاروج ةيراج سرحملا ود: يسيصوعلأ

 نيعلاو نادلولا عم انْيع ّرقو ناماب نك ةيتاع نرقا ن لوهس

 [ميثخ نب حيبرلا نّتفت ذت نأ تدارأ يتلا ةأرملا ة ةيبون]- 5

 :لاق ىلع نب دمحأ انأ :لاق ,دمحأ نب رفعج انأبنأ :لاق «ىقابلا دبع نب دمحم انأبنأ

 «دمحم نب هللا دبع انأ :لاق ءناوفص نب نيسحلا انأ :لاق «قاقّدلا هللا دبع نب دمحم انأ

 .87/4 طيحما سوماقلا .سرحأ :مكبأ (1)
 .١581/؟ طيحملا سوماقلا .مهطسو هولعج :نالف ىلع موقلا شوتحا (؟)

 1١7/4". طيحملا سوماقلا .هعباصأ فارطأ ىلع ماق وأ هيتبكر ىلع سلج :اثج (؟)

 .8.05/4 .طيحملا سوماقلا .مسقأ :ىلأ (5)
 . "هم «طيخلا سوماقلا .ةذحملاو أكمل :داسولا ©
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 انس ينذح :لاق بالدلا زرحم مساقلا وبأ انأينأ :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نندح

 :لاق

 ءامل اولعجو «هنتفت اهلعل ""”مينحخ نب عييرلل ضّرعتت نأ عراب لامج تاذ ةأرما موق رمأ

 بيطأب تيبّيطتو (؛بايثلا نم هيلع تردق ام نسحأ تسبلف «مهرد فلأ ءكلذ تلعف نإ

 تلبقأف .اهرمأ هعارف ءاهيلإ رظنف .هلجسم نم جرخ نيح هل تضرعت مث هيلع تردق ام

 ىرأ ام ترّغف .كمسجب ىمحلا تلزن دق ول كب فيك : عييرلا امل لاقف ("9ةرفاس هيلع

 9 قرأ لج جيجا نول تاتا لول رشا ردا ١ كديمر كر

 دقل هللاوف «اهيلع ايشغم تطقسف ةحرص تعخرصف ؟ريكنو ركنم كلأس ول كب فيك مأ

 .قرتحم عذج اهأك تنام موي تناك امنأ ام اكر ةدابع نم تغلبو «تقافأ

 2[ دهاز ىتف حم يصعت نأ تداك ةيراج ةيبوت]-0

 وبأ انأ ءفسوي نب رداقلا دبع نب دمحأ نب قلاخلا دبع نب ب قحلا دبع نيسحلا وبأ انربخأ

 «ظعاولا نارشب نب دمحم نب كلملا دبع مساقلا وبأ انأ «فآلعلا نب دّمحم نب يلع نسما

 لهس نب رفعج نب دمحم ركب وبأ انأ «يدنكلا يلع نب ميهاربإ نب دمحأ ساّبعلا وبأ انث

 نع «ميهاربإ نب قحسإ نع «لماك يبأ نع دّربملا ديزي نب دمحم سابعلا قا اا «يرماسلا

 :لاق «يعخنلا رمع نب ءاجر

 يف لزتف ءداّمزلا دحأ ناكو «داهتجالاو دّبعتلا ٌديدش ,هجولا ٌليمج ف ةفوكلاب ناك

 لثم امي لزنو «هلقع امب ماهو اهيوهف «ةليمج مهنم ةيراج ىلإ رظنف ؛عخنلا نم موق راوج

 دع 1 .احل مع نبال ةامسم اهل اهوبأ هربخأف ءاهيبأ نم اهبطخي لسرأف هب لوتف قذعلا

 دقو «يل كتبحم ةدش يغلب دق :ةيراحللا هيلإ تلسرأف «ىوح لا أ نم نايساقي ام امهيلع

 .يلزنم ىلإ ييتأت نأ كل تلهس كترز تعش نإف .كب يدجو عم «كلذل كب يئالب دتشا

 مْوَي َباَذَع يّبَر تْيَصَع نإ ُفاَحَأ يّنإ) ؛نيتلصخلا نيتاه نم ةدحاو ال :لوسرلل لاقف

 فرضنا املك أوز "ره ةلازت )وب «”وبخي ال ًاران فاخأ ([0١:ماعنألا](ييسظَع

 )١١( ص) نيباؤتلا باتك :رظنا ١57(.

 .50/1 «طيحملا سرماقلا .رفاس يهف اههجو نع تفشك :ةأرملا ترفس (؟)

 .7075/5 طيحملا سوماقلا .هبحاص تام عطقنا اذإ بلقلا ف قرع :نيتولا (©)

 ١159(. ص) نييباوتلا باتك :رظنا (*)

 .77 4/4 «طيحملا سوماقلا .تففطو تنكس :رانلا تبع (5)



 لح ةمادق نبال نيياوتلا باتك

 ٌدحأ ام هللاو !؟ىلاعت هللا فاخي ًادهاز اذه عم هارأو : :تلاق لاق ام اهغلبأف اهيلإ لوسرلا

 «)اهقئالع تقلأو ءايندلا نم تعلخنا مث .نوكرتشمل هيف ّدابعلا نإو ةدجأ حاد نشا
 قفلل اًّبح لحنتو بوذت كلذ عم يهو «دبعتت تلعجو ؛حوسملا تسبلو ايريط بلح
 يف اهنأكو همانم يف اهآرف .اهربق أي ىفلا ناكف دل اقارش كان وج هديصلا# انييلاو

 :تلاقف ؟يدعب تيقل امو «تنأ فيك :لاقف .رظنم نسحأ

 ناسحإو رْيح ىلإ ُدوقي بح ' اكيتن يحب هحملا من
 :تلاقف ؟ترص ام ىلإ :كلذ ىلع لاقف

 يافلاب سيل كلم دلخلا ةّنَج يف هل لاوز ال شّيعو ميعن ىلإ

 كتلأس دقلو «كاسنأ هللاو انأ الو :تلاقف .كاسنأ تسل ىنإف كانه ئيركذا :امل لاقف

 ؟كارأ ىم :اهل تلقف «ةربدم تلو مث .داهتجالاب كلذ ىلع يئناعأف «كالومو يالوم «يبر
 .هللا امهمحر تام ىح لايل عبس الإ ايؤرلا دعب ىفلا شعي ملف «بيرق نع انيتأتس :تلاق

 '[ميركلا نآرقلا نم تايآ هعامسل وهللا نع لجر ةبوت]-5
 رصن يبأ نب دمحم انأ ءرصان نب لضفلا وبأ ظفاحلا انأ ءجرفلا وبأ خيسشلا انأبنأ

 انأ :لاق ءبتاكلا دمحأ نب دمحم انأ :لاق «يعاضقلا ةمالس نب دمحم انأ :لاق «يديمحلا
 نربخأ .رضح نب نسحلا انربخأ :لاق «ديرد نب نيسحلا نب دمحم انأ :لاق .ملسم وبأ

 :لاق ءركذملا مشاه يبأ نع دادغب نم لجر

 :لجرلا لاقف «ةيراج هعمو لجر اهيفو ءاهيرتكأ ةنيفس ىلإ تئجف ؛ةرصبلا تدرأ
 ءادغلاب لجرلا اعد انرس املف ب ع عمور كفاه مخل

 اي :لاق ءانيّدغت املف ءنيكسم ينأ ىلع تلزنأف ىّدغتي نيكسملا كلذ اولزنا :لاقف ءعضّوف

 هان فيعل نإ !هللا كمحر :تلقف «ئيقست نأ اهرمأو برشف .كبارش تاه !ةيراج

 دوعلا تذحأف .كدنع ام تاهو دوعلا تاه !ةيراج اي :لاق ذيبنلا هيف بد املف ؛ييكرتف

 :لوقت تنغو

 .ه./؟ ,طيحملا سوماقلا .اهبهلو رانلا :ريعسلا )١(

 )١( «طيحملا سوماقلا .اهرمج أفطي ملو اهبل نكس :رانلا تدمخ ١/8.05.
 .؟0/ طيحملا سوماقلا .ةموصخملاو ةقادصلاو شيع نم هب غلبتي ام :قئالع .ج ةقالعلا(")
 5٠١(. ص) نيباوتلا باتك :رظنا (*)



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك ١

 دحاو يأر نع نآلفلاٌلوزي ١ ٌدحاوب سيل "”ةناب نيصُمك اًئُكَو

 يدٌئبئ الر, امل”اةكِلَعَو  هّريغ ُتللاَحف الح يب َلَدبت

 يدعاس كلذ دعب اهّبحطْطصي مّلو 0 ينئرت ل يّمك نأ ول

 دئادشلا يف ال "”ضفخلا يف ًاخأ َنوُكَي 299قذاَمُم لك نمحيلا َمبَف الأ

 سْمشتلا اذإ) :تأرقف قم اري ردتخأ : تال الق ا نبحا :لاقف يلإ تفتلا مث

 ايلف يك لفتت نب ١:ريوكتلا]َْتريُس لاّبجْلا اَذِإَو * َْتَرَدَك ا | موج ذو « ترك

 !يهذا !ةيراج اي :خيشلا لاق ٠١[ :ريوكتلا] «ت دك فكتملا اذِإَو) :هلوق ىلإ تيهتنا

مث .دوعلا رسكو ءاملا يف بارشلا نم هعم ام ىقلأو .ىلاعت هللا هجول ةرح تنأف
 يلإ اند 

 بحُبَو نيب باَوتلا ُبحُي هللا نِإ) :تلقف ؟: بوت لبقي هللا ىرتأ !يحأ د ا

 .[؟ 00 ٌةَطَتُمَل

 مالإ :هل تلقف «مانملا يف هتيأرف .يلبق تام يح ةنس نيعبرأ كلذ دعب ةتيحاوف :لاق

 فحصل اذِإَو) :يلع كتءارقب :لاق ؟ةنجلا ىلإ ترص م :تلق قنا ىلإ :لاق ؟ترص

 ٠١[ :ريوكتلا]4تّرشن

 ' ”[اهشبن نع روبق شابن ةبوت]-

 نب ليعامسإ انأ «هيقفلا رانيد نب ميهاربإ انأ :لاق «مامإلا ىلع نب نمحرلا دبع انأبنأ

 نب ميهاربإ انث ءنايح نب رفعج دمحم نب هللا دبع انأ ءدمحأ نب زيزعلا دبع انأ ؛ةلم نب دمحم

 :لاق «يرازفلا قاحسإ وبأ انث «يصيصملا دايز نب نوراه انث «.نيسحلا نب دمحم

 ) )1١«طيحملا سوماقلا .ءالخألا ءاقدصألا :نالخلا 781/9.

 5١5/4. «طيحملا سوماقلا .ةرجشلا :نابلا .ج ةنابلا 649

 .8717/4 «طيحملا سوماقلا .هكرت :رمألا يىلخ ()

 ."81/* «طيحملا سوماقلا .صلخملا قيدصلا :لخلا 0(

 ١١5/4. «طيحملا سوماقلا .عطق :نابأو قراف :ناب (5)

 "41/5 «طيحما سوماقلا .ةعّدلا :ضفنملا (5)

 .5572531/* «طيحملا سوماقلا .صلخم ريغ :قذامم (0)

 8.٠0/4. «طيحملا سوماقلا .اخأ هتوعد وأ هتذختأ :هتيحاوف (8)

 0١٠١(. ص) نيباوتلا باتك رظنا ©



 آو ع بلس. ةمادق نبال نيباوتلا باتك

 انيلإ نسولتلا رتكت كنا :هل تلقف «ىطغم ههجو فصنو انيلإ سولجلا رثكي لجر ناك

 تنك :لاق . معن : :تلق ؟نامألا ئيطعت :لاقف ؟اذه ىلع يئنعلطأ ءىطغم كهجو فصنو
 تبرضف «نبللا تعفر مث .نيللا ىلإ تلصو ىح تشينف ءاهربق ُتيِتأف «ةأرما تنفُدف ًاشابن

 اهارتأ :تلقف ؛يه اهّدمت تلعجف .اًمددمف ةفافللا ىلإ يديب تبرض م ؛ءادرلا لإ يدينم

 رثأ اذإف ههجو فشكو «ئّتمطلف اهدي تعفرف «تددمف ؛يبكر ىلع تيشجف ؟ينيبلغت

 تددر مث ءاهرازإو اهتفافل اهيلع تددر مث :لاق ؟هّم مث :هل تلقف هجو يف عباصأ سمخ

 ©)يعازوألا ىلإ كلذب تبتكف :لاق .تشع ام شبنأ ال نأ يسفن ىلع تدهعو ؛بارتلا

 لَّوُحُأ «ةلبقلا ىلإ ههجوو ديحوتلا لهأ نم تام نمع هلس !كحيو :يعازوألا يلإ بتكف
 نم تام نّمع ينربخأ :هل تلقف ؛باتكلا ينءاجف :لاق ؟ةلبقلا 00 كرت مآ ههجو

 قلبقلا نع ههجو لّوح كلذ رثكأ :لاقف ؟اذام مأ ؛ناك ام ىلع ههجو كرَُأ ,مالسإلا لهأ
 امأ :- تارم ثالث - !نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :يلإ بتكف .يعازوألا ىلإ كلذب تبتكف

 .ةّنسلا ريغ ىلع تام هنإف ةلبقلا نع ههجو لوح نم

 ('”(ميركلا نآرقلا نم ةيآ هعامسل همالسإو ينارصنلا ليعامسإ يبأ ةبوت]

 رفعج انث «جاّرسلا دمحأ نب رفعج انأ :تلاق ّيربألا جرفلا نب دمحأ تنب ةدهش انتأبنأ

 :لاق «دباعلا جرفلا نب هللا دبع انث ءنيسحلا نب دمحم انث ءقورسم نب دمحأ انث ,يدلخلا

 وهو لجرب ةليل تاذ رمف :لاق .ليعامسإ ابأ ئكي ينارصن لسجر لصوملاب ناك

 اًهْرْكَو اًعْوَط ٍضْرَألاَو تاَواَمَّسلا يف نَم ّمَلْسَأ ُهَلَو) :أرقي وهو .هحطس ىلع ''”دجهتي
 لزي ملف ؛هيلع يشغ ةخرص ليعامسإ وبأ خ رصف :لاق .[8؟ :نارمع لآ]4َنوُعَجْرُي هْيلإَو

 يف هتذأتساف "”يلصوملا ًاحتف ىتأ مث دنا كفا دلك دونا عج اجا مئات حم

 يف ةيماشلا رايدلا مامإ .ورمع وبأ «عازوألا ةليبق نم «يعازوألا دمحي نب ورمع نب نمحرلا دبع وه )١(
 .امي فوتو توريب نكس «عاقبلا يف أشنو ؛كيلعب يف دلو .نيلسرتملا باّتكلا دحأو ,دهزلاو هقفلا

 ايتفلا تناكو .اهلك اهيلع باجأ ةلأسم فلأ نيعبسب هنع لئس ام رقيو .عنتماف ءاضقلا هيلع ضرُع

 ..00101/ ةنس يفوت .ماشه نب مكحلا نمز ىلإ هيأر ىلع سلدنألاب رودت
 5١١(. صو نيباوتلا باتك :رظنا (©)

 5٠0/١"5. «طيحملا سوماقلا .اليل ةالصلا :دجهتلا 6

 نب ىسيع ثّدحملا يلصوملا حتف كردأ دقو ؛5-554؟5957/4 عايلوألا ةيلح :يف هرابحأ رظنا (؟)

 .هنع دنسأو (ه ١817 تالسنوي



١١ 

 جا يود نك ادراك :لاق ا (هتبحص

 :لاق مث «ىكيف :لاق (حتف) رمأ ضعبب يئّدح :اموي كل تلق .نرخألا ةيستا محشو

ار ايندلا يف هل تسيل «كانه امب بلقلا قّلعم ؛نييناحورلا ةئيهك هللاو ناك ؛هنع كربخأ
 .ةح

 000 «سانلا قرفت ام دعب عجرو «موي تاذ هعم ديعلا تدهش :لاق .كاذ يلع :تلق

 «"”مهابرق سانلا برق دق : :لاق مث « «ىكب مث «ةنيدملا يحاون نم روفي ناحدلا ىلإ رظنف .هعم

 ماع تئجف .هيلع ايشغم طقس مث «بوبح ا اهيأ كدنع يبرق يف تلعف ام يرعش تيسلف

 ماما لامن قر ينال هند نكن لا دس مقافأ !اهف هيو هب ده ب

 اهيأ يسبحت ىم ىّتحف «ايندلا ةقزأ يف يدادرتو ينزحو يمغ لوط تملع دق :لاق
 دعب شاع امف «قافأف .ههجو ىلع هتحسمف ءامب تئجف .هيلع اًيشغم طقس مث ؟بوبحما

 .هللا همحر -تام نح امايأ الإ كلذ

 '”[همالسإو ينارصن مالغ ةبوت]-4
 «يلع نب زيزعلا دبع انأ «يرويطلا نب نيسحلا وبأ انأ ءىفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأبنأ

 9 دوسألا دماح نثّدح :لاق ءدواد نب دمحم انث «قوصلا هللا دبع نب يلع انأ

 :لاق «صاونلا ميهاربإ

 هتوكر ذحأي امنإو ؛هركذي ملو ًادحأ هب ثّدحي مل ءًأرفس دارأ اذإ "”هيهارب | نايك

 انيفاو ىح «يملكي ملف «هتعبتاف .ىشمو هتوكر لوانت هلجسم يف هعم نحن انيبف . يشكو

 ىلإ !دماح اي :يل لاق ءاهافاو املف .ةيسداقلا وحن جرح مث «هتليلو هموي امي ماقأف 0

 نإ انأو :تلق !هللا ءاش نإ ةكم ديرأ انأ :لاق ور تيا :تلق ؟ني

 يف انيلإ مضنا دق باش اذإ مايأ دعب ناك املف انو اسوي يعش هم هير ل ءان

 نإ :تلقو ؛ميهاربإ تفّرعف .ةدجس َنْبِو هلل دجسي ال ةليلو اموي ىشمف .قيرطلا ضعب

 نم كيلع بجوأ ةالصلاو ؛يلصت ال كل ام !مالغ اي :هل لاقو ءسلجف .يلصي ال مالغلا

 ءيش يأ :لاق .ال :لاق ؟ملسم لجرب تسلأ :لاق . .ةالص يلع ام !خيش اي :لاقف ٌجحلا

 )١( «طيحملا سوماقلا .ىمعلا وأ راهنلاو ليللاب رصبلا ءوس :شعلا 514/4.

 ١١8/١. «طيحملا سوماقلا .ىلاعت هللا ىلإ هب بّرقتي ام :نابرقلا (؟)

 3١5١(. ص) نيباوتلا باتك رظنا 4ك

 نم .هتقو يف خياشملا دحوأ ناك «يفوص .صاوخلا قاحسإ وبأ «ليعامسإ نب دمحأ نب ميهاربإ وه (")

 54/١. مالعألا .ه ١5١ ةنس يرلا عماج يف تامو ىأر نم رس يف دلو .دينجلا نارقأ



 5 ةمادق نبال نيباوتلا باتك

 دق اهنَأ يسفن ©0تعّداو ؛لكوتلا ىلإ ةينارصنلا يف تراشإ نكلو «نارصن لاق ؟تنأ
 سبيل ّيبلا ةالفلا هذه ىلإ اهتجرخأ يح «تعّدا اميف اهقّدصأ ملف لكوتلا لاح تمكحأ

 يرطاح نحتمأو كاس ريثأ دوبعملا ريغ اهيف

 نطب) انيفاو نأ ىلإ انرياسي لزي ملف .كعم نوكي هعد :لاقو ءىشمو ميهاربإ ماقف
 دبع :لاق ؟كمسا ام :هل لاقو سلج مث «ءاملاب اهرّهطو هناقلُت علخو ميهاربإ ماقف "”(رم
 هيلإ لوحدلا كلاثمأ ىلع هللا مّرح دقو «ةكم "”زيلهد اذه !حيسملا دبع اي :لاقف .حيسملا
 [18 :ةبوتلا] اذه مهِماَع َدْعَب َماَرَحْلا دع َدِجْسسَمْلا اوُبرقَي الَف نسجت نوكرئشُملا اَمّنِإؤ :أرقو
 كانيأر نإف] كف: حدن نأ رذحاف كل ناب دقن قاس رع وسكت نأ 0 يذلاو
 نحن انيبف .فقوملا ىلإ انجرخو ةكم انلخدو هانكرتف :دماح لاق .كيلع «”انركنأ ةكعم

 فقو يح هوجولا حفصتي «مرحُم وهو نابوث هيلعو لبقأ دق وه ذإ '”تافرعب سولج
 انأ !تاهيه :لاقف ؟حيسملا دبع اي كءارو ام :لاقف .هسأر لّبقي ميهاربإ ىلع بكأف ءانيلع
 يح يناكم تسلج :لاقف .كئيدح يئتذح :ميهاربإ لاقف !هدبع حيسملا نم ٌدبع مويسلا
 ىلع ئيع تعقو ةعاسف .مرحم نأك نيملسملا ّيز يف تركنتو ُتمقف «جاحلا ةلفاق تلبقأ

 انأ اهو .تمرحأو تلستغاو تملسأف «مالسإلا ىوس نيد لك يدنع © |حيمضا ةبعكلا
 ةينارصنلا يف قدصلا ةكرب ىلإ رظنا !دماح اي :لاقو «ميهاربإ انيلإ تفتلاف «يموي كبلطأ
 .هللا همحر -ءارقفلا نيب تام ىَّتح انبحصو هللا هاده فيك

 ”٠ [همالسإو يفثو ةبوت]-*٠
 ؛ةريزج ىلإ حيرلا انتحرطف ءبكرم يف تنك :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع يكحو

 )١( ؛طيحملا سوماقلا .تمعز :تعّدا 895/4.
 /؟ «نادلبلا مجعم .ًادحاو ًايداو ناريصيف نيتلخنلا يداو عمتجي هدنع ةكم يحاون نم :ٌرم نسطب )١(

 01١
 ١87/9. .طيحلا سوماقلا .ةينحلاو رادلاو بابلا نيب ام :زيلهدلا (؟)
 38:46 طيبا سرماقلا .ةلهج ةهركلأ (4)
 ةفرع دح :سابع نبا لاق .ررهشملاو فورعملا عضوملا .ملعلا لهأ رثكأ دنع دحاو ةفرعو :تافرع (5)

 /* «نادلبلا مجعم .ةفرع يداوو كلام لآ رصق ىلإ اهنابج ىلإ ةنرع نطب ىلع فرشملا لبحلا نم
1. 

 .5/4 «طيحملا سوماقلا .لحناو بهذ :لحمضا (1)
 .(21"3 ص)نيياوتلا باتك :رظنا ©



 ةمادق نبال نيباوتلا باتك /ا١5

 انتم نإ ءانلتق: نطلا لإ اموأف ةنيع رق أ لس ايدل نلف: اكرم دينو لخبر اهلك اذإو

 .هللا :انلق ؟نودبعت نمل متنأف :لاق .دبعُي هلإ اذه سيلو ءاذه لثم ىوسي نم بكرملا يف

 ءايحألا يفو ؛هناطلس ضرألا يفو ؛هشرع ءامسلا يف يذلا :انلق ؟هللامو :لاق

 امرك ًالوسر كلملا اذه انيلإ هّجو :انلق ؟هب متملع فيك :لاقف .هؤاضق تاومألاو

 كرت امف :لاق .هللا هضبق مث ةلاسرلا ىّدأ :انلق ؟لوسرلا لَعَف امف :لاق .كلذب ربخأف

 نأ يغبنيف ؛كلملا باتك ينورأ :لاقف .كلملا باتك اندنع كرت «ىلب :انلق ؟ةمالع مكدنع

 .اناسح كولملا بتك نوكت

 أرقن لّزَن ملف نآرقلا نم ةروس هيلع انأرقف اذه كرغأ ام :لاتف :قفحصلملاب ةانيتأف

 «ملسأ مث !ىصعي ال نأ مالكلا اذه بحاصل يغبني :لاقف . ةروسلا انمتخ ىح يكييو

 انيلصو ليللا "'ةانّنَج نيح انكو .نآرقلا نم ًاروسو مالسإلا عئارش هانمّلعو انعم هانلمحو

 ليللا هنج اذإ ؛هيلع ىومتللد يذلا هلإلا اذه !موق اي :انل لاق ءانعجاضم انذحأو ءاشعلا

 مكالومو نومانت «متنأ ديبعلا سئب :لاق .ماني ال موّيق ميظع وه !هللا دبع اي ءال :انلق ؟ماني

 دهع ب اذه :يباحصأل تلق ؟(ناداّبع) انمدق اًملف .همالك انبجعأف ؟ماني ال

 !هللا الإ هلإ ال :لاقف .اهقفنت :انلق ؟اذه ام :لاقف .هانيطعأو مهارد هل انعمجف .مالسإلاب

 ملو هنود نم ًامنص دبعأ رحبلا رئازج يف تنك انأ اهومتكلس ام قيرظ ىلع يومتللد

 :هل تلقف هتيتأف .توملا يف هنإ :يل ليق مايأ دعب ناك املف !؟هفرعأ انأو عّيضي « (يعّبضي

 :دحاولا دبع لاق .يريزج ىلإ مكب ءاج نم يجئاوح ىضق :لاقف ؟ةحجاح نم له

 هيلع ريرس ةبقلا فو «ةبق اهيفو ةضور (ناداّبع) رباقم تيأرف .هدنع تمنف «ئييع يتلمحف

 هيلإ يقوش ّذتشا دقف هب تلّجع ام الإ هللاب كتلأس :تلاقف .اهنم نسحأ ري ل ةيراج

 .تمن ليللا ٌنج املف .هتيراوو هتنفكو هتاسغف هيلإ تمقف .ايندلا قراف دق هب اذإو «تهبتناف

 الس * باَب لك نّم مُهْيَلَع َنوُلُخْدَي ُةٌكَدالَمْلاَو) :ًأرقي وهو ا
- 

 سوم سعه هاه رتبه عل

 .[55 ال :دعرلا](ٍراَذلا ىَبَقُع َمْعنَف ْمُثرَبَص امب

 )١( «طيحملا سوماقلا .انرتس :ليللا انّمج 5١7/5

 ةرصبلا يف ةلمعتسم ةغل وهف نونلاو فلألا قاحلإ امأو «ةدابعلا ريثكلا لجرلا داّبعلا :ناداّبع (؟)

 ان ا انلا ةرجا و نودي ةنيهدوأ لستر لإ هوست نأ اعرف ارح أقإ مفأ اهيحاونو

 هللاو «كلذب عضوملا ىّمسي رغث هجو يق امبدق اوناكو عاطقنالاو ةدابعلل دوميقم موق هيف عضوملا

 ٠١5/5. «طيحملا سوماقلا .حلملا رحبلا برق ةرصبلا تحت وهو «ملعأ



 ١8 ةمادق نبال نيباوتلا باتك

 '”هلهأو همالسإو يسوجم 0

 اهو ©9ةيولع ةأرما.هلو ”(خلبإ ًالزان ناك نييولعلا ضعب نأ :(طقتلمل) يف تأرقو

 نم ًافوحخ ”0(دنقرمس) ىلإ تانبلاب ةأرملا تجرخف ؛لجرلا تامو .رقفلا نكاصأ دق تانب
 تضمو اد مهتلحدأ دلبلا اولخد املف «دربلا ةذش يف اهجورحخ قفتاف .ءادعألا ةتامث

 ىلع عمجو «دلبلا خيش وهو ملسم لحجر ىلع عمج ؛نيعمجي تّرمف «توقلا ٍث مهل لاتحت
 (ةليللا توق ديرأ :تلاقو ءاهلاح هل تحرشف «ملسملاب تأدبف ءدلبلا نماض وه يسوجب
 ءاهنع ضرعأف «ئفرعي نم دلبلا يف ام :تلاقف «ةيولع كنأ ةنّيبلا يدنع يميقأ :لاقف
 هراد لهأ اهعم ثعبف «ملسملا عم ال ىرج ام هتثّدحو ربخلاب هتربخأف «يسوحملا ىلإ تضمف

 ىأر ليللا فصتتا املف .ةرخافلا للحلا مهسبلأف «هراد ىلإ اهدالوأب اوءاجف ءدجسملل ىلإ
 نم رصق اذإو 4 دمحم سأر ىلع ءاوللاو ءتماق دق ةمايقلا نأك همانم يف ملسملا كلذ
 .دحوم ملسم لجرل :لاقف ؟رصقلا اذه نمل !هللا لوسر اي :هل لاقف يسم الاد رخفزرلا
 يقبف ءدحوم ملسم كنأب ةنيبلا يدنع ّمقأ :لاقف .دحوم ملسم انأف !هللا لوسر اي :لاقف

 مقأ تنأ اذكهف ؛ةنيبلا يدنع يميقأ ال: هلق ةيزرلعلا ةةدييفف 120: لاقف : سس هلا

 عيه نيأ فرع يح ةأرملا ىلع دلبلا فوطي جرخو .مطليو يكيي هبتناف ,ةدنسيبلا يدعم
 ىلإ ام :لاق .اهديرأ :لاق ءيدنع :لاق ؟ةيولعلا نيأ :هل لاقف «هاتأف ّيسوحملا ىلإ لسرأف

 نوفاضتسا دق !لعفأ ام :لاق .ّيلإ مهملسو رانيد فلأ م ذخ :لاق .ليبس نم اذه
 هئيأر يذلا رصقلاو «هب قحأ انأ هبلطت يذلا :لاق !مهنم دب ال :لاق .مهاكرب نم ئقحلو

 .ةيولعلا دي ىلع انملسأ يح يراد لهأ الو تمن ام هللاو ؟كمالسإب يلع لدنأ !قلُخ يل
 :تلق ؟"اهقانبو كدنع ةيولعلا" :ي هللا لوسر يل لاقو تيرار قدا نال هل عكار

 ًانمؤم هللا كقلخ ؛ةنحلا لهأ نم كراد لهأو تنأو «كراد لهألو كل رصقلا :لاق .معن
 لوألا

 )١( ص) نيباوتلا باتك :رظنا ١١4(.
 . 55/9 «نادلبلا مجعم .ناسارخب ةروهشم ةنيدم :خلب 6

 ه5 بلاط يبأ نب يلع ىلإ ةبسن )١(
 رهنلا ءارو ام نينرقلا يذ ةينبأ نم هنإ ليق .روهشم فورعم دلب .نارس ةيبرعلاب اهل لاقيو :دنقرم (؟)

 .1؟0/١ «نادلبلا مجعم .هيلع ةعفترم دغصلا يداو يبونج ىلع ةينبم دغصلا ةبصق وهو



 ١58
 ةمادق نبال نيياوتلا باك

 '”[همالسإو يدوهي ةيوت]-

 تيب هتيبو ءارقفلا مدخي ًاح اص ًالجر ناكو ؛يؤلؤللا 0 يبأ ")نتخ نع يورو

 ىلإ ىضمف «هطعُي ملف ءاعيش مهل بلطي مكاحلا ىلإ ىضمف «موق هب لزن هنأ «ةفايض

 ةؤلؤل نم رصق باب ىلع هنأك ىأر مكاحلا مان املف .هيلإ جاتحي ام هراد ىلإ ثعبف «يدوهي

 املف ؛يدوهيلا نالف ىلإ عفدف كل ناك اذه نإ :هل ليقو هنم عنمف ؛هلخدي نأ ٌمهف ىارمح

 مكاحلا رضحتساف «هربحأف ةصقلا نع هلأسف «نارمع يبأ نتخ ىلإ ىضم مكاحلا حبصأ

 ؛ىبأف ؛هدازف ءال :لاقف ؟مهرد فالآ ةرشعب هعيبت «ةنحلا يف رصق كل :لاقو «يدوهيلا

 يلع ضرعا :نارمع يبأ نتخ ّيدوهيلا لاقف ءايؤرلا هيلع صقف ؛:ةصقلا نع هلأسو

 .ملسأف !مالسإلا

 '”[هطهرو هدالوأو همالسإو يسوجم ةبوت]-؟

 ىلإ جرخن اولاعت :عييرلا تقول اهي هباحصأل لاق هنأ ّيروباسينلا صفح يبأ نعو

 ءاهيلإ رظني فقوف ءراد يف ترمثأ دق 9”ىرئمك ةرجش اذإف «ةّلحمب اورمف ؛اوجرخف ءهزنتلا

 نوكت له !رايخألا مّدقم اي : :هل لاقف «ريبك خيش يسوحب لجر رادلا كلت نم جرحف

 جرخأف . .نآرقلا ءاّرق نم مهعم ناكو باحصأ عم صفح وبأ لعخدف ؟رارشألا مقل ًافيض

 رمف «ماعطلا نم هيلإ انيديأ لصت ام نوهّزنتت مكنأ ملعأ :لاقو :مهارد دف انك يسوخلا

 ال :يسجوملا هل لاق جرخي نأ صفح وبأ دارأ املف ءاولعفف ءقوسلا نم مكل يرتشي نم

 .اسفن رشع ةعضب هطهرو هدالوأ نم ملسأو :ملسأف !كعم انأو الإ جرخت نأ كنكمب

 © [هباحصأ رثكأو هدالوأو همالسإو يدادخب يسوجم ةبوت] 4

 ىأرف «مان الجر نأ :”ايندلا يبأ نبا ثّدح :لاق «(يرهوجلا) باتك ف تدجو

 ١55(. ص) نيباوتلا باتك :رظنا 6

 77١/4. «طيحملا سرماقلا .خألاو بلاك ةأرملا لبق ناك نم لك وأ رهصلا :ُنَعَخلا (1)

 ١5١55(. ص) نيباوتلا باتك :رظنا (*)

 .(رثمك) ةدام حاحصلا راتخم .ةارثمك ةدحاولا .هكاوفلا نم :ىرثمكلا ١(

 5١7(. ص)نيباوتلا باتك :رظنا (*)
 وبأ «يدادغبلا «مهالوم «يرمألا يشرقلا ايندلا يبأ نب «نايفس نب ديبع نب دمحم نب هللا دبع وه (")

 نم ناكو .يفتكملا هنبا بدأ مث تئادح يف يسابعلا دضتعملا ةفيلخلا بدأ .ثيدحلل ظفاح .ركب

 . «مالعألا .ه 74١ ةنس دادغب يف يفوت .مالكلا بيلاسأب نيفراعلا ظاعولا



 تبيجأ دق :هل لقو «دادغب يف يذلا ٌيسوحلا ىلإ ضما" :هل لوقي وهو يي ىفطصلملا
 لثم تيأرف «ةيناثلا ةليللا تمنف !؟يسوحملا ىلإ يضمأ فيك : تلق تحبصأ املف ؛"ةوعدلا

 تمار هتادك لإ تلم هكرصأ الف .ةثلاثلا ةليللا يف كلذ لثم تيأر مث :كلدصلد
 هيلع :تملسو هبلإ تلحخدف :لاق «ةعساو ايندو ةضيرع ةمعن ف هتدجوف «يسوخلا

 سانلا فرصناف .ةولخ يف :تلق .ملكت :لاق .معن :تلقف ؟ةجاح كلأ :لاقف .تسلجو

 كي هللا لوسر لوسر انأ :تلق .لق :لاقو يار رتاطعو :تلقف ؛هباحصأ يقبو

 ركنأ ينإف :لاق :معن :تلق ؟يئفرعتأ :لاق .ةوعدلا كيج ١ نق هفللا لوغي يحقتو قليلا

 ؟يلإ كلسرأ :لاق ؛كيلإ يلسرأ وهو «تلق كلذك :تلق .دمحم ةلاسر ركنأو «مالسإلا

 .هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق .معن :تلق

 يف امف ملسأ ع نمف ؛قحلا ىلإ تعجر دقو لالض يف تنك دق :لاقو هباحصأ اعد مث

 اي دع ا .ًاليلق الإ موقلا ملسأف «هدنع يل امم عزتيلف ملسي مل نمو هل هيدي

 مث .ملسأف ملا !تبأ اي :لاق ؟عناص تأ امه «تنلسأ دقو لالص: قف كك نإ !ىتح

 .امكنيي تقّرف تملسأ تنأ نإف ,كوحأ ملسأو ُتملسأ دق !ةينب اي :لاقو هتنااعد
 ام يردتأ :يل لاقف .تملسأو «هب يعامتجال ةهراك تنك دقل هللاو !تبأ اي : :تلاقف

 توعدو نناعلع ل تعض «يدلوب َيببا تكيف لاق أل قلقا كيا يلا ةوعدلا

 :مداخلل تلقف ؛تبعت سانلا لكأ املف .ايندلا نم هللا يلو امل اوباجأف :يقيلك نيالا
 .ءارقف فارشأ موق انراوجب ناكو ؛تعلطف .ًاعيش مانأ رادلا ىلعأ يف ًايصح يل شرفا

 تلزنف :لاق .هماعط ةحئارب ّيسوجبلا اذه اناذآ دق :اهمأل لوقت يهو ةّيبص تعمسف

 :ةدحاولا تلاقف ايل ؛ةريثك ريئاندو ءاريثك ًاماعط مهل تلمح و

 :تيحا ىلا ةوعدلا كلتف !نيمآ :نوقابلا لاقو !يّدج عم هللا كلرشح

١. 

 نت



 يناثلا لصفلا
 مالسإلا خيشل ةبوتلا

 هللا همحر ةيميت نببا ميلحلا دبع نب دمحأ

 ةيميت نبا مالسإلا خيش
 :لئاقلا قدصو ؛اهدوجو ىلع ٌنهربي ال سمشلاو «فيُي ال مّلَعلا نإ

 ليلد ىلإ راهنلا جاتحا اذإ ءيش ناهذألا يف حصي سيلو

 دبع نب دمحأ سابعلا وبأ حالصإلا لطب «مانألا فم «مالسإلا خيش :ةودقلا مامإلا

 نأ نظأ ال اذل «تادلحملا ةرطعلا هتريس يف تبتك (ه 78 ت) ينارحلا ةيميت نبا ميلحلا

 يف هركذ قّرش دقف «ملعلا مامإلا اذهل ةيليصفت ةمجرت زاربإ ىلإ -ئراقلاو انأ -ةجاحب

 زربأو «هبتك مهأ لثم «هتمجرت يف ةماه طاقن ىلإ حملأ نأ ىرأ نكلو ءبّرغو قافآلا

 .هموصخ سرشأو «هذيمالت

 .مامإلا اذه ردق مظع ىلع فوقولا دارأ نمل فاك ردق اذه يفو

 ناونعب ةمّيق ةساردب ينابيشلا ميهاربإ نب دمحم خيشلا وه لضاف ثحاب ماق دقلو

 ام رصح يف ركشيف ركذي دهج وهو (ةيميت نبا مالسإلا خيش ةايح نم ةعومحب قاروأ)

 1١88-5١١. ص نم ثيدحلا يفو مدقلا يف مالسإلا خيشل مجرت نم هملع هيلإ لصو

 ركذ لملا نازكلا مبا دج [اذل اريك اقيوت كلو قدح سال ربع علو قلو

 الم ىلع ليحأ نمو لمملا راركتلا نم ركذلاب ردجأ قبس نمل ةلاحإلا لب «هدرسو كلذ

 نبا ملاع وهف «ةقفوم ةيملع ةرسأ يف ه١ ةنس -هللا همحرح مالسإلا خيش دلو

 هللا دبع نب مالسلا دبع هدجو (يلبنحلا هيقفلا مالسلا دبع نب ميلحلا دبع خيشلا هدلاو ملاع

 .ىقتنملا باتك بحاص تاكربلا وبأ نيدلا دحب

 ملعلا لهأ نم ريفغ عمجو يسدقملا مئادلا دبع نبا ىلعو هدلاو ىلع ةيميت نبا ذملتت

 .هتريسو هتمجرت بتك يف نيروكذم



 ا/؟ ١

 ةيميت نبا تافلؤم زربأ
 .ًادلحب 17 يف عقيو :ىواتفلا عومجم-١

 .ًادلحب ١١ يف عقيو :لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد-؟

 .تادلحجب عست ُِق عقيو :ةيوبنلا ةنسلا جاهنم-

 .حيسملا نيد لدب نمل حيحصلا باوجلا-

 .تاوبنلا- 5 .ةماقتسالا- ه

 .ةيدفصلا- 8 .ةيرصملا ىواتفلا-ا/

 .نييقطنملا ىلع درلا-١٠١ ١ .ةيمهجلا سييلت نايب-1

 .لوسرلا متاش ىلع لولسملا مراصلا- ١١ .داترملا ةيغبح ١١

 .ميقتسملا طارصلا ءاضتقا- ١

 .ناعإلا- ١ ه .ةدمعلا حرش-١ 5

 غلبت ةمألا ىلإ هفيناصت نأ ا امو) :لاق ثيح يداملا لبع نبا هذيملت هللا محرو

 .20(ةدلجم ةئام سمخ

 خيشلا موصخ زربا
 .يقشمدلا يعفاشلا لبهج نبا-١ .(يجربلا سربيب) ريكنشاحلا- ١

 .يئانحألا نيدلا يقت-" :يكبسلا نيدلا يقتحم

 .لحرملا نب نيدلا ردص-/ . يجورسلا سابعلا وبأ-
 .يكلاملا فولخم نبا يضاقلا- ٠ .يجبنملا رصن خيشلا- 9

 .يردتكسلا هللا ءاطع نباح ١ ؟ .يركبلا نيدلا رون-١

 . يناهبنلا فسوي-١ .يراخبلا ءالعلا- ١7

 .يرثوكلا دهازح ١ ه

 )١( ص)«ةيردلا دوقعلا 55(.



 1 ا
 مالسإلا خيشل ةبوتلا

 ناديم وه كلذ ملعلا لهأ نم ريثك هيف ىلخت ناديم يف هللا همحر- مالسإلا خيش زرب

 .كلذ يف يقالي ام ىلع باستحالاو ربصلاو لطابلا ةعراقمو «ّقحلاب عْدّصلا

 مهنبج نورربي نيذلا يشيعملا لقعلا باحصأ شاع امك -هللا همحرح شعيملو

 ةيشحو فورعملاب سانلا ةرشاعمو ةمكحلا وه كلذ نأب ّقحلاب عْدصّلا مدع يف مُهَرَوَحو

 .ةنتفلا يف عوقولا

 فولخم نبا مهنمو «يشيعملا ملعلا باحصأ قولح يف يوعدلا هداهج ناك دقلو

 يف كمنإو هلتقا :ناطلسلل لاق ىح مالسإلا خيش ىلع ناطلسلا ءادعتساب رهتشا يذلا

 ىلإ هال؟ 5 ةنس قشمد ةعلق نجس نمف هيبحمو هلهأ نع داعبإلاو نجسلا لمحت 20 هبقر

 00 ا
 هرسأ نم روسأملاو (هبر نع هبلق سبح نم سوبحملا :لوقي هللا همحر ح ناك اذهلو

 ش ©

 ال يعم يهف تحرا نيأ «يردص يف يناتسبو ينج انأ «يب يئادعأ عنصي ام) :لوقيو
 همحر تام دقلو ." 57(ةداهش يلو ةحابس يدل ند نجارحاو «ةولخ يسبح انأ (يقرافت

 .ةعساو ةمحر هللا همحرف ءاووهشم اموي هتزانج موي ناكو «هال 4. ةنس هللا

 ميحرلا ع محلا هللا ميسب

 ةلاسرلا صن

 :نآرقلا يف ةبوتلا تايآ ضعب

 ةيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا يقت ؛مالسإلا خيش ةمالعلا مامإلا لاق

 :هللا همحر

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو «هيدهتسنو هب نيعتسنو دمحن هلل دمحلا

 .هل يداه الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو

 هلسرأ «هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 ىلعو هيلع هللا لص .اديهش هاب ىقكو..ةلك هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدملاب هللا

 .ةيردلا دوقعلا عجار )١(

 .407/7 «قلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا )١(



 مالسإلا خيشل ةبوتلا :١7

 :اهياستا ءلسواتلا

 الأ « رييَخ ميكح ْندَل نم لصف ّمُث هنآ نّمكحأ باك رلا) : ىللاعت هللا لاق
 مُكَفتمُي هَل اونو م مُكَبَر اورفطتنما نأ * ٌريشتو ٌريذك ُهْنُم مُكل ين هللا الإ اوُدْبغَ
 ْمُكْيلَع َفاَحَأ يف اولوت نإو ُهَلْضَف لصف يذ لُك تُيو ىْمَسُم ٍلَجَأ ىلإ انَسَح اَعاَُ
 ١:[. :دره] (ريبك مْوَي باَذَع

 نإ هللا ةَمْحَر نم اوُطتقَت ال ْمهسّفلَأ ىَلَع اوُفرْأ َنيِذَلا يدابع ا لق) :ىلاعت لاقو
 لْبَق نم ُهَل اوُملْسَأَو مكبر ىلإ اوُبيِنَأَو * ميحّرلا وُقْا وه ُهَِّ اًعيمَج بوثذلا ٌرَْي هللا
 نأ يبق نم مكبر نم مك لأ امسح اوُميئاو * نوُرّصنت ال مف باذعْلا مكنأي نأ
 .[ه ه: 0 :رمزلا] (تورْعْشَت هك ال مثلو َةَتْغَب ُباَدَعْل مُكَينَأ

 َرْفَكُي نأ مكبر ىَسَع اًحوُصن 6 ةيوك هللا ىلإ اوبوت اوُنَمآ يذلا اهي اَ) :لاعترلاكو

 بلا هللا يخي ال مي راهلألا اهتخت نم يرخت تانج ْمُكََُْ ْمُكَتاَنْيَس ْمُكنَع
 .[.:عرحتلا](مِهناَمْئأبَو مهيدْنأ َنْيَب ىَعْسَي ْمُهْروُن ُهعَم اونَمآ َنيِذَلاَو

 ا ]«نوُحلقُ ْمُكّلَعَل َنوُنمْؤُمْلا اَهيَأ اًعيمَج هللا ىَلِإ اوُبوُكو) :ىلاعت لاقو

 ةَعاّس يف ُهوُْعبل َنيِذْلا راّصنألاَو َنيِرِجاَمْلاَو يِبنلا ىَلَع هللا باك دقّل) :ىلاعت لاقو
 * ميحَر فور مهب لإ مهِنلَع بات من ْمُهنُم قير بوُلُ ْعيَِي داك ام دغَب نم ةّرسْلا

 مهبل تَقاَضَو اَسْبْحَر اَمب ُضْرألا مهبل انقاص اذإ ىََح ىّتَح اوُْلُح َنيِذْلا ةقالثلا ىسَلَعَو
 ْباَوتلا َوُه هللا نإ اوُبوُعيِل َمهْيَلَع باك ّمث لإ الإ هللا نم ًاَجْلَم ال نأ اوُنَظَر ْمُهْسُفل
 21١17 ١١4[. :ةبرتلا](ميحّرلا

 ْتْيَح اَدَعَر اًهنم ًالكو َةّنَجْلا َكُجْوَرَو تنأ نُكْسا ْمَدآ اَ اي اَنْلُقَول :ىلاعت لاقو
 اهْنَع َناَطْيلا اَمُهّلْزأَف + َنيملاظلا نم انوُكَتَف ةرجتنلا هذه اًبرقت ًالَو اَمُكش

 ٍضْرألا يف ْمُكَلَو ٌرُدَع ضْعَبل ْمُكْضْعَب اوُطبها الك هيف اناَك امم اَمُهَجرْحَأَ
 باّوَتلا َوُه ُهَن هَل هْيَلَع باَتَق تاّملَك هّبَر نم ْمَدآ ىَقَلَتَف * نيح ىلإ ٌعاَمَمَو ٌرَقَتْسُم

 .[8 -8 :ةرقبلا]4ميحرلا
 ةرجشلا اَمُكْلت نع اًمُكَهْلَأ ملأ ا اًمُهُبَر اَمُهاَداََول :ىرخألا ةروسلا يف ىلاعت لاقو

 انك 'رفغت ْمْل نو سفن انمَلَظ اني الاَق * نيم ُرُدَع اَمُكل َناطْيشلا ّنِإ اَمْكَل لفقأو

 .[737 23537 :فارعألا ]6َنيِرِساَمحْلا نم َنكوُكَنل اَنْمَحْرَكَو



 مالسإلا خيشل ةبوتلا ١ امه

 00004 نك

 .[( 370 :هط] (ىَدو هلع باف هب ةابتجا مث «ىَوقف بر مآ ىصَعَو» :ىلاعت لاقو

 ٍلسْرُي * اَراَقَغ َناَك لإ مكبر اوُرفْغَتْسا :هموقل لاق هنإ حون نع ىلاعت كو

 2٠١ ١١[. :حون ]6َراَرْدّم مُكْيَلَع ءاَم اًمسلا

 يل ْرفغت ًالِإَو ٌمّلع هب يل َسِيَل ام كلأنسأ نأ كب ُدوعَأ نإ بَر) : 0

 .[40:دره](َنيِرِساَخْلا َنّم نكأ ينْمَح و

 اَراَردَم مُكيَلَع َءاَمّسسلا ٍلِسْرُي هَِْإ اوُبو مث ْمُكَيَ اورفغتْسا ٍمْوَق ايَوإ) :دوه نعو

 [؟:دره](َنيِمِرْجُم الو لَ مكتوف ىلإ و مُكْدِزَيو

 ١+[. هره]) بيج يرق ين يّئر نإ ِهْيَلِإ اوُبو مث ُةوُرَفْغتساَف) :ملاص نعو

 (دوُدَو ٌميحَر ير نإ ِهْيَِ اوُبو مث ْمُكبَر اوُرففَتْساَو) :بيعش نع لاق كلذكو
- 

 6٠١[. :دوه]

 «ْباَّسحْلا وَ َمْوَي َنيِنمْؤُمْلَو َيَدلاَولَو يل ْرفغا اَنبَر) :مالسلا هيلع ميهاربإ لاقو

 4١[. :ميهاربإ]

 .[45 :ءارعشلا](ٍنيّدلا َمْوَي يتئيطخ يل َرفُْي نأ ْعَمْطَأ يذّلاَو) :لاقو
 ١5[. :ةرقبلا](ميحّرلا ْباّوَكلا تنأ كلِ اَنْيَلَع 27 اًنكساَنَم انرأو) :لاقو

 ا للا السلا هيلع يوم نتع لاجقو
 َوُه ُهَكِإ ُهَل ! ُهَل رفقَف يل ْرفْغاَف يسفك ُتْمَلَظ يْنِإ بَر َلاَق * نيم لضُم ٌرُدَع ُهَنِإ ناطّيقتلا

 .[5ه :صصقلا](ُميحّرلا ُروُفْلا
 «يمحارلا ُمَحرَأ تنأر َكدَمْحَر يف اَنلخْدُأَو يخألو يل رْفْغا بَرإ :ىسوم لاقو

 51١ ١[. :فارعألا]

 ١[. 6 فارعألا](َنيِِمْؤُمْلا لوا انآ َكِيَلِإ تن بك َكئاَحّبسل :ىسوم لاقو

 َلَدَب من َمَلَظ نم الإ « َنوُنسْرمْلا يدل فاي ال يّْنِإ فخت ال) ٍىسومل ىلاعت لاقو
 سمس جيو و

 .[أل١١ عىل :لمدلا](ميِحَر ٌروُفَغ يّنإَف ءوُس َدْعَب اًنْمُح

 ءاّشنك نم اهب لضت تلتف الإ يه نإ ائم ُءَهَقسلا لعق مب انكلْنأ) يسون :لاقو

 يف ان بكاَو * َنيِرفاَعْلا ريَخ َتنأَو اَنْسَحْراَو اَنَل رفْغاَف نيو تنأ ءاشك نَم يدفميتو

 يتُمَحَرَو ءاَشَأ ْنَم هب ُبيصأ يِباَذَع لاق َِيَلِإ انده اَنِإ | ةرخآلا يفَو َةَنَسَح اَينُدلا هذه



 مالسساإلا خيشل ةبوتلا كل/ا١ا

 * نوُنمْؤُ انتايآي مّه َنيِذَلاَو ةاَكرلا نوثؤُيو َنوَقَكَي نين اًهْبتكأسف ءيش لك انَعِسَو

 «ليجنإلاو ةاَروَتلا يف ْمُهَدْنِع اوُمْكَم ُهَئوُدِجَي يذلا ملا يبل لولا َنوُعبتَي َنيذْلا
 ١[. هال: ١ هه :قارعألا]

 َنيدمْؤُمْللَو كبنذل رفغتساو هلا الإ هَل ال ُهَكأ ملعاف) :لسرلا متاخل لاقو
 .[٠١:دمحم]4 تاَتمْؤُمْلاَو

 ميو رحت اَمَو َكبِنَذ نم َمَدَقت ام هللا كَل رفغيِل * * اًئيبُم اًحْنَف كل اتْحَتف انإ) :لاقو

 .[ ١ :حتفلا | 4 اًميقتسسم يقسم اًطاَرص َكَيِدْهَيو َكِيَلَ ُهَمْعن

 |[ هر يربطسملا ةحئر نينا ابجي نادت نامت لاو

 بْوُتلا لباقو بذلا رفا ميلا رتزفأ هللا نم باتكْلا ليرنت * مح) :ىلاعت لاقو
 1 :رفاغ](ريصَملا هَل وه الإ هل آل لؤّطلا يذ باَقعْلا ديد

 ام ُمَلْعَيَو تاَئيَسلا نع وُفْعَيو هداّبع نع َةَبوَلا لَبَْي يذلا َوُهَوظ :ىلاعت لاقو

 :ىروشلا]| «هلضف نّم مُهُديِزَيَو تاَحلاّصلا اوُلمَعَو اوُنَمآ يذلا بيجتسَيو * َنولَعفَت

 .["7 05ه

 هللا ىَسَع انيس َّرَخآَو اًحلاّص ًالَمَع اوُطَلَخ ْمِهبوُنَد اوفا َنوُرَخآ آو :ىلاعت لاقو

 اهب مهيكرو ْمُهُرُهَطت ؛ ةقدَص ْمهلاَومَأ نم ذخ * ٌميحَر ٌروُفَع هللا نإ ْمهيلَع بُني نأ

 فَي وه هل نأ اوُمََي ملأ يلع عيِمَس هللاو مه نكس كتالص نإ مهْيلَع لصَو

 ىَريَسَف اوُلَمْعا لَو * « ْميحّرلا باَوتلا َوُه هللا أَو تاَقَدّصلا ْذحْأتَو هدابع ْنَع ةَبوَمسلا

 مكثك اب ْمُكتيَف ةداهتنلاو بيلا ملاع ىلإ َنوُدرتسَو َنوُمْومْلاَو َُلوُسََو ْمُكَلَمع هللا

 «ْميكح ٌميلَع ُهللاَو ْمهْيَلَع ْبوَُي اَمَِو ْمُهْبََعُي اّمِإ هللا رمأل نجم نورخاو + َنولَمْكك

 ١١5[. 11 :ةبوتلا]

 :ةبوتلا يف ثيداحألا ضعب

 اي" :لاق هنأ خي ينلا نع رمع نبا نع رغألا نع ةدرب يبأ نع ملسم حيحص يفو-١

 .©0" ةرم ةئام مويلا يف هيلإ بوتأ ينإف هللا ىلإ اوبوت سانلا اهيأ

 .(5070؟)ملسم هاور )١(



 و١

 ٍنإو يلق ىلع ناغيل هنإ" :ي هللا لوسر لاق :لاق يئزملا رغألا نع ةدرب يبأ نعو-؟

 207 زم ةقاع وبلا قالا ريغتنأل

 .©"0" ةرم نيعبس نم رثكأ مويلا يف هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل ينإ (هللاو) " :لاقو-*

 راهنلاب هدي طسبيو «راهنلا ءيسم بوتيل ليللاب هدي طسبي ىلاعت هللا نإ " :لاقوح ؛

 ."”' اهرغم نم سمشلا علطت ىح ليللا ءيسم بوتيل

 20" هيلع هللا بات اهرغم نم سمشلا علطت نأ لبق بات نم " :لاقو-ه

 هتلحار ىلع ناك مكدحأ نم هيلإ بوتي نيح هدبع ةبوتب احرف دشأ هلل " :لاقو-+

 ف عجطضاف ةرجش تاق ءاهنه نسنأف فيازش و“ ةفاعل اهيلعو هنم تتلفناف ةالف ضرأب

 لاق مث اهماطخب ذخأف .هدنع ةمئاق اه وه اذإ كلذك وه انيبف ؛هتلحار نم سيأ دق اهلظ

 .20" حرفلا ةدش نم أطخأ «كّبر انأو يدبع تنأ مهللا :حرفلا ةدش نم

 نب نامعنلاو «بزاع نب ءاربلاو «دوعسم نبا هاور لَو يبلا نع رتاوتم ثيدحلا اذهو

 .كلام نب سنأو ةريره وبأو «ريشب

 مكدحأ ةبوتب حرفأ هلل :3 هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع نيحيحصلا يفقس

.هحلصُي امو هدازو هبارشو هماعط اهيلع هتلحار هعم .ةكلهم ةيود ضرأب جرح لجر نم
 

 يذلا يناكم ىلإ عجرأ لاق اهدجي ملو توملا هكردأ اذإ نح ءاهيلط يف جرخف ءاهلضأف

 اهيلع هسأر دنع هتلحار اذإف ظقيتساف «هنيع هتبلغف هناكم ىتأف ,هيف تومأف هيف اهُللضأ

 7اس هو بارو هماعط

 ا مدآ نب لك " :لاق هلي هنأ ننسلا فو-/

 رفغتساو عزنو بات نإف ءءادوس ةتكن هبلق يف تك بنذأ اذإ دبعلا نإ " :لاقو-و

 .قباسلاك ١١(

 .حيحصلا نم نيترصاحلا نيب امو (87/6)يراخبلا هاور (؟)

 .(؟10765)ملسم هاور ()
 .(5107)ملسم هاور (4)
 .(؟1747)ملسم هاور (ه)
 .(557107)دمحأل ظفللاو «(117 4 ؛)ولسمو «(84/8)يراخبلا هاور ()

 (؟554/5)مكاحلاو هيرغتساو (؟ 4359)يذمرتلاو «(4751)ةجام نبا هاوز نعسخ :ةيدنح خم

 .يبهذلا هبّقعتو هةححصو



 4 مالسإلا خيشل ةبوتلا

 َناَر َلَب ًالّك) هللا ركذ يذلا نارلا مكلذف «هبلق ولعت ىح اهيف ديز داز نإو «هبلق لقص
 ديب ١[ :نيففطلا](َنوُبسْكَي اوُناَك ام مِهبوُلُق ىَلَع

 لوسر لاق [؟؟:مجنلا](مَمّللا الإ) :هلوق يف هنع هللا يضر سابع نبا نسعو-٠
 ,©0" الأ ال كل دبع يأو امج رفغت مهللا رفغت نإ" : هلل

 " :لوقي (دحاولا) سلحملا يف خي هللا لوسرل دعنل انك نإ :لاق رمع نبا نعو-١
 ."ةرم ةئام " روفغلا باوتلا تنأ كنإ يلع بتو يل رفغا بر

 .حيحص ثيدح :لاقو يذمرتلاو دمحأ هاور

 ةبحتسمو ةبجاو :ناعون ةيوتلا

 (نيفلكملا عيمج ىلع ةبجاو هذهو .روظحم لعف وأ رومأم كرت نم ةبوتلا يه ةبجاولاف
 .هلسر ةنسلأ ىلعو هباتك يف كلذب هللا مهرمأ امك

 ةبوتلا ىلع رصتقا نمف .تاهوركملا لعفو تابحتسملا كرت نم ةبوتلا يه ةبحتسملاو
 مل نمو .نيبرقملا نيقباسلا نم ناك نيتبوتلا بات نمو «نيقدصتملا راربألا نم ناك ىلوألا
 .نيقسافلا امإو «نيرفاكلا امإ :نيملاظلا نم ناك ىلوألاب تأي

 * َةَنَمْيَمْلا ُباَحْصَأ ام ةَنَمْيَمْلا ْباَحْصْأَف * ةنألث اًجاَوْزَأ مككَو) :ىلاعت هللا لاق
 « نوُبرَُمْلا كتلوأ * َنوُقباسلا َنوُقِباسلاَو + ةَمأنَمْلا ُباَحْصْأ ام اَم ةَمَاشَمْلا ُباَحْصَأَو
 .[7:1١/:ةعقاولا] «ميعّنلا تانج يف

 0 ميعت تنجو ُناَحْبَرو حر * َنيَقُمْلا نم ناك نإ اًمأَ) :ىلاعت لاقو
 َنيذَكُمْلا نم َناَك نإ اًمأَر * نيِمَيلا باَحْصُأ نم كَل َمالَسَف * نيِمَيلا باَحْصُأ نم ناك
 .[1: ىل :ةعقارلا] (ميحجج ةَيلْصَتَو * ٍميِمَح ْنّم لْزنَف * * َنيَلاَضلا

 هللا نذإب تاَرْيَخْلاِب قباَس مُهنمَو و ٌدِصَمَفُم مُهْنمَو هسفتل ملاَط ْمُهْنمَف ّة) :ىلاعت لاقو
 .[؟؟ :رطاف]

 نباو ءحيحص نسح ثيدح :لاقو «(74)يذمرتلاو «(5؟ 4 ؛)ةجام نبا هاور :نسح ثيدح )١(
 مهريغو (١ا/ا/١)نابح

 .بيرغ حيحص نسح لاقو ((9؟/54)يذمرتلا هاور .حيحص ثيدح (؟)

 نسح لاقو «("4*54)يذمرتلاو ١5١(« ”)دواد وبأو ((4/؟5)دمحأ هاور .حيحص ثيدح (؟)
 .نيترصاح نيب اهتعضوف " دحاولا " :هلوق ادع دمحأل ظفللاو .بيرغ حيحص
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 َنيِرفاَكلل انذتغأ انإ + اًروُفَك مَ اركاش اّمِإ ليبّسلا ةاَنْيَدَه انِإ9 :ىلاعت لاقو

 َنْيَع * اًروُقاَك اًهُجاَرَم ناك ِسْأَك نم نوُبَرْشَي َراَرْبَألا ْنِإ « اًريعَسَو اللغو لمآلَس

 . [1:7:ناسنإلا] © ًريجفت اًهَورجَفُي هللا ذاّبع اهب ُبَرْشَي

 يف ٍراَرْبألا باتك ْنِإ ًالَك) :هلوق ىلإ «نيجس يف ٍر اًجفْلا باتك نإ ًالّك) :لاقو ٌ

 اهب بري اَنْيَع « مينسك نم ُهُجاَرمَو) :هلوق ىلإ (نوُيَلع ام َكاَرْذَأ اَمَو * َنيِيلع

 .[1/8:07:نيففطملا(َكوُبوَقُمْلا

 ةيوتلاوب افريغ نويرقلا ف يووو .ًاجزم نيميلا باحصأل جزمت :سايع نبا لاق

 ام لعف ىلإو هللا ىلإ عوجرلا يه ةعورشملا ةبوتلاف «هيلإ بات ام ىلإ هنم بات امع عوجر

 نع ف اه ةلرتو ةيرمأ

 تانيسلا لعف نم ةبوتلا نم مهأ تانسحلا كرت نم ةبوتلا

 الإ ةبوتلا نوروصتي ال .لاهجلا نم ريثك نظي امك تائيسلا لعف نم ةبوتلا تسيلو

 امي رومأملا تانسحلا كرت نم ةبوتلا لب مل اظملاو شحاوفلاك حئابقلا نم دبعلا لعفي امع

 اهنع يهنملا تائيسلا لعف نم ةبوتلا نم مهأ
 ندبلا لاوقأو اهلامعأو بولقلا لاوقأ نم هب هللا مهرمأ امم ًاريثك نوكرتي قلخلا رثكأف

 امإ نونوكيف «هنوعبتي الو قحلا نوملعي وأ «هب اورمأ امم كلذ نأ نوملعي ال دقو هلامعأو

 .هتفرعم عم قحلا ةدناعمب مهيلع ًابوضغم امإو «عفانلا ملعلا مدعب نيلاض

 «ةبوتلا باتملاو اباتمو 56 ةبوت بوتي بات :لاقي «بنذلا نع عوجرلا يه :ةغللا يق ةبوتلا )١(

 :(01//ه)ملسم حيحص «حرش يف «هللا همحر يوونلا لاق .ةرفغملاب هيلع داع يأ هيلع هللا باتو

 :انه ةبوتلاب دارملاو «عجر ئيعمب ءبآو «ةثلئملاب باثو «بات :لاقي .عوجرلا :ةغللا يف ةبوتلا لصأ

 لعف ىلع مدنلاو- عالقإلا -:ناكرأ ةثالث اهل نأ (ناميإلا) باتك قبس دقو «بنذلا نع عوجرلا

 :وهو عبار نكر اهلف يمدآ قحل ةيصعملا تناك نإف :ادبا ةهبلإ هرستلا نفي حل رح ةيصعملا كلت

 .قحلا بحاص نم للحتلا

 ةبجاو اهنأو «ةبجاو يصاعملا عيمج نم ةبوتلا نأ ىلع اوقفتاو ءمظعألا اهنكر وهو مدنلا اهلصأو

 .ةريبك وأ ةريغص ةيصعملا تناك ءاوس ءاهريخأت زوجي ال روفلا ىلع

 الو «لقعلاب ةلزتعملا دنعو ؛عرشلاب ةنسلا لهأ دنع اهبوجوو .ةدكأتملا هدعاوقو تامهملا نم ةبوتلاو

 ازرع اهليشت للادثاب هناجر هك .ةنسلا لهأ دنع ًالقع اهطورشب تدجو اذإ اهوبق هللا ىلع بحي

 .ه .أ .مهل ًافالخ ؛عامجإلاو عرشلاب اهلوبق انفرعو ءًالضفو
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 *ميقتْسُمْلا طارّصلا اندها) :هلوقب ةالص لك يف هوعدي نأ نينمؤملا هدابع هللا رمأ دقو

 .[ :٠ + :ةحتافلا](َنيْلاصلا لَو ْمِهْيَلَع بوُضغَمْلا ٍرْيغ ْمِهْيَلَع تشعل َتْنعلأ َنيذّلا طارص

 ْمُكبَحاَص لّض ام * ىَوَه اذإ ٍمْجَئلاَو) :ىلاعت لاقف ؛نيذه نع هيبن هللا هزن اذملو

 .[١:4:مجنلا](ىَحوُي ْيحَو الإ َوُه نإ « ىَوَهْلا نَع قطنَي اَمَو * ىَوغ اَمَو
 هيلع امك «هب لهاج وهو قحلا ىلع هنأ نظي لب ؛قحلا ملعي ال يذلا لاضلاف

 .ىراصنلا

 قلع اولصَو اريدك اولَصَأَو َلْبَق نم اوُلَض ْدَق ٍمْوَق ءاَوْهَأ اوت َالَو) :ىلاعت لاق
 . [00:ةدئاملا]6 ليسا ءاَوَس

 .دوهيلا هيلع امك .قحلا فالخ كلذ نأب هملع عم هتاوهشو هاوه عبتي يذلا يواغلاو

 لك اَوَرَي نإو ّقَحْلا ٍرْيعِب ضْرَألا يف َنوُرَبكَتي نيذلا يايا َنَع ْفِرصَأَس) :ىلاعت لاق
 ةوُدَحُتَي يلا ليبس اري نإَو ًاليبس ُوُدحَتي ال دشُرلا ليبَس اََرَي نو اهب اوُنمْؤُي ال هيآ

 1 4 :فارعألا](َنيِلفاغ اَهْنَع اوُناَكَو اتاي اوُبَُك مُهكأب كلذ اليبَس

 َناَكَف ْناَطْيَشلا ُهَعَبنأَف اهم َحَّلَسْلاَف اَنتايآ ُهاَنْيَكآ يذلا ًََي مهل لثاو) :ىلاعت لاقو

 ٍلكَمَك ُهلثَمَف ُهاَوَه ل ضألا ىَلِإ دلخَأ ةنكلو اهب هاتر انئش ْوَلَو * َنيِواَقْلا نم
 . [174 117/0 :فارعألا](ْثَْلَي ةكرشت وأ ْتَمَْيِهيَلَع لمحت نإ بْلَكْلا

 تائيسلا حيمج ناعمجي لالضلاو يغلا

 مكنوطب يف يغلا تاوهش مكيلع فاحأ ام فوحأ نإ" :ِي ينلا نع ثيدحللا يفو

 .©0" نتفلا تالضمو مكجورفو

 .مدآ نب تائيس عيمج عمجي لالضلاو يغلا نإف

 :بازحألا] 4ًالوُهَج اًموُلَظ َناَك ُهْنِإ َناَسْنِإلا اَهّلَمَحَو) :ىلاعت لاق امك ناسنإلا نإف
 .[7؟

 ًالاض نوكيف نيرمألا نيب عمجي ام ًاريثكو لاض نوكي هلهجيو ءًايواغ نوكي هملظبف

 رخآلاب نيبنذلا نم لك ىلع بقاعيو «لوهج مولظ وه ذإ ءرخآ ءيش يف ايواغ ءيش يف

 دمحأ هاور (5/7.:005) (عمجمل)يف يمئيحلا لاقو (4/١٠4)دمحأ هاور .حيحص ثيدح )١(

 .عباط أطخ وهو فاخأ ام فوخأ نإ ؛عوبطملا لصألا يف عقوو ,حيحصلا لاجر هلاجرو
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 ٠ :ةرقبلا]( اَضَرَم هلا مهَداَرَف ضَرُم مهيوُلُق يف) :لاق امك

 0 هللا َغاَرَأ اوُغاَز اًمَلْق9 :لاق امكو

 مل ام ملع هللا هثرو هلمعب لمع اذإف .ىرخأ ةنسحب ةنسحلا ىلع نمؤملا باتي امك

 .ىرخأ ةنسح ىلإ هتعد ةنسحب لمع اذإو «ملعي

 ل يه هي يحل م مي اه درر

 “٠ ١[: :دم] (ْيُهاَوُقَت مهاكاو ىَّذُه مُهَداَز اًوَدَتْها َنيِذْلاَو) :ىلاعت لاق

 هس اسو

 .[77:مرم]4ىّدُه اًوَدَتْها َنيِذْلا هللا ديزيو) :ىلاعت لاقو

 .[19 :توبكدعلا] 6 انيس مُهَنيِدهَنل ائيف اوُدَهاَج َنيِذْلاَو) :لاقو

 مُهاَنيَتَل اذِإَو * اًميبثك َدَسَأَو ْمُهْل رش ناَكَل هب َنوُظَعوُي اَ اَم اوُلَعَف ْمُهَنأ ْوَلَو) :لاقو
 2 د

 +[ 15 انا ](اًميقتْسمم اًطارص ْمُهاَنْيدَهَلَو * اًميظَع اًرْجَأ انُدَل نّم

 هتَمْحر نم نفك مُكدُي هلوُسَرب اوُمآو هللا اولا اوَُمآ َنيِذْلا اَهْيَأ اي :ىلاعت لاقو

 الأ باتكلا لفأ مَ الل ميسر وع هلو مل رفغتو هب دونت اول أ لَعْجَيَو

 ٍلْضَمْلا وذ ُهللاَو ءاَشَي نَم هيت دوي هللا ديب لَا نو هللا لضَف نم ءيش ىَلَع َنوُردَفَي

 .[59 27م :ديدحلا] ](ميظعْلا

 نم" :لاق هنأ حيحصلا يف امك ؛جورفلاو نوطبلا يف يغلا تاوهش ركذ قي وهو

 .©0" ةنحلاب هل تلفكت هيلجر نيب امو هييحل نيب ام يل لفكت

 .مهاوهشل اعابتا هنولعفي نكل «بونذلا نم هنأ سانلا ةماع ملعي اذه نإف

 امك دتهم هنأ بسحي وهو هللا ليبم نع لضيف دبعلا نتفي نإف «نعفلا تالضم امأو

 مُهئوُدْصَيَ ْمُهْنإو * ُنبِرَق ُهَل َوُهَف اناطْيس ُهَل ضيق ٍصْحّرلا رْكذ نع َشْعَي نمو :لاق

 .["7 + :فرحزلا](َنوُدَتْهُم مُهَلأ نوُبَسْحَيَو ليبّسلا نَع

 نَم يِدَهَبَو ُءاَشَي نَم لضُي هلل نق اًئَسَح ُهآَرَق هلَمَع ُءوُس ُهَل َنْيو َْمَقَأ) :لاقو

 .[8:رطاف] (ءاَشَي

يسا ِنَع َدُضَو هلَمَع ُموُس نوعرفل َنْيز كلذكو) :لاقو
 لإ َنْوعْف دك اَمَو ل

 . [730:رفاغ]( بابك يف

 برقأ يذمرتلا قايسو «بيرغ حيحص نسح :لاقو (؟ 4 8١)يذمرتلاو (5/8١١)يراخبلا هاور )١(

 .هللا امهمحر فنصملا قايسل
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 اينالا ةاّيَحْلا يف ْمُهْيْعَس لّض َنيذلا * ًالاّمْغَأ َنيِرَسْخألا مُكَنَبُل له لق :لاقو
 .[ لاك عىل + :فهكلا]4اًعْص َنوُئسْحُي ملأ ن وُبَسْحَي مهو

 اهب ثعب ىلا هللا ةعيرش ريغب دبعتي نم يف ةيآلا هذه لي يلا باحصأ لوأت اذملو
 جراوخلاك ةمألا هذه نم ءاوهألا لهأ يو «نابهرلاك باتكلا لهأو نيكرشملا نم ؛هلوسر

 عم همايصو مهالص عم هتالص مكدحأ رقحي'" :مهيف لاقو .مهلاتقب لَو يبلا رمأ نيذلا

 امك مالسإلا نم نوقرعي ,مهرجانح زواجي ال نآرقلا نوءرقي .مقءارق عم هتءارقو (مهمايص

 موي مهلتق نمل هللا دنع ًارجأ مهلتق يف نإف مهولتقاف مهومتيقل امنيأ «ةيمرلا نم مهسلا قرع
 , 20" ةماقلا

 نم اورفك ىح نيملسملا ةعامجو و هللا لوسر ةنس نم اوجرخ ءالؤه نأل كلذو
 نيملسملا ءامد اولحتساو «نينمؤملا نم امهالوت نم رئاسو " يلعو نامثع " لثم مهفلاخ
 .مهلاومأو

 .©0" ناثوألا لهأ نوعديو «مالسإلا لهأ نولتقي " :مهيف هلو ينلا لاق امك

 هاف وطعم يحاسب ىيتالبلا يوق نتفلا تاالضمو يغلا تاوهش تعمتجا اذإو

 .نوعرف لاحك «ضرألا يف ولعلاو ةسائرلا بح ببسب .ًاريثك نوكي اذهو .ًالاض

 ا ل : فت لات
 سمع و ل. ف

 ىلاعت هللا هفصوف .[:4 :صصتقلا] ]6َنيِدسفُمْلا نم ناك ُهَنِإ ! مهءاّسن يِيْحَتسَيَو مُهءاَنْبأ حبدي

 .داسفلاو ضرألا يف ولعلاب

 يف الُع َنوُديِرُي .: َنيِذّلل العجن ٌةرخآلا ٌزاَدلا كلت) :ةروسلا رحخآ يف لاقو
 .[ 83 :صصقلا]َنيقّيمْلل ةَقاَعْلاَ اًداسف الو ضرألا

 . [00:رفاغ](هلّمَع ءوُس نْوَعْرفل َنّيُذ كلذكو) :نوعرف قح يف لاق اذهلو

)6٠١55( 
 ملسمو يلع نعو '"يردخلا كييعس يبأ'" نع (51/ة)و را هاور

)١١( 

 و)55“0١(عن' ' ف امهئيدح هللا همر مالسإلا خيش فنصملا لخدأ دقو يلع نعو ' ' ديعس يبأ

 ءاعوفرم يلع ثيدح نم(/4//؟)ملسم دنعو مقءارق عم هتءارقو ؛مهدنع سيلو 3 ثيدح
 ر 6 ءيشب مقعارق ىلإ مكتئارق سيل

 )٠١54(. ملسمو (84/5) ةءارب ريسفت ْف هلصوو اقلعم (1717155/14١)يراحخبلا هاور (؟)
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 !برعلا اياعن اي" :5# سوأ نب دادش لاق امك «ةيفخ ةوهش ةسائرلا بح نأ كلذو

 .©0" ةيفخلا ةوهشلاو ءايرلا مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ

 ؟ةيفخلا ةوهشلا ام :يناتسجسلا دواد يبأل ليق

 ؛هلوهي ام هل نيزي كلذ بح ىقبيف «مصيو يمعي ءيشلا كبحو «ةسايرلا بح :لاق

 دسحلاو «لايتخالاو «رابكتسالا هيف عمتجي ىح «كلذ دض هيلإ ضغبيو .هسفن ولع هيف امث

 .هرظانم نم اميس ال هدابع ىلع هللا ةمعن ضغب هيف يذلا

 يصع امي يلا بونذلا مظعأ امهو «نيرخآلاو نيلوألا اكلهأ ناءاد امه دسحلاو ربكلاو

 .الوأ هللا

 اذهلو «هاخأ دسح هاخأ لتق يذلا مدآ نبا كلذكو ؛ءمدآ دسحو ربكتسا سيلبإ نإف

 هلل مالستسالا وه مالسإلا نإف «مالسإلا يفاني كرشلا نأ امك «مالسإلا ياني ربكلا ناك

 لاحك ءربكتسم وهف هل ملستسي مل نمو ؛هب كرشم وهف هريغلو هل ملستسا نمف هدحو

 .هئالمو نوعرف

 ١[.  :ناخدلا] (ِنيبم ناطلُسب مكينآ يّنِإ هللا ىَلَع اوُلْعت ال نأوإ :ىسوم لاق كلذلو

 ال ايل مهل اوُنطَو َقَحْلا ٍرْبعِب ضْرَألا يف ُهُدوُنْجَو وه َربْكَتْساَو) :ىلاعت لاقو
 . ["9 :صصقلا] © نوُعَجْرُي

 قاع َناَك فيك طلاق الو املُط ْمُهْْفلأ اَهَقساَو اهب اوُدَحَجَو) :ىلاعت لاقو
 1 ْ | ؛:لمدلا](َنيدسفُمْلا

 :هبر هل لاق يذلا ميهاربإ ةلم ىلع يذلا ملسملا وهف ًافينح هلل ههجو ملسأ نمو

 .[2:ةرقبلا](َنيِمْلاَعْلا ّبّرل ُتْمَلْسَأ َلاَق ْملْمَأ)
 يف هب هللا فصو امك ؛مهعابتأو ءايبنألا نم نيرخآلاو نيلوألا نيد وه مالسإلا اذهو

 ىسوم لوق «لثم نييبنلا نم مهريغو «ناميلسو فسويو ىسومو ميهاربإو ًاحون هباتك

 نم وهو هتبثأ ام هبارص .حضاو أطخخ وهو ىغب نم " برعلا اياغب اي " عوبطمل لصألا يف عقو (1)
 ىفصك ردصملا رهو .يعن عمج نوكي نأ :اهدحأ .هجوأ ةثالث اياعن يف :يرشخمزلا لاق .ىعن

 يلا ءاعن عمج نوكي نأ :ثلاثلاو ءاياحخأ هيأ يف ءاج امك .عمج مسا نوكي نأ :ئاثلاو .ايافصو

 تكله دق برعلا نأ ديري .نكنامزو نكتقو اذهف نتج برعلا اياعن اي ىعملاو .لعفلا مسا يه

 .اعن :ةدام " ناسللا "رظنأو



 مالسإلا خيشل ةبوتلا

 .[ 8 سنري](َنيملْسُم مُكنك نإ اوُلَكَوَ هْيلعَف هللاب ْمُكْنَمآ مثنك نإ) :هموقل

 اوُمَلْسُأ َنيِذَلا َنوُيبنلا اهب ْمُكْحَي ٌروَُو ىَدُه هيف ةاَرْوَتلا اَنلَرْنَأ انإ9ِ :ىلاعت لاقو
 .[4 4 ةدئاملا] 4 اوُداَه َنيِذْلل

١5 

 هللا ىَلَع الإ يِرْجأ نإ رجأ نم من لأ أس اَمَق ْمُكيَلوت نإف) :مالسلا هيلع حون لاقو
 .[ 7 سنري]4َنيِملْسُمْلا نم نوكأ نأ تزمأَو

 .[١١٠:فسري]4َنيحلاّصلاب ينقحلاو اًملْسُم ينقوت) :فسوي لاقو

 .[؛؛:لمعلا](َنيمَلاَعْلا سو هلل َنامْيلُس ْعَم تْصَلْس أَو :سيقلب تلاقو
 ولعلاو ربكلاو ةسائرلا تاوهش ين يغلا

 نوطبلا تاوهش يف وه لب «طقف جورفلاو نوطبلا تاوهشب اًصتخم يغلا سيسلو
 هنأ دقتعي مل نإو ىوحلا عابتإ وهف .كلذ ريغو ولعلاو ربكلاو ةسائرلا تاوهشو جورفلاو
 اهي د هنأ يي هنإف .لاضلا فالخب .ىوه

 كّطاَرص ُمُهْل َنَدْعَفَأ ينتيوغَأ اًمبَق) :لاق امك «نيواغلا لوأ سيلبإ نك اذههو
 لَو ْمهلئاَمَس ْنَعَو مِهناَمَِأ نَعَو مهفَلَح نمَو ْمهيدْأ ِنْيَب نم مهن م «٠ ْميِقَتْسُمْلا

 .[ل فارعألا](نيركاش ْمُهَرْتكأ دج

 كَداّبع الإ + َنيِعَمْجَأ ْمُهنَيوْعأْلَو ٍضألا يف ْمُهَل َنئْيزأل يتئوغأ مب ّبَرإل :لاقو 3 راب
 .[غ. ل4 :رجحلا](َنيصْلْخُمْلا ْمُهْنم

 0 لاق * 0 زك منك نيذلا َيئاكرش نبأ لوقتيف مهيِداَتُي مْوَيَر) :ىلاعت لاقو

 وُلاَك اَم َكِيْلِإ ان ب وغنت أ اقوا نيد له و لول هل خخ
 .[57 .57:صصقلا]4َكوُدُْبْعَي اناّيإ

 :ءارعشلا] (َنوُعَمْجَأ َسيِْيإ ُدوُتْجَو * َنوُواَعْلاَو ْمُه اًهيف اوُبكْبكَف ة) :ىلاعت لاق دقو
5 15]. 

 نوطبلا يف يغلا تاوهش وهو «يغلا نم ةمألا هذه ىلع فاخي ام ثيدحلا ينامنإو
 سبيل هبحاصف رفكلا لصأ وه كاذف قحلا عابتا نع رابكتسالا وه يذلا يغلا امأف جورفلاو



 مالسإلا خيشل ةبوتلا هم١

 .©")امهريغو نوعرفو سيلبإك «ةمألا هذه نم

 :لاق امك «نوبوتي مث نامإلا لهأل نوكي كاذف جورفلاو نوطبلا تاوههش امأو

 .[١1512111:هط]6ىَدَهَو ِهْيَلَع باَتَق هير ُاَبتْجا مث * ىَوَعف ُهب ُمَدآ ىصَعَو)

 يبأ نع .ورمع نع «داهلا نب ديزي نع دعس نب ثيل ثيدح نم دنسملاو ننسلا فو
 حربأ ال كتزعب :َكو هبرل لاق سيلبإ نإ " :لوقي كي هللا لوسر تعم :لاق يردنخلا ديعس

 رفغأ حربأ ال يلالجو ٍتزعبف :َكي هبر هل لاقف .مهيف مهحاورأ تماد ام مدآ نب يوغأ

06 

 ملعلا فعض نم حقي نايصعلا

 يخبنيهنأب ًالاع ناك نوكي ال دق ءًاكرت وأ ًالعف ناك ءاوس ءهنم دبعلا بوتي ام عيمجو

 بوجوب ملاع ريغ نوكي ام ًاريثك ناسنإلا نإف .كلذب ماع ناك نوكي دقو «هنم ةبوتلا

 هحبق وأ هبوجو دعب اميف هل نيبتي مث ,هحبق وأ ءيشلا

 «بجاولا لعفل ىضتقملا فعضل هلعفي وأ هكرتيو «هحبق وأ هبوجوب ًالاع نوكي دقو

 .هحبقو هبوجوب ملعلا فعض عم الإ عقي داكي ال اذه نكل .حيبقلا لعفل ىضتقملا ةوق وأ

 ةبوتلا اَمْنِإَ) :هناحبس لاق اذهلو «نيفرطلا يف ةمزاحلا ةدارإلا مزلتسا ملعلا لمك اذإف الإو

 مهل هلل بوعي كتوأف بيرق نم َنوُبوي مه اهب مولا َنوُمَْي َنيذَلل هللا ىلع

 .[31١:ءاسنلا] (اًميكَح اًميِلَع هللا ناَكَو

 بات نم لكو «لهاج وهف هللا ىصع نم لك :5 دمحم باحصأ لاق :ةيلاعلا وبأ لاق

 .©"بيرق نم بات دقف توملا لبق

 ىَلَع | بو بك ْمُكِيلَع ْمالَس لق انتا َنوُنمْوُي َنيِذْلا َكءاَج اَذِإَو) :ىلاعت لاقو

 روع هلق حّلصأَو هدغَب نم باك مف ةلاهَجب َءوس ْمُكِْم لمع نم هلأ ةَمْحّرلا هسقت

 .اهريغ :لصألا يف )١(
 ىلعي وبأو دمحأ هاور )3017/٠١(« عمجملا يف يمثيملا لاقو «(53/؟)دمحأ هاور ؛ ؛حيحص ثيدح (؟)

 يدانسإ دحأ كلذكو حيحصلا لاجر هلاجر دمح أ يدانسإ دحأو طسوألا يف ناربطلاو .. .هوحتب

 .دمحأل ظفللاو «ىلعي يبأ

 ٠٠٠ بات نم لكو :هلوق ريغ هوحنب ةيلاعلا بأ نم(88757)ريرج نبا هاور (*)



 مالسإلا خيشل ةبوتلا

 ملعلا نم هل ددجتيف ,ىده دادزيو «رونلا ىلإ تاملظلا نم جرخي لازي ال نمؤملاو

 .هلعفو هكرت امم بوتيف ءكلذ لبق نكي مل ام ناهيإلاو

 نإ " :ك يبلا لاق امك «بونذلا نير نم هل ضرع امث هيلحبو بلقلا لقصت ةبوتلاو
 داز نإو ةبلق لقص رفغتساو عزنو بات نإف ءءادوس ةتكن هبلق يف تتكت بنذأ اذإ دبعلا

 اوُناَك ام مهبوُلُق ىَلَع َناَر َلَب الَك) :رثلا لاق يذلا نازل عللدق ديف قلعت حن اييبق

 ا ١[ 4 :نيففطملا](َنوُبسْحكي

 يف هللا رفغتسأل ٍنإو ؛يبلق ىلع ناغيل هنإ " :حيحصلا ثيدحلا يف خيي يبنلا لاق دقو
 .0"2" ةرم ةئام مويلا

 تادارإلا نم ةبوتلا نم مظعأ تاداقتعالا نم ةبوتلا
 لعف وأ ًابجاو كرت نم نإف «تادارإلا نم ةبوتلا نم مظعأ تاداقتعالا نم ةبوتلاو

 .هحبقو هبوجو دقتعي احيبق

 يف نوكي الف «حيبقلا لعف ادق نم اهنامو يجاولا لذكر انل يعاد فاففالا فلل ناجتك
 .ةضراعتم هفراوصو هيعاود نوكت لب «فراوصلاو يعاودلا تباث هكرتو هلعف

 بجاولا نودؤي ةرات «ةماول مهسفنأ نوكتو «مولتلا اذه ىلع بلاغلا نوكي اذهلو
 ةلبقلا قاسف نم ريثك يف هدحت امك «هنولعفي ةراتو «حيبقلا نوكرتي ةراتو «هنوكرتي ةراتو
 «ىرخأ افوكرتيو ةرات تائيسلا نولعفيو «ىرحخأ اهوعنمعيو ةرات قوقحلا نودؤي نيذلا

 نع ىهنيو بجاولا لعفب رمأي يذلا نامبإلا لصأ مهعم ذإ ءمهولق يف تادارإلا ضراعتل
 .كلذ فالح ىلإ مهوعدي ام تاوهشلاو تاهبشلا نم مهعمو «حيبقلا لعف

 تباث نوكي اذهف «هعيرحت داقتعا عم هكرتو «هبوجو داقتعا عم ناسنإلا هلعف ام امأو
 الوأ هداقتعا حالصإ ىلإ هتبوت جاتحت اذهو «ريثكب لوألا نم مظعأ ءفراوصلاو يعاودلا

 امك هداقتعا كرتي نأ ىلإ عاد هعم سيل ذإ :لوألا نم بعصأ نوكي دق اذهو .قحلا نايبو

 .هدارم كرتي نأ ىلإ لوألا عم ناك

 راصألا لثم «داقتعالا بجوم فلاخي اميف ضرغ هل ناك اذإ لهسأ نوكي دقو
 ةفلاخم عم ؛مهنم ةيزحلا ذخأو مهل نيملسملا لالذإو .باتكلا لهأ ىلع لا لالغألاو

 املك

 .مدقتو هريغو ("775) يذمرتلا هاو نسح ثيدح )1١(
 .مدقتو ملسم هاور (2)



 1١ ما/

 نيبتي يح لطاب وأ قح وه له .هداقتعا يف رظني نأ ىلإ ًايعاد نوكي دق اذهف ءهل نيملسملا

 رهق كلذكو البلا اذه نم هب جرخي هداقتعا يف هل ًابغرم ًاضيأ نوكي دقو ءقحلاهل

 .مالسإلا نساحم يف رظنلا ىلإ مهوعدي رسألاب مهودعل نيملسملا

 نانواعتي ةدارإلاو داقتعالا

 .كرتلاو لعفلا يف ميظع ريثأت داقتعالل امك «داقتعالا ةنواعم يف ميظع ريثأت ةبهرلاو ةبغرللف .

 .نانواعتي ةدارإلاو داقتعالا نم ؛ءلمعلاو ملعلا نم دحاو لكف

 رظنلا ديؤي اهبجومب لمعلاو «ةبهرو ةبغر ةدارإلاو هبجومب لمعلا ىلإ رعدي داقتعالاو ملعلاف
 .ملعي مل ام ملع هللا هثروأ ملع امب لمع نم :لاقي امك «لمعلاو ةدارإلا كلتل قفاوملا ملعلاو

 َناَكَل هب َنوُظَعوُي ام ام اوُلَعف مهن ََْو) :هلوق لثم يف ةددعتم اذه دهاوش نآرقلا ينو

 اًطارص مُهاَتْيدَهَلَو + اًميظَع اًرْجَأ اندَل نم مُهاَْيكأ اذِإَو * اني دَضَأَو مل مد

 .[55-58 :ءاسنلا ](اًميقتْسُم

 رو ْمُكَل لعجَيو هتمْحُر نم ٍْيَلفك ْمُكَؤُي هلوُسَرِب اوُنمآَو هللا اوُقُنا) :هلوق يفو
 .[4 ديدحلا](ٌميِحُو د ٌروُفَغ هللاو ْمُكَل رفغَيو هب نوُشْمَت

 ةبوتلا كاك يهرنك ناعر افكلا ٍبقاعي امك داقتعالا ىلع ًابقاعم ناسنإلا ناك اذإف

 لِ الإ لإ نم اَمَو هالك ْثلاَق هللا نإ اوُلاَق نيا َرَمَك ْدَقَل) :ىلاعت لاق امك .ةرهاظ

 نوُبوُكَي لق + ْميلأ باَدع مهم اوُرَفك َنيذْلا نَسَِل ولفي اًمَع اوََُي مَ نإ : ٌدحاَو

 | 7 ا :ةدئاملا](ميحُر ٌر ةوُفَغ ُهللاَو ُهَكوُرفْغَتْسَيَو هللا ىلإ

 ْمُهوُمُكَجَو ْثْيَح َنيكرُْمْلا اوُلُعقاَف مْرحْلا ُرُهشألا خلَسنا اذإق) :للحعت لاقو

 ةاكّزلا اًوكآَو ةالّصلا اوُماَقَأَو اوُباك نإف دّصْرَم لك ْمُهَل اوُدُعُفاَو مُهوُرِصْحاَو م ْمُهوُذْحَر

 هب هللا ذحاؤي ال يذلا نايسنلاو ًاطخلاك روفغملا داقتعالا امأف .[ه: ةبوتلا] (ْمُهَليبَس ادلع
 .[؟ 65 :ةرقبلا] (انأطخأ أ انيس نإ اكذخاَوُ ال ابر :هلوق يف امك ةمألا هذه 0

 .©0كلذ لعف دق هللا نأ حيحصلا يف تبث دقو

 هلف أطحاف دهتجا اذإو «نارجأ هلف باصأف مكاحلا دهتجا اذإ " : ىبنلا لاق امكو

 مالساإلا خيشل ةبوتلا

 .(١؟5)ملسم هاور 2(



 ١44 مالسإلا خيشل ةبوتلا

 الو هيف مذ ال امم باتي فيكف هنم بات هنإ ليق نإ :هلثم يف لاقي دق اذهف .2” رحأ
 ؟هل نيبت اذإ قحلا ىلإ ناسنإلا عجري ال فيكف هنم باتي ال ليق نإو ؟باقع

 هب رومأم وه ام كرت دق هبحاص نأل ؛هريغ نم باتي امك هنم باتي هنأ كلذ باوجو

 :حاوحاو بولقلا لامعأ نم هعبتي امو ملعلا نم رمألا سفن يف
 امو داقتعالا نم لف دقن إف اقرار .هبلط يف هريصقتل امإو هغولب نع هزجعل امإ

 يهنلا هنع طقس نكل ءرمألا سفن يف هنع يهنم وه ام حراوجلاو بولقلا لامعأ نم هعبتي
 .هحبق ةفرعم ىلع هتردق مدعل

 وه ام ملعلا نع زجاعلا فلكُي الف «ةردقلاو ملعلا نم نكمتلاب طورشم فيلكتلاو
 ارومأم راص ملعلا ىلع ةردق هل تددجت اذإ نكل ءكلذك ئطخملاو يسانلاو ؛هنع زحاع
 .هعابتاب ذئيح ًارومأم راص ملعلا هل ددحت اذإو «هبلطب

 .بحاولا ملعلا بلط نم هيلع ردقي ام كرت ىلع ًامومذم لاحلا هذه يف راصو

 بلطي نوفام وهف نفت رش داد انف ضر أو «ملعلا نع هل نايت اه عادا كرت لغو
 هدجي نيقيلاو ملعلا نإف ءطق انقيتسم نوكي ال عئطحملا دقتعملاو «قحلا هل نيبي يذلا ملعلا
 ,هقوذو همهو هرصبو هعمس دجي املثم ؛هتاكرحو هتاكاردإ رئاس دجي امك هسفن نم ناسنإلا

 نكي مل اذإ امأو .هملع هنأ ملعي ًانيقي هملع اذإو «هآر هنأ ملعي ًانيقي ءيشلا ىأر اذإ وهف
 نوكي امنإو .يئارلا دجي مل هتيؤر نقيتسي مل اذإ امك «ملاعلا هدجي ام دجي ال هنإف انقيتسم

 .هداقتعا بجوت ةدارإ عونو نظ هدنع

 َنَظلا الإ َنوُعِبتَي نإ) :ىلاعتو هناحبس لاق امك مهسوفن يف مدآ ونب هدجي يذلا اذه

 .[؟::مجنل] 4 ىلا مهر نم مهَءاَج دَعلَو ئفلألا ىو ام

 مل اذإ وهو فناكمإ بسحب هيلإ جاتحي يذلا ملعلا بلطب ارو ناسنإلا ناك اذإو

 هب رمأ ام كرت نإف «داهتجالاو بلطلاب رومأم وهف ملعلا دجي مل هنأ ملعي (و) نيقيلا دجي
 .كلذ ىلع باقعلاو مذلل اقحتسم ناك

 نع اياك ناك قرت رع ارتحم  الماج ناك هنأ ملعو ؛هملعو قحلا هل نيبت اذإف

 ناكو ؛كاذ ذإ هزجعل هنع عجر ام هنع افع دق هللا ناك نإو «قحلا ىلإ لطابلا نم عجر هنأ

 لك هللا لوسر عم هنأ 45 صاعلا نب ورمع نع(5١17١)ملسمو (7520175/9١)يراخبلا هاور )١(
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 نم مدآ ينب أطخ نم ريثكف «قحلا بلط يف طيرفت نم ًالوأ هيف لصح امئ ًابقات ًاضيأ
 را لا نفح توطا ميدعل

 ىلع ناسنإلا لمجم امرتكأ نإن .هللا نم ىده ريغب هاوه عابتا نم ًايئات انفي ناكو

 «سفنَأْلا ىَوْهَت اَمَو نَظلا لإ نوع نإ :ىلاعت لاق امك هاوه وه ئطخملا نظلا عابتا

 ضيرملاك هيلع ردق مث لعفلا نع اا ناك لاحك هلاحو اذه سيلو .[؟*:مجنلا]

 وحنو «مميتب يلصملاكو «نمأ اذإ فئاخلاكو «كلذ دعب هيلع ردق اذإ مايقلا قيطي ال يذلا

 دقو «مهيولق يف ةتباث لامكلا ةهجو ىلع هب رومأملا لعفلل مهتدارإ تناك اذإ كلذو «ءالؤه

 «لعافلا باوث لثم ناك - مهزجعل همامت اوكرت امغِإَو «دارملا نم هيلع نوردقي اماوملع

 بتك رفاس وأ دبعلا ضرم اذإ " :ىسوم يبأ نع هيلع قفتملا ثيدحلا يف ِِي ىبنلا لاق امك

 .©0" ميقم حيحص وهو لمعي ناك ام لمعلا نم هل
 الإ ًايداو متعطق الو ًاريسم مترس ام ًالاجرل ةنيدملاب نإ " : يبنلا نع حيحصلا يفو

 071 لا ويس مع اوك

 َنوُدهاَجْمْلاَو ٍررّضلا يلوأ ُرْيَع َندمْؤُمْلا نم َنوُدعاَقْلا يِوتْسَي ال :ىلاعت لاق دقو

 . [ة. 6 :ءاسنلا] ](مهسفلأو ْمهلاَومب َنيِدهاَجمْلا هللا لّصَق ْمِهسُفلَأَو مِهلاَوْمَأب هللا ليبَس يف

 «ناكمإلا بسحب هلعف ةدارإو «هب رمألا داقتعاو ؛لماكلا هب رومأملاب ملع مهل ءالؤهف

 ؛لماكلا لعفلا يف ةبغر ددجتت مل ةردق مهل تددحت اذإف «هب رومأملل مهئادأ نم هلك اذهو

 .هصخن ةدارإ نم لعفلا اذهل دب ال ناك نإو «ةمدقتملا ةبغرلا كلتب لمعلا ددجتي امنإو

 دنع ةالصلاب ةأرملا رمؤت امك .طقف لاحلا هذه يف الإ كلذب نيرومأم ءالؤه نكي ملو

 ةاكزلاب يكرملا رمؤي امكو «هغولب دنع هيلع بحي امب يبصلا رمؤي امكو «ضيحلا ءاضقنا

 .تقولا لوخد دعب ةالصلاب يلصملاو ءلوحلاو باصنلا كلم دعب

 ىلع باني الف «ةدارإلاو داقتعالاو ملعلاب ىتأ دق نكي مل هنإف ئطخملاو يسانلا امأو

 :ىلاعت لاق امك امب هنم لضفأ كلذ هل لصح يذلا نوكي لب «هل نكت مل لا رومألا هذه

 .[::رمزلا](َنوُمَلْعَي ال َنيِذلاَو َنوُمَلَْي َنيذْلا يوَتْسَي لَه)

 ادي لشي ناك اينو جيس لانج نبل ضرسم اذإ " :هظفلو (/4/١)يراخبسلا هاور (1)

 .هيلع قفتي ملو يرامخبلا دارفأ نم ثيدحلاو " ايدك

 .رباج نع (١١91١)ملسمو «(91/4)سنأ نع يرابلا هاور )١(
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 ليضفت يف ىنتسا امك روذعملا نئتسي مل ءاقلطم ملعي ال يذلاو ملعي يذلا نيب ةاواسملا ىفنف
 ىّمْغألا يِوتْسَي امو :هلوقك اذه وحن نم نآرقلا يف ام رئاس كلذكو رودولا هعافإ قلع طيهاعا

 0 :رطاف] | (نرزخل 0 لل 1 رو 1 تامل دا الو نصت

1010001 
 يف ُهَلْكَم نَمُك ِساّنلا يف هب يشْمَي َْي اًروُ ُهَل اَنْلَعَجَو ُهاَنْيَيْحَأَف اَنْيَم ناك نَم َوَأ) :هلوقو

 .[1 "1 :ماعنألا] (ج ٍراَخب سيل تاّملظلا

 «نارجأ هلف باصأف مكاحلا دهتجا اذإ " :هيلع قفتملا ثيدحلا يف 6 يبلا لاق اذملو

 ,20" رجأ هلف أطخأف دهتجا اذإو

 لعج امك «هيلع رداقلا رجأك هداهتجا عم باوصلا ةباصإ ىلع زجاعلا رجأ لعجي م
 داهجلا نع دعاقلا نم روذعملا لعج امك «ميقملا حيحصلا باوث لثم رفاسملو ضيرملل

 لمع يف نايوتسملاف «عبات ندبلاو ءبلقلا وه لصألا نإف دهاجملا ةلزنمم هتبغر تمت يذلا
 هملع :بلقلا لمع يف نيلضافتملا فالخب «نالئامتم هندب ردقي امهنم ناك لعف اذإ بلقلا

 .نالثامتي ال امهإف «كلذ عبتي امو هتدارإو

 .هبلقب نامبإلا نم هكرت ام ىلع دبعلا بقاعي اذهلو

 قافتاب هندب هنع زجع ام ىلع بقاعي الو «قاطي ال ام فيلكت كلذ نإ :ليق نإو

 وه سيلو هبحت الو هديرت ال هسفن تناك نإو هلعفو هتدارإب رمأ ام كرت ىلع وهف «نيملسملا
 .امهوحنو ىمعألاو دعقملا داهجك .هندب هنع زجع ام كرت ىلع ًابقاعم

 تايآ ذإ هيدعتو هطيرفتل هديرت الو ءهلوسر هب هللا ثعب يذلا قحلا ملعت ال امنإ هسفنو

 ةوقلا نمضتت يلا ةرطفلا ىلع دولوم لك هللا قلخ دقو «بوبحم وهو «ةرهاظ قحلا كلذ

 يف غي يبلا لاق امك .هريغ نع هدلقي امم هترطف ريغ نكلو «هتبحم ىلعو قحلا ةفرعم ىلع
 .هناسجمب وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك " :هيلع قفتملا ثيدحلا
 20" ءاعدج نم اهيف نوسحت له «ءاعمج ةميهبلا جتنت امك

 .مدقتو «هيلع قفتم )١(

 دلوي الإ دولوم نم ام " :ظفلب امهدنع ثيدحلا ردصو (5١5/)ملسمو ١(( 8/١/؟)يراحبلا هاور (؟)

 .ثيدحلا ا ةرطفلا ىلع



 مالسسسإلا خيشل ةبوتللا سليب سل ابهءهءهههبهبسمسسشس ل وأ

 قلحخ نم هريغ ام ىلع ةبوقعلا قحتسي وهف «ةمالسلاو ةحصلا ىلع قلخم دق ناك اذإو

 .سفنلا ىوق امو نظلا هعابّتال هناودعو هطيرفتب هللا

 ثَعْبَل تح َنيِبَذعُم انك اَمَو) :هناحبس لاقو «نيرذنمو نيرشبم لسرلا هللا ثعب دقو

 1 ١[. ه :ءارسإلا](ًالوُسَر

 ةيربخلا لئاسملا يف ةمألا هذه نم ىسانلاو عيطخملا دهتحملا نيب قرفلا هب رهظي امث اذهو

 ليق اذإ «ةلاسرلا هتغلب يذلا باتكلا لهأو نيكرشملاو رافكلا نم ئطخملا نيبو «ةيلمعلاو

 دهتجي نأ روصتُي ال «هناودعو هطيرفتل الإ هؤطخ نوكي ال كاذ نإف ءقحلل دناعم هنإ

 بلط يف عسولا غارفتسا داهتجالاو -دهتجا يم لب «لوسرلاب نامبإلا يف ًابطخم نوكيف
 .بير الب هب ملعلل ابيصم ناك -كلذب ملعلا

 نم لك لمشي يذلا مامتلاو لامكلا ةيامف يف هيعاودو لوسرلا هب ءاج ام لئالد نإف

 ريثك فالخب باقعلا قحتسيف ناودعو طيرفتل الإ لوسرلا عابتا طق دحأ كرتي الو «هتغلب

 ال ثيحب ءاهماوعو ةمألا صاوخ نم ريثك نع هملع بزعي دق هنإف هب ءاج ام ليصفت نم

 هب اونمآ دق مهنأ عم هكرتب نوبقاعي الف نيطرفم الو نيرصقم ال هتفرعم كرت يف نونوكي
 .لسرلا هب ءاج امب مهنامإ يف المحب ًاناعإ

 لعفل يعاودلا هعم قسافلا نأ امك «هب ناميإلا لوصأ نيهعمو الد ةبتاونسما سوف

 .روظحملا كرتو رومأملا

 لك «داقتعالا ةحص عم لعفلاب قسافلاو ةمألا هذه نم ليوأتلاب : ئطحملا ناك انذهلف

 لهأو نيكرشملا نم رافكلاك امهنم دحاو سيلو هجو نم ًائيسمو .هجو نم ًانسحم امهنم
 .ةتوافتم تاجرد ىلع كلذ يف اوناك نإو «باتكلا

 هدضل ًالعاف الو ًاقلطم لمعلاو داقتعالا نم هب رمأ امل ًاكرات سيل امهنم لك لب

 :ةيارمأ اهب لكل كسلا «لويمرلا هي ءاعماو كي ماع اعز عنا ةيق لوانلا» لب اقلط

 ,هملع اذإ صفا مالسإلاو ناميإلا ىلإ هوعديو .هلهج ام لوانتي مالسإلاو ناميإلا اذهو

 .هب ابذعم نوكي دقو هل اروفغم نوكي دق ام هسفنل هملظو هلهج نم كلذ ضراع نكل

 لصألا لعف (ىلإ هل عاد) وه ام ضغبو حبقب نامبإلا نم هعم لمعلاب رجافلا كلذلو
 فالزخب ,هتعاط لامك عنم ام هاوه نم كلذ ضراع نكل «هكرت ىلإ عادو هب رومأملا

 .هب رفاكلاو ِكلَ# لوسرلل بذكملا



 188 ششسس ل مالسالا خيشل ةيوتلا

 نم :ةعبتا ام نوكي ذق نكل ةايضفت الو ةلمج آل'هل علستسي لو قلاب قدضي ل: :هنإف
 عم عيطتسي ال ثيحب هيف رظنلا نم هل ًاعنامو لوسرلا هب ءاج ام ضعبل ًابجوم هاوهو هنظ
 .هب عمسي نأ كلذ

 َنيِذْلا * اًضْرَع َنيِرِفاَكْلل ذئَمْوَي منهج اَنْضَرَعَو) :هناحبس لاق امك عقاو اذهف
 .[!دلعك .:فيكلا]# اًعمس اًعْمَس نوُعيطَتْسَي آل اولاكو يركذ نع ءاطغ يف ُمُهْنْيَغَأ تن

 مهن ىَلَع َنوُصَرْعُي كتلوأ اًبذك هللا ىَلَع ىَرتفا مم ُمَلْظأ نَمَور) :ىلاعت لاقو

 َنيِذّلا * َنيملاَظلا ىَلع هللا عل الأ مِهبَر ىَلَع اوُبَدَك َنيِذْلا ءالؤَه داَهْشَألا لومفو

 اوُنوُكَي ْمَل كتّلوأ * َنوُرفاَك ْمُه ةرخآلاب ْمُهَو اًجّوع اَهَتوُعِبَيو هللا ليس نع َنوُدصَي
 ام باَذعْلا مهل فعاَصُي ءاَيلْوُأ نم هللا نود نم مهل ناك اَمَو ٍضرألا يف َنيِزِجْعُم

 .[؟ ١١-. :دوه]4«نو' ُرِصْبُي اوناك اَمَ َو َعْمّسلا َنوُعيطَتْسَي اوُناَك

 هنم بنذب رومأملل هكرت ناك نمو هناودعو هطيرفتب ناك ةعاطتسالا هذه مدع نكل

 هلوق اذه نمو هباقعو همذ نم ًاعنام كلذ نكي مل - هنم بنذب روظحلا لإ هترؤرحت تأ

 ١6[. :ماعتألا] 4ةّرَم لّوأ هب اوُنمْوُي مل امك َمُهَراَصَْأَو مهتدتفأ بلقثو) ::ةناكتيم

 «نوُئمَؤُي ام الياَقَف مهرْفُكب هللا ْمُهنَعَل لَب ْفْلع اَنبوُلُق اولاَق ور :ىلاعت لاقو

 .[88:ةرقبلا]

 4ًاليلَق الإ َنوُئمْوُي َالَق مهرفكب اَهَْلَع هللا َعَبَط لَب فلغ انُبوَلق ْمِهلْوَقَو) :لاقو
 ١[. 5 ه:ءاسنلا]

 مث «نامزالتي مثإلاو أطخلا :نولوقي نيذلا نيملكتملا نم ةفئاط لوق فعض رهظي اذكو

 ةلزتعملا نم ريثك هلوقي امك «بيصم ةيملعلا لئاسملا يف دهتحمب لك :لوقي نم مهنم

 رخو يسرا ءاونيتاصضاا طحلاو «ئطخع ' 'مهيف لب :لوقي نم مهنمو ةيرعشألاو
 .هيلع بجو امل اكرات نوكي ائنطخم نوكي ثيح هنأ اودقتعا مهنأ كلذو

 نيعم مكح ةلأسملا يف هلل نوكي الف «هب رومأملل ًاكرات نكي مل اذإف :نولوألا لاق مث
 .هتفرعم نم نكمتي مل اذإ هقح يف ًامكح صوصنملا مكحلا نوكي ال وأ

 .اغأ نوكي هن يوماملل اكرات وكي اهطتع ناك اك: لب نورا لاقأو

 ." اهيف " :عوبطملا لصألا يف (1)



 متاحجحسالا شا هوز ١

 نكمتي مل اذإف هتفرعم نم نكمتلا ةلزمي طرش نكل ءاقلطم ارمأ رومأم هنأ قيقحتلاو

 .هيف ادوجوم مثالا طرش نوكي ال هتفرعم نم
 تبثيو ءهاضريو هللا هبحي يذلا وهو «هب رومأملا وه نوكي نأ يفني ال كلذ نكلو

 نوكيف ذئتيحو ؛ةصاخ هقح يف طرشلا تاوفل دابعلا ضعب نع طقس امعإو .هلعف اذإ هلعاف

 .اًيظفل ًاعازن عضاوملا ضعب يف عازنلا

 ؟رمألا نتفن" ف انتم ناك انإو ةداهتجا هو كيم قه له «ءاملطلا تلتخا اذهو

 نع نيتياور يضاقلا امهركذ نيلوق ىلع ؟رمألا سفن فو هداهتجا يف ئطخم وه وأ
 ْ .ريصقتلاو روصقلا هب ئيعُي دق داهتجالا يف أطخلا نأ كلذو .دمحأ

 سيل ءرصاق زجاع هلل يذلا مكحلا ةفرعم نع زجاعلا ذإ «ريصقتلا الإ هب ئعي ال دقو

 .هيلع دعب اميف طرفم الو رصقم,

 يذلا ليلدلاب لدتسي مل هنأ يعمم «هلالدتسا يف أطحأ دارأ ؛هداهتجا يف أطخأ :لاق اذإف

 هباصأ ول ذإ «قحلا هل لصوملا لالدتسالا اذه أطخأ هنأ بير الو «قحلا سفن ىلإ هلصوي

 .هكرت ىلع بقاعي الف لالدتسالا اذه ىلع ًارداق نكي مل هنكل «قحلا باصأل

 لب «داهتجالا نم هيلع ردق اميف ئطخي مل هنأ دارأ ,هداهتجا يف ئطخي مل :لاق نمو

 سفن يف بولطملا كاردإ يف ايفاك داهتجالا نم هرودقم نكي مل نكل ههجو ىلع هلعف
 .رمألا

 ؟هب رمأ ام لعفي مل وأ هب رمأ ام لعف له :لاقُي نأ عازنلا اذه لثمو

 دقف نكمملا لمعلا نم هقح يف هب رومأملا امأو «هلعفي مل رمألا سفن يف هب رومأملاف
 مأ «ةدحاو -رمألا سفن يف- مارحلا :لاقي له «ةيبنجأب هتخأ تهبتشا اذإ كلذلو ءههلعف

 .رابتعالا اذهب نيلوقلا ىلع ؟ناتمرحم ناتنثالا

 نيملسملا نم دحأ دنع زوجت ا* تانسحلا نم ةبوتلا

 «تانسحلا نم بات نم لب «نيملسملا نم دحأ دنع زوجت الف تانسحلا نم ةبوتلا امأف

 .قساف امإو رفاك امإ وهف «تانسحلا نم بات هنأب هملع عم

 ناميإلا يه تانسحلا نأ كلذو - لاض لهاج وهف تانسحلا نم بات هنأ ملعي مل نإو

 .رفك كلذو (ةدر هنع عوحرلاو .هنع ع وجرلا يه ناميإلا نم ةبوتلاف ,حلاصلا لمعلاو

 .ةيصعم وأ قوسف كلذو هب هللا رمأ امع عوجر ةحلاصلا لامعألا نم ةبوتلاو
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 لكف «نايصعلاو قوسفلاو رفكلا مهيلإ هركو «ناميإلا نينمؤملا ىلإ ببح ىلاعت هللاو
 مزعلاو ىضم ام ىلع مدنلا نمضتت ةبوتلاو .ةبحتسم امإو ةبحاو امإ دبعلا اهلعفي ةةدسح

 ."لبقتسملا يف هلثم ىلإ دوعي ال نأ ىلع

 ام ىلع مدنلا يه :ةبوتلا ةقيقحف :(١/87١)نيكلاسلا جرادم يف هللا همحر «ميقلا نبا مامإلا لاق )١(
 .لبقتسملا يف هدواعي ال نأ ىلع مزعلاو لاحلا يف هنع عالقإلاو .يضاملا يق هنم فلس
 عجري ذئنيحف . .مزعيو «علقيو مدني :تقولا كلذ يف ةبوتلا هيف عقت يذلا تقولا يف عمتجت ة ةثالثلاو

 تلعج ةثالثلا كلت ىلع ًافقوتم ناك املو .ةبوتلا ةقيقح وه عوجرلا اذهو ال قلُخخ يلا ةيدوبعلا ىلإ

 ىلع ليلد كلذف حيبقلا ىلع ىلع مدني مل نم ذإ .هب الإ ةبوتلا ققحتت ال هنإف :مدنلا امأف هل طئارش

 ةجام نباو «((2574)دمحأ هاور :حيحص ثيدح)ةبوت مدنلا دنسملا يفو .هيلع هرارصإو .هب هئاضر
 .(يبهذلا هقفاوو هححصو (؟ 47/4)مكاحلاو ((475؟)
 نم سانلا نم نإف .لاكشإ هيفف :راذتعالا امأو .بنذلا ةرشابم عم ةبوتلا ليحتستف :عالقإلا امأو
 الو ءامي فارتعا راذتعالا كرتو «ةيانحللا نع ةجاح راذتعالا نإف راذتعالا كرت ةبوتلا مام نم :لوقي
 ((47517)ةجام نباو (؟ه8)دمحأ هاور :حيحص ثيدح .فارتعالا دعب الإ ةبوتلا حالصت
 .يهذلا هقفاوو هححصو (؟ 47/4)مكاحلاو

 :ءيش ف هيلع بتع دقو هسيئرل ءارعشلا ضعب لوقي كلذ ينو
 لوقت امك لوقأ ئيكلو راذنتعاب كبتع تلباق امو

 ليمحللا قلخلا اننيب مكحيو راتسكداب كوتع بام قرطأر
 راذتعالا كرت :فارتعالا مامتف .هيلع هبتع لازأو .هروف نم هيلإ بكرو ماق هتلاقم سيئرلا عم املف

 بنذم نيكلو «رصتتأف يل ةوق الو .رذتعاف بنذ نم يل ةءارب ال مهللا :هناسلو هبلق ف نوكي نأب

 .كل قحلاف الإو توفع نإف .ييانج ضحمو ءكقح ضحم وه امنإو يل رذع ال مهللا «رفغتسم

 ةبلغو «ةنكسملاو فعضلا راهظإ راذتعالاب دارأ هنأ لزانملا بحاص «مالك نم يل رهظي يذلاو
 اراكنإ الو «هب ًالهج الو ءكقحب ةناهتسا نم ناك ام ئيم نكي مل هنأو ءسفنلا ناطلس ةوقو «ودعلا
 اعمطو ةوهشلا ضرم ةوقلا فعضو «ىوه لا ةبلغ نم ناك امنِإو .كديعوب ةناهتسا الو ءكعالطإل

 .كمركل ءاجرو «كب نظ نسحو «كوفع ىلع ًالاكتاو .كترفغم ين
 يلع يحرملا كرتسو «ءوسلاب ةرامألا سفنلاو هرورغلا كب ينرغو كتمحرو كملح ةعس يف اعمطو
 اذه وحنو كقيفوتب الإ كتعاط ىلع ةنوعم الو ؛كب الإ يل ماصتعالا ىلإ ليبس الو «يلهج يناعأو
 نم اذهف :ةيدوبعلاب رارقإلاو ءرجعلاب فارتعالاو «راقتفالاو للذتلاو فاطعتسالل نمضتملا مالكلا
 ش .ةبوتلا مامت

 نم بحي ًاضيأ (و)هل قلمتي نأ هدبع نم بحي هللاو لجو زع مهرل نرقلعتملا سايكألا هكلسي امنإو
 .دومحملا راذتعا وه اذهف .هبنذ نم هيلإ لصنتيو هيلإ رذتعي نأ هدبع

 رادقألا ىلع هبنذل لمحو «برلا ىلع دبعلا نم جاجتحاو هلل ةمصاخم وهف :ردقلاب راذتعالا امأو
 .هللا ءامصخ لعف اذهو
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 هقحلي ملأو هتهاركو هضغبو «هيلع مدن ام حبق داقتعا :ءايشأ ةثالث نمضتي مدنلاو

 ىلع مل أتي ثيحب ههركو كلذ ضغب وأ «بابحتسا وأ باجيإ هب هللا رمأ ام حبق نمف هيلع

 .كلذ بسحب قافنلا نم هيفف ءهدوجوب ىذأتيو (هلعف

 هلامك نم هجرخي رغصأ قافن امإو ديال هجرخي ربكأ قافن امإ وهو

 طَبحأَف ُهَن ةكاوضر اوُهرَكَو هللا طَخْسُأ اَم اوُعَبا ْمُهلب اب َكِلَذ) :ىلاعت لاق .هيلع بجاولا

 ؟ةيآلا هذه دا ودل 0 0 . لت بهذا نم ملا

 .ةقيلخلا راذعأ ةماقإ :لاق ؟هب دارملا ام :| ولاق

 ٍق بيغرتلاو بهاذلا ينافلا اذه ف ديهزتلا :امي دارملا امنإو .همالكو هللاب لهاجلا ذه بذكو

 شهيف هب بعلي ام هل نيزي يذلا يبصلا ةلزنمب .هعبتاو نيزملا 0 .مئادلا يقابلا

 ايندلا نييزت فيضي ىلاعت هللاو (سائلل انيز) لقي ملف ن نييزتلا لعاف ركذي مل هن أ عم هل كرحتيو هيلإ

 .[47:ماعنألا](َنوُلَمْعَي اوُناَك اَم ُناَطْيَشلا 'ْمُهَل َنُيْزَو) :ىلاعت لاق امك نيطايشلا ىلإ يصاعملاو

 فو :١[. ماعنألا] (ْمُه اكس مهدالؤأ لْثَق نيكِرُْمْلا َنّم م ريثكل نير كلذكو) :لاقو
 ني هل سولو هزني يركع نمللإ نسير اعيش ةيادحلا نم يلإ سيلو ًايعادو ًايداه تنعب " :ثيدحلا

 " لماكلا " يف يدع نباو " ءافعضلا " يف يليقعلا هاور :ادج فيعض ثيدح ”" ءيش ةلالضلا

 يعي -دلاخ :يليقعلا هجرخم لاق :(؟5١٠/) "ضيفلا"يف يوانملا لاقو - ريبكلا حتفلا " يف امك

 .لصأ هل فرعي الو ظوفحم ريغ هئيدحو للقنلاب ةفرعع سيل- يمشيملا نب نمرلا دمع نبا
 ٠١[. /.:ماعنألا](ْمُهَلَمَع ةّمأ لكل اني ) َكلَّذك) :ىلاعت هلوق اذه ضقاني الو

 ةئيسلا :ةئيسلا ةبوقع نمف .مهل ناطيشلا هنيز ام ىلإ يركز ىلع ره ةيوتع اسكت ةتيرح# ةرف

 .اهدعب

 .اهدعب ةنسحلا ةنسحلا باوث نمو

 .ءيش ف راذتعالا نم وه سيلو «ةبوتلل فانم ردقلاب جاجتحالا نأ :دوصقملاو

 تمكح تنأو .يلع تردق تنأو كؤاضق اذه بر اي :لاقف بنذأ اذإ دبعلا نإ «راثآلا ضعب فو

 .تدهتجاو تدرأ تنأو «تبسك تنأو .تلمع تنأو :بك هللا لوقي .يلع تبتك تنأو .يلع

 .هيلع كبقاعأ انأو

 تردق انأو :ْكْمَك هللا لوقي .تلعف انأو .تيدتعا انأو .تأطمأ انأو .تملظ انأ بر اي :لاق اذإو

 انأو .اهتلمع انأ بر اي :لاقف .ةنسح لمع اذإو .كل رفغأ انأو .تبتكو تيضقو كيلع

 بر اي :لاق اذإو .كتقفو انأو .كتنعأ انأو :َكْبَو هللا لوقي .تمعطأ انأو .تيلص انأو .تقدصت

 .اهتبسك تنأو .اهتدرأ تنأو .اهتلمع تنأو :هللا لوقي .يلع تننم تنأو .ئتقفوو ئتنعأ تنأ

 .ةبوتلل فانم كلذف فارتعالا فاني راذتعا :ناراذتعا راذتعالاف

 .ه .ا .ةبوتلا مام نم كلذف فارتعالا ررقي راذتعاو
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 .[؟ م:دم] (مُهَلاَمْغَأ

 امانا هذه داو مكي لوَُي نم مهْنمَف ٌةروُم اتِنأ ام اذإو) : :ىلاعت لاقو
 مهتداَرَف ْضَرَم مهبوُلُق يف َنيِذْلا ام امأو * نوُرْشْبَتْسَي مُهَو اًناَعِإ ! ْمُهَنداَرَف اوُنَمآ 0

 00 ١7 4 :ةبوتلا] ]4َنوُرفاك | ْمُهَو اوُناَمَو مهسْجر ىلإ اًسْج
 َنيملاَظلا ُديِزي لَو َنينمْؤُمْل ةَمْحَرَو ءاَقش َوُه ام نآرقْلا نم لّرئَو) :ىلاعت لاقو
 #س ساس

 .[85 :ءارسإلا] 4 اًراَسَخ الإ
 رمأ امم سيل كلذ نأ وه دقتعاف «هبحأو هب هللا هرمأ دق لعفلا اذه نأ دبعلا ملع اذإ لب

 ةضحم ةدر يه تانسح ا نع ةبوتلا هذه لثمف «بير الب رفاك وهف ءههركو هضغبأو هب هللا

 نم ةرخآلا يف َوْهَو ُهُلَمع طبَح ْدَقَف ناميإلاب ْرفْكَي نمو نامإلاب رفكو نامبإلا نع

 .[ه :ةدئالل] (َنيِرِساَخْلا
 هانعم ذإ ؛هيحاص بائتتسي نأ بجي رفك وه اهنم باتي تانسحلا نأب لوقلا قالطإف

 .هللا ىلإ برقي تانسحلا نع عوجرلا نأ داقتعاو «تانسحلا نع عوجرلاب رمؤي هنأ

 نم بئاتلا نإف :اهسفن يف ةعنتمم ةضقانتم ةبوتلا هذه نإ مث .بير الب رفك اذهو

 نوكي الف «ةلطاب نوكتف ءاهنم بوتي نأ هيلعف .ةنسح ةبوتلا هذه نأ دقتعا نإ تانسمحلا
 مزتلا دقف .ةمرحم ةبوتلا هذه نأب اًرقم ناك ةئيس اهنَأ دقتعا نإو .تانسحلا نم بات دق
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 :نيرمأ دحأ

 نق اسلا لاعب يفوت اذه هر تن امام وأ تتاسللا نمد ل1 اكن
 .تامرحما ريغ تاهوركملا لعف وأ «تابحتسملا كرت نم نوبوتي نيذلا نييرقملا

 كلذ نم اوبات ول مهإف «تامرحملا نم هوكرتو «تانسحلا نم هولعف امث اوبات مهنأ نظف

 .هلامك نع امإو نامبإلا لصأ نع (امإ) .نيدترم اوناكل
 دبعلا نوكي نأ لثم .هوركم نم هولعفو بحتسم نم هوكرت امع ةبوت يهامنإو

 ىلع مدنيو ةهتالصك لصيف (ةيخسملا ف ىنلا ةالص هنليتف ,ةلئاك ريغ ةقرتج ةالص لص

 ريش دك كا وكانو نكي ىف فش اق وول انمقالا فاعلا باد ناكااو
 لامعألا لئاضف عمس اذإ كلذك تانسحلا نم هعاضأ امم طيرفتلا ىلإ هسفن بسني اذمهلو
 مزعيو «كلذ نم طرف ام ىلع مدنيف تاجر دلا ولع نم اهاحصأل هللا دعو امو ةبحتسملا

 .تانسحلا نم هكرت امث ةبوت وهف ءاهلعف ىلع
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 ريغ نم «ودعلا فوخو «ضرملاو ءرقفلا لثم «هراكملا ىلع ربصي ناك ول كلذكو

 .اضرلا لهأ ماقم هغلبف ءكلذب ىضر

 «مهيلع هللا ناوضر نوقحتسي ءالؤه نأو هعم اضر ال يذلا ربصلا نم ىلعأ هئأو

 يور امو ءءارضلاو ءارسلا ىلع هللا نودمحي نيذلا نودامحلا ةنجلا ىلإ ىعدي نم لوأ نأو

 نإو «لعفاف نيقيلا عم اضرلاب هلل لمعت نأ تعطتسا نإ " :سابع نبال لاق هنأ لو ينلا نع

 .20" اريثك ًاريخ ةركي ام ىلع ربصلا نإف عطتست م

 عم ىقبي ربصلا نإف «ربصلا نم هب رمأ ام سفن نم ال اضرلا كرت نم بوتي اذهف
 ةرارملا كلتو ءاضرلاب ةهاركلا ةرارم بهذت نكل «نيلاحلا يف ربصلا نم دب ال ءاضرلا

 دق ربصلا لب «هب رومأملا ربصلا دح يف ةلخاد يه الو . امي رومأملا تانسحلا نم تسيل

 .نوكت ال دقو .ةرارم هعم نوكت

 فرعب ملكت دقف - اضرلا دض هنأو «ةرارم عم الإ نوكي ال ربصلا نأ دقتعا نمو

 «نسحلا لعفب الإ كلذ نوكي الو ءلضفألا كرت وأ هوركم وه امب رمأي ال ىلاعت هللاو

 «نيسرقملا تانيس راربألا تانسح» ةرابعل حيحصلا ىنعملا

 0 0 رك م

 :ناهجوف حيحصلا هانعم امأ

 راصتقالا اذهو «تامرحملا كرتو تابجاولا ءادأ ىلع نورصتقي راربألا نأ :امهدحأ

 .نيبرقملا قيرط يف ةئيس

 امم كلذو ,مهتاجرد مرحيف «نييرقملا ماقم نع هبحاص جرخي نأ ةئيس هنوك ئعمو

 حيحص نسح :لاقو )١5١5( يذمرتلاو هل ظفللاو ("0 868 .07/1)دمحأ هاور نسح ثيدح )١(

 دمحأ دانسإ فو ءاذه ريغ سابع نبا نع ديناسأب ثيدحلا يور :لاقو (ه 4705ه 41/0 مكاحلاو

 .بيرقتلا ف امك ءقودص وهو جاجحلا نب سيق :يذمرتلاو
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 .نيبرقملا نم نوكي نأ ديري نم ءوسي

 نم نوبوتي نوبرقملاف ءكلذ هءاس هبولطمو هبوبحم هتاف اذإ هبلطو ًائيش بحأ نم لكف
 لب - راربألا اهلثم لمعي ىلا تانسحلا سفن نم نوبرتقي ال .تابجاولا ىلع راصتقالا

 نسحألا كرت نم ةبوتلا نيبو نسحلا لعف نم ةبوتلا نيب قرفو .اهيلع راصتقالا نم نوبوتي
 .نسحلا ىلع راصتقالاو

 كلذ نأ ؛ايجشتس انإ و ءارحاو نإ بيم اهيمم ةاكر لعق سوي دق ديعلا نأ ؟قاغلا
 ءهنم ىلعأ وه اهب رمؤي لب ؛كلذب رمؤي ال ردقأو هنم ملعأ نوكي نمو «هتردقو هملع غلبم
 .ائيس كلذ ناك لوألا هلعف ام اذه لعف ولف

 مهيلإ عوجرلاو مالسإلا ىلع نينومأملا ءاملعلا ةلأسمم رمؤي يماعلا نأ كلذ لاثم

 .هكاردإ ةوق بسحب

 ءاملعلا امأو هيلع ردقي امب الإ دبعلا رمؤي ال ذإ .مهل ديلقت كلذ يف ناك نإو
 هب رمؤي ام اوتأو كلذ اوكرت ولف امه لالدتسالاو ةنسلاو باتكلا ةفرعم ىلع نورداقلا
 .كلذب نيئيس اوناكل يماعلا

 ىلعف عطتسي مل نإف ءًادعاقف عطتسي مل نإف ءًامئاق يلصي نأ ضيرملا رمؤي امك اذهو

 .رفسلا يف نيتعكر ءاشعلاو رصعلاو رهظلا يلصي نأ رفاسملا رمؤي امكو
 ضرملا نإف تاعكر عبرأ هضرف لب «ضرفلل ًاكرات ًائيسم ناكل ميقملا هلعف ول اذهو

 .ةماقإلا يف هلاح كلذ ناك اذإ ًابرقم هنوك نع دبعلا صقني ال رفسلاو

 نم هل بتك رفاس وأ دبعلا ضرم اذإ " :لاق هنأ كي ينلا نع نيحيحصلا يف تبث دقف
 01037 بق يعض فو لوطي ناك ان لمعلا

 هللا نإف «تاريخلا ىلإ ةقباسملاو لاملاو سفنلاب هللا ليبس يف داهجلاو ملعلا فالخب
 1١[. :ةلداا] 6 تاَجَرَد ملعلا اوثوأ َنيِذّلاَو ْمُكْنم اوُنمآ َنيِذْلا هللا عَقْرَي) :لوقي

 يف َنوُدِهاَجُمْلاَو ٍررَضلا يلوأ ُرْيَغ َنيِدمؤُمْلا نم َنوُدعاقْلا يِوَتْسَي الل :لوقيو
 َنيِدعاَقْلا ىَلَع ْمِهسْفنأَو مهلاَوُمأب َنيِدهاَجُمْلا هللا َلَصضَف مهسفنَأَ مهلاَوْمَأب هللا ليبَس

 .ملسم هوري ملف .يراخبلا دارفإ نم وه مث .مدقتو «يراخبلا هاور )١(
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 .[4هنءاسنلا](ىَتْسُحْلا ُهللا َدَعَو ًالُكَو ٌةَجَرَد

 ْمَظْعأ كئلوأ َلئاَكو حملا لبق نم قفل نم مكدم يوتْسَي ال) :هباتك يف لوقيو

 ١[. :ديدحلا](ىتسسحلا هللا دعو ًالكو اواو دعب نم اوُقَقلأ َنَِلا نم ةَجّر

 مْوَيْلاَو هللاب َنَمآ ْنَمَك ماَرَحْلا دجْسَمْلا ةَراَمعَو ٌجاَحْلا َةّياقس ُمُكَلَعَجأ) :لوقيو

 نيا « نيملاطلا َمْوَقْلا يده ل ُهللَو هللا دنع َنوُوَعسَي ال هللا لبس يف َدَهاَجَو رخآلا

 كتلوأَو هللا دنع ُةَجَرد مَ غأ مهسفلأَو ْمِهلاَوْمأ هللا ليبَس يف اوُدَهاَجَو اوُرَجاَهَو اوُنَمآ
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 * ميقم ميع هن اهيف ْمُهَل تانجو ناوْصِرَو ُهنُه ةمخَرب مهب مهرس م َنوُرَفاَقْلا مه

 .[؟37 - ١ 9:ةبوتلا](ميظَع ٌر ٌرْجَأ ُهَدْنَع هللا نإ اَدَبَأ اًهيف َنيِدلاَخ

 اذيمتاألا " ناعيا ذل حلا نع ئيردقل هع نأ نع ووعيحلا ل كلل كتكو

 الو مهدحأ دم غلب ام ًابهذ دحأ لثم مكدحأ قفنأ ول هديب يسفن يذلاوف «يباحصأ
 1 ١ لج

 مولي نيذلا مث ءمهولي نيذلا مث ,.مهيف تئعب يذلا نرقلا نورقلا ريح " :لاقو

 بجاو وه كلذ يف لخدي امو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاك داهجلاو ملعلاف

 نيعت نم كلذ كرت اذإو هب مقي مل نمم لضفأ ناك هب ماق نمف .نينمؤملا نم ةيافكلا ىلع

 كرف اذهل ةفنح كلا نوكيا ءافيس اند ناك هيلع

 نم كلذ نودب تابحجاولاب مايقلا ناك نإو .هلعف اذإ هريغ ىلع هل ةلضفم ةةنسحو

 -كلذ ىلع راصتقالا يهو- راربألا ءالؤه تانسحف .كلذ ىلع ًارداق نكي مل تانسح

 .نيبرقملا كئلوأ تائيس

 اوكرت ول ةرجحلاو داهحلا نم هولعف اميف ةمألا هذه نم نولوألا نوقباسلا كلذكو
 دعب ةرجه ال " :ي يبلا لاق .مقتائيس مظعأ نم كلذ ناك هنود ام ىلع اورصتقاو كلذ

 ."0" اورفناف مترفنتسا اذإو «ةينو داهج نكلو حتفلا

 .نيقباسلا كئلوأ نم اوسيل نيذلا راربألا تانسح نم كلذ درحب ىلع راصتقالا ناك

 هل

 )١( هاور البخاري)0/٠١(( ومسلم)١ 4 ١9(.
 تئعب يذلا نرقلا ٍيمأ ريخ "هدنع ثيدحلا ردصو ؛«(5054)ولسمو ؛(*/5)يراخبلا هاور (؟)

 .ةوحنب ثيدحلا "..مهيف

 .(97١)ملسمو (؟ //54)يراخبلا هاور ()



 0# سبب ل3. مالسإلا خيش ةبوتلا

 امودامب دف ناك ةزوءاعتم كلذ ناك اه ركرت ول: كازوفأم مخل نولتحسرلا :كالذتسفو

 نم هب رمؤي مل لعفب دبعلا هيف رمؤي امم كلذ رئاظن ىلإ ءكلذب رمؤي مل نمم مهريغل تانسح

 نود ام لعف نوكيو «هلعف اذإ نيبرقملا نم وهو .هقح يف ةئيس كلذ كرت نوكيف .هنود وه
 .هنود نمل تانسح نم كلذ

 هب رمؤي امامإو ءامهقح يف بحتسم لعفب امإ هريغ ىلع لضفي ناسنإلا نأ كلذو
 ةةيبسب ةناحتمأل نكي دقو هتردقل وكي لق هلعفب'ةصيضختو هلعفتف رحآلا نوو انغدخأ

 يور امك هلمع لثم لمعي مل نمم لضفأ كلذب نوكيو امهربب رمؤي هنإف نادلاو هل نمك

 " :ةيندبلا لامعألا يف مهريغل نيكراشملا مهلاومأ لوضفب نيقدصتملا قح يف يو يبنلا نع

 .20" ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ

 تانسحو مهقح يف تائيس رومألا هذه نود ام ىلع راصتقالا ف نولضفملا ءالؤهف

 .كلذ يف مهلثم سيل نمل

 .نيبرقملا تائيس راربألا تانسح :لئاقلا لوقل حيحص ىعم امهالك ناهجولا ناذهف

 «نسبرقملا تائيس راربألا تانسح» :ةرابعل دسافلا ىنعملا

 هيف لحدي اًماع ًارمأ اهب هللا رمأ ىلا تانسحلا نأ ناظلا نظي نأف دسافلا ىيعملا امأو

 1 .نيبرقملل تائيس نوكيو راربألا

 صااخإو «هللا ىلع لكوتلاو هلوسرو هللا ةبحمو سمخلا تاولصلا نأ نظي نم لثم
 .نيبرقملا قح يف تائيس يه كلذ وحنو ؛هلل نيدلا

 اومعزف .دابعلاو ءاملعلا ىلإ نيبستنملا نيقفانملا ةقدانزلا نم موق هيف الغ دساف لوق اذهف

 الو «تابجاولا نم نينمؤملا مومع هب رمؤي امب هيف نورمؤي ال نيبرقملا ماقم ىلإ نولصي مهنأ

 .رسيملاو رمخلاو انزلاك «تامرحملا نم نينمؤملا مومع ىلع مرحي ام مهيلع مرحي

 نوكت ال نيبرقملا نأ نينمؤملا عيمج ا رمؤي يلا بولقلا لاوحأ يف موق معز كلذكو

 .مهقح يف تانسح هذه

 .اهدسفأو لاوقألا ثبحأ نم (نيلوقلا) نيذه الكو

 ةغيصب ثيدحلا ىععم مالسإلا خيش ريدصتو ((555)مءلسمو ,(١4:5177/1١5)يراخبلا هاور )١(
 ةاعارم بجيف نيحيحصلا يف ثيدحلا توبثل رظن هيف فيعضتلاب ةرعشملا يور ضيرمتلا

 .قفوملا هللاو فينصتلا دنع ةيثيدحلا تاحلطصملا



 مالسساإلا خيشل ةبوتلا ١

 امإ بنذأ دقف اهنم باتو - تانسح امكأ ملع نإ تانسحلا نم بئاتلا نإ :انلق امنإو

 ام بات اذإ هنأل ؛لهاج لاض وهف تانسح امنَأ ملعي مل نإو «ةيصعم وأ قسف وأ رفكب

 ' يلا هللا ةعاط نع عجار وهف ءامي هللا رمأ دق ةقيقح ةعيرشلا يف ةنسح ناكو «ةنسح ىمسي

 .ةنسح يهو هتعاط يه

 نوكيف نيدلا لصأ نع ٌةدِر نوكي نأ نع جرخي ال هنيدو هللا ةعاط نع عوجرلاو
 الفم ارثك

 كرتو ءرفك ناميإلا كرت نإف .كرتلا سفنب عوجرلا ناك ول اذه .هلامك نعامإو

 .هتجرد رخؤي ةعوطتملا تابحتسملا كرتو «ةيصعم امإو قسف امإ تايجاولا

 .هلوسرو هللا اهبحي يلا تانسحلا نأ كلذ عم دقتعا اذإ امأف ءًاضحم ًاكرت ناك اذإ اذه

 .اهلعف نم ريح اهكرت نأ دقتعيف .اهيلع دبعلا مدني ثيحب اهنم باتي امم

 اهضغبأ وأ «هدنع عفنت ال وأ هللا ىلإ برقت ال اهفأ وأ .امب ًارومأم تسيلاهنأ وأ

 الب هتباتتسا بحت دترم رفاك اذهف - كلذب ًانيدتم اهلعف نم ملأتو اهنع عجرو اههركو
 رفك "اهنم باتي تانسحلا" لوقلا نأ ملعف .ةبوتلا ىمسم وه اذهو --ءاملعلا نيب عازب

 .ضحم
 وأ «تانسح - هريغ وأ - هيمسي ناك امث بات لب «تانسح اهنأ ملعي م نإامأو

 ايهنم ةئيس ناك وأ «ةئيس هنأ نظ لب ةنسح هنأ دبعلا ملعي ملو ةعيرشلا يف ةسح ناك

 اذه نم بوتي نأ هيلع اذهو ءلهاج لاض وهف - امي رومأم ةنسح هنأ ءرملا دقتعاو ءاهنع

 ءاوهألا لهأو رافكلا نم لاض لك بوتي امك «ةنسح هنأ دقتعي يذلا لمعلاو داقتعالا

 .مهريغو ةيمهلاو ةيردقلاو ضفاورلاو جراوخلاك ةعدتبملاو ءباتكلا لهأو

 «تانسح ةعيرشلا يف وه ام نوبوتي الو «تانسح هنونظي اوناك امث نوبوتي ءالؤه نإف

 :لوقلا نوقلطي الو

 يذلا نأ الو «نيقباسلل عورشم تانسحلا نم ةبوتلا نأ الو «تانسحلا نم بوت انإ

 .تانسحب سيلو تانسح هنأ نظن انك امم بوتن :نولوقي نكلو تانسح ناك هنم انبت

 :ليق امك

 ؟ ردا قيك ل لق ولد تناك انت لد قالحنلا ئجاغاذإ

 هريصقت نم فئاحخ وأ «هلعف يف رصقم وهو هل تانسح هدعي ام ءرملا بوتي كلذكو



 11 سس م م م مالسألا خيشل ةيوقلا

 مِهبر ىلإ ْمُهكأ ةَلجو ْمُهُبوُلْكو اوَآ ام نووي َنيِذْلاَو :ىلاعت لاق امك هلعف يف
 ٠١[. :نوسوللا](نوُعِجاَر

 ٍنزي لجرلا وهأ هللا لوسر اي :تلاق اهكأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور دقو

 يلصيو موصي لحرلا هنكلو «قيدصلا تنب اي ال " :لاقف ؟فاخيو رمخلا برشيو قرسيو
 .لمعلا يف هنوقتي نيذلا نم يأ .20" هنم لبقُي الأ فاخيو قدصتيو

 :نيئيشب لمعلا يف ىوقتلاو

 .اًدحأ هبر ةدابعب كرشي ال هللا هجو هب ديري نأ وهو هلل هصالحإ :امهدحأ

 يذلا ىيدلا نم الا هةعيزشلا اقفاوم قوكيف فيساو هيلا هزمآ انع ةوكي نأ: نافلاو
 مكيأ مكولبيل) :هلوق يف ضايع نب ليضفلا لاق امك اذهو هل هللا نذأي مل نم هعرش

 .(المع نسحأ

 «لبقي مل اًباوص نكي ملو اًصلاخ ناك اذإ لمعلا نأ كلذو «هبوصأو هصلخأ) :لاق

 نوكي نأ صلاخلاو ءاًباوص اًصلاخ نوكي ىح لبقي مل اًصلاخ نكي ملو اًباوص ناك اذإو

 .ةنسلا ىلع نوكي نأ باوصلاو هلل

 نوكت ال نأ وأ هلل نيدلا هصالخإ يف اًقداص نوكي ال نأ هلامعأ يف فاخي ديعسلاف
 .(هلوسر ناسل ىلع هب هللا رمأ امل ةقفاوم

 :لاق ةيلاعلا بأ نع يراخبلا ركذف ء.مهسفنأ ىلع قافنلا نوفاخي فلسلا ناك اذهلو

 ."9"هسفن ىلع قافنلا فاخي مهلك لِي دمحم باحصأ نم نيثالث تكردأ"

 نورفغتسي ءالؤه لثمو هللا ءاش نإ نمؤم انأ :مهدحأ لوقيف نونئتسي اوناك اذهلو

 .كلذ نم نوبوتيو «يدعتلاو ريصقتلا نم هوملعي مل وأ هولمع امث هللا
 .©0اًنالث ةالصلا دعب رفغتسي #4 يبنلا ناك «نينمؤملاو ءايبنألل عورشم اذهو

 ليللا نويحي اوناك :اولاق ١07[ :نارمع لآ] 6راحْمألاب َنيِرِفْغَتْسُمْلاَو) :ىلاعت لاقو

 نافمملاب ناللا دابق ةووضف (ةرردعمم رسبلا ل ةودعس 2 هدام

 دقو :لاقو «(5115)يذمرتلاو ((94١4)ةجام نباو ((0١7و55١/؟)دمحأ هاور :نسح ثيدح )١(
 .اذه وحن قلي ينلا نع ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع ديعس نب نمحرلا دبع نع ثيدحلا اذه يور

 .(11/1) يراخبلا هاور(؟)
 551١(. ملسم هاور(")



 حلا

 ُةوُرُكذاَو مارَحْلا ٍرَعتمْلا دنع هلل اوُرك ذاق َتاَقَرَع ْنّم مُكضْفأ اذإف) :ىلاعت لاقو

 انا َضاَقَأ ْثْيَح نم اوضيفأ مَ ؛ َنيَلاصلا نمل لبق ع نّم ْمُكْنُك إو ْمُكادَه اَمَك

 ١[. 8 35مل :ةرقبلا] «ْميِحُر ٌروُفع هللا نإ هللا اوُرفغتْساَو

 اًجاَوْفَأ هللا نيد يف َنوُلْحْدَي َساّنلا َتْيَأَرَو * ُحَنَمْلاَو هللا ٌرصَن ءاَج اذإ) : ىلاعت لاقو
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 .[م - ١ :رصنلا] 4اًباَوَك ناك ُهْنِإ ! ةرفغتْساَو كبَر دْمَحِب حّبسف سف <

 تانسحلا نم ةبوتلاب ةعيرشلا كنون

 «نوحلفت مكلعل نونمؤملا اهيأ اًعيمتج هللا ىلإ اوبوتو :ىلاعت لاق دق :ليق نإف

 .[ 1١" :رونلا]

 كلذكو «تانسحلا نم ةبوتلاب اًرمأ ةبوتلاب هرمأ نوكيف ءهل بنذ ال نم نينمؤملا يفو

 ؟نوموصعم مهو ءايبنألا ةبوت

 هب رمأ ام يهو «تانسحلا نم ةبوتلاب ةعيرشلا تأت ملو «ةيرفلا مظعأ نم اذه :ليق

 .هئايبنأ ةعاطو هتعاط

 لك" :هَي لاق امك «روظحم لعف وأ رومأم كرت نم بنذ هل نمو الإ نينمؤملا يف سيلو
 0 وباوتلا نيئاطخلا ريخو ىاطح مدآ ب

 ام مُهَل ن مكمْلا ْمُه كتلوأ هب َقدَصَو قدصلاب ا يذلاو) :ىلاعت لاق دقو

 مُهَيِزْجَبَو اوُلِمَع يذلا اوس ْمُهْنَع هل هللا َرفَكيل نيدسْحُمْلا ءاَرَج كلَ ْمهّبَر دنع َنوُءاََي

 .[*ه -م» :رمزلا] 6 نوُلَمْعَي اوُناَك يذلا نّسْحَأب ْمُهَرْجَأ

 يف مِهتاْيس نع ُرَواَجَعتو اوُمَع اَم َنَسْحأ مُهنَع لبق َنيِذْلا كئلوُأ) :ىلاعت لاقو
 ١5[. :فاقحألا] 0 وئاك يذلا قدّصلا َدْعَو ةجْلا باّحْصُأ

 نينمؤملا ين ةمصعلا ىوعد وه ةلاقملا هذه لصأ

 ةيلاغلا لاوقأ نم «كلذ هبشي امو نينمؤملا يف ةمصعلا ىوعد وهو «ةلاقملا هذه لصأو

 .اهوقفانم نيتلملا يف اهعدتباو «ةمألا هذه ةيلاغو ىراصنلا نم

 .مدقتو ىفريغو 0 1959 يذمرتلا هاور نيم ثيدح(١)



 مالسإلا خيشل ةبوتلا

 :ىوعدلا هذه يف ىراصنلا ولغ*

 َقَحْلا لإ هللا ىلع اوُوُقت الو مُكنيد يف اولْغَت آل باّتكلا لأ اًيإ) :ىلاعت هلل لاق
 3 ءاسنلا]4ُهْنَم حوُرَو مَيْرَم ىَلِإ اهاَْلأ ُهيَملَكَو هلل لوُسَر مَيرَم ُنْبا ىسيع ٌحيِسَمْلا ام

 مق ءاَوهَأ اوُعبتت الو َقَحْلا َرْيَغ مُكيد يف اولغت ال باتكلا لفأ اَ) : ىلاعت لاقو
 .[الا/:ةدئاملا] «ليبَسْلا ءاوس نع اوُنَضَو اريثك اوُلَضَأَو َلْبَق نم اوُلَض دق

 ساّئلل لوي م ةَوبْنلاَو مُكُحْلاَ باتكْلا هللا ُهَيْوُي نأ رَشبل ناك ام : : ىلاعت لاقو
 مثثك اَمِبَو باتكلا َنوُمّلع مك نب نير اولوُح نكْلَو هلا نوُذ نم يأ اًذايع اوُوك
 ملأ ذِإ َدْعَب رفُكْلاِب مكرم أَي ابر َنييبتلاَو ةَكنلَمْلا اوُذَحَتت نأ نكرْمْأَي الو نوُسُردَ
 000 نارععلا | ] (نوُملُْم

 :ىوعدلا هذه يف دوهيلا ولغ *

 كلذ هللا ْنْبا حيسَمْلا ىَراَصَنلا تْناَقَو هللا ْنْبا ٌرْيَرُع ُدوُهَيْلا تلاقَو) : : ىلاعت لاقو

 اوُذَحَلا َنوُكَفْوُي ىّلأ هلل ْمُهَلكَف لبق نم اوُرفَك يذلا َلْوَق َنوئهاَضُي مههاوفأب مُهَلوَف
 اهَلِإ اوُدُبَل الإ اورمأ اَمَو َميَْم نبا حيِسَمْلاَو هلل نود نّم اًباَبْرَأ مُهئاَبْهَرَو مُهَراَبْخ
 .*-1١*[. :ةبوتلا] ] (نوكرشُي :ُي مَع َُاَحْبس َوْه الإ هَلِإ ال اًدحاَر
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 ام :هللا لوسر اي تلق :لاق يي يبنلا نع متاح نب يدع ثيدح يف يور دقو

 كلتف ؛مهوعاطأف لالحلا مهيلع اومرحو ؛مهوعاطأف مارحلا مهل اولحأ" :لاق ؟مهودبع
 هللا نود نم نيملإ همأو حيسملا اوذختا يح ىراصنلا يف ولغلا اذهو ."0".هايإ مقدابع
 صلوب مهل هعدتبا نم لوأ نأ اوركذ دق هللا نود نم اًبابرأ مهايهرو مهرابحأ اوذختاو

 )١( ريرج نبا اًضيأ هاور .فيعض :يبعي «بيرغ لاقو (095) يذمرتلا هاور :فيعض ثيدح )٠١/ 8٠١
 و8١( يقيهبييبلاو )٠١/١١15( لامكلا بينه يف يزلاو )٠١5:/5( دانسإب متاح نب يدع نع

 نب فيطغو «برح نب مالسلا دبع ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح : :يذمرتلا لاق .فيعض
 بحاص يرسودلا ديهفلا مساج ناميلس وبأ لئاقلا :تلق . ها ثيدحلا يف فورعم. نى نيت نيحغأ

 بيرقتلا ْف ظفاحلا مزجو ئيطقرادلا هفعضو «ديمحلا زيزعلا ريسيت جيرخت يف ديدسلا جهنلا باتك

 ريرج نبا هاور دقو .هفعضب )١١/8١80( ا سل ا سا ) يقهيبلاو
 رتخبلا ربأو نعنع دقو سلدم بيبح ؛عطقنم فيعض هدنسو انعم افوقوم ةفيذح نع يرستخبلا يبأ

 ثدحنا خيشلا ةنسح ثيدحلاو (:5 ص ليصحتلا عماج) ةفيذح نم عمسي مم 00

 ص يدودرملل (ةعبرألا تاحلطصملا) بتك ثيداحأل هحيرخت ىلإ هيلع مالكلا لاحأو (5) مارملا ةياغ
 )14ل١١( .هللا هظفح ديهفلا مساج خألا مالك ىهتنا ملعيلف كانه هدجأ مل ننأ ريغ
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 محل ثدحأف مهنيد ىراصنلا ىلع سبليل اقافن حيبسملا عبتاو ملسأف اًيدوهي ناك يذلا

 :ىلاعت لاق امك «مهادابعو مقاداقتعا يف :ىراصنلا يف عدبلا ترثكو «ةيلاغ تالاقم

 اهتياَعِر َّقَح اَهْوَعَر اَمف هللا ناوضر ءاقتنا الإ ْمِهيَلَع اَهاِبتك ام اَهوُعَدَتبا ةيناَبْهَرَو)

 .[؟:ديدحلا] ] (َنوُقساَف مُهنُم ريدك ْمُهَرجَأ مُهنم اوُنمآ َنيِذْلا انيكاف

 :ةمصعلا ىوعد يف ةعيشلا ولغ ©

 لخد ناك نم ضعب ةهج نم مالسإلا يف ةيلاغلا ةلاقم تعدتبا ام لوأ كلذكو

 : يشتلا لحتناو مالسإلا

 ماقأ نمم ناكو «ملسأف اًًيدوهي ناك يذلا أبس نب هللا دبع كلذ رهظأ نم لوأ :ليقو

 .يلع ةالاوم رهظأ مث «نامثع ىلع ةنتفلا

 جرخ امل هل اودجسو ةيملإلا هيف ىعدا نم هنامز يف رهظ ىح «يلع يف ولغلا عدتبا نم وهو
 .مايأ ةثالث مهلجأ نأ دعب رانلاب مهقيرحتب هنع هللا ىضر ىلع رمأف ؛ةدنك دجسم باب نم

 مهقرحأ مل انأ تنك ول :لاقف ةقدانز قرح اًًيلع نأ هغلب سابع نبا نأ :حيحصلا يفو

 لدب نم" : يبنلا لوقل ء«فيسلاب مباقر تبرضلو «هللا باذعب بذعي نأ عي يبلا يهنل

 .ةافوتسم مهتصق اوور دقو ىالؤه مهو :اولاق 7'2"هولتقاف هنيد

 .(يرتفملا دح هتدلج الإ رمعو ركب يبأ

 يلع نع كلذ ىور دقو :رمع مث :لاق ؟نم مث :لاق .ركي وبأ :لاقف ؟خ5 هللا لوسر دعب

 ."هنع رتاوتم وهو ءاقيرط نينامث وحن نم
1 : 58 ٠. 

 هاورو ."”يذمرتلا هاور امك هَ ينلا ىلإ اًعوفرم هوجو نم هنع ىيعملا ذه يورو

 1١48-١5(. /9) يراخبلا هاور(1)

 .(3/5) يراخبلا هاور(؟)
 هللا يضر قيدصلا ركب يبأ بقانم ف ثيداحأ ةدع (؟"١51ل- 7586١ هننس ف يذمرتلا ىور 5١(

 نب رمع نع ةشئاع نع هيبأ نع ةورم نب ماشه نع لالب نب ناميلس قيرط نم هاور ام اهنم .هنع
 بيرغ حيحص يذمرتلا لاقو لَ هللا لوسر ىلإ انبحأو انريخو انديس ركب وبأ :لاق باطخملا
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 "ةباحصلا ىلع ةبارقلا ءانثو ةبارقلا ىلع ةباحصلا ءانث" باتك يف يطقرادلا

 هنأب لوقلا اًضيأ عدتباو «هتمامإ ىلع صوصنم مامإ اًيلع نأب لوقلا عدتبا ذكنيحو
 .هتوبنب لوقلا عدتبا لب «ءايبنألا ةمصع يف نونمؤملا هدقتعي امم مظعأ موصعم

 نم «جراوخلا نم كلذ ىلع هلتق لحتساو هتدرو هرفك دقتعا نم ءالؤه ءازإب ثدحو

 .مهريغو ةلزتعملا نم مالكلا لهأ ضعبو ةيومألا نم هملظ وأ هقسف دقتعا
 عم ءاوس هريغ ةمامإو هتمامإ لعج وأ «هنامز يف هريغ ةمامإ الو هتمامإ دقتعي مل نمو

 .هتقباسو هلضف هداقتعا

 ةرفكملا ءازإب «ةلضفملاو ةضفارلاو ةيلاغلاف ةثالثلا كلت ءازإب تثدح ةثالثلا ءالؤهف

 .كاذ ذإ ةمامإلاب هصاصتخا نع ةفقوتملاو ةقسفملاو

 اريثك اًقرفت هدعب ةمامإلا يف اوقرفت موصعم هيلع صوصنم مامإ هنأب نولئاقلا من
 صنلاب تلقتنا ةمامإلا نأب نولوقي نيذلا (ةيرشع انثإلا) مهنم «تالاقملا بتك يف اروهشم

 ءارماس بادرس لخد هنأ نومعزي يذلا ءنسحلا نب دمحم رظتنملا ىلإ دحاو ىلإ دحاو نم
 سمخ ليق ام رثكأو .ثالث وأ ناتنس هل لفط وهو نيتئامو نيتس ةنس

 هب نامبإلا بجيو «نيدلا رمأ نم ءيش لك ملعي .موصعم مامإ هنأ كلذ عم نومعزيو
 ةئامعبرأ نم رثكأ مويلا هلف اذه عمو «هب نامبإلاب الإ هنامإ حصي الو .دحأ لك ىلع
 .ربخلا نم هيلع دمتعي ام. دحأ هل عمس الو «رثأ الو نيع هل فرعي مل ةنس نيعبرأو

 لسن هل نكي مل هدلاو ءيركسعلا يلع نب نسحلا نإ :نولوقي بسنلاب ةفرعملا لهأو
 ةعيرشلاب ملعلا لهأ عمجأو ءدحأ بادرسلا لخدي مل هنأ ىلع ءالقعلا قفتاو ءبقع الو

 نيذلا نيملسملا لافطأ نم ناكل اًدوجوم ناك ول اذه نأ ةنسلاو باتكلا هيلع لد ام ىلع

 :ىلاعت لاق امك ءدشرلا هنم سنؤيو غلبي يح مهلاومأو مهسفنأ يف مهيلع رجحلا بحي

 مُهَلاَومَأ ْمهْنل اوُعَقْذاَف اًدْهر ْمُهْنُم مكلسكا نإف َحاَكَنلا اوُعْلَب اذإ ىَتَح يّماََيلا اوُلَكباَو)ِ
 اال «اوربكي نأ اراد و اًفاَرْسِإ اهولُكأَت لَو

 ا نر ب لاو رع زكا ليو عنف ناو نول طل انيس العلو

 .(ةيردقلاو ةعيشلا مالك ضقن يف ةيوبنلا ةنسلا لهأ جاهنم)ب ىمسملا ريبكلا انابتك

 يراصنألا يلحملا نيدلا لالج نب 0 نيبخيشلا 0 0 :تلق



 ال

 نب دمحم يلع نبا وه نيسحلا دعب وأ يلع دعب مامإلا نأ معزي نم ةضفارلا نمو

 ."ةيناسيكلا" مهو ةيفنحلا

 انالتاو اًقرفت رثكأ ةمألا لحن يف سيل ذإ ءاهعضوم اذه سيل ةريثك فئاوط مهنمو

 مل ماوقأ يف ترشتتنا مث ءائمؤم كي مل اًقيدنز اًقفانم ناك مهتلاقم عدتبا نم لوأ نإف .مهنم

 .ةقدنزلا اودصقي ملو (لئاوألا نيملسملا) رابخأ اوفرعي

 امك هل بنذ ال نم نينمؤملا يف نأب لوقلا رهظأ نم لوأ مه ءالؤه نأ انه دوصقملاو

 نايسنو داهتجالا يف أطخلا نع يح رشع نئالا ةمئألا ةمصع اوعداو ؛لئاسلا اذه لاق

 مهتمصع اوعداو ءءيش لك نوملعي مهإ اولاقف «ملعلا نم ءيش ةفرعم مدع نعو (ملعلا

 نم لضفأ مهنأل ؛اضيأ ءايبنألا يف كلذ اوعداو «كلذ ريغو اهريبكو بونذلا ريغص نم

 .ةمئألا

 .00ةيف ةيفوصلا ولغ *

 ضعب ةمألا نم نيفنص يف رهظ نكل ,هجولا اذه ىلع مهريغ ةمألا يف لقي لو

 هللا يلو هنإ نولوقي نميف وأ خياشملا ضعب يف نومعزي دابعلاو كاسنلا نم ةفئاط مهتعدب

 .بنذ مهدحأل نكي مل هنأ اومعزو خياشملا ضعب اونيع امبرو «بنذي ال هنأ

 .ظوفحم يلولاو ,موصعم يبنلا :مهضعب لاق امبرو

 يف ةيلاغلا هتدقتعا ام ةوبنلاو ةيهلإلا نم خياشملا ضعب يف دقتعي نم ءالؤه ةيلغ نمو

 هدبعيو «رانلا ءاشي نمو ةنحلا ءاشي نم لخديو قزريو قلخي خيشلا نأ معزيو ؛«يلع

 .هديرأ ال ينإف نالف خيشلا هينقزري ال قزر لك :لوقيو هللا وعدي امك هوعديو

 امك تاجاحلا يف هب ثيغتسيو «هربق ةهج ىلإ دجسيو يلصيو ءهمساب حئابذلا حبذيو
 .ىلاعت هللاب ثاغتسي

 ةدابع زوحت ال هنإف «عضوملا اذه ريغ يف هانيب دق حضاو كرشف ةيلغلا هذه لالض امأف

 لأسيو هللا ىعدي امك هتلأسمو هؤاعدو «هب ةناعتسالاو هيلع لكوتلا الو هللا نود دحأ

 .هّللا

 لَو مك ع رطلا فلثك َنوُكلْمَي الق هنود نّم مُكمَعَر َنيِذّلا اوغذا ٍلق) :ىلاعت لاق

 راد ط .دلاوملاو تاماركلاو ةيفوصلا عدب انباتك عجار مالسإلا ىلع لد "ةيفوصلا" مسالا اذه (1)
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 ُهَتَمْحَر نوُجْرَيو ب رف ْمُهيأ ةليسولا ْمِهبر ىلإ َنوَُي َنوُعدَي يذلا كلئلوأ ًاليوخت

 .[ها/ -ه<:ءارسإلا](اًروُدْحَم َناَك كبَر باَذَع نإ ُهَباَذَع َنوُفاَحَيَ

 يف ةّرذ لاقثم َنوُكَلْمَي ال هللا نوُد نّم مُكّْمَعَر َنيِذْلا اوعذا لق) : انش لاب

 قلت الو ريهظ نم مهنم ُهَل اَمَو كرش نم اًمهيف ْمُهَل امو ٍضْرَألا يف الو تاَواَمَسلا
 .[أى "5 :ًابس] ] 64ه نذأ نمل الإ ُةدْنع ةعاَفشلا

 .[؟58 :ةرقبلا] 4هنذإب لإ ُهَدْنِع ٌعفْشَي يذلا اذ نمل :ىلاعت لاقو

 ل ل () :ىلاعت لاقو

 [4 4-4 :رمزلا] ]«ٍضْرَألاَو تاَواَمّسملا كلُ ُهَ اًعيمَج اًعيمَج ٌةَعافَشلا هلل لق َنوُلقْعي

 .[31ةءلزعشلا] ](َنيبَدَعُمْلا نم نوح َرَخآ الإ هللا َعَم عَم عدت ًالف» :ىلاعت لاقو

 اَي ٌحيسَمْلا لاقَو ميم نبا ْحيِسَمْلا َوه هللا نإ اوُلاَق نيا َرَمَك دَقل) : ىلاعت لاقو

 اَوأَمو نجلا هيلع هللا َمََح دَقَف هللب ذكرتني نَم ُهّنِإ مُْبَرَو يّبر هل اوُدُبَعا ليئارْسإ يب
 .[/؟ :ةدئاللا] (ٍراّصنأ نم َنيملاظلل امو 5

 2 لوسرلا دعس دحأل ةمصع ال
 عيمج نم نيدلا ةمئأو نيملسملا فلس عيمج عمجأ دقف ؛ةمصعلا ركذ انه دوصقملاو

 نم الو بونذلا نم ال ظوفحم الو موصعم دحأ خو هللا لوسر دعب سيل هنأ فئاوطلا
 «هيلإ عجرف قحلا هل نيبت أطخأ اذإو «باتو رفغتسا بنذأ اذإ نم سانلا نم لب ءاياطخلا
 هلو «ءايبنألا دعب سانلا لضفأ تومب نأ زوجي لب عي هللا لوسر دعب دحأل اًّبجاو اذه سيلو
 .هفرعي مل ام ملعلا قيقد نم هيلع يفح دقو هللا هرفغي بنذ

 ل6 هللا لوسر الإ ءكرتيو هلوق نم ذحؤي الإ دحأ سانلا نم ام هنأ ىلع اوقفتا اذملو

 .رمع هفلاخ نإو ةجح هدحو ركب يبأ لوق نأ ىلإ سانلا ضعب بهذو

 لب ءاذهي نولوقي الف مالسإلا ةمئأ امأو .يلعو نامثع هفلاخ نإو ةجح رمع لوق مث

 ناتياور امه نيلوق ىلع ؟ةجح نوكي له «لوق ىلع رمعو ركب وبأ قفتا اذإ اميف اوعزانت
 :دمحا نع

 ركب يبأ :يدعب نم نيذللاب اودتقا" :ِهي هلوقل ,ةجح كلذ نأ نيعضوملا يف رهظألاو
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١ 

 .””"اودشري رمعو ركب ابأ موقلا عطي نإ" :# هلوقو

 .0"مكيلاخا ل وش ىلع ايعقفلا ول" :ةلوقو

 اهيلع اوضعو امب اوكسمت يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ينسب مكيلع" :هلوقلو

 , 0"ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لك نإف ءرومألا تاثدحمو مكايإو «ذجاونلاب

 مامت يلع ةفالخ تناك دقو 2” ”"اكلم ريصت مث ةنس نوثالث يدعب ةفالخلا" :لاق دقو

 هللا يلو طرش نم سيل هنأ ىلع اوقفتاو .هنع هللا يضر نسحلا اهالوت يلا رهشألا نيثالثلا

 هللا ءاَيلْوُأ نإ ال :مهيف هللا لاق نيذلا مه ىلاعت هللا ءايلوأ لب ءآلصأ تدل هركي الد

 .[17-3) :سنري] (َنوَقَكَي اوُناَكَو اوُتمآ َنيِذّلا * نوُنَرْحَي ْمُه الَو ْمِهْيَلَع فخ آل

 وأ نيبك تن نايثاباالو هيلع اورصي مل ريغص بنذ نايتإب ىوقتلا نع نوجرخي الو

 .هنم اوبات اذإ ريغص

 َنوءاَشَي ام مُهَل َنوُقَت تم أ١ ْمُه كدّلوأ هب َقَدَصَو قْدّصلاب ءاَج يذْلاَر) :ىلاعت لاق

 مُهَرْجَأ مُهَيِزِجَيَو اوُلِمَع يذلا اوس مُهنع هللا َرَفَكُل َنيِتسْحُمْلا م ِءاَرَج كلذ 00

 حلل .[مه+:) :رمزلا](َنوُلَمْعَي اوُناَك يذلا نسخ

 هححصو (/0/6) مكاخلاو (97) ةجام نباو نسح :لاقو (”575) يذمرقلا هاور ثيدح (1)
 .يهذلا هقفاوو

 .ةصق هيفو ًالوطم ةداتق يبأ ثيدح نم )5801١( ملسم هاور (؟)

 ولو ا ل اا دمحأ هاور :فيعض ثيدسح(؟)

 الإ تاقث هلاجرو دمحأ هاور /(0/9) عمجملا يف يمثيملا لاقو ءامكتفلاخ ام ةروشم يف امتعمتجا

 لاق ءبشوح نب رهش اًضيأ هدانسإ يفو تلق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم عمسي مل منغ نبا نأ

 .ماهوألاو لاسرإلا ريثك قودص بيرقتلا يف ظفاحلا

 ؛تاثدحمو مكايإو هدنع سيلو .حيحص نسح :لاقو (1575) يذمرتلا هاور :حيحص ثيدح (:)

 نيب امو (157/4) دمحألو هل ظفللاو (400) دواد ريأو ةدايزلا كلت ريغب (48) ةجام نباو

 سيلو دنسملاو )١١١/4( دواد يبأ ننس نم هتكر دتساف «عوبطملا لصألا نم طقس نيترصاح

 .ةلالض ةعدب لكو لب ةنسح ةعدب هعسا ءيش دجوي الو يدعب نم هلوق مهدنع

 كي يذمرتلاو (5747 و457145) دواد وبأو )5١١/5( دمحأ هاور :نسح ثيدح(ه)

 تلق «ناهمج نب ديعس ثيدح نم الإ هفرعن الو «ناهمج نب ديعس نع دحاو ريغ هاور دقو نسح

 )71/١(. مكاحلا هححصو بيرقتلا يف امك دارفأ هل قودص وه
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 مُكَلخْدَُو مكانس مُكْدَع فك ُهْنَع ُهْنَع َنْوَهُْت ام َرئاَبك اوُبَتْجَت نإ) :ىلاعت لاقو
 ١ :ءاسنلا ] (اًيِرك ًالَخْدم

 0 ل تاواَمَّسلا يف ام هللوإ) :ىللعت لاقو
 شحاَوقلاَو مإلا رئاَبك َنوُبْجَي نيذلا ىتسُحلاب ا نيا يِزجيَو اوُلمَع

 يف بأ قا ذِإَو ضرألا نم مكأشنأ ذإ مُكي ملأ وه ةَّرفْغَم 0 كبَر َنِإَمَمْللا
 من :مجنلا] (ىَقلا نَمب ُمّلْعَأ َوُه مُكَسْفْلأ اوك الق ْمُكَتاَهم مَ نوُلُب

 ةَعاّس يف ُهوُْعَبنا َنيِذْلا ٍراّصألاو َنيِرِجاَُمْلاَ يلا ىَلَع هلا باك دَقَل) :ىللاعت لاقو
 سر فور مهب لإ مهنلع باك م نم قير بوف غيت داك ام دف نم ةرسنفلا

 ْمِهْيَلَع تَقاَضَو سَبْحَر امي ُضرألا ُمِهْيَلَع تَقاَض اذإ ىَتَح اوُفلُح َنيِذَلا ةّئالثلا ىَلَعَو
 بولا وه لاذ وبول مهل باه لاله نم لَم ال نأ اوُثَطَو هس
 ١١[. 1117-8 :ةبوتلا] «ميحّرلا

 مهيلع ءايبنألا نأ اومعزو (مهعبتأ نمو ةلزتعملا نم مالكلا لهأ نم موق : :يناثلا قيرفلاو

 صوصن اوفرحو بنذ نع بتي مل مهنم اًدحأ نأو نم باتي اممب نوموصعم مالسلا

 هللا ءامسأ يف داحلإلاو .هعضاوم نع ملكلا فيرحت يف ءاوهألا لهأ ةداعك «ةنسلاو باتكلا
 .هتايآو

 ءايبنألا ةبوتب لوقلا وه ةنسلا لهأو فلسلا بهذم

 تبث امو 2)هباتك يف هب هللا ربخأ ام ىلع مهعبتا نمو اهتمئأو ةمألا فلس قفتا دقو

 عفر ةبوتلا هذهو ءاهنم اوبات يلا بونذلا نم مالسلا مهيلع ءايبنألا ةبوت نم هلك هلوسر نع
 نيرهطتملا بحيو نيباوتلا بحي هللا نإف ءمهقاجرد امك هللا

 مهيلع زوجي ءايبنألا ىوس نم نإف ءأطخلاو بونذلا ىلع اورقي نأ نم يه مهتمصعو

 نيبيو مهيلع بوتبف هللا مهكردتسي مالسلا مهيلع ءايينألاو ةب وت ريغ نم اطخلاو يتذكلا

 ىَقْلَأ ىّنمَ , اذإ الإ يبن الو لوما نم كالت نيفاتتزأ امو : : ىلاعت 00

 ْميِكَح ملغ ُهلاَو هناي هللا ْمكْحُي مك ْن ناَطْيَشسلا يقلب ام هلا سدي هتسمأ يف ناطيشلا

 ل ف ناَطِبتتلا يقْلُي ا لعْجَيل

 .هتبثأ ام هباوصو طلغ وهو هباتك يف هللا ربخأ ام ىلع عوبطملا لصألا ف )1١(
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 .[م#» :جض](ديعت قاقش يل
 انولت امك «مهريغو ىسومو ناميلسو دوادو حونو مدآ ةصق ىلاعت هللا ركذ دقو

 :هلوقك «مهرافغتساو ءايبنألا ةبوت نم انركذ اميف مدقت اميف كلذ ضعب

 .[7197 :ةرقبلا] (هْيَلَع باَتَق تاّملك هّبَر نم ُمَدآ ىقلتف)

 يل رفغت زفغت الو مَلع هب ب يل َسْيَل ام كلأسأ نأ كب ُدوغَأ يِنإ بَر) 0

 .[430 :دره](َنيِرِساَْلا َنّم نُكأ يِنَْحْرك

 «ُباّسحْلا ُموَُيمْوَي َنيِنمْؤُمْللَو يدلاَولَو يل ٌرفغا اني :ميهاربإ 0

 .[4 ١ :ميهاربإ]

 .[65 :ءارعشلا](نيذلا مي يتنيطتخ يل رف غي نأ ْعَمْطَأ يذلاو) :هلوقو

 «تاتمْؤُمْلاَ َنيِنمْؤُمْللَو كبنذل زفغتنماَو هللا لإ لإ آل ُهَلَأ ْمَلْغاَف) :هناحبس هلوقو

 .[15 :دمحم]

 يف ىَداَنف هّيَلَع َر دقت نأ نأ نظف اًبْضاَعُم بَهذ ذإ نوثلا اذو) :ىلاعت لاقو

 نم ُةاتيجَو هَل انَجكساَف نيملاَظلا نم تدك يْإ كئاحْبس تنأ الإ هل ال نأ تاَمّلُطلا

 .[8م- ملال :ءايبنألا] | «نيمؤُمْلا يجنت َكلَدكَ َمَعْلا

 ُهَعَم لاّبجْلا انرُخَس اَنإ + ْباَوُأ ُ ُهَِإ دْيألا اَذ َدُواَد اَئدّْبَع ْرْكْذاَول :ىلاعت 0

 اًعكاَر ٌرَخَو ُهّبَر َرَفغتْماَف هاف اَمكآ ُدْواَد نَظَو) 9 ىلإ «قارْشإلاَو ّيشَعْلاِب َنْحبَسُي بَسي

 انتف دقلو) : رار سات شر ىلا نص نل ار ل هن سل

 آل اًكلُم يل بَهَو يل ْرفْغا بر َلاَق باك مف ادَسَجب هّيسرُك ىَلَع انقل نام

 .["ه-17١ :ص]6ْباَّهَوْلا تنأ َكلِإ يدْعَب نم دَحأل يغَبَي

 ءايبنألا قح ين اوطرف دوهسلا

 مهو «دواد ةوبن اودحج مهوبذكو ءايبنألا اولتق ثيح ىراصنلا دض دوهيلا ناك املو

 هللا هزن دقو ءاًحيسم ناك دواد نأو «نيميكح اناك امهنأ اومعزو ءدححجأ ناميلس ةوبنل

ا نمو نيكرشملاو ةئباصلا نم ةرحسلا هعبتا ام هكلم ىلع نيطايشلا هتلت امم ناميلس
 مهعبت

 ىسوم ةوبنب الإ نورقي ال اًدوحج مظعأ ةرماسلاو ةلملا هذه ىلإ نيبستنملاو باتكلا لهأ نم

 .هدعب عشويو «ةصاخ
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 ميقتسملا طارصلا وه مالسإلا

 ءاشي نم يدهي هللاو «هنذإب قحلا نم هيف اوفلتخا امل اونمآ نيذلا ىده دق هناحبس هللاو
 َمَيرَم ُنْبا ىسيع كلذ) :ىلاعت لاقف «حيسملا يف ناتمألا تفلتخا امك «ميقتسم طارص ىلإ

 كا ل ا

 .[مه--: :مرم] (نوُكيِف نك ُهَل
 0000 لا

 لعجي وأ ,مهقوف وأ ءايبنألاك هلعجي وأ ؛هتمصع دقتعي ىح «دباعلاو ملاعلا لحرلا يف ولغي
 :ةيحلإلا "يف طخ مح

 ءايلوأ نم نوكي نأ نع هجرحأ وأ هقسف وأ هرفك اممرف ءكلذ يف حدقي رحآلا دحتو
 توق اوناك وباوننا ىنيدلاعللا

 رخآلاو ءاّيتذو أطخ ناك نإو اًباوص لمعو داهتجا نم هنم ردص ام لعجي لوألاف

 .هتالاوم بوجوو هتيالو نم اًعنام هنم أطخلاو بنذلا رودص لعجي
 قفتملا ثيدحلا يف :5 لاق لامك .نيباتكلا لهأ نع ثوروم أطخ نيلوقلا الكو

 هديسبر ييدصلا مص ا ا
 .20"؟ مف" :لاق ىراصنلاو دوهيلا :اولاق ."هومتاحدل

 ةروس لضفأ اه" ا

 ءاهلثم نآرقلا يف الو روبزلا يف الو ليحنإلا يف الو ةاروتلا يف لزني مل هنإو ءنآرقلا يف
 يناَتَمْلا نم اًعبَس َكاَْيتآ ْدَقْلَو) :ىلاعت لاق ثيح "1 يبنلا هيطعأ يذلا ميظعلا نآرقلاو
 .[/0 :رجحلا] «ميظَعلا َنآْرَقْلاَو

 يدبع نيبو ئبيب ةالصلا تمسق" :لوقي ىلاعت هللا نأ 'ملسم حيح ص" يف تبثو
 بر هلل دمحلا :دبعلا لاق اذإف «لأس ام يدبعلو «يدبعل اهفصنو يل اهفصنف «نيفصن
 :لاق اذإف .يدبع يلع ىثأ :لاق .ميحرلا نمحرلا :لاق اذإف ضع ند :هللا لاق نيملاعلا

 يبأ نع بابلا فو يردنخملا ديعس يبأ نع (5579) ملسمو (1١؟7ل-77/5١) يراخبسلا هاور )1١(
 .حيحص هدانسإو (9514) ةجام نباو (8771) دمحأ هاور ةريره

 اًرصتخم )١71١54( نابح نباو ,حيحص نسح :لاقو (58175) يذمرتلا هاور حيحص ثيدسح (؟)
 .الاق امك وهو يبهذلا هقفاوو ملسم طرش ىلع هححصو هردص راصتخاب 58/5١ ١( مكاحلاو
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 ةيآلا هذه :لاق «نيعتسن كايإو دبعن كايإ :لاق اذإف .يدبع يبدحم لاق .نيدلا موي كلام

 نيذلا طارص «ميقتسملا طارصلا اندها :لاق اذإف .لأس ام يدبعلو نيفصن يدبع نيبو ئبب

 ,90"لاس ام يذيعلو ءيدنعلاءال وهف «لاق ؛مهيلع تمعنأ

 ضعب يف حدقتو «ناميإلا لامك يثانت نأو دب ال عدبلا نم اهريغو يه عدبلا هذهو

 .هلوسرو دبع اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش مالسإلا سأر نإف ,هقئاقح

 يف ناك مف هللا ريغل هلأت بلقلا يف نوكي ال يح هلل نيدلا صالحإ نم دب الف

 ةداهشلا نم دب الو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش قيقحت ين حدقي كرش كاذف هللا ريغل هلأت بلقلا

 نمو نمب رمأ اميف هتعاطو «ربخأ ام لك يف هقيدصت نمضتي كلذو للا لوسر اًدمحم نأب

 صئاصحخ نم اًبيصن هريغل لعج ىمف «هدعب ين ال هنأو «نييبنلا متاح هنأب نامبإلا كلذ

 ةوبنب نينمؤملاك .هدعب لوسرو هدعب يبنب نامبإلا نم اًبيصن كلذ يف ناك ةوبنلاو ةلاسرلا

 نيثالث ةعاسلا يدي نيب نإ" :ْدِلَو لاق امك «نيباذكلا نيئبنتملا نم امهريغو يسنعلاو ةمليسم

 , "هللا لوجو هنا معزي مهلك نيباذك ًالاجد

 لوسرلل مهتاهاضم ينعت ةمئألا ةمصع

 يف هقيدصت بجوأو «هب رمأي ام لك يف عي هللا لوسر ريغ دحأ ةعاط بجوأ نمف

 لعج دقف  نيدلا نم ربخيو هب رمأي ام لك يف هظفح وأ هتمصع تبثأو «هب ربخي ام لك
 لعج ءاوس «كلذ بسحب ةلاسرلا صئاصخ يف هل ةاهاضملاو هللا لوسرل ةأفاكملا نم هيف

 ءارمألا وأ خياشملاو ةمئألا ةبارقلا ضعب وأ ةباحصلا ضعب كي هللا لوسرل يهاضملا كلذ

 .مهريغو كولملا نم

 لوُسرلا اوُعيطَأَو هللا اوُعيطأ اونَمآ َنيِذلا اًهّيَأ اَيإل :هباتك يف ىلاعت هللا لاق دقو

 هللاب َنوُممْؤ مُهنُك نإ لوّسرلاَو هللا ىّلِ هدر ءيش يف مكعات نق ْمكْنم رمألا ينوأَ

 .[59 :ءاسنلا] «ًاليوأك نَسْحَأَو ٌرْيَخ كلذ رخآلا مْوَيلاَو

 ءءارمألاو ءاملعلا نم مهتعاطب هللا رمأ نيذلا رمألا يلوأ نم نوكي نأ هللا نذإب عاطملا ةياغف

 ةعاط عم مهتعاطب رمأ ىلاعت هللا نإف ؛عوبتم لكو كولملاو خياشملا نم كلذ يف لحدي نمو

 .هوحنب (”55) ملسم هاور )١(
 بابلا فو هرحنب رمع نبا نع (0586 58.08 (5598 2059 5) دمحأ هاور :حيحص ثيدح(؟)

 )١817(. ملسمو (/5/9) يراخبلا هاور ةريره يبأ نع
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 يلوأ اوعيطأو :لقي ملف .(مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ) :لاق امك هلوسر
 هللا ةعاط يف لوسرلا ةعاط جاردنا ذإ ءاضيأ لوسرلل ةعاط ناك اميف مهتعاط نأ نيبيل ءرمألا
 لوسرلا اوعيطأ :ليق ول ام فالخب «قرفلاب اًئذؤم هيف ةعاطلا ظفل ريركت نكي ملف .مولعم رمأ
 .هلايح ىلع امهنم لك ةعاط مهوي دق هنإف مكنم رمألا يلوأ اوعيطأو

 .00"فورعملا يف ةعاطلا امنإ" :لاق هنأ حيحصلا يف كي ينلا نع تبث دقو

 .©0"قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال" :لاقو
 الف ةيصعمب رمأ اذإف ؛ةيصعمب رمؤي مل ام هركو بحأ اميف ةعاطلا ءرملا ىلع" :لاقو

 .©0"ةعاط الو عمس

 متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف) :كلذ دعب هناحبس لاق اذهلو
 هللا ىلإ درلاب الإ عزانتلا دنع رمأي ملف (ًاليوأت نسحأو ريخن كلذ رخآلا مويلاو هللاب نونم وت
 ىلع نوعمتجي ال اوعمتجا اذإ رمألا ولوأ ناك اذهلو ءرمألا يلوأ ىلإ درلا نود لوسرلاو

 ريمأ وأ ملاع نم كلذ ريغ ىلإ ال هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ درلاف اوعزانت اذإف «ةلالض
 .مهريغو كولملاو خياشملا نم كلذ يف لدي نمو

 هيلإ دري نمم ناكل هب ربخيو هب رمأي اميف اًظوفحم وأ اًموصعم لوسرلا ريغ ناك ولو
 نأ عابتألا نم ريثك ةداع ترج امكو ؛هيلإ موصعم مامإب نولئاقلا هدري امك «عازنلا عقاوم
 فئاوطلا ءاملع نأ مولعمو .هنودلقي يذلا ةودقلاو مامإلا ىلإ هيف اوعزنت ام اودري
 قيرط ال هنأل ؛كلذ نولعفي دق نكل «قالطإلا ىلع اّبجاو درلا اذه نوري ال مهيدصتقمو
 .نيروذعم نونوكيف ءكلذ ىوس ام مهزجعل كلذ الإ هعابتأو قحلا ةفرعم ىلإ مهل

 نونوكيف هئارظنل مهضغبو صخشلا كلذل مهتبحم يف مهاومل اًعابتا كلذ نولعفي دقو

 نع ظوفحم هنأ وأ موصعم هنأ هعوبتم ف ءالؤه نم دقتعا نم نكلو «نيروذعم ريغ
 اغإ اذجلو ؛نامبإلاو ملعلا لهأ نيب عازن الب هيلع دودرم كلذف ,داهتجالا يف أطخلاو بونذلا

 بلغ دقو «سفنألا ىو امو نظلا عابتا مهيلع بلغي نيذلا فئاوطلا ةالغ كلذ لوقي

 )١85٠0(. ملسمو (/5ا98/9) يراخبلا هاور(١)
 يف دحأل ةعاط ال) ظفلب اًعوفرم تماصلا نب هللا دبع نع (17/5) دمحأ هاور :حيحص ثيدح(؟)

 راصتخاب ياربطلاو ظافلأب دمحأ هاور ((5؟7/5) عمجملا يف يمئيحلا لاقو (ىلاعتو كرابت هللا ةيصعم
 .(حيحصلا لاجر دمحأ لاجرو «قلاخلا ةيصعم ف قولخمل ةعاط ال) :هقرط ضعب قو

 .مالسإلا خيش فنصملا قايسل برقأ هقايسو )١875( ملسمو «(9///00) يراحبلا هاور(")
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 كرشلا ىلإ يدؤي رشبلا ين ولغلا

 وهو هب هللا هصحخ امو لوسرلا بصنم يف حدق هيف كي لوسرلا ريغ يف ولغلا نأ امكو

 اميفو ةيهولألا نم هلل بجي اميف حدق هيف هللا ريغ يف ولغلا كلذكف «مالسإلا يلصأ دحأ

 .هتافص نم هقحتسي

 هبرب لدع دقف ةييوبرلا وأ ةيهولألا يف ءاكرش مهلعجف مهريغ وأ رشبلا يف الغ نمف

 مو «هلعف ام ىلع هبقاع وأ رشبلا نم اًدحأ مذ هللا نأ معز نمو ءاّدن هل لعجو هب كرشأو

 .هلدعو هتمكح نم هل بجو امو هب هللا ربخأ اميف حدق دقف ءابنذ كلذ نكي

 مهرضي الو مهديفي ال ءيش نم خياشملا وأ ءاملعلا وأ ةباحصلا هيزنت ديري لهاجلاف

 وه لب «هتوبث مهرضي ال امع ءايبنألا هيزنت ديريو «ىلاعت هللا يف وأ لوسرلا يف يف حدقيف هتوبث

 .عفان هنإف اذه ربدتف «ةيبوبرلا يف حدقيف مهل ةجرد عفر

 بونذلا نم ةبوتلا نم ءايبنألا ةمصعب لوقلا نالطب

 ةنسو هللا باتك نم ةجح محل سيل بونذلا نم ةبوتلا نم ءايبنألا ةمصعب نولئاقلاو

 ضفاورلاك ءاوهألا لهأ نم محلوق أدبم امنإو ءاهتمئأو ةمألا فلس نم مامإ مهلاالو فلوس

 مهولق ةيساقلاو ضرم مهبولق يف نيذلا لوق سنج نم ةفيعض ءارآ مهتجحو ةلزشتعملاو

 ةّيساقْلاَو ْضَرم مهبوُلق يف َنيِّلل ةئثف ناطْيلا يقلي ام َلعْجَيلَ :مهيف هللا لاق نيذلا

 .[5 :جحلا] (ديعَب قاقش يعل َنيملاظلا ْنِإَو ْمُهَبوْلُق

 ام كلذ الولو عورشم هلاعفأ يف لَو يبنلاب ءادتقالا نأ ءاهقفلا نم مهقفاو نم ةدمعو

 .نايبلاو ةبوتلا نم دب ال لب «نورقي ال مهأ مدقت دق هنإف ؛فيعض اذهو هب ءادتقإلا زاج

 ةودق الف هنم بوتملاو هنع يهنملاو خوسنملا امأف ءرمألا هيلع رقتسا امب نوكي امنإ ءادتقالاو

 .كلذب ىلوأ اهيلع رقي مل يلا لاعفألاف ءاهيف

 كلذ يف ةنسلا لهأ بهذم ليضفت

 باتكلا هيلع لد امب نيلئاقلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأو ةمئألاو فلسلا بهذم امأو

 ىلع تالالد هيف ام نآرقلا تايآ نم انركذ دقف «بونذلا نم ءايبنألا ةبوت نم ةنسلاو

 .كلذ



 :وعدي ناك هنأ كي يبنلا نع يرعشألا ىسوم يبأ نع نع نيحيحصلا قو

 رفغا مهللا «ئم هب ملعأ تنأ امو «يرمأ يف ٍفارسإو ؛يلهجو يئيطخ يل رفغا مهلا"
 0 موب 0

 .©0"ريدق ءيش لك ىلع تنأو «رخؤملا تيار قلل نأ

 :ةالصلا حاتفتسا يف لوقي ناك هنأ كي ينلا نع حيحصلا يثو

 تفرتعاو يسفن تملظ ؛كدبع انأو يبر تنأ ءكل كيرش ال كلمل تنأ مهللا'
 هنإف ؛قالخألا نسحأل ىندهاو «تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإف اًعيمج يبونذ يل رفغاف «ينذب
 لاقف "تنأ الإ اهئيس نيع فرصي ال هنإف اهئيس يع فرصاو «تنأ الإ اهنسحأل يدهي ال
 امو «ترخأ امو تمدق ام يل رفغا مهللا" ميلستلاو دهشتلا نيب لوقي ام رحآ نم نوكي مث
 ال ءرخؤملا تنأو مدقملا تنأ «ئم هب ملعأ تنأ امو (تفرسأ امو) عكتدلعأ امو تررسأ
 0 الإ هلإ

 نيب تكسي 4 هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نيحيحصلا نو
 أم ةءارقلاو ريبكتلا نيب كئاكسإ هللا :لوسر' اي:ىمأو: أب :تلقف «هتاكسإ ةءارقلاو ريبكتلا
 «برغملاو قرشملا نيب تدعاب امك ياياطخ نيبو بيب دعاب مهللا" :لوقأ :لاق ؟لوقت
 ءاملاب ياياطخن لسغا مهللا ءسندلا نم ضيبألا ل ل
 اول ربلاو جلتلاو

0 
 .(©نكرقلا لوأتي "يل رفغا مهللا كدمحبو انبر مهللا كناحبس" :هدوجسو هعوكر يف

 يف لوقي خي هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع اًضيأ حيحصلا يفو
 هليلقو «هرسو هتينالعو هرخآو هلوأو هلجو هقد هلك ىنذ يل رفغا مهللا" :هد

 .هل ظفللاو (51/15) ملسمو )٠١5/8( يراخبلا هاور(١)
 امو هلوق عوبطملا لصألا نم طقسو «تنأ الإ هلإ ال كلملا تنأ : :هلوق هدنعو )1١( ملسم هاور (؟)

 .نيترصاح نيب اهتبثئأف تفرسأ

 .يراخبلل عوفرملا ظفللاو (054) ملسمو )١85/١1( يراخبلا هاور (؟)
 .(485) ملسمو )٠١17/١( يراخبلا هاور (5)



 مداكسألا خيل ةبوتلا رق الة ا "17

 011 لاو

 نم رثكأ مويلا يف هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل نإ" :حيحصلا ثيدحلا يف هلوق مدقت دقو
 ؟ا1-

 ا هرم نيعبس

 ."0"ةرم ةئام مويلا يف هيلإ بوتأ يبإف مكبر ىلإ اوبوت سانلا اهيأ اي" :هلوقو

 ا ةئام مويلا يف هللا رفعتس ل ينإو يبلق ىلع ناغيل هنإ" :هلوقو

 يل رفغا بر" :لوقي دحاولا سلبا يف كي هللا لوسرل نودعي اوناك مهنأ اًضيأ مدقتو

 .27"ةرم ةئام روفغلا باوتلا تنأ كنإ يلع بتو

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال" :لوقي مث تاريبكت ثالث ضرألا نم فرش لك ىلع ربكي ةرمع

 انبرل «نودباع نوبئات نوبيآ .ريدق ءىش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش

 .22"هدحو بازحألا مزهو ءهديع رصنو هدعو هللا قدص ؛نودماح

 مسب' :لاق باكرلا يف هلجر عضو املف ءاهبكريل ةبادب نأ هنأ يلع نع ننسلا يفو

 هل انك امو اذه انل رخس يذلا ناحبس هلل دمحلا" :لاق اهرهظ ىلع ىوتسا املف "هللا

 رفغاف يسفن تملظ ينإ كناحبس اًنالث هلل دمحلا" :لاق مث "نوبلقنمل انبر ىلإ انإو «نينرقم

 ريمأ اي تكحض ءيش يأ نم :ليقف ؛كحض مث «"تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإف يل

 ءيش يأ نم :تلقف «كحض مث تعنص امك عنص هِي هللا لوسر تيأر :لاق ؟نينمؤملا

 «يبونذ يل رفغا بر لاق اذإ هدبع نم بجعيل كبر نإ" :لاقف ؟ِلي هللا لوسر اي تكحض

 ."7"يريغ دحأ اهرفغي ال بونذلا نأ ملعي :لوقي

 .هريثكو هليلق هدنع سيلو (587) ملسم هاور )١(

 .مدقتو «يراحبلا هاور (؟)
 .مدقتو ملسم هاور (")
 .مدقتو ملسم هاور (5)
 .مدقتو «هريغو دمحأ هاور ؛حيحص ثيدح(ه)

 .يراخبلل ظفللاو )١544( ملسمو )١٠١7/9( يراخبلا هاور(5)

 ثالث :هدنعو )5507١( دواد وبأو « .حيحص نسح لاقو (؟555) يدذمرتلا هاور : : ميم كيدح (/)

 قايسل برقأ هقايسو «.تارم ثالث ربكأ هللا :لاق مث «ءاهدعب اًضيأ دازو هاا الدب «تارم

 .هكاسألا قيع قسصلا





 00 ا ةئاملا لتاق ةبوت
 ا ضو ارو قال ا تانسحلا ىلإ تائيسلا ليدبت

 2000 05 ؟تينذأ اذإ لعفأ فيك

 ا ا م ا تطل ا ا ؟فرتعأ له

 1001001 نيتداهشلا قيقحت

 2070 عادتبالاو عابتإلا نيب دلاوملاب لافتحالا
 25ش 5 يوادجلا معنملا دبع ذاتسألا ةبوت

 110711111 1 اوفلح نيذلا ةثالثلا ةبوت -

 يسدقملا ةمادق نبال نييباوتلا باتك نم:لوألا لصفلا

 ل [تورامو توراه نيكلملا ةبوت] ١

(100011 11 

 1 حو وم ا سالو



 "1 سرسهفلا

 ا ا ا م و ل م اا
 0 1 ز ز زؤز]ز] ]1 11 أرعاشلا سيقلا ٌئرما ةبوت]
 1 ا و ا ا او ا وزع ادني ب [ليئارسإ ب نم دباع نبا ةبوتإ

 0 اا 0 1 [هموقو ناعنك همسا رابج كلم ةبوتإ
 0 0 0 010105121 السا هلع ينوب ف ةدثأ ١- بلآ

 0 ]ا [يليئارسإلا لفكلا ةبوت]إ
 ا واللا قولا ناخا وسال هاك سما [هتبحأ ةيغب ةأرماو دباع ةبوت]

 0 ]زا 0
 0 [فيغرلا بحاص دباعلا ةبوتإ ٠
 0 ا [اقيغر ىطعأ يذلا بهارلا ةبوت] ١

 0 0 001010211 [سفن ةئام لتاقلا دبعلا ةبوت] ل١
 ا [مالسلا هيلع ىسيع هتيؤر دنع صل ةبوت] ١

 0 اا د ريس
 000 0 8 [يباحصلا كلام نب بعك ةبوت] 6
 0 اا ا 08 0 يبأ ةبوتإ "7
 1 [َو هللا لوسر ةباحص نم يغ ةبوت] ل7

 00 ]1 1 [يباحصلا رعاشلا يفقثلا نجحم يبأ ةبوتإ
 ا ا ا [قفوصلا مهدأ نب ميهاربإ ةبوت] 89

 1 ل سو وسما دوا الا [فوصلا يخلبلا قيقش ةبوت] ٠
 ا 2 و وون [هتيراجو قوزرم نب هللا دبع ةبوت] 0١

 ل [بيرح نب رتعج ةبوت]إ حا؟
 ا [فوصلا رانيد نب كلام ةبوتإ 7
 0 [دهازلا يئاطلا دواد ةبوت] "5
 0 [يميمتلا ضايع نب ليضفلا ةبوت] ل 5
 00 111 [قوصلا قالا كيرادل قير ةيوعإ تناك
 0 اا [ثادحأ ةرشغو نايتف ةرشع ةبوت] سل
 0000111 ]ز ز ز]ز]ز]ز]ز]ز] ]| ]ز]ز]ز|ز]|]ز] ]1| 16561101 [ةأرمال ىدصت لحجر ةبوت]إ '
 00000 00000 [دادغب راحت نم رجات ةبوت] 48
 الا سم حم [قيرطلا عطقو ليبسلا ةفاحخإ نع يدركلا ربكع نكح ةبوت| ننال

 000 0 [فوصلا يرصملا نونلا يذ ةبوتإ ١"



 سر هفلا ١"

 0 1 1 1 1 1 1 1 زا [ناركس لجر ةبوت] ل" ؟

 ا [دمحأ مامإلا بهذم هقانتعاو يناقرحلا نسحلا يبأ ةبوت] #88

 000 ا [رحسلا لمع نع ةأرما ةبوت]

 1 [اًرصق نبت ناك باش ةبوت]إ 8٠ه

 0 [ةيراجو اًرصق كلمي يدنج ةبوت]

 00 [شحاوفلا ىطاعتي ناك لجر ةبوت] "0

 0 1 ذ]ذ ]ذ ]ذ]ذ [يرملا لاص سلجم يف ىف ةبوت] 4

 ل [فاوطلا يف ةأرما ةبوت] -9

 01 ]ل [هسفن هيلع تنج امع لجر ةبوتإ 6٠-

 1601 يا لا ل و و ل ل

 ااا ا ] ] ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز1 1 [تافّرلا هتيؤر دنع اناعلا ناي ةيونزخ#

 0 0 ا [هل ةيراج بح نع دباع ةبوت]- 47

 ب ا [ميتخ نب عيبرلا نتفت نأ تدارأ يلا ةأرملا ةبوت]- 4

 ا ا ل ل | دهاز ىف عم يصعت نأ تداك ةيراج ةبوت]- 5

 000 [ذآرقلا قب تانآ هعامشل وهلا قع زهر ةبوثأ
 اا 0 0 0 00 0 8-0200 [اهشبن نع روبق شاّبن ةبوت]- 5

 ا [ميركلا نآرقلا نم ةيآ هعامسل همالسإو نارصنلا ليعامسإ يبأ ةبوت]- :

 ااا 089 [همالسإو نارصن مالغ ةبوت]- 5.

 1/11 2و يل ةاع هلقأ قاطع طك ا نا توتا ما مقحم [همالسإو ئثو ةبوت]- نك

 ا [هلهأو همالسإو يسوحب ةبوت]- ها

 11 ل كولا فلم ف مخ سلا جالا ومر [همالسإو يدوهي ةبوت]- نحب

 ا 0 0 [هطهرو هدالوأو همالسإو يسوجم ةبوت]- ه٠

 3111 وال ا وم اح [هباحصأ رثكأو هدالوأو همالسإو يدادغب ىسوجم ةبوت]- نا

 010000 هللا همحر ةيميت نبا ميلحلا دبع نب دمحأ مالسإلا خيشل ةبوتلا :يناثلا لصفلا

 ا يا م لا و و ظسملا مبا ا وا هللا همحر ةيميث نبا مالسإلا خيش

 1011 1و مالو فة ع طاع ها را وللا وا نطل قب وطن املأ جما ةيميت نبا تافلؤم زربأ

 1 ا ومس و ا وس ماجا خيشلا موصخ زربأ

 ط1 ]1 ]1 ] ] ]ز]ز 0 ةبحتسمو ةبجاو :ناعون ةبوتلا

 1 ا فولو تائيسلا لعف نم ةبوتلا نم مهأ تانسحلا كرت نم ةبوتلا



 فض سرهفلا

 اا لل راومل راو /اوجباج ا هنو ا عج يوسي اب تائيسلا عيمج ناعمجي لالضلاو يغلا

 انا ولا او وحساس ولعلاو ربكلاو ةسائرلا تاوهش يف ىغلا

 0 اا 0000010 ملعلا فعض نم عقي نايصعلا

 0 1 تاداراإلا نم ةبوتلا نم مظعأ تاداقتعالا نم ةبوتلا

 01 1 1 1 1ز1 1 يا نانواعتي ةدارإلاو داقتعالا

 0 1 نيملسملا قم دحأ دتع روحت ال:تادّسللا نم ةيوتلا

 ب «نييرقملا تائيس راربألا تانسح» ةرابعل حيحصلا ىيعملا

 0 ل «نييرقملا تائيس راربألا تانسح» :ةرابعل دسافلا ئعملا

 0 تانسحلا نم ةبوتلاب ةعيرشلا تأت مل
 ا مد شا وسلا ل مب امك نينمؤملا يف ةمصعلا ىوعد وه ةلاقملا هذه لصأ

 1 ل ل ل لَ لوسرلا دعب دحأل ةمصع ال

 00 ءايبنألا ةبوتب لوقلا وه ةنسلا لهأو فلسلا بهذم

 00 0 0021 ااا ءايبنألا قح يف اوطرف دوهيلا

 ا 1 1 1 1 1 ا ا ميقتسملا طارصلا وه مالسإلا

 ا طماط حت جسر ناس لوسرلل مقاهاضم عت ةمئألا ةمصع
 00 ] ] ] ]1]1]1]1]1 ا ا كرشلا ىلإ يدؤي رشبلا يف ولغلا

 1115 يك ل لك ا عملا نحمل بونذلا نم ةبوتلا نم ءايبنألا ةمصعب لوقلا نالطب

 1 ل ا ف وم قم طلو ول 1 دسم كلذ يف ةنسلا لهأ بهذم ليضفت

 اما ل ل ا طل م سا ويحل كب زجل زم جما او تسلا سرهفلا


