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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ميدقتلا ليبس ىلع
 قوزرم روبصلا دبع.د.أ

 بويأ ابأ كيبل
 عتافلا دمحم ميظعلا ىكرتلا ناطلسلا ثدحت اذكه

 ىذلا شيجلل رسلا ةملك بويأ ابأ هتيبلت نم لعجو
 ام دعب اهحتفو ةينيطنطسقلا راوسأ هب محتقاو هداق
 . نيطالسلا نم هوقبس نم ىلع تصعتسا

30 
 عتافلا دمحم ناطلسلا هءادن ىّبل ىذلا بويأ وبأو

 ىنعت ىذلا ليلجلا ىباحصلا ىراصنالا بويأ ىبأ وه
 7 .ةةنئاودلا ذه هدمجرقب

 بويأ ىبأ ةيصخش ىلع فرعتي ئراقلا عدأ ذإو
 روطس ىئفقوتست , هتمجرت ىف ءاج ام لالخ نم
 لوقي ةمجرتلا نه ةريخألا تاحفصلا ىف تءاج ةليلق
 دقو هدوعي هءاج نيح ةيواعم نب ديزيل بويأ بأ اهيف
 : ديزي هلأسف غلبم لك هنم فعضلاو ضرملا غلب



 ؟ ةجاح كلأ
 . الف كيلإ امأ : لاق
 ؟ ةيصو كلأ : ديزي لاق

 ٌودعلا ىف اوسمفناف تم اذإ : معن : بويأ وبأ لاق
 ىنعي ) روسلا دنع مهنم ناكم برقأ متفلب اذإ ىتح

 ىنونفداف اربق ىل اورفحاف ( ةينيطنطسقلا روس
 لدي ام هنم رهظي ال ىتح ناكملا ليخلا أطتلو هيف
 . هيلع
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 ىراصنالا بويأ ابأ هللا محر
 ةنيدملا نم جرخ ذنم اهعطق لايمالا تائم نم مك

 نفديل اذه هعقوم غلب ىتح ةريزجلا ضرأ ىف ةرونملا
 ؟ ةينيطنطسقلا روس دنع

 ىف لجر وهو هرعاشمو هراكفأ تناك فيكو
 اذه عمو . هتيفاع ثادحألاو مايألا تلكأ رمعلا فيرخ

 ىصقأ هجتملا شيجلا اذه ىف ةكراشملا ىلع رصي

 ةيبيلصلا ةمصاع ةينيطنطسقلا عتفل لامشلا
 ؟ كاذنأ ةيقرشلا

 تناك لجرلا نإ ةساردلا هذه دكؤت امك : لوقأ نل

 , هللا ليبس ىف دهاجي نأ مالسإلا فرع ذنم هتياغ

 نمز ىتح هدعب نم هئافلخ عمو هَل لوسرلا عم
 . ةيراعم



 ىدحإ تناك ةمسقلا هذه نأ كلذ ىلإ فيضأ لب

 لوسرلا ةباحص نم ميظعلا ليجلا اذهل ناميإلا عئانص
 ىلع مهحاورأ تناك نيذلا ٠ هيلع همالسو هللا تاولص
 ىف داهجلل ءادن ىأ دنع لذبلل اهنودعي ًامئاد مهفكأ
 . هللا ليبس

 عطق ىذلا شيجلا اذه نأ ملعت نأ كبسحو
 ىلإ ةروثملا ةنيدملا نم لاوطلا تافاسسملا
 هيف نكي مل لامشلا ىصقأ ىف ةينيطنطسقلا

 . ةباحصلا نم هدحو ىراصنألا بويأ ىبأ

 سابع نب هللا دبع ليلجلا ربحلا هيف ناك امنإو
 ةياورلا دنس ىف ةيبهذلا ةلسلسلا تاقلح دحأو
 هللا دبع كلذك هيف ناك مث , رمع نب هللا دبع ثيدحلل

 امإ دحأ مهمال ام اودعق ول نمم مهريغغو ريبزلا نبا
 . رمعلا ءابعال امإو مهتناكلل

 ىتلا ةيداهجلا مهتريسم نودكؤي اوجرخ مهنكل
 ىتح هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلا عم اهوأدب

 . ةيواعم نامز
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 هللا ناوضر ةباحصلا نم ميظعلا ليجلا اذه

 بابش نم ةرصاعملا لايجالا داكت ال نيذلاو مهيلع
 ةلاسر اولمح نيذلا مه ليلقلا الإ مهنع فرعت انتمأ
 ًاظافح ناكملاو نامزلا ربع ةمآلا ىلإ اهولقنو مالسإلا



 ةنس اولقن نيذلا مهو . هل نيرسفمو هللا باتكل
 ةارر هيلع هبالسو هللا تاولص هللا لوسر

 نيباذكلا هجو ىف اهنع نيحفانمو لب ؛ نيحراشو
 ثيدحتلاو لقنلا دعاوق اوسسأو نيعاضولاو
 ضرألا عاقب ىتش ىف نيملسملل نيكرات ةياورلاو
 ةفرعملا ىلإ قيرطلا تارانمو ةيادهلا تامالع
 هللا تاولص هلوسر ةنسو مهبر باتكب ةحيحصلا
 . هيلع همالسو
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 نولمحي اوجرخ لب . بسحف ماقملا اذه ىف سيل

 نودهشتسيو نودهاجي مهفكأ ىلع مهحاورأ ًامئاد
 لب راطقألا نوبوجي هتوعد نيرشان هللا نيد نع ًاعافد

 ىتح اهيف ةربخ قباس ريغ ىلع راحبلا نوبكريو
 ايند نم نوفتبي ال هللا تاملكل هللا ضرأ ىف اونكمي
 مهناميإ عئانص قيرطلا ىلع مهدوقت . أئيش سانلا

 هيلع همالسو هللا تاولص هلوسرل مهّبحو مهبرب
 ىدهلا ىلإ ةلالضلا نم سانلا جارخإ ىلع مهصرحو
 . روثلا ىلإ مالظلا نمو

.. 
 فرعتت نأب ريدج ةباحصلا نم ميظعلا ليجلا اذه

 ةودقلا معن هيف نودجي ةمآلا بابش نم لايجالا هيلع
 ضرأ نم ةلاسرلا تجرخ فيك اوريل ةوسألاو



 ضرألا عاقب ىتش ىف تبرغغو تقرشف ةريزجلا
 تاولص ةلاسرلا بحاص اوبهأ نيذلا ءالؤه اهلمحي
 بحاص ناك مهنمو هتلاسر اوبحأف هيلع همالسو هللا
 هيلع هللا ناوضر ىراصنالا بويأ وبأ ةمجرتلا هذه
 معن . ةينيطنطسقلا راوسأ دنع هداهشتسا ناك ىذلا

 داهجلا جور ءاكذإ ىف جئاقلا دمحم ناطلسلل عفادلا

 رصنلا كلذ اوزرحأ ىتح لاتقلا ىف لاسبتسالاو
 ةوعد تعضو ثيح ةينيطنطسقلا عتفب ىخيراتلا

 اهلخدي ىك ابوروأ باوبأ حتفت اهمادقأ مالسإلا
 . غيراتلا ىف ةرم لوأ مالسإلا
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 رثأو ىنيدلا لماعلا ةيمهاب ريكذتلا بجي انهو

 لك ىف رصنلا بابسأ كالتما ىف ناميإلا عئانص
 غيرات ربع نوملسملا اهضاخ ىتلا ةيخيراتلا كراعملا

 نم رشاعلا رصن وه هانرصاع امم ناك ىتلاو , ةوعدلا
 . ناضمر

 رثا ةيمهاب ًامئاد ريكذتلا ىلع انلمحب ىذلا رمآلا
 ىف رصنلا زارحإ ىف طقف سيل ىنيدلا لماعلا

 نوكي عقوم لك ىفو لب . بسحف لاتقلا نيدايم
 نوئشلا عم لماعتلا ىف ىتح . هيف ًافرط نوملسملا
 عنصي نأ ناميإلا ناش نم نآل . ةيهلل ةماعلا

 نيلماعلا عضيو . هيف ةرقلا حنميو لمعلا ىف صالخإلا



 ناسقتإلا ىلع نيدتلا قدصو نيدلا حورب نيرثاتملا
 . عئاتنلا مظعاب رفظلاو , ناسحإلاو
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 لزن ىذلا هنع هللا ىضر بويأ ىبأ ىلإ دوعنو

 ىرنل ةرجهلا دنع هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلا
 اهيف لزنيل ءامسلا اهتراتخا ىتلا رادلا ىه هراد نأ
 فرش ىلع قباستت راصنالا لئابق تناك ذإ لوسرلا
 ةقانلا ترم املكو , اهئايحأ ىف لوسرلا لزني نأ
 ناك , مهدنع لزني ىكل ةقانلا ماطخب نوكسمي اهدحأب
 ال! ةرومأم اهنإف اهوعد : مهل لوقي هلل لوسرلا
 ردقملا ناكملا ىف ىتح ىضمت نأ ةرومأم ةقانلا
 لاوخأ ىح ىف تخانأ ىتح ةقانلا تضمو .اهل

 بويأ ىبأ تيب .دنعو راجنلا ىنب نم لوسرلا
 . هيلع هللا ناوضر ىراصنألا
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 عيطتسي ثيحب ةرفولا نم نكي مل بويأ ابأ نالو
 ناك دقف هعم نيذلا بكرلاو لوسرلا ةفاضتسا

 امك ةفايضلا ماهم نولوتي نيرداقلا نم راصنالا
 ٠ بويأ ىبأ تيب ىلإ ماعطلاب مهنافج ىتأتو انرشأ
 هتجوزو لجرلا ناك هماعط نم لوسرلا غرف اذإف
 همالسو هللا تاولص لوسرلا عباصأ ناكم ناعبتتي

 . ةّبحمو أاكربت لكأي ناك ثيح نم الكايل هيلع
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 نع هَل بيبحلل لالجإلا اذهو ةّبحلا هذه تبرعأو

 نوكت نأ لضفألا : لوسرلل بويأ وبأ لاق ذإ اهسفن
 امو ةباهمو ًالالجإ ( ىلعألا اهقباط ) رادلا ولع ىف تنأ
 . كقوف ولعلا ىف اونوكي نأ هلهأو بويأ ىبأل زوجي

 هيلع همالسو هللا تارلص دمحم ةيئاسنإ نكل

 تاياورلا عجرأ هذهو لبقي مل رومالل هكاردإ نسحو
 ةبحرم هيتاتس راصنالا لئابق نأ ردق هنال ىدنع
 وه رادلا ىف قباط لوأ نوكيسو , ًةدهاعمو ًةعيابم
 لهأ ةنايصب ًاضيأ قيلألا وهو . رسيالاو ىلولا
 ٠. نيرئازلا ةمحز نم تيبلا

 همالسو هللا تاولصو .. بويأ ىبأ نع هللا ىضر

 . نيلسرملا مامإو قلخلا ديس ىلع

 قوزرم روبصلا دبع . د.

 سيئر بئانا
 ةيمالسإلا نوئشلل ىلعألا سلجللا





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةمدقم

 هذه تاملظ ددبي هنإ « هرطخو هرثأ لجأ امو . رونلا مظعأ ام

 ىف ريسلاو , ةرعولا اهقرط كولس ىلع ناسنإلا دعاسيو ؛ ةايحلا
 طيحيو هُقُنْكي ام هينيع مامأ فشكيو , ةجرعتملاو ةيوتلملا اهلبس
 نع لعفي ام لعفيف . هيضريو هرسي امو « هيذؤيو هرضي امم هب
 , لمع هسفنلف ريخلا راتخا اذإف . ةفرعم نع ىتأي ام ىتأيو ٠ ملع
 رثآو , ىوهلا عاطأ دقف رشلا راتخا اذإو ٠ كلس هدعس ىلإو
 . ىدهلا ىلع لالضلا

 هكردي سوسحم امهدحأ ؛ نارون رونلا نأ اذه ىنعمو
 دق لوألا نأ امكو . ةريصبلا هكردت لوقعم رخآلاو , رصبلا
 لمج دق هناحبس هنإف ٠ رامقالاو سومشلا ىلاعت هللا هعدوأ

 ةالصلا هيلع ىبنلا راشأ دقو . رايخألاو نيفطصملا ىف ىناثلا
 .. موجنلاك ىباحصأ ه : هلوق ىف ىنعملا اذه ىلإ مالسلاو

 زاجعإو زاجيإ ىف ربخأ دق هنإف ٠ متيدتها متيدتقا مهيأ
 , موجنلا ىه عيباصمب ةيداملا ءامسلا نّيز دق ىلاعت هللا نأ

 نم مهافطصا نم ىه كلذك حيباصمب ةيحورلا ءامسلا نيزو

 هلوسرو هيبن باحصأ مهنمو « هدابع نم مهراتخاو ٠ هقلخ
 ءامسلا ىف نأ ىثعي اذهو ؛ هيلع همالسو هللا تاولص دمحم
 حلصت ال ةايحلا نأو , كلذك حيباصم ضرألا ىف نأو عيباصم

 هذه باوص ىلع ليلد ريخ عقاولاو . أعم امهنودب ميقتست الو
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 , هللا لوسر بامصأ نوُنِجُي اوناك مايأ نيملسملا نإف ٠ ةلوقملا
 , مهتاعرو سانلا ةداق اوناك , ةايحلا ىف مهلاونم ىلع نوجسنيو

 نع اوداحو مهوفلاخ املف ٠ مهيف لوطلاو لوحلا باحصأو
 اوفاخف , مهب ام هللا ريغ .. مهريغ نم ٍمِهلْتَم اوراتخاو , مهليبس

 ممألا ةرخؤم ىف اوحبصأو , ملع دعب اولهجو , نمأ دعب
 اوداع اذإ الإ مهناطلس عافتراو , مهداجمأ ةداعتسا ىلإ ليبس الو

 ىلع نوجسني لْثُلا هذهو , اهرون ىف نوشمي عيباصملا هذه ىلإ
 اهتعرشو . اهجهنم نومزتليو . اهلاونم

 هذه دحأ - هنع هللا ىضر - ىراصنالا بويأ وبأو

 اوشمي نأ رصعلا اذه ىف نيملسملا ىلع ىغبني ىتلا عيباصملا

 ىف مهل ىلعأ ًالثم اهولعجيو . اهئوض نم اوسبتقيو , اهرون ىف
 ايحلا بناوج ىتشا

 هيلع ىبنلا ةيولأ تحت هليبس بويأ وبأ كلس داهجلا ىفف
 ملف . ةنيدملا ىف هتايح ةدم ىهو , نينس رشع مالسلاو ةالصلا

 امنإو , دهشم ىف هفلخ ريسلا نع فلخت الو« ةوزغ ىف هنع ب
 هيفك ىلع هحور لمح داهجلا ىلع ىح : لوقي هيدانم عمس اذإ ناك
 دلو الو لام ىف الو بسن الو لهأ ىف ركفي ال جرخو

 لوسر ثيدح ىور دقف ؟ ةيملعلا هتايح ىف اذه لثم لقو
 « باكرلا هيلإ دْشُت تناك ىتح هاور امك هظفح نم رثكأ وهي هللا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا باحصأ نم نوريثكلا هيتايو
 نوباسني مث « عمس ام نوذخأيو ؛ ظفح ام هنع نووري مهيعباتو

 . ماكحألا مهميلعتو سانلا هيقفتل اهضرعو مالسإلا دالب لوط ىف
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 ًالثم بويأ ىبأ ناك ةداهزلاو ةدابعلا ناديم ىفو

 اهُعَُم هوهتست ملو اهنع ضرعأف ةرغاص ايندلا هتءاج نم لكل
 نوكي نأ الولو ) : ىلاعت هلوق هينيع بصُت عضوو . اهتاذلمو
 مهتويبل نمحرلاب رفكي نمل انلعجل ةدحاو ةمأ سانلا

 مهتويبلو * نورهظي اهيلع جراعمو ةضف نم ًافقس
 امل كلذ لك نإو افرخزو ٠ نوئكتي اهيلع أررسو أاباوبأ

 )4 نيقتملل كبر دنع ةرخآلاو ايندلا ةايحلا عاتم

 بسحو اذه ىف هلئاضفو بويأ ىبأ بقانم رصحنت ملو

 روغثلا ىف ماقأ دقف ٠ ىصحت نأ نم رثكأ رثآم هل تناك امنإو

 ىتح ىضم . وزغلا ىدانم ىدان اذإف ؛ اهيف أطبارم ةيمالسإلا
 ىلإ عمرلاب نعطيو فيسلاب برضي ءادعألا فوفص ىف سمغنا
 ةينيطنطسقلا راوسأ نم ةبرقم ىلع نونملا هتفاو نأ

 نوماحتيو رحبلا نوشخي اوناك برعلا نأ نم مغرلا ىلعو
 هنع ملعت الو رحبلا فرعت ال ةيوارحص ةمأ اوناك مهنأل هبوكر
 ب اوقلأ نيذلا نم ناك بويأ ابأ نإف . فيخي ام الإ

 هلاوهأ ن نم هنع عمس امب ثرتكم ريغ , هرهظ ىلع ءادعألا اوزغو
 رو هللا اضرل ًاراثيإ كلذ لك

 امب 2 ضرع ىلع ةردقلا انحنمو . بويأ ابأ هللا محرف

 ةوسألا هنم ذختي نأ ىلع هزفحيو هيضريو ءىراقلا ىدهي
 ايندلاو نيدلا ىف ةحلاصلا ةودقلاو ةنسحلا

 58-50:فرخزلا(1)





 لوألا لصفلا

 همالسإ ىف





 بويأ وبأ دلو ىتم ديدحتلا هجو ىلع غيراتلا فرعي ال
 , ىدي نيب ىتلا رداصملا تكسمأ دقف . مالسإلا ىف لخد ىتم الو

 ليبس ىلع ال امهنم ًادحاو الو . نيرمألا نيذه لوانتت ملف
 . عيملتلاو ةراشإلا ليبس ىلع الو , عيرصتلاو ةرابعلا

 نكي مل ('! ديز نب دلاخ بويا ابآ نأ وه هيف كشال ىذلاو
 شيرق ةفلاحم دشني . ةرصيوحلا ابأ بحص ىذلا دفولا نمض
 مهيقل نيذلا ةينامثلا وأ ةتسلا نمض نكي ملو , سوألا ىلع
 كلذك رمألاو , ىلوالا ةبقعلا دنع هيلع هللا تاولص ىبنلا

 ةعيب هيلع هللا تاولص هوعياب نيذلا رشع ىنثالل ةبسنلاب
 هنع هللا ىضر بويأ وبأ نكي ملف . ةيناثلا ةبقعلا دنع ءاسنلا

 ىبنلا نيب راد ىذلا ثيدحلا ىف ركذ هل ءاج الو , مهنم أدحاو

 1 مالسلاو ةالصلا هيلع

 نيذلا نيعبسلا نمض ىزافملا باتكو نوخرؤملا هركذ دقو

 ىضر همالسإ نأ اذه ىنعمو . ةثلاثلا () ةبقعلا ةعيب اودهش
 ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىثوعبم دي ىلع ناك دق هنع هللا

 ٠ نآرقلا نم لزن ام مهئارقإو مالسإلا ىلإ اهلهأ ةوعدل ةنيدملا

 نيذه نإف . ') موتكم مأ نب هللا دبعو , ريمع نب بعصم امهو
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 اماقأو . ةيناثلا ةبقعلا ةعيب رثإ ةنيدملا ىلإ ادفو دق نيثوعبملا

 ؛ مالسإلا ىلإ ناوعدي هنع هللا ىضر ةرارز نب دعسأ راد ىف
 دعت ملو نوملسلا رثك امو . ماكحألا ناملعيو ؛ نآرقلا نآرقيو
 راد ىلإ نالجرلا لقتنا , هنع هللا ىضر ةرارز نبا راد مهل عستت

 ءارقلا راد ىهو عسوأو بحرأ ىرخأ
 اوركذي ملو , رادلا هذه ناكم اوددحي مل نإو نوخرؤملاو

 ىف باترأ ال ىنإف « جرزخلا وأ ؛ سوألا ءايحأ ىف تناك اذإ ام
 « نيتليبقلا نيتاه ىدحإل ةعباتلا ءابحالا نم ّئىح ىف نكت مل اهنأ
 نمم ًادحأ امهادحإ عنمت ال ىتح امهنيب ناكم ىف تناك امنإو

 ريمع نبا ىدي ىلع ملعتلاو . اهلوخد نم ىرخألا ىلإ ىمتني
 . اهيف موتكم مأ نباو

 ,اهتقباس راز وأ , رادلا هذه راز دق بويأ ابأ نأ ىف لادج الو
 , موتكم مأ نب هللا دبعو ٠ ريمع نب بعصم نم لك ىلع ذملتتو
 ةدابع رثآو . امهدي ىلع ماكحألا ىف هقفتو , امهنم نآرقلا عمسو

 د انيويع ترين انا ناتيالاو مانصألا ةدابع ىلع دحاولا هللا

 امك قاتشاو . امهنيهاربو امهتلدأ هرعاشمو هفطاوع تزهو
 اذه ردصم ةفرعم ىلإ جرزخلاو سوألا ءانبأ نم هريغ قاتشا
 اند املف . رودصلا حرشت ىتلا هتعلط ةدهاشمو . جاهولا رونلا

 عحل ىرقلا مأ دصقل نوزهجتي برثي لهأ ذخأو . جحلا مسوم
 رعاشملاو كسانملا نم هلوح ام ةدهاشمو ؛ مارحلا هللا

 نيملسملا نم زهجت نم عم هنع هللا ىضر بويأ وبأ زهجت
 دادجألاو ءابآلا نيد ىلع مهلك . ةئامسمخ اوناكو ٠ نيكرشملاو



 ىدهلا اولضفو ؛ لطابلا ىلع قحلا اورثآ مهنم نيعبس الخ ام
 . مههرجو هل تملسأو ٠ مهسوفن هلل تداقئاف لالضلا ىلع
 فيس مهبهري مل نيعئاط ةحمسلا ةيفينحلا ىف اولخدو
 ءادنل اوداقناو ٠ لقعلا توصل اوفصأ امنإو , حمر مهمغرأ الو

 . ناميإلا
 ىف وهو ناك دق هنع هللا ىضر بويأ ابأ نأ ىف كشأ امو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ركذي ؛ ةكم ىلإ برثي نم هقيرط
 ىلع مهعامتجاو ؛ هل هموق ءاذيإ نم هيناعي لازي الو ناك امو
 مهئارتجاو « هقيرط ىف تابقعلاو بعاصملا مهعرزو ؛ هتئوانم

 ىف لئابقلا ىتأي نأ ىلإ هورطضا ىتح مهتنسلأو مهيديأب هيلع

 , قحلا ىلإ اهوعدي . (') اهقاوسأ ىف رئاشعلا دصقيو , اهبراضم

 ًانمآ نيبيو « (') هبر ةلاسر ْغلبُب ىتح نوعلاو ةيامحلا اهدشانيو
 نم عومدلا رمهنت تناك مكو , هتوعد فادهأو  هنيد ءىدابم

 هبراقأو ؛ هايإ اهرصحو هل شيرق ةعطاقم ضرعتسي وهو هينيع

 اهعثمو . (') بلاط ىبأ بعش ىف بلطملا ىنبو , مشاه ىنب نم
 ىتح , (9 ماوعأ ةثالث كلذ ىلع اهرارصإو . ماعطلاو , ءاملا مهنع
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 تناك امو كسحلاو ماوهلا ريغ هنولكأي ام نودجي اونوكي مل
 تناك مكو . رجشلا قاروأو كوشلا نم حايرلا مهيلإ هلمحت
 هيلع هللا تاولص هروصتي وهو ةرقزلا هيوكتو ؛ ةربعلا هقنخت
 اداكي مل نيذللا ةجيدخ هجوزو ٠ بلاط ابأ همع عدوي وهو

 اهب نيرثأتم , ') امهبر ءادن ايبل ىتح . راصحلا نم ناجرخي
 فوخلاو عوجلا نم هايناع امو , ىسألا نم ةعطاقلا ءانثأ هادباك

 ضرملاو لازهلا ىرسو ٠ امهتوق تراخو امهمسج فعض ىتح
 . امهئاضعأ نم وضع لك ىف

 دنع هيلإ أجلي ىذلا نصحلا مالسلاو ةالصلا هيلع هل اناك دقو
 ًاليوط ىكبف . ةنحملاو بطخلا نم هب ذولب ىذلا نكرلاو ؛ ةدشلا
 ماعلا ىمسو . امهتوم ىلع افسأ ًامايأ سانلا لزتعاو , امهقارفل
 امهدقف ىلع ًارسحت (') نزحلا ماع هيف اكله ىذلا

 هذه ضارعتسا ىف هنع هللا ىضر بويأ وبأ ىضمو

 . فئاطلا لايح هنع هللا ىضر فقو ىتح ةميلألا تايركذلا

 , اهلهأ نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا باصأ ام ركذتي حارفا

 اهاوس ام ذبنو , هدحو هللا ةدابع ىلإ مهوعدي مهيلإ جرخ دقو
 ىضر هؤاكب دتشا مكو . عفنت الو رضت ال ىتلا مانصألا ةدابع نم
 مهو ءاهفسلاو ىقمحلا ىري وهو هبلق بيجو ىمحو « هنع هللا

 , همسج نهو ىتح موقيو ؛ طقسي وهو . (') ةراجحلاب هنومري
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 لانو بعتلا هكهنأ دقو ؛ ةرجش لصأ ىلإ أجلو , هتوق تراخو
 هبر ىجاني ذخأو ٠ ءامسلا ىلإ هيدي عفرف . بصنلاو ىسألا هنم
 ىتليح ةلقو ؛ ىتوق فعض كيلإ وكشأ ىنإ مهللا: نافرذت هانيعو
 نيفعضتسلا بر تنأ « نيمركألا مركأ اي ٠ سانلا ىلع ىناوهو
 بيرق ىلإ مأ , ىنمهجتي ديعب ىلإ , ىنلكت نم ىلإ . ىبر تنأو
 , ") ىلابأ الف ىلع بضغ كب كي مل نإ . ىرمأ هتكلم

 ىلإ هقيرط ىف وهو هنع هللا ىضر بويأ وبأ ركفي ناك اذكه
 دمحم هجو ىري نأ نم هيلإ بحأ ءىش نكي مل اهفلب املف , ةكم
 ىلإ ناهلولا قشاعلا ثيدح هيلإ ثدحتيو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع
 دقو . هرطاوخو هرعاشم ىلع ىلوتساو ؛ هبلق هيلع كلم نم

 هللا تاولص ناك دقف . () ةبقعلا ةليل ةبغرلا هذه هل تققحت
 حر .بوبأ وبآ ارق اهنمأ كك نلع هيا ناطتجا يه هزاع
 ليمج . ةعلطلا بيهم ؛ مامتلا ةليل ردبلا ىري ناك امك هنع هللا
 نم رونلا هرمغي . اًيحْملا
 هتحت نمو , هقوف نمو ؛ هلامش

 نعو « هنيمي نعو ؛ هفلخ نمو هيدي ن

 .ريقوتو مارتحا ىف هرواحو , ريدقتو لالجإ ىف هيلإ ثدحتو
 اولمحت ام نيذلا نيعبسلا هباحصأ نم هريغ نأش اذه ىف هنأش
 ةدهاشمل الإ رافقلاو ىفايفلا اوباج الو , هلجأ نم الإ راطخألا

 مل ىدي نيب ىتلا رداصملا نأ حيحص . هايحُم ءالتجاو , ههجو
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 ملف . ةبقعلا ةليل هنع هللا ىضر بويأ ىبأ نع ًائيش ركذت
 ىبنلا عيابي وهو ههجو انترأ الو ١ بطخي وهو هنع انثدحت
 دايقنالا ىلع هدهاعيو ٠ ةيامحلاو عنملا ىلع هيلع هللا تاولص
 هللا لوسر اي انعياب : هباحصأ هلوقي ام هل لوقيو  ةعاطلاو
 , مجعلاو برعلاو ءرمحألاو ,دوسالا نم كعنمن نأ ىلع
 , انجاوزأو انسفنأ هنم عنمن ام لكو ٠ نجلاو سنإلاو

 . انلاومأو انتيرذو
 , ةبقعلا ةليل رود هل نكي مل لجرلا نأ اذه ىنعم سيلو

 نود ضعبلا راودأ اولجس دق ريسلا باتكو ٠ نيخرؤملا نكلو
 راونألا براقتلو ٠ ةهج نم راصتخالا ىف ًاعمط ضعبلا
 . ةيناث ةهج نم اههباشتو

 ىلإ ىوآ دق هنع هللا ىضر بويأ ابأ نإف لاح لك ىلعو
 ةكم رداغو . هباحصأ ىوأ امك , عامتجالا ضاضفتا روف هلحر
 راد ام فرعتو . مهيلع ضبقت نأ شيرق نم ًافوخ . اهورداغ امك
 نيب ناك ام اهغلب امل اهنأ ةاورلا ركذ دقف . مهنم ةبقعلا عامتجا ىف

 مهدي نم: مهرثأ ئف تثعي هيلع هللا تازلصةنختمو .راضتالا

 اهدي ىف عقب ملو . اوجنو اوأن دق اوناك مهنأ ريغ غ )١(. ةكم ىلإ
 , هوبذعو هوبسق . هنع هللا ىضر ةدابع نب دعس ىوس مهنم
 دعس ناك . مهفارشأ نم نيلجر ريغ مهيديأ نم هصلخي ملو

 , 9 امهلفاوق ريجُيو . امهتراجت ىمحي

 .50.-741// ةيوبنلا ةريسلا . ريثك نبا(1) .1./؟لماكلا . ريثألا نبا (1)
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 « هدالب ىلإ داع دق هنع هللا ىضر بويأ ابأ نإف ناك ام ًايأو

 هيلع ىبنلا باحصأ نم نيدفاولا لبقتسي هريغ حار امك حارو
 . ةرجهلا ىف ىلاعت هللا مهل نذأ دقف . ةكم ىف مالسلاو ةالصلا

 ىبنلا نأ نم ةقث ىلع مهو . (!) انادحوو تافارذ اهيلع اولبقأف
 راظتنا ىوس هرخؤي سيلو . مهرثأ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع

 هللا ناك امف . ًاليوط رخأتي ال فوس ىذلا هبر نم هل نذإلا
 كرتيو . ةكم اورداغي نأ هيلع هللا تاولص هباحصال عمسيل

 , أدهي ال ىذلا نيكرشملا تنع نيب ًاديرف , ًاديحو اهيف هلوسر
 ةالصلا هيلع هنأ نم اذه ىلع لدأ سيلو . لوزي ال ىذلا مهديكو

 ةخبس اهنأو , هترجه راد ىأر هنأ هباحصأ ربخأ دق مالسلاو

 اذه . ةنيدملا ىلع الإ قبطني ال فصولا اذهو . (' نيتبال نيب
 . هموت ىف هدهاش ام

 اذه ىف ليربج مالسلاو ةالصلا هيلع هلزنأ ءارسإلا ةليل ىفو

 نأ الإ اذهل ىنعم الو , ') هترجه راد وه هنأ هابنأو هسفن ناكملا

 اهلهأ راتخاو , مالسإلا ضرأ نوكتل برثي راتخا دق ىلاعت هللا
 . هتايارو هتيولأ ةلمحو ؛ هتلود ةامح اونوكيل

 مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنل هللا نذأ دقف . هلك اذه ققحت دقو

 هنذإ نم ليوط ريغ تقو دعب () ةنيدملا ىلإ ةرجهلا ىف
 ..هزافبمال
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 رمألل ًالعأ ىتح نذإلا اذه ىقلتي هيلع هللا تاولص داك امو

 اهلوح نايتفلاو . اليل هراد نم جرخو هتبهأ هل ذخأو , هتدع
 نأ ىلع رصانخلا نيدقاع ٠ حامرلا نيددسم . فويسلا نيعراش

 ولتي وهو . )١( دحاو لجر ةبرض ٠ مهيلإ هزورب روف هوبرضي
 مهفلخ نمو دس مهيديأ نيب نم انلعجو ] : ىلاعت هلوق

 مهنم تمانف [١ نورصبي ال مهف مهانيشفأف دس
 , جرخي وهو هورصبي ملف . سيساحألا مهنع تلهذو ٠ نويعلا

 بارتلا مهسوؤر ىلع وثحي وهو هيلإ اوهبتنا الو
 اهني !1) كفا راب ثا تس ةزئلع ذللا كاوقتم يامو

 . اهل هرهظ ريدُيو , ةكم رداغي وهو هنزح ناك مكو . روث راغ ىلإ
 طقسمو هدلب ىلإ رظنو . هبلق بيجو دتشاو « هانيع تعمد دقف

 ىلإ هللا دالب بحأ تنأل , ةكم اي ) : لوقي وهو هسأر
 كموق نأ الولو ؛ ىلإ هللا دالب بحأ تنألو ؛ هللا

 .(0( تجرخ ام كنم ىنوجرخأ

 ركب ابأ هبحاصو , هسرحت (' راغلا ىف اهاضق مايأ ةثالث دعبو
 تلدسأ ةيلاب ةرجشو ؛ ناتيرب ناتمامي ىلاعت هللا دونج نم

 هب ضب ةرس(1) 591/١ ىربكلا تاقبطلا . دعس نبا (1)
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 اهطويخ تجسن بكانعلا نم ةفئاطو ؛ راغلا مف ىلع اهناصغأ

 هارجاتسا دق اناك ىذلا ليلدلاو , هبحاصو وه ذخأ (!) هيلع

 . ةنياملا ىلإ مهقيرط
 ىف مهل تعقو ىتلا تايآلا ركذأ نأ ىلإ ةجاح ىف ىننظأ امو

 تضافأ دقف . هيف اهوأر ىتلا لئالدلا ىلإ الو , قيرطلا اذه

 اهنع ثيدحلاو , اهيف لوقلا نم ترثكأو , اهركذ ىف رداصملا
 هللا تاولص دمحم ةايحب ةفرعم هل نمم دحأ اهلهجي دعي مل ىتح

 :رطعلا هتريسو ؛ هيلع
 ىبنلا ةرجه نأ ىف ريسلا باتكو , نيخرؤملا نيب فالخ الو

 تقو ىف تناك دق « ةنيدملا ىلإ ةكم نم مالسلاو ةالصلا هيلع

 هيلع ىبنلا نأ دكؤي امم . ) ةحفاللا ةرارحلاو , ديدشلا ظيقلا
 ةرجهلا هذه ىف ايناع دق امهيلك ركب ابأو , مالسلاو ةالصلا
 هلامتحا عيطتست ال ام لالكلاو ىأللا نم اهيف ادباكو , ريثكلا
 ةيرقلا ممهلاو . ةيتفلا مئازعلا ريغ

 الزن ام لوأ هبحاصو . مالسلاو ةالصلا هيلع ىبُتلا لزن دقو
 اهيف اماقأف . ةنيدملا ىلعأ ىف ةريغص ةيرق ىهو . ([) ءابق ىف

 هيف هللا لاق . ( ًادجسم هيلع هللا تاولص اهيف ىنب ٠ ًامايأ
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 موقت نأ قحأ موي لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ دجسل )

 ف كيب ديس“ لوا هنا اذه نقف نسيلوت 012 نبل

 هللا لوسر اوعياب ام دعب راصنألا نإف . اهلوح امو , ةنيدملا
 مهئايحأ ىف نونبي اوذخأ ٠ ةيناثلا ةبقعلا ةليل ءاسنلا ةعيب
 ىديأ ىلع ماكحألا ملعتو , نآرقلا ةوالتو . ةالصلا ءادأل دجاسللا

 مهيلإ اووأ نيذلا نيرجاهملاو ؛ مهنم نيرداقلا
 ىف ماقأ دق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نإف لاح لك ىلعو

 نينثا اهيف ماقأ هنأ تاياورلا ضعب ىفو . مايأ ةثالث ءابق

 بوصأ لوقلا اذهو . (') أموي رشع دحأ وأ . أموي نيرشعو
 ةثالثلا مايألا نأل لب .٠ بسحو طسولا لوقلا وه هنأل ال . عجرأو

 اذه . ةبوتلا ةروس ىف نآرقلا هب هون ىذلا دجسملا ءانبل ىفكت ال
 ىبنلا ةماقإ نأ وهو ىناثلا لوقلا امأ . لوألا لوقلل ةبسنلاب
 نيرشعو نينثا تقرغتسا دق ءابق ىف مالسلاو ةالصلا هيل

 هيلع ىبنلا لاقتنا ىلإ نيشطعتم اوناك ةنيدملا لهأ نالف . أموي

 مهرهظأ نيب هتماقإو ٠ مهيلإ مالسلاو ةالصلا
 ,ءابق ةرداغم ىلع مزع امل مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف ناك ام ًايأو

 « راجنلا ىنب نم هلاوخأ ىلإ لسرأ . ةنيدملا ىف ةمئادلا ةماقإلاو
 ىلع ةلولسم فويسلاو , مههوجو ىف داب رشبلاو , هيلإ اولبقأف

 1.8:ةيوتلا(١)
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 لبقأ . ءاوصقلا هتقان هيلع هللا تاولص ىطتما املو . مهقتاوع

 ءاجو . رمقلاب ةلاهلا ةطاحإ هب اوطاحأ ىتح راصنألاو نورجاهملا
 هللا لوسر اي » : اولاقو . ءابق باحصأ مهو فوع نب ورمع ونب
 ماطخب اوذخأو « انيلع ريغلا راثيإ مأ ؛ انم ةلالم انرود تكرتأ

 ًايضرتم هيلع هللا تاولص مهباجأف . ريسلا نم اهنوعنمي هتقان
 راشأو , مهيلع مهريغل أراثيإ الو . مهل ةلالم مهكرت ام هنأ مهل

 , (1) ةرومأم اهنإف اهوعد : لاقو هتقان ىلإ
 نمض ناك دق هنع هللا ىضر بويأ ابأ نأ ىف كشأ امو

 فرش لاني نأ ىف نيبغارلاو , هل نيلبقتسملاو , هب نيئاحلا
 تويبو , هدجسم ميقي ىتح هراد ىف ةحارتسالاو , هدنع ةماقإلا

 ىبنلا نذؤم نذأو  ءابق نع لاحترالا تقو ناح الو . هئاسن

 , فطاوعلا زهي ابيهم بكوملا ناك ٠ كرحتلاب هيلع هللا تاولص

 فالتخا ىلع ةنيدملا لهأ هيف عمتجا دقف . رعاشملا ريثيو

 ًاعيمج مهمدقتي مهنوطبو ٠ مهرئاشع ددعتو , مهئايحأ
 , ةراتبلا فويسلا مهيديأ ىفو « ةشبحلا لهأ نم نونطوتسملا
 ًامامت , جيزاهألا نودشنيو , نوصقري مهو . ةعرشلا حامرلاو
 وأ . ًاميظع أدفاو نولبقتسي مهو , مهدالب ىف نولعفي اوناك امك
 سوألا ءانبأ نم نايبصلاو , ايابصلا مهفلخ نمو . ًاميرك أكلم
 نيلئاق فوفدلا ىلع نوبرضيو ٠ نونغي مهو « امهتانبو جرزخلاو

 رماغ حرقو « رهاظ رورس ىف 0)
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 عادولا تاينث نم انيلع ردبلا علط
 عانهللامد ام انيلع ركشلا بجو
 عاشطملا رمألاب تئج انيف ثوعبملا اهيأ

 عاد ريخ اي أبحرم ةنيدملا تفرش ت
 . هيلع هللا تاولص هبحاصو بكوملا اذهب ةوافحلا تغلب دقو

 نم قتاوعلا ىتح ؛ هدوهش نع فلختي مل ةنيدملا لهأ نم ًادحأ نأ

 لالخ نمو ؛ عطسألا قوف نم هيلإ نرظني نك نهنإف . ءاسنلا
 . ناقيطلاو ذفاونلا

 , هاصقأ هنم رشبلا غلب دقف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا امأ

 نهيلإ رظني ناكف . لافطألاو ٠ ىراوجلا عيزاهأ هيف ترثأو
 معن : نلقيف ؟ راصنالا تانب اي ىننيحتأ » : لوقيو

 2) نكيحا هللاو انأو: لوقيف . هللا لوسر اي كيحن
 ةرم دعب ةرم ةرابعلا هذه رركيو

 ءانونار لخدي ىتح ًابيهر ٠ أبيهم هقيرط ىف بكوملا ىضميو
 هيلع هللا تاولص ىبنلا رمايف . ةنيدملاو , ءابق نيب داو وهو
 . هفلخ ةعمجلا ءادأل هباحصأو وه لزنيو . ريسملا نع فقوتلاب
 هيلع همالسو هللا تاولص بطخيو . لبق نم تيدأ دق نكت ملو
 هللا دمح دعب لوقيف . ةداعلا ىه امك () ةفيلب ةبطخ هباحصأ

 585/١ قباسلا ردصلا سفن. ريثك نبا(١)
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 , مالسلا اوشفأ . سانلا اهيأ » : هيلع ءانثلاو , ىلاعت
 اولخدت . ماين سانلاو ليللاب اولصو ٠ ماحرالا اولصو
 ٠. مالسب ةنجلا

 رميو . ةنيدملا رطش ههجو ًامميم بكوملا كرحتيف رمأيو
 ىنبو « ةضايب ىنبو ٠ فوع نب ملاس ىنب ىلع هيلع هللا تاولص
 برتقا املكو . راجنلا ىنبو , كلام ىنبو ؛ ىدع ىنبو ؛ ةدعاس

 هلهأ هيلإ زرب اهريغ وأ ؛ ءايحألا هذه دحأ نم هيلع هللا تاولص
 لاملا هللا لوسر اي انيلإ لزنا : نولوقي ٠ نيبحرُم
 رذتعيف « هتقان ماطخب نوذخأيو . ةدعلاو ددعلاو ٠ ةورثلاو
 اهنإف اهوعد : لوقيو هتقان ىلإ ريشيو , مهيلع ىنثيو ؛ مهيلإ
1006 

 رجح ىف نيميتي نيمالغل ًاضبرم غلبت ىتح ةقانلا ىضمتو
 , هيف كربتف , امهنع هللا ىضر بويأ ىبأ وأ « ةرارز نب دعسأ
 هللا ىضر بويأ ىبأ مدقتيو . ىرخأ ةرم كربت مث , ثعبنت مث
 ىتح ىضيو ؛ هلمحيف « هيلع هللا تاولص ىبنلا لحر ىلإ هنع
 , 9 هراد ءاتف ىف هعضي

 تاولص رثأ هلجأ نم ىذلا ببسلا ىف نوثحابلا فلتخيو
 ىلإ قيرف بهذيف . ىراجنلا ىراصنألا راد ىف ةماقإلا هيلع هللا

 555/1 ىربكلا تاقبطلا. دعس نبا (1)

 نلا ةريسلا . ماشه نبا (1)



 هيف تكرب ىذلا ضبرملا ىلإ رودلا برقأ تناك رادلا هذه نأ
 . هيلع همالسو هللا تاولص ىبنلا ةقانا

 عم ءرملا ٠ : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلإ رخآ بهذيو

 , لحرلا ىلإ عراس دق انفلسأ امك بويأ وبأ ناك دقو . ٠ هلحر

 117 ةقدشم هلغننا نكح ةلمعو
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ : امهدحأ , نارخآ نايأر ىقبي

 . 9 بويآ ىبأ ىلع تجرخ دق ةعرقلا نأو , هباحصأ نيب عرقأ
 ىف ماشه نباو . أدتبملا ىف قاحسإ نبا هركذ ام : امهيناثو

 () هلصاحو ناجيتلا

 نابث همساو لوألا عِبُت هانب ٠ ةنيدملا همدقم هلع هللا لوسر

 , اهنم اوجرخي الأ ىلع اودقاعتف ربح ةئامعبرأ هعم ناكو , دعسأ
 نأ انبتك ىف دجن انإ : اولاقف ؛ كلذ ىف رسلا نع عبُت مهلأسف

 انلعل ميقن نحنف . هترجه راد هذه دمحم همسأ
 هذه نع عجرف هل حلصي ال كلذ نأ ىأر مث . مهعم ةماقإلا عبت

 , اهقتع مث ةيراج هل ىرتشاو . اراد مهنم دحاو لكل ىنبو ةركفلا

 همالسإ هيف أباتك بتكو ؛ ًاليزج الام هاطعأو , هنم اهجوزو
 هتمو

 هيف لزن ىذلا بويأ ىبأ تيب نأ

 داراف

 )١( رثآلا نويع . سانلا ديس نبا 593/1

 ) )1ةباصإلا رجح نبا 15/4
 ) )1يحلاصلا دمحم :7/.79: داشرلاو ىدهلا لبس
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 مسنلا ىراب هللا نم لوسر هنأ دمحأ ىلع تدهش

 مع نباو هل ًاريزو تنكل هرمع ىلإ ىرمع دم قلق
 مه لك هردص نع تجرفو هءادعأ فيسلاب تدهاجو

 ىلإ هعقدي نأ هلأسو , مهريبك ىلإ هعفدو , بهذلاب همتخو
 , هدلو دلو وأ هدلو نم هكردأ نملف الإو , هكردأ نإ هلع ىبنلا

 كالملا لوادت دقو . ةنيدملا مدق اذإ اهلزني اراد لع ىبنلا ىنبو

 كلذ دلو نم وهو بويأ ىبأ ىلإ تراص نأ ىلإ رادلا هذه
 كئلوأ دالوأ نم هُم ىبنلا اورصن نيذلا ةنيدملا لهأو . ملاعلا

 بويأ ىبأ دنع ناك رعشلا هيف ىذلا عبُت باتك نإ لاقيو . ءاملعلا
 . مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىلإ هعفد ىتح

 دق ةقيقحلا ىف هيلع هللا تاولص ىبنلا لوزن نأ اذه ىنعمو

 هذه نيب نزاوي ىذلاو بويأ ىبأ راد ىف سيلو هراد ىف ناك
 اهاوقأ نأو . ًالقع ةلوبقم اهلك اهنأ هل نيبتي ةعبرألا لاوقألا

 نأ ررقي ىذلا وهو . ىناثلا لوقلا وه ىروصت ىف اهحجرأو

 نأو ؛ نأشلا اذه ىف هباحصأ نيب عرقأ دق لَم هللا لوسر

 . () اميمج مهعرق دق هنع هللا ىضر بويأ ابأ
 ةالصلا هيلع ىبنلا فييضَت نأ : ىه اذه ىف ةجُحلاو

 ىذلا ىباحصللو , هيف ميقيس ىذلا لزنملل فرش مالسلاو
 . هلصأ اهتم ىتلا ةليبقللو . اهيلإ ىمتني ىتلا ةريشعللو . هكلمي

 11/4 ةباصإلا رجح نبا(1)
 فل



 اذه نع لزانتي نأ عيطتسي راصنألا نم ًأدحأ نأ نظأ امو

 اذه لدعي الو . ةلوهس ىف هريغ هيطعي نأ الو. رسي ىف فرشلا
 ىتلا رادلا نأ وهو . عبارلا لوقلا ريغ ىيأر ىف ىناثلا لوقلا

 تارجح ىنبو ؛ هدجسم ماقأ ىتح هيلع هللا تاولص اهيف ماقأ
 وه هراد ىه امنإو . ةقيقحلا ىف بويأ ىبأ راد تسيل . هئاسن

 هيلع ىبنلا مسا دورو نإف . (') لوألا عبُت هل اهارتشا ىتلا

 نآرقلا ىلع ةقباسلا ةيوامسلا رافسألا ىف مالسلاو ةالصلا

 دقف . اهيف كشلا ىلإ الو , اهراكنإ ىلإ ليبس ال ةقيقح ميركلا
 اهنم . ةيآ نم رثكأو , ةروس نم رثكأ ىف ميكحلا ركذلا اهلجس
 نوعبتي نيذلا ) : ىلاعت هلوق نم فارعألا ةروس ىف ءاج ام
 ىف مهدنع ًابوتكم هنودجي ىذلا ىمالا ىبنلا لوسرلا
 ,()4 ... ليجنإلاو ةاروتلا

 دمحم ] : هناحبس هلوق نم حتفلا ةروس ىف ءاج امو
 ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر
 هللا نم ًالضف نوفتبي ًادجس ًاعكر مهارت مهنيب
 كلذ دوجسلا رثأ نم مههوجو ىف مهاميس ًاناوضرو
 جرخأ عرزك ليجنإلا ىف مهلثمو ةاروتلا ىف مهلثم
 بجعي هقوس ىلع ىوتساف ظلفتساف هرزآف هئطش

 .()4 ... راقكلا مهب ظيفيل عارزلا

 51: عتفلا (1) 151/:فارعألا(١) .؟5/.9؟ داشرلاو ىدهلا لبس(١)
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 فصلا ةروس ىف لجو زع هلوق , كلتو هذه ىلإ فضأ

 ىنإ ليئارسإ ىنب اي ميرم نبا ىسيع لاق ذإو )
 ةاروتلا نم ىدي نيب امل ًاقدصم مكيلإ هللا لوسر

 )6 دمحأ همسا ىدعب نم ىتأي لوسرب ًارشبمو
 ةيوامسلا رافسألا نأ ةريثكلا تايآلا هذه نم ىرت تنأف

 , همسا توتحا امنإو . بسحو هلم دمحم مسا وتحت مل ةقباسلا
 , بسحو اذه ىلع رصتفقت مل رافسألا هذه نأ ىرت تنأو هتفصو

 ىتلا تامالعلاو ايازملاو . هيلع هللا تاولص هباحصأ تلمش امنإو

 1 1 مهريغ نع مهزيمت
 ديعب ريغ لوألا عبُتل رابحألا هركذ ام نإف ساسألا اذه ىلعو

 ىتلا رادلل هءارشو ٠ رابحألا ءالؤهل هقيدصت نإو ؛ ًالقنو ًالقع
 ةنيدملا ىلإ رجاه وه اذإ هيلع هللا تاولص دمحم اهيف ميقيس
 نم ملسو ؛ دنسلا عص اذإ ؛ لقنلاو لقعلا نع كلذك ديعب ريغ
 لقن ىذلا وهو « داشرلاو ىدهلا لبس بحاصو . حرجلاو حدقلا
 اذه انل ركذي مل ماشه نباو ؛ قاحسإ نبا نم لك نع ربخلا اذه
 هفعض وأ هتوق ىدم فرعنو , هيف رظنن ىتح دنسلا

 ناك ول ربخلا اذه نأ : وهو هلافغإ ىلإ ليبس ال رخآ رمأو
 نيخرؤملا عفدي ّىود هنيح ىف هل ناكو ؛ رشتناو عاذل ًاحيحص
 . ءىش كلذ نم ثدحي ملو . هيلع قيلعتلاو , هليجست ىلإ

 1:فصلا(1)

 انو



 لماع راز دق هنع هللا ىضر بويأ ابأ نأ : وهو ناث رمأو

 . سابع نب هللا دبع وهو ؛ ةرصبلا ىلع هنع هللا ىضر ىلع
 لاقو ؛ هلهأو وه اهنم جرخ نأ دعب هل اهبهو مث . هراد ىف هلزنأف

 مالسلاو ةالصلا هيلع () ىبنلل اهنع تلزانت ىتلا كراد هذه : هل

 بويأ ىبأ راد نأ ولو . هئاسن تويب ىنبو  هدجسم ماقأ ىتح
 ةالصلا هيلع ىبنلل لوألا عبُت اهارتشا ىتلا رادلا ىه تناك دق

 ىلإ تلأ ىتح كلام ىلإ كلام نم لقتنت تذخأ اهنأو ٠ مالسلاو

 ىبنلا راد اهنأل اهنع هضوعي نأ سابع نبال زاج ام , بويأ ىبأ
 . ميركلا ىباحصلا اذه راد تسيلو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع

 لزن دق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نإف ءىش نم نكي امهمو
 ىف بويأ مأ هجوزو وه ماقأو . اهلفسأ ىف بويأ ىبأ راد نم

 هيلع هللا تاولص هرارز نأ - وه اذه ىف ببسلاو . (') اهالعأ
 ًاضيأ ةريثك تاقوأ ىف هل مهترايز تناكو . نيريثك اوناك دق

 مل بويأ ابأ نأ ريغ . بسانملا ناكملا وه رادلا لفسأ ناكف
 ىف لوسرلا نوكيو « رادلا ىلعأ ىف نوكي نأ ىلإ هسفن حرتست
 ىتح هب لازامو , كلذ ىف هيلع هللا تاولص هملكف . اهلفسأ

 ,(9 فنقأ

 90/4ةباغلا دسأ . ريثألا نبا (1)
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 عاصقلا نولسري جرزخلاو سوألا نم راصنألا ءاهجو ناك دقو
 دعس ةعصق تناكو « موي لك مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىلإ
 بويأ ىبأ راد رداغ نأ دعب ىتح , اهلاسرإ عطقني ال ةدابع نبا

 نم تناكو . (!) هئاستلو , هسفنل اهانب ىتلا هتارجح ىلإ
 ةسمخ نم لقأ اهلمح عيطتسب نكي مل ثيحب عاستالاو ةماخضلا
 ةوقلاو دلجلا ىوذ نم لاجر

 نكي مل مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ وه اذه ىف ببسلاو
 نم ماعطلا هكراشي ناك امنإو ؛ هدحو ةعصقلا هذه نم لكأب

 مأو بويأ ىبأ ىلع ةوالع هباحصأ نم رشع ةتسلا ىلإ ةسمخلا
 . امهنع هللا ىضر بويأ

 ىبنلا دنع نم دوعي امدنع ناك ماعطلا نأ ةاورلا ركذ دقف

 عضوم امهالك ناجوزلا سمتلي ناك ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع
 بح نالكأيو ٠ امهعباصأ ناعضيف مالسلاو ةالصلا هيلع هعباصأ
 هنم ةكربلل ءافتباو . لم لوسرلا ىف

 ىلإ ةمعطألا بحأ نع اهنع هللا ىضر بويأ مأ تلئس دقو

 اذإ الإ طق أماعط هركي مل هنإ : تلاقف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا
 املف . هيلإ مدُق ماعطب اذه ىلع تلدتساو . ةكئالملا رّقني امم ناك

 هيلع هللا تاولص هعباصأ رثأ اهجوزو ىه دجت مل هدنع نم داع
 هللا لوسر اي : هل لاقو بويأ وبأ مالسلاو ةالصلا هيلع هاتأف هيف

 75/1عامسألا عاتمإ .ىزيرفملا(1)
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 لاقف . اهدجأ ملف ماعطلا اذه ىلع كعباصأ عضاوم تسمتلا دقل

 نم هنم لكأ مل ىنإو ًالصب ماعطلا اذه ىف نإ : هيلع هللا تاولص

 . () اولكف متنأ امأ . كلملا لجأ

 ةمعطألا نع ثدحتت ىهو اهنع هللا ىضر بويأ مأ لوقتو
 هل عنصن انك انإ : اهريغ ىلع هيلع هللا تاولص اهرثؤي ناك ىتلا

 ناك ام بحأ نم لشيفطلا ناكو , اهيلع لبقُي ناكف ٠ ةسيرهلا
 هميدقت نم رثكن انك اننإف اذه لجأ نمو  ةمعطألا نم لوانتي
 . هيلإ

 هيلع هللا تاولص ىبنلا اهماقأ ىتلا ةدملا نأ ىف باترأ امو

 ةرماع ؛ ةكرحلاب ةرخاذ تناك دق هنع هللا ىضر بويأ ىبأ راد ىف
 اهيف هيلإ نوتأي مالسلاو ةالصلا هيلع هباحصأ ناك دقف . ةدئافلاب

 , هحصن ضايح نم اولهنيو « هيلإ اوثدحتيل ةالص لك ربد
 دنع الإ هنوقرافي نوداكي الو . هتقو ناح اذإ ماعطلا هوكراشيو
 همون وأ هتحار

 هيلإ نئمطت ىذلاو . ةدملا هذه ريدقت ىف ةاورلا فلتخا دقو

 . 5) رهشأ ةعبس تناك اهنأ بلقلا هيلإ عيرتسيو , سفنلا
 اهلك دهاشملا هنع هللا ىضر بويأ وبأ دهشي نأ هللا ءاش دقو

 ناك ردب ةوزغ ىفق . هيلع همالسو هللا تاولص (') ىبنلا عم
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا مزع اردش نيذلا راصنألا نم أادحاو

 7/.19-111ةياهنلاو ةيادبلا: ريشكنبا(1)

 5/4 ةباصإلا . رجح نبا (1) 151/5 ةياهنلاو ةيادبلا . ريثك نبا (1)

 فل



 , هنع لدعم ال ًارمأ راص دق ريفنلا نأ نقيأو , ريعلا هتتاف امدنع

 هيلع همالسو هللا تاولص هجو دقف . هزواجت ىلإ ليبس الو
 : اولاقفسانلا اهيأ ىلع اوريشأ : مهل لاقو . مهيلإ هرظن

 ,رباك نع ارباك اهانثرو ٠ برحلالهأ نحن هللا لوسر اي
 قحلاب كثعب ىذلاو ٠ كءارونحنو ٠ هللاكرمأ املضماف
 ان كقم 'ةاتشعل ثقف وعتلا اذه .اكيدضرتسا قل
 ليئارسإ ونب هلاق ام كل لوقن ال هللاو. دحأ انم فلخت
 لب . نودعاق انهاهانإالتاقف كبرو تنأ بهذا: ىسومل

 ١ نولتاقم امكعم انإ التاقف كبرو تنأ بهذا لوقن
 تحارو « لاطبألاو ةامّكلا ىدانتو ٠ لاتقلا بيهل لعتشا املو

 , رجشلا قاروأب عباوزلا فصع سوفنلاب فصعت توملا حاير
 اوقدص نيذلا لاجرلا نمض هنع هللا ىضر بويأ ىبأ ناك
 ىتح فيس هل أدهي ملو ؛ مزع هل نهي ملف , هيلع هللا اودهاع ام
 . راصتنالاو رفظلا سمش تقرشأو « رابدألا نوكرشملا ىلو
 ىلع هللا نوركشي راصنألاو نيرجاهملا نيب ةنيدملا ىلإ داعو
 ةزع نم مهيلع ضافأ ام ىلع هنودمحيو , ةمعن نم مهالوأ ام
 ةعفرو

 ٠ قدنخلاو , دحأ ىف هنع هللا ىضر هنأش ناك كلذكو

 هللا كارتص ننلا اهذلق لا ١ تاوزنلا نم :انفريغو

 . هيلع همالسو

 55/1ةباغلا دسأ . ريثألا نبا 2.78/١ )١( رثألا نويع . سانلا ديسنبا (1)
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 ريثكلا هنع هللا ىضر بويأ ىبأل لجسي مل نإو غيراتلاو
 عقرت تارابعب هيلإ عملأ دق هنإف ٠ عئاقولاو كراعملا هذه ىف
 ىذلا هدادعتساو ؛ هيبنل هبح ىدم عضوتو ٠ هركذ ىلعُتو , هردق

 . هتود توملاو ؛ هئادقل هل دحالا

 اذه انكراشي هلعجي ام ءىراقلا ىلإ كلذ نم قوسن نحنو
 هيلع ىبنلا جرخ . هنع ةركفلا هذه انرطاشيو . هيف ىئرلا
 هعم دهش دق ناك ىذلا هشيج ىف ربيخ ىلإ مالسلاو ةالصلا

 دوهيلا عم اهضاخ ةيساقو ةريرم كراعم دعبو . ةيبيدحلا حلص
 , مهرهق عاطتسا , ةنيصحلا مهعالقو ؛ ةقماسلا مهنوصح لوح

 . هطورشل دايقنالاو , هل عوضخلا ىلع مهماغرإو  مهلالذإو
 وهو دوهي نوصح دحأ نإ : ىزافملا باتكو نوخرؤملا لوقي

 , قيقحلا ىبأ ىنبا عيبرلاو ةنانكل أكلم ناك دق صومفلا نصح
 اذه حتف روف امهرضحأ دق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نإو

 دعب امهعم هالمح ىذلا ريضنلا ىنب زنك نع امهلأسو . نصحلا
 نم ناوأو ىلح نع ةرابع ناكو . ةنيدملا نع ىحلا اذه ءالجإ
 , ةراسلا تابسانملا ىف اهنم نوريعتسي برعلا ناك , بهذلا
 اهعضو ترثك املف ؛ رامح دلج ىف تناكو . ةميظعلا حارفألاو

 هيلع ىبنلا ىلوتسي ال ىكلو . لمج دلج ىف عيبرلاو ةنانك
 , ةبرخ ىلإ اهالمح نيلجرلا نإف اهيلع هباحصأو مالسلاو ةالصلا
 هيلع ىبنلا عيبرلاو ةنانك قدصي نأ نم ًالدبو . اهيف اهانفدو
 , هايفخأ دق امهنإف , زنكلا اذه ىلع هالديو ٠ مالسلاو ةالصلا
 نم جورخلا دنع بهذ اميف بهذ هنأ ايعداو ؛ هراكنإ ىلع ارصأو

 اد



 , 9 ربيخ ىف رارقتسالاو ةنيدملا
 ىذلا ناكملاو . زنكلا نع ربخأ دق هيلع هللا تاولص ناكو

 , امكبذك رهظ اذإ امكؤازج امو نيلجرلل لاقف هيف ئروُو
 ىبستو « انؤامد قارهت نأ : الاق ؟ امكرمأ ةقيقح تفشكناو

 دوهيلاو نيملسملا هيلع هللا تاولص دهشتف . انؤاسنو انيرارذ

 ىبأ نب مالس نب ةبلعث وأ ةيعس رضحأو امهمالك ىلع امهيلك
 وهو ةنانك ىأر هنأ ركذف . زنكلا نع هفرعي امع هلأسو ؛ قيقحلا

 جرخي نأ ريبزلا هيلع هللا تاولص رمأف . ةادغ لك ةبرخب فوطي
 لواعملا اهيف اولمعأف . ةبرخلا هذه ىلإ نيملسملا نم رفن ىف هعم

 امو ٠ بهذلا نم ىناوأو ًايلح ءىلُم دق لمج دلج نوري مه اذإو
 رمأف اباوج اريحي ملو . امهيلع جترأ زنكلا عيبرلاو ةنانك ىأر

 ةيفصل ًاجوز ةنانك ناكو . (') امهاقنع بِرضف هيلع هللا تاولص

 ةيحد ىلإ تلآف , () ىبسلا ىف تعقوف بطخأ نب ىيُح تنب (')
 بهذف . كلذ ىف ةاورلا فلتخا دقو . هنع هللا ىضر (') ىبلكلا

 ىبنلا ىتأ هنأ ىلإ رخآ بهذو , همهس ىف تعقو اهنأ ىلإ قب

 701-3/8/؟ىزافملا.ىدقاولا(١)
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 ىلإ ةجاح ىف ىننإ هللا لوسر اي : هل لاقو مالسلاو ةالصلا هيلع

 رسألا ىف نعقو ىثاللا دوهي ءاسن نم ةدحاو ىنطعأف ةيراج
 هاطعأ الإ أئيش هباحصأ نم دحأ هلأسي ال هيلع هللا تاولص ناكو
 | بهذا : هل لاقف . ررض هيف نكي مل اذإ هايإ
 ةيفص ةيحد ذخأف . كل قورت نم نهنم

 ةديس ّئبح تنب ةيفص تيطعأ هللا لوسر اي : هل لاقو هباحصأ
 علضت ال اهنإ هللاوو ؛ ىبلكلا ةبحد ةظيرق ىنبو ؛ ريضنلا ىنب
 ًالدب اهمع ةنبا هاطعأو , هنم اهورتشاو هيلإ لسرأف . كل الإ

 )اهتم
 , ةحيحصلا ىه اهتقباس نأ مأ , ةياورلا هذه تحصأ ءاوسو

 مالسإلا نيب ةيفص رْيَخ دق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نإف
 ىضر هتباجاف . اهلهأ ىلإ ةدوعلاو قتعلا نيبو , هنم جاوزلاو
 لبق كب تقدصو ؛ مالسإلا تيوه دقل هللا لوسر اي : اهنع هللا
 ٠ برأ ةيدوهيلا ىف ىل امو كلحر ىلإ ترص ثيح ؛ ىنوعدت نأ
 هللاف . مالسإلاو , رفكلا نيب ترّيخو . خأ الو ؛ دلاو اهيف ىل الو

 . ) ىموق ىلإ عجرأ نأو قتعلا نم ىلإ بحأ هلوسرو
 . هرعاشم ىلاعت هللا ىبن ىلع ةولحلا تاملكلا هذه تكلمو

 ملو . () اهريرمت دعب هئاسن فعض اهلعجو هسفنل اهكسمأف

 1١١ ص نيمثلا طمسلا .ىربطلا نيدلا بحم )١(
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 دارأ دقو . اهجوزت دق ناك ىتح ربيخ هيلع هللا تاولص رداغي
 هنيمي كلم ىف لازت ام ةيفص تناك اذإ امم اودكاتي نأ نوملسملا

 . هجاوزأ ىدحإ تحبصأ دق اهنأ مأ ٠ ملسو هيلع هللا تاولص
 اهيلع ىقلي فوسف ةجوز تناك نإ : ضعبل مهضعب لاقو

 ىراوجلا نم اهاوس نع فلتخت ال فوسق الإو . باجحلا

 هلجر عضوف هبكريل هيلع هللا تاولص هيلإ ريعبلا مدّقو . ءامإلاو
 هيلع هذخف ىلع اهمدق عضت نأ اهبدأ اهيلع ىبأف « بكرتل اهل
 ىلع اهسلجأ ىتح اهلمحف ؛ اهتبكر تعضوو مالسلاو ةالصلا
 سانلا ملعف , اهرهظو اههجو رتسف اهيلع هبوث ىقلأو . ريعبلا
 . () جاوزأ نمض تراص دق اهنأ

 هللا تاولص دارأ رابت ىلإ ىهتنا اذإ ىتح بكرلا ىضمو
 نع اهلأسي ملو هسفن ىف اهرسأف . تبأف ٠ اهب سرعُي نأ هيلع
 .ءابهص ىف لزن ىتح ريسلا بكرلا لصاوو . اهعانتما ىف ةلعلا
 هضرع دق ناك ام ةيفص ىلع ملسو هيلع هللا تاولص ضرعف

 باتكو نوخرؤملا لوقيو . ('7 تبحرو تلبقف . رابت ىف اهيلع
 ثدحتي هلك ليللا رهس مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نإ : ريسلا
 تدرأ نيح تعنص ىذلا ىلع كلمح ام : اهل هلاق امم ناكو . اهيلإ

 كيلع تيشخ : ةلئاق هتباجأف ؟ كب لخدأف لوألا لزنملا لزنأ نأ

 155/4 ةياهنلاو ةيادبلا . ريثك نبا(١)
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 ىأرو . ) كيلع تنمأ تدعب املف , دوهي برق هللا لوسر اي
 لاقف . اهنيع نم ًابيرق ةرضخ رثأ اههجو ىف هيلع هللا تاولصأ

 ةنانك رجح ىف ىسأر تناك هللا لوسر اي : تلاق ؟ اذه ام : اهل

 نم لبقأ أرمق تيأرف تمنف , هل سورع انأو قيقحلا ىبأ نب
 ىجوزل كلذ تركذ تظقيتسا املف ىرجح ىف عقو ىتح برثي

 ؟ زاجملا كلم دمحم تحت ىنوكت نأ نينمتتأ : لا

 . ةبرضلا كلت نم رثآلا كلذ لزي ملف ىهجو برضف هدي عفرو
 ىلع امهادحإ تصق اهنأو ؛ نيترم ايؤرلا هذه تأر اهنأ ىورو

 69 اهيبأ ىلع ىرخألاو . اهجوز
 هذه ًارضاح ناك دق هنع هللا ىضر بويأ ابأ نإف ناك ام أبأو

 هيلع ىبنلا نع هلغشي ال ناك هنألو . اهيف ًاكراشم ناكو ؛ ثادحألا
 . فراص هيف ريكفتلا نع هفرصي الو ٠ لغاش مالسلاو ةالصلا

 هسفن ىف سجهو . مهديكو دوهيلا ردغ نم هم هيلع ىشخ هنإف
 ملأ ؟ هسفن ىف لَم ىبنلا ىلإ ىيح ٌةنبا ئسُت ال اذامل : سجاه

 لصاتسي ملأ ؟ اهتعامج ربّي ملأ ؟ اهجوزو . اهاخأو اهابأ لتقي
 هل ةاشلا ىف مسلا تعضو ىتلا ةأرملا تسيلأ ؟ اهموق

 نع اهلأس املف ؟ اهسنج تانب نم ةوزغلا هذه ىف هباحصالو

 4145/١ فارشألا باسنأ .ىرذالبلا (1)
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 هذه ىف تطروتو . مثإلا اذه تفرتقا هلجأ نم ىذلا ببسلا
 كامح أيبن ثنك نإ ىسفن ىف تلق : ةقافص ىف تلاق ةئيطخلا
 . ىلهأ نم تلتق امل كنم تراث أكلم تنك نإو , مسلا اذه نم هللا

 ٠ بويأ ىبأ لاب سجاوهلا هذه تلغش . (') ىتريشع ةريخو
 هيلإ دجي ملف موثلا لواحو . هرطاوخو ٠ هرعاشم تراثأو
 لحر ىتأي ىتح ىضعيو هلحر نم جرخي هسفن ىأرو ًاليبس
 , هحمهر عرشيو . هفيس لسيف ٠ ملسو هيلع هللا تاولص ىبنلا
 , هيلع همالسو هللا تاولص هنم بثك ىلع هلك ليللا رهسيو

 ةكرحب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا سحيو ٠ عبصلا عبصيو
 « ثدحي ام ىريل جرخيو ؟ اذه ام لوقيف ؛ هئابخ نم ةبرقم ىلع
 بأ اي : راوحلا اذه امهنيب روديف ؛ بويأ ابأ دهاشيو
 , هللا لوسر اي : بويأ وبأ او ؟ تعذص ام ىلع كلمح
 « تعنص ام اهلهأب تعنص دق تنكو , رفكب دهع ةثيدح ةيراج
 اهنمأ ملف / اهتريشع ةماعو اهجوزو اهاخأو اهابأ تلتق ثيح
 بحلا اذه رهو . كنم ًابيرق تنك تكرحت نإ ْتلقو كيلع
 هسح كرحو هيلع همالسو هللا تاولص ىبنلا فطاوع

 هل هئاعد ىف لاقو هيلع ىنثأو ٠ بويأ ابأ ركشف . هنادجوو

 امك كظفحو . نيترم . بويأ ابأ اي هللا كمحر

 , (] ىنتلغ

 10./؟لماكلا. ريثألانبا(١)
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 « ربيخ ةوزغ تقبس ىتلا تاوزغلا ىف لجرلا ناك اذكهو
 ةالصلا هيلع ىبنلا نم ًأبيرق اهدعب تءاج ىتلا تاوزغلاو
 بذعتسيو ؛ هحمرو ؛ هفيسب هنع أرديو , هسفنب هيقي ؛ مالسلاو

 , هيلع هفطع ريغ ةايحلا نم ىنمتي الو , هليبس ىف توملا
 . هنع هئاضروا

 ةالصلا هيلع هنيب طبرت ىتلا تالصلاو جئاشولا تناكو
 نإ ىتح ناكمب ةناتملاو ةوقلا نم بويأ ىبأ نيبو ٠ مالسلاو
 تاكلتمملا نم اهنأك وأ ؛ هراد اهنأكو هرادىف فرصتي ناك#ي ىبنلا

 , ءاشي امك هيلع همالسو هللا تاولص اهيف فرصتي ىتلا ةماعلا

 , ("] دارأ نم اهيف فيضيو , بحأ نم دوفولا نم اهلزنُبف
 ةالصلا هيلع ىبنلا بتك : لاق هتاقبط ىف دعس نبا ىور

 نم ًالجر رشع ةعبرأ مهدفو هيلإ جرخف نارجن لهأ ىلإ مالسلاو
 نم لجر , حيسملا دبع وهو بقاعلا مهيف ؛ ىراصن مهفارشأ
 وخأو « ةعيبر ىنب نم لجر ٠ ةمقلع نب ثراحلا ىبأو . ةدنك
 ةبيشو ٠ سيق نب ديزو « ثراحلا انبا سوأو ديسلاو ؛ زرُك
 نولوتي رفن ةثالث مهيفو « هللا ديبعو « ورمعو . دلاخو , دليوخو

 ىذلاو مهتروشم بحاصو مهريمأ وهو ٠ بقاعلاو , مهرومأ
 مهمامإو مهريخو مهفقسأ ٠ ثراحلا ىبأو « هيأر نع نوردصي

 مهمدقتف « مهتلحر بحاص وهو ٠

 ل

 ديسلاو , مهسرادم بحاصو

 ب وهو ثراحلا ىبأ وخأ زرك

 .؟5-09//١ ىربكلا تاقبطلا . دعس نبا(1)
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 اهثينج اهنطب ىف ًاضرتعم  اهثيضو أقلق ىدغت كيلإ
 اهنيد ىراصنلا نيد ًافلاخه

 دجسملا اولخدف . هدعب دفولا مدق مث , لم ىبنلا ىلع مدقف

 نولصي اوماقف . ريرحلاب ةفوفكم ةيدرأو ٠ ةريحلا بايث مهيلع
 اوتأ مث , مهوعد : يي هللا لوسر لاقف ٠ قرشملا وحن دجسملا ىف
 لاقف , مهملكي ملو مهنع ضرعأف ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا

 مث . كلذ مهموي اوفرصناف , اذه مكيز لجأ نم كلذ : نامثع مهل

 مهاعدو مهيلع درف . هيلع اوملسف نابهرلا ىزب هيلع اودغ
 مهيلع داتو:,:مونيب عاجعلاو مالكلا يشكو . اوباخ > مالسإلا ىلإ
 ٌمُلهف مكل لوقأ ام متركنأ نإ : لم هللا لوسر لاقو ٠ نآرقلا
 . مُكلهابأ

 ىوذ نم نالجرو حيسملا دبع ادغف ٠ كلذ ىلع اوفرصناف
 مكحاف كلهابن ال نأ انل ادب دق : لاقف « للم هللا لوسر ىلع مهيأر

 ؛ ةلُح ىفلأ ىلع مهحلاصف ؛ كحلاصنو كطعن تببحأ اهب انيلع

 , اعرد نيثالث ةيراع ىلعو . رفص ىف فلأو , بجر ىف فلأ
 نميلاب ناك نإ , ًاسرف نيثالثو , ًاريعب نيثالثو . احمر نيثالثو
 لوسر ىبنلا دمحم ةمذو هللا راوج مهتيشاحو نارجنلو ديك

 مهدهاشو مهبئاغو مهلاومأو مهضرأو مهتلمو مهسفنأ ىلع هللا
 , هتينابهر نع بهار الو , هافّيقَس نع فقسأ ريغي ال ؛ مهعيبو

 مهنم ٠ ًادوهش كلذ ىلع دهشأو . هتينافقو نع فقاو الو
 « ةبعش نب ةريغملاو , سباح نب عرقألاو , برح نب نايفس وبأ
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 اعجر ىتح ًأريسي الإ بقاعلاو ديسلا ثبلي ملف مهدالب ىلإ اوعجرف

 )١( ىراصنالا بويأ ىبأ راد امهلزنأو املسأف هلأ ىبنلا ىلإ
 ىربكلا تاقبطلا نم هاندروأ ىذلا صنلا اذه نم حضاوو

 ديسلا نكسأ دق « مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ . دعس نبال

 , هنم نذإ نود هنع هللا ىضر ٠ بويأ ىبأ راد امهيلك بقاعلاو
 هيلع همالسو هللا تاولص هنأ الإ اذهل ىنعم الو . هل ةراشتسا الو

 , عطاس ليلد اذهو ٠ بويأ ىبأ رادو ؛ هراد نيب قرفي نكي مل
 :وقلاو ةدشلا نم تناك امهنيب ةقالعلا نأ ىلع ةرهاظ ةجحو

 ناكمب
 دحأ ناك هنع هللا ىضر بويأ ابأ نإف ٠ ءىش نم نكي امهمو

 . هيلإ نيبرقملا هيلع همالسو هللا تاولص هباحصأ رابك

 الو ؛ رمأ ىف مهنع ىنغتسُي ال نيذلاو , هبلق نم نينكمتملاو
 اهعامجإ ءىش ىلع رداصملا تعمجأ امو . ةروشم ىف نوَُتقُي
 ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ميركت عضوم ناك بويأ ابأ نأ ىلع
 باغ الو , ةكرعم ىف هقرافي مل هنع هللا ىضر هنأو هتقث لحمو

 « هيلع همالسو هللا تاولص هنّذؤم نّذَأ اذإف , () دهشم ىف هنع

 , هجوز هللا عدوتساو , هفك ىلع هحور لمح ٠ داهجلا ىلع ىَح
 ةمدقملا ىف ناك نإ ؛ دنجلا ىف طارخنالا ىلإ عرسأو ٠ هدلوو
 سلا ىف ناك . ةقاسلا ىف ناك نإو . ةمدقملا ىف ناك

 724,584 ص اج دهس نيبال تاقبطلا (1)
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 وأ ٠ ةيسائر ةبترم ىلإ َقوُي الو, ىدايق بصنم ىلإ شطعتي ال
 نال لاه نإ : لوهجس ًايدتتت نوكي نأ ثآ نيرو : ةينمايس
 ةالصلا هيلع هلوق هينيع بصن . عِفشُي ال عفش نإو « هلوقلا
 دبممو ؛ مهردلا دبعو راثيدلا دبع سعت ٠ : مالسلاو
 , شقتنا الف كيش اذإو , سكتناو سعت . ةفيطقلا
 نإ ٠ هللا ليبس ىف , هسرف نانعب ذخأ دبعل ىبوط
 ىف ناك نإو . ةقاسلا ىف ناك , ةقاسلا ىف ناك
 نإو ,هلوقل هبؤي ال لاق نإ .ةمدقملا ىف ناك , ةمدقملا
 2 مُّكشُيال عفش

 ىف ردقلا ليلج هنع هللا ىضر بويأ وبأ ناك اذه لجأ نمو
 قرف ال هباحصأ نويع ىفو « مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نيع
 هذه اوفلبي مل نيذلاو ٠ مهرابكو . مهتماعو مهتصاخ نيب كلذ ىف

 ناك دق , هنع هللا ىضر بويأ وبأ ناك اذإو . مهنم ةعيفرلا ةناكملا
 قرشأ موي لوأ نم ٠ هَلظ ةلزنمب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نم
 ىذلا هضرم مايأ ىف ناك دق هنإ .دملا ءاحنأ ىتش ىف هرون

 دتشا دقو  هليختأل ىنإو ؛ هنم اوُنُد رثكأو . أبرق دشأ , هيف تام

 هب تحّربو « ضرملا ؛ هيلع همالسو هللا تاولص هقيدصو هبيبحب

 سولجلاو ؛ هترجح ةحرابم ىلع ىوقي دعي مل ىتح لقّتو ؛ ةلعلا
 , رطاخلا ديرش  نيعلا عماد . هجولا مجا جاو هليختأ . هباحصأ ىلإ

 ىبسَح .وحص الو ؛ مون هل بيطي الو ؛ بارش لو ماعط هل أنهيال
 ف هيدل دعي ملو ؛ مهلاو ىسألا هنم لانو , نزحلا هيلع

 ىتلا روثلا ىري وهو ؟ 7 فيكو . اهنطابو  ضرألا هذه رهاظ



 هلدي ىذلا دئارلا دهاشيو . ًاليلق . ًاليلق تْفخي ؛ قيرطلا هل ءاضأ

 لجأ ىهتنا دقل , ًاديور ٠ ًاذيور ىفتخي ٠ هارخأو هايند ةداعس ىلع
 تاعيوس الإ ىه امو ؛ داك وأ , هيلع همالسو هللا تاولص دمحم

 « ىلعالا قيفرلا ىلإ عفتريو , ءاعدلا بيجيو . ءادنلا ىبلُي ىتح
 ىري الف , ىسمُيو بويأ وبأ هيف عبصي ىذلا تقولا نيحيو
 لامجو « هثيدح درب هبلق شعني الو , هتوص عمسي الو , ههجو

 لجرلا عيطتسي فيكو . هحصنو , ههيجوت نسُحو ؛ هقطنم
 هذهو ؛ هيلع تّحلأ ىتلا ةنيزحلا رطاوخلا هذه لامتحا ىلع ًاربص

 . هلوح نم ايندلا تملظأ ىتلا , ةبيثكلا رعاشملا



 ىناثلا لصفلا

 ىدهع ىف

 رمعو ركب ىبأ





 هبشأ « مالسلاو ةالصلا هيلع هضرم ءانثأ بويأ وبأ ناك دقلا

 تتاحتف , فيرخلا حاير اهيلع تبهف ؛ ةقروم ةرجشب نوكي ام
 , اهتب بهذ زوجعك تراصو , اهراهزأ ترثانتو , اهقاروأ
 وأ « نيعلا رسي ام اهيف دعي ملو ٠ اهبابش ىّلوو « اهتردُك تلحو
 نزحلا فليف ؛ هيلع همالسو هللا تاولص توميو . رطاخلا جهبي

 نوكلا ةنيزو ؛ ايندلا عهابم نم هب طيحي امم ىري الو , بويأ ابأ
 بولق ىسألا رمغ دقف « عطقتتو ىزنتت ًادابكأو ' ىكبت ًانويع الإ
 ءالقعلا دقفأ ىتح , مهرعاشمو ٠ مهفطاوع رصتعاو سانلا

 رمع عقدو , مهلوقع نع لوقعلا باحصأ لهذأو  مهباوص
 هللاو : اوحيصيو مهفويس اوُلتسي نأ ىلإ هريغ نيريثكو
 امعو . ىسوم بهذ امك هبر ةاجانمل بهذ امنإو دمحم تام اه

 هنإ : اولاقو اوقفان لاجر لجرأو ىديأ عطقتسو . دوعي ليلق
 بيس اهقرلا اذه ىف ركب نبا نقب ىلبختو كارلا د
 ربعي ناك نم : لوقيو ؛ مالظلا قابطأ نيب نم مجنلا ىلجتي امك
 ىح هللا نإف « هللا دبعي ناك نمو ؛ تام دق ًادمحم نإف ًادمحم

 هيفا كلخ ةقالينسر ] ةيوم امو 2:7 ةيمال

 نمو مكباقعأ ىلع متبلقنا لتُق رأ تام نإفأ لسرلا
 هللا ىزجيسو ًائيش هللا رضي نلف هيبقع ىلع بلقني
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 ديعتو سانلا دورش ؛ ةلقاعلا ةئداهلا تاملكلا هذه ددبتو

 , مالظلا بئاحس سابقألا ددبت امك ؛ مهنازتاو  مهيعو مهيلإ
 , لمعلا ءفد اهئاجرأ ىف ىرْسيو ٠ ةايحلا ىلإ ةيفاعلا ئيفتف
 ىلإ داع امك . بويأ ىبأ ىلإ دشرلا دوعيو . طاشنلا ءايضو

 ىلع هللا دمحيو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا باحصأ نم هريغ
 هنع وهو : ايندلا هذه رداغ دق هيلع همالسو هللا تاولص هنأ

 , نيع ريرق هبو ضار
 تاءارجإ هيلع همالسو هللا تاولص ىبنلا تيب لهأ لغشيو

 هول ًاقبط , هثدج ىف هتاراوم مث , هيلع ةالصلاو , هلسغ
 هذه هريغو ٠ ىربطلا لجس دقو . هيلع همالسو هللا تاولص

 هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع ًالقن , هخيرات ىف ةيصولا
 املف , رهشب هتوم لبق هسفن انبيب

 , ّدشو انيلإ رظنف ٠ ةشئاع انمأ تيب ىف انعمج قارفلا اند

 ! هللا مكاوأ ! هللا مكمحر « مكب ًابحرم : لاقو , هنيع تعمدق

 . هللا مكرصن ؛ هللا مكقفو , هللا مكعفن ! هللا مكعفر ! هللا مكظفح
 , مكب هللا ىصوأو « هللا ىوقتب مكيصوأ . هللا مكلبق , هللا مكملس

 اولعت ال ٠ ريشبو ريذن مكل ىنإ هيلإ مكيدوأو ؛ مكيلع هفلختسأو
 رادلا كلت ) مكلو ىل لاق هنإف . هدالبو هدابع ىف هللا ىلع

 ًاراسف الو ضرألا ىف ًاولع نوديري النيذلل اهلعجن ةرخآلا
 ىوشم منهج ىف سيلأ ) :لاقر .'! «نيقتملل ةبقاعلاو

 :انلقف . (') (نيربكتملل

 5: صصقلا (1)



 ىلإ بلقنملاو , قارفلا اند دق : لاق ؟ هللا لوسر اي كلجأ ىتم
 لاق ؟ هللا ىبن اي كلسغي نمف : انلق . ىهتنملا ةردس ىلإو , هللا
 ىف : لاق ؟ هللا ىبن اي كنفكن ميفف : انلق . ىندألاف ىندألا ىلهأ

 انلق « ةينامي ةلح وأ , رصم ضايب ىف وأ ؛ متئش نإ هذه ىبابث
 مكازجو , مكل هللا رفغ الهم : لاق ؟ هللا ىبن اي كيلع ىلصي نمف
 ىنومتلسغ اذإ : لاقو . ل ىبنلا ىكبو انيكبف , ًاربخ مكيبن نع
 ريفش ىلع اذه ىتيب ىف ىريرس ىلع ىنوعضف ىنومتنفكو

 ىسيلج ىلع ىلصي نم لوأ نإف ٠ ةعاس ىنع اوجرخا مث , ىربق
 عم توملا كلم مث , ليفارسإ مث , ليئاكيم مث , ليربج ىليلخو
 , أجوف أجوف ىلع اولخدا مث , اهعمجأب ةكئالملا نم ةريثك دونج
 « ةنرب الو « ةيكزتب ىنوذؤت الو أميلست اوملسو ىلع اولصف
 , مهؤاسن مث ٠ ىتيب لهأ لاجر ىلع ةالصلاب أدبيلو ٠ ةحيص الو
 دق ىنأ مكدهشأ ىننإف , مالسلا ىنم مكسفنأ اوئرقأ . دعب متنأ مث
 ةمايقلا موي ىلإ مويلا نم ىنيد ىلع ىنعياب نم ىلع تملس
 ةكئالم عم ىلهأ : لاق ؟ هللا ىبن اي كربق ىف كلخدي نمف : انلق

 21): مهنورت ال ثيح نم مكنوري نيريثك
 ةالصلا هيلع ىبنلا نأ ؛ ةعماجلا ةيصولا هذه نم عضاوو

 , رهشب ايندلا هذه نع لحري نأ لبق نم توملا عقوت دق مالسلاو

 مأ تيب ىف « لاحلا ةعيبطب مهرابك دارملاو هباحصأ عمج هنأو
 ىلع تبريو ٠ مهعدوي حارو ٠ اهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا

 )١( ص7 ج (ىربطلل ) كولملاو لسرلا خيرات 115,111
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 >أ نأ مهل دكؤيو , مهروهظ
 مهل ادب امع هولأسي نأ مهل حاتأ هنأو ٠ تبرتقا وأ تناح
 همالسو هللا تاولص ناكو . مهيلع ىفخ امع هنم اورسفتسيو

 , هلسغ نع هولأس . مهنع أائيش ىوطي الو مهبيجي هيلع
 . هربق ريفش هلخدي نمو ؟ هيلع ىلصي نمع هولأسو « هنيفكتو
 راتسألا طيمُي قارفلا عذلو . فقوملا ةدش نم مغرلا ىلع ناكو

 نم . هريغ نع اهبجحو ؛ اهايإ هللا هملع ىتلا ةيفخلا رارسألا نع
 هيلع ىلصيس نم لوأ نأ نم هيلع هللا تاولص هركذ ام كلذ
 ىف « توملا كلم مث ؛ ليفارسإ مث , ليئاكيم مث ليربج هليلخ
 , (1) باسحلا مهب طيحي الو ددعلا مهيصحي ال ةكئالم

 ًارضاح ناك دق - هنع هللا ىضر - بويأ ابأ نأ ىف كشأ امو
 هتصاخ ةصاخو ٠ هباحصأ رابك نم ناك دقف , عامتجالا اذه
 , هيلع همالسو هللا تاولص داك امو - مالسلاو ةالصلا هيلع -

 دق هتينُم نأو داك وأ ىهتنا

 ,(9 اهرْحَّسو اهنع هللا ىضر ةشئاع رمن نيب هسافنأ رخآ ظفلي
 - مهنع هللا ىضر - هتيب لهأ ذخأ ىتح ؛ تاياورلا ررقت امك

 هباحصأ رابك نم امهريغو ٠ قورافلاو ٠ قيدصلا مهعمو
 ىلإ هلازنإ مث , هيلع ةالصلاو , هنيفكتو ؛ هلسفل ةبهآلا نوذختي
 + دهتسلا ىف. ةتم بنك نام نورجاهملا ناكو , نيخألا ءاوشمأ
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 , هيلع همالسو هللا تاولص هعيدوت ىف مهرود نورظتني
 نالجر اذإو - مالسلاو ةالصلا هيلع - هتامسج ىلع ةالصلاو
 ةرجح نم ابرتقا اذإ ىتح : ةدعاس ىنب ةيحان نم ناليقُي ناحلاص
 ؟ قيدصلا نيأ : الأس - اهنع هللا ىضر - ةشئاع نينمؤملا مأ
 اوكردأ نيرجاهملا رشعم اي : الاق امهايأر املف ؟قورافلا نيأو
 ىف اوعمتجا دق راصنألا نإ , مكيديأ نيب نم جرخي نأ لبق مكرمأ
 اًقحَف ؛ ةدابع نب دعس اورمْؤَي نأ نوديري ٠ ةدعاس ىنب ةفيقس
 وبأ امهعمو قورافلاو قيدصلا

 . (] ةلظلا تحت نوعمتجم مهو موقلا اوتأ
 ةثالثلا ءالؤه لخد نإ امو ,ًالمزم اًعجَو ةدابع نب دعس ناكو

 عجُحلا نودروي ءابطخلا حارو , وجلأ برهكت ىتح راصنألا ىلع
 نمم اهب قحأو . ةفالخلل ٌلهأ مهنأ ىلع اهيلإ نودنتسي ىتلا
 مهادع نمو نيرجاهملا نيب كلذ ىف قرف ال , برعلا نم مهاوس
 نيذلا مهو , اورصنو اووآ نيذلا مهف , نوطبلاو رئاشعلا نم
 نيذلا ةملكو ؛ ايلعلا ىه هللا ةملك تناك ىتح اولضانو اودهاج
 الو , هدحو هللا دبع ام مهالولو . ىلفسلا اورفك

 , مهدلب - ةنيدلا نونعي - دلبلا اذه نإ مث . همسا اهيف ركذبل
 مهباحر ٠ ةطوسبملا باحرلا هذهو

 (") ةلعتشملا مهتالاقمو ؛ ةبهتلملا مهبطخ

 5؟./؟لماكلا . ريثألا نبا(١)

 5.1/6 ةياهنلاو ةيادبلا. ريثكنبا(5)

 ىتع .٠ عارجلا نب زماع

 هتنمضت ام رخآ ىلإ ..



 مهعراقي نأ , ًامالك هسفن ىف قوذ دق ناكو ؛ رمع دارأو
 - هنع هللا ىضر - ركب ابأ نكل . ناهربلا مهمساقيو ٠ ةجُحلا
 ىتح قيدصلا رظتناو , لعفي نأ ديري ناك امع ُفكف ؛ هيلإ راشأ
 لاق مث . مهرعاشمو مهفطاوع تأدهو , مهدنع ام موقلا غرفأ

 ,لهأ هل متنأو الإ ًالوق مكسفنأ ىف متلق ام راصنألا رشعم اي: مهل
 نوقباسلاو ) : ىلاعت لاق . مكتدزل هيلع مكديزأ نأ متئش ولو
 مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نولوالا
 ,ءارمألا نحنف 7 (هنع اوضرو مهنع هللا ىضر ناسحإب

 مكنودب ىضقت الو , ةروشم ىف نوتاتفت ال ٠ ءارزولا متنأو

 09 رومألا
 نأ ركذف ؛ ىسايس رخآ ليلعتب ٠ ىنيدلا ليلعتلا اذه عبتأو

 برعلا نأو « أباسحأ اهرثكأو . أباسنأ برعلا طسوأ أشيرق
 . اهل الإ قحلا اذه نوكي نأ ىضرتالا

 قحأ هتريشع نأو , شيرق نم ًادمحم نأ دكاف « رمع ماقو
 وأ ٠ لطابب لس الإ هيف مهعزاني الو , مهاوس نم رمألا اذهب
 ءدعس نب ريشب هالتو + ىف طروتم وأ « مثإل فراقم
 , ريعبلا رهظ تمسق ىتلا | ىه ىيأر ىف هتملك تناكو

 الف , رصانو رزآ نم لوأ متنك دقل راصنألا رشعم اي » : لاق دقف

 هموق نإو ؛ شيرق نم ًادمحم نإ « لدبو ريغ نم لوأ اونوكت
 اذه مهعزانأ هللا ىناري نل هللاو ٠ هدعب نم رمألا اذه ةيالوب قحأ

 )١( :ةيوتلا ٠.١ ) )1لماكلا . ريثألا نبا 551/6

 كل



 كفلحتسا : لاقو ةدابع نب دعس ىلإ همالك هجوو . « أدبأ قحلا
 تنأو - مالسلاو ةالصلا هيلع - ىبنلا لقي ملأ , دعس اي هللاب

 ؟ (!) شيرت نم ةمئألا . رضاح
 , ةديبع وبأو . رمعو ؛ ركب وبأ ؛ رابكلا ةثالثلا عاطتسا اذكهو

 بضغ اوصتمي نأ - (') دعس نب ريشب - حلاصلا ىسوألا اذهو

 مهولعجيو ؛ مهرعاشمو مهفطاوع بيهل اوئفطيو « راصنألا
 عضو ىلإ مهنوعفديو ٠ هاجتالا مهنومساقيو  ىأرلا مهنورطاشي
 رصأ ىذلا ةدابع نب دهس الخ ام. قيدصلا دي ىف مهيديأ

 هبر ءادن ىبل ىتح هنع لدعي نأ ىبأو , هفقوم ىلع
 يضر بويأ ىبآ نع غيراتلا تمصي بجعت نإو

 هل ركذي الو. ًالوق ريبكلا عامتجالا اذه ىف هل لجسي الف هنع كلا

 هللا ىضر - ةشئاع نينمؤملا مأ ةرجح ىف ناكأ ىرث ٠ أيأر
 ةدادعإو , مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا زيهجت ىف كراشي - اهنع
 تاولص ىبنلا توم - ىلع ديدشلا هنزح نأ مأ !؟ ريخألا هاوثمل
 عم هتايركذ ديعتسي , هراد ىف عبقي هلعج دق - هيلع همالسو هللا

 ىهتنا ىتح - هيلع همالسو هللا تاولص - هقيدصو هبيبح
 هترجح نطاب ىف هيلع هللا تاولص َِروَُو ؟ ةفيقسلا عامتجا
 . ؟ ةفيرشلا

 .ةنك.ه/6ةباهنلارةيادبلا. ريثكذبا(1)
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 ىتأ دق هنع هللا ىضر بويأ ابأ نأ وه هيف كش ال ىذلاو
 امك ًاماعت ةماعلا ةعيبلا ىف هنع هللا ىضر ركب ابأ عيابو دجسملا

 ىف انتجّحو . () نيرجاهملاو راصنالا نم نيملسملا ةفاك هعياب
 وه نم وهو ةماعلا ةعيبلا ىف هريغ كراشي مل ول هنأ - ىه اذه
 رابكو هتصاخ ىف هتلزنمو هيلع هللا تاولص ىبنلا نم هبرق ىف
 ىف ثيدحلا نع هملق فك الو , هفقوم خيراتلا لفغأ ام , هباحصأ

 رمألا , نكي مل كلذ نم ًائيش نكل . هعانتما ليلعتو هدوعق بابسأ
 , ةعاطلا رثآ دق - هنع هللا ىضر - هنأ نم ةقث ىلع انلعجي ىذلا

 ةعامجلا مزلو
 رثؤي « داهج لجر ناك دق بويأ ابأ نأ - ىهو ةيناث ةجحو

 هذه ىف ام ىلع روغثلا ىف ةطبارملا لضفيو ايندلا ىلع ةرخآلا

 . رورسلاو ةعتملا نم ةايحلا
 نع هفرصت هسقن ىف ةحماجلا ةبغرلا هذه نأ ىف بير الو

 , اعيشو قئارط اهءانبأ لعجتو ؛ ةمألا لمش تتشت ىتلا ةنتفلا

 فرصني هلعجتو , حامرلاب نوئعاطتيو , فويسلاب نوبراضتي

 « مالسإلا روفث نع مهدص ىف ةداهشلا بلطو « رافكلا داهج ىلإ
 . هميلاعتو هئدابم رشن ليبس ىف تابقعلا عضوو

 نم ابوبحم نوكي نأو دبال ديرفلا زارطلا اذه نم لجرو
 قيدصلا اميس ال , ةماعلاو ةصاخلا نم هنع ًايضرمو . ةمألا

 اناك امهنع هللا ىضر نيخيشلا نأ ىلع ليلدلاو . قورافلاو

 51١/6 ةياهنلاو ةيادبلا. ريثك نبا(1)

 هم



 دمحم هاور ام بايغو هروضح ىف هناركذيو , بويأ ابأ نألِجُي
 اهقرفف نميلا نم رمع ىلع تدرو ًابايث نأ : ىحمُجلا مالس نبا
 داع املف ؛ ةلح هل عفرف بويأ وبأ ناكو هباحصأ ىلع

 , نميلا نم تءاج للح هذه : اولاقف , اهنع لاس للحلا ىأرو
 ترضحأف رمأو ٠ بويأ ابأ اهاطعأف اهادحإ رمع ىلع تناكو

 اهل ُناسحتساو ؛ اهيلإ ليم - هنع هللا ىضر - هنم ادبف . هتلح

 تزجتحا دق تناك ىتلا ىضتراف , نيتلحلا نيب قورافلا هريخف

 )١( اهايإ نينمؤملا ريمأ هاطعأف . هل
 ىف ةصاخ ةناكم اذ ناك دق بويأ ابأ نأ ربخلا اذه نم عضاوو

 هنيب ىَوسو ؛ بئاغ وهو هركذ دقف رمع سفنا
 تناك ىتلا للحلا

 ه«سفنل اهب ظفتحا دق ناك ىتلا ةلحلاو , هل اهعفر دق
 دق - هنع هللا ىضر - بويأ ابأ نإف - ءىش نم نكي امههو

 امهيصعي ال ,« قورافلاو قيدصلا ىدي نيب هسفن عضو
 دونجلا ىف امهدهع نابإ طرخنا دق هنأو . امهيلع فلاخي الو
 وعدتو ٠ ار رشنتو , قحلا ةيولأ ىِلْعُت حايرلاك اوقلطنا نيذلا

 هماكحأ قانتعاو ٠ مالسإلا ىف لوخدلا ىلإ بوعشلاو ممألا

 . هميلاعتو هئدابم قيبطتو
 وبأ اهضاخ ىتلا كراعملا ركذت مل نإو ىدي نيب ىتلا رداصملاو

 ىننإف ؛هحمرو هفيسب اهيف ىلبأ ىتلا عقاوملا الو ؛ بويأ

 45/0 قشمد خيرات بيذهت(١)
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 نكي مل هنأو . اقداص ناك هءالب نأو ةريثك تناك اهنأ ىف باترأ ال
 ىف راتخا دق هنأ نظلا ربكأو . هدحو هللا نم الإ هءازج بلطي

 خيراتلا لجس دقف . هداهجل أناديم ماشلا رمع نينمؤملا ريمأ دهع
 نم صاعلا نب ورمع هب فحز ىذلا شيجلا نمض ناك هنأ

 ًارقمو مورلل انصح ذئموي تناك اهنأل , (') رصم ىلإ نيطسلف
 « ىدعلل .رومسلا نم مهتكمي ام تاريغلا نم اهيق ناكو : مهتوقل
 ناه مهيديأ نم تبلس اذإف . رمألا ةياهن ىف هيلع راصتنالاو
 دودح ىتح مهتدراطم لهسلا نم ناكو ؛ مهدح فعضو ؛ مهرمأ
 . مهدالب

 ىضر - ورمع اهكلس ىتلا قرطلا ىف تاياورلا تفلتخا دقو
 ىلع لصحيو ؛ قورافلا اضر لاني نأ عاطتسا ىتح - هنع هللا
 مل هنع هللا ىضر هنأل . هيلع ءاليتسالاو دبلا اذه وز نذإ

 برحلا ىف ةلجعلاو عتفلا ىف ةعرسلا نورثؤي نيذلا نم نكي
 تناكو ٠ هيدل ةيلاغ نيملسملا سفنأ تناك دقق . برضلاو

 مهل عمسي نأ لبق ةرم نم رثكأ ركفي ناكو ؛ هدنع مهؤامد
 للا ىضر هعانقإ نإف اذهلو ودع ةمجاهم وأ . ةكرعم لاعشإب

 هيلإ لوصولا ناك الو ًالهس نكي مل رصم ىلإ فحزلاب هنع
 12+ ازيست تدبت حتفلا اذهل تخرأ ىتلا رداصملا تعلاط اذإ

 ةقيقحلا هذه كل
 , رصمل بويأ ىبأ بح ىسني الف . غيراتلا ىسني امهمو



 دعب نيحلاو , ةنيفلا دعب ةنبفلا ىف اهل هركذتو اهيلع هددرتو
 رثأ ىفتقي هريغ ىلع هايإ هراثيإو دلبلا اذهل هبح ىف وهو ؛ نيحلا
 دقف ؛ هلاونم ىلع عسنيو - هيلع همالسو هللا تاولص - ىبنلا

 كفني الو , اهلهأ ىرطُيو , رصم بحي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك
 تدرو دقو . اهئانبأب ةناعتسالاو . اهب ةيانعلاب هباحصأ ىصوي

 اهنم ةريثك ثيداحأ كلذ ىف ٠ هيلع همالسو هللا تاول

 رصم مكيلع هللا حمتف اذإ ] : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 موي ىلإ طابر ىف مهنإف ًافيشك أدنج اهنم اوذختاف
 اوصوتسا ] هيلع فالسو هللا تاولص هلوقو . ('![ ةمايقلا

 ىلإ .('![ امحرو أبسن مكيف مهل نإف , أريخ طبقلاب
 ديئاسملاو حاحصلا ىف رهتشاو رثك امم كلذ ريغ

 اهنأ نم , اهتلزنمو اهتناكم ولعو , رصم لضف لع لدأ سيلو
 رجاه ٌدلب اهنأو .ميركلا نأرقلا ىف ًاركذ دالبلا رثكأ

 مأ ةيرام دلبو . ةبرعتسملا برعلا سأرو . ليعامسإ مأ

 - هيلع همالسو هللا تاولص - دمحم ءانبأ رخآ !ميهاربإ

 , ةراضحلاو رونلا دلب رصم ىأ , اهنأ نع ًالضف . هتايح ىف ةدالو
 ةفرعملاو ةيناملا ةاكشمو . ةفاقثلاو ملعلا ردصمو

 )45/١(. - راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا .ىزيرقملا(1)
 42/1-قباس ردصم -راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا(1)

 1325/7 كولملاو لسرلا خيرات .ىربطلا (؟)
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 تس ةئس ةرم رخآل - هنع هللا ىضر- 00
 دق هنأ ىف كشأ امو . ةيواعم نيثمؤملا

 ىلع اهحتف مت ىذلا شيجلا ىف هطارخنا ءانثأ اهنع ريثكلا فرع
 ىضر - قورافلا ةفالخ ىف صاعلا نب ورمع ةيولأ تحت . هيدي
 دقف , اهل ىرخألا هتارايز ىف رشكأو رثكأ اهنع فرعو - هنع هللا
 ناكو , ةفرعملا نؤزهيو ٠ ملعلا نوقشعي نيذلا لاجرلا نم ناك
 تلاوتو هرطاوخ تزتهاو ؛ هرعاشم تلعتشا رصم ركذ املك

 ") ةدنك ىلوم نارمع وبأ ملسأ لاق . هداؤف ىلع تايركذلا
 جرخف , مهنم ًاميظع ًاعمج انيلإ اوجرخأف ٠ مورلا ةنيدمب انك "

 رصم لهأ ىلعو , رثكأ وأ هلثم انم مهيلإ
 نيملسملا نم لجر لمحف ؛ ملسو هيلع هللا ىلص , هللا لوسر
 اولاقو سائلا حاصفق . مهيف سمفنا ىتح مورلا فص ىلع

 أرضاح بويأ ىبأ ناكو - ةكلهتلا ىلإ هديب ىقلي .. هللا ناحبس
 وأ , طخ ىأر اذإ ناكو ٠ ليوأتلا اذه هبجعي ملف , ةكرعملا هذه
 ماقف , هيف قحلا قاقحإو ٠ هميوقت ىلإ عرسأ , ًافارحنا سنأ
 هذه راصنألا نحن انيف تلزن دقل .. سانلا اهيأ ' : لاقو أبيطخ

 ًأرس ضعبل انضعب لاق هورصان رثكو مالسإلا هللا زعأ امل ةيآلا
 اذه هللا زعأ دقل ] : هيلع همالسو هللا تاولص - ىبنلا نع

 بحاص رماع نب
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 ىلإ انعجر ولف . هتايارو هتيولأ تلعو ٠ نيدلا
 هلوق انيف لزنف . اهانرمثو اهانحلصأف انلاومأ

 مكيديأب اوقلت الو هللا ليبس ىف اوقفنأو ) : ىلاعت
 - هنع هللا ىضر - بويأ ابأ نأ اذه ىنعمو , 7 ةكلهتلا ىلإ

 ىف سمفنملا لجرلا مهئاعدو ٠ سانلا حايص ىف ظح ال دق
 اًطيبثت ةكلهتلا ىلإ هديب ىقلأ دق هنإ مهلوقو , ءادعألا فوفص
 سانلل نّيبف . دالجلاو لاضنلا نم ًافيوختو , داهجلا نع
 نأو , دوصقم ريمغ ةميركلا ةيآلل مهمهف نأو ٠ دودرم مهليوأت نأ

 فرصلا وه امنإ , ةروكذملا ةيآلا لوزن ىف ىقيقحلا ببسلا

 داهجلا نع فارصنالا ىهو مهل تءارت ىتلا ةركفلا نع راصنالل

 وه اذهو . () اهريمثتو ؛ لاومألا حالصإ ىلإ , هللا ليبس ىف
 ودعلا عمطي ؛ هيف ريصقتلا وأ , داهجلا نع ءانثنالا نإف قحلا
 ءاليتسالاو ٠ ضرعلا ةحابتساو ؛ ضرألا حايتجا ىلإ هعفديو

 خيراتلاو ٠ لافطألار ءاسنلاو , سفنألا قاقرتساو لاملا ىلع

 تناك امدنع نيملسملا نإف ؛ رمألا اذه باوص ىلع قدص دهاش

 ىلع ةلومحم مهحاورأ تناكو ؛ مهيديأ ىف ةعورشم مهفويس
 ىلعو . مارتحالاو ريدقتلا لحمو , لالجإلا عضوم اوناكو ؛ مهفكأ
 مهيلع تّزعو . مهفويس اودمغأ امدنع أمابت كلذ نم سكعلا

 عقو تحت اهولذب الو , ىفولا ةموح ىف اهوصخُرُي ملف مهحاورأ

 150:ةرقبلا(١)
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 دعي ملو ٠ دقاح لك ةيغّبو عماط لك ةسيرف اوتاب دقف ٠ كراعملا
 ٠ ةذفان ةملك الو عومسم توص مهل

 عضوم ناك دق - هنع هللا ىضر - بويأ ناك ام اًيأو

 امهريقوتو امهريدقت لحمو رمعو ركب ىبأ نيخيشلا لالجإ
 بابسأ ىلإ ىرأ اميف اذه عجرمو

 هللا مهبحيو ٠ هلوسرو هللا نوبحي نمم ناك هنأ : اهدحأ

 نأ انه فيضنو . كلذ ىلع لاثمألا لبق نم انقس دقو . هلوسرو
 ناك ام هنأ , مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل هبح نم غلب دق بويأ ابأ

 , هتطبغو هرورس نم ضغب وأ , هيذؤي ائيش ىري نأ قبطي
 افصلا نيب فوطي هلت -للا لوسر ناك ' : هنع هللا ىضر لوقي

 لاقف , اهتذخأو اهتردتباف ةشير هتيحل ىلع تطقسف ٠ ةورملاو

 [)١( هركت ام كنع هللا عزن] : هيلع همالسو هللا تاولص ىل

 6 ىبنلا ةيحل نم ذخأ بويأ ابأ نإ : بيسملا نب ديعس لوقيو

 11 بويأ ابأ اب ءوسلا كبيصي ال ” : هل لاقف . أئيش
 - هيلع همالسو هللا تاولص - ىبنلا بح ىف هنأش اذكه لجرو

 لحمو , اضرلا عضوم نوكي نأ قيقح هركي ام هنع هعفدو
 بولق ىفو ةصاخ رمعو ركب ىبأ ىبلق ىف ميخفتلاو ميظعتلا

 مومعلا ليبس ىلع ةباحصلا

 175/1مكاحلا كردتسم , 195/4 دئاوزلا عمجم  ىمثيهلا (1)

 41/0 قشمد غيرات بيذهت(1)
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 ملو « مائوو مالس لجر ناك بويأ ابأ نأ : وه ىناثلا ببسلاو

 - نيخيشلا دهع لاوط هنأ هنع َوْرُي ملف , ماصخو ةقرف لجر نكي
 امنإو ؛ ةنتف ران لعشأ الو . ًافالخ راثأ دق - امهنع هللا ىضر

 لمشلا ماثتلاو فصلا عامتجا ىلع ًاصيرح ناك
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 هنع هللا ىضر هفقوم وهو ؛ أثلاث أببس كاذو اذه ىلإ فضأ

 - هتلأس بويأ مأ هجوز نأ ةاورلا ركذ دقف , كفإلا ةثداح نم

 ؟ نولوقي امو : لاقف ؟ ةشئاع ىف سانلا هلوقي ام تعمسأ

 تيأرأ ٠ هللاو بذك : لاق ؛ كفإلا ربخ نم هنوعيشي ام : تلاق

 هعيشُي ام ةلعاف تنكأ ةشئاع ناكم ىف تنك اذإ بويأ مأ اب

 ١ كنم ريخ هللاو ىهف : لاق « ال : تلاق ؟ اهنع نوفجرملا
 فارعأ ًاديج فرعي ناك دق بويأ ابأ نأ راوحلا اذه نم عضاوو

 ىنزت ال ةرحلا نأ - اهنمو ؛ مهديلاقتو مهتاداع مهفيو برعلا
 ىف نطروتي ىتاوللا نأو « اهييدثب لكأت الو عوجت اهنأو , ًادبأ
 , ءامإلاو ىراوجلا نه امنإ , ةليذرلا هذه ىف نسمفنيو ؛ مثإلا اذه
 فاْعتو « ةميرجلا هذه نم رفنت نم نهنم ناك دقف ءالؤه ىتحو
 اوهركت الو ) : هناحبس ىلوملا لوقي اذه ىفو . اهيف عوقولا
 ضرع اوفتبتل ًانصحت ندرأ بلا ىلع مكتايتف
 نههاركإ دعب نم هللا نإف نههركي نمو ايندلا ةايحلا

 .4)0 ميحر روفغ

 51/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت . ريثك نبا (1)
 55: روثلا(1)
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 دنه نأ نم ئور ام نينزي ال برعلا رئارح نأ ىلع ليلدلاو
 ةعيب ترضح دق ةيمأ نب برح نب نايفس ىبأ جوزو ةبتع ةنبا
 هيلع هللا تاولص هللا لوسر الت املف ةكم حتف روف ءاسنلا

 ىنزت وأ : تلاقو اهباوص شاطو , ةأرملا تبجع ' نينزي الو '*

 انفرع امك ىئزت ال رئارحلا تناك اذإو ؟ () للا لوسر اي ةرحلا

 اهبسح ىف ساقت ال نمو ؛ دمحم جوزو ؛ ركب ىبأ ةئباب كلاب امف
 اهماقم ىلإ لصت نأ نم ربكأ اهنإ . اهفرشو اهدجمو اهبسنو
 ره دقو . ماهتالا اهصخش ىلإ ددسي نأ نم ىمسأو . ةهبشلا
 , مهرطاوخ راثأو . نينمؤملا رعاشم اذه بويأ ىبأ فقوم
 ذإ الول ) ىلاعت هللا لوق هيف لزن نأ هتملغعو هنسح نم غلبو
 ًاريخ مهسفنأب تانمؤملاو نونمؤملا نظ هومتعمس

 بويأ ىبأ نم ناك ام وهو .(74نيبم كفإ اذه اولاقو

 . امهثيب راد ىذلا راوحلا ىف هجوزو
 مأ سفن ىف هرثأ هل ناك دق فقوملا اذه نأ ىف كشأ امو

 , اهتوخإو اهتاوخأو اهمأو اهيبأ سفن ىفو , ةشئاع نينمؤملا
 سفن ىف كلذك هرثأ هل ناك دق هنأ ىف كشأ امو اهتريشع رئاسو

 نيقداصلا نينمؤلا سقئأو , هيلع همالسو هللا تاولص ىبنلا
 نيذلا نم - هنع هللا ىضر - ركب وبأ ناك دقو . هباحصأ نم

 7.1/4 ةياهنلاوةيادبلا ريشك نبا(١)
 15: روشلا(1

 ذل



 نوبرضي الو , فورعملا نوركذيو , هنوسني الو ليمجلا نوظفحي
 . هلعاف نع ًاحفص

 , هسفن ىف ةصاخ ةلزنم بويأ ىبأل تناك اذه لجأ نمو

 - رمعل ةبسنلاب كلذك رمألاو . هبلق قامعأ ىف ةقومرم ةناكمو
 ركذيو ؛ هلهأل لضفلا فرعي رخآلا وه ناك دقف - هنع هللا ىضر

 هياحصأل فورعملا

 نيخيشلا بلق ىلإ أبيرق بويأ وبأ ناك اذإ - لأست دقو
 هادلقي وأ , امهلامعأ نم المع هيلإ ادنسي مل اذاملف , لوقن امك

 - : باوجلا ؟ امهيتلود ىف ةريثكلا فئاظولا نم ةفيظو
 بح ىلع صرحلا ديدش , هلل صالخإلا ديدش ناك دق لجرلا نأ

 نأ لبقي ال . المع لمع اذإ ناك هنإف اذه لجأ نمو , هاضرو
 فاع كلذ لجأ نم . ردك وأ نرد هسمي وأ « ةبئاش هبوشت
 ايدك نوكر نأ انقلسشل انك كاز ١ فئاطولا ءركو + يسمانلا

 ىف ناك اذإو , ةقاسلا ىف ناك ةقاسلا ىف ناك اذإ . ًالوهجم
 , ىعست بصانملا هتءاجل اذه الولو . ةمدقملا ىف ناك ةمدقملا

 برق دشنتو هدو بطخت فئاظولا هيلع تلبقأو
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 ثلاثلالصفلا

 ىلع ونامثعى دهعمف





 نامثع نوملسملا عيابو , رمع هدعب نم تامو : ركب وبأ تامو

 ٠ هتعاط ىف لخد نمم بويأ وبأ ناكو - هنع هللا ىضر- نافع نبا
 بوطخ - هنع هللا ىضر - هدهع ىف ترجو ؛ هتعيب نع ىضرو
 فتقوم هل ناك الو. اهنم ءىش ىف بويأ وبأ كراشي مل « ءازرأو
 . اهئادحأ نم ثدح ىف نودم ريغ وأ ؛ نّودم

 , ةعامجلا مزلي « مائوو مالس لجر انفلسأ امك ناك دقف

 . ةعاطلا نم علخني الو

 , روفثلا ىف ةطبارملاب ةنتفلا نع ًالوغشم ناك هنأ ىل ودبيو
 نم دلب ىلع ريفُي نأ هسفن هتثدح اذإ ودعلا ةهجاومل دادعتسالاو

 هميلاقأ نم ميلقإ ىلع وطسي وأ ؛ مالسإلا دالبا
 مارحلا دلبلاو , مارحلا رهشلا ىف نامثع نينمؤملا ريمأ لتقو

 نآرقلا أرقي مئاص وهو 0

 لخد اميف لخدف - ههجو هللا مرك - (') يلع سانلا عيابو
 ةالصلا هيلع - ىبنلا بحي ناك هنألو . نيملسملا ةيبلاغ هيف

 ىلع مهنمو هتيب لهأو هبراقأ بحي ناك هنإف ؛ هرثؤيو - مالسلاو
 ىبنلا بيبح وهف - ههجو هللا مرك - بلاط ىبأ نب
 , هرهص و هبحاصو هوخأ وهو ؛ هبيبرو - هيلع هللا تاولص -

 1/1- ١هلإاةياهنلاو ةيادبلا, ريشكنبا(1)
 001/7 يبوقعيلا غيرات(؟)



 , دحأ موي هفيسب هاقوو ٠ (') ةرجهلا ةليل هسفنب هادف نم وهو
000 2 ”7 
 ال بر) :ق دخلا ةوزغ ىف دو نبا زرابي وهو هنأش ىف لاقو

 ىف لاتقلا دتشا امو !'!(نيثراولا ربخ تنأو ًادرف ىنرذت
 لاق لتقلا ٌرحتساو , عتفلا ىلع نوصحلا تصعتساو ربيخ
 ةيارلا ىطعأ ادغ ] : هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلا

 امف [ هلوسرو هللا هبحيو هلوسرو هللا بحي الجر

 ؛ ةبقنملا هذه هل نوكت نأ ىف بغرو الإ ةباحصلا نم دحأ ىسمأ
 ىلإ وعدأ : هيلع همالسو هللا تاولص لاق حابصلا حبصأ املف

 هينيع ىلع هيلع هللا تاولص حسمف دمرأ دق ناكو ًاّيلع
 مهموي ىف نوملسملا ىأر امف . ةيارلا هاطعأ مث ؛ هللا نذإب اتئربف

 , ودعلا نم ابرق رثكأ الو , ةأرج دشأ الو , ةعاجش هنم رثكأ اذه

 هللا تاولص هيف لقي مل ولو . (') هنم هداهج ىف ءالب مظعأ الو
 تنك نم ' : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ريغ . هيلع همالسو

 ناكل . (2) هاداع نم دامو ؛ هالاو نم لاو مهللا . هالوم ىلعف هالوم

 ةدئفألاو بولقلا هبح ىف ميهتو سفنألا هب قلعتت نأ ًاريدج

 559/١ رثألا نويع. سانلا ديس نبا (1)

 .86:ءايبنألا(1)

 149/5 لماكلا. ريثألا نبا(5)

 .714-؟8//74/ةياهنلاو ةيادبلا. ريثك نبا(4)

 فل



 نم نيبيرقلا دحأو , هتصاخ دحأ بويأ وبأ ناك دقف ورغ الو

 , ههجو هللا مرك ماقأ ام ةنيدملا ىف ماقأ دقف . هسلجمو هبلق
 هعم ضوخي . هّلظك هل بويأ ىبأ ناك ةفوكلا ىلإ اهرداغ املف
 فقو لمجلا ةعقوم ىفف . عماجملاو , كراعملا ىشفيو ٠ عئاقولا

 ٠ هفيسب برضي هبناج ىلإ - هنع هللا ىضر - بويأ وبأ
 قحلا نأو , قحلا عم هنأ ىف ةبير هبوشت الو هحمرب نعطيو

 , !؟لريوافملا اهلاطبأ دحأ بويأ وبأ ناك نيفص ةكرعم ىفو . هعم
 مهل نكسي ملو فيس مهل دمغي مل نيذلا ريهاشملا اهناسرف دحأو
 فحاصملا عفر روق هنع هللا ىضر ىلع شيج مسقنا املو ؛ عمر

 ىلإ ىوأ ىذلا قيرفلا نم بويأ ىبأ ناك ٠ حامرلا ةنسأ ىلع

 01 ةنارل تمك يرام تدك نقلا نركيوام نفي

 وه هلعج - ههجو هللا مرك - هنأ ىف رسلا وه اذه نوكي دقو
 ناورهتلا ىلإ هب فحز ىذلا هشيج ةمدقم ىلع دعس نب سيقو

 بويأ ىبأ هب علطضا ىذلا رودلا ةمظعلو . (') جراوخلا ةبراحمل
 ىلإ اهنم ًافرط قوسأ نأ ىلع ًامازل تيأر دقف ؛ ةكرعملا هذه ىف
 ىلع ناك دق - ههجو هللا مرك - اًيلع نأ فيك ىريل ؛ ءىراقلا

 )١( ةباصإلا . رجح نبا 3/4

 )51/8 )1ةباغلا دسأ. ريشألا نبا

 ؟.5/ ىبهذلل . ءالبنلا مالعأ ريس(7)
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 هللا ىضر - بويأ ابأ نأ فيكو , سانلا ءالؤه لاتق ىف قح

 بناج ىلإ فقي ناك امك أمامت (') هبناج ىلإ فقو دق - هنع
 اهضاخ ىتلا هكراعم ىف , هيلع همالسو هللا تاولص - ىبنلا

 اهنم ةدحاو لك ىف هتقفارم ىف ددرتي مل ىتلا هتاوزغو , هعم
 يتلا ةلهولا ذنم جراوخلا - ههجو هللا مرك - ىلع لتاقي مل

 ًالجر مهيلع اوبصنو ؛ ءارورح ىلإ اوزاحناو , هيلع اهيف اوجرخ
 ًارارحأ مهكرت امنإو نينمؤملا ريمأ بقل هيلع اوقلطأو ؛ مهنم

 نب هللا دبع اولتقو ؛ ضرألا ىف اودسفأو اوغبو اوغط ىتح
 سيق نب ثعشألاب ادح امم سانلا اوضرتعاو , هتأرماو بابخ

 ءالؤهب أدبي نأ ىف ىلع ىلع اوحلي نأ ءامعزلاو ةداقلا نم هريغو
 ىلع نونمأ مهو ةيواعم ىلإ اوهجوتي ىتح . ًالوأ نيدسفملا

 هللا همحر - ريرج نبا ىوريو ؛ (') مهجاوزأو مهدالوأو مهلاومأ
 امهدحأ : نيقيرط نم اذه بابخ نب هللا دبع لتقم ربخ - ىلاعت

 هللا دبع اوأر جراوخلا نأ : ) تصالخو ليعامسإ نع بوقعيل
 مهعمسي نأ هنم اوبلطو , هعور نم اوأدهف ًافئاخ بابخ نبا
 نم عمس دق هابأ نأ مهابنأف # ىبنلا نع هيبأ نع هاور ًاثيدح
 , مئاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا , ةنتف نوكتس هنأ كَم ىبنلا

 )١( قشمد خيرات بيذهت 0/.1
 111/6-155ىبوقميلا خيرات(؟)

 كولملاو لسرلا خيرات. ىربطلا(1) /41.15
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 دق هابأ نأو . ىعاسلا نم ريخ ىشاملاو . ىشاملا نم ريخ مئاقلاو

 دبع اي نكت الو لوتقملا هللا دبع اي نكف كلذ تكردأ نإف : هل لاق
 اورقبو هوحبذو كلذ دنع هوعجضأ دق جراوخلا نأو ٠ لتاقلا هللا

 . اهنطب ىف امع هدلو مأ نطب
 اذه هركذ ام لصاحو ؛ فنخم ىبأل وهف ىناثلا قيرطلا امأو

 بابخ نب هللا دبع اوأر ةرصبلا جراوخ نأ (!ىفوكلا ةيوارلا
 هولأسو , هعور نم اوأده مث هوعزقأف رامح ىلع هتأرما قوسي
 مهعفني هللا لعل , كَل ىبنلا نع هوبأ هب هثدح ًاثيدح مهعمسي نأ

 امك . لجرلا بلق اهيف تومي ةنتف نوكت فوس هنأب مهأبنأف « هب
 اذهل : هل اولاقف ًارفاك عبصيو ًانمؤم اهيف ىسمي , هندب تومي
 هولأسو ؛ امهيلع ىئثأف , رمعو ركب ىبأ نع هولأسو ؛ كانلأس
 نع هولأسو ؛ كلذك ىنثأف اهرخأ ىفو هتفالخ لوأ ىف نامثع نع

 هرمأ نم ةريصب ىلع هنأب مهباجأف ؛ هدعبو ميكحتلا لبق ىلع
 اهلتك ام ةلتق كنلتقنل هللاو : هل اولاقف « مهنم هنيدب فرعأ هنأو
 تطقسف ٠ رهنلا ءىطاش ىلإ هب اوضمو هوقثوأو ؛ طق دحأ
 هنأل هوبنأف / همف ىف مهدحأ اهب فذقف , كانه ةلخن نم ةبطر

 ىف هفيس ناكو ٠ اهظفلف اهبحاص نم نذإ الو نمث الب اهذخأ
 ةومالف . هلتقفت هيرضق ةمذلا لفآ ضعي“ اريزتخ ارق اهتمي
 بحاص ىلإ لجرلا بهذق ضرألا ىف ًاداسف هنم اذه اوربتعاو

 4.15/0 كولملاو لسرلا خيرات :ىربطلا(1)



 ىأر امل هللا دبع بلق نأمطاو , هتميق هل عفدو هاضرتف ريزنخلا
 هتأرما نطب اورقبو ٠ هوحبذو هوعجضأ مهنكلو ٠ موقلا نم
 ةيواديصلا نانس مأو ءييط نم ءاسن ثالث اولتقو

 ضفري نأ الإ كلمي ال نيتياورلا نيتاه ىف رظنلا معني ىذلاو
 بابخ نب هللا دبع لتقُب نأ لوقعملا نم سيلف ٠ بوقعي ةياور
 الأو ؛ لوتقملا هللا دبع نوكي نأب هاصوأ دق هابأ نأل الإ ءىشل ال

 لتاقلا هللا دبع نوكي
 نيد ىوذو عرو ىلوأ اوناك مهنأ جراوخلا نع هفرعن ىذلاو

 هوثحتمي نأ دعب الإ ملسم مد نوقيري ال اوناك مهنأو « ةدابعو
 ىلع ىف مهيأر ىري ناك اذإ ام ديكأتلا هجو ىلع اوفرعيو
 هررقت ام وه اذهو , ال مأ ماكحلا رابك نم امهريغو ةيواعمو
 ىبأ نم لك نع هولأس مهنأ اهيف ءاج دقف - ىبأ ةياور
 اى اقلاخم انيأر امك هباوج ناك دقو , ىلعو نامثعو رمعو ركب

 هنودقتعيو موقلا هب نمؤي ناك لإ

 ىه ىروصت ىف فنخم ىبأ ةياور تناك انه نمو
 لينلا فدهتست يتلا تافلابملا ضعب نم اهيف ام ىلع ةحيحصلا

 ىف الإ ءىش لك ىف طايتحالا رهظمب مهراهظإو جراوخلا نم
 اًيأو ٠ حاورألاو سفنألا قاهزإو . ءامدلا ةقارإ

 تملا ذر ةرم نبا ثراحلا مهيلإ لسرأ موئشملا ثداحلا اذه هفلب

 91-85/ كولملاو لسرلا غيرات :ىربطلا(1)
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 نم هملع دق نوكي امب هيتأيو ؛ مهنع هغلب ام ةقيقح ىلجتسيل

 نأ نم أدب ىلع دجي ملو ٠ ثراحلا جراوخلا لتقو . مهرابخأ
 « ةدابع نب دعس نب سيق همدقتي شيجلا فحزو . مهيلإ جرخي
 لوحي نأ امهنم لك لواحو بويأ وبأ مدقت ناقيرفلا براقت او
 علأو , اهب مهل ةقاط ال برح ىف طروتلا نيبو جراوخلا نيب

 ةلتق ىلع ىلإ اوعفدي نأو , ةنتفلا اوينجتي نأ ىف مهيلع
 تربا:وبآو سيق هلاق :امب ىلع كدكت ملوب+ ناكل ند هللا هع

 ميكحتلا اولبق نيذلا مه مهنأ مهيف نلعأو هسفنب مهيلإ مدقتف
 ملو , دصقلا نع اراج دق نيمكحلا نأو . هيلإ هورطضا نيذلا مهو
 نأ مهيلع ىغبني هنأو ناك امك داع دق رمألا نأو دشرلا ىلإ اقفوي

 ضفرو . هودعو مهودع هعم اولتاقي نأو ؛ هدي ىف مهيديأ اوعضي
 باتو . اونلعأ امك . هرفك نلعأ اذإ الإ ىلع مهيلع هضرع ام موقلا

 نم لك حارو . ةز انملا ىلع موقلا رصأو . اوبات امك هللا ىلإ
 نع دونم فكي: نأ ةقالمك ىلع نمار + لاتقلل ا

 عقرو . (') هران نومرضي نيذلا مه جراوخلا نوكي ىتح لاتقلا
 مل نمم هيلإ أجل نم لكل نامألاب ىداني نأ بويأ ابأ رمأو ةيار
 ةحاس رداغ وأ ٠ سانلا هفيسب ضرتعي ملو ؛ بابخ نبا لتقي

 جراوخلا سوفن ىف بويأ ىبأ ءادن ثدحأو . ةفوكلا ىلإ ةكرعملا

 ىلإ ىوأو ةفوكلا ىلإ برحلا ناديم مهضعب رداغف بولطملا رثألا
 سراف ةئامسمخ ىف لفون نب ةورف ىضمو ةئام مهنم ىلع شيج
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 ةريصب ىلع نوكي ىتح ًايلع لتاقي نأ ىبأو , ةركستلا لزن ىتح
 , هتذبانم وأ هتملاسم ىف قحلا هجو هل نيبتي ىتحو هرمأ نم

 لاقيو ةثامنامثو نيفلأ ىلإ فآلا ةعبرأ نم جراوخلا ددع طبهو
 ليخ تركو ٠ ةكرعملا بيهل مرطضاو , نيتئامو فلأ ىلإ لب
 ٠ قدصو ةوق ىف ىلع ليخ ىلع ىجراخلا نانس نب ةزمح ىبأ
 دن نم ةامرلا نكلو ؛ لاجرلا وحن تمدقتو نيرطش ترطشناف
 ةهج نم مهليخ اهبلع تفطعو لابنلاب اههوجو اولبقتسا ىلع
 حامرلاو فويسلل نانعلا ىخرأو ٠ لامشلا ةهج نمو نيميلا
 ىتح راهن نم ةعاس الإ ىه امو « جراوخلا ماسجأ ىف اهلمع لمعت
 , حارجلا مهتنخثأ دق نيتئام ريغ مهنم عني ملو . اعيمج اولتق
 ىلتق نم ناكو , ءىش مهبيصي نأ ريغ نم اوتلفأ دق ةعستو
 « بارتلا هوبأ هاراو ىذلا متاح نب ىدع نب فيرط - جراوخلا

 كمويب ىئالتبا ىذلا كل دمحلا : لوقي وهو ىلع شيج ىف ناكو
 كيلإ ىتجاح عم

 جراوخلا نم مهالتقب نوعنصي ةفوكلا لهأ لاجر ىضمو
 نكمي ىذلا رثألا ىدم ىلع كردأو « هدلوب متاح نب ىدع هعنص ام

 مهيلهأ نونفدي مهو مهدهشم موقلا سوفن ىف هثدحُي نأ
 نانس ىلع مهؤامد تلاسو ٠ مهيديأب اولتق نيذلا مهبراقأو

 لوقي وهو لاحترالاب مهرمأف , مهفويسو مهحامر
 مهنونفدت مث مهنولتقتأ - 0 6 اوركفرا“

 24,85/6 كولملاولسرلا خيرات :ىربطلا(1)
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 مل هنأ هل نيبتي جراوخلاو ىلع نيب ةقالعلا لمأتي ىذلاو

 نولعفي ًارارحأ مهكرت امنإو , مهيلع
 لجأ نم نولتاقُي الو , مهيأر ىف ن

 مههبت ٠ داسفلا ضرألا ىف اورهظأو . دابعلا اولتق املف مهتديقع

 بلطو  هدايعو هدالب اوخودو , هللا دودح اوُدعت دق مهنأ ىلإ ىّلع

 , مهنم ديقُب ىتح بابخ نب هللا دبع ةلتق هيلإ اوعفدي نأ مهنم
 هتأرماو بابخ نبا ةلتق انلك : اولاقو - اوبأف ٠ نآرقلا رمأي امك

 , مهيلإ فحزلا نم اب ىلع دجي ملف نيملسملا نم ىرخأ ًادادعأو
 . مهنم ةلادإلاو

 , ىلع شيج ةداق نم ناك هنأ نيبتو بويأ وبأ رهظ انه
 نب دعس نب سيق عم (') ةمدقملا ةرمإ ملست دقف , هتصاخ ةصاخو

 لتاقي مل هنإف ةرم نم رثكأ انلق امك ملس لجر ناك هنألو . ةدابع
 ىف قح ريغ ىلع مهنأ مهل عضوأو . مهيلإ رذعأ ىتح جراوخلا
 مهاعدو ؛ مهلاتقل فويسلا ّلسو - هنع هللا ىضر - ىلع ةاداعم
 نم لك نأ ىدانب نأ بويأ ابأ رمأو , نسحلا وبأ اهبصن ةيار ىلإ

 هلامو هسفن ىلع نمآ وهف اهلظ ىلإ ىنثناو ةيارلا هذه ىلإ ىوأ
 رخآلا ضعبلا ىبأو ءادنلا مهضعب ىبلق ٠ هدالوأو هئاسنو
 رمأ ملسلا ىلإ ةوعدلا دج مل الو . ءادعألا نمض نوكي نأ الإ

 نمم بويأ وبأ ناكو ؛ فحزلاب هدونج - ههجو هللا مرك - ىلع

 ئتف امو « صالخإب اهيف كراشو , ('] فرشب ةكرعملا هذه ضاخ
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 , ليلق ددع ريغ مهنم قبي ملو نويرورحلا لصئتسا ىتح لتاقي
 هذه نم ليلق دعبو . راسكنالا لابو قاذو ؛ ةميزهلا ساك عرجت
 197 ةفرقلا ىلإ تتعب هللا حر يلح داع : ةينالقلا فوخلا

 . ةداعلا ىه امك بويأ وبأ هعمو

 ىتأ وأ همامإ بضغأ دق لجرلا نأ نيخرؤملا نم دحأ وري ملو
 ريرق هبو ضار هنع وهو ايندلا هذه قراف ىتح ؛ ههركي ًائيش
 نيع

 ةعاط ىف لخد دق بويأ وبأ ناك اذإ ىردأ تسلو

 عياب هنأ مأ - ههجو هللا مرك - ىلع داهشتسا روف ةيواعم
 مكحلا كرت املف , هدونج ىف طرخناو - هنع هللا ىضر - نسحلا

 . هاياعر دحأ حبصأو بويأ وبأ هعياب , ةيواعمل ةفالخلا نع لزانتو
 نأ بويأ ىبأل ناك امف . قحلا وه ىداقتعا ىف ىناثلا ىأرلا اذهو

 بابحأ دحأ ناك دقو ةيواعم ةعاط ىف لخديو نسحلا كرتي
 اميس ال هتيب لهأ بابحأو - مالسلاو ةالصلا هيلع - ىبنلا
 ذلا ناك دقف , نيسحلاو نسحلا نيميركلا نيطبسلا

 لوقيو امهريغ ىلع امهرثؤيو امهبحي مالسلاو ةالصلا
 ريخ - هنع هللا ىضر -بويأ وبأ ناكو ' ةنجلا لهأ بابش اديس
 نم ريخو ٠ هيلع همالسو هللا تاولص ىبنلا ةنس ىيحُي نم
 هراثآ ىفتقي

 يف ماقأ دق بويأ وبأ ناك اذإ : ديكاتلا هجو ىلع ىردأ تسلو
 اهلك ةمألا لوخدو ٠ لمشلا عامتجاو فصلا مائتلا روف ةفوكلا

 1556-155 ىبوقعيلا غيرات(١)
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 نيسحلا هيخأو نسحلا لاونم ىلع جسن هنأ مأ « ةيواعم ةعاط ىف
 ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةفوكلا قرافو , زاجحلا ىلإ قارعلا رداغف
 ىبأل ناك امف ؛ لوألا هاجتالا نم ىدنع عجرأ وه هاجتالا اذهو

 وّطسو ؛ يلع هقيدصو هبيبح هلهأ لتق ميلقإ ىف ميقي نأ بويأ
 , هتوشأ ًةحارج هذخف ىف هوحرجو . هعاتم اوبهنف هدلو ىلع

 نيذلا مه وسيل ءالؤه نإ . (') هيلع سلجي ناك أطاسب هوعزانو
 مدني ٠ مهريغ ىلع مهلضفيو , مهتبحص ىلإ بويأ وبأ حيرتسي
 , اذإ قارعلا بويأ وبأ رداغ . مهرهظأ نيب هتينم هتفاو وه اذإ

 نع ضفنيو ؛ ةحارلا ىلإ ئفبل ةرجهلا راد رطش ههجو ىّلوو
 ىهو نينس سمخ ثبل دقف . ىأللاو بعتلا رابغ هسفنو همسج

 وهو (؟نيمؤملل اريمأ - ههجو هللا مرك - ىلع اهاضق ىتلا ةدملا
 ىلإ الإ ةكرعم نم ىهتني الو ٠ برح ىلإ الإ برح نم جرخي ال
 نيب كراعملاو بورحلا هذه تناك ولو . دشأو ىكنأ ىه ةكرعم

 اهيف ىساق الو , أبعت بويأ وبأ اهيف دجو ام نيرفاكلاو نيملسملا
 نيذلا راهنلا ناسرفو ليللا نابهر نم ناك دقف أبصنو ءانع
 نوهركي الو هللا ليبس ىف ةداهشلا نوبحي امك أئيش نوبحي ال
 هنوهبشي ال اوناك ىذلا ٠ شارفلا ىلع توملا نوهركي امك ًائيش

 ةفالخ ىف اهضاخ ىتلا عقاوملاو كراعملا نكلو . رامحلا توبب الإ

 15/ ةياهنلاو ةيادبلا :ريشك نبا (1)
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 دق مهءادعا نأ عيحص . نيملسملاو نيملسملا نيب تناك دق ىلع
 هلإ ال نأ نودهشي اوناك مهنكل نيطساقلاو نيثكانلا نم اوناك

 هنإف اقح ناك نإو مهلاتقف , هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هللا الإ
 اوناك نيذلا رانلا ةدبعو باتكلا لهأو نيكرشملا حرفي
 نأ ىلع نوصرحيو « مالسإلاب رئاودلا نوصبرتي نولازي الو

 هتكوشو هناطلس نم اوضضخيو , هتوق نم اوفعضي

 , ىلع ىلإ ىوأ دق بويأ ابأ نأ - لوقلا ةوفصو
 دقو . هباحصأ رابكو هتصاخ دحأ ناكو هبرحو هملس ىف هكراشو

 هلمجو )١( ةئيدملا ةرمإ هالوف هلمع ىف هكرشأو هتقث ىلع هالوأ
 , هنع ضار وهو تامو , رهنلا ةكرعم ىف هشيج ةمدقم ىلع
 اذه ىلع نسحلا هدلو جسنو . هصالخإو هئافو ىلإ نئمطمو

 ىضرو ؛ ةفالخلا نع لزانتو مكحلا نع ىلخت ىتح هسفن لاونملا
 اًنضو , ةمالا ءامدل ًانقح ةيعرلا دارفأ نم ادرف نوكي نأ

 . ماهسلل ةّبردو , ةئسالل أماعط نوكت نأ اهحاورأب
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 , انفلسأ امك ةيواعم - هنع هللا ىضر - بويأ وبأ عيابو

 اهب قحأ هاري نكي مل هنأ نم مغرلا ىلع ؛ هتفالخ لظ ىلإ ىوآو
 نيقباسلا نم ةايحلا ديق ىلع اوناك نيذلا نم هاوس نم

 . صاقو ىبأ نب دعس لاثمأ نم . راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا
 نم مهيلإ نمو , بعك نب ىبأو ١ رمع نب هللا دبعو
 هيخأو ريبزلا نب هللا دبع لثم رابكلا ةباحصلا ءانبأ
 . بعصم

 , ةعاطلا اصع قش ىذلا وه هنأ ىري ناك هنأ نم مغرلا ىلعو

 - ههجو هللا مرك - ىلع ىلع هجورخب ةمألا لمش تتشو
 فالآلا تارشع اهيف تقهزأ ةنحاط كراعم ىف هايإو هكابتشاو

 مهيف تعمطأو ؛ مهلاومأو مهءامد تقارأو ؛ نيملسملا حاورأ نم

 صرفلا نوزهتنيو « رئاودلا مالسإلاب نوصبرتي نيذلا مهءادعأ
 هيف فرعي ناك ىذلا تقولا ىف « هراشتناو هراصتنا فقول
 , هرهصو هتبارق ىف ال, هنم ًابيرق الو . ىلعل ادن سيل هنأ ةيواعم

 ىلإ فضأ , هعروو هاوقت ىف الو , هقبسو هداهج ىف الو
 . امهنم لك مكح نيب ًاعساو ناك دق قرفلا نأ كاذو اذه

 نيب ةاواسملاو لدعلاو قحلا ىخوتي ةرخآ مكح ىلع مكحف
 رقلا ةعفنملا دشني ايند مكح ةيواعم مكحو ؛ سانلا
 نولضافتي تاقبط سانلا لعجيو , ةصاخلا ةحلصملا فدهتسيو

 هتمدخ ىف مهينافتو , هكلم نع مهعفدو , هيلإ مهزاي
 نأ نم نوخرؤملا هيوري ام لاثملا ليبس ىلعو هتيب لهأ ةمدخو

 نا رادقمب



 ءؤملل ريمأ وهو ًايلع هاخأ ىتأ بلاط ىبأ نب ليقع
 ةرذشاإلو ديزتااف ئدنع ام هللاو“ ىلع هل لاقف . ًالعن هبهي نأ هنم

 ةدحاو هنم ذخو لاعنلا عئاب ىلإ بهذا نكلو , هئارش ىلع ىل

 بضغو . ىئاطع نيحي امدنع هنمث هل عفداأس ىننأ هربخأو

 ناك ام هعمسأو قشمد ىف ةيواعم ىلإ ًافرصنم ىضمو لجرلا
 هل لاقو مهرد فلأ ةئام هبهوف « نسحلا ىبأ هيخأ نيبو هنيبا
 ىنيد ىف ىل ريخ ىخأ : ليقع لاقف ؟ كوخأ مأ كل ريخ انأ
 )١( ىايند ىف ىل ريخ تنأو

3-3 
 لوألاف ؛ ةيواعم مكحو هيخأ مكح نيب لجرلا قرف اذكهو

 حلاصملا الإ فدهتسي ال ىناثلاو , ةرخآلا رادلاو هللا فدهتسي
 . ةلجاعلا عفانملاو , ةصاخلا

 نكي مل - هنع هللا ىضر - بويأ ابأ نأ ىف رسلا وه اذهو
 هونواع نيذلا هتيب لهأ نم ريثكلا ىلإ الو ةيواعم ىلإ حيرتسي
 هايإو لوخدلاو - ههجو هللا مرك - نسحلا ىبأ ىلع قاقشنالا ىف

 - هنع هللا ىضر - ناكو . لاجرلاو لاومألا تلكأ بورح ىف
 همالسو هللا تاولص ىبنلا رماوأل ةبسنلاب ةيساسحلا ريثك
 بضغير , اهتماقإ ىلع صرحي ناك ىتلا هتنسو , هيهاونو هيلع
 ىف نواهتلا وأ / اهنع ءانثنالا دحأ نم سنأ اذإ بضغلا دشأ
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 نآل :ءارمألاو لامعلا نم صخشلا اذه ناك اذإ اميسال . اهئادأ

 , ىوقأ مهفارحنا رطخف . مهديلقتب نوفغشمو مهل عبت سانلا
 ىكنأو دشأ مهتفلاخم رثأو

 فلاخي بويأ ىبأ ناك : لاق ىظرقلا بعك نب دمحم ىور
 , هنع هللا ىضر ةيواعم لبق نم ةنيدملا ىلع هتيالو ءانثأ ناورم

 تيأر ىنإ " : هل لاقف ةفلاخملا هذه ىف ببسلا نع ناورم هلأسف

 نإو ٠ كتقفاو هتقفاو نإف تاولصلا ىلصي هم هللا لوسر

 (1) ١ كتقلاخ هتفلاخ

 ةعاط نأ - قحلا وهو - ىري ناك بويأ ابأ نأ اذه ىنعمو
 هللا اوصع اذإف ٠ هلوسرو هلل مهتعاطب ةطورشم رمألا ىلوأ

 ىلوأ نم اهيلع قفتم ةدعاق هذهو - مهل ةعاط الف هلوسرو
 ةالصلا هيلع ىبنلا باحصأ نم حلاصلا فلسلا نمو . ملعلا

 ٠ بناج نم ميركلا نآرقلا ىف ةلجسم اهنأل , هئافلخو مالسلاو
 امأ , مهدوهع اهب نوحتفتسي اوناك نيدشارلا ءافلخلا نآلو

 اوعيطأ اونمأ نيذلا اهيأ اي ؤ) : ىلاعت هلوق هنمف نآرقلا

 متعزانت نإف مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا
 نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش ىف

 94 ًاليوات نسحأو ريخ كلذ رخآلا مويلاو هللاب
 - هنع هللا ىضر ركب ىبأ لوق : اهنمف ءافلخلا تالاقم امأو

 3/1/ ىمثيهلل دئاوزلا عمجم , 41/8 قشمد خيرات بيذهت (1)
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 هللا تعطأ ام ىنوعيطأ ' هدهع اهب عتتفا ىتلا ةبطخلا ىف

 , () مكيلع ىل ةعاط الف تيصع اذإف ؛ هلوسرو

 ةمصاخم نم هنكمت ةصرف دجي مل ناورم نإف اذه لجأ نمو
 هسفن لاونملا اذه ىلعو ؛ هل هلاق ام ىلع هتبساحمو بويأ

 « ةفالخلا ةرضاح ىف هروزي ناك دقف , ةيواعم عم بويأ وبأ جسن

 هلاتقو « ىلع نينمؤملا ريمأ ىلإ هزايحنا ىسني ال ةيواعم ناكو
 اذإو . (9 هل اهيضقي ال ةجاح ىف هءاج اذإ ناكف .. هئاول تحت

 ناكو . هنم ناك امب هريكذت نع فكي ال هسلجم ىف هلبقتسا
 نمو « مكاح ناطلس بهري الو ؛ مال ةمول ىشخي ال بويأ وبأ
 لخد . مولب أمولو ٠ ةظلغب ةظلغ ةفيلخلا لدابي ناك هنإف اذه لجأ
 نأ دعب هل لاقو هريرس نم هاندأف ٠ ماشلا لهأ هلوحو أموي هيلع
 سرفلا بحاص لتق نم : هرخافم ىصحيو هرثآم ددعُي حار
 انأ : بويأ وبأ لاقف ؟ اذكو اذك موي لوجت تلعج ىتلا ءاقلبلا

 رفكلا ءاول امكعم رمحألا لمجلا ىلع كوبأو تنأ ذإ هتلتق

 ةيواعم ىشخو , بويأ ىبأل ماشلا لهأ رمنتو ةيواعم اموأف
 كانلأس اذه نع ام ىرمعل هم . هم : لاقو هسأر عفرف . ةبقاعلا

 (9) كنم اندرأ اذه الو
 بويأ ىبأ فيوخت ديري ناك ةيواعم نأ ربخلا اذه نم عضاوو

 , ماشلا لهأ باسح بسحي نأ هنم عقوتي ناكو , هجارحإو
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 نوعيطي ماشلا لهأ ناكو ٠ ةلماجملا ىلإ وحنيو ةظلغلا كرتيف

 هاضر لين ىلإ نوعراسيو « ريربت الو ريكفت ريغ نم ةيواعم
 بويأ وبأ لاق املف ؛ هئناش نم ماقتنالاو , هودع نم لينلاب

 وه نم وهو . لجرلا اولتقي نأ ىشخو رشلا مهنم عقوت لاق ام
 رثكتو ةبقاعلا ءوستف . مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا باحصأ ىف

 ربجيو , هبضغ هملح بلغي نمم ناك دقو .. لاق ام لاقف ةمئاللا

 ؛ هناملا تألذ هقوسصت نسحا

 ىف اهتقباس نم لقأ تسيل ىرخأ ةثداحو
 , بويأ ىبأل هبلق ىف هنع هللا ىضر ةيواعم
 فرصتيو لاومألا زجتحي - هنع هللا ىضر - ةيواعم نأ فرعي
 هعنم ءاش نمو , قدغأو هاطعأ ءاش نمف . ءاشي امك اهيف

 ىتأف ترثك دق - هنع هللا ىضر - هنويد تناكو . كسمأو

 , ههجو ىف ةيهاركلا تدبو ىبأف , هنع اهئادأ ىف هملكو ةيواعم
 تعمس : هل لاقف هيطعي الو ًادصاق هيتأي نأ بويأ ىبأ ىلع ٌزعف
 لاق [ ةرثأ ىدعب نورتس مكنإ ] : لوقي ل هللا لوسر

 ةيواعم لاق : بويأ وبأ لاق ؟مكل لاق ءىش ىئأف : ةيواعم
 . 7" ادبأ ًائيش كلاسأ ال هللاو : ' بويأ وبأ لاق , اوربصاف

 وهو بويأ ىبأ ىلع ُنض دق ةبواعم نأ ربخلا اذه نم عضاوو
 نع هنم نكي مل كلذ نأو ٠ همه جيرفتو , هنيد ءاضق ىلع رداق

 دق بويأ ابأ نأو , ريصقتو ضغب نع ناك امنإو , ريتقتو لخب

 15/8-41 قشمد غيرات بيذهت(1)
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 فرعي بيزألا ىكذلا وهو بويأ وأ نكيدعلا + لاست دقو

 ىسني الف ىسني امهم هنأو ؟ هل ةيواعم بلق هيلع ىوطني ام
 مئادلا هزايحناو ىلع نينمؤملا ريمأ بناج ىلإ بلصلا هفقوم
 لاحو هلاح هذهو فيكف ءاوسلا ىلع برحلاو ملسلا ىف هيلإ
 . ؟ هنويد ءاضق هنم أبلاط هيلإ بهذي هبحاص

 هلام نم ًائيش ًأبلاط هيلإ بهذب مل بويأ ابأ نأ : باوجلاو
 نم الامتحا مظعأو , ًاسفن ٌّرعأ لجرلا ناك دقف هيبأ لام نم الو

 نأ الإ هيلع تبأ دق فورظلا تناك نإو , هودع ىدجتسي نأ
 هللا هضرف ىذلا هقح ًابلاط هاتأ امنإو , هتعاط ىف لخديو هعيابي

 امنإ ) : ةءارب ةروس نم ىلاعت هلوق ىف هباتك مكحم ىف هل
 ةفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا

 نباو هللا ليبس ىفو نيمرافلاو باقرلا ىفو مهبولق

 دقف . ('!4 ميكح ميلع هللاو هللا نم ةضيرف ليبسلا

 ىلإ ةاكزلا لاومأ ىه ىتلا تاقدصلا لاومأ ةبآلا هذه تمسق
 نيدلا ءادأ هانعمو نيمرافلاب صاخلا ءزجلا اهئمو .

 مامإ وه - 1 ا ا
 نإف , هدي ىف اهرئاس نع ًالضف ءزجلا اذه لاومأ نأو نيملسملا

 سيلو , هل هللا هلّوخ قح لاومألا هذه نم بويأ

 مل ماد ام هنم هفقوم ناك امهم هنع هعنمي نأ هريغل الو ةيراعمل

 )١(التوية:.د
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 هتعاطو همكح نع جرخي ملو , هتعيب ثكني
 هاطعأ ىذلا هقح ىوس بلطي مل بويأ وبأ ناك اذإ : تلق نإف

 أدبأ ةجاح هيضقتسي الأ مسقأ اذاملف هايإ هللا

 ىف هيلع هللا هضرف امل ةيواعم ةفلاخم نم دكأت هنأ : باوجلاو

 ةبرك جيرفتل دصقي وأ ٠ ةجاحل ىتؤي نأ ىغبني ال هلثمو هباتك
 عفدي نأ ىبأ امل ةبلعث نب بطاح نأ ىرت الأ هرظن ةهجو نم اذه
 مل اهءادأ دارأو داع مث هلام ةاكز مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل

 اذه كلاونم ىلع جسنو . هنم هيلع همالسو هللا تاولص اهلبقي

 . . !!!اقافن ةبقاع ىَلصيل لجرلا اكرتو , دعب نم رمعو ركب وبأ
 هللا دهاع نم مهنمو ) : ىلاعت هلوق تئش نإ اذه ىف أرقاو

 ٠ نيحلاصلا نم ٌننوكنلو ُْنقَدصنل هلضف نم اناتأ نئل

 مهو اولوتو هب اولخب هلضف نم مهاتأ املف
 هنوقلي موي ىلإ مهبولق ىف ًاقافن مهبقعأف + نوضرعم
 ()(نوبذكي اوناك امبو هودعو ام هللا اوفلخأ امب

 ناك امك هتيب لهأو ةيواعمل نكي مل بويأ ابأ نأ ىرت تنأف
 رثب مل - هنع هللا ىضر - هنإف اذه عمو هدعب نم هدلوو ىلعل
 ناك دق ةرم نم رثكأ انلق امك هنألو , ةرئاث ىف كراش الو , ًابغش

 ضارعأ ىف سامفنالا ىلع ةداهشلا رثؤي هللا ليبس ىف داهج لجر
 ةنيدملا ىف هتماقإ نإف , اهنتافمو اهجهابم ىف ماطترالاو , ايندلا

 154/6-10:ميظعلا نآرقلا ريسفت : ريثكنبا(١)
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 , روغثلا ىف ةطبارملا ىلإ اهايإ ًاعدوم اهرداغ دقف , لطت مل

 ال ىتاوشلاو فئاوصلاو ؛ رحبلاو ربلا ىف ودعلا ءاقلل جورخلاو

 ةدحاو ةرم الإ مهللا . ءاقل نع رصقي الو , ةلمح نع فلختي

 ناكو ٠ ناورم نب كلملا دبع ىلإ وزفلا ةدايق تدنسأ امدنع
 مه نم دونجلا ىف ناكو ٠ ةبرجتلا ليلق , نسلا ريغص ذئمؤي
 . لاتقلا نوئشو برحلا نونفب أملع عسوأو , أنس هنم ربكأ
 ىف ًاًقحُم ناك دق - هنع هللا ىضر - بويأ ابأ نأ نم مغرلا ىلعو
 ىلع ناك ام : لوقيو جورخلا نع هدوعق ىلع مدني لظ هنإف هفلخت

 ١ ًادهاجم تجرخو ؛ ىفيس تقشتماو ىحمر تلمح ىننأ ول
 ٍةاوه نم نكي مل لجرلا نأ تفرعو قبس دقو . ىبر ليبس ىف
 ًايدنج ناك امنإو برآملاو بتارملا بالط نم الو , بصانملا
 ىف ناك نإو , ةقاسلا ىف ناك , ةقاسلا ىف ناك نإ . ًالوهجم

 ىذلا هريمأ نوكي نم هينعي ال هلثمو , ةمدقملا ىف ناك ةمدقملا

 إف - ءىش نم نكي امهمو هئاول تحت دهاجيو هعبتي
 رصم نمو رصم ىلإ ماشلا نم وزغلا لجأ نم لقنتي ناك دق
 هللا ىضر - بهذ ةرجهلل نيعبرأو تس ةنس ىفف .. ماشلا ىلإ

 رداوت هيف هل تناكو , !'! رحبلا ىف لاتقلل رصم ىلإ - هنع
 مل هنأو ٠ هردص عاستاو , هملع ةعس ىلع لدت اميف لدت

 . هيلإ ثدحتلاو هسلجم سانلا فاعي . لظلا

 بويأ ابأ

 1.1/1باعيتسالا:ربلا دبعنبا(١)
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 . جازملا فاعي الو , ةباعدلا هركي ال هكسنو هدهز ىلع ناك امنإو

 ىف بويأ ىبأ بكرم ىلإ انبكرم مضنا : معنأ نب دايز لاق
 هياعلت بمئات لوقي ناكف حازم لجر انعم ناكر : نسلا
 انلق اذإ ًالجر انعم نإ بويأ ىبأل انلقف بضغيف ؛ ابو ًاريخ هللا
 انك انإ هل هوبلقا : لاقف . بضغب أرب ًاريخ كللا كازج : هل
 هل لاقف : لاق . رشلا هحلصأ ريخلا هحلصي مل نم نأ ثدحتنا

 ؟ كحازم عدت ام : لاقو كحضف . ًارئسعو أرش هللا كازج حازملا

 .) اريخ بويأ ابأ هللا كازج لجرلا لاقف

 ىضر - بويأ ىبأ وزغ نأ هقبس ىذلاو ربخلا اذه نم عضاوو
 ىفو هيف ناك امنإو , بسحو ربلا ىلع أروصقم نكيمل - هن هللا
 نم هناكم ىف وه نم وهو هنأ كلذك امهنم عضاوو . أعم رحبلا
 , ًايماستُم الو , ًايلاعتم نكي مل ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا

 وهو ال فيكو . سانلا هحزاميو ؛ سانلا حزامُي أطيسب ناكاامنإو
 : مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنل هلوق هنم ولتيو هللا باتك ظفحي

 .!9[ كلوح نم اوضفن ال بلقلا ظيلغ ًاظف تنك ىلو]
 هذه هترفس نم داع دق - هنع هللا ىضر بويأ ابأ نإف ناك ام اأو

 ناكو . مورلا هجاوت تناك ىتلا روفثلا ىف طباريل رصم ىلإ
 ىلع هدي عضي ىتح مهتمجاهم ىوني - هنع هللا ىضر - ةيواعم
 دعأف ةيحيسملا عالق ىدحإو « مهتلود ةرضاح ةينيطنطسقلا

 هاز

00 
 105: نارمع لآ (1)

 140/4 هئاوزلا عمجم , 44- 45/0 قشمد خيراتا



 نأ ديزي هدلو رمأو , فوع نب نايفس هيلع ٌرمأو ًافيثك
 ةدايقلا دنسي مل هابأ نآل هسفن ىف دجو هنأ رهظيو هيف طرخني
 بعت شيجلا باصأ نأ فداصتو ضرملا ىعُداو لقاثتف هيلإ
 : دشنأو ديزي حرفف ناديدش عوجو

 مهعومج تقال امب ىلابأ نإ ام
 موه نمو ىمح نم ةنودقرفلاب

 اقفترم طامنألا ىلع تأكتا اذإ

 موثلك مأ ىدنع نارم ريدي

 نايفسب ٌنقحليل هنبا ىلع مسقأو بضغف هابأ رعشلا اذه غلبو
 هوجو نم نيريثكلا تعض ةبراض ةوق هعم دشحو ؛ فوع نب

 ىضر - ىراصنالا بويأ ىبأ لاثمأ نم مهئانبأو ةباحصلا
 دللا ةيعو» رمع ني هللا قعر + سابع نيدقلا دعو هنغ هللا

 . ريثك مهريغو ؛ ىبالكلا ةرارز نب زيزعلا دبعو . ريبزلا نب
 عومج ّئقل ىتح ريواغملا لاطبألا ءالؤه هعمو ديزي ىضمو

 نب زيزعلا دبع ناكو . نيقيرفلا نيب لاتقلا ىحر ترادو ؛ مورلا
 ىصعتست تناكو اهغولبل ًادهاج لمعيو ةداهشلا بلطي ةرارز
 : اهيف ءاج ًاتايبأ دشنأو هسفن ترجضو , هبلق نزح ىتح هيلع

 قرط ىلع ًاراوطأ رهدلا ىف تشع دق
 اعشبلاو نيللا اهيف تقو اضق ىتش

 1 ىترطبت ءامعتلا الف تولب الك
 ًامعزج اهئاوأل نم تعشختالو

 5 هعقوم لبق ىردص رمألا ألمي ال
 اهعقواذإامرذهبقيضأ الو
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 مهتعاطيو ٠ هفيسب مهبراضي ءادعألا فوفص ىف سمغناو
 غلب اذكهو , هسفن طيخ اوعطقو هيلع اوفتلا ىتح , هحمرب
 قرحتي ناك ىتلا ةرمثلا فطقو . هيلإ شطعتي ناك ىذلا فدهلا
 - هنع هللا ىضر - ةيواعم هتوم ربخ غلبو , اهلوانت ىلإ ًاقوشا
 اذه ةرارز هيبأ نيبو هنيب رادو  هعجوأو نزحلا دشأ هيلع نزحف
 وأ ىنبا : ةرارز لاق ' برعلا ىتف كله " : ةيواعم لاق : راوحلا
 تعمد دقو ةرارز لاق . هللا كرجأف : كنبا ةيواعم لاق ؟ كنبا
 ههجو ميساقت ىف ىسألا رهظو « هانيع

 هبيدوأ توما نكي نإف
 ًاريز ىبالكلا غم عبصأو

 هسأك براش ىتف لكف
 ًاريبك امإو اريغص امإف

 ناك دقف « هريغو ىبالكلا اذه نم أءالب لقأ بويأ وبأ نكي ملو
 , توملا بهري ال , همظع نهرو هنس ربك نم مفرلا ىلع
 , هيف هبلاخم ضرملا بشنأ ىتح . ودعلا ءاقل دنع نبجي الو

 ًارسفتسمو هل ًادئاع هءاجف ؛ ةيواعم نب ديزي غلب ىتح كلذ عاشو
 , الف كيلإ امأ : لاق ؟ ةجاح كلأ : هل لاق هنم اند املف ٠ هلاح نع

 ودعلا ىف ىب اوسمفناف تم اذإ .. معن : لاق ؟ ةيصو كيلإ : لاقف
 ىتونفداو , أربق ىل اورفحاف مهنم ناكم برقأ متفلب اذإ ىتح

 مث . ]هيلع لدي ام هنم رهظي ال ىتح ناكملا ليخلا أطتلو هيف

 51/4ةياهنلاو ةيادبلا : ريثكنبا(1)
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 ىنأ الولو , هَل هللا لوسر نم هتعمس ًاثيدح مكثدحم ىنإ : لاق

 ةالصلا هيلع ىبنلا تعمس هومكتثدح اه توملا ريفش ىلع

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي وهو تام نم ] : لوقي مالسلاو

 . )[ةنجلا لخد ًائيش هب كرشي ال
 , ةيصولا هذه بقع ؛ هنع هللا ىضر بويأ وبأ تام دقو

 9) هبلط دق ناك ام ذفنأو ةيواعم نب ديزي هيلع ىلصو
 بويأ وبأ هيف رو يذلا ناكملا لوح ةاورلا فلتخا دقو

 راوسأ تحت ناك هنأ ىلإ مهنم قيرف بهذف ٠ ىرثلا

 ناك هنأ ىلإ رخآ بهذو , (') اهنم بثك ىلع وأ , ةينيطنطسقلا

 ده ييسم لوس كلام ةيلطظخاو 10] ناوببألا له نع ادي

 كرابتت تناك اهنإو تفرع دق مورلا نإ : لاق نم مهنمف . ربقلا

 : لاق نم مهنمو (9 هدبع وقستستو هب

 اولعف مه نإ مهورذنأ نيملسملا نأ الول هبحاص نامثجب ثبعلاو
 , مهدالب ىف توص اهل عفتري نأ نود مهسيقاون اوعضي نأ كلذ

 184/6 ىربكلا تاقبطلا : دعسنبا(1-1)
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 )١( هولعفي نأ اومزتعإ دق اوناك امع اوفرصتاق

 ربق نأ : بلقلا هيلإ نكسيو , سفنلا هيلإ نئمطت ىذلاو
 نم ال هفرعي مل ادحأ نأو « دارأ امك أمامت ىفخأ دق بويأ ىبأ

 نب ديزي نأ ىلع تاياورلا تقفتا دقف ٠ مورلا نم الو نيملسملا

 . افرح اهنم ريغي مل« ةلماك ('! هتيصو ذفنأ دق ةيواعم
 . ةينيطنطسقلا راوسأ تحت ناك دق لجرلا ربق نأ ىف كشأ امو

 شيجلا ىرطت ةريثك ثيداحأ تدرو دقف ؛ اهنم بثك ىلع وأ
 هدونجل رفغ دق ىلاعت هللا نأ نلعتو ٠ ةينيطنطسقلا ازغ ىذلا
 ىلإ هازعو ريثك نبا ظفاحلا هركذ ام ثيداحألا هذه نمو , مهبونذ

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو ىراخبلا عيحص
 عدا دقو . « مهل روفغمو رصيق ةنيدم نوزغي شيج لوأ ٠
 اًدامتعا ىصاعملا نم ىتأ ام ىتأ دق ةيواعم نبا ديزي نأ ريثك نبا
 شيجلا اذه نم دوصقملا نإف بيجع مالك اذهو ؛ ثيدحلا اذه ىلع
 مهحاورأ تضاف نيذلا ءادهشلا مه امنإ رصيق ةنيدم ازغ ىذلا

 هللا ىضر - بويأ ىبأو ةرارز نب زيزعلا دبع : لثم وزغلا ءانثأ
 ىلع سيل مالكلا نإف هلك شيجلا وه دوصقملا ناك اذإو - امهنع
 ىتح لظو . ةروكذملا ةنيدملا هذه ازغ نم دارملا امنإو ؛ هقالطإ
 داع قع انأ ةيهازكوح ىزملوا اقيطن . هللا ةماذ ًامزعلع ام

 ةطلاخم نعو ؛ ةيصعملا ىلإ ةعاطلا نعو ؛ رشلا ىلإ ريخلا نع

 )١( قشمد خيرات بيذهت 48/0 -/40

 ىربكلا تاقبطلا : دعسنبا(1) 4/4/6
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 نظأ امف , نيدسفملاو ناجملا ةرشاعم ىلإ نيحلاصلاو ءابقتالا
 رثلا ءالؤه نيب مهلخدأ دق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبثلا نأ

 نيمايملا
 تناك دق ؛ هنع هللا ىضر بويأ ىبأ ةافو نإف لاح لك ىلعو

 نمو: ةرزقلا هذه كتاك يح نيننيزالاو ةساقلا ةثيملا ىف
 , نيسمخلاو ةيداحلا ىف تناك دق هتافو نأ نوعّدي نم ةاورلا

 لاوقأ يفز "اهلنا ىتلا ةئسلا را": نيسعتلاو ةيناثل# وأ

 ىلإ نيملسملا لوصوو ةينيطنطسقلا وزغ
 . ديدحت ريغ نم تاونسلا هذه ىدحإ ىف تناك دق اهراوسأ
 5 اذإ الإ تبثت ال

 (4) ةرجهلل نيعبرأو

 غلبو , ىنمت ام لان دق هنع هللا ىضر بوبأ ابأ نإف ناك اماّيأو
 ىف ةداهشلا ىهو . هتايح لاوط اهيلإ شطعتي ناك ىتلا ةيافلا

 دشح ىذلا شيجلا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا حرص ةوزغ

 « نيترم هل رفغ دق هنع هللا ىضر هنأ اذه ىنعمو مهل روفغم اهل
 هللا تاولص ىبنلا نع تبث دقف ردب ةوزغ ىف امهالوأ

 1155-710 لماكلا: ريثألانبا(1)

 4.9/١ باعيتسالا: ربلا دبعنبا()
 15/4 ةباصإلا: رجح نبا (؟)
 575/6 كولملاولسرلا خيرات :ىربطلا (4)
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 هللا نأ ىردت ال كلعل ] : هنع هللا ىضر رمعل لاق هنأ هيلع

 متئش اه اولمعا : لاقف ردب لهأ ىلع علطإ دق ىلاعت

 ةينيطنطسقلا ةوزغ ىف ةيناثلاو .('![ مكل ترف دقف
 هلوق وهو هتداعإ نم عنام الو , هتركذو قبس ىذلا ثيدحلل
 رصيق ةنيدم نوزفي شيج لوأ ] : هيلع هللا تاولص
 ءىشب هذخاؤي مث . نيترم هل رففيل هللا ناك امو [ مهل روفغم
 معنأ نيذلا عم هلعجي ال مث نيترم هل رفغيل ناك ام لب ؛ هنم طرف
 نسحو ٠ نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع

 «ًاميلع هللاب ىفكو هللا نم لضفلا كلذ ) : ًاقيفر كئلوأ

 مده اه نلع ةيرقلاو رجالا هل لزجاو: نويآ ايآ للا وعرف 177
 ليبس ىف دهاجو ؛ دودح نودب اهاطعأ ىتلا هتمأو هيبنو هنيدلا

 , لويخلا عقن تحت هبر ّئقل ىتح ٠ اهركذ ولعو ؛ اهردق ةعفر
 , ةميزع هل نهت مل مجحم ريغ ًالبقم , ةّنسألا ليلصو
 فرعو هيلإ ىدتها ذنم هبرب كرشأ الو  ةدارإ هل ترسكنا الو
 هاضريو هبحي ام ىلإ ليبسلا

 515/4:ةياهنلاو ةيادبلا : ريثك نبا )١(
 ن.:ءاسقلا(1)
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 ةمتاخن

 بويأىبأبقانم نع





 . هداهشتسال انْخَرأو ؛ هثدج ىف بويأ ابأ انيراو دق انك اذإو

 هماعتإ راد ىف هتلزنم عفرو . هنع هللا وفع ىف انعمطو
 « هبقانمو هلئاضف نم ًافرط ركذن نأ انيلع ُئقب دقف ؛ هتمحرو

 هملع نم عافتنالا ىف ةبغرو ٠ بئاج نم هنع ثيدحلل أماعتا
 . رخآ بناج نم «تفرعمو

 هدنع اهيف ئظحو ؛ نينس رشع هم هللا لوسر رواج دقف
 كشأ امو . هباحصأ رابكو هتصاخ دحأ تاب ىتح هبلق نم اندو

 هقراعم رون نم ةليوطلا ةرتفلا هذه ىف سبتقا دق هنأ ىف
 . هبقانمو كلئاضف راش نم معطو , همولع راحب نم فرتغاو

 نع ىور هنأ ةاورلا ركذ دقف . هلك اذه عقاولا قّدص دقو

 ريثكلاو ٠ ناسلا نم ريثكلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا
 اودشف سانلا هفرعو عاش دق كلذ نأو . ثيداحألا نم

 نم هنع ىور نممو , هملع ةاكشم نم اوسبقو ٠ هيلإ لاحرلا
 نبا )١(. لاثملا ليبس ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا باحصأ

 ,بركي دعم نب مادقملاو ٠ بزاع نب ءاربلاو ؛ رمع نباو ؛ سابع

 دبعو « ةرمس نب رباجو ؛ كلام نب سنأو ؛ ىنهجلا لاخنب ديزو
 « بيسملا نب ديعس : نيعباتلا نمو . ىمطخلا ديزي نب هللا

 ١/4.9باعيتسالا: ربلا دبع نبا (1)



 راسي نب ءاطعو « ةملس وبأو هللا دبع ىنبا ملاسو ةورعو
 . ديزي نبا

 هل نيبتي مهرس ىلع علطيو ١ مالعألا ٌرءالؤه ضرعتسي ىذلاو
 ىلع صرحي ًادوصقم ًاردصو ًادومحم ًامامإ ناك دق بويأ ابأ نأ

 نع كيهانو . ءامكحلاو ءاهقفلا هلظ ىلإ ىوأيو ءاملعلا هتسلاجم
 اهكسن بحاصو ٠ سابع نبا ةمألا ٌربَح هذيمالت نم نوكي ذاتسأ
 بيسملا نبا ديعس اهفراعم سوماقو ؛ رمع نبا

 تام نم ] : هلوق هلل هللا لوسر نع بويأ وبأ هاور اممو

 هللا تاولص هلوقو ,('![ ةنجلا لخد ًائيش هللاب كرشي ال

 نوبنذي موق هللا قلخل نوبنذت مكنأ الول]: هيلع همالسو
 ماص نم ] : مالسلاو ةالصلا هيلع كوقو .('' [ مهل رفغيف

 ,() [رهدلا مايصك ناك لاوش نم أتس هعبتأو ناضمر
 هي هللا لوسر لاق : لوقي هيفو ةراختسالا ثيدح بحاص وهو
 ام لص مث , كءوضو نسحأف أضوت مث ةبطخلا متكا ]

 كنإ مهللا : لق مث هدجمو كبر دمحا مث ٠ كل هللا بتك
 نإف بويفلا مالع تنأو ملعأ الو ملعتو ردقأ الو ردقت
 ىايندو ىنيد ىف اريخ 'اهيمسيو' ةنالف ىل تيأر

 484/5 ىربكلا تاقبطلا : دعس نبا (1)

 21/4 ةياهنلاو ةيادبلا : ريثك نبا (1)

 75/75 / ةباغملا دسن : ريثألا نب(
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 (![ىل اهردقاف لاق وأ ٠ ىل اهضماف ىترخآو

 ثيدحلا عمسيو , طقف ًايوار هنع هللا ىضر لجرلا نكي ملو
 , هعمس امك هغلبيو , هظفحيو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نم

 طبنتسيو , ملعيو حصنيو ٠ دشريو ىدهي كلذك أهيقف ناك امنإو
 رخآ لجرو ىلاكيلا فون هيلع لخدو . نآرقلا رسفيو  ماكحألا
 بويأ وبأ لاقف ؛ هفشاو هفاع مهللا : فون لاقف ؛ ىكتشا دقو

 هل رفغاف ًالجاع هلجأ ناك نإ مهللا : اولوقو اذه اولوقت ال

 11 نسا ةقشلو ةقاتق النبأ ناك إو: همهراو

 ىبأ اعدف ؛ ىبأ دهع ىف تسرعأ : هللا دبع نب ملاس لاقو
 رتسب ىتيب اورش دقو بويأ وبأ اعد نميف ناكو ٠ سانلا
 , رتسم تيبلا اذإف رظنف هسأر أطأطف بويأ وبأ ءاجف ءرضخأ

 انبلغ : ايحتساو ىبأ لاقف ؛ ردجلا نورتست هللا دبع اي : لاقف
 ملف ءاسنلا هبلغي نأ تيشخ نم : لاقف , بويأ ابأ اي ءاسنلا

 .9 ًاماعط مكل معطأ الو , أتيب مكل لخدأ الو , كنبلغي نأ ىشخأ

 ملسأ هاور ام هل هريسفت نسحو , نآرقلل همهف قمع نمو

 , ًاميظع أعمج انيلإ اوجرخأف مورلا ةنيدمب انك : لاق نارمع وبأ
 رماع نب ةبقع رصم لهأ ىلعو . رثكأ وأ هلثم انم مهيلإ جرخف

 4.5/5 ىبهذلل .ءالبثلا مالعأ ريس. 0/.4 قشمد غيرات بيذهت (1)

 15/6 قشمد خيرات بيذهت(1)
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 فص ىلع نيملسملا نم لجر لمحف هم هللا لوسر بحاص

 !! هللا ناحبس : اولاقو سانلا هب حاصف , مهيف لخد ىتح مورلا
 اهيأ : لاقف ىراصنألا بويأ وبأ ماقف / ةكلهتلا ىلإ هديب ىقلي
 انيف تلزن امنإو , ليوأتلا اذه ىلع ةيآلا هذه نولوأت مكنإ سانلا
 انلق ٠ هورصان رثكو . مالسإلا هللا ّلعأ امل هنإ ؛ راصنألا رشعم

 « تعاض دق انلاومأ نإ : لَ هللا لوسر نم أرس ضعبل انضعب

 ىف انمقأ ولف « هورصان رثكو ؛ مالسإلا ّرعأ دق ىلاعت هللا نإو
 هيبن ىلع لجو زع للا لزنأف . اهنم عاض ام انحلصأف انلاومأ

 اوقلت الو هللا ليبس ىف اوقفنأو ) :انلق ام انيلع دري هَ

 بحي هللا نإ اونسحأو ةكلهتلا ىلإ مكيديأب

 انكرتو اههالضإ' اتلآومأ نق ةكلهتلا تاكد .(']4 نيتسعللا

 ؟"اوزفلا
 ثيدحلا ظفح ىف ةروصحم بويأ ىبأ لئاضف نكت ملو

 لئاضف هل تناك امنإو , هريسفتو نآرقلا ىف ربدتلاو ؛ هتياورو

 لاق ؛ هل لوسرلا بحو هلل هللا لوسرل هبح اهنم ةريثك ىرخأ
 هلل هللا لوسرب تولخ " : هنع هللا ىضر تماصلا نب هدابع

 ؟ بحت امك بحت نم بحأ ىتح كيلإ بحأ كباحصأ ىأ : تلقف

 لإ 141
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 رمع مث ركب وبأ لاقف معن , يتايح ةدابع اي ىلع متكا لاق
 نأ ىسع نم لاق ؟ هللا ىبن اي نم مث : تلقف , تكس مث ىلع مث
 ,ديبع وبأو , دعسو . ةحلطو , ريبزلا الإ ءالؤه دعب نوكي

 1 وبأو ؛ ةحلط وبأو , ذاعمو

 ميرك ىلع ىباحصأ لكو ىتصاخ ءالؤه : لاق مث . ءادردلا وبأو
 ىعيانصلا هللا دبع بأ لاق  ًايشبح ادبع ناك نإو ىلإ بيبح
 اناك امهنإ : ةدابع لاقف ؟ ًارفعج الو ةزمح ركذي ملأ : ةدابعل تلق

 1 رهاب ادع ناك افإ ده نه نفاس وب بيسأل
 حلفأ همسا دبع هل ناك هنأ ؛ هنع هللا ىضر هلئاضف نمو

 برأ ىلع هبتاك دق بويأ ابأ نأو , ريثك ابأ (') ىنكيو
 ابأ اي قتعلا كسميل : اولاقو هل اوشه حلفأ اوأر اذإ سانلا ناكف

 هنأ هربخي هيلإ ثعبف هايإ هتبتاكم ىلع بويأ وبأ مدن دقو « ريثك
 براقأ لاقف ٠ باتكلا راضحإ هنم بلطيو ؛ ةبتاكملا نع عجر

 ؟ ةيرحلا ىلع قرلا رثؤتأ ؛ بلط ام ىلإ هبيجت فيك : هل
 بويأوبأ قزم نأ دعبو . أدبأ أبلط هل ضفرأ ال ىنكلو ال : لاق

 , رح هنأ هربخي هيلإ لسرأو ؛ ناك ام لثم ىلإ علفأ داعو باتكلا
 هل وهف لام نم هعم ناك امو

 بويأ ابأ نأ ظحاليو « ىلوألا ةرملل ربخلا اذه لمأتي ىذن'و

 كلذك سيلو . هدبع مأمأ ةيرحلا ىلإ قيرطلا عتف هنأل مدن دق

 11/8 قشمد خيرات بيذهت (1)
 0 ,87/8 دعس نيال ىربكلا تاقبطلا (1)



 ىهو . همالغ نم ًالباقم ةيرحلا هذه ىلع ذخأ هنأل همدن ناك امنإو

 اهيلع هبتاك ىتلا افلأ نوعبرألا
 نأ ديري وهو ايندلا ىف هرجأ ىفوتسا دق هنأ اذه ىنعمو

 داعأو باتكلا قزم اذه لجأ نمو , لجو زع ىلوملا نم هرجأ لاني
 نإف , هلام نع هل لزانتو ٠ ةَررح مث , هيلع ناك ام ىلإ دبعلا
 رثأ فيك .. هللا كظفح رظئاف . هديسل هادي تكلم امو دبعلا

 سانلا دنع ام هيلع ناه فيكو , هايند ىلع هترخآ لجرلا
 ىف أل دمحم باحصأ ناك كلذكو ٠ هللا دنع امب ىظحيل

 « هريغ نود هدحو هيلإ مههاجتاو ؛ هلجأ نم مهلمعو هل مهصالخإ
 هلك رشلا نأو ؛ ةنجلا ىف هريفاذحب هلك ريخلا نأب مهناميإو
 دقف ةنجلا لخدأو رانلا نع حزحز نم نأو ٠ رانلا ىف هريفاذحب
 مال نم سيكلا نأو ؛ .. رورفلا عاتم الإ ايندلا ةايحلا امو .. زاف
 , اهاوه هسفن عبتا نم قمحألا نأو ؛ توملا دعب امل لمعو هسفن
 ىنامألا هللا ىلع ىنمتو

 لك ىف برضي ًالثم - هنع هللا ىضر - بويأ وبأ ناك دقو
 ريني اجاهو أاجارسو , ريخ لك ىلإ هب ىدتهي أمجنو . لضف
 ليبسلا ىدهيو ؛ قيرطلا

 , رثآملاب ةرخازلاو ٠ رخافملاب ةرماعلا هتايح نم هانضرع امو
 ىرت ؛ بيجع ضور نم ةرهزو ؛ بيحر رحب نم ةرطق الإ سيلا

 ًاهباشتم نامرلاو نوتيزلاو هلكأ ًافلتخم عرزلاو لخنلا هيفا
 ىلع مالسف - هعنير رمثأ اذإ هرمث ىلإ ورظناو , هباشتم ريغو
 موي هيلع مالسو نيرخآلا ىف هيلع مالسو . نيلوألا ىف بويأ ىبأ
 نيملاعلا برل سانلا موقي
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