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 2 ةمدقم ميحرلانمحرلا هللا مسب

 نييبنلا متاخو هللا لودر تمحم
 لاسر «ةيهلإلا ةلاسرلا منأو «نيدلا لمكأ ذإ ؛مركأ اميف لضفلا هلو ءمعأ م ىلع دمحلا هل

 فشكو «ةياغلا غلبأو «ةيادهلا لمكأف هلك نيدلا ىلع هرهظيل «قحلا نيدو ىدهلاب #4 دمحم

 مهلمح ام هباحصأ نم نويراوحلا لمحو «نيكملا «زيزعلا ىوقلا مالسالا ةيار عفرو ؛ةداجلا نيبو «ةجحلا
 محرو ؛مهنع ىضرف «هرون نم اسبتقم ارانم اوناكف ءاهولمح ىتلا ةنامألا اودأو «غيلبتلا بجاوب اوماقف هللا

 . ةيدمحملا ةلاسرلا ىناعم نم اوسبتقا امب ةيناسنإلا

 قوف كدعب نم لايجألا اهتلمح ىتلا كراثآو ءرشبلا رئاس قوف كنكلو ءايوس ارشب كقلخ هللا نإ
 انرطاوخ نمف .انلاثمأ ريوصتلاب كردن امنإ عابتالا اذه فرش انيف ناك نإ كل نيعبتملا رشعم نحنو ردقلا

 هنإف ءانم ىلعأ وه نم كردن نأ انلواح نإوء مهلاوحأ ىلع مكحنو ءانريغ سوفن فرعتن انسوفن عزانمو
 كنكلو «لصن دقو لواحن ذئدنعف ءانقافآ علاطم ىفو ءانراظنأ ىأرم ىلع هولع نوكي نأ بجي

 ىلأف «هليختنو هلثمتن ىتح ككئهاضي نم انم سيلو ؛هارنال كامس ىفو ءهيلإ لصنال ولع ىف هللا لوسراب
 . لايخلا كرادم ىلع ولعيو «لانملا قوسف رمأ كلذ نإ ءكوأش ىلإ ولعي نأو «كنأش ىف بتكي نأ انلاثمأل

 ؛كيف ةباتكلا ىلإ لوصولا نيلواحم انيماست نإ ,هنارفغب انلاني نأ هللا ىلإ عرضن اذه لجأ نمو

 . اهعسو الإ اسفن هللا فلكيالو «تباث روصملاو «ةمئاق ةرذعملاف

 ىلإ ىلاعت هللا انقفوو «مهرون انكردأ «تاسبق وأ ةسبق كرون نم اوسبق دق ؛مالعأ ةمّأ ىف انبتك دق

 . اودتهاو .اوباصأ هب امو ءاوفرش هب ام كردن انك اوسبق ام رادقمبو ءديفي ام ىلإ هيف انلصو اننأ سحن ام

 ىنأف «رينملا ءوضلا انراصبأ فكو ءرونلا انرمغ ءاهيلإ لخدن نأ انلواحو .كتحاس ىلإ انج املف

 ؛ةريحلا انتباصأف ؛ىلعأ وه ام امأ «سمشلا ءوض هرمغ دمر ىذك انرص دقو «ىرن ا ؛كردن

 نإ لقط : هناحبس لاق ذإ رمأ امك ىلاعت هللا نم ةيادهلا نوكت نأ الإ ءاهنم انجرخي انل ىداهالو

 وأ ءرهطملا رهاطلا كصخش ريوصتل انيدهي نأ نيعراض هيلإ أجلن نأ الإ انل سيلف "هللا ىده ىدهلا

 لحم زجعلا دنع لحي بيرقتلا نإف «هيلإ لسصن نأ نم ىلعأو ءانتقاط قوف ربوصتلا ناك اذإ هبيرقت
 . روفغ وفع هللاو «روذعم رصاقلاو «روفغم زجعلاو «ديدستلا
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 ظ . هللا لوسهسرأي

 ,صاخشألا ةمظع قوف هللا لوسراي كنكلو ؛هتفرعم لهستف ؛هتمظع حاتفم وه ةيحانلا كلت ىلإ هاجالاف
 تدفن اذإو «ءارقتسالا نع ئرقتسملاو ءءاصجإلا نع ىصحلا زجعي ىتح «تددعت كتمظع هوجو نال
 قكسلو ءرشبلا نم تنك اذإف «رشبلا ةزجعم دوجولا اذه ىف كدوجو نأب أ'مّومو ؛هزجعب انئمطم رقأ ةقاطلا

 نمو رشبلا رئاس نم ىلعأ ماقم ىف كنإف ,ةكئالملا نم اكلم تسلو ءاهلإ تسسلف ءارشب الإ كنوك ىف
 هب هللا كلك امب «ناملغلا نيب اديحو تنك ىتح «هنيع ىلع كابرو كظفحو «كبر كناص «ةكئالملا

 ءىش لكف «بابشلا نيب ةيلهاجلا سجر نع نيمألا باشلا تنكو ؛نايبصلا نيب اديرف ايبصو ؛كامحو
 رثأ الو «ةهجوم ةيبرت أ نكت ملف «تاببسملاو بابسألا نع تلع ىتلا قراوخلا نم ناك ىلوألا كنايح ىف
 كصخشب ةزجعم تنكف ؛هللا عينص تنك كنكلو ؛ًاققحم ناك نإو ؛عيفر فرش رثأ الو ؛ةلماح ةئيب
 . 7”(هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللا ) ةيهلإلا ةزجعملا كيفو «ةيرشبلا كيف «كدوجوو كنوكو

 : رشبلا ريخأي هللا لو سراي
 كنمأل ىبرملاو «قيفرلا مكاحلاو ءميظعلا دئاقلاو ءميكحلا ىسايسلاو ؛ميوقلا قلخلا اذ تنك

 ةمحرم ىف مالسلا ءاول لماحو ؛ميحرلا براحماو «كتمأب فوءرلا تنكو ؛كيلإ لزني ىحولاو ؛ ىروشلاب
 ايفتخم «ةرهاطلا كتئيب ىف ومدي ذخأو ءاحلاص ارذب اهب تأدتبا ةنمؤم ةعامج تأشنأ « ىوقلا ةزعو «ىبنلا
 طظلغتسا ىتح هنيوكت ىف ايوق «ناثدحلا ةمواقمل اضرعتم رهظف «هأطش جرخأ ىتح «ناميإلا ايالخ ىف
 لوسر دمحم» ىلاعت هللا لاق امك تنكو ءضرألا ىف قحلا ةوسق راصو ؛هقوس ىلع ىوتساو

 ءاناوضرو هللا نم الضف نوغتيي ءادجس اعكر مهارت ؛مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا
 جرخأ عرزك ليجمإلا ىف مهلثمو ؛ةاروتلا ىف مهلثم كلذ ءدوجسلا رثأ نم مههوجو ىف مهاميس
 «كبر هيجوتب كلذ لكو (""«رافكلا مهب ظيغيل عارزلا بجعي هقوس ىلع ىوتساف ظلغتساف هرزآف ؛ ,

 لك ناك دقو «سرادلا كنئايح ردي ةيحان ىأ نمف ؛كبلق ةوقو «كركف ولعو «كسفن ماهلإو

 .(ويظع قلخ ىلعل كنإو) «كبر كيف لاق امك ءاميظع ايوق كيف ء ىش
 ؛ريصبلا عيمسلا تنأو «ءىش كلثمك سيلو .. كريغ هلإ الو ؛كاوس قلاخ الو ؛ىبر مهللا

 هب طاحأ امو هدوجو ناك اذإو «نيملاعلل ةمحر هتلسرأو «رشبلا ديس هتلعجو «رشبلا نم ادمحم تقلخ
 . نيدلا موي ىلإ ةقيلخلا ىدحتت لازتال ةزجعمب هتلسرأ دف تاببسملاو بابسألل اقراخ
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 : ميظحلا هبرو

 براي ىل رفغاف ,هللغ دمحم كلايبنأ متاخو كيبن ةريس ىف بتكأ نأ تمزتعاف تلواطت دقل

 ؛ىتقاط نع ولعي ىذلا ماقملا اذه ىف كقيفوتو كنوعب ىندمأو «ميحرلا روفغلا تنأ كنإ «لواطتلا كلذ

 .نوعلا كنم نكي مل نإ ىتردق هيف زجعتو

 هللاب الإ | ىقيفوتامر) «نملاو ءلضفلا كلو ؛كقيفوتب الإ ىل ةردقال هنإف« ىنزختال بر

 016 يأ هلو تلك تذبل

 غلبيالو ةياغلا ىلإ لصيال هنإف «بانطإلا نكي امهمف .لوقلا ىف دصقلا ىلإ تهجتتا دق ىنإو
 ؛ةياهنلا كردن مل نإو ؛لوقلا انب لاطتسا كلذ عمو ءانتردق ناطلس تحن وه اميف اندهتجا كلذلو .وأشلا

 ظ : ءازجأ ةثالث ىلإ باتكلا تمسق دقلو « ىلثم رجاع ةردق قوف ىهف

 اهلك تناك ىتلا هنايحو «قراوخلا اهتطاح ىتلا هتدالو نم هيت ىبنلا ةايح ركذ - اهلوأ

 ىتح «رباصو ربسصو هللا ىف هويراوحو وه ىذوأو ءالوسر ارشب ىلاعت هللا هثعب ىتح «ةوبنلاب تاصاهرإ
 . ناميإلا ةلودو «مالسإلا ةنيدم اهب تعشنأ ىتلا ةرجهلا تناك

 نم تازجامنا ةلازإو ؛ةيدمحلا ةوعدلل قيرطلا حتفو ؛كرشلا عمقو ؛هداهج 5-5 ىناثلاو

 هزجاحيال دبعم قيرط ىفو ؛جوع ريغ نم اهقيرط رو ىتح «نينمؤملا ةنتفو «نيملاظلا نايغط

 ةوعدلا تراسو «ناميإلل ةيبرعلا ةريزجلا ىف ايلعلا ةملكلا تراصو «نينمؤملا وزغي نأ نع زجعو «ناميإلا

 . راسم لك ىف
 بنج 000 اوناك نيذلا دوهيلل 6 ىبنل درج ةيفو «ةيبيدحلا دعب نم ثلاقلا ءرجلاو

 0 3 ناكو 4 تناكف «ضرألارا امقأ 3 ىل ل 0 ليز 2 5 5 بر

 نم دبال ناكف « «مهضرأ ىف مخل لأ نم نينمؤل الق نينل مورلا ىلإ هر ءاهشبي ايارسلاو «هلسرو
 . العلا تاومسلا ىلإ هحورب ايندلا هذه نم هلع ىبنلا ةلحرب ىهتني ءزجلا اذهو «ةنتفلا ةلازإو «ةوعدلا نيمأت

 ةرهز وبأ دمحم
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 برطضتو ءرشلاب جومي ىناسنإلا ملاعلا ناك ءهيلي امو ىداليملا سماخلا نرقلا ىف

 ةوقلا وه قحلا ءرطيسملا دئاسلا نوناقلا راص ىتح «ناسنإلا ونب قرفتو «ءاوهألا 0 (سوفنلا

 لحيو «ةرطفلا هتمربأ أم ضقني مدأ نبا راصو .بابسألا تعطقتو ,راكفألا تهاشف «قحلا ىه ةوقلاو

 ؛لطابلا ريربتل ةيطم لقعلا ذختا هنإ ! لب «سانلا نيب مكحي نأ نع لقعلا زجعو «ةعماجلا ا ةطبارلا

 ميلاعت دسافملا تهوشو «ىسيعو ىسومو ميهربإ دعب نم نييبنلل ىناسنإإلا ثاريملاب ثبعلاو «قحلا فييزتو

 ؛هوديأ لب «هوكزو ةرطابألا مكحل اوملستسا دق ىراصنلاف «نيلسرملا ءابنألا نم مهريغو «ىسيعو ىسوم
 . ةمايقلا موي ىلإ ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب ىلاعتو هناحبس هللا ىرغأو ءاديدش مهنيب مهسأب راصو «اوقرفتو

 تبرضف مالسلا هيلع ىسوم ميلاعت اوههوش دوهيلاو .مهنم اورفن ىتح «نييبوقعيلا ىف اومكحت نويناكلملا
 هني ابلاغ نركي نأ قيري» وق ةلوغمب ؛ الإ مهل دوجوال مهبولق داسف عم اوراصو :ةنكسملاو ةلذلا مهيلع

 ايازملاو «ةيلقعلا تافصلا نم مهسفنأل نوطعي ذإ ءاعيمج ناسنإلا ىنبل ةوادعلا لابرس اولبرستو ؛مهريغلو

 «راتخما هللا بعش مهنأو ؛هؤابحأو هللا ءانبأ مهنأ أومعز ىتح مهريغ ىف هنوركنيو مهيف نيل ام: ةينيدلا

 ىف انيلع سيل ..# مهترشاعمب اوبكن نيذلا برعلا نع نولوقي اوناكو «نودلا ةلزنملا مهريغل وجو
 . هريغبالو «قحب مهل ليبسال هنأل اميش مهنوطعيالو «لطابلاو قحلاب مهن مهنم نوذخأي مهف :© ..ليبس نييمألا

 ةكرشلا ٍلقعلا زجعو ؛ ىركف بارطضا ىف نونادلاو نوصاقلاو «نودعبألاو نويرقألا ناكو - ؟

 نأ ةينويألا ةفسلفلا عطتست ملو «دوجولا لصأ ةفرعم ىف لقعلا هاتف .دوجولا اذه لكاشم لحي نأ نع

 رسفي نأ عطتسيال تؤي امهم لقعلا نأ تبُْأ امم «هعشنم ىلإ لصت نأ الو «دوجولا لصأ ةلكشم لت

 0 مريكلرا ةرارحلا رهاظم فرعي «ةئعابلا ةنكتسملا 1: فرعيالو «ءايشألا رهاظم فرعي وهف «رهاوظلا

 - هنكلو . أشنأ امه ءىشنملاو «رثألا نم رثؤما ةفرعم ىلإ هلا اذإ الإ ءاهكرحي ام فرعي نأ نكمي

 هذه ىف هاتف «عرفلاب لغشو لصألا نع ىمع ءاهردصم فرعي نأ نود «ىوقلا رهاظمو «تاسوسحمن اب

 . هرهاظم فرع نإو ًادتبملا فرعيال ؛ءايمع ىف راصو ؛ءامسلا

 فرعي ال «سحي امب روسأم وهو «لقعلا لازي ال مالسإلاب اهماتتخاو ؛ةيوامسلا نايدألا روهظ عمو

 اهثعاب لهجي وهو ءاهمادختساو رهاظملا زواجتيال هذافنو لقعلا ةرطيس نم هارتام لكو «سوسحما ءارو ام

 . نوكملا ئشنملا ىلإ رهظملا نم ذفني ناك اذإ الإ اهكشنم فرعيالو
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 ىلإ وعدت ةيوامسلا نايدألا نإو «.أشنأ نمب ناميإلا الإ هتقيقح ىلع نوكلا ةفرعم نكميال هنإو
 وعدت . ءأشنأ نم ةفرعمل قلخلا ةسارد ىلإ وعدت ىهف «قولخنلا نم لاخلا ةفرعمو «هأشنأ امم ىشنملا ةفرعم
 نوكلل نيسرادلا نأش كلذ نكي ملو ءرهاظملا هذه ءارو نم ةفرعمل هرهاظم فرعتو ؛نوكلا ةسارد ىلإ
 دمحم لبق ناك ىذلا ىضاملا انمهي امنإو ءرضاحلا ىف ةدرجلا هرهاظم نوسردي نم الو ىضاملا ىف
 . دوجولا هيلع ناك امو ؛ملسو هيلع هللا ىلص

 ءاج املو ءاهتثرو ىتلا ةينانويلا ةفسلفلاو ؛ةينويألا ةفسلفلا ىف ةديقعلا لاح تناك كلت - ؟
 ثحبلا كرت ىلإ اعدو ؛ناسنإلا ىلإ ءامسلا نم ةفسلفلاب لزني نأ دارأ ءاهريبكو ةسردملا هذه ميعز طارقس
 اميف ميهي نأ لدب ىناسنإلا كولسلا ىف عفني امو ىدجي ام لمعي نأ دارأو ءاهرهاظمو ةعيبطلا ءارو امع
 . دشري دشرم الو « ىدهي داه ريغ نم ةعيبطلا ءارو

 نم قحلا هب زيميل «ةليذرلا نع اهزيمي ىذلا ةليضفلا سايقمو « ىناسنإلا لماعتلا ماظن سردي ذخأ
 . حلاص وه امو دساف وه ام فرعيل ؛ هتماقتساو كولسلا ًاطو « لطابلا

 «طارقس هراتخا ام وهو ةفرعملا وه سايقلا نإ لئاق نمف ؛هذيمالتو وه فلتخاو «كلذ ىلإ اعدو
 كلذ راتخا دقو ءرصانعلا هذه ىلإ عجرت اهلك لئاضفلاو .ةفعلاو ةعاجشلاو ةلادعلاو ةمكحلا هنإ لئاق نمو
 ءرش وهف هيف عفن ال امو ءريخ وهف ايصخش ًاعفن ولو «عفان وه امف ' ةعفنملا وأ ةذللا هنإ لئاق نمو ؛نوطالفأ
 .نيتليذر نيب طسو ريخلا نإ لئاق نمو

 ةديقعلا ةفرعم ىف ةريحلاك « ىناسنإلا لماعتلا سسأ كاردإ ىف ةيلقعلا تاهاتملا تناك اذكهو
 ءدوجولا رس كاردإ ىلإ لصي مل امك ' ميقتسملا لماعتلا نوناق ىلإ لصي نأ عطتسي مل لقعلاف «ةحيحصلا

 . ةتباث قئاقح ىلإ لصي نأ ريغ نم تايرظن ىف ميهي ناك لب

 نم مهنمف ؛دوجولا قئاقح يف ككشت ىتلا ةيئاطسفوسلا ترهظ روجيدلا كلذ طسو ىفو
 ءىرما لك هدقتعي ام وه ءايشألا ىف قحلا نِإ لاق نم مهنمو ؛ءىش لك ىف كش نم مهنمو ءاهركنأ
 . اهدوجو داقتعا ىلإ اهيف رمألا امنإو «ةقيقح ءايشألل سيلف ؛ةيدنعلا يمستو هسفن تاذ ىف

 ىتلا ةفسلفلا كلت طسو ىف درا لقعلا ىلع دامتعالا ببسب نيبملا لالضلا ناك اذكهو

 .ليللا تاملظ ىف ىراسلا لضي امك ءركفلا اهيف لضي لب « ىدهتال

 2 :ةيسوجملا
 راوجب دج انإف ءابجع نودجاو انإف مهءارو نمو سرفلا ىلإ مهوقبس نمو نانويلا انرداغ ولو - ؛

 لصأ ةلكشم لو ىناسنإلا لماعتلا مظنت نأ تدارأ  ىرخأ ةفسلف مهيلإ ترس ىتلا ةينانويلا ةفسلفلا
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 هلإو ريخلا هلإ ناهلإ هل دوجولا نأ ضرفت ىتلاةيتشدارزلا تناكف ءاهوبتتكا ريطاسأو ءاهومهوت ماهوأب دوجولا
 .هيف امو نوكلاو ةيناسنإلا سفنلا عزانتي امهيلك نأو ءرشلا

 ؛ ىوامس نيدل فيرخت هنإ لاقي دق نكلو ؛نيد نم هل لصأ ال لطاب -بير الب - اذه نإو
 رشبت اياقب كلذ 3-5-5 صعب ىف دجو لقو ءالقع كلذ نم عنامالو «هذحو ىلاعت هللا ةدابعل وعدي ناك

 .©206ريذن اهيف الخالإ ةمأ نم نإو) : ىلاعت لاق دقو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب

 5 ,ءافعضلاب ةربعال هنأو «ةوقلا ىلإ وعلي اريطخ ايعامتجا ابهذم كلذ راوجب دب نكلو

 ىلع ءايوقألل لمعي ةايحلا نوناقف ' امئاد فيعضلا عم لطابلاو ءامئاد ىوقلا عم قحلاف ,ءاقبلل نوحلصيال

 . ةوقلاب ناميإلا امنإو ؛لدعلاب ناميإ الف ءءافعضلا ىنفي نأو , ءايوقألا ىقبي نأ بجيو ؛ءافعضلا

 :ةيوناملا
 لب ؛ ىقياألا بخيت هلك ىناسنإلا دوجولا نأ بسحي بهذم اضيأ سرافب ناك مث - ه

 ىلإ وعدي بهذم وهف «ةيوناملا ىمست هتديقعو ( ىنام) بهذم وهو «ناسنإلا ءانفإ ىلع لمعلا بجي

 ىادعل هكر ربا ىذلا ناسنإلا كلذ ىهتنيو « لسانت نوكيال ىتح جاوزلا عنمي كلذلو .ءانفلا

 ىلإ لزن هنأ بسحي هنأكو ؛ةرمتسم ةيناسنإلا ةنعللا نإف ءارمتسم لاسنإلا ىف ناسنإلا مادامو «ضرألا

 .هدوجوب ةيقابةعيطخلاف «هوبأ هبكتراأطخي ضرألا

 : ةيخضخضسزميلا

 ؛ةلضافلا ةقالعلاو «ةيناسنإلا ةدحولا لحي رخأ ابهذم ناك «برخلا بهذملا ءاج كلذ دعبو - *

 دفاسي لب ؛طابترا الو جاوز الف «ءاسنلا ةحابإ هساسأو «سراف ىف رشتتا ىذلا (كدزم) بهذم وهو

 حابأ امك ؛ (ةلبقملا ةلوفطلل ةيعارو «باسنألل ةظفاح ةطبار نم ليق ىأ ريغ نم ناويحلا دفاسي امك ناسنإلا

 وهف ؛ماظن ىأ ريغ نم عيمجلل ةحابم لاومألا لك لب «ناسنإ نم ءاناسنإ ىمحت ةيكلم الف ؛لاومألا

 . ءاسنلا ىف دويقلا عنمي امك اهيف دويقلا عنمي

 ؛قلطنم ةباغلا وأ ةيدابلا ىف ناويحلا داو ايم بهذملا اذه ةلمجو

 . هأدعتيال ادح هل مسرت ىتلا ريغ ةوقب الإ ديقيال

 وأجاو 5 ءاسنلا زايتحا الزر فودل نأ معز هنأ بهذملا كلذ هيلع ما ىذلا مهولاو

 ىف سانلا نوكي لاومألل ةيكلملا تلازو ؛ةيجوزلا طباور تلاز اذإ هنأ بسحيو «ةيكلملاب لاملا زايتحاو ؛هوحن

 .؟5 : رطاف ةروس )١(
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 ركذلا نيب ةقالعلل ةطبارلا دوقعلاو ةيكلملا لاوز عم هنأل ناويحلاك ناسنإلا ربتعا هتيلابو «ماصحخ نود مالس
 ةرقلا ةفلتخماو ةمورألاو سنجلا ىف ةدحتملا تاناويحلا نيب سارتفالاو ةبلاغلا ةوقلا لزت مل ناويحلا ىف ىثنألاو
 .ناودعلاو طلستلا ىلع ةردقلاو

 ؛ةرساكألا ضعب هقنتعاو ءباسنألا تعاضو «سراف ىف بهذملا كلذ رشتنا دّقف نكي امهمو
 . ىرسكلا اذه مكح ةدم راسو داسو

 +. ذغلا كح رادو ىّدأت فيك رظناف هيَ ىبلا ثعبم ليبق' هكلم لاز نكلو
 : ةمهاربلا

 كلانهو ءاهيف امو ءدنهلا نودجاو انإف ءقرشملا ضرأ نم اهءارو ام ىلإ سراف انزواجم اننأولو -
 نيدررقي لب «تابجاولاو قوقحلا ىف ءاوس اوسيل سانلاف «تاقبطلا نيب ةيناسنإلا ةقرفتلا ىل ولع موقت ةنايد دج

 ثيح نم سانلا مسقنا دقف ؛ ربكألا مههلإ؛ ءامهاربل ىفلزلاو ةدابعلا ثيح نم سانلا نيب ؛ ةقرفتلا ةمهاربلا
 عورفلا نمو «عورفلا ىلإ لوصألا نم لقتني ايبسن الصأ مهدنع ةنهملا ريصت ىتلاو «ثراوتت ىتلا مهنهم
 : تاقبط عبرأ ىلإ اومسقف مهعورف ىلإ

 نونيبي نيذلا نيدلا لاجر مهر ؛ةمهاربلا ةقبط ىهو اهالعأ ىف : يلوألا ةقبطلا
 خف وقل مهنأل ,سانلا ىلعأ اوناك كلذلو «امهارب) مههلإ سأر نم اوقلخ مهنأ نومعزيو ؛هماكحأ
 ناونع سأرلا نأل «ربدملا هسأرو ركفتملا هلقعو « ىرشبلا سنجلا ةصالخ مهمعز ىف مهو .هلإلا ىلعأ
 َ مسجلا ةوالع مهف ؛هلك كلذ

 مهو ؛هيديو (امهارب) مههلإ بكانم نم اوقلخ مهنأ نومعزيو «دنجلا ةقبط : ةيناثلا ةقبطلا
 .ةرشابم مهيلت ىهو ؛ةمهاربلا ةبترم نود مهتبترمو .ةوقلا نطومو ةازغلاو ةامحلا اذهل

 نيبو مهنيب ةفاسملاو ؛مههلإ ىتبكر نم نوقولخم مهو «راجتلاو عارزلا ةقبط : ةثلاثلا ةقبطلا
 . قلخلاو نيوكتلا ىف امهبراقتل ةرشابم اهيلت ىتلا ةقبطلا نم ةبيرق ىهو «ةريبك اهل ةقباسلا ةقبطلا

 مهف مههلإ ىمدق نم نومعزي اميف اوقلخ ءالؤهو «قيقرلاو رع ةقبط ؛ ار ةقبطلا

 . (امهارب ) سأر نع ةديعبلا اهنأل ءاهدعبأو «تاقبطلا طحأ

 ةريقحلا لامعألا نولوانتي نيذلاو ؛ نيذوبنلا وأ نيمورحماو ىنزل ءانبأ ةقبط تاقبطلا هذه نود كانهو
 قحليو .. سجن ايدنه سيل نم لكف «ساجمأ اهانعمو (جيلبأ) دونهلا نم اوسيل نم نومس دو ءثاملا ىف
 . نيذوبنملا نم ةقبطلا كلتب
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 ىبنجألا نأ ىتح (مهمعز ىف ةيسح ةساح ىه لب ؛طقف ةيونعم ةساج تسيل كئلوأ ةساجو

 .ضرألا ىف هماطحب اوقلأو ؛هومطح ءام بوك نم برش ول

 ردحنيالو ءاهنم ىلعأ ىلإ ةقبط نبا ىفتري الف «ثراوتت اهنأ تاقبطلا هذه ىف ظحالب
 . ىندالا ىلإ ىلعالا ىف وه نم

 بلقلا نكاس لقعلا رفاو نوكي نأ ىمهربلا لئاضفف ؛تاقبطلا توافتب توافتت لئاضفلاو

 ؛ةدابعلا ىلع البقم «ةفاظنلا ىداب «لدعلل اميقم «هسفنل اطباض «لامتحالا رهاظ ؛ةجهللا قداص

 . نيدتلا ىلإ ةمهلا فورصم

 اصيرح «دئادشلاب لابم ريغ ؛ديلا حمس «ناسللا قلذ ءاعاجش ابيهم ىدنجلا نوكي نأ بجيو

 . اهريسيتو «بوطخلا ءاقل ىلع

 رجاتلا موقيو ءاهتيبرتو مئاوسلا نوئش عارزلا ىعري ءاهيلع نيفكاع راجتلاو عير نوكي نأ بجيو

 فرعتو اهنوئشب سرمتلاو تاعايبلا ىف قفص نم ةربخلا هاضاقنت امو ؛قاوسألا ةفرعمو ؛ةراجتلا نوئشب
 .اهلاوحأ

 نأل «سانلا ىلإ ببحتلاو «ةمدخلا ىف نيدلهتجم ساجمألاو ىراسألاو مدخلا نوكي نأ بجيو

 . تاعامجلا ىف مهلامعأ عم قفتي ىذلا اذهو ؛بادأ نم هيلع اونوكي نأ ىغبني امب قيلأ كلذ

 نايب دعب (ةلوذرم وأ لمعلا ىف ةلوبقم «ةلوقم نم دنهلل ام) هباتك ىف ىثوريبلا ناحيرلا وبأ لوقيو

 رصقم ريغ ناك اذإ هتدارإ ىف ريخلا لان هتداعو همسر ىلع تبث اذإ ءالؤه نم لكو ١ :هصن ام تاقبطلا

 امثأ ناك - ىرخأ ةقبط ىلإ دهع ام ىلإ هيلإ دهع امع لقتنا اذإو «هلامعأ لج ىف سان ريغ هتدابع ىف
 .(!ىدعتلاب

 بجعف ؛ةيلمعلا مظنلا ىلإ انهجتاو اهيف ةينثولا نع احفص انيرض اذإو «ةينثو اهيف ةدابعو مظن هذه
 بجاو نيد ىلع اهيلع ريسيو «ةتيقملا ةيقبطلا كلت هيف ريكفتلا ةجرد نكت امهم بعش لبقي فيك
 .. ىعامتجالاو ىسفنلا رخأتلا ناك ةيقبطلا هذه لجأ نمو «ةعاطلا

 : ىوامس لصأةيمهربلل مله

 ىف ميدقلا ىف ةمهاربلا اهربتعي ىتلا ةيقبطلا ةقرفتلا ىوامس نيد ىف دجويال هنأ كشال - /

 ةعيبطبو «نامزلا لعفب اهتدح تفخ نإو «ةمئاق اهاياقب لازتالو «حيسملا لبق اهب رشتنا ىذلا مهنيد نمض

 نع لذاختي لازيال لمعلا ناك نإو ءاملع سانلا نيب ةاواسملا ةركف عويشو ءةماعلا ةيناسنإلا تالاصنالا
 . هنوقبطي مهنأ لوبسحي ا رح ميرنا نردد
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 حجريو «ةيوامس ةلاسر ةيمهربلا لصأل نوكي نأ لامتحا ىنوريبلا ناحيرلا ىبأ مالك ديفي نكلو
 ىف ةوق لامتحالا اذه لثملو ؛ليلد نع ائشان الامتحا نوكي امهبو ءامهنع أشني نيليلدب لامتحالا اذه
 . لالدعمالا

 ؛مهريغ دجوي لب مهدحو لسرلا مه اوسيل نآرقلاو ةاروتلا ىف نيروكذملا لسرلا نأ :امهلوأ
 هناحبس لوقيو "04كيلع صصقن مل نم مهنمو ؛كيلع انصصق نم مهنم) : ىلاعت لاق دقف
 . ةفاقث مهيف تناك نيذلا دونهلا نيب ةيوامس ةنايد دوج ."ةريلن اهيف الخ الإ ةمأ نم نإو) : ىلاعتو
 .ةينارقلا صوصنلا ىضتقمب 0 0

 ىف لوقيوهف هيي تلخد 0 نأو «لودحوم 0 78 1 (ةلوذرم

 املا اذه
 م

 هلعف ىف راتخملا ؛ءاهتنا الو ءادتبا ريغ نم ؛ ىلزأل دحاولا هنأ ىلاعتو هناحبس هللا ىف دنهلا داقتعا
 ا .ءىث لا عل يف درفنملا ربل 7 م ةرداقا

 00001 فكل لع نع تيئدحوو هيل ىلعتسلاوه بيجما لاق ؟ ىرقل دوما اذه

 هتاذب ملاعلاو (ةبوبحا دادنألاو ,ةهوركملا دادضألا نع هيلاعتل ,راكفألا نم ء ىربلاو '؛ « ىفتتو فاخت لو

 . لاح وأ ام تقو ىف هيلع ةجحب لهجلا سيلو «مولعمب نكي مل امل نوكي ئراطلا ملعلا ذإ .ادمرس

 ولعلا : بيجلا لوقيف ؟ تركذ ام ريغ تافص نم هل لهف : كلذ دعب لئاسلا لوقي مث
 سند نع صلاخلا ملعلا وهو «ماتلا ضحما ريخلا وهو ؛ :نكمتلا نغ لجمال هناكلا ىفالر دقلا ىف ماتلا

 لاق .. ملكتم ةلاحمال وهف اماع ناك اذإ: بيهن لاق. ال مأ مالكلاب هفصتفأ :لئاسلا لاق . لهجلاو ىوهلا
 لسا رم ا و 0 هنيب 0 0 هملع لجأل ا املكتم ناك اذإف : رع

 ةيلز الا رومآلل سيل ذإ «نامز وغم والكف :مهر 1 مهمولع - اولقتو «نيملكتسل

 لئاوألا نم هريغو امهارب ملك ىذلا وهو «لرألا ىف ملكتم ملاع ىلاعتر هناحبس هللاف ؛ لاصتا نامزلاب

 لاقف ءهيلإ ىحوأ نم مهنمو ءاباب ةطساولا حتف نم مهنمو ءاباتك هيلإ ىقلأ نم مهنمف « ىتش لاكشأ ىلع
 هل ةاق#لرألا ىف هلاح ىلع هملع :بيجلا لاق ؟ ملعلا اذه نيأ نمف : لئاسلا لاق . هيلع ضافأ ام ركفلاب

 . 715 : رطاف ةروس 0(« .9// : رفاغ ةروس ()

 101010100101 10010101011 1 ا ل يي ف لعل

 1 ءءلث 0
 4 ل يكبح

 6 4 هو وه 6 6 ١

 تتيح جا اناا ااا والامام



 اودمحا :امهارب ىلع لزنأ ىذلا ديف ىف لاق امك ؛هل نكي مل املع بتكت مل «ةملاع هتاذف طق لهجي

 . (ةصلاخلا هتدابع ىه هذهو «ةركفلا هتافصب تطاحأو «سفنلا هتلقع دقف « ردت ملف ساوحلا

 : رومأ ةثالث ىلع لدي وهو «ةيدنهلا ةسدقملا بتكلا نع هباتك ىف ىنوريبلا لوقن هذه

 «ثداوحلا ةهباشم نع ههرنتو « ىلاعتو هناحبس هللا ةينادحو ىلع لدت بتكلا هذه نأ: اهلوأ

 عم هيف ىقالتيال لامك لكب فصتملاو «ملكتملا ملاعلا ريصبلا عيمسلا وهو ء ىش هلثمك سيل رهف

 هناحبس هصولخو «ةيلعلا هتافصو «نيوكتلاو قلخلا ىف ىلاعتو هناحبس هتينادحوف.رشبلا نم دحأ تافص

 . ةيلصألا ةيمهربلا بتك ىف اهيف بيرال ةيدوبعلاب
 ليجتإلاو ةاروتلا ىف ةينيدلا صوصنلا نأ ركذ دقو مهيلإ تءاج لسرلا نأ : ىناشلا رمألا

 . تاميركلا تايآلا نم نوكت امك ؛هديؤت اهنإ لب كلذ عنمتال ؛نآرقلاو

 . ىلاعت هللا دنع نم الوسر ناك هنأ الإ ةيهولألا نم هيف ء ىشالو ءاهلإ نكي مل - امهارب نإو
 .ةقلطم ةحارص كلذ ىف ةحيرص مهبتك نم قنوريبلا انل اهلقن ىتلا تار ابعلاو

 باتكلا كلذ نوك ىلإ رظن ريغ نم «هبر نم امهارب هاملت الر اباتك كانه نإ ثلاشلا رمألا

 00 لا ليجمإلاو رتل ثدح امك هعضاوم نع ملكلا يف فرح

 ؛اديفلا مهبتك نم فرع ام مدقأو ؛ ىنوريبلا تارابع كلذ ىلع تلد امك بتك ةمهاربلل - 4
 ةدوجوم تناك اديفلا نأ مهيدل دكأت ام ىصقأو «طبضلاو قيقحتلا هجو ىلع هرصع نوخرؤملا فرعي ملو
 نم اهنأ ىلع نييرآلا نيخنافلا عم تناك دقف ؛مالسلا هيلع حيسملا داليم لبق رشع سماخلا نرقلا لبق
 .. مهتنايد لوصأ

 : مهريهامج لوقيو ءمهرظن ىف اهلئامي ام سانلا مالك ىف سيل راعشألا نم ةعومجم اديفلاو
 اونأي نأ مهرودقم ىف نأ نولوقي مهتصاخ نأ ىنوريبلا لوقيو « اهلثمب اونأي نأ نع نوزجعي رشبلا نإ١

 ( ميرحتلا ىنعمب عنم وهأأ: عنملا هجو ىنوريبلا نيبي ملو .اهل امارتحا كلذ نم نو عونم مهنكلو اهلثمب
 نيت سس اا سا عدس ىلإ اوهجتيو اهلثمب اونأي نأ مهتعاطتسا ىف نأ ىنعمب

 ايلين

 يملا
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 ضعب لوقي امك كلذ نع اوفرص مهنكلو ؛اونأي نأ ىلع نورداق مهف ءاهلثمب اونأي نأ نع مهل فرص وه ٠
 دارأ نك . عنملاب دارأ نيهجولا ىأ ىنوريبلا انل نيبي مل ؟ مهنيد ىف نيفرحنم نآرقلا ز راجعإ ىف ءالهجلا

 ٠ ىصعي نم نيفلكملا ضعب نم نوكي دقف «عانتمالا ىضتقيال كلذو ميرحتلاب عنم وهو «لوألا ,

 راوج دقتعي ةمهاربلا نم دحأالو «ةفلاخملا نع نيموصعم اوسيل سانلا نأل ءاهسيلع ديزيوأ ءاهلشمب ىَأيف
 اذهب مهبتك ىلإ ةراشإلا نم ىفتكنو ؛هفرصب مهمعز ىف عانتمالا نوكي نأ حجرن كلذلو ءاهلاثمأ دوجو
 .ردقلا

 نم نوكي نأ دبال ناك تاقبط اهتديقع ىف سانلا لعجو ةيمهربلا تفرح نأ دعب - ١
 لاجر نم وهو ىضريال نم مهنيب نم رهظ كلذلو «تاقبطلا هذهب ىضري لو (ريغي نم مهنيب
 تناكو ؛مالسلا هيلع حيسملا لبق لبق ه٠ ةنس دلو يذلا ءانوبرهر اهب ةياغلا ىصقأ غلبو «ىلوألا ةقبطلا

 . تاقبطلا ماظن اهقهرأ ىتلا ةيناسنإلا تاليو فيفخت اذوب ةياعد

 نع سفنلا فكر تعادلا قيطل رغما ىلإ ةيناسنإلا تاليو فيفخت ليبس ىف هجنا دقلو
 مهئاوهأ ةيحان نم مهيلإ ء ىج سانلا تاليو تناك اذإف «ىقشت ىتلا ىه تاوهشلا هذهو ؛تاوهشلا
 ىلع سفنلا ةيبرتب وكي ةايحلا تاليو فيفخت نإف ءاهنم ديزملا ىف ةبغرلاو ءمهبلاطم عاستاو ؛مهتاوهشو
 سفنلا لعجم ىتلا ىه اهنإف .تاوهشلاو ءاوهألا ةبناجمو ليلقلاب ءافتكالاو .اهبلاطم رثكأ نع ءانغتسالا
 . ءاوهألا ىلع ةرطيسلا بجاولا نم ناكف «ةئيس اهتبقاع تناك نإو ذئاذللا بح ؛ةعلط

 بلقب رومألا ىلإ هاجيالاو ءاوهألا بانتجاب ادبي هنم لوألا طخلا ؛ةيسفنلا ةيبرتلل اجاهنم عضو دقو
 دعب نمو ءاميلس داقتعالا كلذ دعب نم نوكي مث ءاميلس اهكاردإ نوكيو ءقرشت سفنلا نإف ءاهنم ميلس
 ىلع موقت ىتلا ةعامجلا مث ءنسحلا كولسلا مث «ميوقلا لمعلا مث .قداصلا قطنلا نوكي كاردإلا
 .قالخألا

 : ةرشع رومأ نع ىهنلا ىف لوقي وهف ةيقلخ ء ىدابم ررقيو
 ١ - ادحأ لقتال .

 ١ - كيلإ مدقي مل الام ذخأتالو ءبضغنالو قرستال .

 . حيحص ريغ الوق لقتالو «بذكتال - ؟

 . اردخم لوانتتالو ءارمخخ برشنتال - ؛

 . امرحم نوكي ةيسنجلا ةايحلاب لصتي رمأ ىأب تأتالو نزنال - ه
 011 ل م ل ل
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 جضني مل اماعط لكأت ال - *

 . رهزلاب كسأر للكتالو ءابيط ذختتال - |

 . ءانغ لفحالو ءاصقرم رضحنالو «صقرتال - /

 . ةهفار اياشحالو دئاسو الو «سفانطو كئارأ نتقت الف ءاريثو اشارف نتقتال - 4

 . ةضفالو ابهذ ذخأت ال - ٠

 . ةصقان ىهو «بيع اهيف ةيذوبلا ء ىدابملا هذه نإو

 ء ىشنم هلإ ةمث نوكي نأ ركنأ هنأ اذوب نع جوري لب «ةهجوم ةديقع ىلع دمتعتال اهنإف ءاهبيع امأ
 تناكو «مهتديقع ملست مل هنأل (مهبولق قنت ملف «هدعب اوءاج نميف ناثوألا ةدابع تعاش اذهلو ءدوجولل

 . ليبسلا ءاوس ىلإ دتهي ملو «لقعلا اهيف لض ماهوألا نم امهو
 امنأكف .اهتاريخب عافتنالا عنمتو «ةايحلا ىف دهزت اهنأ ىهو ءرخآ بيع اذه ىلإ فاضيو

 .ناسنإلا ىلع مرح مث ءاهل سوفنلا قاتشتو ىرت نكي ةيفاغاادبإ ؛ةاينلا ءلط فا

 ؛هب بلاطيال اهيف ريخلاف «مازتلا ال عنمو ءبلطال ىهن ىه «ةيبلس اهلئاضف نألف صقتنلا امأو

 . رشلا بنجتي نكلو
 حب مايقلاو ىناسنإلا عفنلا ميدقت وهو ىباجيإ رصنع «نيرصنع نم نوكتت ةيناسنإلا لئاضفلا نإ

 ٠ ىرقلا رصنعلا وه كلذو ( ضعب عم مهضعب سانلا نيب نواعتلاب لاصتالاو «ناسنإلا هيخأ ىلع ناسنإلا

 0 لوألاو ؛ىندألا وهو ؛ ىبلسلا رصنعلا وه اذهو «ءاذيإلا نع عانتمالا ىناثلا رصنعلاو «ةليضفلا

 نئلبلا ىلع ةيذوبلا ترصتقا اذإف ىذألا ضعب عنمي عفنلا نإ ؛هريغ عنمي هنإ لب « ؛ ىقيقحلا ريخلا وهو

 .اهيف لامكلا ىنعم صقن

 بهاذملاو ءاماع اهذيفنت نوكي نأ نكميالو «صاوخلا اهذيفنت عيطتسي دق ةيذوبلا فيلاكت نإو
 ,خويشلا اهقبطي ةيفوصلا بهاذملاك ىهو ءاماع اهقيبطت نوكي نأ دبال لب :ةصاخلا اهقيبطت ىف ظحاليال

 . عيمجلا هقبطي اماع اماظن نوكت نأ نكميالو «نوديرملا مهبراقيو

 : نيمسق ىلإ مهسفنأ نويذوبلا مسقنا لب «عيمجلا اهقبطي مل اذهلو
 عاونأب مهسفنأ اوديقو ءاهنع نوديحي ال ةقباسلا ميلاعتلاب مهسفنأ اوذخأ نيذلا نويذوبلا (امهدحأ)

 كرت نم هيلع مهسفنأ اوضار امل «بايثلا نم نشخلا الإ مهسابلل نوراتخي الو ءاهريغ اومرحو ؛ةمعطألا نم
 . اهناطلسل اوعضخيالو «مهترطيس تحن ةايحلا نوكتل ةايحلا تاذل

 اسما اال تمص ل
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 هيف سيل اطسو اقيرط مهسفنأل اوراتخاف «قاشلا جاهنملا اوقبطي مل كئلوأو «نويندملا لويذوبلا (امهيناث)
 . اهكرت ىف ةدشالو «ذئاذللا ىف طارفإ

 ملو ءاملأ بقعتال ىتلا ذالملا ضعب اولانو «ةنامأو قدصو عضاوت نم ةيذوبلا قالخألا ضعبب اوذخأ
 . اوعيطتسي مل نإ نامرحلا مالأب اوباصيال ىتح ؛تاوهشلا حارتجا ىف أوعفدني

 ءاولتقيالأ ىهو « ىلوألا ةسمخلا ء ىدابملا ةيبلسلا ء ىدابملا نم اوذخأ مهنأ لوقلا ةصالخو
 . مهسفنأ ىلع اهومرحي ملف «تايهنملا نم تايقابلا اوكرتو ءاونزيالو ءاوبذكيالو ءاوركسيالو

 هله نم ء ىسب نوذحخأيال قيرف دج وي نألو ؛نويندملا رثكي نأل اليبس ماسقنالا كلذ ناك دلو

 . ايهانو ارمأآ انيد ءىشني نأ نع هدحو لقعلا فعض كلذبو .ايرهظ مهءارو اهنوكرتي لب ءىدابملا

 دقو دنهلا ىف ال نيصلا ىف اهيعبات رثكأ ناك دنهلا ىف تدلو ىنلا ةيذوبلا نإو - ١

 نم ريثكب كسمتلاو ةينثولاب تائيبلا نيب نم تزاتما ةئيب اهتنضتحا دق نيصلا ىلإ تلقتنا ذإ اهنكلو

 ؛ةيوق ةديقع ىلع اهدامتعا مدعل نكلو «ريبك دح ىلإ قالخألا نوناق عم قفنت ىتلا ةيلمعلا ءىدابم
 ىلع وقت ملو ءاهدوع فج ناميإلا نع ةرعاش بولق ف ءىدابملا تنكس اذإو «ةرغاش بولق 9 تناك

 0 :ةاقلا

 ىلصألا همسال فيرخم وهو «سويشوفنوك ةجيرفلا ةغل ىف ىمسي فوسليف نيصلا ىف ناك

 . هيلإ وعدي حالصإ هنكلو ؛هعبتي انيد سيل هبهذم ناك و «نييندملا

 جوك نم نسأ ناك افوسليف هراوجب دج ستوف جوك حالصإ ىف ىملعلا جهنملا دوجو عمو
 ناك ءستول همساو رخآلا فوسليفلاو ءاذوب رصاعي هنأ ىأ ءداليملا لبق 00١ ةنس دلو اذه نأ ذإ ستوف
 . دسافملا نم هعباتي نمو هسفنب وجني نأ وأ لازتعالا وه هبهذمو ءاماع نيسمخ وحنب لوألا ربكي

 عفنلا اهساسأ نوكي قالخألا ءىدابم ْنأ ىري ىذلا سويشوفنوك باشلا فوسليفلا ىقتلا دقو
 . ارواحتف « ىبلسلا لازتعالا الإ ىريال ىذلا ستول خيشلاب « ىبلسلا لازتعالا ال ؛ىباجيإلا

 لل ااا ا
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 ذإ , طالتخالاو لمعلاب دسافلا عمتجما حالصإ ةلواحم يف سيل ريخلا نإ :١ باشلل خيشلا لاق

 ةئيسلا ةلباقمو «حماستلاو «لازتعالاو ةعانقلاو ةداهزلا يف ريخلا لك ريخلا لب , هدسفي طالخخالا نأ

 ١ | ه (وفعلا يهو ' ةئسحلاب

 فوهكلا نم فهك يف لزتعي نأ ةمألا داحآ نم صخش لك بجاو ناك اذإ9 : خيشلل باشلا لاق

 يذلا نمو « اهيف رهمي عئانصلا يفو « اهعرزبو اهحلفي ضرألا يفو ؛ اهرمتعي ناملا يف يقبي يذلا نمف

 ؛ءامكحلا يلع اروصقم لازتعالا ناك اذإو ؟ناسنإلا ينبب ارماع نوكلا يقبيل لمعيو لسني

 نيرئاح سانلا كرتي أ هبدؤيو ناسلإلا يلرب يذلا نمف .ءالضفلاو
 .غ دسرم الو يداه ال نيرئاب

 دقف ءاغئاس سيل ام اهب طلتخا دقف باوصلاو ةمكحلا نم سنوف غنوك ءارآ نكت امهمو - ١

 دقل ءهداسفب دسفيو «ناسنإلا حلص اذإ نوكلا حاصيف «ضرألاب ةطبترم ءامسلا نأبو «ةهلآب دقتعي ناك

 . ءامدقلا نوينيصلا هدقتعيام دقتعي ستوف خوك ناك

 ؛ءايشألا رهاوظ ىلع ةرطيسملا حاورألاو ءامسلا : ءايشأ ةثالث نودبعي مهنأ داقتعالا اذه ساسأو

 | . ءابآلا حاورأو ؛ (ةكئالملا)

 ىوقلاو ءاهتارادمو كالفألا نودصقي لب «ءاقرزلا ةبقلا كلت اهب نودصقتيال اهنودبعي ىتلا ءامسلاو

 تناكو « ضرالا تبنت راطمالاو حايرلاو ضرألاب اهلاصنابو .اهتارادم ىف اهريستو اهيلع رطيست ىتلا ةرطيسملا

 ربك الا ناطلسلا ءامسللو ؛مكحم قيقد ماظن بسح كرحتي ىح ملاع اهنأ مهداقتعال ءامسلل مهندابع

 . ءامسلا ناطلسل عضاخخ ةريسم ىوق نم هيف ام لك نأ ذإء ملاعلا ىلع

 ىتلاو ةربدملا ىه ةرياغم ةئشنم ةوق - هضرأو هئامس - نوكلل نوضرفيال مهنأ مهمالك رهاظو

درفلا دحألا دحاولا هلل نيركنم لودعي كلذب مهف «هأوق لوحنو ؛ملاعلا ظفح
 نوكي كلذ ىلعو «دمصلا 

 .الطاب مهتديقع هيلع تينب ىذلا ساسألا

 ؛ةميقسلا مهتديقع ساسأ ىلعو «مهكرادم بسح ىلع نوكلا ىف ريغتلاو لوحتلا لوربتعي مهو

 ءيشنملا نأ كوري اذهب مهف :يداملا ريسي ىذلا وه ؛ ىحورلا نأو ىحورو ىدام لامسف ملاعلا نأ نوري مهف

 ٠ ةينويألا ةفسلفلا نم نوبراقتي كلذبو «مهقوف ةوق نم ال وكلا تاذ نم .

 ءامسلا نأ نوريو ءردقلاو ءاضقلاب نونمؤي ةهباشملا نع هتاذب درفنملا دحألا دحاولاب نونمؤيال مهنأ عمو
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 اذإف «ةيناسنإلا قالخألاب «ةينوكلا رومألاو ىه ةطبترم ةيردقلا ماكحألا نأب نونمؤيو
 ةلادعلاو ماجسنالاو لادتعالا ناك املكف ؛برطضا تدسف اذإو «ن ركلا ماقتسا ةميقتسم قالخألا تناك
 ميوقلا ريغ كولسلا ناك اذإو ؛كلذ ىلع تارامأ ىهو .اهتماقتسا مدعو ؛قالخألا داسف نم الإرمقلا فوسخو سمشلا فوسكو ضرألا فسخ امو لزالزلا امو .برطضيالو نوكلا ماقتسا سانلا نيب
 ىلع ء يجي نوكلا ىفام لك لعجيو «تاكربلاو «ريخلا بلجي ميوقلا كولسلاف «بارطضالا ثدحي
 .هاضريو ناسنإلا هبحيام

 : ةثالث نوكلا ىف رثؤملا نوكي كلذ ىلعو

 نإف .ةيقلخلا هتدارإب ناسنإلاو ءامسلا مكحل اهلوبقب ض رألاو ءاهناطلسب ءامسلا : اهلوأ
 ؛ليلعلا ميسنلاب ءيلتمي وجلاف .ناسنإلا ريخل نوكت نوكلا رهاظم نإف اهيل هجماو اهلضفأو قالخألا ريخ راتخا
 ؛اثيغ ريصيو «نارمعلا برخي نأ ريغ نم ضرألا تاومل ىبحلا ثيغلاو «ةحفاللا ريغ ةشعنملا ةرارحلاو
 . ىجاسلا ليللاو رصبملاراهنلاو «ةقرشملا سمشلا نوسكتو

 ةمميوق ةينيصلا ةدارإلاو ءيوق ىنيصلا قلخلاو ؛ةدساف ةينيصلا ةديقعلا نأ دج كلذبو - ١١
 راه فرج افش ىلع مئاق وه ذإ ءراهني نأ دبال دسافلا ىلع موقي امو ؛ةدساف دئاقع ىلع ةمئاق اهنكلو
 . مئاعدلا تباثالو رقتسم ريغ

 تباث سايقم هل ىقلخ مكح نيوكت نع اتزجع دق ةينامورلا اهتديلوو ةينانويلا ةفسلفلا تناك اذإو
 ةديقعو ؛ماهوألا نم ةيلاصخ «ناميإ نم ةتباث مئاعد ىلع مقي مل هنكلو .هتياغ ىف ريخلا ىلإ هجتي هتلمج ىف نسح ىلمع مكح ىلإ تلصو دق نيصلا نإف «نامزألاو نكامألا ريغتبالو فارعألا ريغتب ريغتيال
 . ةتباثلا الو ةققحا ريغ ةليخالا نع ةديعب

 ديري ىذلا لضافلا عمتجا دجوت ىتلا ىهو ؛ةتباثلا قالخألا دجوت ىتلا ىه ةحلاصلا ةديقعلا نإ
 . ناكرألا ىوق مئاعدلا تباث ناميإ نم عفادب ريخلا

 قرشلاف ىندألا قرشلا ىلإ نيرئاس نامورلاو نانويلا نم هيف انلقتنا ىذلا قايسلا اذه نم ىهتننو - 4
 ىف جومي ناك 4 دمحم نييينلا تاخو حيسملا لبق تناك ىتلا ةرتفلا ىف هلك ملاعلا نأ ىلإ - ىصقألا
 . ةرحانتملا عزانملاو ءارالا نم حيسف برطضم

 ءاجو ؛هفئالخو ىسوم اهب ءاج ىتلا ةينادحولاب اعرذ هيف قيضت ةينثولا تناك ىذلا تقولا ىف هنإو
 هيف تناكف «ةينادحولا ىلإ تاوعدلا هذه نع اديعب ىصقألا قرشلا ناك - هويراوح اهلمحو ىسيع اهب

 الاانا لااا االول اوال اقل جاملا الزلال لاقل اوال طلال لاا طاالااللاااطاارطلاالااناا لل ازا الا لالب الاااااالااااطاااا1طااا

 ملسو هبلع هللا نيببنلا مئاخ
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 حاورألاو موجنلاو كالفألا ةدابع كلذ ءارو نم ناك مث ؛تاقبطلا ملظو ؛سودنهلا ةينثوو «سرفلا ةيسوجم

 . نيصلا ىف

 نيب ةلصلا عاطقناو ءمكحلا بارطضاو ؛لمعلا داسفو ءركفلا داسفب جومي نذإ ملاعلا ناك

 . نايغطلا دتشا دقو ءءافعضلا ىلع ءايوقألا ةرطيسو «موكحماو مكاحلا

 : نامورلاو نانويلا ةينثو
 نوسكسلاو لادنولا نم اهبرغ ناكو“ةينثولا تاملظ ىف شيعت ابوروأ تناك كلت راوجبو - 5

 ا اور ورب حا باها ىف دروب عجلا لب

 ؛ةبراقتم ةيشحولاو:دحاو لعفلا نكلو دوس ءالؤهو ضيب كئلوأف ؛نوللا ىف الإ | مهنيب قرف الو (ةيقيرفأ

 . ابولق ىسقأو ءادابكأ ظلغأ ضيبلا لعلو
 نأل كلذو «ليدبتلاو رييغتلا اهارتعاو ءتهاش نأ دعب مهيلإ تءاج ةيحيسملا تءاج املو - 1

 ؛بولقلا ىف نانئمطالا ثبو «قالخألا حالصإ نع ازجع اهدعب نم ةينامورلاو ةينانويلا نيتفسلفلا

 . دابعلا ريخخ هيف ام ىلإ لقعلا دوقي نيد نم دبال ناكف «سوفنلا ىف اضرلاو
 ءاهدهت مل نإو ءلوقعلا تظقيأ دق ةفسلفلا نأ ذإ «تاعامجلا ىف اهريثأت ةوق ناثوألا تدقف دقو

 اهرونب ءيضتسي نم هكلسي ىذلا ىوسلا طارصلا ىلإ اهدهت مل نإو «ريكفتلا ىلإ اهتعفدو ماهفألا تكرحو

 ىذلا ىعامتجالا قسانتلا اهيف نكي مل ةينامورلا نئادملا نأ اصوصخو «اهراوجب نيد نم دبال ناكف ءاهدحو

 .ظح نم هل مسق امب ىضري ناسنإ لك لعجي
 امنيبف «يعامتجالا لدعلا هيف ققحتي مل ةينامورل ةلودلا ىف ةورثل عيزوت نأ ىكحي خيراتلا ن

 0 نم فولألا فولأ ىرت ةينامورلا حوتفلا نم بالسألاو مئانغلاب ةلودلا مهيلع تءافأ نميف فرتلا

 نامرحو ةناذمالب نشأ سانلو «ملظلاب ساسحإلا مهيلع ىلوتساف مهنايح ىف هب نوفمبتياماومرح

 «نامورلا داوس ىف مالالا تناك كلذكو ؛مهيلع تعنتما ىتلا مهريغ ةداعسل نوقشيام رادقمب ىناذ

 . رذتالو ىقبتال ةقحام تاروث ىف اورجفنال مهدنع ربصلا نم اياقب الولو

 تطأ إيلا لم ةقسافا طيرك نيب سلف اجزم ةأواأ تقول هنو - ١

 نم اهل ناك ام ناثوألا دباعم تدقفو «بوعشلا سوفن ىف ريثأتلا ىف ناطلس اهل دعي ملو ءاهتوق دقفت ليثامتلا

 ءاسأبلاب مهروعشف «سأبو ةدش هيف امهالك نايوق نالماع ذئتيح ةينامورلا سفنلا روتعي ناك دقو (ةعور
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 لوشيعي نيذلا ءامشلا موي ريغ رخأ موي ىف ءازجلاب ىولسو (نيدلا نم ءازع ىلإ ةجاح ىف مهلعجي مالآلاو

 تدقف دق مهمعز ىف ناثوألا ىف اهولثمت ىتلا ةهلألا نأوه ىولسلا هذه فعضأ ىذلا ىناثلا لماعلاو ؛ هيف
 .اهريثأت ة ةوق

 تقسنلاو نايدألاب تلصتاف ءاهريثأت اهل نكي مل اهنكلو «نايدألا لحم لحن نأ ةفسلفلا تدارأ دقو
 ظ .امهنيب نأشلا ناك امك «رحانتو مصاخت ءاقتلا سيلو «نواعت ءافتلا اهب

 ءأر الإ بيذهبتل نانويلا مولع تايرظن تمدختسا ةفسلفلا نإ» (ةيفسلفلا ءيدابملا) اك ّىل ءاج

 0 هعنقت دق ملاعلا ىف ةركفب جوجللا ىنيدلا روعشلا ىلإ اهب مدقتلاو اهبيترتو « ةينيدلا
 . ( و ةلق فلتخي اقافنتا ةداملا ءارو اميف رظنلا ىف نايدألا عم

 نيتزراب اتناك نيتللا نيتنايدلاب ءاقتلالا لواخم ةثيدحلا ةين .نوطالفألا ىمست ىتلا ةينانويلا ةفسلفلا دج انهو
 قلخ ىف ءارأب ىنأف «ناديملا ىف اهدحو فقت نأ نع نامورلاو نانويلا ةينثو تلذاخت دقو «نابإلا كلذ ىف
 : رومأ ةثالث ىلع لمتشي اهرظن ىف ةدابعلاب ريدجلا نوكلا ءيشنم نأ ررقت ملاعلا

 لصتالو راكفألا هلحن الو راصبألا هكر لتال مئاد ىلز ءيشنم نع رذدص نوكلا نأ اك -اهلوأ

 . ماهفألا ههنك ةفرعم ىلإ

 . 0 . - لصتتو 5 0 بعش ث حور عيمج نأ 5-0

 . نامزلا يفرخأل نع افخم 3 امهدحأ ناك نإ نإو ,نبالاب لعل نعو بالاب

 : ةثالثلا هذهل عضاخ هنيوكتو هريبدت ىف ملاعلا نأ -اهثلاث

 : ةفسلتفلا هف ثيلثتلا

 فصوب فصتيال هذاعم هيلإو ( ع يش لك ردصم وه لوألا ءيشنملا نأ لوقلا ةصالخو - / ١

 هل فصوالو ءانتدارإك ةدارإ الو ءانركفك ركفب سيلف «ضرعبالو ءرهوجب سيلف «ثداوحلا فاصوأ نس
 ظ ىلإوه جاتحيالو ؛دوجولا ةمعنب ءايشألا لك ىلع ضيفي «هب قيليام لكب فصتي ؛دوجولا بجاو هنأ الإ
 . هل دجوم

 «لقعلا وه -:يطولفأ وه وهو“ ةسردملا كلت بحاص رظن ل ءيشنملا اله نع ردص عيش لوأو

 . هنع دلوت نمك سيل نكلو ؛جاتنإلا ةوق لقعلا اذهلو ؛هنم دلوتم هنأك هنع ردص
 كككلييلللإ 211 ا ل يفعل
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 لك ردصي ثولاثلا اذه نعو ؛حاورألا ةلحو ىه ىتلا حورلا تقشبنا لقعلا نمو

 ٠ قلخلاو ريبدتلا نوكي هنمو «ءيش

 : نارمأ ظحاليو

 ةمغن ىه ةدحاو ةمغن ىلع نابرضي اراصو ؛«نيدلا عم ةثيدحلا ةينوطالفألا تفتلا هنأ - امهلوأ

رت نم اهمعزت ىتلا ةيحيسملا اهيلإ تلاح ىتلا ةينارصنلا هيلع تلمتشا ام وهو «ثيلثتلا كلذ
 هيلإ اعد ام اوك

 . مالسلا هيلع حيسملا

ةهلألا اهيف ددعتت ىتلا ةينثولا ىقتلتو «نيدلا كلذ عم ةفسلفلا ىقتلت اهبو
 قسانتم قيفلت امهنم نوكتو 

فتخا دق اجيزم جازتمالا اذه نوك ىلإ رظن ريغ نم, ؛قسانتم ريغ وأ
 جازم ىف ةجزتمملا رصانعلا رهاوظ هيف ت

 ٠ فتخت مل مأ «دحاو

 ةنايدلا قنتعا «ةيداليم 143 ةنس ىفوتملا سوينمأ وه ةسردملا هذه خيش نأ - ىناشلا رمألا

 . نيمدقألا نانويلا ةينثو ىلإ اهنع دترأ مث. ؛ نظن اميف مالسلا هيلع حيسملا عابنأ اهب ءاج ىتلا ىلوألا ةيحيسملا

 ؟ ىلإ لحر مث ءالوأ ةيردنكسإلا ةسردم ىف ملعت دقو .م 11٠ ةنس ىفوتملا نيطولفأ هدعب نم ءاجو

 ؛مهتنايدو دنهلا ةمهاربو ؛هبهذمو اذوب ءا ارآ ىلع علطاو ةيدنهلا ةيفوصلا عيباني ىقتسا كانهو ءدنهلاو سراف

 ؛هلإلا ةبترم ىلإ اضيأ هوعفر دقو ؛ةنشرك ىف ةمهاربلاو ؛هلإلا ةبترم ىلإ هوعفر دقو ءاذوب ىف نييذوبلا ءارآ |فرعو

دهم تناك ىتلا ةيردنكسإلا ىلإ ىذوبلاو ىمهربلا دازلاب اهنم دوزت ىتلا ةلحرلا هذه دعب نم داع دقو
 ١ هتسردم 

 . هانيب ىذلاوحنلا ىلع ةثلثملا

 ا ا : ملاعلا شيعي ناك ةيركفلا ةجوملا هذه ىف - 9

 -فلاختو عزانملا تدأا: از دقو «سداسلا نرقلا ءاج ىتح «هدعب ادمأ ىركفلا بارطضالا كلذ رمتسا دقو

 .داقتعالاب قلعتي اميف اديدش الالحنا ركفلا لحناو جهانملا

 اهنم ناكف « ءاهسفن ىلع ميرم نب ىسيع حيسملا ميلاعت نع تفرحنا ىتلا ةينارصنلا تقشناو

 ةوادع ىلإ مث ةيركف ةوادع ىلإ فالخلا لقتنا ىتح ءامهنيب فالخلا دتشاو ؛ةيبوقعيلا اهنم ناكو ةيناكلملا

 فعضو ,راكفألاو سوفنلا تقرفتو ءءاضغبلاو ةوادعلاب مهنيب ىلاعت هللا ىرغأو «ةيسنجلا ةوادعلا هبشت
] 

 0 ضرعيو « ففعضت تالداجم عضوم نوكت نأ ىلإ دئاقعلا تلقتنا املك هنإف «ناميإلا لحناو ءداقتعالا

 ؛سداسلا نرقلا ىف ةينارصنلا قنتعت تناك ىتلا ضرألا ىف رمألا ناك كلذكو «نيقيلا ىهتنيو «كشلا
 ( ىف

 . اهسفن ةريزجلا ىفو ةيبرعلا ةريزجلا رواج تناك ىتلا دالبلا

 دضم
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 #8 خغ ظل 5 تذ 4 6

 7 ا ريرحوو روح ووو وو حوحو وب حو نت كس

 ملو ءاهيف لدجلا ةرثكل ءاهب ناميإلا فعض دق ىداليملا سداسلا نرقلا نابإ ةيحيسملاف - ٠

 . اهناهاجتا نم نيعم هاجنا ىلع ترصتتو ءاهلوح راكدألا ترقتسا لق نكت
 نم نانكأ ىف نويحيسملا ىفتخ او ءيراصنلا ىلع دوهيلا سسججتو ءاهل ةينثولا داهطضاب الوأ تأدتباف

 ؛ريرملا ىذألاو ءداهطضالاب لبوق مهنم قيرف رهظ املكو .مهدئاقعب نيرستسم نيطسلفو مورلا ضرأ
 نيدلا كلذ ريل ىذألا كلذ وه مهنولسرب نيذلا مهئارمأ لمع اولعج دقو «نامورل كولم كلذ ىف ىرابتو

 . هتدالو رجح ىف هوربقيو ؛هذهم ىف ديدجلا
 دق) هصن ام (ةراضحلا خيرات) باتك ىف ءاج دقو «داهطضالا كلذ ىلع ةلادلا رداصملا ترثاكت دقو

 نييحيسملا اهب لماعي ناك ىتلا ةقيرطلا ىلع لدي اباتك ناجارت روطاربمإلا ىلإ ايسسأ ىف ايلاو ناكو نيلب بتك
 ورق اذإف «نييحيسم اوناك اذإ مهلأسأ ىنأوهو ؛ةينآلا ةقيرطلا ىلع ىراصن مهنأب اومهنأ نم عم تيرجج٠ لاق
 ؛عينشلا مهطلغ نأب اعنتقم م ادعإلا ةبوقع مهيف ذفنأ اورصأ نإف « لتقلاب ادهم ةثلاثو ةيناث لاؤسلا مهيلع ديعأ
 نم ءامسأب ليذت مل بتكب نيريثكلا ىلإ مهتلا تهج تهجو دقو ؛ةبوقعلا هذه امهب نوقحتسي ديدشلا مهدانعو
 اومدقو ؛مهمامأ مهءامسأ تركذ نيذلا نايدألا ىلع ةالصلا اورركو «ئئراضن مهنأ نومهتملاركنأف ءاهربتك
 نم هنإ لاقيو «حيسملا اومتش مهنإ لب «نايدألا ليثامت عم ادمع هب تيتأ لاثمتل روخبلاو رومخلا
 مهنأب نورقي اوناكو «يراصن مهنأب افرتعا نم مهنمو «حيسملا متش ىلع ىقيقحلا ى ىنارصنلا هاركإ بعصسلا
 أودهاعتو ؛ خيبسملا اناركأإ ديشانألا داشنا | ىلعو ؛ةدابعلا ىلع سمشلا عولط لبق مايألا ضعب ىف را

 ىرورضلا نم تيأرو ءمهدهعب اوفوي نأو اونزيالو اولتقيالو اوقرسي الأ ىلع لب مرج باكترا ىلع ال مهني
 . (ةفيخس ةذارخ ىوس ءيش ىلع فقأ مل ىنأ ديب «ةسينكلا اتمداخ امهنأ اتركذ نينأرم 00

 مهيلطي ذإ هبك وم ىف ريست لعاشم ىراصنلا نم لعجي نورين ناكو ؛داهطضالا رثك دقو
 . هسفنب هلافتحا ىف ةلعشلا كلت ريستو .رانلا مهيف لعشيو «راقلاب

 ةيحيسملا رصم ىف لتقو «باذعلا مهب لزنأو ؛داهطضالا لش رصم ىراصنب سونايدلقد عقوأو
 . ىطبقلا ع خي رراتلاءادتباوه باذعلا كلذ خي رات ربتعا هنأ ىتح؛ قحاملا عب رذلا ليتفتلا

 ىلع رهظت - اياقب تناكف ءاهدشأ ىلع تافالخلا ترهظ داهطضالا لاوز دعبو - ١
 سئانك نم ريثكو « نيطسلف ىف سئانكلا رثكأو «قرشلا سئانك رثكأ هعمو « سويرأ ناسل

 رفع ةيامق ناعأو مان6و ة يفت عمجم عمم ةيقرصنا ىف ىف لخدي نأ نيطنطسق دارأ الو
 نوغليي اوناك عمجا ىف ءادتبا نيعمتجما نأ عم مهلوقب ليحخأف « (حيسملا ةيهولأ نيعمتجما نم ةئامثالثو

 بسلا سا يفي يرو فا م لم ىإ بسال نكو وأ / :٠

 . ةينثولا براخم ىتلا ةينادحولا ىهو ءاهبل نم تلخخ نو
 ل للا
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 دقعلا ماع عمجم لوأو «يرخأ عماجم اهانعم نع ةيحيسملاب لام ىذلا عمجم كلذ دعب تلاوت مث

 حور ةيهولألا بصانم ىلإ تفيضأ هيفو ةيداليم ١/١ ةنس لوألا ىنيطنطسقلا عمجما ناك كلذ دعب

 . افنآ اهيلإانرشأ ىتلا ةثيدحلا ةينوطالفألا رصانع متتل سدقلا

 ءاج دف «ناهذألا ىف ترقتسا دق نكت مل ةيقين عمجم اهررق ىتلا حيسملا ةيهولأ نأ رهظي نكلو

 ةمعنلاب نبا وه ذإ «ةيزاجم ةونبلا امنإ ؛ةقيقحلاب هلإلل انبا سيل حيسملا نأ دقتعاو ءسروطسن كلذ دعب نم

 . لك ىف مهنأشك هورفكيو ؛هلوق لطبيل « 41١ ةنس لوألا نا عمتجاف ؛ةيهولألاب ال «ةبحناو

 . ىأرب رهجي نم
 دما رجلا حيسملا تدلو ميرم نأ ررق نم مهنمف «ةقرفملا تافالخلا كلذ دعب نم تلاوت

 ناسنإلا وأ «توسانلاو توهاللا امه نيتفص حيسملا ىف نأ نولوقيف «توهاللا ىه ىتلا ةيهلإلا ةونبلا هيلع

 . مونقألا وهو «نينثالا عومجم وه نبالاو ءهلإلاو
 توهاللاو توسانلا تدلو ميرمو ؛يتوهاللا رصنعلا اهيف دسم ةدحاو ةعيبط هنإ نولوقي نورخألاو

 . هلإلاو ناسنإلا تدلو دّمف ءاعم

 . اعم امهل ميرم ةدالوو نيتعيبطلا ةدحو ةيرصملا ةسينكلا تقنتعا دقو

 ,داقتعالا لحي 0 لكو «لدجلا ناكو عازنلا ناكو ءامهنيب ديدشلا فالخلا ناكو

 .ةعنام ةعفاد ةوق هل لعجيالو «هتكوش دضخيو «هتوق فعضيو

 . سداسلاو سماخلا نرقْلا ىف هلك كلذ دتشا دقو

 : نيرمأ نيررقم لوقن كلذبو

 مث قنتعتو قلخت ءارآلاو «سوفنلا ىف ةراق ريغ هيف دئاقعلا تناك سداسلا نرقلا نأ - امهلوأ

 راظنلاو «يسفنلا فارحنالا ىلع ليلد بصعتلا لب ءداقتعالا ةرق ىلع اليلد بصعتلا سيلو ءاهل بصعتي
 .افرحنم ايبناج اكاردإ هتلمج ىف ناك ذإ «نييبوقعيلا دض نييناكلملا بصعت ناك كلذكو ؛يبناجلا

 ظ .ةرطيسملا ىه نيقيلا ةوق تسيلو ؛هيف ةرطيسملا ىه ةيبصعلا
 ترهظ اذإ اهقنتعت ةحيحصلا ةديقعلل ةأيهم تناك سداسلا نرقلا ىف سوفنلا نأ - امهيناث

 ازيمت ةزيمتم ريغ الاوقأوأ٠ اماهوأ تناك ةددرملا راكفألا نأ اصوصحخو ءاهيلع ىقطنملا لالدتسالا م اقو ءاهتانيب

 نيم دج نم لح ذلك يللا ةيتي اهل يبا لمي [ارقننا ترا كف نق رار ذابت

 . دوهيلا نيبو «يراصنلا
 كيني انني ل ننال 111111114
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر حيسملا اهب ءاج ىتلا ةيقيقحلا ةيحيسملا تفلخ ىتلا ةيحيسملا ىرن اذكهو

 تبا ريغ ةبرطضم اهنإ لب «ةرقتسم ريغ ةقلق سوفنلا ىلإ تءاج «ملسو
 ظ افرط ةيدوهيلا نم ذخأت ةنايد ةينثولا عوبر ىف لحو ءاهريثأت ةوق تدقف دق نامورلا ناثوأ تناك اذإف

 ىقيقحلا نيدلا نم ذخأت داكنالو «فارطأب ةينثولا نم ذخأتو «ليجانألا فلاخخ ام الإ ةاروتلا ماكحأب اهذحأب
 تناكف ؛يرجهلا سداسلا نرَقلا ةياهن ىتح انهاو ابرطضم ءاج لب ءرقتسي مل ديدجلا جي لا كلذ نإف - ائيش

 . قحلا نيدلا وه ديدج نيدل ةأيهم سوفنلا

 برسعطمعلا
 ءيصتألو طسرألا ىلا فرش ىلإ ؛ديعبلاو ببرقلا هبرغ نم ملاعلا لوح انريكفتب انفط - ف

 اميدق ةينيدلا قئاقحلازر أت اهيلإف «يبدألا ركفلا ةباؤذ اهنأو .بلقلا اهنأ بسحنو ةيبرعلا دالبلا ىلع جرعن ملر
 ءاهبلق ىف ةيهلإلا ةلاسرلا تمتحخ مث ؛اهفارطأ نم ءادتبا تجرخ ؛ءايبنألا تاوصأ تجرخ اهنمو ءاثيدحو
 دمحو ىرشبلا لوأ ناك ىذلا ليعامسإ هدلو اهيف دلوو برعلا دالب ىلإ ءايبنألا وبأ ميهاربإ رجاه دقلو
 امهدعب نم لاقو «ةراس هتجوز نم ىناثلاو .رجاه هتيراج نم لوألاو «قاحسإ هدعب نمو هتدالو ىلع هللا |

 . ؟«قحسإو ليعامسإ ربكلا ىلع ىل بهو ىذلا هلل دمحلا)

 امك ؛مهيف ةماعزلا ةناكم مهلو «برعلا ةباوذ اوناك نيذلا شيرق ليعامسا هدلو نم ناك دقو
 . نوجحي ةينبلا كلت ىلإو «نوزرأي مهيلإف ةمركملا ةبعكلا نع مالكلا دنع نيبنس

 اوناكف «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأ هب ءاج ىذلا نيدلا ىلع اهنوعبتي نمو شيرف ة تناكو
 ةيهولأ مهيف سيلو ءاناويحالو ءارجحالو ءامنص نودبعي الف ؛ ؛ يلاعت هللا ريغ نودبعيال نيدحوم مهلصأ ىف
 ناك دقو .. مهريغو بلغت ىراصنو نار ىراصنك ىراصنلا نم مهيلإ اودفو نم ناك ام الإ قولخن
 هيلع ليعامسإ هدلو قيرط نع هيلإ باستنالا ىف مهفرشو « مالسلا هيلع ميهاربإب مهتلص مهديحوت ىرقي
 نيبو مهنيب نمزلا م داقتل كلذو ' مهدئاقع هببسب تريغتو ؛مهلاوحأ هب تلاح ام مهيلع أرط نكلو مالسلا

 . اوفرعام اوسن ىتح مالسلا هيلع ليعامسإ

 : برخلا ضوأ ةينثولا لوخد
 : ثالث حاون نم ىبرعلا ريكفتلاو ؛ةيبرعلا سفنلا ىلع ناثوألا ةدابع تدراوت - 1
 موقف ,دالبلا ىف ةدئاس نكت مل نإو ( ةينثو اهيف تناك ةميدقلا تانايدلا نم اياقب نإ اهالوأ

 : ىلاعت لاقف مهناثوأ ربخ هللا صق دقو ,برعلا بطاخو أ ءايبرع ناك هنأ | ليقو ( ةينثو مهيف ناك حوت
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 اولضأ دقو ءارسنو قوعبو ثوغيالو اعاوسالو ادو نرذتالو مكتهلآ نرذتال اولاقو)
 2104| ريتك

 ضعب نأ ىرتل كنإو ؛ةرطيسم ةدئاس نكت مل نإو ؛ يقبت ةينثولا اياقب نم ةراثألا هذه نأ كشالو

 ضعب ىف اهراثأ ىرجتو ءمهسوفن اهب تبرشأأ اياقب اهقانتعا دعب مهسوفن ىف ىقيي ةيوامس تانايدب نينيدتمل
 . عبتي اديلقت نوكت دق اهنإف؛ عنقي ايأر نوكت نأ ىلإ لصت ملاذإو « مهئئرآ

 نمو حيسملا لبق نم برعلا نم ةبرقم ىلع تناك ةينامورلا ةينثولا نإف. نامورلا مهناريج نم ةيناثا
 نامورلاو برعلا ضعب نيب ناك ىذلا طالتخالا نمو «ضارمالا ىودعك ىرست دئاقعلا ىودعف «هدعب

 تاعامجلا نم اناطلس ىوقأ تناك نامورلا ةلود نأ اصوصخو ؛مهيلإ ءيجج ةينيدلا دئاقعلا تناك راجمالا ىف

 ناطلس تحن اوناك مهنإف «ةنساسغلاك ؛مورلا ناطلسل عضخت تناك ةيبرعلا لئابقلا ضعب نأو «ةيبرعلا

 ظ . ىودعلا طالتخالا ءاروو «طالتخالا ةيعبتلا هذه ءاروو ؛نامورلل ةيعبت مهل تناكو «نامورلا

 : لاقف ةريسلا بحاص قحسإ نبا اهركذ ةثلاثلا ةيحانلاو

 نعاظ ةكم نم نعظيال ناك هنأ ليعامسإ ينب يف راجحألا ةدابع تناك ام لوأ نأ نومعزي ٠

مرحلل اميظعت مرحلا ةراجح نم ارجح هعم لمح الإ دالبلا يف حيسفلا اوسمتلاو تقاض نيح مهنم
 » 

 نم هونسحتسا ام نودبعي اوناك نأ يلإ كلذ يدأ يتح « ةبعكلاب مهفاوطك هب اوفاطو هوعضو اوُلح امئيحف

 ليعامسإو ميهاربإ نيدلب اولدبتساو هيلع اوناك ام اوسنو فولخ مهدعب نم تفلخ يتح «مههبجعأو ةراجحلا
 .( تالالضلا نم مالا هيلع تناك ام دعبأ اوراصو « ناثوالا اودبعف «هريغ

 يحل نب ورمع نأ ملعلا لهأ ينثدحا:لاق ماشه نبا نأ هخيرات يف ريثك نبا ظفاحلا ركذيو

 لاقف مانصالا نودبعي مهأر قيلامعلا ذكموياهبو ءاقلبلا ضرأ نم بأم مدق املف ءماشلا يلإ ةكم نم جرخ
 لاقف.انرصتتف اهب رص دتسنو ؛انرطمتف ءاهدبعن مانصأ هذه :هلاولاق ؟ نودبعت مكارأ ينل مانصألا هذه ام: مهل

 هب مدقف «لبه هل لاقي امنص هوطعأف ,هنودبعيف برعلا ضرأ يلإ هب ريسأف ءامنص اهنم يننوطعت الأ :مهل
 . (هتدابعب سانلارمأو هبصنو ةكم

 اذهب اهل ناكف ءمارحلا تيبلا ةنادس ةعازخل تناكو « ةعازخ ديس ناك اذه يحل نب ورمعو

 . همظعت ام نومظعي . هيجوتلا يف ناطلس

 رثأ نم وه امنإ ماشلا يف ناك امف « نامورلا نم تءاج يتلا يودعلا رادقم يلع لدي اذه نإو

 . اهتوق بابسأ ةمث ناك نإو اهيف رثُأ ىودعلل ناك برعلا ةينثو نأ دكؤي كلذ نإو « نامورلا ةينثو

 ةيرذ نيبو «ةيبرعلا ضرألا ةينثولا تلخد ىتح «ترفاوت دقف بابسألا نكت امهمو

 . اذاذج اهلعج يذلا ناثوألا مطاح ميهاربإ

 )١( حون ةروس :15.
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 ىف انك : لاق هنأ ىدراطعلا ءاجر ىبأ نع درو دقل ىتح مهلامعأ ىلع ةينثولا ترطيسم دقو
 . اهب انفط مث اهيلع انبلحف بارتلا نم ةيثح انعمج ارجح دج مل اذإ ةيلهاجلا

 : مهتينثو هف هللا اوسني مل

 ؛مهلوقعو مهكراذم نم اءزج تراص ىتح ءاديدش امارغإ ناثوألا ةدابعب برعلا مرغأ دل - 4
 اذه قلاخ ىلاعت هللا اوسني مل كلذ عم مهنكلو «مهلؤس بيج اهنأ نونظيو «راجحألاب نورصنتسي أوحبصأو
 ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلو» :مهنع ىلاعت لاق امك اوناكو ؛هئشنمو دوجولا
 .© «هللا نلوقيل

 نكي مل نإو هللاب ناميإ اهيف برعلا ةينثو نأ ذإ ءبرعلا ةينثو نع ةينانويلاو ةينامورلا ةينثولا قرتفت انهو
 ؛مهيف ىرست لولحلا ةيرظن تناك دقف نورخآلا امأ ءهريغ ىلاعت هللا عم نوكرشي اوناك لب ؛ةينادحو
 . طق ىلاعت هللا ركذ مهتينثو ىف ءيجيالو

 ليعامسإ نع هوقلت امك «ديحوتلا وه مهدنع لصألا نأ ةقرفتلا هذه ىف ىرهوجلا ببسلاو
 ميركلا هباتك ىف ىلاعت لاق امك ؛بوقعيو هينب ميهاربإ هب ىصو أمم ةيفب ناكف ؛مالسلا امهيلع ميهاربإو
 الإ نتومت الف «نيدلا مكل ىفطصا هللا نإ ىنباي بوقعيو هينب ميهاربإ اهب ىصوو)
 ."264نوملسم مقنأو

 عم اوناك دقف ؛مالسلا هيلع ميهاربإ نع هوثرو ام وهو ؛مارحلا تيبلاو ةبعكلا مارتحا وه - ىناثلرمألا
 ةفلدزملاو تافرع ىلع فوقولاو ةرمعلاو جحلاو فاوطلاو تيبلا ميظعت نم ميهاربإ دهع نم اياقب مهيف مهتينثو
 تناك : هتريس ىف قاحسإ نبا لوقيو ؛هنم سيل ام هيف مهلاخدإ عم ةرمعلاو جحلاب لالهإلاو ؛ندبلا ىدهو
 هنودحويف .كلم امو هكلمت ؛كل وه اكيرش الإ ءكل كيرشال كيبل مهللا كيبل :اولاق اولهأ اذإ شيرق ةنانك
 هللاب مهرثكأ نمؤي امو» دمحم ىلاعت لوقيو ؛هديب اهكلم نولعجيو «مهمانصأ هعم نولخدي مث ؛ةيبلتلاب
 0: «نوكرشم مهو الإ

 نأ لوقن ناثوألاب مهناميإو ىلاعت هللاب مهناميإ نيب عمجلا نولواحي اوناك برعلا نأ لجأ نمو
 امك ؛يدمحما ثعبلا لبق اصوصخو ؛نامورلا دنع اهرمأ هيلإ لآ امك اقرغتسم ايوق نكي مل ناثوألاب مهناميإ
 هتينادحوب نمُوي نمُوملا ناك اذإ الإ ققحتيال هللاب ناميإلا نأل ءاحيحص نكي مل ىلاعت هللاب مهناميإ نأ
 .هدحو ىلاعت هلل الإ ةدابع الف «ةدابعلا ىف الو «نيوكتلاو قلخلا ىفالو هتاذ ىف ادحأ هب كرشيال

 ا للمربع . :١7 ةرقبلا ةروس (0) .75: نامقل ةروس )١(
 110011111 3 يبث ب با

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا مئاخ 5-85
 20007007071 2222222222 2 2 2 2 يي يي يي بيب ب با ا



 ىف مهداقتعا نأ وه ناثوألاب ناميإلاو «يلاعت هللاب ناميإلا نيب عمجلا هيلع لدي ىذلا نكلو

 ( نئمطتو نفنلا رقتسن ثيعب هيقرارتتما الو ,داقتعالا ىف بارطضا وه لب« ءانيكم ايوق نكي مل ناثألا

 راهنلا ف فارطأ هدبعيو «هدوبعم هلعجي رجحلا نم ةعطق عطتقي وأ بارتلا نم ةضبق عمجي لقع رقتسي فيكو “ء

 .قولخم هنكلو «قلاخب سيل هنأب مزجي كلذ عم وهو ؛ليللا نم افلزو
 ةفيعض اهتركف تقلخ برعلا ناثوأ نإف ؛ناثوألا ةوق اهرمأ رخآ ىف تفعض دق ةينثولا تناك اذإو

 ديلقتلا هنكلو ءاهدرو اهفعض لماوع لمح اهسفن ىف ىه ذإ ةرقتسم ريغ ةقلق اهلعجي وأ ءاهعزاني ام دجوي

 .لقعلا ىلع كاردإلا كلاسم دس ىذلا «يمعألا

 : ناميإ نم ةغراف بولقلا
 ءاهغارف دسيو اهؤلميام ىلإ جاتحح ةغراف تناك لوقعلاو بولقلا نأ هانركذ ىذلا نإ - 5

 امك ىصقألا قرشلاف ءاهينادو ضرألا ىصاق كلذ ىف ىوتسي ءاهبرغو ضرألا قرش ىف ةرغاش اهكرتيالو
 نإو ماهوألاو ءرطيست ىتلا ىه ماهوألا تناك دقو ؛ءيشب ناميإ هيف نكي مل ةسايسلا لاجر ربعي

 ىلع رطيسي امب ءاقبلل حلصي ىذلا امنإ ؛ءاقبلل ةحلاص ريغ مهيلع رطيست نم سوفن ىف تمكحتسا

 «لفعلا واقع عطتملا) تيوف نإو ماهوألاو .ميلسلا ريكفتلاو « لقعلا مكح عم اقفتم نوكي ام وه سوفنلا

 نع فشكيو ءماهوألا بابض ددبي لقعلا كلذكف «سمشلا ءوض هددبي بابضلا لثمك ماهوألا لثمو

 .اهتمغ كرادملا
 بهاذم مهدنع رهظ سرفلاو «ءاقبلل حلاص ريغ ىعامتجا ملظو ؛دشأ ماهوأ مهيلع رطيست دونهلاو

 .اهداحأ اهب كسامتي ىتلا اهقالخأ مدهتوأ اهروذج نم اهئتجتف .ةيناسنإلا مدهت ةماده

 مل نكلو ءاهوعدتبا ىتلا ةينارصنلا ةينثولاب اولدبتساف «ناميإلا اودقف دق مهلظ تح ناك امو نامورلاو

 . سداسلا نرقلا ىلإ ناميإ اهب تبثي

 ةيناسنإلا ميقلا ىف ادوقفم ناك لب؛ةعيبطلا ءارو اميف ةديقعلاب اصاخ ناك ناميإلا دقف سيلو

 رعب يعش لك ناك لبا ؛ميلس ىناسنإ قلخ ةمث نكي ملف «ةيهولألاو ةدابعلا ىف دوقفم وه امك ةيقلخل

 ةيناسنإلا ءانبأ الءدحاولا نطولا ءانبأ ةلماعم ىلع اروصقم ىقلخلا ريكفتلا حب حبصأو «ءادعلا ةرظن رخآلا ىلإ

 ادعام ربتعي ناك دق نوطالفأف «بوعشلا قحب نونمؤيال ةفسالفلا ناك ىتح« صخي ملو كلذ معو .ةماع

 قرلا عقو دقو هريغ نم هفقلي نم هقرتسي هنود وأ اخسرف هنطو نع دعني نم لكو «ةربارب سانلا نم نانويلا
 .ةيهولالاب ناميإلا دقف امك ةيناسنإلا ميقلاب ناميإلا دقف دق اذكهو «ىدتفا ىتح ؛هسفن نوطالفأ ىلع
 0 للاي ب ل الليان لل ل ايلي اهلين ل يا يي يي ل 000
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 لوسر دمحم نم دبال ءاهؤلمي نم نوكي نأ دبالف ءبولقلا نم ةرغاش ناميإلا نكامأ تناكف
 . يلوالا ةوبنلا ضرأ ىف ضرالا لهأ وعدي ضرالا طسو ىف موقي نأ دبالو «نيملاعلا بر هللا

 ىسل وألا ةوبنلا ضرأ

 نإ هيف لوقي ؛سدقملا تيبو ميلشروأ نع هيف ثدحتي امالك ةجئرفلا باتك ضعبل ت تأرق - 51
 ؛ةلاسرلاب مهتاوصأ تلعو ؛ءاينألا ىبرت اهطسو ىفف «ءاينألا ةسردم تناك ةكرابما عقبلا اهلوح امو ميلشروأ
 اعدو ؛ يسوم اهدار ا ىنلا ىطهو « يسيعو ناميلسو دوواد رهظ اهيفف ةسردملا هذه ريغ ة ةوبنلل ةسردمال هنأو

 اوجرخي ىتح اهلخدن نل انإو نيرابج اموق اهيف نإ) اولاقف ءاهولخدي نأل ليئارسإ ىنب
 .(!)4اهنم

 دجسملا اهب ىتلا ميلشروأ ةناكم نم هنع ءيبنيام وهف قحلا امأ ؛لطاب هيفو «قح هيف لوقلا كلذو
 ىلوألا ةلبقلاو «جارعملا اهنم ناك ىتلاو ؛لاحرلا اهيلإ دشت ىتلا دجاسملا ثلاثو «يبنلا ىرسم ىصقألا
 .ةسدقملا ضرألا ةيوامسلا ةينيدلا رداصملاو ميركلا نآرقلا ىف تيمس هريغبو اذهب ىهو ؛مالسإلل

 : وهف بتاكلا كلذ مالك ىف لطابلا امأ

 المخ الإ ةمأ نم ام هنإف ؛ ميلسب سيل رصقلا نإف ' ءاهلوح امو ميلشروأ ىلع ة ةوبنلا ةريعت يف - الوأ

 نم مهنم) : ميركلا هباتك ىف ىلاعت لاق ءايبألا نم ددع صصق ىلاعت هللا صق نأ دعبو «رينن اهيف
 اهراوجب هنإف ميلشروأ نع اديعب بهذنال اننإو "”كيلع صصقن 3 نم مهنمو ؛كيلع انصصق
 ةاروتلا اهتركذو ةيوامس بتك اهب تءاج ىتلا تالاسرلا باحصأ ءايبنألا اهيف ناك اهفارطأو ةيبرعلا ةريزجلا
 ظ . يلاعت هللا ءاش نإ ابيرق عوضوملا اذه ىف ه هركذنس امم «نآرقلاو

 ىلاعت هللا نم ةلاسر ةوبنلا نأل لطاب كلذو «ءايبنألا اهيف ىبرتي ةسردم ةوبنلل نأ مهف هنأل - -ايناث
 هناحبس هنم فيلكتو «يلاعت هللا نم ىحوب نوكت نكلو ,ءايبنألا اهيف جرختي ةسردمب نوكتال ؛هقلخل
 ناك امك ؛باجح ءارو نم ىلاعت هللا مالكب وأ ءهيلإ هب ىحوأ باطخب ىحولا كلذ ناكأ ءاوس ' يلاعتر
 أ ابن هقلخخ نم هافطصا نم ىلاعت هللا نع لقني ةكئالملا نم لوسربوأ « مالسلا هيلع ىسومل ةبسنلاب نأشلا
 نيلسرمل ءايبنألا خيرات عم قفتي الو ءايملع سيلو اينيد سيل مالك ةوبنلل ةسردم ميلشروأ رابتعاف ءالوسر
 .مالسلاو ةالصلا مهيلع

 ىف ثعبي ملو ءاهنم زاجحلا ىفو ةيبرعلا ةريزجلا ىف للم دمحم ثعب اذامل: لئاس لأس اذإو -
 ؟ مالسلاو ةالصلا مهيلع ىسيعو ناميلسو دواد ثعب امك ميلشروأ

 / د ًٌ 11 ]ز] ]| 000111111111815 ل

 )١( رفاغ ةروس (1) ؟؟ : ةدئاملا ةروس :0024
  111!!! 11111111117[ننزا

111111411111111 114111111113141] 11111111 

 ملسو 0 يله نييبشلا , منان
 تح جي اج حت ااا اا اال لاملالا



  ميهاربإو ىسومك تالاسرلا باحصأ اصوصخو ءايبنألا رثكأ نإ : كلذ نع باوجلا ىف لوقت
 ةلاسرلا ىنعم فرعي مل ىذلا ىجئرفلا بتاكلا كلذ مهوت امك ميلشروأب اوكشني مل قاحسإو ليعامسإو حونو
 ؛ميدقلا نم تاالاسرلا باحصأ ءايبنألا ثعتبم تناك ىه لب «ةيلاخ ةيبرعلا ةريزجلا نكت ملو (« لسرلاو

 اهب لمعي بتك باحصأ اونوكي مل ناميلسو دوادو مالسلا هيلع ىسيع انينثتسا نإ ميلشروأ ىف اوناك نيدذلاو
 . يسوم ةاروت ةماقإ ىلع لمعي ناك مهرثكأو ؛مهريغ ىلع تلزن بتكب مهرثكأ لمعي ناك امنإو مهماوقأ
 نكي ملو ,مهسفنأب اهنوذفني «تالاسر باحصأ اوناك دقف ةيبرعلا ةريزجلا ىف اوءاج نيذلا لسرلا امأ

 تفلتخا ىتلا ةيهلإلا ةلاسرلا ةدحو هللا نيب دقلو ؛مهوقبس نمل تالاسرلا نايب ىلع اروصقم مهلمع

 ءاحون هب ىصوام نيدلا نم مكل عرش) ىلاعت هلوق ىف اهركذف ءاهانعم فلتخي ملو ءاهبتك

 اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ ىسيعو ىسومو ميهاربإ هب انيصو امو ؛كيلإ انيحوأ ىذلاو
 . '!”ةءاشي نم هيلإ ىبتجي هللا ؛ هيلإ مهرعدت م نيكرشملا ىلع 1-5 ( هيف

 .ءانيس ضرأك ةريزجلا فارطأ نم وأ «ناعنك ضرأ نم اهلوح امم أ «ةيبرعلا دالبلا نم نيعبات اوناك

 ! نكي ملف ءتمتخ اهبو ؛ةيهلإلا لئاسرلا تأدتبا اهب ؛يلوألا تالاسرلا نطوم ىه ةيبرعلا دالبلاف
 .اهيف ربولا لهأو ءردملا لهأ نم قافآلا ىف هرون قثبنيو «دالبلا كلت ىف هلم دمحم ثعبي نأ ابيرغ

 : ليصفتلا ضعبي هيلإ جرعن لامجإ اذه

 : هبرغ شيردأ
 ىلاعت هللا هعفر ىذلا مالسلا هيلع سيردإف «ةوبنلا دهم تناك ةيبرعلا دالبلا نأ ةقيقحلا نإ -

 ضرأ ىفو ايبرع ناك هنأ اولاق «ةقيلخلا ىبأ مدآل ثلاثلا نطبلا ىف ناك هنأ ءرابخألا لوقت ىذلاو ءايلع اناكم

 نيبذكم ريغ كلذ ىف لوقلا حرطن كلذلو ؛مدأل ثلاثلا نطبلا هنأ نمؤن انلعجي ليلد انيدل سيلو ؛برعلا

 .نيلوألا ريطاسأ نم هنأ بسحنالو ؛نيقدصمالو

 .ميركلا فصولا كلذب ىلاعت هللا مهفصو نيذلا ءايبنألا نم قيدص هنأوه هب كسمتن ىذلا امنإو

 اناكم هانعفرو + ايبن اقيدص ناك هنإ سيردإ باتكلا ىف ركذاو ) : ىلاعت لاق دقف

 .ايلع اناكم هعفر هناحبس هنأل «يلاعت هللا دنع ةناكملا عيفر وهو ؛قيدص وهف ؛"”(ايلع

 امهيلع قاحسإ نب بوقعي اهأشنأ ميلشروأ نأل «ميلشروأب هنأشن نكت مل هنأ نظلا ىلع بلغيو
 .ميلستلا متأو ةالصلا

 .0 1: ميرم ةروس 20 . ١١ : ىروشلا ةروس ()
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 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بسن ةلسلس ىف سيردإ نأ ءادفلا ىبأل ءايبنألا صصق باتك ىف ءاج دقو
 : هصن ام هيف ءاج دّقف «ملسو هيلع

 هللا ىلص ىبنلا بسن دومع ىف وهو ةيقيدصلاو ةوبنلاب هيلع ىلاعت هللا ىنثأ دق مالسلا هيلع سيردإ)
 . ١ ملسو هيلع ىلاعت

 كشالو «ميلشروُأ نم دعيالو ءايبرع دعي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بسن دومع ىف مادامو

 خيراتلا لئاسم رثكأو ؛حجار مكح هنكلو ءاعطاق امكح دعيال خيراتلا ىف ةلغوملا ةلأسملا هذه ىف مكحلا نأ
 .ىعطقال ىنظ اهيف مكحلا

 : كبوح حون

 نكلو «ةيبرعلا ةريزجلاب ناك مأ لبابب ناكأ مالسلا هيلع حون أشنم نع تاياورلا تبراضت - 5

 أرك نبا دكأ دقو ؛ةرم نأ ةجكلا باقم ىف ترم هتبفس نأ اوركذو ؛ةرعل دابا نم هنأ تبا

 دبع نع قرزألاو ريرج نبا ىورف ؛مالسلا هيلع هربق امأو :هربق ىف ريثك نبأ لاق دقف «ةيبرعلا دالبلا ىف نفد

 .مارحلا دجسملا هيف ىنب ىذلا عضوملاب ىأ مارحلا دجسملاب حون ربق نأ السرم طاباس نب نمحرلا

 عاقبلاب ةدلبب هنأ نم نيخروملا نم ريثك هرك لي ىذلا نم تبثأو ىوقأ اذهو» :ريثك نبا لوقيو

 .( كلذ ببسب ىنب دق ق عماج كانهو « ,حون كركب (يرجهلا نماثلا نرقلا ىف ىأ) مويلا فرعت

 نصح برعلا دالب ىلإ ىوأ دق وهف «لبابي هؤشنم ناك اذإف .قافآلاب فوط هنأ ىلإ ليمن انأ قحلاو
 .ةوبنلا عبانمو« يلوألا تانايدلا

 : ايبرغ ناك هللا هبن دوه

 ,فاقحألا نونكسي ابرع اوناكو ءداع موق نم ناك « ؛مالسلا هيلع ٍميهاربإ نم مدقأ دوه>-

 . ماخضلا ةدمعألا تاوذ م ايخلا نونكسي اوناك ام اريثكو

 نب بهو معزو ٠ .ريثك نبا لوقيو ؛ةيبرعلاب ملكت نم لوأ أدوه نإ لاقي هنأ ريثك نبا ركذيو
 برعلل لاقيو ' ءمالسلا هيلع حون اهب ملكت نم لوأ : هريغ لاقو ءاهب ملكت نم لوأ (دوه ابأ ىأ) هابأ نأ هبنم

 دلو امأو ؛مهريغو ؛مهرجو دومثو داع مهنم ةريثك لئابق مهو «ةبراعلا برعلا ليعامسإ لبق اوناك نيذلا
 . ةبرعتسملا برعلا لومسيف «ليعامسإ

 اذلللا 00101 ااا فلل

 ل ا ا ا ا



 ىف ىلاعت هللا هاكح ام كلذ ىلإ ءيموي امبرو «مالسلا هيلع حون دعب ىبن لوأ ناك ادوه نإ اولاق دقو

 «ةطسب قلخلا ىف مكدازو حون موق دعب نم ءافلخ مكلعج ذإ اوركذاو» : هموقل هباطخ

 دبعي ناك ام رذنو «ءهدحو هللا دبعنل انتكجأ اولاق + نوحلفت مكلعل هللا ءالأ اوركذاف

 .؟”(نيقداصلا نم تنك نإ اندعت امب انتأف انؤابآ

 حون دعب نم ءافلخ اوناك هموق نأو ؛حون دعب نم ءاج ادوه نأ ىلإ ءيموي هنأ صنلا اذه نم ىرنو

 .ملعأ هللاو «مهؤافلخخ ناك امك «برعلا ضرأ ىف اوناك حون موق نأ ىرخأ ةهج نم ةراشإلاب ىتؤي مث
 لاق امك ءارورغ اهدشأ اوناك نكلو «ةميكش اهاوقأو ؛ةعنم برعلا لئابق ىوقأ نم اوناك اداع نإو

 ملوأ «ةوق انم دشأ نم اولاقو «قحلا ريغب ضرألا ىف اوربكتساف داع امأف) : مهنع ىلاعت هللا

 مهيلع انلسرأف * نودحجي انتايآب اوناكو ءةرق مهنم دشأ وه مهقلخ ىذلا هللا نأ اوري

 باذعلو ءايندلا ةايحلا ىف ىزخلا باذع مهقيذنل تاسحن مايأ ىف ارصرص احير

 ٠ ."''نورصنيال مهو ىزخأ ةرخآلا

 وأ فنعلاب هنولداجي مهو «نسحأ ىه ىتلا وأ ىنسحلاب هموق لداجي مالسلا هيلع ادوه ىرن اذكهو ْ

 . ةيتاعرصرص حيرب ىلاعت هللا مهكلهأ ىتح نايغطلا

 : هبرع حلاص
 زاجحلا نيب ىذلا رجحلا نونكسي ةبراعلا نم ابرع اوناكو ءدومث ىبن وه مالسلا هيلع حلاص - ١"

 ىتلا ةرزغلا ىف كوبت ىلإ بهاذ وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم هللا لوسر مهرايدب رم دقو ؛كوبتو
 .اهازغ دق

 ىلاعت لاق امك نيرساخن اوناك الإو ءءوسب اهوسميال ةقان هتنيب تناكو ؛ديحوتلا ىلإ مهوعدي ناك

 : نم مكلام هللا اودبعا موقاي لاق ءاحلاص مهاخأ دومث ىلإو) : هموقو حلاص انديس نع ةياكح

 ىف لكأت اهورذف ,ةيأ مكل هللا ةقان هذه ؛مكبر نم ةئنيب مكئءاج دق «هريغ هلإ

 '(ميلأ باذع مكلخأيف ءوسب اهوسمتالو هللا ضرأ

 لاق امك اددع رثكأو ىوقأ اوناكو «مهءافلخ اوناك ذإ .دوه موق داع دعب نم حلاص موق ناك دققلو

 نم نوذختت ضرألا ىف مكأوبو ءداع دعب نم ءافلخ مكلعج ذإ اوركذاو» :ىلاعت

 / ضرألا ىف اوثعتالو هللا ءالآ اوركذاف ءاتويب لابجلا نوتحنتو ءاروصق اهلوهس

 كم م ل م يي
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 .مهدابأو بصاو باذع مهيلع لزنف ءحلاص ىلع اودتعاو ءاهبر رمأ نع تدعب دومث نكلو
 رمع نبأ نع ىور دقف ؛كوبت ةوزغ ىف كلذو ؛ةقانلا اهنم برشت تناك ىتلا رثبلا او نيملسملا نأ ىوريو
 رابآلا نم سانلا ىقتساف «دومث تويب دنع رجحلا مهب لزن كوبت ىلع سانلاب هع هللا لوسر لزن ال :لاق
 ىتلا رثبلا ىلع مهب لزن ىتح مهب لخترا مث ءرودقلا اوألمو اهنم اونجعف ءدومث اهنم برشت تناك ىتلا
 .ةقانلا اهنم برشت تناك

 : ليعامسإو ةبرهتسملا برحلا وبأ ميهاربإ
 قشمد ةطوغب دلو ميهاربإ لإ ليقو .لباب ضرأ نونعي نيينادلكلا ضرأ ىف ميهاربإ دلو دقل - ”؟

 هنأ حيحصلاو ١ لوقي ربخلا ىوار ركاسع نبا نكلو ؛نوسياق لبج هل لاقي لبج ىف ةزرب اهل لاقي ةيرق ىف
 .( لبابي دلو

 ضرأ ثيح ناعنك ىلإ لختراف ميلاقألا ىف لقتني ناك لب « لباب ىف رقتسي مل ميهاربإ نكلر
 .ماشلاو «ةريزجلاو ؛نارح ىلإ لحخرا مث ؛نيطسلف

 دحاولا ىلاعت هللا ةدابع ىلإ وعدي وه ناكو .اهب لزن ىتلا دالبلا ىف ةدئاس بكاوكلا ةدابع تناكو
 ىف هوقلأف «مهتهلآب لعف املرانلاب هوقرحي نأ نوكرشملا لواح دقو ؛اذاذج اهلعجو ناثوألا مطح دلو «راهقلا
 ادرب رانلا لعجو «هئاعدل هللا باجتساف «ليكولا معنو هللا انبسح لاقو ؛ يلاعت هللا ىلع الإ دمتعيال وهو ءرانلا
 اديك هب اودارأو + ميهاربإ ىلع امالسو ادرب ىنوك ران اي انلق» :هناحبس لاقف ؛هيلع امالسو
 ناكف ,هل ريخلا هللا دارأو «ميهاربإل ىذألا اودارأ مهف ءاوبلغف اوبلغي نأ اودارأ .©0نيرسخألا مهانلعجف
 .ةياغلا ميهاربإل ققحو «برأم مهل متي مل هنأل «نيرسخألا اوناكو اوعنص ام طابحإ دارأو ءارش مهديك

 هدلو مأ نأ ذإ فوط ام فوط نأ دعب اهسيلإ رجاه «برعلا دالب ىف الإ ارجاهم ميهاربإ دجي ملو
 .هيلإ اهذخأ ىذلا وه وأ «ميهاربإ اهعم ناكو ؛ هيلع ةنينأمطو «هب ارارف ةكم ىلإ اهدلوب ترجاه ليعامسإ

 .هللا ليلخ هوبأ اهعمو .ةكم عضوم ىلإ ليعامسإ اهنباب تبره
 تألمف ؛ةرث انيع تأر ىتح ةورملاو افصلا نيب ءاملا ىلإ ىعست تذيخأف ؛«شطعلا اهباصأ دقو

 .اهدلوو ىه تبرشو اهءاقس

 ريغ نم امهيِنأي ناك ءانسح اقزر همأو وه هللا هقزرو «ةيبرعلا ملعتو «قوطلا نع ليعامسإ بش دقلو
 .رخآلا دعب تقولا مهروزي ليلخلا ناكو ؛باسح

 )١( ءايبنألا ةووس : 59.
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 : ةبغخضكلا ماأنب

 دلاولاو ءدلاولاب دلولا عنصيام امهنم لك عنصف «هيبأب باشلا ىقتلا تاروزلا ىدحإ ىفو - 7

 .رمأب ىنرمأ ىلاعت هللا نإ ليعامسإإي باشلا هدلول بألا لاف «بايغ لوط دعب قوش ىلع دلولاب

 .كبر هب كرمأ ام عنصا : باشلا لاق

 . ؟ هيلع ىننيعتو : خيشلا لاق

 .هيلع كنيعأو : باشلا لاق

 .اتيب انه اه ىنبأ نأ ىنرمأ هللا نإف : هنبال خيشلا لاق

 .اهلوح ام ىلع ةعفترم ةمكأ ىلإ راشأ
 ءانبلا عفترأ اذإ ىتح « ينبي ميهاربإو «ةراجحلاب ىّنأي ليعامسإ لعجف «تيبلا نم دعاوقلا اعفر ذئدنعف

 .هنارم ىف هئاهتناو فاوطلا ءادتبا ةمالع نوكيل ؛هعضوف دوسألا رجحلاب ءاج

 تيبلا نم دعاوقلا ميهاربإ عفري ذإو) : هتاملك تلاعت هلوق ىف ىلاعت هللا هنيب ام اذهو

 سو كل نيملسم انلعجاو انبر + ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ انم لبقت انبر ليعامسإو

 ثعباو انبر * ميحرلا باوتلا تنأ كنإ انيلع بتو انكسانم انرأو كل ةملسم ةمأ انتيرذ

 تنأ كنإ مهيكزيو ةمكحلاو باتكلا مهملعيو كنايأ مهيلع ولتي مهنم الوسر مهيف

 . ”(ويكحلا ريرعلا

 7 ةيبرعلا دالبلا تفرشف «سانلل عضو تيب لوأ «تيبلا كلذ ىنب نأب فاطملا ميهاربإب رقتسا

 . يلاعت هللا رمأب هءانبر اتخت اهلعج ىذلا ميهاربإب تفرشو

 هب ةفرش دالبل تسيف ةيبملدالبلب نب لعن لف تيب لأ تيب« لبي دووم ناك هاري

 .ةبرعتسملا برعلا وبأ هنبا نأ ةفيرش ىه لب «طقف هنبابو

 نيي ملو «ةيبرعلا دالبلا ىف الإ ىلاعت هللا مأب اتيب نمل هنإف ءاقدصو اتح ءايبنألا ابأ ميهاربإ ناك اذإو

 الو .اقدصو امح ىلوألا ةوبنلا ضرأ ةيبرعلا ةريزجلا تناكف ءامهريغب الو لبابب الو ناعنكب تيبلا كلذ

 نم رهاطلا هتبن جرخ نإ ةبارغلا نوكت امنإ .اهيف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ثعبم نوكي نأ ىف ةبارغ

 .اهريغ
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 : نيدمو بيخغش
 نمو ؛مالسلا مهيلع فسوي دعب ناك هنأ ليقو .طول دعبو ميهاربإ دعب بيعش ءاج - 4

 ىلاعت هللا لاق دقف «طول موق باصأ ام لثم مهبيصي نأ هموقل هراذنإ نم لعج هنأل طول دعب ءاج هنأ دكؤملا
 وأ دوه موق وأ حون موق باصأ ام لثم مكبيصي نأ ىقاقش مكنمرجي ال موق ايو ) : هنع
 ."04ديعبب مكنم طول موق امو حلاص موف

 : نيرمأ ىلع لدي ىماسلا ىنآرقلا صنلا اذه نإو

 هنايب ىف لعج دقق ؛طولو حلاصو دوه ثعبم دعب ناك مالسلا هيلع بيعش ثعبم نأ : امهلوأ
 .مهل راذنإ عضوم ناك قحام ىويند باذع نم ءالؤه ماوقأل ثدح ام

 موق امو» : ىلاعتو هناحبس لاق كلذلو ؛برعلا ىف اوناك طول موق نأ ىلع لدي هنأ : امهيناث
 نم برعلا ضرأ فارطأ ىف مهلثم اوناك مهف ؛مهنم ةبرقم ىلع اوناك مهف "'(ديعبب مكنم طول
 ؛مالسلاو ةالصلا اعيمج مهيلع ميهاربإ همع اهب ناك ىتلا ةلحما ريغ ةلحم طول راتخا دق ذإ ؛ماشلا ةيحان
 تالاسر اوكرتو ؛نيرذنمو نيرشبم السر اوناكو ؛هدابع ىلع مهافطصا نيذلا هللا قلخ ةوفص نم مهف
 . ميركلا نآرقلا اهدلخ ةدلاخ

 : نيتملك ركذن نأ ريغ نم بيعش ىف مالكلا كرتنالو
 ىه ةميظع ةرجش نودبعي اوناك ذإ ؛ةكيألا لهأ مه نيدم لهأو «نيدمل ثعب هنأ : امهادحإ

 ؛مهباصأ ديدش رح هيف موي ةلظلا موي نأ ءايبنألا خبرات ءاملع ركذ دقو «ةلظلا موي باحصأ مهو ؛ةكيأألا
 ىف لوخدالو ءءام الو لظ كلذ عم مهعفنيال ناكف ؛مايأ ةعبس مهيلع ءاوهلا بوبه ىلاعت هللا نكسأو
 اهلسرأاولماكت املف ءاهلظب اولظتسيل ءاهتحم اوعمتجاف «ةباحس مهتلظأف ةيربلا ىلإ مهتنحم نم اوبرهف « بارسألا
 تقفرأف ءامسلا نم ةحيص مهتتاجو «ضرألا مهب تفجرو ءبهشو ررشب مهيمرت مهيلع ىلع هلل
 . حابشالا ترخو ؛حاورالا

 هناحبس ركذ دقو «بيعش موق اهب بيصأ ىتلا ةحيصلاو ةلظلا ىنعم ىف ريثك نبا هركذ ام اذه
 ؛ةفجرلا مهتذخأف» ارعألا ةروس ىف مهتصق ىف ىلاعتو هناحبس لاق دقف ؛ةحيصلاو ةفجرلا ىلاعتو
 ىف اوحبصأف ةحيصلا مهتذخأ) هنأ دوه ةروس ىف ءاجو ؛”'نيمئاج مهراد ىف اوعبصأف
 .(«نيمئاج مهرايد

 )١( دوه ةروس :45.١ )١3( دوه ةروس :44.١ ) )3دوه ةروس (4) .ا//8: فارعألا ةروس :/51.
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 مهيلع تقاضو ؛تبحر امب ضرألا مهيلع تقاض ىتح «ةلذلا مهتقهرأ «ةيلاتتم تابوقع ىهو
 تناكف ؛ةمحرلا اهيف اودجي نأوأ ءاهب اولظتسي نأ اوجرف ةمامغلا مهتءاجف «مهنكامأ نم اورف ىتح ؛مهسفنأ
 . مهتباصأ ىتلا ةفجرلا تناكو ةفينعلا ةحيصلا

 «تالثملا نم افونصو تابوقعلا نم اعاونأ مهيلع ىلاعت هللا عمج : ريثك نبا كلذ ىف لاق دقو
 نكس ةديزك ةفجر ٍمهيلع هللا طلس .تافصلا حبق نم هب 1 ال كلذو «تايلبلا نم الاكشأو

 .تاهجلاو اهئاجرأ رئاس نم رانلا رش اهنم لسرأ ةلظو ؛تاوصألا تدمخأ ةفينع ةحيصو ؛تاكرحلا

 داسف ةرجشلا ةدابع عم أوعمج مهنأب ناثوألا ةدبع نيب نم اوزاتمأ نيدم لهأ نأ ةيناثلا ةملكلا

 «قيرط عاطق اوناكو «نازيملاو ليكلا ىف نوففطي اوناك «ضعب عم مهضعب تالماعملا ءوسو قالخألا

 «نيدلا نم اوصقن اونادتسا نإف ءصقانلا نوعفديو ؛ةدئازلا ةدئافلا نوذخأي «ةراملا نوفيخيو ليبسل نوعطقي

 نطرالا ىف اوثعتالو : مهل لاف «داسفلا نع مهل مهيبن ىهن ناك كلذلو ءاداسف لش كلذب اوناكف

 ؛هللا مهرثكف « ؛اليلق اوناك دقل ءاهعمج ديبم وهو ؛دسافلا لماعتلا الإ تاعامجلا دسفي الف «نيدسفم

 .داسفلا ىلإ اوف رصناف « مهتزعاونامأو « مهتوخن اوفعضأ مهنكلو
 ربلا ىلع نواعتلاو «ةبيطلا ةلماعملاو ءافولا وه مالسلا هيلع بيعش هيلإ مهاعد ام حضوأ ناك دلو

 . مثإلا ىلع نواعتلا لدب «قومحلاب ءافولاو

 :ءاينالا يلف هنأ راثآلا ضعب ىف ىور دقل ىتح ءريثأتلاو نايبلا ىوق «ةرابعلا حيصف بيعش ناكر

 : هصن ام نيدم ضرأ ىف ءادفلا ىبأل ءايبنألا صصق ة ىف ءاج ؛ماشلا فارطأ ىلع نرعلا اللب نمن نيدو

 امم ماشلا فارطأ نم ناعم ضرأ نم ةبيرق ىه ىتلا مهتنيدم نونكسي ابرع اموق نيدم لهأ ناك ١

 نم مهو ؛مهب تفرع ةليبق نيدمو «ةبيرق ةدمب مهدعب اوناكو «طول موق ةريحب نم ابيرق زاجحلا ةيحان ىلي
 , 17 ( نايدم نب نيدم 8

 . بوغلا ضوأ هف ةلاسرلا فلك هسوم

 ناكو ءاذه ىف عرعرتو ؛نوعرف راد ىف ىبرتو ءاهب دلو ثيح رصمب ىسوم أشن دقل - "د
 هامحف ؛هنيع ىلع ىلاعت هللا هعنص نكلو « ةفيخ هنم سجوتي ناك ذإ ؛كوعرف ةياعر ىف ال « هللا ةياعر ىف

 .يلاعت هللا ميلك ناكف «ةوبنلا ىلاعتو هناحبس هاطعأو

 )١( ج 17170 ص ءايبنألا صصق ١
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 جراخ ةرجشلا ءارو نم هبر هملك لب «هابرمو «هتبنم رصم ضرأ ىف هبر ةلاسر هيلإ غلبت مل هنكلو
 . ةيبرعلا دالبلا ثيح رصم

 ,ىسوم موق ليئارسإ ىنب نم رخآ ىلع ىدتعا الجر نيبرصُملا نم لتق امدنع ىسوم نأ كلذ
 ىوغل كنإ ) هموق نم هضرح نمل لاقو «ةنتف هذه نأ كردأ هنأ الول رخآ لتقي نأ ىلع ضرحو
 سحي وهو نيدم ءاقلت هجناو ءرصم نم جرخ هولتقيل هب نورمتأي الملا نأ ربخأ امو ؛"76نيبم
 وهو "6 ريقف ريصخخ نم ىلإ تلزنأ امل ىنإ بر ) لوقي وهو ةنوعملاو ثوغلا ىلإ ةجاحلاب
 7, ليبسلا ءاوس ىنيدهي نأ ىبر ىسعإ : هبر نم ةيادهلا ايجار اضيأ لوقي

 نينأرما مهنود نم دجوو ؛نوقسي سانلا نم ةمأ دجو نيدم ءام درو اذإ ىتحإ
 لضف نم الإ امهمنغ نايقستال اتناكو . امهريغ منغب طلتخت نأ امهمنغ نافكفكت ىأ : 4(نادوذت
 نكمتت الف «نيعلا ىلع ةرخص نوعضي مهيقس دعب اوناك مهنأو «لاجرلا ىقس دعب ىقبي ىذلا ءاملا
 نيتفيعضلا نيتاتفلل ,هللا ةمحر ىلإ ريقفلا ىسوم لاقف «لاجرلا لضف نم امهمنغ ىقس نم الإ ناناتفلا
 : انلاق «امكبطخ ام) فيعضلا ىلع ونحي فيعضلاو ؛هرقفل سفنلا فيعض وه امك امهندب ىف
 ردص نأ دعب اهعفرف ةرخصلا ىلإ ىسوم ءاجف ©” ريبك خيش انوبأو ءاعرلا ردصي ىتح ىقسنال)
 ظ . امهل ىقسو ءاعرلا

 ىتح ءارشع وأ ججح ىنامث هرجأتساف «نيمألا ىوقلا ةصق امهيبأ ىلع ناناتفلا تصق كلذ دعب
 . ارشع اهمتأ ىأ ؛نيلجألا لوطأ ىضق هنأل نينس رشع ىهو ؛ةدملا تضقنا

 لهأل لاق ءاران روطلا بناج نم سنآ هلهأب راسو لجألا ىموم ىضق املف)
 . نولطصت مكلعل رانلا نم ةرذج وأ ربخب اهنم مكيتآ ىلعل اران تسنأ ىنإ اوثكما
 نأ ةرجشلا نم ةكرابملا ةعقبلا ىف نميألا ىداولا ءيطاش نم ىدون اهاتأ املف
 . 504 نيملاعلا بر هللا انأ ىنإ ىسوماب

 ةكيألا باحصأ اهيف هللا كلهأ ىتلا ةنيدملا ىه «ءادفلا ىبأل ءايبنألا صصق ىف ءاج امك نيدمو
 . مالسلا هيلع ىسوم نمز لبق مهكاله ناك دقو ؛مالسلا هيلع بيعش موق مهو

 مالسلا هيلع ىسوم ماقأ نأ دعب . ةلاسرلا اهيف تءاج ىتلا ىه ؛برعلا دالب نم ىرت امك نيدمف
 . هسفن تفصف نوعرف ةئيب نع اهيف دعب ؛نينس رشع اهيف

 ,قح كلذ نأ لوقن نحنو «ءانيس ضرأ ىف ىأ «روطلا بناجب ناك هنأ ديفي صنلا نإ لاقي دقو
 ىف ناك ىتح ؛عونخلاو ةلذلا ىلع هموق هتيبرتو «هئايغطو هراثآو نوعرف نم هسفن تفص نأ دعب نكلو
 . تاعمتجم ةلذلاو بسخلاو ءاخرلا رصم

 1 نفعل وست ف فلام 11 صسقلا رص
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 ةلاسرلا فلك ىسوم نوكو ؛ماشلا فارطأ ىلع برعلا دالبب نيدم نوك نيب قفوي فيكو
 هرهص دنع نم ىأ ( هلهأب راسو :٠ ءايبنألا صصضق ىف ءادفلا وبأ لاؤسلا كلذ نع بيجي . روطلا بناجب
 ةروص ىف رصم دالبي مهترايز دصقف هلهأ ىلإ قاتشا هنأ مهريغو نيرسفملا نم دحاو ريغ هرك ذ اميف ابهاذ

 نإف ءرمألا نم نكي امهمو «نيدمب هتماقإ ةذم اهدافتسا دق منغو نادلو مهعمو ؛هلهأب راس املف «فتخم

 «نينس رشع ةدم ءرصم ضرأ نم هذقنتسا بيعشو ؛لوعرف ىلإ الوسرو هل اميلك ىسوم ىفطصا هللا
 . ىنغتسا هأر نأ ىغط ىذلا نوعرف ىلإ هتلاسر غيلبتب هبر رمأ ىقليل «منعملا نوعرف وج نع اهيف دعب

 : مهنيدب نيرافلا ه.وأم برغلا ضوأ
 ارقتسم اهوذختاف «داهطضالا نم اورف نيذلا تانايدلا باحصأل ىوأم برعلا ضرأ تناك - 75

 ضرأ ريغ ىف تتبن ىتلا تانايدلا ىوأم اضيأ ىهو ةماعلا تالاسرلا باحصأ نييبنلا ضرأ ىهف ءاماقمو
 ليئارسإ ىنب رايد لالخ اوساج نيذلا راتتلا نم ءالبلا مهب لزنو ءمهرايد ىف اودهطضا امدنع برعلا

 مهيلع اوبرض نيذلا نامورلا كلذ دعب نم مث «ىلاعت هللا مهثعب نيذلا سأبلا ولوأ مهو «قزمم لك مهوقزمو
 ىف مهنأ عم ةينامورلا ةيسنجلا ىف مهولخدي ملو «نامورلا قوقحب مهل نوفرتعيال اوناكو «ةنكسماو ةلذلا
 نوريثك دجي مل كلذلو «مهقوف نم مهو «نوندألا اياعرلا مهنكلو ؛ مهاياعرو ؛مهناطلس تخنو مهمكح

 ضرأ الإ أجلم نودجيالو ؛مهنيدب نورفي نيذلا نصح تناك ىتلا ةيبرعلا دالبلا الإ هيلإ نووأي ىوأم مهنم
 . اهيلع بلغتي مل ىتلا نيلوألا نييبنلا

 ىف اودجو نيينثو اوناك مهنأ عمو ؛عبت موق لظب اولظتساف نميلا ضرأ ىف ءادتبا ذالملا اددجو دقو
 دوهيلا نكلو «نيينميلا ضعب ةيدوهيلا قنتعا دقو «هيف مهتيرح اوذخأو «هب اولظتسا ءاليلظ الظ مهمكح

 .سافلا موعرما هلاقم نولوقبو ؛ةيسدج هنوربتعي مهنكلو ؛هحالصورشبلا حالصإ هيف اند ةيدوهيلأ نوربتعبال

 ١ ىف مهوعضي ملو ؛مهيلإ ةيدوهيلا ىف اولخد نيذلا نيينميلا اومضي مل كلذلو ؛هزابحأو هللا ءانبأ نحن

 . نميلاب ىلصألا مهنطوم ىف جرزخلاو سوألا اورشاع دقلو «ةرماسلا مهنومسيو 4

 رجاه «عيرملا عجنملا ثيحو ؛ءبيصخلا بانجلا ثيح برثي ىلإ نوينثولا كئلوأ رجاه او
 . ربيخو ؛عاقنيق ونبو « ةظيرق ونبو ريضنلا ونب رجاهف برثي لوح ام ىلإ ءاضيأ دوهيلا

 نم بيصخلا اوعجتناو ءاوماقأ امنيح مهيوتحا انوصح اوذختا لب« ىبرعلا بعشلا ىف اوجمدني ملو

 . ةظيرقو ءريضنلاو عاقنيق ىنب نم اهيف اوماقأ نيذلا هكلتما «برثي ىف رمتلاو ليخنلا مهل ناكف ءضرألا

 . اهلثم ربيخ لهأ كلتماو
 ؛برعلا عم نولماعتيال اوناكف ءدالبلا لهأ عم نونواعتيالو . مهسفنأ نوبحي نيرثأ أ مهنأشك اوناكو

 هدؤيال رانيدب هنمأت ْنِإ نم مهنمو) : : يلاعت لاق امك ,مهدرهع مهوناخو مهوسخب مهعم اولماعت نإو

 انليئئي ل ايليا ل ل ل
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 نولوقيو ليبس نييمألا ىف انيلع سيل اولاق مهنأب كلذ ءامئاق هيلع تمدام الإ كيلإ
 بحي هللا نإف ؛ ىقنأو هلذلهعب ىفوأ نم ىلب * نوملعي مهو بذكلا هللا ىلع

 (7١(نيقتملا

 مهنود مهنأ ىلع مهيلإ اورظنو ؛ةببطلا ةلماعملا مهيلع مه اوبأ «مهضرأ مهولزنأو مهووأ نيذلا برعلاف '
 ؛مهنود زيح ىف اوزيخو ؛مهوبناجو .ميثألا مهقطنمو ؛لطابلا مهمعز ىف هقح لكؤي ىمألاو «نويمأ مهنأو

 . نوطعيالو نوذخأي مهراوجب اوشاعو

 : ةينارصنلا

 ةدهطضم تناك امدنع اهيلإ ةينارصنلا توُأ برعلا ضرأ ةيرحلا ضرأ ىلإ ةيدوهيلا توأ امك -
 مالسلا هيلع حيسملا ديسلاب نامورلا ءارغإ مهتلواحم نع ىور امك مهب مهنورغي دوهيلا ناكو ؛نامورلا نم
 . ةهسفن

 مكح نم اورف نيذلا ىراصنلا نم اوناك مهنأ رهظيو «نارج ضرأ ىلإ ةينارصنلا تأجل دقو
 ةنايدلا كلت ةينثولا تيشغ ىتح نيدحوم مهرمأ ءادتبا ىف اوناك مهنأ رهظيو «مهردهطضا نيذلا ةرصايقلا
 . سدقلا حورلاو همأو ءميرم نب ىسيعل ةيهولألا ءاعداو ثيلثتلاب ةبوامسلا

 ىلع ميرم نب ىسيع نيد لهأ نم اياقب نارجنب ناك : هصن ام (ءافتكالا) باتك ىف ءاج دقف
 كلذ لصأ عضوم ناكو ءرماتلا هللا دبع هل لاقي سأر مهل ؛مهنيد لهأ نم ةماقتساو لضف لهأ ؛ليجنإلا
 . نامزلا كلذ ىف برعلا طسوأب ىهو «نارجنب نيدلا

 رصع ىتح ؛مهيف ةمئاق تناك مالسلا هيلع حيسملا نيد لصأ ىلع نارجم لهأ ةماقتسا نإو
 : ىلاعتو كرابت لاقف مهيلع ءانثلاب ميركلا نآرقلا مهركذ ىتح هت ىبنلا

 مهبرقأ ندجتلو اوكرشأ نيذلاو دوهيلا اونمآ نيذلل ةرادع سانلا دشأ ندجتل )
 مهنأو انابهرو نيسيسق مهنم نأب كلذ ىراصن انإ اولاق نيذلا اونمأ نيذلل ةدوم

 اوفرع امم عمدلا نم ضيفت مهنيعأ ىرت ,اوسرلا ىلإ لزنأ ام أوعمس اذإو ههلوربكتسيال
 نم انءاج امو هللاب نمؤنال انلامو «نيدهاشلا عم انبتكاف انمآ انبر نولوقي «قحلا نم
 ىرخم تانج اولاق امب هللا مهبانأف «نيحلاصلا موقلا عم انبر انلخدي نأ عمطنو «قحلا

 . "94 نينسحما ءازج كلذو اهيف نيدلاخ ءراهنألا اهتخم نم
 ./86: 87 ةدئاملاةروس (3) ."55 2 ا/ه : نارمع لآ ةروس ()
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 : حلاص لجو
 نم رهظيو «ماشلا ىراصن نم احلاص الجر ناك « ؛هللا ديع ةناكم عم هنأ نارجم رابخأ ىف اولاق دو

 دعب ىأر هنأل اما !و ؛ىراصنلا مهداهطضال امإ «نامورلا ضرأ نم ابراه هنيدب رف نمم ناك هنأ ابخألا قايس

 . اهلصأو اهبل وه ىذلا ديحوتلا نع اهب اوفرحناو ةينثو ةهجو اهوهجو نامورلا نأ داهطضالا لاوز
 بسك نم الإ لكأيال الماع ادهتجم احلاص ادهاز داجر ناك .( توقيف 9 ةمسا لجرلا كلذر

 هن عري يح ار ىف نيالا اهث يبان رويل دوال ءايفختسم شيعي نأ ىلع اصيرح ناك ؛هدي
 . هفشكي ناك هلضف نكلو ءاهريغ ىلإ

 بقتحي ةقرفتم نكامأ ىلإ بهذي نأو «فرعي الأ دارأف ءادهطضم ناك هنأ هئافختسا ىف رسلا لعلو

 : هب عقي داهطضا نوكيال ىتح ؛ةصلاخلا هتديقع

 ثيح هعم لزني ناكف «خيشلل ديرملا عابتا هعبتأ ءحلاص همسا باش هتئيجو هبوهذ ىف هعبت دقلو

 . لترا ثيح نم لحريو «لزن

 نويميف عاتبا نم ىأر دقو ءامهوعابو ءاهيف نم امهقرتساو ؛ةرايس امهتفطتخا ناريسي امه امنيبو
 ةيرح هل تناك ام ؛دسجلا قرل هبأ ريغ «ىلصيو ليللا نم موقي ناك ذإ ءاريثك اريخ موعزملا هدبع ىف
 .ةدابعلا

 كلذ ذخأ دقو «ةكيأ نودبعي لبق نم نيدم لهأ ناك امك «ةلخن نودبعي نارجم لهأ ناكو

 . هنلب قرتسا نم ىلع هنيدب رطيسيو ؛هدحو هلل وعدي بيطلا دهازلا
 هدبعأ ىذلا هللا اهيلع توعد ولو ؛عفنت الو رضت ال ةلخنلا هذه نإ «لطاب ىف متنأ امنإ : مهل لاق

 . اهكلهأل هل كيرش ال هدحو

 و نويميف ماقف . هيلع نحن ام انكرتو «كنيد ىف انلخد تلعف نإ كنإف . لعفاف :لجرلا لاق
 تعاذو ءانوريثكلا كلذ دنع هعبتاف «اهتملدقاف احير اهيلع ىلاعت هللا لسرأف ءاهيلع ىلاعت هللا اعد مث «يلصو

 . ءاعدلا دعب ةرجشلل ناك امو «هؤاعدو هلاح

 هيلع ىسيع نيد نم قحلا ةعيرشلا ىلع مهلمحف ( نويميف ) نيد ىف نارجم تلخد كلذبو

 . مالسلا
 "نو ووو وتوت وتوت ووو و حج ور تت توت سوت توست وتس نى وتوج وت توت جنتوا وت تون تبحر توت وت تت سى تس توتو جت وبا توجو تبا تس ووو سوس تو عرج رع وج نحو

 0 0 1 يك ايا وي و ايوا بورا"

 . هتاذ ىف

 ايي نتن يي يني يني نيلي يلين يي يي يي يي ل ا ااا
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 ىفو نارجم تلخد ةينارصنلا نأ كشال هنإف اهدوجو لقعلا ىفنيال تاغلابم نم هيف نكي امهم هنأو
 اهتيشغ دق تناك اذإو ءاهدعب نم فارحنالا اهلخد ىتلا ةينارصنلا ال 00

 اوقتلا امدنع مهيف تناك ةيسفنلا ةناقتسالا نم ةيقب نإف دعب نم نارسج لهأ ىف فيرحتلا ىش

 مهريغ ةينارصنلا لخد نم برعلا نم نارجم لهأ عم ناك دقلو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص 9
 ىف ةينارصنلا راشتنا عمو ' ؛نيدشأرلا رصع ىتح اورمتساو ءنيملسملا عم ارناك نيذلا بلغت ىنب ىراصنكا
 3 هنم جرخي بعشلا ىأر دقو «هتينثو ىلع ايقاب اهكلم ناك نييلصألا نييحيسملا ةاعدب نارجم لهأ
 مهيف دجوأو مهب لكنو ةاعدلا ءالؤه ءاذيإ ىف ددشف «نيصلخم ىلوألا ةيحيسملا ديحوت ىلإ نوعدي نيذلا

 .اهب قبسي ملو ءاهعدتبا باذعلا نم افونص

 : تودخألا باحصأ
 نأ نع هب اوضرو «ديدشلا باذعلا اهليبس ىف اولبقو ةيحيسملا ىف اوصلخأ نارخجم لهأ نإو -

 . اوربصو ءانسح ءالب اولبأف «كلذ ىف اولتباو ؛هاوس ةديقع ىلإ نينكمطم ريغ مهنيد اوريغي
 نأ نارجج لهأ ىبأذ ةينثولا ىلإ اودوعي نأوأب ةيدوهيلا ىلع مهلمح دارأو مهيلإر اس ساون اذ نأ كلذو

 اليوط اقش ضرألا ىف مهل قش ىأ ءادودخأ مهل رفحف اولدييو اوريغي نأ لدب باذعلاب اوضتري نأوءاوفلاخي
 اهيف ىقلأ هنأ اولاق ىتح ءاولدب امو اوريغ امف« مهقرحو «دودخخألا اذه ىف اهراثأ ىتلار انلا ىف مهب ىقلأو ءدتما
 تاذ ءامسلاو» : ىلاعت لاقف ميركلا نآرقلا 5 مهركذ ءاج نيذلا مه ءالؤهو «مهدابأ افلأ نيرشع وحن
 هدوعق اهيلع مه ذإ هدوقولا تاذ رانلا هدودخالا باحصأ لتق هروهشمو دهاشو * دوعوملا مويلاو * جوربلا

 كلم هل ىذلا هديمحلا زيرعلا هللاب اونمؤي نأ الإ | مهنم أومقن امو *هدوهش نينمؤماب واعمل ىلع مهو

 مهلف اوبوتي مل مث تانمؤملاو نينمؤملا اونتف نيذلا نإ هديهش ءيش لك ىلع هللاو ير الو تاومنسلا
 ١(. © قيرحلا باذع مهلو منهج باذع

 ةمالس ىلع لدي امم ءنينمؤم ميركلا نآرقلا مهامس باذعلا كلذ اوبذع نيذلا نأ ىرن اذكهو

 اذإو . كيرشالو ثيلثت الف هاوس ءيشب نونمؤيال ؛ديمحلا زيزعلاب نونمؤي مهنأو ؛مهناميإ نسحو مهداقتعا
 لخد دق نكي مل وأ «ىنارصنلا فيرحتلا مهيلإ لصي مل هنأ ىلع ليلد وهف «نارج ىراصن مه ءالؤه ناك
 . نيتملا نيدلا ىلإ دعب فيرحتلا

 سونايدلقد لاثمأ نيطنطسق لبق ةرصايقلا نم مهب لزنام نيقداصلا نينمؤملا كئلوأب لزن دق هنأكو
 . ناوهلاو فسخلا ىراصنلا اوقاذأ نمم امهريغو نورين هلبق نمو

 )١( جوربلا ةروس ١١ - ٠١.

 ملسو هيلع هللا يلص نيببنلا مئاخ
 ا ااا خخ ذا ااا ااا ااا ااا يايا اضجاخلا



 ةيدرعلا ةريزجلا صاصتخحا

 ؛حلاصو ءدوهو حونو «سيردإ ةلاسر : ىلوألا تالاسرلاب ةيبرعلا ةريزجلا تصتخا اذاملو - 9
 ىسوم ةلاسر رون ثعبناو ءاهب نيدم ىف ثعب لق بيعش ناكو «تيبلا ءاشنإ ىف لضفلا مي ميهاربإل ناكو

 .اهنمالملا يل
 نويحيسملا دجو اذاملو ؟ 'باذعلا ءوس مهب لزنو يذألا مهب لزن امدنع دوهيلا رجهم تناك اذام مث ظ

 ؟ ىوأم اهيف لوألا
 : ةثالث رومأب ةلكسألا هذه نع بيجو

 وأ ؛تانيب ريغب نومكحي نيذلا مهوتي أمك «ةشحوتم ادالب تسيل ةيبرعلا دالبلا نأ : : اهلوأ

 0 ىه امنإ ؛:نيفصنم ريغ نيضرغم قئاقحلا ىلع نونجتي نيذلا وأ ؛هنهاوع ىلع مالكلا نومري نيذلا

 نأ دحأل سيلو .ةمواقملا ةوق عم ةقفاكتم هيف ةباجتسالا ةوقو ءاهئامس ءافصك ةيفاص سوفنو ءاكذ اهيف

 «شوحولاك شيعت اهبرغ ىف تناك ايروأف ءارضحت اهنم رثكأ تناك ةميدقلا روصعلا ىف ادالبا نأ ىعدي
 نأ دعب الإ إ مهيلإ تلصو امو ؛ةيحيسملا لصت نأ لبق تاراضح اهيلإ لصت مل مهريغو نوسكسوأ لادناولاف

 دهمو ؛تانايدلا دهمو ؛تاراضحلا دهم ميدقلا ىف قرشلا ناك امنيب ءاهلصأ نع تفرحناو ؛تهاش

 اهلوح نمو «يلاعت هللا تالاس ر تئعبنا اهيفق «قرشلا ىفصأ تناك اهنأب ةيبرعلا ةريزجنلا تصقتخاو لسرلا

 امو نيرحبلاو نميلاك اهترئاد ىف لخدي نم وأ ءاهطوحي ام امهريغو «لباب ضرأو ناعنك ضرأك
 .امهءارو

 .مهلوقع انايحأ تفرحن إو ,مهسوفت ةاقتساو اهله ءاكذ عم يرد ةرزجلا نأ ىناثلا رمألا

 اهتراغإ تدتشا ىتلا مألا نم ىشحولا ءادتعالا عنمل نوصح اهيف اهربو ءاهارقو ءاهؤاديبف «نيصح مصتعم
 :نيعينم نينصح يف مهتنايد تناك اذإ مهنإف «ءادتبا مهعانقإ ىف اومووق دق نويبنلا ناك اذإف «يضاملا ىف
 تزتعاو تمواق تنمأ اذإ ىتلا سوفنلا نم نصحو ءاهعطتقي نأ نم ىبنجأ لكل ةعئاملا ضرألا نم نصح
 «ميقتستو موقت تفرحنا اذإ لوقعلا نإف ءمألا قالخأ زيمتت اهب ىتلا ىه اهتوقو سوفنلا ةماقتسا نأو ءاهناميإب

 | محر نم الإ اهيلإ لصي ال قحلا نإف ةميقتسم ريغ ةيوتلم سوفن ىف لالضلا تايشاغ اهتيشغ اذإ بولقلاو

 .هللا

 امهناطلس ىف ازواجتت مل امهنإف ءاهتبقاص ىتلا لودلا نم نيتبوق نينلوذ نيب برعلا لاحب ربتعاو

 اهاوق ةدلص ابولق نادجج ذئدنع امهنإف ءاهلخاد ىلإ فارطألا نم لقتنت نأ امهادحإ نكمتت ملو ءاهفارطأ

 . اراهنو اليل ناويحلا دباوأل ضرعتلاو ءاهيف ةايحلا قو ءعطاسلا سمشلا ءوض
 كك ل انني ل 1111 انلئئلل )لئلا لالا
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 يااا ية
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 ؛ةحامسو «دوج نم ىبرعلا هب زاتما امر ؛ يبرعلا قلخلا ةوقو ةميكشلا ةوق : ثلاثلا رمألا
 لعلو ؛هدوقي ىذلا ميكحلا دئاقلا ىأر اذإ الإ فنأ ىبرعلا نإف ؛ةميكحلا ةدايقلا دجو اذإ تأت نسحو
 لاق دف .نينمؤؤملا ةرمإ ىلوت امدنع باطخلا نب رمع ميكحلا مامإلا هلاق ام ةيبرعلا سفنلل ريوصت نسحأ
 ةةر أ كلل للا هلأ ليي ابك ىلا لطاا هدا ىف

 . لوألا ناكملا ىف قحلا ىلإ ةاعدلا نطوم ىف مهلعجت ةثالث رصانع برعلا ىف ىقتلي كلذبو

 مل نيذلا نينموملا ىراصنلا ىف كلذ ربتعاو ؛ملستسنالو ؛مواقت سفنلا ىف ةوق : لوألا رصنعلا
 . ىغتبم ىلإ لصو الو ءابرأم لانام «دودخألا ىف مهعضوو مهريغي نأ عمتبت لواح املو ءاولدبي ملو اوريغي

 «سفنلا قدصو ؛مهتيلهاج ىف ىتح اهب اوظفتحا ؛كرادم ةوقو ىسفن ءافص : ىناثلا رصنعلا

 . هيلإ نوهجوي ىذلا لمعلاو ؛لوقلا ىف قدصلاو
 ؛نيربجم ريغ «نيراتخم دشرو ةياده ىف نوعبتي لب « ةلذ ىف اوعيطي الأو ةفنألا :ثلاثلا رصنعلا

 . تاملظلا طسو ىف رونلا قيرط تقشو ءاياجسلا هذه تدبف ؛مهيف لل ىبنلا ةثعب تءاج دلو

 هتلاسزر لعجي ثيح ملعأ هللا 1

 لزني نيذلاو «ةلاسرل نولمحي نيذلاو ؛ةلاسرلا ناكم راتخي ىذلا وه هلحو هللا ءمعن - 4 ١

 تالاسرلا ضرأ اهنأل «برعلا ضرأ ىلاعت هللا راتخاف ؛هقلخ ىلإ ىلاعت هللا ةلاسر نوغلبيو «يحولا مهيلع |
 . ةوقب ىهلإلا باتكلا اوتوأو « نيرذنمو نيرشبم اولسرأ نيذلا نويبنلا اهب ءاج ىتلا ةماعلا ٠

1 ْ 00 1 ' ١ 
 «رطيست وأ مكحتل اهيف عمطمال ىهو «رابتعالا ىلإ وعدت ىتلاراثالا اهيفو ؛تالثملا اهيفو ربعلا اهيفو ش٠

 ؛سفنلاب قلعتتالو ؛ملعلاب قلعتت ىتلا ىهف «بويع مهيف تناك نإو ءرشلا ىوق مهيلع بلغت مل ىتلا ىهو |
 لال امك لذا اهله ةرغا لواتجو «توقتلا ودمع نوال كارلا ضرلإ يذلا لالا اه رتب مل تا اوفو ١

 ةلذأ اهلهأ ةزعأ اولعجو ءاهودسفأ ةبرق ة اولخد اذإ كولملا لإ ) : سيقلب نع ةياكح ىلاعت هللا ٠ْ

 ١(. «نولعفي كلذكو ش٠

 عاقب ىلإ: ةزعلا ةلاسر تلمح ىتلا ىه كلملا ملظب اوسرمتي مل نيذلا كنلوأ سوفن تناك دقلو ش٠ ١ 1

 ءادعأ مه ؛مهمالسإ لعب مهشورع أوضوف لقف ؛ مهتيلهاج ىف كولملا مكح اوبأ لق اوناك اذإو «ضرألا ا

 .ابرغو اقرش هءاول اولمحو مالسإلا بح بح اوبرشأ نأ دعب ؛ءاهتنا مهروصق اوضوق نيذلا مهو ؛ىدرفلا مكحتلا ش٠

 ضرأو ءاهيف ةلذ الف «ةزعلا ضرأ اهنأل ءرايتخالا انايعأل «برعلا ريغ ضرأ ىف رايتا انل ناك ول هنإو ا

 ,ةيندلا نوبأتي نيذلا رارحألا الإ حلاصلا لمعلاو ؛مادقإلاو ةزعلا نيد لقنيالو ؛ةعاجشلا ضرأ ىهو ؛ةيرحلا ش٠
 هت حا
 ٠ش
١ 
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 نأ ام كلذلو ءبرعلا ضرأو ءبرعلا ىف الإ كلذ سيلو ءدئادشلا نولمحتيو ؛لذلاب نوضري الو

 الو «رارف الو «ناوت ريغ نم هيلإ نودهيو «قحلا ىلإ نوعدي مهرايد نم اوجرخ الإ مالسإلاب 0

 . ءارحصلا مال اولمخم مهنأل . 532000 5

 ةماعلا نماطت ثيح ةرصايقلا ضرأ ىف نوكتأ «برعلا ضرأ ريغ ىف ةوبنلل اضرأ انروصت ول ىرتو

 لك ىف نوفلتخي ثيحو ؛مهتنيط ريغ ةنيط نم هوبسح ىتح ؛مهسوفن هل راغصلاب اوثيدو ءرصيقلا مكحل
 سوفنلا قر ثيحو «سوءرلا ىلع ةمئاجلا ةيرصنعلا ثيحو ؛يرهلا الإ مهنيب مكحيال ثيحو ءءيش
 . ةيناسنإلا ةاراسملل قطنم لك ىلع جورخلاو «ماكحلا ىوهل

 «ناوهلاو ةلذملا مهيلع ضرف مهارسكو «ةوبنلا ضرأ ىه سرفلا ضرأ نوكتفأ ؛نامورل نكي مل اذإو
 ىف نولقنتي مهنأ اودجوو «ةيشاحلا لذ اودجو ؛كلملا لذ نع اودعب اذإ ىتح ؛فارشألا ةدايس مهتعزوتو

 نولمحي نيذلا مه مهتلذ ىف ءالؤه لهو ؛كولملا م امأ اوناهو اوغنخو ءمهسوفن تنال دقو ؛ناوهلاو لذلا

 ل اهلجس ىنلا ةنسنإلا ةاركل ىلإ وعدي نيذلا مه ىسفنلامهقر ىف ه لهو ؟ ةزعلا ىلإ مالسإلا ةوعد

 مهانقزرو «رحبلاو ربلا ف مهانلمحو ؛مدأ ىنب انمرك دقلو ١ :هتاملك تلاعت هلوق ىف ىلاعت

 .27 م اليضفت انقلخ نمم ريثك ىلع مهانلضفو «تابيطلا نم

 ,عوضخلا اوفلأ نمم وأ مهتوخن تامأ ىتح «ملظلاب اوسرمت نمم قحلا ةوعد نوكت نأ نكميال

 ىلإ وعديال امنإ ءنوهلاب اوضرو «نودلا ةايحلاب اوعنق نمم الو هنم جورخلاو ؛هنع ىصفتلا اوعيطتسيال ىتح
 .رارحألا الإ ةيرحلا ىلإ الو ةزعل

 دق سانلا نأ نالعإو ؛ةنعارفلا مكح طاقسإ ىلإ وعدت ىتلا ىه ةنعارفلا ضرأ نوكت نأ روصتت لهو

 مهف ءاداسفو اوتع رثكأو ءايغب دشأو «يغطأ وه نمل الإ ةنعارفلا مكح نم اولقتنا امو ءار ارحأ مهتاهمأ مهتدلو

 ؛نولملمتيال «بناج ىلإ بناج نمو 0 ىلإ عاطق نم هيف نولقتنيو «ناوهلاو لذلا ىف نوعراسي

 مهنأ مهل سرادلا بسحي ىتح عوضخل نوفلأي مهنإ لب ءملاظ ملظوأ ءرهاق رهقل نوروثيالو نوجضيالو

 ةزعلا حور مهيف ثيي نأ لواحي نم ىلع مهسوءر نوضغنيو مهلذي نم نونواعيو «هنوئرمتسيو ( هنوميطتسي
 نوحزري ارزوو ؛هلمح نكميال المحو ؛هلامتحا نكميال ائبع ةزعلا نودجي مهنأ بسحي لب ؛ةماركلاو

 ىرجي راهنألا هذهو ءرصم كلم ىل سيلأ :مهل لاقو .هوقدصف «يلعألا مكبر انأ :نوعرف مهل لاق
 .هلإلا تنأ : اولاقف «يريغ هلإ نم مكل سيم مهل لاقو .هوبذكي ملف ىتحم نم

 .اروب اموق اونوكي نأ اولبقو «مهيلع تبصف ةلذلا اوفلأ ىتح ؛ مهسوفن تعضعضت دقل

 ان: ءارسإلا ةروس 2000
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 نإو «هيلإ وعديام اوركنتسا ةزعلا مهل ديري نم مهءاج اذإ هنإ ىنح ؛ مهئامد ىف ىرجم تناك ةلذلا نإ
 ؛هلوقل سيدقت نم مهؤابآ هفلأ ام هيف اوروصتو «رشلاو ريخلا ىف هوعاطأو «دوبعملاك وأ ادوبعم هولعج هرقدص
 نمل الإ «ةعاطلا نوروصتي الف نوعرف عم اوناك مهنأل ءنوضريو «يرعلاو عوجلا نوقوذي ؛هلمعل ةعاطإو
 .ههبشي

 اعد املو ءنوعرف ضرأ ريغ ىفو ءرصم ريغ ىف هثعب ىلاعت هللا هثعب امدنع مالسلا هيلع ىسوم نإ

 موق نم نمآ امف «ريثكلاب سيل بعشلا نم ددعو «ةرحسلا نم الإ ابيجتسم دجي مل قحلا ةوعدب نوعرف
 ةياعدب وعديل ءانيس ىلإ جرخو ؛نوعرف ىلع رحبلا قبطأو .مهب ايجان ليئارسإ ىنبب جرخو «ليلق الإ لوعرف
 هوعنص لجع نم اوذختي نأ اودارأ مهنأ ىتح نويرصملا هيلع ناك امب مهسرمتل اوحلصي مل مهنكلو «قحلا
 ىسوم نأ ىتح «نيبرصملا نأشك مهسوفن تناهو «لجعلا نودبعي نويرصملا ناك امك ءاهلإ مهسفنأل
 ؛مهترقش مهيلع تبلغ ءاهولخدي نأ مهل ىلاعت هللا بتك ىتلا ضرألا اولخدي نأ مهنم بلط امدنع
 . هسوؤك نوعرف مهقاذأ ىذلا لذلا مهيلع بلغو

 ىتلا ةسدقملا ضرألا اولخدا موقاي ) ىسوم لاق دقف ؛مهنع ميركلا نآرقلا هاكح ام أرقاو
 اهيف نإ «يسوماي اولاق * نيرساخ اوبلقنتف مكرابدأ ىلع اودئرتالو ءمكل هللا بتك
 لاق * نولخاد انإف اهنم اوجرخي نإف ءاهنم اوجرخي ىتح اهلخدن نل انإو «نيرابج اموق
 ؛هرمتلخد اذإف «بابلا مهيلع اولخدا ءامهيلع هللا معنأ نوفاخي نيذلا نم نالجر
 ام ادبأ اهلخدن نل انإ ىسوماي اولاق *نينمؤم متنك نإ اولكوتف هللا ىلعو نوبلاغ مكنإف
 الإ كلمأ ال ىنإ بر لاق + نودعاق ائهه اهنإ ءالتاقف كبرو تنأ بهذاف ءاهيف اوماد

 ةنس نيعبرأ مهيلع ةمرحم اهنإف لاق *نيقسافلا موقلا نيبو اننيب قرفاف ىخأو ىسفن
 "04 نيقسافلا موقلا ىلع سأت الف ضرألا ىف نوهيتي

 سأبلا ىلع اوبرتي ىتح «ةنس نيعبرأ هيتلا مهيلع هللا بتكف «نوعرف لالذإ ريثأت نم كلذ ناك
 ؛ةوخنلا اهيف تلتق دق تاقبطلا اندجول دنهلا ىلإ ىندألا قرشلا انكرت ولو .بلاغي ليج ءيجبو ؛ةوقلاو
 . برعلا الإ ةيرحلاو ةزعلاو قحلا ةوعدل سيلف نذإ «لذلل مالستسالا ىلإ اهبعش تعفدو
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 ةمصركملاة كم

 هيلع ميهاربإ ىلاعت هللا ليلخ نأ تبث دقو «ىلوألا ةوبنلا نطوم ةيبرعلا ةريزجلا تناك اذإ - ١
 ىف دجو دقو «ىلاعت هللا تيب ىنبو ؛ناعنك ضرأو قارعلا نيب هفاوطت دعب برعلا دالب ىلإ ىوأ مالسلا
 عضو تيب لوأ نإ ) :هيف ىلاعت هللا لاق ىذلا هللا تيب اهيف أشنأو ءابيجتسم اهيف ةينادحولا ىلإ ةوعدلا
 هلخد نمو ؛ ميهأربإ ماقم تانيب تايأ هيف *نيملاعلل ىدهو اكرابم ةكبب ىذلا سانلل

 . ١١4( انما ناك

 ؛مهتزع طانم اهتلعج برعلا ىف ةريثك بابسأ ترفاضت دقو «برعلا نيب ةزاتمملا ةنيدملا ةكم تناك
 : اهزربأو بابسألا هذه مهأ نم ناكو ءمهتغل عامجو ءمهعامتجا ىقتلمو

 رودت ىذلا اهبطقو ةميظعلا برعلا ةنيدم هدعب نم تناكو ءاهئاشنإب أدتبا ىذلاوه ءايبنألا ابأ نأ ( 1)
 هيلع لاق ذإ ميهاربإ ءاعدل ةباجتسا برعلا دنع ىمظعلا ةناكملا وذ «ميهاربإ دالوأ اهناكسو ىهو ءاهاوق هلوح
 دنع عرز ىذ ريغ داوب ىتبرذ نم تنكسأ ىنإ انبر ) :ىلاعتو هناحبس هللا ىكح امك «مالسلا

 نم مهقزراو مهيلإ ىومت سانلا نم ةدشأ لعجاف «ةالصلا اوميقيل أئبر ؛ مرح كتيب

 نم هللا ىلع ىفخي امو 2نلعن امو ىفخنام ملعت كنإ أئبر *# نوركشي مهلعل تارمشلا

 ليعامسإ ربكلا ىلع ىل بهو ىذلا هلل دمحلا + ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش

 انبر (2 ىتبرذ نمو ؛ةالصلا ميقم ىنلعجا بر + ءاعدلا عيمسل ىلر نإ «قاحسإو

 > () م ءاعد لبقتو

 نم «قيمع جف لك نم اهيلإ نودفي برعلا ناك نأ مالسلا هيلع ميهاربإ ةوعدل ةباجتسالا تناكف
 ,مهلئابق فالتخا عم «نيعمجأ برعلا ىقتلمو ءانمأو سانلل ةباثم راصو ؛مارحلا تييبلا ميهاربإ اشنأ نأ تقو

 ءركفلاب ولعلا ناك نإ اركف برعلا ىلعأ اوناك نيذلا اشيرق مه ةمركملا ةكم ناكس ناكو (ب)
 ءابولسأ اهقرشاو ءاظفل اهحصفأو «ءادأ ةنسلالا ىوفا ناك مهناسلو ءبسنلاب رخافتلا ناك نإ ءابسن مهفرشأو

 صرحلا دشَأ نيصيرح ءارعشلا ناكف «شيزق ةغلب ةيبدألا مهراثأ نوكت نأ ىف نودهتجي برعلا ناك كلذلو

 . ىشرقلا ناسللا جهن ىلع نوكي نآب نوزتعيو «شيرق ةغلب مهرعش نوكي نأ ىلع
 نيب لجسي امنأك «ةبعكلا راتسأ ىلع هرعش قلعي قبسلا بصق لاني نم نأ بدألا ةاور ركذ دقلو

 . سانلا نيب هتناكمو « ةيرعشلا هرثأم برعلا

 )١( ميهاربإ ةروس (؟) .95ا!/. 95": نارمع لآ ةروس :/71 - 1٠ .
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 ٍرقتسمو ؛ىنيدلا برعلا تيب راص هنأ ذإ «بابسألا ىلعأ وهو ءاهب مارحلا تيبلا دوجو (ج)
 فّطختيو ءانمأ امرح انلعج انأ اوري مل وأ ) : ىلاعت لاق امك «نونمأي هبو ءنوجحي هيلإ ؛مهفرش
 . 20(نورفكي هللا ةمعنبو نونمؤي لطابلابفأ ٠ ءمهلوح نم سانلا

 ىتح مرحلا لعخاد اولدتقي نأ اولتقي نأ مهسفنأ ىلع نومرحي ؛تيبلا ةناكمل مهسيدقتل اوناك دقت
 هللا هداز ؛ ؛ ىكملا مرحلا ىف مهسفنأ ىلع هنومرحي اوناك مهعمج قرف ام رأثلب ذخألا ىف مهديدشت عم مهنأ

 ؛ىسفنلا سيدقتلا ناكمل ءوسب هسمي الف هيخأ وأ هنبا لتاق ىقلي ناك لجرلا نأو ءاميركتو افيرشت ىلاعت

 اوناكف «مارحلا هللا تيب ىلإ جحلا هيف نوكي ىذلا نامزلا اضيأ نومرتحي لب ءطقف ناكملا نومرتحيال مهنإ لب

 ةجحلا وذو ةدعقلا وذ ىهو ؛مرحلا رهشألاب ىمسيام وهو ؛ةرمعلا رهش الو «جحلا رهشأ ىف نولتاقتيال .
 . رضم بجر ىمس كلذلو ءرضم ةرمع هيف تناك ذإ «نابعشو ىدامج نيب ىذلا بجرو ؛مرحغاو

 هإف ؛ءادتعا اهيف ناك اذإ الإ مرحلا رهشألا ىف لاتقلا عنمو ؛تيبلا ةمرح دعب نم مالسإلا رقأ دقو
 . هسفن نع هيلع ىدتعملا عفادي الأ سفنلا ملظ نم نوكي

 اهل رقت نم لئابقلا ىف نكي ملو «لئابقلا نيب عزانت عضوم ةيبرعلا ءارحصلا تناك دقل ( د )
 ؛مهيقالتو ؛مهرفاضتو ؛مهنواعت نم ائشان اناطلس ناك هنأ ديب ؛ةلودلا ةفص هيف نكت مل نإو ؛ةكم الإ «ماظن

 تدجوو «ناطلسلا عسنا اذإ زوجي هنإف ؛ءادتبا ةلود نكت مل نو ءرارحأ موق نيب ذفنمو ءىشان رح ماظن وهف
 ءبعشلا نم ةراتخلا ةسايرلا اهيف نودجي مهنأل ءدعب نم برعلا ةلود هيف نوكت نأ حلصي «ةتباثلا ةردقملا
 . ةيبرعلا دالبلا ىف ىعيبطلا باختنالا ىضتقمبو « لئابقلا اهيف ىقالتت ىتلا ةيبرعلا ةدارإلا ىضتقمب

 رجاتملا اهيف تناكف «سرفلاو مورلا نيب ىراجم لاصتا تاذ ةمركملا ةكمب شيرق تناكو (ه)

 ؛سرفلا ضرأ ىف اهءارو ام ىلإ ذفنت نميلا نمو ءاهيلإ مورلا عئاضب ةلماح نميلا ىلإ ةبهاذ حورتو ودغت
 . نامورلا نم هءارو ام ىلإ لصتل ماشلا ىلإ بهذت نميلا نم ذخؤت ىتلا سرفلا عئاضب تناكو

 نميلا نيب ؛ ةيبرعلا دالبلا طسو ىف تناك اهنأ ةيداصتقالا ةزيما كلت اهل تناك ةكم نأ ىف ببسلاو

 ىف ىراجتلا عوزنلا كلذ قوفو «ةيبرعلا ءارحصلاب ربلا قيرط نع تناك كلذ نابإ تالصاوملا نأو «ماشلاو
 . مهينغي عرز ةكم ىف نكي مل ذإ ءمهل اقزترم اهوذختاو «ةراجتلا اوفرتحا « شيرق لهأ

 مايأ ىف دقعت ىتلا قوسألا ىف قفصلل اليبس جحلا مسوم نوذختي برعلا ناكو
 . اهربكأ وه ناكو ؛هريغو ءظاكع قاوسألا هذه نمو «جحلا

 . ا تويكنمعلا ةروس 0(ع00
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 اهيف قاوسألا تناكف ءمهرعش جيورتل اقوس قاوسألا هذه نم ءارعشلا ذختا دق ةينايبلا برعلا ةبغرلو
 .ىنايبلادازلااهيفو' ىداملادازلا ظ

 ءاتشلا ةلحر همهفاليإ شيرق فاليإل) ةبراجتلا شيرق حور ىف ىلاعت هللا لاق دقو
 ."0(فوخ نم مهنمأو ؛عوج نم مهمعطأ ىذلا هتيبلا اذه بر اودبعيلف هفيصلاو

 دوه نيدو «ميهاربإ نيد اوسنف «برعلا تداس ةينثولا نأ ماقملا اذه ىف ركذي نأ بجيو (و )

 نموخأ ةكم ىف اشيرق لعلو ؛حارقلا رهاطلا ءامل 1 كانابنل نايرس ةينثولا مهيف ترسو مهريغو حلاصو
 ؛ مهضرأ نم ثعبنت ملو ؛مهريغ نم مهيلإ ترس ةينثولاف «برعلا ر ايخأ ثدن امك «ةينثولا ىف لخد

 0 يس لاو ءرصعلا كلذ ىف ترثك ىتلا تاجوملا نم ةجوم اهنكلو

 ريغ ضرأ نم مهيلإ تءاجو ؛مهلوح نم مهيلإ تدفوو ؛برعل ىف ترس ىنيدلا ريكفتلا نم ةجوم
 . مهضرأ

 «سفنلا ىف الغلغتم اناميإ ناثألاب مهناميإ نكي مل اشيرق ةصاخ برعلا نأ ىلإ لبق نم انرشأ دقو
 ميهاربإ ميلاعت نم ةيقبو «نوكلا قلاخ وه ىلاعتو هناحبس هللا نأب داقتعا ناثوألا ىف داقتعالا عم ناك هنأ ذإ

 ىلع ددرت تناك ةثوروملا هظافلأو «فارحبا وأ فالتخا ىلع اهب نوموقي اوناك حب كسانمف ؛مالسلا هيلع

 . مهتينثو نم برقي فير

 ديحوتلا تمواق دق ةينثولا تناك اذإو «ةلاسرلا عضوم اهلعجي ناك مهيف ميهاربإ ةنايد نم اياقب نوكو

 ةسفانملاو «ةيلهاجلا ةيبصعلا طلست نم لب «داقتعالا لجأ نم اهلك تناك امف هلم دمحم هب ءاج ىذلا

 كرشلا ةمواقم ىف ثدحتن امدنع ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس امك ٠ اهذاخفأو شيرف وطب نيب فرشلا ىف

 . هلم ىبنلل ةكم ءامعز ةمواقمب كلذو «ةينادحولل

 ىتش نم «لئابقلا ءاربكو برعلا لايأ عمجج ىتلا ةردنا راد اهب تناكف برعلا عامج ةكم تناك
 نودجيال عماج رمأ ىلإ اوجاتحاو رمأ برعلا مهأ اذإف «لامشلاب ةنساسغلا ىلإ ابونج نميلا نم ؛ةريزجلا
 دودج نم ناك مهبرقأو ؛ « شيرمل اهيف ةسايرلا تناكو ؛ةمركملا ةكم ضرأ ىف ةودنلا راد الإ | مهعمج ةباثم

 ؛هعبط ءوده عم ناكو «هتايح ردص ىف شيرق ةودن رضحي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو هلل ىبنلا

 . راصبألا هيلإ علطتتو «راظنألا تفلي هسفن نانئمطاو

 ؛ لوسرلا ىأرف «نميلا لايقأ نم ليق ةودنلا رضح (بادآلا رهز)باتك ىف ءاج امك هنأ ىوري

 ىف ءرصبلا دحأ ريخلا ريغ هيف ىري ام ناك اذإو «نمؤملا نانئمطا لوقلا ىلإ نأمطا اريخ هاري ام ضرع املك
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 ءارذع ىنيعب ةراتو ةؤبل ىنيعب ةرات مكيلإ رظني مالغلا اذه ىرأ ىلام»: ليقلا كلذ لاقف «ناوه ريغ نم ؛ةداوه
 اميسن تناك ةيناثلا هترظن نأو لو ءاداؤف اداؤف مكتدفأ تمظتنال اماهس تناك ىلوألا هترظن نأول هللاو «ةرفخ
 . (مكتاومأ ترشنأل

 ةيدوهيلاو «ةميدقلا تانايدلا ىف تركذ دقف «ميدقلا ىنيدلا خيراتلا ىف ةناكملا اهل كلذ قوف ةكمو

 . ةمركملا ةكم لاح لوح ةيحان ىف ملكتن كلذ ىف ضوخن نأ لبقو .ةينارصنلاو

 : ةلزنملا هذه ًاهغولبو ةمركملا ةكم هكف ءانب لوأ

 ؛ةيراخجو ةيفاقثو ةيموقو ةينيد ناعم نم انركذ امل ؛برعلا لامأ عمطم تراص دق ةكم نإو - ؛؟
 نع انتسارد ىف هنم دبال رمأ كلذ نإو «برعلا نيب ةناكملا هذه اهلينو ءاهتيسدق تقو ةفرعم نم دبال نكلو

 . ديعبلاو بيرقلا اهيضامب اهلاصتاو . ةنيدملا هذه ىف رهظ ىذلا ىبنلا

 ةطيحلا لابجلا هذه نيب نم ذفنيو ءاهبناوج لك نم ءادرجلا لابجلا اهب طيخم ضرألا نم ةعقب اهنأ ركذف
 نوكيو «رحبلا فيس ثيح ةدج قيرطب ىناثلا اهلصيو «نميلا قيرط ىلإ اهب كلس اهدحأ ؛كلاسم ةثالث
 تناك نإو ؛مدقلا ذنم اهلاصنا حضتي كلذبو «برثيب رمي ثيح ءماشلا قيرطب ثلاثلا اهلصيو «ةدج ًافرم
 . ةديعب ةّقشلا

 اهعجتنمو «لفاوقلا ىقتلم «ةيبرعلا دالبلا طسوتت ىتلا ةنيدملا كلت اهيف تئشنأ ىتلا ةعقبلا تناك دقو
 ناكو «نويعلا ءام ةعقبلا هذه لوح ىداولا ىف ناك ثيح اهلابج نيب حيرتستو ىوأت ثيح ءرفسلا ىف

 . مهلفاوقب راجتلا اهب ذولي ناك «ةروثنم نكامأ اهنم برق ىلعوأ اهراوجب
 ؛ةبعكلا ءانب ىلاعت هللا همهلأو ليعامسإ اهدلوو هتيراج رجاه ةعقبلا هذه ىلإ توأ امدنع ميهاربإ نإ

 نيوكت ىلإ ىدأ ىذلاوه سدقملا تيبلا كلذ ءاشنإ نإو «لبق نم انولت امك «ةدابعلل تيب لوأ تناك ىتلا

 . ليزنتلا مكحم ىف ميركلا نآرقلا اهركذ ىتلاو ؛تثدح ىتلا عئاقولل ريوصت اذه نإو «ةنيدملا

 ىضاملا كلذ ىف ندملا ءادتبا ةفرعم نإو «ةنيدملا ءانب ءادتبا ىلع ةحجار ةلالد انلدي ام خيراتلا ىف نإو
 روصعلا هذه لاثمأ ىف اهنكاسم دجوت ال ندملا نإف ,حجار وأ مزاج هجو ىلع نوكي نأ نكمي ال قيحسلا
 ؛ سدنهتو ىنبتو « ططختو ءىشنت «ةمئاق ةتباث ةموكح اهل ضرَأ ىف نكت ملو ؛ءارحصلا ىف أشنت ىتلا ةديعبلا

 اهيلإ لخدي نارمعلاو ءانب اهديزي نامزلا ذخأ مث ءتجردت مث ءدجسملا ءانبب تأدتبا اهنأ روصتي ىذلا امنإ

 ف ا ل يي ايي ليفي ل فلاي اذيملا

 ٠ مالا ملسو هيلع هللا نيببنلا مئاخ

 . 9 م . هو رو 6 عؤسل
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 داليم لبق اهؤاشنإ نوكي هنإف «ةينيدلا رداصملا هيلإ تأموأ ىذلا روصتلا ساسأ ىلع اهروصت نإو ؛ائيشف ائيش

 . انرق رشع ةعست وحنب حيسملا
 لئابقلا لوخد لبق مالسلا هيلع ميهاربإ اهانب لقألا ىلع وأ «تينب دق ةبعكلا نأ اذه نم دافتسيو

 ال كلذ ىلعو ءانرق رشع ةسمحخ وحنب مالسلا هيلع حيسملا داليم لبق نظن اميف تلخد اهنأل ؛دنهلا ةيرآلا

 دنع ةسدقملا اديفلا بتك ىف هلع دمحمب ريشبتلاو ؛ةبعكلاو ةكم ركذ ءىجي نأ ىف ةبارغ ةمث نوكت

 . ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس امك دونهلا
 لبق كلذ ناكأ ءاوس «ةينبألا هلوح هدعب نم تفتلاو ؛ميهاربإ ةمكلا ىب ىذلا نإف نكي امهمو

 . ةريثك صوصن ىف كلذ ميركلا نآرقلا لصفو ؛عمجتلا دعب ناك م أ ةكم ةنيدم نوكتل ةينبألا عمج

 لمتشي ىتلا ةيخيراتلا عئاقولا ىف كيكشتلا ةيحان نم ميركلا نارقلا ةمجاهم نولواحي نيذلا نكلو

 . درجما كشلا نوريثي وأ «نورتفي وأ نوركنب «اهيلع
 ةطبارب برعلا نيبو مهنيباوطبريل اهولاق دوهيلا عنص نم ليعامسإو ميهاربإ ةصق نإ هلوق بيرلا ربثف

 محرلا ةطبارل مهتبارق ىوذ مهيلإ نووؤي ذإ ءمهءاويإ اونسحيل : مهتمومع دالوأ اونوكي ىتح «بسنلا ىبرق نم
 ءادحوم ناك ىذلا مالسلا هيلع ميهاربإ نيد ن نيبو «ةيبرعلا ةينثولا نيب دعابتلا همالكل ادهاش قوسيو ؛ مهنيب

 . نائوألا مداه ناكو

 ىنييال امالك قاسف نآرقلا ىف كيكشتلا ةرهش هيلع تبلغ خرؤملا وأ بناكل كلذ نأ قحلا ىفر
 رمأ مده لواحي هنإ «ةتباث عئاقو ىلع نعطلا ىنبي نأ بجي ناك هنأل «ةتباث عئاقو نم ىملع ساسأ ىأ ىلع

 ةيوامسلا بتكلا هيلع تقباطت دقو ؛ روصملا هذه ىلإ ءاجي ىتسنرك لعب زو ىلا هرك ذ «ررقم فورعم

 اهب نمؤي ىتلا ميدقلا دهعلا بتك ىأ «ةاروتلا ىف ليعامسإو ميهاربإ ركذ ءاج دقف ءاهنم ةفرحلا ىتح
 . برعلا دالب ىلإ اوءاج مهنأو «نويحيسملا

 (نييحيسملا دنع ميدقلا دهعلا بتك يأ) ةاروتلا ىف ءاج دقتف

 اءارحصلا ىأ) ربل ىف اهنبإ اهباهذو ءاهلمحو ةيراجلا رجاه ربخ سداسلا حاحصإلا ىف ءاج دق
 اهنأ رجاه تأر ال... نسي اهنم قزرأ ىلعل ىتيراج ىلإ لخد ام «ةدالولا نع ىئنكسأ دق برلا اذ ره)

 «كنضح ىلإ 2 تعقو ؛كيلع ىملظ :ميهاربإل ىاراس تلاقف ؛اهنيع ىف ترغص تلمح

 . كتيراج اذ وه :ىاراسل ميهاربإ لاَقف «كنيبو ىنيب برلا ىضقي ةب ءاهينيع ىف ترغص تلبح اهنأ تأر املف

 7 برلا كالم اهدجوف ءاههجو نم تبرهف «ىاراس اهتلذأف ؛ كينيع ىف نسحي ام اهب ىلعفا كدي ىف

 نيأ ىلإو ؟ تينأ نبأ نم ؛ىاراس ةيراج رجاهاي:لاقو ءروش قيرط اهيف ىتلا نيعلا ىلع «ةيربلا ىف ءاملا نيع
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 رت رج و تترج تجر جوج تخص تحج تخت تح وج وت نب وج حوت نس حج جوج جرح جوج ا حض وس حوا نجح وت سو حج و حوحو تت ور تب و ص ونوس وت تو سوح سسوس جس
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 4 نإ دلك ب الا نكح دلتا نا وسو زا ىلا ولا زو وش لك إد وش كلا تبا ريد زت ولحن يشوش نش دز جحر جن سو ص ص سن وإ سس و و سوس سس و و سسوس ون سوس وس ا و وسو وس روس سس و سس سس سس سو ور رو ووو ودم

 ىعضخاو «كنالوم ىلإ ىعجرا :برلا كالم اهل لاقف .ىاراس ىتالوم هجو نم ةبراه انأ :تلاقف 'نيبهذت
 ىلبح تنأ اه :برلا كالم اهل لاقو ءىصحي الف كلسن رثكأ اريثكت :برلا كالم اهل لاقو ءاهيدي تحن
 ءدحاو لك ىلع هدي ءايشحو اناسنإ نوكي هنأو ؛كتعارضل عمس دق برلا نأل ؛ليعامسإ هنيعدتو نيدلتو
 ش ( نكسي هتوخإ عيمج مامأو هيلع دحاو لك ديو

 ةبرقلا نم ءاملا غرف امو «عبس ريب ةيرب ىف تهاتو تضم :نيرشعلاو ىداحلا حاحصإللا ىف ءاجو
 : تلاق اهنأل «سوقلا ىمرم ىلع اديعب هلباقم تسلجو تضمو ؛راجشألا ىدحإ تحن دلولا تحرط
 دق هللا نأل :ىفاختال :ءامسلا نم رجاه برلا كالم ىدانو مالغلا توص هللا عمسف ؛دلولا توم رظنأ ال
 حتفو ؛ةميظع ةمأ هلعجأس 5 هب كدي ىدشو ؛مالغلا ىلمحا ىموق ءوه ثيح مالغلا توص عمس

 ربكف ؛مالغلا عم ىلاعت هللا ناكو ؛مالغلا تقسو ؛ءام ةبرقلا تألمو تبهذف «ءام رثب ترصبأف ءاهنيع هللا
 ..( رصم ضرأ نم ةجوز همأ هل تذخأو ؛ناراف ةيرب ىف نكسو ناكو

 هنأو «ةراس ةيراج رجاه نم دلو ليعامسإ نأ ىلع لدت ةاروتلا ىف ةحيرص صوصن هذه ()- 7

 دلو نم ليعامسإ نوكي نأ ركنم ىلع ةجح اذه نأو ؛ةبعكلا لوح تناك دق ىهو «ناراف ةيرب ىف دلو
 . ةمومع دالوأ مهنأ نابسحب «برعلا ىلإ اوبرقتيل اذه اولاق دوهيلا أو ءزاجحلا ضرأ ىلإ ءاج هنأ وأ ميهاربإ

 امو ءاضيأ ةاروتلا ىف كشي هنأكو «ليلد الو «ةنيب ريغ نم «ريثم رمأ كيكشتلا اذه نأ ىلعو (ب)
 . كلذ ىلع ةقباس اهنإ لب «برعلا نم دوهيلا بيرقتل ةنراقم ةاروتلا تاحاحصإ تناك

 مهيضام ىف ىدوهيلا عبطلا نأل كلذو «هراثأ ام ةضقانم ىلع ةتباثلارومألا لدت هراثأ ىذلا كشلا نإ

 مهو نولوقيو ؛هؤابحأو هللا ءانبأ نحن :نولوقي اوناك مهنأو  مهنيد ريغ نيدب دحأل نوفرتعيال مهنأ مهرضاحو
 ىلع نولعتسي ةيبرعلا دالبلا ىف اوناك مهنأ فورعملا نأو ... ليبس نييمألا ىف انيلع سيل :برعلا ىنارهظ نيب
 .باتك نم اوتوأ امب نولعألا مهنأ نونظيو برعلا

 ريرحنلا بتاكلا كلذ معز ىف اهل لصأ ال دوهيلا نم ةاعدملا ةمومعلا نإف كلذ قوفو (ج)
 ,دوهيلاو «ةبرعتسملا برعلا نومسي نيذلا مهو ؛مالسلا هيلع ليعامسإ ىلإ ىهتنت ىتلا ةيناندعلا برعلل تناكف

 امنإ ءاسؤكأ باذعلا مهوقاذأ نمو ؛نامورلا مهدعب نمو ءراتتلا تنع نم مهنيدب نيراف برعلا ىلإ اووأ امدنع
 «نييناندعلا ىلإ بسنلا ءاعداب نييناطحقلا اوقلمتي نأ لفعي لهف ءناطحق برع ضرأ ىلإ اووأ
 ءاعدالا نوكي نأ ريرحنلا بتاكلا هكردي مل ىذلا لوقعملا امنإ ءاهوحنو ةمومعلاب ةبارقلا طابرب مهنيب طابترالاو
 «لوقعم لك افلاخم مهفرصت نوكي نأ الإ كلذ مالك قدصي الو «نييناندعلا دنع ال ؛نييناطحقلا دنع
 ) . بتاكلا كلذ لقعك «نوديري ام سكع نونأيو
 اال كك

 كتل
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 ,لوبقلاب لوقعلا لهأ هاقلت لوصوم تباث خيرات مهل ةيناندعلا برعلا نأ ظوفحما برعلا خيرات نإو 0(

 مواقي الو «همواقت تانيبو ؛هضهاني ليلدب الإ ضفريال لب كشلا درجمب ضقني ال لوبقلاب ءاملعلا هاقلتي امو

 موقي ىتح «هب لخؤي دهاش لاوحأالا رهاوظو ؛ ماهفالا تلضو ( قئاقحلا تعاض الاو كنقلا درجمب

 . هفالخ ىلع ليلدلا

 فيكف ءادحوم ناك مالسلا هيلع ميهاربإو «نوينثو ليعامسإ دالوأ نأب معزلا نأو (ه)

 نم نأ هادؤم نآل ءدساف قطنم «نيينثولل ابأ نوكي نأ نكميال دحوملاو ؛نوينثو برعلا نأب لوقلا وأ ؛نايقتلي

 ةقبطلا ىف اوناك ولو ؛ةيرذلا رخآ ىلإ نييباصلا دالوألا نم اهلك هتلالس نوكت نأ بجي ادحوم نوكي

 كلذ ناك اذإو ,ءابالا اياصو نع ءانبالا فرحني لق هنإف ؛ لطاب مالك كلذو (« نيدحوم ؛ةئاملل ةممتملا

 . ةيرذلا نم ةديعبلا تاقتبطلا ىف ابيرغ نوكيال هنإف ءاهنم اييرق نوكي اموأ «ىلوألا ةقبطلا ىف ابيرغ

 احضاو هرثأ كرتو «ةينثولل ابراحم ديسحوتلا ىلإ ايعاد قافآلا ىف فوط دق مالسلا هيلع ميهاربإ نإو
 اذإ بولقلا نكلو ؛اهتدابع 0ك قحلا ليبس ةكلاس عةدحوم هتيرذ تناك دقف ( هتيرذ اصوصخو برعلا ىف

 ةيرذ اصوصحنو « ىبرعلا لقعلا ىلع ةضراع ةينثولاف «ةينثولا ىلإ لصت ىتح ائيشف اعيش فرحنت دق دهعلا مداقت

 ميهاربإ ميلاعت نم اياقب مهتينثو ىف ناك كلذ عمو مهيف ةليصأ نكت مل ةينثولا ْنإف «مالسلا هيلع ميهاربإ
 امكو «ءامدقلا نييرصملا دنع ناك امك «ءاشنإلاو قلخلا ةوق اهل مهناثوأ نأ نونمؤي اوناك امو «مالسلا هيلع

 نم مهتلأس نئلو) ءهدحو ىلاعت هلل نيوكتلاو قلخلا نأب نورقي اوناك لب «نامورلاو نانويلا دنع ناك

 هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام ج نولوقيو ؛©»( هللا نلوقيل ضرألاو تاومسلا قلخ
 ١ , 01 ىفلز

 : نيرمأ ةيحان نم ميقتسملا ىملعلا جاهنملا ثيح نم ةبارغ هيف قرشتسملا بتاكلا كلذ ريكفت نإو

 نم بيرلل غوسم ىأ ريغ نم كشلا ملاع ريثي نأ ىلع جاهنم ىأب ةناهتسالا نم هنأ : امهلوأ

 ءايشالا قئاقح ىف نوكشي نيذلا نييئاطسفوسلا ةقيرطل ةراثإ كلذ نإف هب عوطقملا مزاجلا رمألاب نرتقت رومأ

 نكلو ؛نيقيلا براحي ىتح ءكشلا غوست ةنيب ىأ ريغ نم وأ ءىملع ثعاب ىأ ريغ نم ادرجم اكش

 ىذلا ىدرملا بمعتلا ناطيش الإ هاسنأ امو ءهل فصولا اذه حص نإ ثحابلا كلذ اهيسن ةيهدبلا رومألا هله

 . 2ةرودصلا ىف

 اهيلع ىرجيو «ريغتتو لوحتت سانلا ىف دئاقعلا نأ «ةيسفنلاو ةيعامتجالا قئاقحلا نم نأ : امهينا

 ؛«ىدتهيف لاضلا دشريو ؛قحلا ىلإ ىدهي تبا باتك كانه نكي مل م ؛ هقيرط ىف رمتسيو «ريغتلا ماظن

 . فارحنالا عنمي انازيم نوكيو

 ٠ ( توبكنعلا ةروس :١".  000جحلا ةروس 0( .؟ : رمزلا ةروس :1 5.
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 : ةفرشملا ةبهكلا لجأل سيدقت نطوم ةمركملا ةكم

 خيراتلا رداصم ىف اهمسا درو دقو ؛ةبعكلاو ةكم ركذ هيف ءاج ماعلا ىناسنإلا خيراتلا نإو - 5
 ىلإ مدقلا ىف دتمت اهنإف «كلذ نم مدقأ اهنإو . "''اياروكام ىردنكسإلا سوميلطب باتك ىف اهمساو ةينانويلا
 اهنأ ىلإ «دعب وأ برق نم ءىموي ال «داليملا دعب ىناثلا نرقلا ىف اهل هركذو ءداليملا لبق انرق رشع ةعست

 . دوجولا تقول انابيب سيلو «دوجوملا نع رابخإ وه ذإ هيف اهواشنإ سيلو ءرصعلا كلذ لبق ةدوجوم ريغ تناك
 امو ؛ةكم اهيف تناك ةدابعلل نكامأ ةيبرعلا ةريزجلا برغ ىف ناك هنأ اوركذ ماع لكشب نوخرؤملاو

 نكامأ نوركذي نوخرؤملا ناك اذإف ءاهنم برقلاب تناك ىنمو «ةفلدزملاو «تافرعو .ةورملاو افصلا نم اهلوح

 . ضرألا هذه ىهف ةيبرعلا ةريزجلا برغ ىف ةدابعلل

 لاق ىذلا دبعملا نأ ىلإ ليم تسغوأ بهذ دق :٠١ ىلع داوجل مالسإلا خيرات باتك ىف ءاج دقو
 . "' ( ةكم وه روهشم دبعم هنأ ىلقصلا رودويد هنع

 : نارمأ اذه نم دافتسيو

 . ماعلا خيراتلا ةداهشب ةمئاق تناك ةكم نأ : امهلوأ

 دالب نم ناكم لك نم جيجحلا هيلإ دفي ادبعم تناكو ءاهب تناك ةبعكلا نأ : امهيناثو

 «برعلا دنع اهتلزنمبو ؛ميدقلا ِق ةبعكلا سيدقتب نيخرؤملا تاداهش هله - 5

 كلذ عم 'ةقارهم ءامدو (ةرمهلم ابورح تثدحأ تايبصعو لئابفو ,عزانم مهفرفت عم اهلوح مهعامتجاو

 ىلاعت هللا اهداز ىتلا ةينبلا هذهل اسيدقتو «تيبلل امارتحا ههتاراثب نيذخآ الو « نيباحتم ريغ وأ نيباحتم نوفتلي

 . افيرشتو اميركت
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 نامصزلاو ناكملا

 ؛ةيبرعلا دالبلا نيب هب زاتمت تناك ام ىلإ انرشأ دقو «ةلاسرلل راتخلا ناكملا ىه ةكم تناك - ؛*

 لجست نأ ىلع نولمعي مهؤارعشو ؛تاغللا حصفأ مهتغلو ؛برعلا ىقتلم ىهف «ةيفاقثلا اهتناكم ىلإ انرشأف
 راوجب ةيماعلا تاغللاك اهراوجب ىرخألا تاغللاو ىحصفلا فصوب صتخت ىتلا اهنأكف «شيرق ةغلب مهراعشأ

 ىف نوقتليو ءاهضرأ لك نم نولسنيو نوجحي اهيلإف «ىنيدلا مهاقتلم ىهو ءرضاحلا انرصع ىف ىحصفلا
 ريغ نم نولداجتيو ةاحالم ريغ نم نورخافتي اهيفو «مهبدأ جوريو ؛مهعئاضب جورت اهب ءاهعوجمو اهقاوسأ
 ىلع نوقتلي الو «ةبحلاو نيدتلا ىلع نوقتليو ءاهنافجأ ىف فويسلا دمغتو ؛ءامدلا نقَحم اهيفو «ةافاجم
 مهكرادم ردق ىلع كسنلا الإ مهمامأ نوريالو ءاهنوربدتسي مهداقحأو اهنوحرطي مهمالآ ءءاضغبلاو ةوادعلا

 ىف نوعمتجي اوناك ءاهرهاظ ىلع ةبعكلا ىف اهمنص اهل ةليبق لك نأ عمو «بيطلا لوقلاو «عفانملا لدابتو
 . هادع ام نيحرطم مارحلا تيبلا سيدقت ىلع ةدابعلا

 نمو نميلا نم ءىج ىتلا لفاوقلا ىقتلم ةيعامتجالاو ةينيدلاو ةيفاقثلا ةلزنملا هذه عم ةكم تناكو

 ةلقانلا لوقعلا اهيف ىقتلتو ءرجاتملا اهيف ىقتلتف «ةريزجلا برغ ىصقأ نم ءىج ىتلا لفاوقلاو «قرشلا ىصقأ
 برثيو ةكم ىف هنأو «كرادملا سمي هنكلو «بولقلا قامعأ ىلإ لصي الو ءايحطس القن ولو «تاراضحلل
 ل ا ب ةوادبلا ىقتلت

 ( بللا ىقبيو ءثبخلا ىفتنيف ءاهيف ةيبرعلا ةراضحلاو ةوادبلا ءافص ىقتليو ؛ةوفج ريغ ىف سفن ةوقو
 ظ . ميركلا

 ىلع نوكت ضرأ ىف تناك ةيدمحما ةلاسرلا نم ةبرقم ىلع تناك ىتلا ةيهلإلا تالاسرلا رثكأ نإو
 ةلباق مهسوفن نوكت ككئوأ نأل ءارحصلا طسو ىف تاحاولاك اهلثمو ىداوبلا ىف ىه وأ ىداوبلا نم ةبرقم

 . اهكرادم ىف ةفلختم ريغو «ةلاسرلا نم ديدجلل

 سس سا ؛ ىهلإلا ىحولا تافيلكت ىقلتل حلاصلا ءافصلا اهيف نوكي ذإ )١(

 و ىركف تانعإ ريغ نم ءاهرضاح اهل ريني ام اهيضام نم جرختستو ءاهيضامب اهرضاح طبرتو ركفتو
 روغأ ىف لكتسم تسيل ءريصقلا نامزلا اهوحمي «ةرهاظ اهضارعأ نوكت ةلاسرلل تامواقماو «ىسفن داهجإ
 . بولقلا قيمع ىلإ هجتيالو «حوطسلا ورعي ربيغتلاو ء.اهحطس ىلع اهنإ لب «بولقلا ايابخو « سوفنلا

 ىكلف ةدئاس راكفأو «ةتباث ديلاقتو «ةخسار تاداع اهيف نوكت تاراضحلا تاوذ نئادملا نإو (ب)
 ؛ نأ ذإ «ديدجلا ريكفتلل زيح ةمث نوكي ىتح «تألتما ام ناهذألا غيرفت بجي ةديدجلا ةديقعلا لخدت
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 ديدجلا نيدلا ءاج اذإو ءاهؤلمت الطاب تناك مأ اقح تناكأ ءاوس تافسلف نم اهب لصتي امو مولعلا

 عيضت نيبصحتملا عم ةلداجلاو «ةلداجما تامداصملا باوبأ لقأو «مهل دج امو « اوفلأ ام نيب ةعراصملا تناك

 . ايفاص ايقن اهرهوج ودييالو «قئاقحلا اهيف

 ىلإ لصت ىتح دتشت ةرطيسملا ةمكحتسملا ديلاقتلاو ءسفنلا ىف زكرت أطخ ولو ةيملعلا راكفألا نإو

 . اهعالتقا ىلإ لوصرلا لهسيالف هراوغأ
 ىف لوقنو «كلذ مهل تاراضحلا لهأ نأ امكءديلاقتو تاداع مهل ةيدابلا لهأ نإ لاقي دقو

 بولقلا ىلع رطيستو ؛ناهذألا ىف لغلغتت ةيركف رصانع ىلع زكترتال ودبلا ديلاقت نإ :كلذ نع باوجلا
 ازكار نوكي ال سفنلا ىف لغلغت ريغ نم لمعلا ةرئاد ىف نوكي امو ؛تاراضحلا دالب ىف ءارآلاو راكفألاك
 . قيمعلا ريكفتلا هؤشنم نوكي ىذلاك ءاتبا

 سوفن ةيفاصلا ةيدابلا ىف هلوخد لهسي ديدجلا نيدلا نإف ءكلذ تديأ دق براجتلا نإو (ج)

 .اهلهأ

 ول مهدنع نوكي نيذلا ةيدابلا لهأو عدي لوريسيو ؛هنولمحي سان نم هل دبال نيد ىأ نإو )د(

 مهنأ نويعامتجالا ررق دقلو ءالامتحا رثكأو ءادالج دشأو ءاسفن ىوقأ نونوكي ىسفنلا ىقرلاو ريكفتلا نم

 مهيف لب .مهبولق بصت مل ةراضحلا عاضوأ تمادام نودقتعي ام ليبس ىف داهجلا ءابعأ نولمحي نيذلا مه
 ظ . لامتحا ةوقو سأب

 ىف مهثعب ناك ءامسلا نم مهيلإ ىحوأ لسرب تءاج ىتلا نايدألا دج اننإف ؛ةمئاق دهاوشلا نإو
 ىف اوشاع نيذلا ةوقلاو سأبلا لهأ نم امئاد نوعباتلا ناكو ؛ةوادبلاو ةراضحلا نيب نوكت ىتلا ضرألا
 . رضحتلا ةوارطب تبيصأ ىتلا ندملا لهأ نم اونوكي ملو ءاهءاوأل اومواقو ؛ءارحصلا

 ىف الإ ةلاسرلا هيلع تلزنام نكلو ؛نوعرف موق ىلإ لسرأ دقف ؛مالسلا هيلع ىسومب كلذ ربتعاو
 اولمح نيذلا مه اوناك امو ءرصم لهأ نم هل نوبيجتسي نيذلا دجو امو ؛ماشلا دودحل ةمخاتملا نيدم ضرأ
 : . مهريغ هلمحو ؛هدعب نم غيلبتلا ءبع

 أودرم مهنأل كلذو ؛هدعب نم اهئبع اولمحي نأ نم مهسوفن ىف 5 ليئارسإ ونب ناك دقلو

 وعيطتسيل ةيدابل ىف سأبلا ىلع اوبرتي نأ نم ١ ناكف ؛مهنم اونوكي مل نإ نيرصل نالخا ىلع
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 ةنس نيعبرأ مهيلع ةمرحم اهنإف لاق ١ : اهيف اوميقي مل نإو اهولخدي نأ مهل بتك ىتلا ةسدقملا

 .20(نيقسافلا موقلا ىلع سأت الف ضرألا ىف لوهيتي

 للعو ؛نييبروألا ضعب ءاجو ءطققف نييماسلا ىف اوناك نيدحوملا نأ باتكلا ضعب مهف دقلو
 ىف ىفسلفلا ىنعملا روصتي الو ؛ديحوتلا الإ ةديقعلا نم مهفيال ؛ىحطس لقع ىماسلا لقعلا نأب كلذ
 ام نوكي نأ دبالف «ئماس اهب ءاج ةيحيسملا هتديقع نأل «ضقنلاب هتديقع ىلع ىّنأي مالكلا اذهو ؛ثيلثتلا
 هيلإ بسن ىذلا ثيلثتلا نوكي نأو ثيلثتلا ةفسلف مضهتال ىتلا ةيماسلا عم قفتي هيلإ اعد امو «هب ىنأ
 . هتديقع هيلع تلمتشا ام سيلو «هتلاسر هيلإ وعدتالو «هتوعد هيلع لمتشتال

 ,ةيرآلا لئابقلا اهب تءاج ىتلا ةيمهربلا ةنايدلا لصأ ىف ةينادحولا قنتعا دق ىرآلا لقعلا نأ ىلع
 نم ثيلثتلا لأب ىهتنيو «ضقنلاب ثيلثتلا لصأ ىلع ىتأي ىماسلا لقعلا ىلع ةينادحولا ىف راصتقالا ىوعدف
 . لسرلا دئاقع نم سيلو ؛ةفسالفلا ماهوأ

 ةنيرق ءايسآ ىداوب نم ةيمهربلا ةنايدلا لمحت تءاج ىتلا ةيرآلا لئابقلا نأ نم انركذ ام لعلو
 . «لفاوقلا قيرط ىف نوكتوأ «نئادملا نم ةييرق ةيداب نوكت ىتلا ضرألا ىف لزنت امنإ «ةيهلإلا لئاسرلا نأ ىلع

 | ءافص اهيف نكي ملو ءام اعون رضخت اهيفو «شارحألاو راهنألاب ةءولمم تناك ىتلا دنهلا ىلإ تءاج دقف
 تءاج ىتلا ةروصلا ىلإ ةديقعلا تفرح ام ناعرس كلذلو ءاهترطف ةمالسو ءاهتجاذسو اهتوقو ءاهسأيو «ةيدابلا
 . ملاظلا تاقبطلا ماظن نم كلذ دعب

 نآرقلا يف صقي مل هنأ ركذ ىلاعت هللا نأو «ةروصحم ريغ ةيهلإلا لئاسرلا نأ ىلإ لبق نم انرشأ دقو
 صلب ملت مهو ؛كيلع انصصق نم مهنم ) : هتاملك تلاعت لاق دقف «نييبنلا لك رابخأ
 ,(0 ؟كيلع

 او ل يس اشبلا نم نأ كي يبنلاب ترشب يتلا تار اشبلا يف مالكلا دنع نيبتيسو
 | صوصنلا اديفلاب تءاج امك «ديحوت ةنايد اهلصأ يف هنأ حوضو يف انيبو «ةيمهربلا ةنايدلا رداصم يلعأ وه

 ' لاحل يلإ تهاشو « اهياع نوماوقلا اهنع فرحنا نإو «ءادتبا ةلزنم ةنايد اهنأ يلع لدي امم كلذ يلع ةلادلا

 . نآلا يلإ ةمئاق لازت الو ةقباس روصع نم اهيلإ تلآ يتلا
 تناك اهب تزاتما ايازم نم اهل امو اهلوح امو ةكمب ةيعيبطلا ةئيبلا نأ نيبتي زجوملا نايبلا اذه نم - 4
 ءايبنألا يبأ ميهاربإب تأدتبا دق ةوبنلا تناك اذإف «نييبنلا متاخخ نطومو ةوبنلا نطوم نوكت نأل تاحشرملا نم
 . ليعامسإ دلو نم لجرب ءاضيأ اهب تناك نيملاعلا ىف ةوبنلا ماتخخ نإف «هنبا ليعامسإو

 .7/ : رفاغ ةروس )١( والا ةررين 19
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 ا حححححح دضمز
 ش ْ اني

 ا اة اة ييجي يي يي جبة جاج جة ةييييييةيةييا جبين جنان اةهلاهلا لالالالا

 ربو رورو زوو وو ووو ووو و ووو بورتو ووو ووو اونو وج ساو نو وب وأ ونون

 دود

 رورو و موو ووو وووورو ووو وو ور ووو ووو ووو دن و سوو و و و



 ا ا ب ل ل ب يب مي يي يي يي ا ا م ا ا ل ل

 اعيمج برعلا ىقتلي ثيح ةمايقلا موي ىلإ دلاخلا ديدجلا نيدلا اهنم ثعبني نأل ناكم حلصأ ىهف

 5 راد: تيعر اهيا نبات يقلل العن يت عاقل يراه مالا نمألا ثيحر ؛اهين

 .هلكأ ىتؤي نأو ديدجلا نيدلا سارغأ هيف سرغت نأل «ضرألا حلصأ ناكملا ناكو

 ,كولملا ةوطس نم هتيامحو هنع عافدلاو ؛هيلإ ةوعدلا ءبع اولمحي نأل تاعامجلا حلصأ برعلاو

 . ةدجنلاو سأبلا لهأ مهف مهئارو نمو «برعلا لوح نيرابجلا نايغطو
 و نيالا رجا يال ريركلا لاير اهيل رولا اقل علو ةكم ىف شيرق ةغلو

 ثيح ملعأ هللا ) «ةغلو «ءادالجو ظ أب ة ةوقو ةفاقثو ءارهط هللا لوسر تعبي نأل حلاص ناكملاف « هلثمب

 .2 «هتلاسر لعجب

 ؛هتيحالص ىرشبلا لقعلا كردي اناكم ةوبنلا متاخل ىلاعت هلل هراتخا ىذلا ناكملا ناك اذإ -

 دق بولقلاو ءاهيدهيو «ةيناسنإلا عمجي نيدل بابسألا هيف تأيهت دق نامزلا نإف «هتناكم رايتخالاب ملعيو

 ةنايدلاف «لسرلا نم ةرتف ىلع سانلا راص دق ذإ «ءامسلا نم ةياده ىلإ ةجاح ىف ملاعلا حبص أو «تغرف

 . اهيف قحلا نع اودعبو ءاهتياغ نع اهولوحو اولدبو اوريغو ءاهوعبات فرحناو تفرح ةيوامسلا
 دق نانويلا ةهلآق ءاهيف مهولا عضوم لوقعلا تكردأو ءاهتناكم تفعضو اهتوق تليازت دق ناثوألاو

 ريق اهيف نيل اهنأوةويضنالو عقتتالر اميخأ اهنأ ا ماهوألا تلاز

 تافارخ ىهف ءاهلوح ماهوألا بهذت مل اهنأ ضرف ىلعو ؛مهقسي وأ ىفشي ذب «عفني وأ رضي حنمبرأ عنمب

 نوعيطتسي مهل قح ال مهو اهتوغاط مهيلع ضرفتو ءاهاياعرب ثبعت ةينامورلا ةيروطاربمإلا تناكو
 تناك اهنال «ةعزاج ةعلاه ىهف «نئمطتو ضرت مل اهنكلو ءتلزو تلض دق سوفنلاو «مهميوقت هب

 اديبع مهتلعجو ءاهناطلس هيلع ضرف امك ءاهتديقع وأ ءاهنيد هيلع ضرف ىذلا ىرصملا بعشلا ىف لاحلا

 هليسلاك وأ

 سانلا نيب , ةقرفتلا تناك « ؛مهمكحب تثينم ىلا بوعشلا ىفو ( مهضرأ لخاد 3 نوينامورلا

 )١( ماعنألا ةروس : 15 ١17.
 انني اليا م م ل 0
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 مهيلإ ءيجي لاملاب مهصاصتخاو ؛ةيعرلا ىف ناطلسلا لاجر مكحم ثيح نم ءالوأ ةقرفتلا تناك
 مالآل نوقشي ال سانلاو ءاعم ناطلسلاو لاما نم ةيعرلا ةيقب ةيقب لامرحو ؛بورحلا ىف اهنومنتغي ىتلا مئانغلا نم

 لي ىف ةمعنلا ةيؤر نمو «كلذ نم نوملأي مهنكلو ءايسفن املأ ثدحي هتاذ ىف نامرحلا ناك نإو ءطقف ةيتاذ

 . ادقن مهيلإ هجويوأ «مهمولي وأ مهيلع ضرتعي نأ ىف دحأل قح الو «نوئبعيو ؛لوبعلبو لوعتري مهريغ
 ةقبطلا ىف اهلك ةناهملاو فارشألا ةقبطل فرشلا لك فرشلا نأ ىف ةيناثلا ةيحانلا نم ةقرفتلاو

 . ءافعضلا نم ةيعرلا داحأ لك ىلع ولعي ىنامورلا فيرشلاو ؛ةموكحلا

 ىأ نم اصخش ىري ناسنإ ىأل غوسي هنإ ىتح ؛هبابسأ رئاكتت تناك نامورلا ضرأ ىف قرلاو

 اهيوق سرتفي ةمجأ ةلودلا كلت ضرأ نأكو ءاهلك ةيناسنإلا تاقالعلا ىف ىوقلل مكحلاو ؛هقرتسي نأ بعش

 . سانلا نيب ةقرفتلا ضرفت ىتلا ةتيقملا مظنلا كلت ىضتقم ىلع ريست سانلا نيب ماكحألاو

 سو اهجوز تيب ىف اهجوزل ةمأو «جاوزلا لبق اهيبأل ةمأ مهدنع ةأرملاو
 ب ناسنإلل تبثت ىتلا ةيساسألا ةيناسنإلا قوقحلا هيف تردهأ ايعامتجا اماظن ىرت اذكهو

 . سانلا ىديأ تبسك امب رحبلاو ربلا ىف رهظو «داسفلا عاشو .ناسنإ

 ديري ال هللاو ءداسفلا بحيال هللا نأل ,داسفلا اذهل حالصإ نمو ؛لاحلا هذهل ربيغت نم دبال ناك
 ءاحالص داسفلاب لدبيو ءريغي نم سانلا ىف سيلو ءمظنلا هذه ريغي نم نوكي نأ نم دبالف «دابعلل املظ
 ؛هتيناسنإ ردهأ وأ «هلذأ وأ هلكأف ناسنإلا هيخأل كرت ضرألا نبا نأل ناسنإلا نم نوكيالو ؛ىده ةلالضلابو
 . ةوقو سأب ووذ مهو «نامورلا بقاصت ضرُأ ىف نوكت ءامسلا ةلاسر نم دبال

 «سراف ضرأ دج انإف ءاهبونجو اهقرش ىلإ انهجاو ءاهلامشو ةيبرعلا ةريزجلا برغ انكرت اذإو -
 دج ءمكحلا ىف ملظو ؛ةرسألا ىف لالحناو «يعامتجا لالحناو ؛ملظو ىسايس لالحنا نم اهيف امو.

 ؛سانلل كلذ نوغوسي نيقاهدو ءاسؤر نم هلوح نمو ؛ديبعلاك وأ اديبع هلك بعشلا ربتعي ىرسك
 لضي ةيركف تاهاتم ىف هتلعج ىسرافلا لقعلا ىلع تدراوت ىتلا ةفلتخما دئاقعلا نأو «هنوغيسي نوداكيالو
 | نإو ايعامتجا اهتلح اهنم ةبرقم ىلع نيذلا دونهلا نم اهيلإ ترس ىتلأ ةيقبطلاو «سفنلا ملظنو «ىراسلا اهيف
 | دقف «ةميلسو ةيوق سسأ ىلع ةمئاق ريغ تناك ةرسألاو . دونها هيل ناك اب ل ىلإ لفت ل تناك

 ١ ردحنيو «ةيجوزلا ةقالعلا ىف سفنلا فعضي ام كلذ ريغو «هتنبا لجرلا جورتيو هتخأو همأ جررتب دلولا ناك

 لح ىذلا ىسرافلا مكحلا رخآ ىف ءاج ىذلا كدزم بهذم ناكو «ناويحلا نم دعا لإ ناسنإلا هب
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 إ2*أ*507070 هي ب م ب ا و يب توجو حوت وتروح وتوحو جوج جوخ زحا حوخ نوح حج حوحو توج وح حو زحا جوج حج وج جوج وتوج حو جو جاجا وج جن حوحو وح وح حوحو تو حو حوحو ونوح حو و و ناو حو سوح



 2 ا ا ا م يم م ل ا ا ا ا

 ريمثت فعضو «قوقحلا تنهو ىتح لاومألا تحيبتساو باسنألا هيف تعاضو «يسرافلا عمتجلا

 ىف براجتلا نإف «سراف نم ماظنب ماظنلا ريغي نأ عاطتسملا ىف ناك امو «لبانلاب لباحلا طلتخاو «لاومألا
 ديزت ىتلا ةيودألاك تناك لب ؛حالصإ ىف حجنت مل ؛ةيكدزم ىلإ ةيونام ىلإ ةيتشدارز نم ةقباسلا بهاذملا

 مكحتف «ةوقلا ىلإ تعد ةيتشدارزلاف ؛ لالحنالا ةيوقتل ابابسأ ىه نوكتف ءمسجلا ىف ءارشتسا لاضعلا ءادلا

 ءاجو( ل قرنا را مغ ضرألا هله نم ناسنإلا نبأ ءاهنإ ىلإ تعد ةيوناملاو « فيعضلا فق ىوملا

 .ارابهنا ىسرافلا عمتجما هبراهناو داسفلا رشنف «كدزم كلذ دعب نم

 نم ناك «مهرواجم ىتلا برعلا ضرأ ىف تناكف «رومألا ميقتستل «ءامسلا ةياده نم دبال نإ

 26 قيمالا لوشرلا توعلا نظرا
 لوقعلا ةريح دي كئدنعو ,نيصلاو دنهلا لج ءامهءارو امو ناسارخو سرأاف انزواجب اذاو اس و

 ةنايد تناك نأ دعب ةينثو تراص ىتح «ةيمهربلا تفرح دق «ريكفتلا برطضم اعمتجم دج ؛اهبارطضاو

 ؛هومسج دق «يلاعت هللا هلسرأ لوسر هتقيقح ىف هنأ عم ؛مهنيعأ ىف امسجم اهلإ امهارب راصو «ةدحوم

 ؛هيملق نم قلخو «هيتبك ر نم قلخو ؛هدعاوس نم قلخو «هالعأ نم قلخ «هنم قلخي هضعب اولعجو

 مهنيب عطقتو «داوتلاو باحتلا لدب مهنيبرفانتلاب اوضرو «ةيقبطلاو ةقرفلا مهتقرف مث «قحلاو قلخلا نيب اولاحو

 : دصقي ادصقمو «داري افده اوراص ىتح «مهرمأ

 ؛هلإ نبا وأ هلإ هنأ مهدنع نيدلا لاجر دحأ ىف اومهوت ىتح ؛مهيلع رطيست ماهوألا تراصو

 مهنع هذخأ امم ليق ام رخآ ىلإ «هوعبت ىراصنلا نأ رولا يداي ينج راكبا, تادعلا و هولحنو

 . مهدعب نم ىراصنلا

 «حالصإلا ىف لخخدت باوبألا ىأ نم ةريح ىف اوناك مهحالصإ ىلإ سوفنلا ضعب تهججتا الو
 ءدشرم نيد ةمث نكي ملو «نيدب الإ نوكتال ىنيدلا بيذهتلا باب ىف جراخماو لخادملا ةفرعم نأل

 . ميقتسملا طارصلا ىلإو ةمكحلا ىلإ وعدي ثوعبم ىبن الو

 ىلإ اهنم برقأ نامرحلا ىلإ ىه ةديقعب ىتأو اذوب ءاجف «ساسحإلا هيلإ ءيموي ام ىلع اورصتقاف
 ؛رمثملا عفانلا لمعلاو ةيباجيإلا ةليضفلا ىلإ ةهجنملا ةدارإلا نيوكتو ناسنإلا عفرو باجيإلاو حالصالإ
 . نيكم ىقلخ سسأ ىلع حلاصملا ةماقإو «ضرألا هذه ةرامعو

 بهذملا اذهل بتكي مل كلذلو «ةصاخلا هاعدأ نإو «ةماعلا هقبطي الو (رمشي الو جتنيال نامرحلا نإو

 رضاحلاو ىضاملا ىف اومس نيذلا داحألا ضعب دنع الإ هتدارإ ىتح وأ هنم ابيرق وأ ءالماك اذخأ هب ذخألا

 . جتنملا ريغ نامرحلا ىلع مهسفنأ اوضار دقو «ءارقفلا
 لما

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاذ 5300-6
 لا



 دقو ؛نامرحلا ىلإ هجتت اهلك تناكو «ةيباجيإ ريغ تارمث هيف ترمثأ نيصلا ىلإ بهذملا لقتنا الو

 كاردإ نيبو مهنيب لاح ءركفلا لالض نكلو «ةيباجيإلا ةيحانلا ىلإ بعشلا لوحي نأ نيحلصملا ضعب دارأ
 ةراشإلا نإو ءانمالك ردص ىف هانركذ ىذلا وحنلا ىلع اديعب الالض مهريكفت ىف اولض دقو ؛قئاقحلا
 . بانطإلا ماقم كلذ ىف موقيزاجيإلاو ةرابعلا نع ىنغت هيف

 نوكي لب ؛ مهتلكاش ىلع نمب نوكي الو «مهنيب نم نوكي ال ادشرم ايداه ىضتقت مهلاح تناكف

 . ءامسلاو ضرألا قلاخ نم ءيجم مهتيادهف ءءامسلا اودبع دق اوناك اذإو يلاعت هللا نم

 هيلع دمحم ةلاسر ىلإ اء اشلا نم ةلاسر يل جاتحي ملاعلا ناك بير الب هنإ :لئاق لوقي لقو

 لهف .اعفان اينابر ناسنإلا نوكي نأو ءمسجلا ةيوقتو سفنلا بيذهت ىلإ تعد ىتلا ةصاخ مالسلاو ةالصلا
 ؛ةتباث ة ل ل هلاعفر# 0

 لاو ءهيررمأب هيلع م هجر ةذالمل انام طحي نونعا سلا ةنمألا قحبب اوموقي ملو هولمح رامح ىذلا

 . طيحم ءيش رع

 59 0 طارص ىلإ نودهيو بيغلاب نونمؤي نمم مهو ؛ةوعدلا هغلبت نم ىدهيلو ؛ةمكحلاو

 ىلاعت هللا ديحوت نم هيلإ وعديام هيلع لمتشا امه بتكلا هذه تناكو ؛لوسر اهب ءاج بتكلا هذه نأ ىلع
 . هيلإ ناميإلا لهأ وعدي امب ىرشبلاو رذنلا تءاج ىذلا «زيزعلا ميلعلا

 اديف مهباتك نإف «ءامدقلا دونهلا بتك هلل دمحمب ةراشبلا هذه ىلع تلمتشا ىتلا بتكلا مدقأو
 دمحم لوسرلا دوجوب ريشبتلا ىلع لدي ام اديف ىف نأ نيملسملا نم نيعلطملا ضعب لاق ؛هيلإ انرشأ ىذلا
 هباتك ىف داقعلا دومحم سابع موحرملا ذاتسألا هنع هلقن امم هلقنن بناكلا كلذ لاق ام كيلإو «نيييبنلا متاخخ
 : هصن أم ميقلا باتكلا اذه ىف ءاج (رونلا لطم

 نم اديف اماسلا ىف ىبرعلا هظفلب بوتكم دمحأ ىبرعلا لوسرلا مسا نإ قحلا دبع ذاتسألا لوقي
 ىقلت دمحأ نإ» :اهصنو ىناثلا ءزجلا نم ةنماثلا ةرقفلاو ةسداسلا ةرقفلا ىف درو دقو «ةمهاربلا بتك
 : ( سمشلا نم سبقي امك «رونلا هنم تسبق دقو :ةمكحلاب هءولمم ىهو «هبر نم ةعيرشلا
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 و ديشضم/ب
.. 

 0 اا ب تت ا لو اويل ا بالج لاجاجلاج يلليل اا اةبااااخاااخلا

 ا ا



 نع لقني لب 'نييمهربلا نيرسفملا بناج نم ىتأت دق ىتلا تاضارتعالا هرجو فلؤملا ىفخيالو ظ
 ىدحو ىننأ ديفت اهلعجي نإ لواحو ايدنه ىنعم اهل سمتلاف ؛ دمحأ ١ ةملك دنع فقو هنأ مهضعب

 افناك ازناف ) «يمهاربلا ىلإ ةبوسنم ةرابعلا نأ ؛هاوحف ام قحلا دبع ذاتسألا لاق ... ىبر نم ةمكحلا تيققلت
 . "”(هيبأ نم ةمكحلا ىقلتم هدحو هنأ هيلع قدصي الو ءافنك ةرسأ نم

 : نارمأ مالكلا اذه نم دافتسيو

 ةاروتلا ىف ميركلا مسالا اذه ركذ درو امك اديفلا باتك ىف دمحأ ركذ درو هنأ : : امهلوأ

 .ليجمإلاو
 اولواح «ديحوت ةنأيد 577 هذه ميلاعت اوفرح نيذلا ةمهاربلا نأ : امهيناث

 . اهارجم ريغب اهريسفتب ىنعملا اوريغيو هعضاوم نع ملكلا اوفرحي نأ
 قوفو «قحلا دبع ذاتسألا رق امك لصألا هيلع لدي ام فلاخي مهل ىفيرحتلا ريسفتلا نأ كش الو

 هاقلت ىذلا نإف «فرحنملا ريسفتلا هفلاخيو « هبر نم ةعيرشلا ىقلت دمحأ نأ ١ اهصنب ديفت ةرابعلا نإف كلذ

 نولعجي اوناك اذإ الإ برلاو بألا نيب حضاو قرفلاو ؛هنبا نمال هبر نم هاملت هنإو ةعيرشلا وه دمحأ صنلاب
 . مهدعب نم ىراصنلا لاق امك ابأ برلا

 0100 تأي مل ةيمهربلا نإ لئاق لوقي دقو

 دقو «هلإ نبا نكي ملو ءاهلإ نكي ملو السرم ناك امهارب نأ «ينوريبلا ركذ امك ديفت مهبتك صوصن

 . هيلإ عجراف ىنوريبلا هرك ذام كلانلقن
 اهربتعا ىتلا ءاديف بتكب تءاج امك هلك دمحمب ريشبت انررق امك دونهلا بتك ىف ءاج دقل

 اهيمسيو ؛اديفاف راثألا بتك ىف تباث ةبعكلا فصو نأ قحلا دبع ذاتسألا ركذ دقلو ؛مهتدابعل الصأ دونهلا

 ربعي قحلا دبع ذاتسألاو ؛ةعست باوبأو ؛بناوج ةيئامث تاذ اهنأ اهفاصوأ نم ركذيو ؛ةكئالملا تيب باتكلا

 ؛ىلع بابو ءافصلا بابو عادولا بابو ؛ميهاربإ باب ىهو «ةبعكلا ىلإ ةيدؤملا باوبألاب باوبألا نع

 . مرحلا بابو «ةرايزلا بابو ؛لع ىبنلا بابو « سابع بابو

 لابج ىهو ؛مارحلا تيبلا فنتكت لابج اهنأ ركذيف .باوبألا رسف امك «ةينامثلا بناوجلا رسفيو
 سيبق ىبأ لبجو «ديدح ىِبَأ لبجو ءادك لبجو ؛علعل لبجو ؛ىدنه لبجو «ناعقيقو «جيلخ

 . ١7 ص داقعلا دومحم سايع موحرملا ذاتسألل رونلا ملاعم (1)

 م يي ا خذ ذآ ذآ زذزذ 1 1 ز1 12 ز 1 ز1ز 1 ز 2 ز 2 ز 2 ز ز

 ِّ ّّ ّ ّح ّ 5 د ٍ
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 هنأل كلذو ؛همسجو ناسنإلا لثم وه تيبلا نأ نم نوفرحا ةمهاربلا هلاق ام ىلإ بتاكلا تفتليالو
 الف ؛ةكئالملا تيب هنأ ىلإ الو «تيبلل افصو ةروكذملا ةيسدقلا فصو عم ىفانتي هنأ ذإ هل رابتعا ال لوق
 . ةكئالملا تيب هنأب ناسنإلا فصوي

 نم هل يبنلا هيقالي ام ىلإ ةراشإ ىلع تلمتشا دق ةمهاربلا بتك نأ نايب ىف بتاكلا لسرتسيو
 . "7 ههيلع هراصتناو ردب ةعقوم ىف هلع يبنلا اوبراح نيذلا ددع ىلإ ريشيو ؛تاوادع

 ماهرأ ىلع دمتعي مل بناكلا نكلو ؛يدنهلا بتاكلا ىف صوصنلا ضعب ككشت دقو
 هلمت اريسفت هرسفو «لوقتنملا ىلع دمتعا امنإ ؛هلايخ وأ ههمهو ىلع دمتعي مل ءاهمهوت
 ةفلاخم ىهو ءاهضقانت لب .تارابعلا اهبلقتال تاريسفت اهورسف هوفلاخ نيذلاو ؛ لوقعلا ىفاجي الو «ظافلألا
 . كلذ ريغو «بألاب برلا ريسفتكو «ناسنإلا مسج هنأب ةسادقلاو ةكئالملا تيب مهريسفتك «لوقعملل

 هنإ ءاتسفادناز باتك نم هلم دمحم ىبنلاب رشبت ةراشإ قحلا دبع ذاتسألا بتاكلا ركذ دلو - ه5
 ةمحر هنأب فصو دقف «ميركلا نآرقلا ىف تءاج ىتلا فاصوألا ضعبب باتكلا اذه ىف فصو
 ىلإ وعدي هنأ ركذو «نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو نيبملا باتكلا ىف لوقي ىلاعت هللاو ؛نيملاعلل
 نا الو نخاضالو ؛ عيرق الو عم الو ءرخأ الو لوأ هل سيلو ءءفك هل سيل ىذلا دحألا .دحاولا
 ةحئار الو نول الو لكشالو ءدسجالو نكسمالو ءدلو الو ءمأ الو

 قلخلا هدحوو تافصلاو تاذلا ىف ةينادحولا نم ىهو «ةيلعلا تاذلل فاصوأ هذه نأ كشالو

 ظ .ىلاعت هللا الإ دبعي الف ةرابعلا ةدحو اذهل ةجيتنلاو «ةحضاو ةتباث نيوكتلاو

 بتك نم ةريثك تاسبتقمب كلذ ( قحلا دبع ذاتسألا ىأ ) عفشيو ١ داقعلا ذاتسألا لوقيو
 ةذبن مجرتيو «ةيبرعلا ةيدابلا ىلإ تاراشإ اهيفو «دوعوملا ىبنلا اهب ءيجي ىتلا قحلا ةوعد نع ءيبنت ةيتشدارزلا
 ضهنيو «نوعضعضتي ؛مهنيد لوذبني نيح تشدارز ةمأ لإ ١ فرصت ريغب اهانعم ةيزيلجتإلا ةغللا ىلإ اهنم
 | وحن نولوي مهلكايه ىف رانلا ةدابع دعبو «نيربكتملا سرفلا عضخيو سراف هعابتأ مزهي برعلا دالب ىف لجر
 سرافل ةداسو نيلماعلا ةمحر ىبنلل عابتأ مهو نوحبصي ذئمويو ؛مانصألا نم ترهطت ىتلا ميهاربإ ةبعك
 احيصف ننوكيل مهيبن نإو ؛مهرواج نمو نيتشاارزلل ةسدقملا نكامألا ىهو «خلبو سوطو «نايدمو
 , "9 تازجعملاب ثدحتي

 .ليلق فيرصتب ١١ ص داقعلا دومحم سابع موحرملا ذاتسألل رونلا علطم باتك )١(
 . ١4 ص روكذملا باتكلا «6) . :/٠١ ءايبنألا ةروس (0)
 11010101111111 الاذى

 .٠

 0 الا ديضعمز
 لاي

 ا أ اطياب غياب ةاطاةلاخلا
 ا

 وو يورو

 ريو وووووووووووووووو ووو ووو ووو وو وو ووو



 تو عدل حب و ب دو وو :

ي فيكو «يوامسلا اهلصأ الول ءرابتعا اندنع اهل ناكامو «تا اراشبلا هذه ىلع تلمتشا ام الإو
 اذه قفت

 ءافعضلا ءانفإو «ءايوقألا ةدضاعم ىلإو «ةوملا ىلإ وعدي ناك تشدارز نأ نم ةجيرفلا بتك ىف لاقي ام عم

 ىفانتي كلذو «دوجولا ىف ناكم مهل نوكي الأو .. ءافعضلا ءانفإ ىلإ وعدت ابروأ ىف ةفسلف تدجو ىتح

 لكل تباث ةايحلا قح نإف «ةلماكلا ةيناسنإلا قالخألا هيلإ وعدت امو «ةيوامسلا ةوبنلا قالخأ عم ةافانملا لك

 ىتح « شيعيو لواعي نكلو «ءامسلا نوناقو قالخألا نوناق قحب عخبي وأ تومي ال فيعضلاو ؛ءايحألا

 . هلجأ غلبي

 ىلإ اهقطنمب ىدؤت ىهو ةيتشدارزلا بتك ىف العف ةدوجوم صوصنلا هذه نأ كلذ نع باوجلاو .
 «تركذ امك ,ثداوحلا تمقو دقف «يرامسس باتك ىف لوسر ناسل ىلع تءاج اهنأ

 اول ناكو ءالمف ة برعلا هِضرَأ لخدأو ,العف ىسرافلا بعشلا عضعضت دقف

 نأ لوفن نأ الإ انل سيلف . ءامسلا ىحو نم الإ نوكيال كلذو . نييماعلل ة هةمحر ناك ىذلا ىمالسإلا ملعلا

 : ىلعت هللا يوي حطني اياك: ةلاديوو الرس انه
 بوق هتلاسرب نموملا نوكي نأ اهب داري ناك نإف ةوقلا ىلإ وعدي ناك هنأ نم تشدارز ىلإ لحني ام امأ

 رْثأ لقو ؛لسرلا لئاسرو ,قالخألا ءيدابم ع قفتي وهو (قح كلذ نإف (همسجو هلقعو هقلخ ىف

 أم اذه ىف سيلو (ريخ لك ىفو ؛فيعضلا نمؤؤملا نم ريخ ىوقلا نمؤملا٠ : لاق هنأ كئدمحم نع

 ؟ديحوتلا ىلإ ايعاد ءالسرم ايبن نوكي نأ عنمي

 ريدج وهو نييبروألا ماهوأ هلوقتو ؛ ( لطاب كلذف قحلا ىلع ةوقلا يلغي هنأ داري ناك نإو

 اوفرح امك «هعضاوم نع لوقلا اوفرح دق اذه اومعز نيذلا مهتفسالف نأ الإ ! نظنالو (مهتساسب

 . هب ىلاعت للا رمأ ام الإ مهل لاق امو «ءاب اهنموهو ةيهولأل هلاوعداو ؛مالسلا هيلع حيسملا وعد

 اوعردي نأ ىلإ ناميإلا لهأ اعد ىرن اميف هنإ ءءافعضلا ءانفإ بجوأ هنأ نم نومعزي ام كلذكو

 . ءافعضلا اونفي نأ ال ءفيعضلا اوجلاعي نأو ةوقلاب

 ؛تلاق اميف ةقداص ىهو ؛بتكلا هذه ىف تءاج تاراشبلا نأ ماقملا اذه ىف لولا ةصالخو

 سان اهمهوت ماهوأ درج ءهجتتت ام قدص ىف نعطن نأ انل سيلو ؛هبتك ىف تدجو نمل وبنلا تابثإ جتنو

 . اهنود ام هريغ ىلع اوعدي نأ ابيرغ سيلف« هللا نبا هنأوأ هلإ هنأ ىسيع ىلع اوعداو :ةينادحولا نوركني

 نأ ركذ لب لب «ءالؤه رك ذي مل 8 ىبنلاب اورشب نيذلا ركذ امدنع ميركلا نآرقلا نإ لئاق لوقي دقو

 دمحم اهيف ةاروتلا نأ رك دو كبح همسأ هدعب نم ىنأي لوسرب رشب مالسلا هيلع حيسملا نأ هيف ليجمإلا
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 ةرخآلا ىفو ةئسح ايندلا هذه ىف انل بتكاو» :يلاعت لاق امك ؛بوتكم مالسلاو ةالصلا هيلع
 اهبتكأسف ءءيش لك تعسو ىتمحرو ءاشأ نم هب بيصأ ىباذع لاق ؛كيلإ انده انإ
 ىبنلا لوسرلا نوعبتي نيذلا * نونمؤي انتايأب مه نيذلاو ؛ةاكزلا نوتؤيو نوقتي نيذلل
 مهاهنبو ؛فورعملاب مهرمأي ليجتإلاو ةاروتلا ىف مهدنع ابوتكم هنودجي ىذلا ىمألا
 ءمهرصإ مهنع عضيو ؛ثئابخلا مهيلع مرحيو تابيطلا مهل لحيو ءركنملا نع
 لزنأ ىذلا رونلا اوعبتاو هورصنو هورزعو هب اونمآ نيذلاف ؛مهيلع تناك ىتلا لالغألاو
 ظ . 204 نوحلفملا مه كئلوأ هعم

 ناكف ؛هترعد نم ةبرقم ىلع اوناك ذإ هع يبنلا نولداجي اوناك باتكلا لهأ نأ كلذ نع باوجلاو

 ىبنلاب مهنولزاني اوناك امدنع نيكرشملا ىلع نوحتفتسيو « يبنلا نوفرعي مه اوناكو ؛مهدنع أمب مهجاحي
 . هب اورفك اوفرع ام مهءاج املف «ثعبي نأ لبق مالسلاو ةالصلا هيلع

 تناك امنإ «نيقباسلا ةداهش نم دمتست تناك ام مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةلاسر نأ ىلع
 ريزعلا هللا نم اهنأو «قح اهنأب ةقطانلا تانيبلاو ءاهقدصب ةداهشلا اهسفن ىف لمحو ءاهتاذ نم دمتست اهتوق
 . ميكحلا

 : ةاووتلا طف طيمحم

 اهيف ىرج هنأ عمو ؛ةحضاولا ةراشإلاب ةاروتلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ركذ ءاج - ©
 لعج امث مالسلاو ةالصلا هيلع هتلاسر ىلإ تاحضاو تانيب تاراشإ نم اهيف ام كلذ حمي مل ليدبتلاو رييغتلا
 املف «ثعبي نأ لبق هب نيكرشملا ىلع مهحاتفتساو «مهءانبأ نوفرعي امك ؛نيقيلا هجو ىلع هنوفرعي دوهيلا
 . اورفك ثعب

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب ةراشبلا اهيف ىتلا ةيربعلا صوصنلا نايبب قحلا دبع ذاتسألا ىنع دقو
 ؛ناراف لبج نم عطسو ؛مهل ريعاس نم ضهنو ءانيس نم ءاج برلا ْنِإ) ىه اهتمجرت تناكو «ملسو
 . مهل ةعيرش ران هنيمي نم جرخو سيدق فالأ ةرشع عم ءاجو

 ( نع ءيبنت اعيمج ةميدقلا دهاوشلا نإ) :كلذ ىف قحلا دبع لاق دقو ؛ةكمب وه امنإ ناراف لبجو
 ةريسم ىلع برعلا دالب دنع ناراف نإ سويبسوي ىتوهاللاو «نوريج خرؤوملا لاق دقو ؛ةكم ىف ناراف دوجو

 نأ مجرتملا ىبرعلا صنلا نع لقني لب ؛هتمجرتو ىربعلا لقنلاب ىفتكي الو «ةليأ نم قرشلا ىلإ مايأ ةثالث
 اولخشرا ليئارسإ ىنب نأ هيف ءاج ميدقلا دهعلا نم ددعلا رفس نأ ررقي مث ءزاجحلاب ناراف ةيرب نكس ليعامسإ

 )١( فارعألا ةروس :١65 ,/ا١6.
 1 ا المل يال
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 دتهحتتتُملا تديشفق ,
 .٠

 قي ا ببالي يي لة ا ا اة ال ا اة ا يايا اةيااطلاطلا

 : مهو

 ووو وو وو وجو ووو ونوح وو وو ووو ووو وو ووو جو ووو وو ووو ووو و جا

 0 ل ل ل ل ل ل ب ا ل ل

 رورووووووووووو ووو ووو ووو وو ووو و



 دود إاوإاو وح و وح و سوي او يرو سوح حج حو و ووو جوت جوج وع وج حج وج وت وتو ينك صج حت بوح و تل لج يسد تح زج كاد خخ رج وجو تت وس و نور رت و و جوج جب ع عت تت تح وجوز سوح

 مهنأ ىلع اوركذ نيذلا فالآلا ةرشع ركذ نم طبنتسيو ..ناراف ةيرب ىف ةباحسلا تلحف ءانيس ةيرب نم

 نم اوناكو ؛ددعلا اذه اوغلب دقف ءماشلا ىلإو ,ةكم ىلإ مهتاوزغ ىف اوجرخ امدنع هباحصأو لمحم

 ةالصلا هيلع دمحمب رشب ىلاعت لل ميلك ىسوم نأ نم ةاروتلا ىف ءاج ام قوسيو .راهطألا ةباحصلا

 . (ميهاربإ ءانبأ مكناوخإ نم مكهلإ برلا ميقيس ىلثم ايبن نإ) :هلوقب مالسلاو

 ميهاريإ ءانبأ نم ىبن» ةرابع نأ ركذيف تاراشإ نم ةاروتلاب ءاج ام نايب ىف ققحملا بئاكلا لسرتسيو
 ةلماك ةعيرشب مالسلا هيلع ىسوم دعب ىبن ىأ ءيجي مل ذإ ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هنأ تبثت (يلثم

 . "”ةاروتلا ىف تءاج ىتلا ماكحألا ضعب خسن ىذلا ميركلا نآرقلا ريغ ماكحألا لك نيبب

 .ليدبتلو ريغتلا هارع نأ دعب ىتح اهي ةمئق يللا تار اشإو ىبنلاب ترشب دق ةاروتلا دم اذكهو

 ىذلا اهثعبنم أهثعبنمو «ةلاسرلا ناكم نيبي لب ؛ 0( و دامو اشر مدل أله نإو

 نينعلا باتكلا نم نيققحملاو نيخرؤملار انخا ىف ءاج امك نار أفق « اهبراغمو ضرألا قراشم هنم معت

 ةكمب وأ ةكم لوح تناك نيحخرؤملا لاوقأ نم ريثك ىف ءاج امكو ؛مايأ ةثالث ةريسم ةليأ نيبو اهنيب ناك

 ؛ لع ىبنلاب ريشبتلا ىف مهمالك ذخأن كلذ عم «مهداقتعال لطملا ىأرلا ىرن امك «نآرقلا ةمجرت

 .اهدجو ىنأ اهفقلي نمؤملا ةلاض ةمكحلاو ءاهجرختسا ىذلا اهصئاغ ناوهل نوهتال ةقئافلا ةؤلؤللا نإف

 : لاقف ءنويدمحألا هلاق ام داقعلا موحرملا ذاتسألا ركذ

 تمجرت ىتلا ةيدنهلا ةيدمحألا ةعامج تاءوبنلا هذهب ةصاخ ةيانع تينع ىتلا تاعامجلا نمو)

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم روهظ نع علاوطلاو تاءوبنلل تدرفأ اهنإف «ةيزيلجمإلا ةغللا ىلإ (هيناعم ىأ) نآرقلا

 ىهو ؛ءازجأ ةثالث ىلع لمتشت ميلكلا ىسوم ةءوبن نإ هيف تلاق ..ةمجرتلا ةمدقم ىف اضيفتسم اثحب

 ديسلا نمز ىف ىلجت دقو «رعشأ لبج وأ ءريعاس نم ىلجتلاو ؛هنامز ىف لصح دقو ؛ءانيس ىف ىلجتلا
 دعب اورهتشا نيذلا بوقعي دالوأ ميقي ثيح عقاو ؛ةيدمحألا ةعامجلا لوق ىلع «لبجلا اذه نأل ,حيسملا

 يو ييسر يدا او

 نم 5 0 5 ا لعو ىف 5 مك ل ةمأ ليعامسإ " حبصأ لقو ....ناراف ةيرب

 مهل ثعاب الو ؛ليعامسإ ىلإ نوبستنملا برعلا ماقأ ثيح ؛مهتماقإل هجو الو ناعنك موخت ىلع ضرألا

 هما اا ا لا“
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 ةيرذ ءامسأ ةاروتلا ىف ءاج دقو ءاهديس تيب نم ةدورطم ةيراج ىلإ هب عوجرلاو ءبسنلا اذه لاحتنا ىلع
 ظ 0 .برعلا دالب ىف اوشاع نيذلا ليعامسإ

 نوميقي اوناك ليعامسأ ءانبأ نأ ةنلم لادن حيسملا ديسلا دلوم تقبس ىتلا ءايعشأ ةءوبت نمو

 لفاوقب نيتيبتا: نيرشعلاو ىداحلا حاحصإلا ىف ءايعشأ ىبنلا لوقي ةءوبنلا هذه ىفف ءزاجحلا ضرأب
 دق فويسلا مامأ نم مهنإف «هربخب براهلا اووأو «ءاميت ضرأ ناكسإب ؛ناشطعلا ةاقالمل ءام اوتاه «نيينادادلا
 ريسلا ىلإ لاق اذكه هنإف «برحلا ةدش مامأ نمو «ةدودشملا سوقلا مامأ نمو «لولسملا فيسلا مامأ نم ءاوبره
 نورت ةيامحألا ةعامجلا نيف نوضيرتلا لوقو ءالاالف لج لك يقي ريجألا ةنسك ةقساالهب قف
 لع ىبنلا ةرجه دعب ردب ةعقو ىف مهب تلزن ىتلا ةميزهلا ىهو «ردب ةعقو ىف نييكملا ةميزهب اديف ةميزه
 نوكت ةلبقتسملا رابخألاب بتكلا تاريشبت لكو ريشي صنلا اذهو 2'”(ريجألا ةنسك ةنس وحنب) ةنيدملا ىلإ
 نإو ءاهتاياغو اهيمارمب ال «ظافلألا رهاوظب ذخأي نم اهمهفيال امبرو «لمأتملا ىلع ىفختال ىتلا ةراشإلاب
 اهتاذب ةمئاق ىناعم ظافلألل لعجي ةيريشبتلا ىمارملا ىلإ هاجمالاو «ىناعم ىدؤي الو ىدجي ال رهاوظلاب ريسفتلا

 .ةحضاوو

 ؛ءايعشأ رفس ىف حاحصإ نع نولقنيف ؛ةيزيلجمإلاب مهريسفت ةمدقم ىف ةيدمحألا ةعامج قوسيو
 عزاو مهيف سيلو «نونأي ةلجعلاب مه اذإف «ضرألا ىصقأ نم مهل فصيو «ديعب نم مألل ةيار عفري وهوا
 ؛ةءولمم مهماهس ؛مهتيذحأ رويس لحنت الو :مهبئاقح مزح لحنت الو «نومانيالو لوسعنيال «رئاعالو
 . (ناوصلا اهنأك مهليخ رفاوح «ةدودم مهيسق عيمجو

 ىف نذأو 3: ىلاعت هلوق ضعب ىلع لدت دق ىهو «جحلا ىلإ ةوعدلا ىلع لدي صنلا اذه نو

 اودهشيل *قيمع جف لك نم نيثأي رماض لك ىلعو ءالاجر كونأي جحلاب سانلا
 ءماعنألا ةميهب نم مهقزر ام ىلع تامولعم مايأ ىف هللا مسا اوركذيو ءمهل عفانم
 .'96 ريقفلا سئابلا اومعطأو ءاهنم اولكف

 الو «ةنتف بعشلا اذه لوقي ام لكل ةنتف اولوقت الو) : نماثلا حاحصإلا ىف ءايعشأ رفس ىف ءاجو 02020

 ؛ةملص لك رجحو ءاسدقم نوكيو «مكتبهر وهو مكفوخ وهف دونجلا بر اوسدقو ءاوهز الو ةفوخ اوفاخت
 نوطقسيو «نوريثك اهب رثعيف ءميلشروأ ناكسل اقرش امكو ةرثع ةرخصو
 رئاسلا بلل ربطصاف ؛ىذيمالتب ةعيرشلا منتخأ ؛ةداهش ادص ؛نوظفيلف نوقلعيو ؛نورسكتيف
 .(بوقعي تيب ىف ههجو

 )١( جحلا ةروس (5) 7 2317 ص روكذللا باتكلا :/71 1/8.
 01011 ل ا ل ا الل ياا للللللا
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 :تندددحت دضمز
. 

 جاجا للاجيال

 1 و



 اك ل ا ا ا و ا ا د رو ووو وتوج جو سوح حج حو بوح يخو حو دج حجج ونوح وجودك حو حت جوجو تت نر بروج ت و حجج جوت سو وجو حج

 نم ىضم ام انبسحو ٠ «ىئيقي هنو ىلع اهكازوإ رسب ةلالذلا نأ ةذيعب ةراشنإلا نأ رت اقزو هالو 7

 .ىفكيام اهيفف لوقن

 : ليجنإلا كف تمحم

 كلذل برضنلو «ةاروتلا ىف اهنم ةراشإ حضوأ ليجانألا ىف هكَعدمحمب ةراشبلا تءاج - 1
 : لاثمالا ضعب

 : ليئارسإ ىنب بطاخي حيسملا ناسل ىلع ىتم ليت نم نيرشعلاو ثلاثلا حاحصإلا ىف ءاج (أ)

 مساب ىتالا كرابم اولوقت ىتح نآلا نم ىننورتال مكنإ ءمكل لوقأ ىنأل ءابارخ مى كرتي مكتيب اذوه»

 ةالصلا هيلع دمحم الإ هدعب تأي ملو «برلا مساب اكرابم هدعب ىتأي نم كانه نأ ىلع لدي وهف «برلا

 .مالسلاو

 : هصن ام حيسملا ديسلا ناسل ىلع ليجيإلا اذه نم نيرشعلاو ىداحلا حاحصإلا ىفو (ب)

 رجحلا اذه ىلع طقس نمو هرامثأ لمعت ةمأل ىطعيو ؛ ؛مكنم عزني هللا توكلم نإ ءمكل لوقأ كلذل ١

 .( هقحسي هيلع وه طقس نمو «ضضرتي
 :هولأس ذإ «نيبواللا ىف ةنهكلا عم انحوي ثيدح لوألا حاحصإلا ىف انحوي ليج ىف ءاجو (ج)

 ! ىبنلا تنأأ : اولاق .ال :لاقف ءايليإ تنأأ ! اذام نذإ ؛حيسملا انأ تسل ىنإ: لاقو ءركني ملو فرتعاف ؛تنأ نم

 خراص توص انأ :لاق ؟ كسفن نع لوقت اذام ءانولسرأ نمل اباوج ىطعنل تنأ نم :هل اولاقف .ال :باجأف
 .ةيربلاىف

 دمحم ريغ وه نوكي نمف ءايبن وه الو حيسملا وه سيل ىبن نع ؤبنت ناك هنأ كش الو

 هلي هللا لوس

 9 ل ا ع ود
 ال مهنألف هتئيطخ ىلع امأف ؛ هللا ةنونيد ىلعو «هرب ىلعو هتئيطخ ىلع ملاعلا تكي مكيلإ ءاج ىتمو «مكيل

 ملاعلا اذه سيئر نألف « هللا ةنونيد ىلع امأو ءاضيأ ىننورت الو ىبأ ىلإ بهاذ ىنألف هرب ىلع امأو ءهب نونمؤي

 حور كاذ ءاج ىتم امنإو ؛نآلا اهولمحتت نأ نوعيطتستال نكلو ءمكل اهلوقأ ةريثك ارومأ ىدل نأو (نيد لف

 . ١ ىننورصبت ال ليلق دعبو ءمكربخيو ىل امم ذخأي هنأل ىندجمي كاذو «ةيتآرومأب

  ا
 للم ل
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 ءيجي ىذلا ىزعملا نع ءيبني هنأ نيبتي «ةاعدملا ةيهولألاو «بآلا تارابع انحرطا اذإ مالكلا اذه نإ
 ع ؛هتنيطخ ىلع ملاعلا تكيي هسأو ؛قيرسطلا هل ىلخيل قلطني هنأو هدعب
 نع هزنملا ىلاعتو هناحبس هلل هتونبو حيسملا ةيهولأ مهئاعدا ىلع مهتكيي هنأل مهمعز ىف حيسملاب رب ىلع

 .دلولاةبحاصلا

 لكل ةدلاخ ؛ةصوقنم ريغ ةلماك ةعيرشلاب ىنأ هنأل «هعيمج قحلا ىلإ وعدي هنأ ىلإ حرصي هنإ مث
 ركني ىذلا «ةقيلخلل ىزعملا نذإ نوكي دمحم ريغ نمف «ةدلاخلا ىه تناك اهلامكلو «ناكمو نامز
 . لم هللا لوسر دمحم هنإ ؟ مهنيد ىف باتكلا لهأ ولغ ركنيو ءاياطخلا

 نأ ذإ دمحأ وه طيلقرافلاو ؛طيلقرافلاب رشبي حيسملا نأب ةرضاحلا ليجانألا صوصن تءاج دقو
 . ©” طيلقرافلل ىظفللا ىنعملاوه كلذ

 : لسرولا نم ةرتف هلع
 ؛ ىئانلا ديعبلا وأ «ينادلا بيرقلا وأ ءهاصقأ ىف ابرغوأ ءهاصقأ ىف اقرش ملاعلا ىلإ ترظن نإ -

 تماقتسا ولو ؛ سانلا حلصت ال ةفسلفلاف ؛هلالض نم هيدهي نم ىلإ ةسجاح ىف ملاعلا نأ دجاو كنإف

 ىهو «ليبسلا ءاوس ىلإ اهيدهت الو ؛ةماعلا سوفن ألمت ال ةصاخلا تعنتأ نإ اهنأل «ةقيرطلا ىلع

 ظ .ادحأ تحلصأ امف تماقتسا ام
 ررظنو هب اوركذ امم اريثك اظح اوسنو ءاهانعم نع ةاروتلا وفرح دوهيلاف ءىضيرحتلا اهارتعا دق دئاقعلاو

 «مهريغ قلخ امك مهقلاخ ىلاعت هللا نأو مهلثم هللا دابع اوسيل مهنأو مهنود مهنأ ىلع ءاعيمج سانلا ىلإ

 داقتعالا ىلع مهو اولذ الو ءاداسف ضرألا ىف اوثاع كلذبو «مهنود سانلا لك نأو نوراتخلا مهنأ اومعز لب

 و يجرح رب مهريغل ديكلل لئاسولا لكب اولمعو ةقيلخلا ىلع اودقح «راتخا هللا بعش مهنأب
 أ ىف راوج ىأل ةأعارم الو «ظفحم ريغ ىف داسفلا نورشنيو « ( سانلا نيب ةوادعلاب نورغي مهنإ لب' ؛نيمئأتم

 . مهئاولغ نم هنهنبو مهرورغ فكفكي ىوق نيدب ىتأي ىبن نم دبال ناكف «ناكم
 حيسملا دأب اولدبتساو «هيف اولغو حيسملا ءيدابم نع تجرخو ؛«تفرحنا ةينارصنلاو

 قحلا ىلإ ىدهي «ريذنو ريشب لوسر نم دبال ناكف .اداسفو اوتعو ضرألا ىف ارابكتساو ءالعتسا هتحامسو

 .ميقتسم طارص ىلإو
 ام اولوقت نأ «لسرلا نم ةرتف ىلع 1 نيبي انلوسر مكءاج دق باتكلا لهأي)

 "0.4 ريدق ءيش لك ىلع هللاو ءريذنو ريشب مكءاج دقف «ريذن الو ريشب نم انءاج
 ؛مالسلا هيلع حيسملا ةوبني ليجانألا صوصن ضعب هيف نييب اميق اياتك نييحيسملا انذيمالت ضعب بتك دق )١(

 . عبط دقو
 2311 اااااااا ا  لا لل للا لا  لل

 .٠

 ملال دشضمقإ 1
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 ابسن شيرق طسوأ نم دمحم
 - عمسو ؛هتوعد تعاشو .هلم ىبنلا ةوبن رمأ رهظ نأ دعب لقرهب برح نب نايفس وبأ ىقتلا - 51

 وهو «نايفس وبأ لاقف هلع ىبنلا بسن نع لاؤسلا اهنيب نم ناك ةلكمأ هلل ىبنلا نع هلأسف «هتلاسرب نامورلا
 ىأ «شيرف طسوأ نم هنإ) :بذاك ريغ لاقف «كلذ ىف لكس امدنع ةموصخلا ىوق ددللا ديدش مصخ
 .ابسن سانلا فرشأ نم ءايبنألا ثعبي اذكه : لقره لاقف .فرشألاو ىلعألا وه طسوألا نأل ؛مهالعأ

 ةناكم ثيح نم مهلئابق ىف سانلا ىلعأ نم اوناك مهنأ تبثت نيقباسلا ءايبنألا نع نآرقلا رابخأو
 ابيسن ناكو ءفيرش طهر نم ناك دقف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع بيعشب الثم كلذل برضنلو ( مهرسأ
 كارنل انإو «لوقت ام اريثك هقفن ام بيعشاي اولاق ) همرقل هتلداجم ىف ىلاعت هللا لاق دقلو «مهيف

 زعأ ىطهرأ موقاي لاق * زيزعب انيلع تنأ امو ؛كانمجرل كطهر الولو ءافيعض انيف
 ."7(طيحم نولمعت امب ىبر نإ ءايرهظ مكءارو هومتذختاو ءهللا نم مكيلع

 ةرع مهيفو «فرش مهيف ليبق نم ناك مالسلا هيلع ابيعش نأ ىلع لدي ميركلا صنلا اذه نإو
 .نيدم ىف اهالعأو رئاشعلا طسوأ نم ناك كلذبو «ةعنمو

 كي ىبنلا نأ سابع نبا ىور دقو موق ىف واعر رك اهل ةرسأ نم ناك هلم دمحمو
 بعشتتال ءابذهم ايفص ةرهاطلا ماحرألا ىلإ ةبيطلا بالصألا نم ىنلقني لجو زع هللا لزي مل:لاق
 , (امهريخ ىف تنك الإ ناتبعش

 دلو نم ىفطصا هللا نإ» :لاق هلع هللا لوسر نأ عقسألا نب ةلتاو ثيدح نم حيحصلا ىفو
 نم ىفطصاو ءاشيرق ةنانك ىنب نم ىفطصاو ؛«ةنانك ىنب ليعامسإ دلو نم ىفطصاو ؛ ليعامسإ ميهاربإ
 . مشاه ىنب نم ىنافطصاو ءمشاه ىنب شيرق

 نأ بسنلا فرشب دارملا سيلو ءبسنلا عيفر ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم نأ ررقتي كلذبو
 ناك دقوءابسن نوكي ال لاملا نإف «ةريبك ةيرثم ةكرت مهنم لان دق نوكي نأو «ريثك لام تاذ هتريشع نوكت
 برعلا نيب هبسن ولع عم هلل ىبنلاو ءالق لاملا ىف كلذ عم ناكو ءاهفيرشو ءاحطبلا ريبك بلاط وبأ همع
 وأ «شطبلا ةوق وأ «لاملا ةرثكل امزالم فرشلاو بسنلا ولع سيلف ؛منغلا ىعري ناكوءاميتي ناكو ءاريقف ناك
 نأ نم راعلا نوشخيو «صئاقنلا نع اهداحأ ولعي ةروك نم نوكي نأ بسنلا فرش امنإ ؛ناطلسلا ةمظع
 ملو ءىسفن فرش مهل نوكي نأو «ةميلسلا لوقعلا ووذ اهنجهتسيو ؛فرعلا اهركنتسي ةليذر ىف اوعقي
 مهريخ نم هنأب هفرش لعج لب «ةوطسلا وأ «لاملاب برعلا ىف هفرش مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لعجي
 .( اسفن مهريخو اتيب مهريخ ىف ىنلعج » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو ءاتيبو اسفن
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 2 لااا م ا م يي ا

 نإو «ةنامألاو قدصلاب باجأ لقره هلأس امدنع شيرق ىلعأ نم ناك ىذلا نايفس ىبأ ىلإ رظناو
 وهو نايفس وبأ لوقيو «هتلاسرو هتوعدب ءالعتساو «ةوق هي ىبنلل ايطعمو ؛هيلع ةجح هقدص ناك
 .(© تبذكل برعلا ىف ةبذك ىنع ظفخم نأ ىشخأ ىنأ الول :١ كرشلا ىلع

 تدلوت نو «دتحملا ولعو سفنلا فرشب تفرع ةروك نم الإ نونوكي ال ءايبنألا ناك اذاملو - ها
 اهقنري ال ةيوق ةوعد ىلإ جاتحم ةلاسرلا نأل كلذ .ءالعتسا ريغ نم سفنلا مارتحاو «ءايربك ريغ نم ةعفرلا
 هناذ ىف وه ناك نإو ؛ءادتبا ةليذرلاب هيمر وأ «سفنلا فرش ىف صقن وأ «ةقثلا مدع وأ «بييعتلا ةردك

 .الماك

 ام لوأ ناك ؛ةلضاف ديلاقت تاذ ةريشع نم هنأب فرعي ملو ؛ةعفر هيف سيل ىذلا ىبنلا نإ
 نم ال «موقلا لذارأ نم مهعابتأ نأب نوريعي اوناك نييبنلا دج امنإو ءهترسأ فرش مدعل ءدرلا وه هب ردابي

 موق در ْنِإو «نيملاظ كلذ ىف اوناك نإو «ةوعدلا درل ةعيرذ كلذ نوذختيو ءبسنلا ىوذ نم الو «مهفارشأ

 اورفك نيذلا الملا لاقف ) هودر نيذلا هموق نعو هنع ىلاعت لاق دقف ءاذه نيبيل ىناثلا ةيناسنإلا ىبأ حون
 امو «ىأرلا ىداب انلذارأ مه نيذلا الإ كعبتا كارن امو ءانلثم ارشب الإ كارن ام هموق نم

 ىلع تنك نإ متيأرأ موق اي لاق * نيبذاك مكنظن لب ءلضف نم انيلع مكل ىرن
 اهل متنأو ءاهرمكمزلنأ مكيلع تيمعف ءهدنع نم ةمحر ىئانآر ىبر نم ةنيب
 نيذلا دراطب انأ امو هللا ىلع الإ ىرجأ نإ الام هيلع مكلأسأ ال موق ايو +نوهراك

 نإ هللا نم ىنرصني نم موقايو # نولهجم اموق مكارأ ىنكلو مهبر وقالم مهنإ اونمأ
 الو «بيغلا ملعأ الو هللا نئازخ ىدنع مكل لوقأ الو + نوركذت الفأ ؛ مهتدرط

 امب ملعأ هللا ءاريخ هللا مهيتري نل مكنيعأ ىردزت نيذلل لوقأ الو ءككلم ىنإ لوقأ
 ."0(نيملاظلا نمل نذإ ىنإ ءمهسفنأ ىف

 ىلاعت هللا نكلو «ملاظ ضارتعا مهلذارأ مه مالسلا هيلع احون اوعسبتا نيذلا نأ ىلع مهضارتعا نإ

 نوردابيف 'هموق دنع ءادتبا لوذرم ءهتمأ رمأ ىف بوكنم ؛هترسأ ىف رومغم ىبنب مهيأ نأ نم هدابعب محرأ

 نإو «نوفلأي امو هتريشع لاح نم مهتجح نوذخأيو ؛نورصيو ؛هتفلاخمب ءادتبا نورهاجيو ؛هقيدصت مدعب

 درلاب ىأرلا ىداب ةردابما نأل هدرب ردابت امو ءاهل ودبي ام سكع ىلع سوفنلا هاركإب نوكي ال ماوقألا ىف ريثأتلا

 رمأب ريكفتلا ةيواز تفرحنا اذإو «لوقعلا هكردت ىذلا ميقتسملا طخلا نع فارحنالاب ءيدتبت سفنلا لعجم

 طخ لاطتسا املك هنإو ءرسعب الإ قحلا ىلإ عجري الو فارحنالا طخ ىف رمتسي هنإف «ىأرلا ىداب رفنم
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 ذإ ههجو هللا مرك ىلع نع ىلاعت هللا ىضرو لعب نم ىنالتلا رعصضيو (ةيوازلا تجرفنا فارحنالا

 تسيلو ؛ةيادهلل لسرلا تاوعدو (ىمع هركأ اذإ بلقلا نإف ءارابدإو الابقإو ؛تاوهش بولقلل نإ١ :لوقي
 .ةيامعلل

 ام ريغب ةرهاجملاب سانلا ردابي هنأل هموق نم ةعنم هلل لوسرلل نوكي نأ بجي هنأ كشالو -
 ىلع ئجيام عفديال هنأ نودجي بيرالب مهنأو «نوديريال امب ائجافم عدصيو ؛نودقتعي ام ريغبو «نوملعي
 نأ لبق هتوعد رجف هنولتقي هموق نم ةعنم هل نكي مل اذإو «ةيوقلا ةيقيقحلا ةمواقلاب لب ىنسحلاب مهتبغر ريغ

 رونلا ئفطأ ولو ءارون نوكي دعب نم هنإف «اليئض ناك ولر ا
 دقف «هطهر الإ هولتقي نأ نم مهعنمي مل هْأ ذإ «بيعش موق ةصق ىلإ رظناو ءادبأ ئضيال مالظ ىف شاع
 ريغ ىف لوسرلا ناك ولف "”(كانمجرل كطهر الولو) . . انولت امم مهنع ميركلا نآرقلا هاكح اميف اولاق
 .اهدهم ىف هتوعد تنام هءادعأ عفدت ةعنم ريغ ىفو ؛هعنمي طهر

 ةالصلا هيلع لوسرلا ةرضح ىدي نيب نحنو «اديعب 1 ناك ابيرق ىضاملا ىف صوغن انل امو
 , ىف تجل الو «ةضراعملا ىف تجلو ءهتضراع ؛هبر رمأب هم لوسرل عدص امدنع اشيرق نأ ذإ ,مالسلاو
 دنع اهتناكمو رسال هذه فرشو ؛هترسأ الإ اهعنمي ناك امو ؛هلتقل رشلا ةعزن اهترواس 00
 | جرخي نأ نم ملسو هيلع ىلع هلا ىلص ىبلا نكمت تح ؛راعا عدو رتب ردب أ نم اهفوخو «برعل
 ا المي ىذلا ىحضلا ىلإ لب «رينملا قرشملا حابصلا ىلإ مالظلا قشي ىذلا رجفلا نم قحلا ةوعدب
 .نيدئاكلا ديك درتو ءاهسفن نع لضانت ةوعدلا تفقو دقو ؛هعنمي نم ىلاعت هللا ضيف ذئدنع «ءايض

 اوفقوو ( هنوعبتي نمي ولان دقفءهصخش نم لينلا اوعيطتسي مل نإ مهنإ لئاق لوقي دقو ن8

 أوقوعيو « هتباحص نم اولاني ل أ نم هترسأ ىف هناكم مهعنمي ملف ءءافعضلا ىلإ هتوعد لصت نأ نود نيزجاحم
 .باذعلا رح تحن ةباحصلا نم ءافعضلا ضعب العف تام دقو «هتلاسر

 - هعنمي نم دجوي مل ءافعضلا كئلوأك ةوعدلا بحاص ناك ول هنأ ىلع ليلد اذه نإ لوقنو
 .اهفقوب لولجعيف اهدهم ىف ةوعدلا تومتو هيلع نوباكتسيف ؛ ,تلازل هانلتق ولف اهلصأ هنإ اولاقو «هولتقل

 رادقمب هرادقم توافتي ناك نينمؤملاب شيرق نم نوكرشملا هلزني ناك ىذلا ىذألا نأ ظحالي هنإو
 ال ناك ام نول ؛نامثعو ركب ىبأل ناكف «مهراخف عضوم ناك ىذلا تتسنلا 5 مهتناكمو ؛ مهرسأ ةوق

 «ناسنإلا ا نم ناسنإلا ىفالي م لش مهل رصان ال 3 نيذلا ءالؤهل ناكو ,ترألا نب بابخ أو «رسأي
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 تمسو ؛هتاملك تلاعت نآرقلا ىف ءاج امكو ؛لبق نم انهون امك دودخألاب اوبذع نيذلاك اوناك ىتح

 ظ . هتارابع ليقلا نع

 ىف اوركفي نأ نود نكلوم كئلوأ نم تنعلا هباصأو ؛ىذألا هلان ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو

 لقو 2ةكم جراخ ىلإ هتوعد هيجوت ىلع لمعي هودجو نأ دعبو .ةوعدلا اوفقي نأ نم اوسكي نأ دعب الإ هلتق

 ءيشني نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هل نأ دق نكلو ؛هولتقي نأ اولواحف «ةيبرعلا لئابقلا ىلإ هجتي اهرون ذخأ

 .ةكم ضرأ ريغ ىف نكلو ءاهنيوكت رصانع تلماكت دقو «ناميإلا ةلود

 بولقلا المت دئادشلا نأل مهنيدب ارارف اورجاه ىتح ؛دئادشلاب ناميإلا لهأ هللا ربتخا اذكهو

 نوكت نأ نمو «هللا حور نم سئيت الو نم الو ءفعضتالو نهت الف «ةميزع ةدارإلا ىطعتو «ةمارص
 هتاملك تلاعت لاق ؛قحلا مئاعد نونوكي نيذلا لاجرلا ىبري اذكهو ءايلعلا ىه ىلاعت هللا ةملك

 ءاسأبلا مهتسم مكلبق نم اولخ نيذلا لثم مكنأي امو ةئجلا اولخدت نأ متبسح مأ)

 هللا رصن نإ الأ ؛هللا رصن ىتم ءهعم اونمأ نيذلاو لوسرلا لوقي ىتح ءاولزلزو ءارضلاو
 , '74بيرق

 ءافعضلاب ةمحرلا ىلع ىبريف ءاميحر هتايح لك ىف نوكي نأ ةمحرلا ىبنل دبال ناك - ٠

 لاح هيف ام لثم قذي مل نم اميحر سيلف ؛نيكاسملاو ءافعضلا مالآب سحيل افيعض مهنيب نوكي ءاريغص
 .ءافعضلا

 لاملا ىف ناك دق هموق ىف بسن ىلعأ نم ابيسن ناك هنأ عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإ

 ىذلا عيفرلا بسنلا - امهدحأ : نابذهم هيف ىقتلاف ءمنغلا ىعر ىف اريجأ ناك مث ءاميتي هتايح ًادتباو ءالق

 ىلع ارفاوتيو ءايقالتيف «هفرش عم هعوزن ًافاكتيل ءاهيلاعم ىلإ هجتي لب ءرومألا فاسفس ىلإ هجتي ال هلعجي
 ؛هبسن صقني ام هيف نكي مل ىذلا ؛نيمألا قداصلا ناكف ءبسنلا فرش دمحم ظفح كلذبو ؛هئالعإ

 . مهريغ نم عبتملاو «باسنألا ىوذ نيب لماكلا ناكو ءاقدصو اقح ليبنلا ناكف «ميظعلا هفرش فعضيو

 «يبعلا نم ءافعضلل فنكلا ًاطوم هلعجي نأ هنأش نم بّذهملا اذه نإو «لاملاةلقو متيلا ىناثلا بّذهملا
 «رقفلا لذ هلاني نأ ريغ نم مهعم افيلأ ءمهنم ابيرق نوكي لب «يلعتسي الو ءربكتسي الف ءءارقفلاو نيلماعلاو

 إف «هيبنج نيب نم ةمحرلا نيعم عبني ىذلا وهو «عيفرلا ىلاعلا وهف «نيكسملا ءاذختساو ةجاحلا فعضو
 ىرتعي الو ؛هريغ محريل «هلذت نأ ريغ نم ةديدشلا قوذي ىذلا وه ميحرلاودئادشلا نيب نم عبنت ةمحرلا

 .هنيعيو ؛ هيمحيأو ؛هيلعيل هنود نم ىلإ امئاد رظني وه لب ؛هنم ىلعأ وه نم ىلع دقح هسفن

 )١( ةرقبلا ةروس : 7١14.
 ننال ملل لا 000 ل ا ل ا ل ل اا الا 1 لال

 ملسو هيلع هللا ىلص نيسبنلا متاخ
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 ىلاعم ىلإ هابص ذنم هَجحاف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىف ارفاوت دق نيبيذهتلا نيذه نإ
 .هريغ ىلع ةلاطتسالل اليبس فرشلا ذختي ملو ءةسايرلاو فرشلا ىوذب قيلت ىتلا قالخألا

 نم هنأ سحي لاعتم ريغ افولأم ابيرق هلعج ءافعضلا ءارجألا ناديم ىف هلمعو ؛هرقفو همتي نإ
 ناك .. . مهلاوحأ لك ىف ؛مهلامعأ ىف ينل نع مهعاتنا ىف فاشأل عمو «مهصالخإ ىف ءافعضلا

 .فيلألا فوطعلا

 دسح الو ؛دقحب مهبولق قنرت مل اذإ امئاد ءافعضلا نأ سانلا لاوحأ ءارقتسا ىف ظحالي هنإو
 ىذلا سوفنلا قارشإ صالخإلا عمو ؛صالخإ مهبولق ىف 37 هلضف نم هللا مهاتأ ام ىلع سانلل

 تاذللاو تاوهشلاو ؛ىوهلا ةردك اهبصت مل مهبولق نأل كلذ ؛ميقتسم طارص ىلإو «قحلا ىلإ اهب عزن
 ام ناعرس ناميإلا نم ابيرق ناسنإلا نوكيف ءاهب سفنلا قارغتساو ؛ 0 لهسي وأ «لاملا اهيلإ عفدي ىتلا
 قح ىأ ةوعد بيجي نم لوأو ءاهب نمؤيو ءايبنألا ةوعد بيجي نم لوأ ناك كلذلو ؛ناميإلا هبلق لخدي
 الو ؛ماقتنا بح الو ءدقح مهبولق سندي الأ وهو ؛هانركذ ىذلا ديقلا اذهب ءارقفلاو ءافعضلا اهب نمؤيو
 .مهبولق ىف ناميإلا عضوم ءيفطي دسح

 ام هلاني نأ ريغ نم ؛مهنم هنأب سحأ هنأل ؛ءافعضلاب ةمحرلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىتوأ دقل
 اذإ فيعضلا نأل «ةلذملا ةقهرملا اياجسلا نم نودلاب اضرو «ةناكتسا نم ءافعضلا سوفن ىف نمكي هاسع
 يارجال كل هب ءميضهلا هقحب ةبلاطملا مدعو ٠ ؛ليلقلاب اضرلا نم عونب بيصأ دقحلاب بصي مل
 رم «ميقتسملا قيرطلا ىلإ هاجلاو صالخخإ نم رقفلا ايازم ىتوأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاو «ءاذختسالا
 ايلا واب «كلذ نع هدعبأو «هعنم بسنلا ولع نأل لالذإ وأ ؛ناوه ىلإ ءافعضلا ىلدت

 .ةيناسنإلل ةعفارلا ةيهلإلا ةلاسرلل ةئيهت كلذ ناكف , يلاعتو هناحبم هلل صالحخإلاو ءبسنلا

 لورود وورود ودود ووو
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 رضاطلا بسلا

 نم هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم مانألا ريخ ةريس ؛ةرهاطلا ةريسلل نوخرؤملاركذي - ١"
 نيرشع الإ ظفحي ال خيراتلا نإ لب ءهيلإ ةلماك بسنلا ةلسلس فرعت ال نكلو ؛ميهاربإ نب ليعامسإ دلو
 دبع نبأ ءورمع همساو مشاه نب «دمحلا ةبيش همساو «بلطملا دبع نب «هللا دبع نب دمحم وهف ءاهنم

 رهف نب بلاغ نب ىؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب ديز همساو ىصق نبا «ةريغملا همساو «فانم

 نب ءدعم نب «رازن نب ءرضم نب «سايلإ نب «ةكردم نب «ةميزخ نب ؛ةنانك نب ءرضنلا نب ؛كلام نبا
 ظ .ناندع

 امك فيرعتلا كلذ ناك دلو «ةريسلا باتك نيب هيلع عمجملا وه «ميركلا هبسنب فيرعتلا اذهو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك» :لوقي ناك دف ءامهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع ةياورلا لدت
 كلذ نيب انورقو) :ىلاعت هللا لاق ؛نوباسنلا بذك :لوقي مث ءكسمأ ناندع ىلإ ىهتنا اذإ ملسو
 , 04اريثك

 ابأ ةميركلا ةلسلسلا كلت قدص ىلع لدي مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل بوسنملا ربخلا اذه نإو

 :نيرمأ ىلع لدي طقف ءالؤهل ىبنلا ظفح نإو «ناندع ىلإ ىهتني نأ ىلإ دج نع
 نع سانلا ىلإ لصو هنأو ؛حيحص قيرط نع هيلإ لصي مل هنأ ؛مهقوف نميف كشلا - امهلوأ

 .ءارتفالاو بذكلا ىلإ رخفلا مهعفدي دق نيباسنلا نأو «نيباسنلا قيرط

 ؛نيمألا قداصلا وهف امح الإ لوقيل كم ىبنلا ناك امف ءبسنلا اذه قدص ىلع لدي هنأ : امهيناث
 ؛برعلا دنع روهشملا وأ «رتاوتملا مكح ىف امولعم ناك ىذلا وه عيفرلا بسنلا نم ردقلا كلذ نأ رهظيو

 .ائيش قحلا نم ىنغيال نظلا نإو «نظلا وأ مهوتلاب ذخأو «بيغلاب مجر هيف لوقلاو ءكش عضوم هريغو
 هيلع ىبنلا ناك نإو «مهتايرذل رخافم تراص «رثآم مهنع ترثأ مهنأل الإ نيفورعم ككلوأ ناك امو

 | مرسول ل ننام ؛ماوقألا رايخ نم وه كلذ عمو . .هبسنب طق رخفي مل مالسلاو ةالصلا

 نأ نم عنتميو ؛هفالسأ ىف فرشلا ناكمو ؛مهيف ريخلا ركذي ف (رايخ نم رايخخ نم رايخ نم تدلو»

 ىلص هنأش نم تسيل ءانحشلاو «ءانحش هيف نوكي دقو «بسنلاب ةلاطتساو ءالعتسا رخافتلاو ءمهب ىلعتسي

 .ملسو هيلع ىلاعتهللا

 ةالصلا هيلع ىبنلا بسن ةلسلس ىف وه نم مهنم ةكمب اوماقأ دق ناندع دالوأ نأ رهاظلا نإو - را

 نيباسنلا نألو «ةبعكلا ىناب وهو «ةكم برق هتماقإ تناك « ؛مالسلا هيلع ليعامسإ نأل كلذو ؛مالسلاو

 )١( ناقرفلا ةروس 7/2.
 كيلئلئ ل لاما ا

 هةدحتحذتح

 5 .٠ 4 هم وو
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 مهتماقإل الإ نوفرعي امو رباك نع ارباك اهيف نيفورعم اوناك مهنألو ءاهب نورشعلا ككلوأ ناك هنأ اوركذ
 ..قيمع جف لك نم اهيلإ سانلا دوفوو :ةكمو ةبعكلا سيدقتلو ؛مهدعب نم فالخألا اهب ماق ىتلا ةكمب

 نادلو هل دلو ناندع نأل كلذو ءالسن اهيف لسنأو «نميلاب ماقأ ناندع ةيرذ ضعب نأ اوركذ دقلو
 ىلإ لقتناف «نميلاب نوميقي نيذلا رعشأ ونب مهو «نييرعشألا نم اذه جوزتف «كع ىناثلاو ؛دعم امهدحأ

 اهيف ءاقبلاب درفنيو ؛ةكم نم جرخي هدلو ضعب ناك نم مهنم ضعب نم ناك مث «نميلاب هتجوز نطوم
 ةرسأ عم نميلا ىلإ رجاه اذهف كع هيخأو ءدعم ىف تيأر امك ؛بسنلا ةلسلس ىف لخدي نم

 .اهيف دعم ىفبو« هجوز
 وه رازن ناكو «ةليبقلا هذه هيلإ بسنت ىذلا ةعاضق هدالوأ نم ناكف هيبأ ثم ناكف .دعم ءاجو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هبسن ىف نولخدي نم هدعب نم هدلو هنم ناك ىتح ؛ةكمب رمتسا ىذلا

 ناكو «نيتليبقل نيوبأ اناك ناذهو ءدايإو «رامنأو «نويعبرلا هيلإ بسني ىذلا ةعيبر هدالوأ نم ناكو
 . ةمركملا ةكمب ماقأ ىذلا وهو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا دج ناك ىذلا رضم هنبا

 هيلع ىبنلا بسن ىف لخدي ىذلا وه ءامهريخ رضمو «ناليغو ؛سايلإ امه نادلو رضحل ناكو
 ليعامسإو ميهاربإ ةعيرش نم اوثروام نوريغي ليعامسإ ونب ذخأ سايلإ دهع ىف هنأ رهظيو «مالسلاو ةالصلا
 باتك بحاص كلذ ىف لوقيو .مهتريسو مهئابآ ننس نم اوريغ ام مهيلع ركنأف مالسلا امهيلع
 نم دحأل هوضري مل ءاضر هب اوضرو ؛هيأر مهعيمج ديأف ءمهل هبناج نالو ؛مهيلع هلضف ناب : (ءافتكالا»

 .اهلوأ ىلع ةمئاق مهتنس تعجر ىتح ؛مهئابأ ننس ىلإ مهدرف «ليعامسإ دلو
 هامسو ؛مهنم راتخنا ناك اذه نكل ؛نارخآ نانبا هلو ءرماع همساو ؛ةكردم هنبا سايلإ دعب نم ءاجو

 نم اهدرل ءرماع ضهنو ءاهعبتت نع نارخآلا نادلولا رصاقتف «مهنم ترفن دق تناك اليإ نأل ةكردم
 ليذهو ةميزخ ةكردمل ناكو لمعلا اذهل افصو ةكردم ىمسف ءاهدرف اهكردأف «تدعب دقو ءاهرافن
 دشأو ةنانك - ةميزخل دلوو ءامهل ادج ناك ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل ادج نوكيل راتخلا ةميزخ ناكف
 .هبلص نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نوكيل راتخما وه ةنانك ناكو ؛نوهلاو ةاذشأو

 ىلاعت هللا ىلص دمحم هبلص ىف ىرجيل «ىلاعت هللا راتخا ىذلا نكلو «دالوأ ةدع ةنانكل ناكو

 هنأ ىلع نيرثكألا نكلو ءاشيرق عمج ىذلا وه اذه رضنلا نإ لاقيو «مهنيب نم راتخلا رضنلا وه ملسو هيلع
 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دج وه ىذلا هديفح رهف

 .مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا دج رهف مهبجمأ ناك دالوأ هل ناك رضنلاو
 0 يي لا ا يي يي ايي يي يي اف

 تو ملسو هيلع هللا ىلح لوسرلا
6 

 ياك حايل يلي لي يا خا اطلاع

 روت وتوت وتو وتو وجو حو حجت جوج جا ىوت حج وح حجو جرود حوت رنا جونو وت حوت وج تو حج توج جوج وج حوت جوج وج وج حت جراج حوحو و ونا وت جو توج ج جو ون وح وتوت حو توتو حج حوحو حجج جوج و نروجا حوحو جونا حاحا وج جا جو

3 



 لاق دقو ءيوس قلخو ؛ةمكح هيف ناك دقو ءاشيرق ىمسي ناكو ؛شيرق عمجم وه رهف ناكو
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نوكيل راتخلا وهو ةماعزلا ىف هبقعأ ىذلا بلاغ هدلول اهلاق ىتلا هتيصو ىف
 : ةافولا هترضح امدنع بلاغ هنبال لاق دّقف «هبلص نم

 ىف قلقأ امنإو ءاهرح درب ةبيصملا تعقو اذإف «سوفنلا قالقإ بئاصملا لبق نزحلا ىف نإ ىنب اي
 نعو «كنيمي نعو ؛كفلخو كمامأ ةينملا عقو نم ىرت امب كتبيصم رح دربف تم انأ اذإف ءاهنايلغ
 ىف ام ليلقف «هتعفنم تلق نإو ؛كليلق ىلع رصتقا مث «ةايحلا ىبحم ىف اهراث نم ىرت امبو ؛كلامش

 .كهجو قلخأ ام ريثك نم كل اريخ ناك ؛كدي

 هيبأك ةملك هيف اذه ىؤل ناك دقو «ىؤل شيرق ةماعز ىف هفلخ دقو «دالوأ هل بلاغ ناك دقو

 .امهبلق ةمكح ىلع تلد بلاغ هيبأ نيبو هنيب ةشقانم ترج دقف ؛ثيدح مالغ وهو تدب ؛هدجو

 لمهأ اذإو ؛هلمهأ هفلخأ نمو ؛هؤام رضنو ؛هفالخإ لق افورعم بر نم تبأ اي: هيبأل مالغلا لاق

 .هرتسو هريبك ريغصت ىلوملا ىلعو «هرشنو هريغص ريبكت ىلوملا ىلعو ؛رك ذي مل ءيشلا
 لوطلا هب كل ىعدتسأو كلضف ىلع كلوق نم عمسأ امب لدتسأل ىنإ) : ميكحلا بألا لاقف

 مهنعش ملو ءكملحب مهلهج برغ فكو ؛كموق ىلع هب دعف ؛لوطب ترفظ نإف ؛كموق ىلع
 ىلع هب لعت ملو ؛لضفلا طقسأ اهنازوأ ىلع اهسياق ن نمو ءاهلاعفأب لاجرلا لاجرلا لضفت امنإف «كقفرب
 .ىلفسلا ىلع ادبأ لضف ايلعللو ؛دحأ

 وهو ؛مهلضفأو ؛مهلقعأ بعك ناك ءدالوأ هل دلو دقو ؛هابأ الجر لمتكا نأ دعب مالغلا فلخ
 : ةبطخلا هذه لاق هنأ ةريسلا ةاور ركذيو «هدجو هيبأك اميكح ناك دقو ؛يبنلا دج

 داهم ضرألاو ءانب ءامسلاو ؛ «حاضو راهنو جاس ليل ءاوملعتو اومهفاو ءاوعو اوعمسا سانلا اهيأ
 ريغ نيقيلاو ؛مكمامأ رادلاو «نيلو لاك نورخآلا ءاحفص اهرمأ نع اوبرضتل ءاثبع قلخت مل ؛مالعأ م وجنلاو

 ل «مكتاءورم ماوق اهنإف «مكلاومأ اورمثو «مكدهعب اوفوأو ؛مكراهصأ اوظفحاو مكماحرأ اولص ؛مكنظ
 ىبن هنم جرخيسو ' ميظع أبن هل نوكيسف ءهب اوكسمتو ؛ مرحلا اذه اومظعو ؛مكيلع بجي امع اهونوصت

 ' ' 'ُ دو
 نكلو ءاهبيذكتوأ ةبسنلا قدصب مكحن نأ انل سيلو «هيلإ ةبطخلا ةبسن ىف ةريسلا باتك هلوقي ام اذه

 .ابذك نإو اقدص نإ «كلذ ةبغم مهلمحن

 دحأ ناك دقو مع ةالصلا هيلع ىبنلا دج ةرم مهريخ دالوأ ىؤل نب بعكل ناك دقو

 . شير مهب رخافت نيذلا لاجرلا

 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دج وهو «بالك ةرم دعب نم ءاج دقو
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 عمج ىذلا وهف شيرق ىف ارثأ مهنييأر 4 رهظأو ؛هدالوأ ريخ وهو ىصق هدلو هدعب نم ءاج مث

 نإو ءاهرومأ هيصقتل ايصق ىمسبو ءاهرمأ نم عمج امل ءاعمجم ىمسف ءاديز همسا ناكو ءاشيرق هب هللا

 نأش هلو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هب مهدهع دعبي نيذلا دادجألا نم سيلو ؛بيرق دج اذه ىلع ايصق

 .ةملكب هصخن نأ دبالف, ءاهريغو ةودنلا ةسايرو «ةبعكلا ةنادسب قلعتي اميف صاخ

 : حق

 هللا ىلص ىبنلل دج امهالكو ؛ةرهز ىناثلاو ءيصق امهدحأ نيدلو بالك هوبأ كرت دق - 1

 دجلا وهف ءهمأل هلج وهف ةرهز امأو ؛ةبصعلا دجلا وهو ؛ ؛مالسلا هيلع هدج ىصقف ؛ملسو هيلع ىلاعت

 هيبأل مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا دج وهف «نيفرش هل ىلاعت هللا عمج دق اذهب ابالك نأكو ؛يمحرل

 .نافرشلا هيف ىقتلاف «همألو

 ناك دقو ءاهعم ماقأف ؛ةعاضق ىف همأب قحل هنأيح لوأ ىف وهف «برعلا دالب ىف ىصق فوط دقر

 تزحو «لوضنملا بضغف «يصق هلضنف ةعاضق نم اباش اموي لضان ءراعلاو ميضلا ىبأي ايبأ اميرك ايوق ىتف

 رهظيو .انم تسلف كلهأب قحلت الأ : موزهملا لاقف «لوقلا ىف اعزانتف «ةميزهلا ةبسو ؛ماهسلاةرارح هسفن ىف

 0 اا ا ا و

 | نب بعك نب ةرم نب بالك نبا تنأو ءالزنم فرشأو ءابسنو ءادلاوو اسفن هنم مركأ ىنب اي هللاو تنأ : : هل

 0 :مارخلا تيل ءلزع ةكمب كمرقو : ىينرقلا ةناتك قيريضتلا نب , كلام نب رهف نب بلاغ نب ىؤل

 .تيبلا كلذ ىلإ برعلا دفت ؛هلوح

 ؛لجعتال :همأ هل تلاقف 0 ءاقبلاب اعرذ قاضو «قوحللاو ؛جورخلا كلذ دعب ىصق عمجأ

 ضعب كبيصي نأ كيلع ىشخأ ىنإف «برعلا جاح ىف جرختف ؛ ؛مارحلا رهشلا كيلع لخدي ىتح
 3 روادلا

 ادلج ناكو .اجاح جرخو ؛مرحلا رهشألا تءاج نأ دعب ةكم ىف هيبأ ةرسأ ىلإ ىصق لقتتا

 | هل ناكو .ةعازخل تناك لب شيرقل هلبق نم نكت ملو .مارحلا تيبلا ةنادس لان نأ ثبلي ملو ءابيسن اذهب
 أبل ىذ ةرقو ,ةهادلا ةليعب ةيالولا كلت تف شيرقريغل كلذ ناك« حلا ةزاجإ رمل

 ووو وروروووو ووو
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 ىضتفمب هلي ىف تعمتجاو ؛مهلزانم نم هموق عمجو عةكم ةرمإو«تيبلا ةنادس ىصفق اذهب و

 حيتافم كلمي نأ ةباجحلا ىنعمو «ءاوللاو ةودنلاو ةياقسلاو ةدافرلاو ةباجحلاو ةكم ةرمإو تيبلا ةنادس ةيالولا
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 لك ىف شيرق هجرخت اجرخ تناك ةدافرلاو «جحلا ةياقس ىلوت ةياقسلا ىنعمو ؛هرمأب الإ حتفي الف «تبببا
 نس دقو .داز الو ةعس هل نكي مل نم هلكأيف جاجحلل اماعط هب عنصتف ءايصق هيطعتو اهلاومأ نم مسوم

 : كلذب مهل هباطخ ىف لاقو ءاشيرق اهيلإ اعدو ؛ةميركلا ةنسلا هذه
 مهو ءهتيب راوزو هللا فيض جاجحلا نإو ءمرحلا لهأو .هتيب لهأو هللا ناريج مكنإ شيرق رشعمايا

 . (مكنع اوردصي ىتح جحلا مايأ ابارشو اماعط مهل اولعجاف ؛ةماركلاب فيضلا قحأ

 تناك مث «شيرقل ىروشلا راد ةودنلا ىنعمو ءاذه ىصق ديب الإ ءاول شيرقل دقعي الأ ءاوللا ىنعمو
 . يصق راد ىف دقعت تناكف «برعلل كلذ دعب نم

 هتسيسخ عفري نأ دارأو ءاهب هزعيل «رادلا دبع هنبال هتمهب اهلان ىتلا قوقحلا هذه لك ىطعأ دقو
 كنقحلأل ىنب اي هللاو انأ) : اهايإ اطعأ امدنع هوبأ هل لاق كلذلو « شيرق نم همع ىنب ىلع فرشلا لاني

 .(كيلع اوفرش دق اوناك نإو ؛موقلاب

 ءهرمأ لبنو ؛هتاذب ةكم ىف فرش دقو «فانم دبع وه رخآ دلو هلو «ركبلا هدلو اذه رادلا دبع ناكو

 .ىح هوبأو ءبهذم لك بهذ دقو

 هتاذب لوألا هيلإ لصو ىذلا فرشلا ىف ناوخألا لداعتي نأ ىطعأ ام رادلا دبع هئاطعإب هوبأ دارأ دقو
 .هفلخت ضوعي ام هوبأ هاطعأف ىناثلا فلختو «هلبنو

 سمش دبع مه ةعبرأ ادالوأ فانم دبع هللا ىطعأ دقو هلع ىبنلل عبارلا دجلا وه اذه فانم دبعو
 دج لفونو «دمحلا ةبيش ىلصألا همسا دعي ىذلا بلطملا دبع ىبر ىذلا بلطملاو مشاهو ؛نيبومألا دج

 . معطم نب ريبج

 ام هدالوأو رادلا دبعل اوكرتي ملف ؛هلبنو مهيبأ فرشك ىتاذ فرش مهيف ةعبرألا كئلوأ ناكو 1١-

 نيكمت ىف شيرق تمسقنا دقو ؛مهموق ىف مهلضفل مهنم كلذب ىلوأ مهنأ اوأرو «يصق مهدج هاطعأ
 ةكم ةرمإ سيلو «مهلضف ناكل ىلوأ مهنأ مهضعب ىأرف ؛مهمع دالوأ ىديأب ام عزن نم فانم دبع ىنب

 ؛ ىلوأ رادلا دبع ىنب نأ نورخآ ىأرو «لهأ هل وه نم رمألا دسوي لب ؛هلهأتسي ال نم ىطعي ءاطع اهتماعزو

 شيرق نمو ؛هريغل هبحاص دي نم عزني الو « مهيديأب هنألو «مهابأ ىطعأ ىذلا وه قحلا بحاص ايصق نأل
 .دايحلا تمزتلا ةفئاط

 انكار 111111 ل للا لفل اللا ل

 لسو هيلع هللا ىلك يييتنلا متاح مما يصح
 ا ا ض١ اانا

 111111111111111 ذا 0 0 0 ل



 غلب دق ثيحو ؛برحلا اوعمزأ نيفلتخما نأل ءديدس حلص ىلإ ىهتنا ديدش فلخ ناك دقو

 اوعادتف «هئاولغ نع قيرف لك فكيوأ ءاوفكي نأ ىلإ ةبقترملا ةبقاعلا مهتهبن ذِإ نوفلتخما هبنت هاصقأ فالخلا

 .حاصلاو لإ
 ىف ةودنلاو . فاد ا و

 لانو ؛هتوخإ ىلع فرشلا هل ناك كلذلو ؛ةفيحص مهبقنأو «فانم دبع ىنب حبصأ مشاه -

 دنع ةناكمو «يتاذ فرش نم هل ناك ام سمش دبع هوخأ هيلع سفني ناكو «فانم دبع ونب هذخأ امن

 انهو «بلطملا دبع مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىبرم هفرش ىف هبقعأ دقو «:ةصاخ شيرق دنعو «ةماع برعلا

 : بلطملا دبع

 دبعو «ةناضحلا نس ىف وهو هيَ يبنلا نضح ىذلا وه هنألء ةزيصق ةفقو هدنع فقن - 6

 دقو ءاهيف ىلوألا هتايح ىف بش دقو ءاهب راجنلا ىنب نم ىهو ؛ هَلْ ىبنلا رجاهم برغي نم همأ بلطملا

 . بلطملا دبع هل ليقف «هتبحص مزلو ةكم لخدو«بلطملا همع هب ىنأ ىتح ةبرغلا راد ىف مهنيب ىبرت

 بأ اهبابشل وهف ءهتحامسو ؛هقلخ ةوقو هسفن ةوقب كلذ قحتساو ءاهتساير شيرق هتطعأ دقو

 «ةبيطو «ضار بيط تمسو ؛ءوده ىف نكلو ؛ةيوق ةمزع هقلخ ىفو ؛نمي هتعلط ىف ؛خأ اهلوهكلو

 . ناوه ريغ ىف نكلو

 اهيف ةوق مهل تناكو ؛ةكم ىلع اورطيس امدنع مهرج اهترمط نأ دعب مزمز رفح ىذلا وه
 | ليعامسإ تايركذ راثو اهلا نم اوقسف «بلطلا دبع اهرفح ىتح «نينسلا ربع رومطم ترمتساو
 رخف هوبأو وه ناك ىذلا ليعامسإ مأ ةكربب تناك رثب ةداعتساب ةماركو ةزع مهألمو ءاهرفحب مالسلا هيلع

 أ ل الطعام «هانمب دحأ ىلع ىلعتسي ىذلا هسفن ةيعل اك امو ارلعو هيف افرش كلذ هدازو «برعلا

 . هادهو هقفو ام ىلع ىلاعت هللا دمحي لب «علاطلا نميو ةبيقنلا نسح نم

 هناحبس همهلأ «يلاعت هللا نم ماهلإ اهنأكو «ةرركم ةقداص ايؤرب اهرفح هنأ ريسلا باّتك ركذيو

 . هحور قارشإو «هسفن ءافصل هايإ ىلاعتو
 ملال الل لا ل ل ا

 د ملسو هيلع هللا ىلحص لوسرلا
 و

 يك ا وخال
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 ذإ ( ةبعكلا راوجب ) رجحلا ىف مئانل ىنإ : لاق هنأ بلطملا دبع هيبأ نع بلاط ىبأ نب ىلع ىوري
 يعجضم ىلإ تعجر دغلا ناك املف . ينع بهذ مث ؟ ةبيط امو : تلق «ةبيط رفحا :١ لاقف «تآ ىنانأ

 ١ ىعجضم ىلإ تعجر دغلا ناك املف .ىنع بهذ مث ؟ ا لاف ءاجف «هيف تمنف

 ىلإ تعجر دغلا ناك املف .ىنع بهذ مث «ةنونضملا امو : تلق .ةنوئنضملا رفحا : لاقف «هيف تمنف

 ؛مذت الو ءادبأ فزنت ال : لاقف ؟مزمز امو :تلق .مزمز رفحا : لاقف ىنءاجف هيف تمنف «ىعجضم
 ىنعمو .لمنلا ةيرق دنع مصعألا بارغلا ةرقن دنع ءمدلاو ثرفلا نيب ىهو .مظعألا جيجحلا ىقستو
 ناك ىذلا ناكملا ىأ ةيرق ىنعمو ؛هيف اهحئابذ حبذت شيرق تناك ىذلا حبذملا دنع ىأ «مدلاو ثرفلا نيب
 قدص ىلع لدت ىتلا ةيآلاو «ناكملا دح ةمالع اناك نيذه نأكو ءاهدنع رقني بارغلا دجوو «لمن هيف

 . هريشبت ىف «ىنأل
 ناب ل رار لطع ظحالت شيرق تناك دقو «يلاعت هلل ربك ءامل بلطملا دبع ادب ملف

 . ديري ام كردأ هنأ اوملع ربك املف «رفحي ام جئاتن

 ؛هدحو هناطلس تح ال اعيمج مهناطلس تحن نيعلا نوكت نأ ىف هنوحاشي اوءاج مهنكلو
 ىأر لب ءمهل ملسي مل هنكلو ءاهيلع ناطلسلا ىف كعم انكرشأف اقح اهيف انل نإ ليعامسإ رئب اهنإ :اولاقو
 نسح اوعجارو ؛هتبيط نم اوأر امل مث «قحلا اذه هوعزان دقو ءاهرفح ىذلا وه هنأل «هناطلس تحن نوكت نأ
 ؛يذأ الو ةنم ريغ ىف اهنم جاجحلا ىقسيو مهيقسي هنكلو . اهئام نم مهعنامب وه امو ءرمألا اوكرت «هتبيفت

 . اهيف ةياقسلا قح هل نوكي نأ ىلع عيزوت نسحو لدع ىف نكلو
 جاجحلا لازي الف «مويلا ىلإ نمزلا هققح ربخ جيجحلا ةياقس اهيفو «فزنت ال اهنأب مزمز فصو نإو

 ةكرب اهيف لازتالو ءبضنيال نيعمو «ةرث نيع ىهو . ءاخس ىف مهيلع ضيفت ىهو . اهنم نوبرشي
 نإ 9: هفصو ىف ىلاعت لاق امك ةكربلا هطوخت هللا تيب نأ ىلع ةلالدلاو ءبلطملا دبع ةبيقنو «ليعامسإ
 . 206 نيملاعلل ىدهو اكرابم ةكبب ىذلا سانلل عضو تيب لوأ

 .تاميرك تافص ثالثب افصتم ناك هنأب ىهتني بلطملا دبع خيرات ىف رظانلا نإ -

 ظلغتسيال ءابوبحم افيلأ سانلا نم ابيرق فنكلا طوم ناكف ؛ةحامسلاو ةبيضلا - ىلوألا
 . هسفن ىلع ولو ءامكح هنوضريو ؛هب نوقثبو ؛هيلإ ةكم لهأ نئكمطي ؛ىلعتسيالو ربكتسي الو ءدحأ ىلع

 .5": نارمع لأ ةروس )١(

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا مئاخ
 ياللا ييويح يحي يي يي يايا



 «لوعملا لمح.. هيف ىلاعت هللا كراب الإ لمع ىف هدي عضيال ءاكرابم ناك هنأ - ةيناثلا

 شيرق رثكأو «هقزر ىف هل اكرابم ؛همرك ىف اروفوم ناك دقف ؛هموق ىف لام اذ نكي مل اذإو مزمز رثب رفحف
اعت هللا هاقو دقو ءهب رثأتسي الو ,ريخب نضي ال «مهروهمج ىلع ريخلاب ةدئاعو ؛ مهيلع الضف

 حش ىل

 امو «تابقع نم كلذ ىف فداصي امهم ريخ نم هب موقي ام ىلع هرارصإو ؛هتمزع - ةشلاثلا

 . سانللو هل ريخ نم لمعلا هيلإ جاتحي

 . لوقيام رثأ المحتم «ةميزعلا ىضام ةدارإلا ىوق ناكف

 نب ثراحلا وهو «دحاو دلو الإ مزمز رفح دنع هل ناك ام هنأ ةريسلا ءاملع ركذ
 ١ «بلطملا دبع

 رثكأ انأ ) رخفلا ماقم ىف مهتنسلأ ىلع ىرجي ناكف «نينبلا ةرثكو «لامل ةرثكب نوزتعي برعلا ناكو

 اريثك نكي مل نإو«لام نم ىلاعت هللا هاطعأ امب عنق دق بلطملا دبع ناك اذإو 4 ارفن زعأو الام كنم

اموبهتءورم ظفحل ىفكي ناك هنأل «هب عنق دقف «فيقثو شيرف ءايرثأ نم هريغك
 نأ ىلع اصيرح ناك 

 . ايندلا ةةايحلا ةئيز نونبلاو لاملاو ءارفن زعأ نوكيل نينبلا ىلإ قوش هل ناك دلو

 ءادف مهدحأ مدقل «نينبلا نم ةرشع هل شاع اذإ هنأ وهو «ةيلهاجلا اياقب نم ةيقب هيف ارذن رذن دلو

 هللا ىلإ ركبلا هدلوب ميهاربإ هدج برقت امك «ةبعكلا ىلإ برقتلا ةوق هيف نوكت نأ ديري هنأكو «ةبعكلا دنع

يهاربإ دادعتسا ناك كلذلو ؛هبر رمأب هلعفي ملو ؛هسفن نم ارذن هلعف هنكلو «يلاعت
 دبع رذنو «ةدابع ةوق م

 ىف شاع نمو ؛هيفصو «يلاعت هللا ليلخو ءايبنألا ىبأ نيب ام قرف اذهو ؛ةيلهاج نم ولخيال بلطملا

 نم بهيو «ثانإلا ءاشي نم بهيو «روكذلا ءاشي نم بهي ىذلا وه هللاو ءاهل ركنتسم ريغ «ةينثولا ةيلهاج
 . ثانإلاو روك ذلا ءاشي

 نم نكلو «لاجر ةرشع هدالوأ ددع غلب دقو ؛هرذنب ءافولا ىلإ هتمزعو هسفن ىف ىوقلا لجرلا هج
 ( لك ذخأي نأ مهرمأو «ةبعكلا فوج ىف مهب لخدو ؛مهعمجف «ةعرقلا دارأف «ءادفلا اذهل هراتخي

 نأ دعبو «نيرفانم ريغ نيعئاط اوضتراف «هرذنب لبق نم مهربخأ دقو ؛همسا اهيف بتكيو «ةقرو مهنم دحاو

 ناكف ؛مهاسف ؛مهنيب مهسي نأ حادقلا ىف اريبخ رمأو ءحدق ىف دحاو لك مسا عضو مهءامسأ اوبتك

 ل دمحم ىبأو هنبا هللا دبع ىلع حدقلا

 اياب بي را
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 هاروت

 ربخلا ىمارت نكلو ءهيلإ هدلو بحأ حبذيل اهدحي ةرفشلا ذخأ ؛هيلإ هينب بحأ ناك هللا دبع نأ عمو
 حبذيل 0 هلماح هوأرو «هيلإ اعارس اوءاجف «هنبا حبذيل هترفش لمحي بلطملا دبع نأ نم شيرق ةيدنأ ىف

 ءاشيرق رمآلا لاهف «هحبذا ىنإ : لاق «بلطملا دبع اي ديرت اذام: هيف اوحاصف ؛رصقمالو ناو ريغ بيبحلا هدلو

 خيشلا ةمزع فعضت مل نكلو ءامهيخأ ةبحمو «يلوألا مهتعاطو مهتمزع تفعض دقو «هتوخإ عزفو
 امب ناميإلاو «ةميزعلاو ةدارإلا ةوق اهنكلو ءاعيمج مهنم هيلإ بحأ ءادفلا ناك نإو هرذنب ىفولا ىدافلا
 . الطاب ناك نإو «دقتعي

 ؛ةصاخ شيرق ىلع اءوس هتبغم نوكتس هنأ ىلع كلذ اونبو ؛هحبذي الأ ىلع شيرقو ءانبألا مسقأ
 ,هحبذيل هنباب ىتأي لجرلا لازي ال اذه تلعف نئل «هيف رذعت ىتح ادبأ هحبذت ال:هل اولاق ؛ةماع برعلا ىلعو
 !؟ اذه ىلع سانلا ءاقب امف

 هادف ناك نإف ( رذنلا نع رذعلا ىدبت ىأ ) هيف رذعت ىتح هحبذت ال هللاو : هتخأ ةنبا هل تلاقو
 .انلاومأبهانيدف

 عرقيو لبإلا نم ةرشع ىهو ةيدلا اومدقي نأب مهيلع تراشأف ءزاجحلا ضرأ ىف ةفارع ىلإ اوبهذ

 ناكف ءاهنيب اوعرقف ,حيبذلا هللا دبعو لبإلا نم ارشع اوبرق مث ءرمألا اوعمجأو ءاهتوص ىلإ اوخاصأ
 تراص ىتحاودازف ؛هللا دبع ىلع اضيأ حدقلا ناكف «نيرشع تراص ىتح اوداز مث هللا دبع ىلع مهسلا
 ةئام ددعلا لصو ىتح ةرشع دعب ةرشع ةدايزلا ترمتساو ءاضيأ هللا دبع ىلع حدقلا جرخ نكلو «نيثالث
 . لبإلا ىلع حدقلا جرخف حادقلا اوبرض مث «لبإلا نم

 .بلطملا دبعاي ءادفلاب كبر ىضرو ءرمألا ىهتنا دق : شيرق تلاقف
 حدقلاو «ةثلاثو ةيناث ةرم برض هنأ ةاورلا معزف «ءادفلاب اضرلا نم قثوتسي نأ ديري بلطملا دبع نكلو

 . ناسنإ عنمي الو دصي ال سانلل تكرتو «لبإلا ترحنف «لبإلا ىلع جرخي
 امل ديرما لجرلا ةفص ىلع لدت ىهف «بلطملا دبع تافص نم ةفص ىلع اذه لد نإو - 7

 ىلع ربصلا لمحو ,عالبلا ىف هتوف ىلع لديوهو ؛ هرايتحخأو هسفن ىف قداصلا (همزع ىف ىوقلا ؛لعفي

 . ءالبلا نسحأف ىلتباو «ربتخاف «هيلإ هدالوأ بحأ حبذ ربصلا هاضاقت نإو ؛هركي ام
 وه اقدصو اح ىوقلا امنإ ,هتقفشل هتمزع وأ «هاوهل هتاارإ عضخي ىذلا وه سيل ىوقلا لجرلاو

 نوكي نأ كلذ عنميالو ءيوقلا بلطملا دبع ناك دقو ةبحماو ىرهلا بلغي ةدارإلاو ناميإلا لعجي ىذلا
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 هناميإ ردصم ناك ولو ؛ةيضار ةنئمطم سفنبو «رباص ىوق بلقب اهذفن ةركفب نمآ اذإف ءابحم اقيفش
 ظ . الطاب

 بهذتالو «ةأجافملا دنع فعضي الو نهي الو ,برطضي ال شأجلا تباث نانجلا ىوق ناكو

 . فوخلا رمألا نوكي امدنع ءاعاعش هسفن

 رثكأبو «ددعلا ىوقأبدنتسم ىوق بجل شيج ةكم ىلع لبقأو ءاهلايفأو ءاهكلمب ةشبحلا تءاج
 نسحي ناكو ءءاحطبلا ديسو «شيرق ريبك بلطملا دبع بلق الإ تبرطضاو بولقلا تعلخناف ءددعلا
 . قحلا ىف ةداوه ريغ نم ةأده ىف هلوقب بهريو «لوقلا

 ءاقل ىلإ بهذف «بلطملا دبعل لبإ اهنيب نمو ؛ةكم لهأل البإ قاتساو ءيشبحلا شيجلا ءاج
 ؛هيلإ بهذ لب ءءاحطبلا ريبك بلق برطضا امف ؛نايغطلاو ةبهرلا هعمو ؛مهشيج دئاقو شبحلا كلم ةهربأ

 ةهربأ بلق ىف عقو ءاقللا دنعف ؛هتحامس ىلإ نئمطيو ؛هاقلي نم هباهي ميرك تمس هلو ؛ةبيه هيف تناكو

 كارأ ١ اركنتسم لاقو «ةبعكلا نع لأسي ءاج هبسح هنإ لاقف «لبإلا دري نأ هلأسف «هيلإ ءاج امع لأسف هتبيه

 امأو ءاهبر انأف لبإلا امأ ٠ هتباجإب هبلق ىف بعرلا عقوأ ةوق ىف هباجأف « ةبعكلا نع لأست الو كلبإ نع لأست

 وأ «بلاغ وأ هرصتنم كنأ نظن ال : هل لوقي هنأ ذإ «فيوختو باهرإ هيف باوجلاو ؛ هيمحي بر هلف تيبل
 ؛هتيب ىمحي هللاو هللا تيب هنأل «كنقاط قوف لب ؛كتردق قوف كلذ نإفءهمدهل تثج ىذلا تيبلا علتقم

 «لوقلا نزي ىذلا قفرو «ميكحلا ءوده ىف نكلو ؛عزفم بهرم باوج .كلذاخ هللاف «رصتنت نلو

 . هعقوم فرعيو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف لصفم مالك كلذلو

 هللأدبع

 لوأ ىأر ىذلاو ءهنضح ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىبرت ىذلا ببرقلا دجلا وه كلذ -

 هانيع لحتكت مل ىذلا هيأ نع اهب هضوع ىتلا ةوبألا فطعو ؛خويشلا ةمكحو ؛لاجرلا ةزع ىأر ام
 مهبرقأو« هيلإ هيبأ دالوأ زعأ هللا دبع وهو ءاهلك شيرق هتدتفا ىذلا لجرلا نع ةملك ركذن نأ دبالو «هتيؤرب

 بابشلا بحأو شيرق لمجأ ناكف لامجلاب مسنا دقو 2” ةرشعلا بلطملا دبع دالوأ بحأ ناك دَقلهنم

 .اهيلإ
 )١( يزعلا دبع همسأو «بهل وبأو «فانم ديع همساو بلاط وبأو رارضو ةزمحو ريبزلاو ثراحلا مه ةرشعلا «

 ل . هللا دبعو ,«لفونو «ةريغملاو «ةبعكلا دبعو

 مز ملسو هبلع هللا ىلص لوسرلا
 يو اوان ناد وك تاون جونو نواح نوح حج جنوح نو نون سوح بح وج سوح حو حوح حوت ناجح وح توجو حوت حوت نروح نزح حوح تو جوت حو توون ونون زج توت توتو تاو زج تونر واتت ات توتو زك رت وت ات نت تبت ت توترات زن توتو

 ربا

 دك كحك كحك حت حت حاحا



 111111111111111 ذا ذا 000

 لور ووتووو جوع

 نإءءادفلل دادعتسا عم ردقلا هب ىرجي امب اضرو «بلق نانئمطاو «سفن ةبيط هقلخ ىف ناكو
 هدج دعب ىناثلا يبذلا ناكف «عيذي نأل دعتساف «هرذنب ىفويل أل هسفن مدقي نأ ددرتي مل ؛هيضتقي م ناك
 ميهاربإ ربتخا ىلاعت هللا نأل ٠ « يلاعت هلل رمأ نم ناك ميظع حبذب ليعامسإ ءادف ناك اذإو «ليعامسإ ميظعلا
 دبع نم رذنب ناكف «هللا دبع حبذ امأ. هيهنو ىلاعت هللا رمأب نوكي ءادفلاف «رابتخالا مادامو مانملا ىف ىأر امب
 ؛هيلإرمألاف «ىلاعت هللا نم ناك امو ؛مهنم نوكيرشبلا نم ناك امف« ؛ةكم لهأ ىأرب ءادفلا ناكف ءبلطملا
 ؛هلتق دارأ دقو «هيبأل هوملسي ملف «مهتبحمو «سانلا باذتجا عضوم ؛هسفن بيطلو ؛ههجو لامجل ناكر
 . هيلع اديدش ناك نإو ؛ديري اميف ىوقلا ديرملا مزاحلا قيفشلا هيبأ دي نم هوجو

 الو «لالحلا الإ | ديريال ىذلا فيفعلا ناك هنكلو «هتيبذاجو هتماسول ءاسنلا باذتجا عضوم ناكو
 ظافتحاو هتءورم رمأ لب «ةيهلإ رماوأ ذيفنتل ال ءسفن ةماركو «ةءورم مارحلا نع دعتبي هنأكو ؛هنع دعتيي
 . ةينيدلارداصملا رماوأك ءامهل بيجتسي هتمارك

 هنكلو ءهسفن نع هتدوار امبرو ءاهسفنل هتدارأف ؛هتبيط اهتبذجو ؛هتماسو اهتقار«ةأرما هل تضرعت
 ىوقلا باشلا اهدريف ءاحافس وأ ةوزن هديري الو ءاحاكن الالح هكلمي السع الإ راتشي ال ىذلا 5

 هنيبتسأف لح ال لحلاو هنود تامملاف مارسحلا امأ

 هنيدو هضرع ميركلا ىمحي ىمحي 200

 ؛هموق نم بابشلا ىلدت امك لدتي ملف «هتماركو هقلخ ناصو ؛هتنامأ لاصو «هسفن باشلا ناص

 ىلإ ىلاعتو هناحبس هتلاسر لقني ىذلا ةيناسنإلل ىلاعت هللا ةعيدو لقنيل' ؛ابوبحم اميرك ارهاط شيعي نأ دار أ هنأل

 . لالح رهاط جاوزب كلذو هقلخ

 ملا
 دمحلا ةبيش بلطملا دبع نب هللا دبع باشلا نوكي نأ ىنمتت تناك شيرق ىف ةانف لك - 1

 (ةبيرب نزي ملا ءافيفع ءهرمع نم ديزيوأ نيرشعلا براق دقو ءابأ اهدالوأل نوكي نأو ءاجوز اهل نوكي نأ -

 ؛ةيصعم ريغ ىف ةعاطلا قح هيلع هيبألو ءدبزي الو ءريخلا ىلإ عزني ناك لب ءرش ىلإ عوزن هنع فرعي مل

 . راتخلا هيفصو ؛هيبأ بح هنأل . افالخ الو ءاقارف هل عيطتسيالا؛ ءام' زالم هل ناك ذإ

 ناكو ؛بالك نباو «يصق ىحخأ ةرهز نب فانم دبع نب بهو تنب ةنمآ اجوز هل هوبأ راتخا دقو
 هنأل ؛عزانم ريغ اهعيمج ةكم ديس مث «يصق ىنب ديس بلطملا دبع ناك امك «ةرهز ىنب ديس اهوبأ

 215111011010100 ا ا يي يي يي ا ا يي يني لليل المل

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا متاخ يحج
 تت ااا امانا اطال اطلا



 ريغ ىف عاطملا ديسلا ناكف ءادحأ قهري الو «نبجي الو «شيطي ال شيرق نيب اميكح ةبيقنلا دومحم
 دبع نأ ذإ ؛ةرهز نب بهو ىنب ىلإ راهصإلا ىف هيبأ عم باشلا ىفتلا دقلو «قييضت الو «تانعإ الو «ربج
 بجتأ ىتلا هتجوزل مع تنب ىهو . ةنمأ هنبال راتخاو «ةنمأ مع تنب بهو تنب ةلاه جوزت دق ناك بلطملا

 ماوعلا نب ريبزل مأ ةيفصو ؛ءادهشلا ديس مالسإلل هداهج ىف راص ىذلا "١ بلطملا دبع نب ةزمح اهنم

 ؛همع هنأ اهلوأ «يبنلاب تالص ثالث بلطملا دبع نب ةزمح ىف تقتلا كلذبو هلي هللا لوسر ىراوح

 نع عافدلل ايدصت نيذللا هيمع ىناث هنأ كلذ قوفو «ةعاضرلا ىف هوخأ هنأ اهثلاثو «همأ مع تنب نبا هنأ اهيناثو

 مكح ىضتقمب ال هنع عفاد ىذلا ىناثلا هنكلو ؛اكم ىف شيرق ةهجاوم ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا

 ديس ناكف ؛هللا ليبس ىف داهجلاو ؛ةيدمحملا ةلاسرلاب ناميإلا مكحبو كلذب لب ؛:ةقيثولا ةبيرقلا ةبارقلا

 اّمح ءادهشلا

 ىهف «محرلا ةبارقو ءبصعلا ةبارق : ناتبارق لوسرلاب اهل بلطملا دبع تنب ةيفص تناك كلذكو
 دبع لآ ةعاجش اهيفو «ةهيركلا ىفو ءاخرلا ىف هعم تناكو «همأ مع تنب ةلاه ةنبا ىهو ؛هيبأ تخأ هتمع

 . بلطملا

 هامس امك ميكحو ؛برعلا هامس امك بالك هدج ىف ىبنلا بسن ىف مهئاقتلا عم ةرهز ونبو
 وأ ةيلهاج ىف ةوادع ىلإ ترج ةسفانم الو ءفالخ ىف مشاه ىنب عم اونوكي مل ةمكح نم هيف امل خيراتلا

 طبرت ةدوم نكلو ؛مهسوفن ىلع رطيسي ءاضقب ال ؛نيداومو نيرصانمو نينواعم مهل اوناك لب «مالسإ

 . مهبولق ىلع
 لك هموق بطخي ناكو «شيرق نم ىبن نوكيس هنأب نمؤي نم ابالك ناك رابخألا ىف اولاق دلو

 نيكسمتسملا دشأ نم ناك اذه ابالك نأ هادؤ_مف ربخلا كلذ حص نإو '"'كلذب مههبني ةعمج

 نم ةراثأ ضعب ىلاعت هللاب هنامبإ بشأت هنأ لوقن نأ نم كل انياب ليت يتب نم وتو ها

 «بلطملا دبعك مهي ةمهلاو قالخألا ىوذو «برعلا ءالقع نع اذه ىفنن ال نحنف «ةيلهاجلا ةينثولا

 . ىذألا نم هعنامو «لوسرلا ىماحو ؛ةكم ديس بلاط وبأ هنبأ هدعب نمو

 ىصق نب رادلا دبع نب نامثع نب ىزعلا دبع تنب ةرب اهمأ ةهج نم هلم ىبنلا عم ىقتلت ةنمآو

 . هلع ىبنلا دج

 )١( ص ىناثلا ءزجلا ريثك نبا 50١ .

 ) )7ص 7 ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا 5805 .
 ١ فمي تل ا ا ا م 0 ل ا ا سا او ا

 دع ملس و هيلع هللا ىلصح لوسرلا
 انين

 حح ح هحح و حاول
 د

 و
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 روحت جو نخرج وحج جون وح جوجو ج جو جو حوحو حوحو حوحو جو ود جوبا جوج جوجو وج جوج حو حوحو حج حو يورو وحب و يو حوحو جاو و وج وح و و موو وو ا

 7 م ا ا ا ا ا

 ةنمأ ريغ جوز هل تن تناكأ هلع هللا لوسر ىبأ هللا دبع نع رابخأ ىف ءيجي مالك روثي انهو تا

 . هللا دبعل نيجوز اتناك نيتنثا ىدحإ ةنمآ نأو اهدعبوأ اهلبق اهجوزت

 ةنمآ عم هل تناك ةأرما ىلع لخد امنإ هللا دبع نأ ركذ دقف ٠ ةريسلا بحاص قحسإ نبا لاق
 رثأ نم هب تأر امل هيلع تأطبأف ؛هسفن ىلإ اهاعدف «نيط نم راثآ هبو هل نيط ىف لمع دقو بهو تنب
 ةأرملاب رمف ةنمأ ىلإ ادماع جرخ مث ««نيطلا كلذ نم هب ناك ام لسغو ؛ ءأضوتف اهدنع نم جرخف نيطلا
 مث ( هّلليَع ) دمحمب تلمحف ' اهباصأو اهيلع لخدف ةنمآ ىلإ دمعو ءاهيلع ىبأف ءاهسفن ىلإ هتعدف
 تيبأف كتوعدف ءاضيب ةرغ كينيع نيبو «يب تررم ءال ' «تلاق ؟ كل له: اهل لاقف ' كلت هنأرماب رم

 . 23” «اهب تبهذف «ةنمأ ىلإ تبهذو ؛ىلع

 اذه ىف قئبنملا رونلاو قلخلا ريخخ دمحم مأ ةنمآ الإ جوزت ام هللا دبع نأب نمؤنو «ربخلا كلذ درن انإو
 : كلذ ررقن امنإو «دوجولا

 ا لا يرو ا الوأ |

 56 هللا دبع ناك ا نايبو اهجوزت ةجوز لك نم هداوأو «ددعتلا

 فرش الع دقو ' «جاوزألا ددع دق ناك نإ بلطملا دبع نم ؛ «ىناثلاو لوألا هجاوز فرعي نأ نم انأش لقأب

 . ميظعلا ديسلاو «ميركلا هيبأ نم لقأب سيلف دمحم هتوبأب هللا دبع

 ناك ول جاوزلا كلذ لاوحأ امو ؛هنم اهجاوز ناك ىتم ركذت مل ةموعزملا جوزلا هذه نأ : ايناثو
 ؟ةركبملا نسلا هذه ىف ىرخأ جوزت اذاملو ؛هيلإ ىهتنا ىذلا امو ءاقح

 : هتاذ ىف بيرغ وهو: قيدصتلل لباق ريغ هلعجي ربخلا كلذ ىف اذه نم ءيش ركذ م دع نإ

 ؛اجاوز ركذت ملو ءاهبيصي نأ تبلط دق تناك اهييإ راشملا ةأرملا نأ ريسلا ىف روكذملا نأ : اثلاثو
 هل هغوسي ىذلا لالحلا الإ لبقيال هنأ ناديفي نيذللا هع نيروهشلا نيتببا لاو ' 6 اهباجأ 0

 ملف ظل اعبارو

 ؛اهيلإ بهذي نأ لستغا هنأو «لستغي ىتح هتعنام اهنأو هتأرمال لجرلا بلط اهبلط دقو لوقعملا ناكو ضرت

 ظ . ىبلحلا عبط ١607 ص ١ ج ماشه نبال ةريسلا )١(
 1111111 اذا ااا 2 ل ل ايفل ا علا

 8 يالا ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاذ

 حا ااامالااللا ل
 تكن



 دعب نم لاقي فيكف ؛هجوز اهنأل هيلع عنتمت نأ اهل سيل هنإف «هيتجوز ىدحإ ىهو ةنمآ دعب اهيلإ داع اذإو
 نأل «نيط هبايث ىلعو هتباجإ دنع اهعنم ام ءببسلا وه كلذ ناك ولو «هنيبج ىف رون ةرغل هب تيضر هنأ

 . هوحن وأ نيط رابغ اهعنمي ال اهمحر ىف رونلا نوكي نأ ىلإ لصت نأ اهرظن ىف ساسألا

 . اليصفتو ةلمج ريف ءانعم ىف لقعلا عم ضقانم هانم ىف برطضم ربخلاف

 ءاهومس ىف لوتبلا هبشت تناكو ءاروبص تناك اهنأ ءاهرابخأ نم ودبي امك ةنمآ تمستنا - ١

 امأ نوكتل لوتبلا ميرم ىفطصا امك هع دمحم رشبلا ديسل امأ نوكت نأ ىف اهل ىلاعت هللا ءافطصا ىفو

 5 رشبلا رئاسك اهب تلمحو أدمحم تدلو «ةنمأ نكلو ؛مالسلا هيلع حيسملل

 ربكأ بحاص تلمح اهنوكو «جاوزلا نتف نم اهصالخ ىفو «ربصلا ىف لوتبلاب ةهيبش تناكو
 . دوجولا اذه ىف ةلاسر

 ةدمب جاوزلا دعب اهرداغ ام ناعرس هنكلو «هرصع تايتف لك هانمتت ابوبحم اقومرم اجوز ثحنم اهنإ

 بهذف ءارمت شيرف نم هلهأل راتميل رفاس «رهشأ ةثالث وأ مايأ ةثالث اهنأب نييرابخإلا ضعب اهردق ( ةريصق

 . كانه تامو ءراجنلا ىنب هيبأ لاوخأل

 ليبس ىف نامرحلا تيضرو جاوزلا لسع رتشت ملو «باشلا اهجوز قارف ىلع روبصلا مالا هذهف

 انل بارتغالا ناك اذإ بحم نم بارتغاب ىضرت ةلضافلا ةأرملاو ءاقزر مهل بلجيل بهذ ذإ ءاهموق عفن
 نأ ثبلت مل ىذلا بيبحلا اهجوز ةبيغ ىف بيبحلا اهدلو دلوي نأ «ةرباص تضتراو ؛مهلاح حالصإو ؛هموق

 ١ رهاطلا جاوزلا اذه ةعتم نم تفتكاو «هبرقب ةعتملا نع ىنغي هيلإ باستنالاب اضرلا ناكف ءاهنع دعب ىتح هتلان

 ( لمشلا ىلاعت هللا عمجي نأو ؛ءاقللا لمأ ىلإ ةنئمطم تشاعوب هك دمحم بيبحلا اهدلو اهنيع ةرق ةعتمب

 ةرباصلا تناكف «هتبرغ ىف اهجوز اهدقفأف اهرابتخا دارأ هتردق تلج هللا نكلو« نيملاعلا بر دارأ امك قرفنملا

 . اهشيعو اهنايحب لملمت اهنع فرعي نأ ريغ نم اهبر رمأب ةيضارلا ءاهدلو ةيبرت ىلع ةمئاقلا ةميركلا

 ةقشم ىفرافغقلاو ىفايفلا تعطقو ءاهديلو عم اهلاحر تدسشس عضارملا نع اهدلو ىنغتسا امو

 راظنالا ىمرم وهو هل تريتخا ىذلا اهجوز ربق ىرتل برثي ىلإ تبهذو «نورباصلا الإ اهيلع ردقي ال
 انني يفي لا ليالي يي ملا ايي يئن يي ل ا ا 9

 9 هب وسل وف نرخ ملس هيلع هللا ىلص ل رلا
 يملا

 417 نإ د لإ تن و تور تت نت زن تت ست ون نت وت نوت سن تو بت تى نا تو نور وش وت رو رج صج حر ص ب سجى ص جوج وح

 رووداو ووو وو تون توت نون نو وح حو حسون و حوحو وتوج حو وح حو سوح سان حاجا "1 وتولا



 روبصلا اذه لك ىف ىهو هيف نوفدملا هسمر كلذ دعب ىرت نأ الإ ميكحلا ردقلا ىبأو ةكم ىف بيبحلاو
 . ""«نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال ) : لداعلا ىلاعت هللا ردق ىلإ ةنئمطملا

 ذإ ءاهل ةبسنلاب نسح عاتم اهيف ناك نينس ثالث نع لقت ال ةدم هراوجب كانه تثكمو

 ءاهمساك ةنمآلا ةرباصلا ىهف ءاهسفن تنأمطاو كلذ تضترا دقو «بيبحلا اهجوز نم ةبيرق تناك
 . اهدتحمك ةميركلا ءاهموقك ةفيرشلا

 هدج ىلع هب نضت ىتلا نكت ملو ؛ةكم فارشأ مهو ؛هموق نع اهنبا دعيي نأ درت مل اهنأ رهظيو
 ةيراج الإ اهعم سيلو ءرافقلاو ىفايفلا عطقت تذخأو ةقشملا تلمتحا دقو امئاد اهسفن ىلع هرثؤت ىهف
 . ىنارونلا مالغلا ةناضح ىف اهنواعتو «ةقشلا دعب عم ةقيفر اهل نوكتو « قيرطلا ةقشم ىلع اهنيعت

 ىهو ؛تنامف ةلحرلا اهتدهجأ هدجلو دلولل صالخإلاو «ءافولا ليبس ىف ةدهاجملا هذه نكلو
 ةكرات ايندلا تعدو ءاهحور تملسأ ذإ ىهو «ةنيدملاو ةكم نيب ءاوبألاب تنفدو ةكم ىلإ ةدئاع

 دعب نم اهعادو امأ «ةيدبألا قيرط ىلإ زيزعل ناك لوألا اهعادو نكلو «هلبق نم هابأ تعدو امك ءاهزيزع
 ىتلا ةيراجلا عم ىلاعت هللا ةياعر ىلإ هتكرت اهنكلو ءاهيف داهجلاو ةايحلا قيرط ىلإ هكرتو «زيزعلا اهدلول ناكف
 . هنضتحاف هموق ىف ميظعلا هدج ىلإ لصو ىتح «هنيع ىلع ىلاعت هعنصو ىلاعت هللا هاعرف ءاهتبحص

 مل ذإ ءارذعلاك تشاع اهنإ انلق اذإف ءروبصلا ةئداهلا ةدهاجملا كلت ىلإ رظننل «ةريصق ةفقو فقن انهو
 ديب «ءارذعلا لوتبلاك اهنأكو ءاهب ظفتحتل ةوبنلا ةنامأ تعدوأ اهنأكو «دوجولا اذه رس تلمح اهنأ الإ نكي
 ىف تناكو بارح ا ىف اهماقأو ىبن اهدهعتو اهراتخخا ذإ «نيملاعلا بر نم ءازع ؛ةكئالملا اهفطصت مل هذه نأ
 ىف ثعابلا مكحب تملعو «ةميقتسملا ةرطفلا ناسلب تبطوخ دقف بهو تنب ةنمأ امأو «ةرهاظ ةياعر
 ريغ تلمح ام ةلماح ىهو «يلاعت هللا ةياعر ىف اهعم ةنامألا ترمتساو ؛ةنامأ تلمح اهنأ ةرهاط سفن
 . ةنامآلا ءبعب ساسحإلاو ؛ةرطفلا رون نم اهسفن ىف ثعبنا ام الإ اهيدهي ىداه الو « ةرصقم الو ةيناو

 )١( ءايبنألا ةروس : 7 .
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 كرابملا نيفجلا
 هدارأ دق «نيملاعلا بر دنع تباث ىنوك سومان ىضتقم يلع ريست دوجولا اذه ثادحأ نإ - ١

 زواجتي ال اهمكح امنإو ؛هللا دنع مكح ةفداصملل سيلو «هتردقب هماقأو ؛هتدارإب هريختو هتمكحب ىلاعت هلل
 ؛مولعملا سوسحما مهنوناق ماظن اهيلع نوقبطيو «ةداعلا مكحب تاببسمب بابسألا نوطبري مهنأل «سانلا دنع ام

 نومكحيو ءاهءارو ام نوكردي الو ,تايداملا نوكردي نيذلا رظن اذهو ,ةفداصم هنإ اولاق هفلاخ اذإف

 لب «هتدارإ ديقتال اهنأو «تاببسملاو بابسألا قلاخل ارهاق اناطلس ةمث نأب نومكحي الو ؛تاسوسحملاب

 .هتمكحب اهردقي ىذلا وه

 ؛هتاملك تلاعت لاقف ءاراردم قزرلا مهل لزنأل اوقتاو اونمأ ول ىرقلا لهأ نأب هناحبس حرص دقو
 04 لاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوتو اونمأ ىرقلا لهأ نأولو»

 كلذ 0 هللا طبر د ل لآ نم ا نيذلا ىلع زجرلا لزت أب .ةلاحيبم ل

 7 ةكيس مهبصت نإو ءهذه انل 0 ةنسحلا مهتءاج اذإف ل مهلعل يع

 امهم اولاقو *نوملعيال مهرثكأ نكلو ؛هللا دنع مهرئاط امنإ الأ هعم نمو ىسومب
 دارجلاو نافوطلا مهيلع انلسرأف * نيئمؤمب كل نحن امف اهب انرحستل ةيآ نم هب اننأت

 0 لو 5 3 رئاكو ردا تالصفم تايأ مدلاو 0 لمفلاو

 مه لجأ ىلإ زجرلا مهنع انفشك املف هلا ىنب كعم نلسرنلو كل نمو
 انتايآب اوبذك مهنأب ميلا ىف مهانقرغأف .مهنم انمقتناف *نوثكني مه اذإ هوغلاب
 01 نيلفاغ اهنع

 ؛ةقيرطلا ىلع اوماقتسا نمل تاكرربلا لزني هللا نأ ىلع ةعطاق ةلالد انلدت ةميركلا صوصنلا هذه نإ

 نامرحلاو زجرلاب ماوقألا بيصي هنأو «لكوتلا قح هناحبس هيلع اولكوتو ريخلا ىلإ لوصولا قيرط اوكلس نإ
 ابسألا نم ملعت ام فلاخ ثإوءهدإ أو ىلاعتو هناحبسم هنس مكحم بيترت ىف ءاوغبو اوغط مه نإ ايالبلاو

 :ثايبسملاو

 )١( فارعألا ةروس (0) .95: فارعألا ةروس : 175-17 .
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 امَع لأسي ال ) ماظن نم هاضترا ام ىطعو «هدارأو هناحبس هردق امب اهريداقم ىلع رومألا ىرجي نوكلا ربدم .
 0 نولأسي مهو ( لعفي

 نم هموق ىلع ةكرب هدوجو ناك دق هللا دبع نب دمحم نأ حيضوتل مالكلا اذه انقس - /؟
 تقو نم ةرشابم هموقل ىلاعت هللا اهانآ ىتلا ةكربلا نأو «هيلإ ىلاعت هللا هضبق نأ ىلإ همأ هب تقلع نأ تقو
 ,سانلل تيب لوأ ناك ىذلا تيبلا تمح اهنأل ءاهلك ةيناسنإلا ىلع اريخ تناك «همأ نطب ىف هب قولعلا
 .لبق نم انفلسأ امك اهلك نايدألا هتسدق ىذلا سدقملا ناكملا وهو .نيملسملا ةبعك وهو

 نم تيبلا النقا دارأ نميلاو ةشبحلا كلم ةهربأ نأ ذإ ءهمأ نطب ىف وهو ؛تيبلا ذاقنإ ناك دقو

 امك مهنمأو مهتباثمو ؛برعلا رازم وه ديدجلا تيبلا كلذ نوكيل نميلا ىف هلدب ىنيي نأو ؛همدهو ةكم
 ىتبرذ نم تنكسأ ىنإ انبر ) لوقي ذإ مالسلا هيلع ميهاربإ ةوعدل ةمداصم كلذ ىفو ؛تيبلا ناك
 سانلا نم ةدئفأ لعجاف ؛ةالصلا اوميقيل انبر «مرحنا كتيب دنع عرز ىذ ريغ داوب

 .""6 نوركشي مهلعل تارمثلا نم مهقزراو ؛مهيلإ ىوهت
 هللا مهدر دقوءهب لماح همأو ةكم رواسو «ىبنلاب لمحلا لبق نم هلجرو هليخب دعتسا دقو

 كلذ ىلع جرعنلو «هيمحو مارحلا تيبلا فرشت ةلاسرب ىلاعت هللا هثسعب ىذلا نينجلا ةكرسبب نيروحدم

 .ةزجوم ةحضوم ةملكب
 ليفلا باححأ

 ةسينك اهب ىنبو «هرمأب امكاح اهل راصو« ةهربأ همسا ةشبحلا نم لجر ىلإ نميلا رمأ لآ - /:

 تيبلا ىلع اهورثؤي ملف «مهنم ىراصنلا ةصاخو «برعلا اهيلإ جحي نأ دارأو «سيلقلا اهامس ءاعنصب ةمخف
 ىف ءاجو ءاعبات هسفن ربتعي لازي ال وهو «ةشبحلاب ىشاجنلا ىلإ ثعب اهئانب دعبو ؛هب اهولدبتسي ملو ؛مارحلا
 كيلإ فرصأ ىتح هتنمب تسلو كلبق كلم اهلثم نبي مل ةسينك كلما اهيأ كلل تينب ىنإ ١ باتكلا اذه
 .( برعلا جح

 .ةيرخسو ةناهتسا اكيش اهيف ثدحأو ءاهريقح دارأف .دارملا اذه كردأ برعلا نم الجر نكلو

 ءانو ريغ نم مارحلا تييبلا ىلإ باهذلا ىلع مهرارمتساو ءاهل برعلا راقتحا ةهربأ ىأر املف
 جرخو «ةدع مظعأب ازهجم هريسي شيجب مارحلا تيبلا مدهي نأ الإ هتدارإ ذيفنتل ادب دجي مل ريصقت الو

 .ليخلاو لبإلا عم برحلا ىف هنومدختسي ىذلا ليفلاب

 .7ا/ : ميهاربإ ةروس (1) . 77 : ءايبنألا ةروس )١(
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 ارمجاهو مهضعب ةدايقب رفن مهنم رفنف ؛مهيلع اقح هتعفادم اوأرو ؛«وهظعأو برعلا كلذ عرفأ
 ارسئاس رمتساو ؛همزه الإ | برعلا نم دحأ همواقتي ال ءمارحلا تيبلا ادصاق ىضمو ؛مهمزه هنكلو ؛ةهربأ
 .هعضخأ الإ برعلا نم دحأ ىلع ىولي ال

 ىلع ذوسفني اوناك مهنأ اصوصخو ؛هوألامف مهريغب لح ام اوأر دقو «فئاطلا ىلإ لصو
 ب ا يي احا هوبسك أم شيرق

 .موعزملا مهل
 مهل لق ال هنأ اوملعو ءاهب ناك نم رئاسو ؛ليذهو ةنانكو شيرق نم ةكمب نم رمأل مهأ

 ءافوخ مهتدازو «ةوق هتداز ةكم ىلإ هقيرط لوط ىف ةيلاتتملا تاراصتتالا نألو ؛ةوق نم هدنع ال هتمواقمب

 .ىلاعت هللا ردق ىف ءوبخلا فشكي ىتح اوتكسف

 ىتلا ىراصنلا بتك اهنمو «ةسدقملا بتكلا ىف تيبلل ةلزنم نم ملع امب هيلع بلغ دق عزفلا لعلو

 لب «هءانب ديزيل ال ؛هلهأ هل هملسي نأ دارأ لب «ةونع تيبلا نم نكمتسي نأ دري ملف ؛كلذ نإ تراشأ

 .همعز ىف ارربم كلذ ناك اولعف نإف ؛همدهيل

 لس : هل لاقو ؛ةكم ىلإ الوسر لسرأف ' ,مالسب هذ دارأ وأ لاتقلا ىف درت دق هنإف نكي امه

 مدهل تكج امنإ مكبرحل تأ مل ىنإ مكل لوقي كلملا نإ ١ هل لق مث ءمهفيرشو دلبلا اذه لهأ ديس نم
 .( هب ىننأف ىبرح الإ ضري ملوه نإف : مكئامدب ىل ةجاح الف «برحب هل اوضرعت مل نإف «تيبلا اذه

 هغلبف مشاه نب بلطملا دبع وه ةكم فيرشو دلبلا ديس نأ ملعو ؛ةكم ىلإ لوسرلا بهذ

 نم ولخي ال كلذو ؛تيبلا بر هللاب ناميإ اهيط ىف نكلو ؛ةميلس ةباجإ بلطملا دبع هباجأف ؛لوسرلا
 . هللا ةوقب باهرإ

 تيبو مارحلا هللا تيب اذه ؛ةقاط نم كلذب انل امو ؛هبرح ديرن ام هللاو :٠ لوسرلل بلطملا دبع لاق

 . ( هنع عفد اندنع ام هللاوف هنيبو هنيب لخي نإو «هتمرحو هتيب وهف هنم هعنمي ْنِإف «ميهاربإ هليلخ

 ملكلا اذهب هنأل «ينارصن ىباتك لجرل اديدش اراذنإ هسفن ىف ىفخي نيللا لهسلا مالكلا اذه ناك
 ميهاربإ ءايبنألا وبأ هللا رمأب هانب اتيب مدهيو «هللا براحي امنإ ةكم لهأ نم ادحأ براحي ال هنأ ىلإ ههبني نيللا
 . هتلاسرب ناميإو «هللاب داقتعا هدنع ناك نم عوري اذيدهت نمضتي نيللا اذه عم وهف «مالسلا هيلع

 هلعفتال ام سوفنلا ىف لعفي ام ءىداهلا مالكلا نمو ؛هعقو مالكلا كلذل بير الب ناك دقو
 ذإ ؛هعفادي نم ةميزهو «بورحلا ىف راصتنالا دوعت نمل مالكلا ناك اذإ اصوصخو ءفويسلاب ةمواقملا

 .ءايبنألا ىبأ برحو ؛هللا برح ىهو ءاهفرعي ملو اهفلأي مل برحب ديدهت مالكلا اذه ىف
 دارازاول ول لة لال 111111111111111 فا 1111م ل ا ة1 111111111111111[! طنا 111111411111111 00161116111 1111111
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 4و ووو واو ووو وس جرح و بو وو نونو سوو نو جوج حو جرو جروح جوج جو وج جوس جو حو سو حور رج وح حج جو جا جو وو حوت حج جس جوج جو حط دج ترتر جت جوج حج جوت نسوا توتو جوج ون وسوسن تونس اوت

 لوقلاب هلوسرل هلاق ام دكؤيل هيقلف هءاَقل وه بلط دقو ؛«بلطملا دبعل البإ ةهربأ شيج قاتسا - ©
 .هملع ريغب وأ هملعب هشيج اهقاتسا ىتلا لبإلا درب هبلاطي نأ ررق ذإ ءالعف نمضتملا

 .هلوق ةهربأ ملع نأ دعب بوهرملا ريغ بيهملا بلطملا دبع ىقتلا

 اةيركأو هلجأ ةهربأ هآر املف «ةبيه مهدشأو مهلمجأو سانلا مسوأ نم بلطملا دبع ناك دقلو

 : نامجرتلا ناسلب هل لاق مث ءهراوجب سلجو هكلم ريرس نع لزنف

 تنك : ةهربأ لاقفءاهباصأ ريعب ةئام ؛ ىلبإ ىل درت نأ ىتجاح : نامجرتلل لاقف .كتجاح لق
 كنيد وه اتيب كرتتو «كل ريعب ةئام ىف ىنملكتأ .ىنتملك نيح كيف تدهز مث «كتيأر نيح ىنتبجعأ

 .هيف ىنملكت ال همدهل تئج دق كلئابأ نيدو

 ؛لبإلا بر انأ : توربج لك قوف ىذلا هتوربجو ىلاعت هللا مامأ ةهربأ عضي -بلطللا دبع لاقف

 تنأ : بلطملا دبع لاق . ىنم عنتميل ناك ام : عزفلا هيلع بلغ دقو ؛ةهربأ لاق . هعنميس ابر تيبلل نإو

 .كاذو

 «كاذو تنأ هل لاق نأب ايناثو «تيبلا عنام هللا نأ ديكأتب الوأ «هللاب هددهي بلطملا دبع نأ كشاال

 (ربتعتف سفنلا بطاخي ءودهلاف (هءوده هعقو ىوف ىذلا لعلو ءائداه ناك نإ نإو ءاحضاو ديدهتلا ناك

 . ىنارصن ةهرباو «برخلاب ةلمجلا ىف ناميإ هيف نوكي ىذلا ىداملا راصتنالا دوعت نملاصوصخو

 ؛همأ نطب ىف هلح ىذلا نينجلا ةكربي هللا رمأ كائنا ليتني لئدنع

 ىلإ هوهجوف «هنع ىلاعت هللا هسبحو هيلإرسي ملو فقوف « محل ثيل ىلاهيس رسال يقابل

 نأ هللا ةدارإ تناك اذهلو 27 عنتماف «تيبلا ىلإ هرهجوي نأ اودارأ مث « جاف ماشلا ىلإ هوهجوف ,هجيئاف « نميلا

 .روتسملا بيغلا ىف نكتسملا نينجلا ةكربب تيبلاوجني

 قبي ملف «هتين ذيفنت مزتعا هنكلو«بايإلاب ةمينغلا نم ىضرل نميلا ىلإ ةدوعلا مزتعاو ربتعا ةهربأ نأولو

 لاق امك ؛ لوس اراه مهر ليال نق ىلمالل لسرأل رقم ردسشس للعدل لع أقل
 لعجي ملأ *ليفلا باحصأب كبر لعف فيك رت ملأ ٠) ليفلا ةروس ىف ىلاعتو هناحبس

 *ليجس نم ةراجحب مهيمرت * لييابأ اريط مهيلع لسرأو *ليلضت ىف مهديك
 .2(لوكأم فصعك مهلعجن
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 ذفنت ةيوق ةديدش ةبلص ةراجحب مهيمرت ؛ةعامج دعب ةعامج ءاج ريط اهعمو ؛ةفصاع حاير مهتنأ
 ؛لوكأم ضف مهتلعج لفو «هدلج ءأرو ا لحخدت لب «هرهاظ ىف ىفبت ال مسجلا ّث

 ىلاعت هللا اهلسرأ ىتلا ةبلصلا ةراجحلا كلت نأ رابخألا ءاملع لاق دقو ءهرشق ىقبو ءهبل لكأ لقبك ىأ
 .هيلجر ىفو ؛هراقنم ىف اهلمحي ناك ريطلا نأو «سدعلا بح هبشت ةريغص تناك فصاع حيرب

 ليبولا ءادلا كلذ ةموثرج لعلو «مهماسجأ حرق ىردجلاب اوبيصأ مهنإ باتكلا ضعب لاق دفلو
 ءمهديك رشلا نم اوداك دقو ءاكالهإو «ءالبو ءابو مهتءاج نا رويطلا اهتمر ىتلا راجحالا ىف تناك

 .هكرابو هللا همرك ىذلاو «ةدابعلل عضو تيب لوأوهو هللا تيب اودحمو «مهرمأ داسفلاب اوربدو

 قاحسإ نبا لاق دف ءهب ىلاعت هللا مهامر امب ىردجلاب اوبيصأ دق اونوكي نأ عنمي ام ىدنع سيلو
 (ماعلا كلذ ىف ناك برعلا ضرأب ىردجلاو ةبصحلا تيمر ام لوأ هنأ ةنييع نب بوقعي ىئثلح 9 هتريسس ىف

 نكلو ؛ةكاتفلا ضارمألا هذه ةموثرج اهعم لمحت تناك ةراجحلا نأ انلق اذإ لوبقم م الك اذه

 نأ ؛ةميركلا آلا سن افخم نركي اذه نآل «ضرما كلذ ميج ىه رطل أب لوقلا وه لبي الا
 .ةديدش ةيوق ةراجحب مهتمر ريطلا نأ ديفي ةميركلا ةيآلا صن

 ىذلا ريطلا مهيلع ىلاعت هللا لسرأ نأ دعبف ءايندلا ىف مهباصأ ىذلا ميلألا باذعلا كلذ نإ - ١"
 0 هيف عضتو « مهمسج ل ذفنت تناك ىتلا ةدماجلا ةراجحلاب مهامرو ؛ةعامج دعب ةعامج ءاج

 فصو دقو ؛كلهم لك نوكلهيو «قرطلا ىف نوطقاسني اوراصو «ىردجلاو ةبصحلاك ةليبولا ضارمألا ْ

 ىف ةهربأ بيصأو ؛لهنم لك ىلع كلهم لكب نوكلهيو نوطقاستي اوجرخ لاقف قاحسإ نبا مهلاح

 اهنم اهتعبتأ ةلمنأ تطقس املك ؛ ؛ةلمنأ دعب ةلمنأ طقسي مهعم هب اوجرخو ءهدسج

 عدصنا ىتح تام امف «رئاطلا خرف لثم وهو ؛ءاعنص هب أومدق ىتح ءامدو احيق تمت (ديلص) ةلم

 . (لومعزي اميف هبلق نع هردص

 هندب ىف ايوق ناكءجورخلا ىف هنإ ءجورخلاو ةدوعلا نيب ام قرف نكلو ءجرخ ثيح نم داع

 ىلإ ءاج اذإ ىتح همواق نم بلغ دقو ءدحأ هبلغي نأ نأ بسحي ءبجل شيج هبحصي هسفن ىف اروزغم
 ءأروحدم امومذم داع كر أبم ىلاعت هللا هلعج لقو «همده ليريو «هتيب ىف ىلاعت هللا ىدحتي هللا باحر

 لالض 8 هلك هريبذت بهذو ,طقاستو ؛هدلج حرفت لمف ؛ ةقيقح نكلو از اناجمال ؛حانجلا صوصقم

 .ءامعلا

 ا اي ا نوال

 كيلي لا ا ل 1م كاننإت

 200 0 00 هللا صلص لوسرلا
 غ1 1 1-111
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 72 #1077 زر“ تلت ووترزا تا زنا توا لتي نك تك جزئ تا نظر تج نا نكن روان تدار زن ربت تون دن باك نا كل تك نئ ينض رج ب زا ج ناوإا وح ثا تتح سو حج شوش تش وش ونا نت دن

 هلع ادمحم قلخلا ريخ ىلاعت هللا اهعدوأ دق ةلماح لوتبلاك ةرهاطلا ةنمآو هذه ليفلا ةعقاو تناك
 .همأ هب تلمح نأ موي نم نيعمجأ سانلا ىلعو «برعلا ىلع اكرابم ناكف

 تسحأ امو ؛هلمح ىف ةدشب سن تناك امف ءاهرك هلاصف ناك امو ءاهرك هب تلمح امو
 ؛هتعضو ىتح ةقشم هل تدجو امف «هب تقلع دقل ١ ةرهاطلا ةنما ةديسلا تلاق دلو «هلاصف ىف ةدشب

 .( هيدي ىلع ادمتعم ضرألا ىلع عقو مث «رون هعم جرخ ىنم لصف املف

 هصفهلا دلو

 نم اموي نيسمخ دعب ةاورلا رثكأ لوقي امك دلو دقف «هتاكرب دوجولا ىف ادمحم تقببس - ا/ا/
 مهرغ نأ دعب «ضرألا مهتعلتبا دقو «مهرثكأ ىلاعت هللا دابأ نأ دعب «نيروحدم هباحصأو ليفلا ةرداغم
 نقولا

 هنأ لوقلا ىف انحمأ اننأ كلذ «بئاغ هوبأو دلو هنأ لوقن هّْيَع هدلوم ىف لوقلاب ضوخن نأ لبقو
 ىفولا ناكو «شيرقل ريع ىف رفاسف ؛هقزر بسك ىف رجتيلو ؛هلهأل راتميل ريع ىف بهذ دقو هجوز كرت
 هنم لكأي ىذلا ءديرثلا مشهي ناك ىذلا مشاه هدج ربق رازو «برثي ىلإ هباهذ ةصرف زهتناف «نيمألا
 ءهعم ناك ىذلا ريعلا داعو «راجنلا ىنب تيب ىف ضرما هباصأ لب «هتبرغ نم دعي مل هنكلو ؛جيجحلا
 ؛ميركلا هدجر اهصأو ؛هيبأ لاوخأ راجنلا ىنب تيب ىف لاضع ضرمب افندم هكرت ىلع ىنازح هوكرتو
 ربصلا اهل لمجو ؛هتبيغ ىلع تربص ىتلا روبصلا هجوزو ؛هيلع بدح ىذلا هابأ اوربخأو ؛ةكم ىلإ اوداعو
 .اهابص ةقر عم روبصلا اهنكلو ءاهيلع رمألا عظفف ءاذه نم تمرح نكلو ؛هءاقل وجرت تناك اهنأل

 هسفن قارف ىأر دقو «هيلإ بهذف «ثراحلا هدالوأ ريبك بيبحلا هنبا لإ لدفرأ بلطملا دبع نإو

 .اتيم الإ هوحخأ هدجي ملو ؛ هيلإ ىرس توملا نأ ليقو
 ربصلا اهنم ناكف ؛بيبحلا جوزلا ءألا تدقف دقف ءدلجتف بيبحلا هنبا لكث دق بألا ناك اذإف

 .نينألاو رجلا نم ىلاخلا سييحلا ريضلاوعو :لمجلا ربما اك كلذ عم كو :زيزما

 : هيأ ةأافو لبق هتدالو

 تعضو نأ دعب ىفوت هنأ ىور نكلو ؛هللا دبع هيبأ افو دعب هيَ دلو هنأ ىلع ةاورلا رثكأ - ,/

 نبا لاف لقف ( نينس ثالث وحن 98 اهلصوأ ىتح ؛اهلاطأ نم مهنمو ةدملا رصقأ نم مهنمو ءاهلمح ةنمأ

 : هصن ام ىرهاظلا مزح

 م1111 11111111111 11؟1|1!1ة11ةل ن1 ف1 ال1111 111111111111111 111111111111111[ 1111114111! 11901061516161 نا

 .٠ نايكي

 9 .- ٠ هم وو مهد

 ايلا ا ااا ا لااا جيلا يا باكيا ايامنا



 لمكتسي مل وهو ؛همأ تتامو ؛نينس ثالث لمكتسي مل وهو «هوبأ تام ذإ «ةكمب هلم دلو ١
 7 ظ 013

 ءالسلا ةالصلا هيلع هتدالو دعب تام ,مالسلا هيلع هابأ نأ لوقي نم عم براقتي لوقلا اذه نإو

 ىه ارهش نيرشعلاو ةينامشلا نأل «لوطأ ةدم ىلإ ءىموي مزح نبا مالك نكلو ءارهش نيرشعو نامث وحنب
 .نينس ثالث نم برقي الو «ثلثو ناتنس

 ةينامث هللا لوسر ىلع ىنأ ام دعب ىفوت هللا دبع نأ هوبأو وه لاق هنأ مكحلا نب ةناوع نع ىور دقف

 .رهشأ ةعبسب هتدالو دعب ىفوت : ليق دقو ءارهش نورشعو

 ؛هدعب نم دلو هنأ دعبتسن امك «نينس ثالث وحن هدنع ىبنلاو ىفوت هنأ داعبتسالا لك دعبتسن اننإو

 دعي ال ايح هربأ ناك نمو ؛ميتيوهو ءدعس ىنب ىف عضرتسا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع ةاورلا عامجإل

 ىلإ لسرأ دقو «ةعاضرلا متي نأ ديري نمل نالماك نالوح بلاغلا ىف اهتدم ىصقأ ةعاضرلا تناك اذإو ءاميتي

 ءاميتي ىح هوبأو هذخأ دنع ىمسي نأ نكمي الف ؛ةدالولا نم ريصق تقو ىضم دعب وأ اهلوأ ىف عضارملا

 .هتعضرأ ىتلا ةميلح هتذخأ امدنع متيلاب هفصو ىلع ةاورلا عامجإو

 ريثك نبا لاق دقو .هب لماح همأو ىفوت هابأ نأ - ةرئاكلا ةرثكلا هيلعو - ةاورلا هحجر ىذلا نإو

 . روهشملا ىلع همأ نطب ىف لمح وهو هللا دبع هوبأ ىفوت هب تلمح نيح همأ نأ دوصقملاو 9 هخيرات ىف
 بلطملا دبع نب هللا دبع جرخ لاق «ةعصعص ىبأ نب نمحرلا دبع نع دعس نبا ىور دقو

 د علا دبعو ؛ةنيدملاب اورمف اوفرصنا مث «مهتراجم نم اوغرفف «شيرق تاريع نم ريع ىف ماشلا ىلإ
 ثعبف..ارهش اضيرم مهدنع ماقأف راجنلا نب ىدع ىنب ىلاوخأ دنع فلختأ : لاقف «ضيرم ذكموي بلطملا

 ءاديدش ادجو هتوخإو بلطملا دبع هيلع دجوف ..نفدو ىفوت دق هدجوف ثراحلا هدلو ربكأ بلطملا دبع هيلإ
 . ( ةنس نورشعر رسم ىفوت موي هللا دبعلو ءلمح هلم هللا لوسرو

 ءيموت امك ليلقب هدعب وأ هجاوز روف تناك ةراجتلا ىلإ هللا دبع ةلحر نأ مالكلا اذه نم ذخؤيو

 نم دافتسيو ؛ليلقب جاوزلا دعب هتلحر تناكو «نيرشعو اسمح ناك ةافولا موي هرمع نأو .ريثك نبل ةرابع
 .نيرشعلاو ةسماخلا برقو نيرشعلا دعب ناك جاوزلا نأ اذه

 ةافو ىف ليواقألا تبأوه اذه :٠ ميركلا هنبا ةدالو لبق هنوكو هللا دبع ةافو ىف ىدقاولا لاق دلو
 "١ هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ريثك نب ظفاحلا لن امك ءروهشملا وهو ( اندنم هالا دبع

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا : ١ ص 757 .
 ايي لاي ل و ا

 00 ملس و هب هللا ملص لوسرلا

 1 ا تب ا لااا ااا

 " تت 1/77 لأ نإ نإ نإ تل ل لب ينو نر  ىنتىىنن نن إت تى ت نتا وس وتو نت و تى دو ب نر تون ننس تو ىو ستون جوس تر تى و نى



 هتناكم نلغت رهاوظ
 ىلع هدوجو نأكو هب لماح همأو رهظو .تيأر امك نينج وهو رهظ هل ىلاعت هللا ميركت - 4

 ىفو ؛ليلضت ىف مهديكو ليفلا باحصأ درب هموق ىلع هتكرب ىف ,ةداعلل اقراخ ارمأ ناك ضرألا رهاظ
 نإو «بازيملا ىف ءاملا رورم اهبلق ىف رم هنأكو «ةقاشلا لمحلا ضارعأ نم ءيش اهبصي مل ذإ هب لمحلا
 .لمحلا ةدم ىتح لاط

 . .ديدجلا دولوملا كلذل بيغلا اهنكأ ةينابررومأ ىلع لدي اريس ريستر ومألا تناك مث
 اهنع بزعيو «ةعيدولا هذه ىقليل الإ جاوزلا ناك امو «ةنئمطملا روبصلا ةنمأ ىف هللا ةعيدو ىقلي هوبأف

 نك ٠ ىلاعت هللا ةملك هبشي امب قلخ هنأكو «ةعيدولا هذه ىَقلأ نأ دعب ىلاعت هللا هضبقو ءابرتغم ارفاسم
 . '7[نوكيف

 بان هراعل صمم ايلا لهملا ىف لزن دق وهو «ةنسلا زواجي هنأك ٠ المتكم همأ نطب نم لزنيو
 مهضعب لاقو «دجاسلا هبش اذه ىف وهو ءانلقن امك هيدي ىلع ادمتعم ضرألا ىلع عقو هنأ لوفت ةقداصلا

 . هيتبكر ىلع ايثاج لين هنأ

 : اهتلاسر ىف تلاقف ,هقزر دق دلوب هرشبت بلطملا دبع هدج ىلإ ةميركلا همأ تلسرأ دلو امدنعو

 هيلع دجو ىذلا هللا دبع هدلو تول هنزح نع هل ةيرسم هيلإ هتفاضأ دقو ؛ هيلإ ظناف ن تأف مالغ كل دلو دق»
 ترس كلذبو ؛هتناكم ىلع لدي امم اهتياور تددعت ةقداص ةيؤربو «ةدالولاب هتربخأ اهءاج املف اديدش ادجو

 ناك نإو ءاهباصمو ؛هيبأ باصم ىف اهريغ ىساوت ىتلا روبصلا اهنكلو «ةنيزحلا ىهو ءاهيمح سفن نع
 لك ىلع ومسي ىذلا دولوملا وهو «ضوعي ام دجو ذإ هلامتحا لهسي دق نآلا هنكلو الامتحا قشأو مظعأ

 هب ىطعأ دق ,ىلاعت هللا ناك اذإو ؛هحيبستو نوكلا دمح وهو «دوجولا دومحم وهو ءاهديس وهو ؛ةقيلخلا
 ئرياميف همأ تأر دقل همأ نطب ىف اضيأ نيدج وهو ودبت ميركتلا تاصاهرإ تناك دقف ؛هموق ىلع ةكربلا
 «ىحور هاج هلو ؛هسفن وفصت نم اهب رعشي هناحبس هنم هيجوتوأ ىلاعت هللا نم ماهلإ ايؤرلاو «ةقداص ايؤر مئانل

 لوسر نع ثيدح ىف كلذ درو دقو ؛ماشلا روصق هل تءاضأ رون اهنم جرخ هنأك هب تلمح نيح تأرو

 .ةبسنلا حيحص هلي هللا

 تلمح كنإ ٠ : اهل ليقف هب تلمح نيح تيتأ اهنأ ثدحت تناك نأ قاحسإ نبا ركذ دق
 : ىلوقف ضرألا ىلإ عقو اذاف «ةمألا هذه ديسب

 ياخ اك ريش بف ديا تا ةنيعأ

 ا بادبلا (1) .7١١/:ةرثبلاةروس )١(
 انني للا

 1 "م ا هللا ع نيون يتاخ 1 د 0 / لو وتوتو بونوحوحجو و جووحو بوب وحوحاو بوح وتوح نك دويتو ورواد جوا حو ئوحوح وب حوش وحاوكو يح وحوك تون حولت وحج وح حوحو حوحوحاك نجح حو هجزح توج جونج حوت جوج جوت جحا جوت حج حج جو نجح حرج حج وج حر جوع وو وح وع ح حوحو جوع وحج جوج حاوح حج حيتدجج
 جي ا اا ااا ا ا ا ا ا جف



 لوقنفءاميش تبثت ال ىهوب مالحأ ثاغضأ نوكت دقو ايؤرلاب ميركتلا تبثن فيكو لئاق لوقي دقو
 ىحولا نم ءزج ىه وأ« ىحو اهنأك وأ ماهلإلا هبشت ةقداصلا ايؤرلا نإ: ضراعلا لاؤسلا اذه نع ةباجإلا ىف
 حاحصلا ىف تبثو  ةوبنلا نم اءزج نيعبرأو ةعبرأ نم ءزج ةقداصلا ايؤرلا» : لاق هنأ لع ىبنلا نع ىور امك
 قلف لثم تءاج الإ ايؤر ىري ناك امف» ةقداصلا ايورلا تناك ىحولا تاصاهرإ هب تءاج ام لوأ نأ

 . (حبصلا

 نأ نامزلا اذه ىف حاورألا ىف نوملكتي نيذلا لوقيو ةقداصلا ايؤرلا ىف ةينيدلا قئاقحلا هلوقت ام اذه
 . ىلعألا توكلملا ىف ةيحور تاحبس ةقداصلا ايؤرلا

 وأ ةيدام لاحل ةروص نوكت ىتلا مالحألا طالخأو ةقداصلا ايؤرلا نيب تباث قرف كانه بير الب هنإو

 وأ «باصعألا برطضم نوكي نأ وأ ءارومخم نوكي نأ وأ «ماعطلا ةرثك نم هبيصت ةمختك ؛مئانلل ةيبصع

 الو ءءيش نع ربخت ال اطالخأ نوكي اذه نإف ؛ةوهشلا وأ ةداملا رومأ نم رمأب الوغشم وأ «سفنلا برطضم

 .ريبخ اهربعي الو «ليوأت اهل نوكي ال ىتلاو ءمالحأ ئاغضأ ىمست ىتلا ىهو ؛ءيش ىف قدصي

 لقعلل ةروص اهنأ لوقيو «قالطإب مالحألا بذكيو ؛ةقداصلا ايؤرلا ركنب نم سانلا نم ناك اذإو

 ةيحور ةوق هتّوي مل ىلاعت هللا نأل ءاهبرجي مل ذإ «ةقداصلا ايؤرلا ىنعم كردي نأ نكمي ال هنأل كلذف «نطابلا

 ءانوطبم وأ ءارومخم الإ مانيال وهو تاوهشلاو تاذللا رطاوخ ىلع اهب بلغتي نأ عيطتسي ةيسفن ةقاط هتؤي ملو

 ةداملل ةروص اهلك هتايحو ؛هوحصك همونو ؛هراهنك هليل نوكيف ؛تاوهشلاو ءاوهألا ىف ةعقاو هسفن نوكتوأ

 .ءاوس ىلع ةظقيلاو مونلا ىف

 نأ روبصلا ةرهاطلا لوتبلا همأ مانم ىف ميركتلا تاراشب نم هانقس ىذلا مالكلا اذه نم ىرتو - ٠

 .ايؤرلا هذه ىف اهانأ ىذلا ىتآلا نم رمأب ناك ؛ لَم ادمحم هتيمست

 ؛هموق ىف كسدلاب رهتشا دق ناك ىذلا بلطملا دبع شيرق ديس اهأر ىرخأ ايؤر عم تقفاوت دقو

 : بلطملا دبعل ليق ءايؤرلا قداص ناك دقو «ةءورملاب لمجي ام هيف كسن لب «نامرح هيف اكسن نكي مل نإو
 نم تجرخ ةضف نم ةلسلس نأك همانم ىف ىأر هنأ :٠ بيطلا شيرق خيش لاقف ؟ ادمحم هتيمس مل

 اهنأك تداع مث «برغملا ىف فرطو قرشملا ىف فرطو «ضرألا ىف فرطو ؛ءامسلا ىف فرط اهل هرهظ
 . ( اهب نوقلعتي برغملاو قرشملا لهأ اذإو ءرون اهنم ةقرو لك ىلع ةرجش
 ني اللي كك
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 نوكي هنإ هل ليقف ءهايؤر هل ربعي نم لأسف ءاهآر ىتلا ايؤرلا هذه ىدم فرعي نأ بلطملا دبع دارأو
 مألا ايؤرو« هايؤر توما ,1) ضرالاز ءامسلا لمأ هذمحيو برغم او قرشملا لهأ هعبتي هبلص نم دولوم

 ىذلا مسالا ىضتراف هدولوم هنأب هتخلب ىذلا دولوملاب تغلب امدنع ميركلا دجلا ىلع اهتصق ىتلا موعرلا

 اميدق هيلع ىلص دقهللاف اميلست اوملسو هيلع اولص
 اميركت هناذل نيحداماي 2اورشبأف ميظعلا قلخلاب هابحو

 الإ ةيلهاجلا ىف دحأ هب مسي مل هنأ ةريسلا ءاملع ركذ دقلو ؛برعلا دنع افورعم مسالا اذه نكي مل
 .مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةدالو رصع ىف مسالا اذهب اومست ةثالث

 كي هلبق مسالا اذهب ىمست نم فرعيال :١ كلذ ىف فنألا ضورلا باتك بحاص لاق دقو
 ادلو نوكي نأ زاجحلا ىف ثععبي هنأو «هنامز برقو هلم دمحم ركذب اوعمس نيح مهؤابآ عمط ةثالث الإ
 ؛رعاشلا قدزرفلا دج عشاجم نب ناميلس نب دمحم مهو ؛لوصفلا باتك ىف كروف نبا مهرك ذ .مهل

 ىلع اودفو دق ءالؤه ءابآ ناكو .ةعيبر نب نارمح نب دمحم رخآلاو ؛حالجلا ةحيحأ نب دمحم رخآلاو

 مهنم دحاو لك ناكو لم ىبنلا ثعبمب مهربخأف لوألا باتكلا نم ملع هدنع ناكو ؛كولملا ضعب
 .ادمحم هامس دلو هل دلو نإ مهنم دحاو لك رذنف ءالماح هتأرما فلخ دق

 دنع مسالا كلذ افورعم نكي مل ذإ ءادمحم مهل ادلو اومس نيذلا ةردن اهنم تبثنل ةصقلا هذه انس

 حصأ ءاوس ءريثكب هزواجتيال هنإف رثكأ ناكو ضرف اذإو «ةثالث ىف ددعلا رصح ىلع قفاون داكنو «برعلا
 ليمن انإو ع ىبنلا دلوم برق الإ فرعت مل ةيمستلا كلت نإف ءحصي مل مأ ةيمستلا ىلع ثعابلا ببسلا

 باتكلا لهأ طاسوأ ىف افورعم ناك دمحأ همسا لوسرب ريشبتلا نأل ثعابلا اذه قدص ىلإ
 اوفرع ام مهءاج املف) : مهل هتوعدو ُهَلَي دمحم ةلاسر دوهيلا رثكأ ركنأ نإو ؛ىراصنلاو دوهيلا

 ."”«ههسفنأ اهتنقيتساو ءاهب اودحجو 8 , "”4هب اورفك

 مهفي ىنعم نم ةيمستلا هذه ىف ام ىلإ ةراشإ ركذنلو «ىلاعت هللا نم ةيمستلا هذه تريتخا دقو
 رمتسم لكشب رخآ دعب اتقو هثودحو لعفلا ددجم ىلع لدت ليعفتلا ةغيص نإ كلذ ؛ةغللا ةءارق ىضتقمب

 نآ دعب انآ هدمح ددجتي ىأ دمحم نوكي كلذ ىلعو .لعفلا كلذ رركت اذإ لاقيف ءنآ دعب انأ اددجتم

 وهف ءرخأ دعب اتقو ةددجتملا ريخلا لاعف هنم نوكت هنأل كلذو .هيلإ ىلاعت هللا هضبقي ىتح رمتسم لكشب

 ١4. : لمنلا ةروس (7) .48 : ةرقبلا ةروس (؟)١ . لوألا ءزجلا نم ١58 ص ءافتكالا )١(
 اللي ل ل ل يي فبل
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 ىف داهجلا نع الو ؛هيضتقي ىذلا قدصلا لوق نع الو ءادمحو ءانث ىضتقي ىذلا ريخلا لعف نع ىنيال

 .ةمايقلا موي ىلإ دلخيو ىلاعت هللا عرش وهو قحلا رشني نأ ىلإ هيلع رمتسي ىذلا قحلا
 ىسوم هب رشبو «ليجتإلا ىف هب رشب ىذلا 0 ءامسأ نم ناكو

 رهتشا هنأل الإ ءدمحأب الإ مالسلا هيلع ىسوم ناسل ىلعو ليجتإلا 2 ن مل هلعلو
 دك ردن هدحأ يف كرخبال نأ د تك ثب نأ دج اصرصخو اح ف كل

 : هدذلوم ا

 نم لوألا عيبر ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم نأ ىلع ةياورلا ءاملع نم ىمظعلا : ةرهمجلا - ١/-

 دعب لي ىبنلا دلوو ) 0 ىف ةكم ىلإ اوراس هشيجو ليفلا نأل كلذو«هنم رشع ىناثلا ةليل ىف ليفلا ماع

 .اموي نيسمخب ةهربأ شيج رج ةرواسم دعب دلو هنأ ىلع نورثكألا عمجأ لا

 كلذ ءاج دقو ؛هنم نيرشعلا ىف دلو دف «'' '(سطسغأ ) ناسين ةيسمشلا ةنسلاب هداليم قفاو دقو
 ؛«فورعملا وهو لوالا عتنر فق ناك مداسلا] ةالصلا هيلع هدلوم نأ ركذا : :لاق لقف فنالا ضورلا ىف

 .ملعأ هللاو ؛قيرشتلا مايأ ىف هب تاو أ نأ لاق نمل قفاوم أذهو ؛«ناضمر ىف هدلوم ناك ريبزلا لاقو

 رثكألا وهو ءاموي نيسمخب ليفلا ءيجم دعب دلو هلم هنأو ؛ ؛مرحما ىف ةكم ءاج ليفلا نأ اوركذو

 نيرشعل تناكف ( نسطننعا ىأ) ناسي ةيسمشلا روهشلا نم هدلوم قفاو نولوقي باسحلا لهأو .. .رهشألاو

 : نارمأ انه ظحاليو 0

 ىف ةثعبلا نوكت هذه ىضتقم ىلع هنأو ءناضمر ىف دلر هنأ لوقت ةياور كانه نأ : امهلوأ
 موي هيفو يَ دمحم دلومب هيف ضرألا هجو ىلع رهظ مالسإلا رون لوأو «نآرقلا لوزن لوأو «ناضمر
 سأيو ناثوألا ةلود لاوز هيفو ءايلعلا ىه ديحوتلا ةملكو ىلفسلا كرشلا ةملك ىلاعت هللا لعج ذإ ناقرفلا
 .اهمطحو ءاهرهظ قوف نم ناثوألا حرطو ؛ةمركملا ةكم حتفب ضرألا هذه ىف دبعي نأ نم ناطيشلا

 هيف حيجرتلا لخدي ال ةياورلا ملع ندكلو .اهب انذخأل ةروهشملا ىه تسيل ةياورلا هذه نأ الولو
 .لقعلاب

 .هنع لقانلا وأ فنألا ضورلا بحاص نم وهس اذه لعلو بآ رهف سطسغأ امأ ليربأ رهشوهةيسمشلا ةئسلا ىف ناسين )١1(

 . برغملا عبط ٠١7 ص ١ ج فنألا ضورلا (1)
 11111111 آذآ 1 ا #“####“#“*1 ا 1 ا يلف
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 اموي نيسمخ دعب دلو هنأ رهشألا نأ انلقن اميف ركذي فنألا ضورلا بحاص نأ : امهيناث

 ىف امك «نيسمخو سمخ دعب دلو هنأ وهو روهشم رخآ لوق كانه نكلو ,ةهربأ شيج شيجج مودق نم
 ةرشع ةيناثاةيلل بسانما نوكيف «مرحلا نم فصنلا ىف مدق ليفلا نأركذيذإ ءرقابلا دمحم رفعج ىَأ يو

 . ""7ةليل نوسمخو ةسمخ ىضم دق نوكي نأ وه

 ةقيثو هتياور تناك اذإ اذه راتخن كلذلو «ناسين نم نيرشعب ىسمشلا ريدقتلا نم قفتي كلذ نإو
 دجو مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل رضي ال مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم ةليل ىف ريسيلا فالتخالا كلذ نإو

 ىلع دهشيو هعرشب نينمؤملل دهشي ءاهعرش ىلع اظيفح هتمأ ىلع اديهش ناكو اسال ةرحرلا لهو
 .نيكلاسلا ىدهتو «نيفرحنملل نيبت «قحلاب سانلا ىلع ةدهاش هتمأو «نيجراخلا ةاصعلا

 فلتخي دق ةرصاعملا وأ ةدهاشملا ىلع دمتعي امو ءاهورصاع نم ةنسلأ ىلع تءاج داليملا تاياورو
 فالتخالا ءارو نم اهفرعتي خرؤملاو ؛ « فلتخت ال ةقيقحلا تناك نإو. ملعي ام ناسنإ لك ركذيف ملعلا هيف
 . ميلعلاوه ىلاعتو هناحبس هللاو «ريسيلا

 : هدلوم روي ةوبنلا تاصاهرإ
 اذه سمش غوزبب دوجولا ءاضأف «لقثي مل ىذلا رهاطلا اهلمح ةرهاطلا ةنمآ تعضو - ١

 : ةدالولا تنراق وأ «هتدالو بغ ترهظ ةريثك ارومأ ةريسلا بتك ىف تاياورلا تركذ دقو «دوجولا

 ءاج هنأل ءاههوجو ىلع تليامتو ءاهنكامأ نع تليازتو ءمانصألا ترخ هنأ اولاق دقف ()
 .ءىش لك ىلع ةمكاحلا رهاقلا ةدار اب اهنكلو ,ةدا اراب اهنم كلذ سيلو ءاهمداه

 .ماشلا روصق ءاضأ ىتح رونلارهظ (ب)

 ناك تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ثدحي ةورع نب ماشه ناك١ قحسا نبا ةريس ىف ءاج (ج)
 لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهيف دلو ىتلا ةليللا تناك املفءاهيف رجتي ةكم نكس دق ىدوهي
 اذإ امأ ربكأ هللا: لاقف« هملعن ام هللاو : موقلا لاقفدولوم ةليللا مكيف دلو له. شبرق رشعم اين شيرق سلجم ىف
 تارعش اهيف ةمالع هيفتك نيب ريخألا ةمألا هذه ىبن ةليللا هذه دلوءمكل لوقأ ام اوظفحاو اورظناف متأطخأ

 . !تارتاوتم

 «نينس ىنامث وأ نينس عبس نبا ةعبت مالغل :| لاق "ا نب كاسح نع يسارا فرو

 ؛عمسأ انأو هيلإ اوعمتجاف دوهي رشعماي ةادغ تاذ خرصي برثي ىف ىدوهيب اذإ تعمسو تيأر ام لقعأ

 . ( ةليللا دلوي ىذلا دمحأ مجم علط دق لاق« كلام كليو :اولاق

 )١( ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ١" ص 757.
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 ةرجه دنع هنس تناك هنإف نينس عبسب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لبق دلو دق تباث نب ناسحو

 .نيسمخو اثالث هنس تناك هلل ىبنلاو «ةنس نيتس برثي ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا

 ةالصلا هيلع ىبنلا ةدالر علطم اوكردأ مهنأب دوهيلا نع ةفلتخم تاهج نم رابخأ تدراوت اذكهو

 ثعبيس . ىمألا ىبنلا نأ نوملعي مهلعجي ام ةاروتلا ملع نم مهدنع ناك دوهيلا نأب نمؤن نحنو ؛مالسلاو

 ام مهءاج املف» ؛ةنيدملا ىف مهنورواجي اوناك نيذلا نيكرشملا ىلع هب نوحتفتسي اوناكو «برعلا نم

 ."”(نيرفاكلا ىلع هللا ةنعلفءهب اورفك اوفرع
 هنم تطقسو لَم ىبنلا دلوم ةليل سيرا ىرسك ناويإ نأ ىموزخلا ءيناه نب موزخم ركذ (د)

 . ةنس فلأب كلذ لبق دمخت ملو ؛ سوجلا اهدبعي ىتلا سراف نارين تدمحو « ةفرغ ةرشع عبرأ

 ىف تارفلاو ةلجد تعطق دق ابارع اليخ دوقت اباعص البإ نأ همانم ىف ىرسك لاجر دحأ ىأرو

 نوردنأ : مهل لاقو هتلود رابك عمجف  ربصي مل نإو ربصتف « هعزفأ ىرسك ىلع ايؤرلا صق ة املف ,هدالب

 مث « رانلا دومخب باتك مهيلإ درو ذإ كلذك مه امنيبف «كلما انربخي نأ الإ ال : اولاق ؟مكيلإ تئعب ميف
 . برعلا دالب نم نوكي اثدح نأب نارينلا دومحخو ءايؤرلا هذه اولوأت دقو هلاه امبو هلاجر دحأ ىأر مب مهربخأ

 ١ - ليامتو اهنكامأ نع مانصألا ةليازم نم تدراوت ىتلا تايورلا هذه م امأ « ةريصق ة ةفقو فقنو |

 ىلأ ذنم دمخت مل ىتلا سراف ران دومحخو « ىرسك ناويإ ساكتراو ؛ هدلوم ةعاس ءوضلا ةءاضإو ؛ اههوجر |
 مدعب خرؤم مكح نإف لقعلا ىف ةلوبقم رابخألا هذه نوكب ال ةياورلا قدصب اهيف ةربعلا نأ ررقنف ؛ ةنس |

 اهانددر ةياورلا قدص .

 ىوري ريثك نب ظفاحلا نإف اهبيذكتل اغاسم اودجي مل ةياورلا ملع ىف نيققحلا نأ ةياورلا ىف لوقنو
 و ع ءاهرئاس نع تكسيوءاهضعب قدص ىف هكش نلعي ةريثك تاياور اذه ىف

 رعي مل مادام « ؛ لبقي قداصلا ربخو ءايير هيف نأ ركذ ام اهنم درنو «لبق ام اهنم لبقن نأ انيلع قحف

 أ ىلع ىنبمرغ لامحا هنأل بذكلا لامتحا اهيف ناكولو «نيقداصلا رابخأ ىلع ىنبت ماكحألاو :بذك

 نيدأ الو« ءاضق مكح ام الإو ؛نيقداصلا لاوقأ درل اببس نوكي نأ نكمي ال لامتحالا درجمو ؛ليلد

 , نعل يرجي ملام لش دارا انيمب ١ كلارا لطاب عفدالو «قح تبثالو ؛مهتم

 ديقتيال ىذلا ىلاعت هللا ريدقتب ءىجب تاداعلا قراوخ نأ انيب دق انإف ؛ لفعلا لوبف ةيحان نم امأو

 ل كوروع

 مي يي لمي ب م م ري

6 

 ا
0 

3 
 ء 6 6 1 5

 هم 320
1 
73 

0 0 
8 2 3 

© : 

23 
00 

6 

 د
0 
. 0 

 2777777077 نتن إن توت نى نت سىس وا سن جس حض ب حو نتا وت ع

 ٠

 | ىفلي ىلاعت هللا نأ وى ةلادلا تايآلا انركذو « قلخلا ضعب هب ماق داسفل لازلزلاو فسخلاو قحمناو

 )١( ةرقبلا ةروس : 46.
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 يو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 انِن

 22 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م م ا

 رو 2 و707



 اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو ) ىلاعت هلوق لبق نم انولت دقو احلاص لمعيو ىقتي نم ىلع معنلاب
 داسف ببسب نوكي دق باذعلاو زجرلا نأ انركذو "”ضرألاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع اتحتفل
 .ضرألا ىف نودسفي اوناك امب ؛هثلمو نوعرف ىلع زجرلا نم ىلاعت هللا لزنأ امك ؛ماوقألا ضعب هبكترا

 ىتلا ةيداعلا تاببسملاو بابسألا ىلإ نورظني امنإ « لقعلا ىف ةلوبقم ريغ رابخألا هذه نأ نوعدي نيذلاف

 حايرلا ىف امو فوسحخو فوسك نم نوكلا ىف ام ىلإ مهراظنأب اولع ولو «ناسنإلا ىنب لامعأ ىف ىرجم
 ميكحلا ةدارإ نوكت نأ الإ اليلعت كلذل اودجو ام فوسخو لازلز نم ضرألا ىف امو ؛تاريثم نم
 حلاصمو ءاهديري مكحل لعفي ام لعفي هنأ ؛لعفي امع لأسي ال ىذلا ءيش لك قوف رهاقلا ميلعلا
 .ريبخلا ميلعلا ريدقت وه هريدقتو «بويغلا مالع وهو ءاهملعي رومأب اهطبر دقو ءاهردقي

 هللا همرك ام موقو لهأ نم هب نوفيطي نم ملعي نأ دارأو هلْ دمحم ةماركلا دارأ دق ىلاعت هللا ناك اذإو

 اذهل ىلاعت هللا هردق امل فلاخم هنأل ؛دودرملا وه هريغو ؛لوقعملا وه كلذ نإف «قحلاب ىدانيس وهو «هب ىلاعت
 . اهلك ةيناسنإلا 0 ناسنإلا

 درجم «تنظ نونظو ؛«تليخ تالايخو ؛«ترطيس ءاهرأ هذه نأ لوقن نأ لقفاعل حصي - 5

 . دولوم لكك سيلف «دولوم لك ىف 0 اولا اهنأ

 ناويإ نأب نمؤن نأ ناميإلا نم سيلف ءاهب ناميإلاب سانلا مزلن الو ءاهقدص حجرن نحنف كلذ عمو
 رومألا هذه نأل ءدوجولا اذه فرش ام دنع رانتسا دق دوجولا نأ الو «تدمخ رانلا الو ءفجيرا ىرسك
 هللا نع هب ملكت امو ؛هيلإ اعد ام وه هب ناميإلا بجي ام نأ ذإ ءهب ناميإلا ىلإ لع ىبنلا اعد ام اءزج تسيل

 . نايدلا هب مكحو ؛ميركلا نآرقلا هب قطن امو « ىلاعتو هناحبس

 هب ليجانألا تمزلأ امو مالسلا هيلع ىسيع دلوم ىف ةرضاحلا ليجانألا هتبتك ام ىلإ انعجر ولو

 دعي ال ةيوبنلا ةريسلا هركذت ام نأ اندجول - اهقدص نومعزي ىتلا ليجانألا هذهب نونمؤي نيذلا ىراصنلا
 ليجانألا هذه ىف ءاج امث ةريسي ةضبق ضبقنلو ؛هب ناميإلا تبجوأو ليجانألا هتركذ امل ةبسنلاب اريثك ائيش
 : مالسلا هيلع حيسملا ةدالول ةبسنلاب هتمعز امو

 «قرشملا ىف همجم رهظ حيسملا عوسي دلو امل هنأ ىناثلا حاحصإلا ىف ىتم ليجخمإ ىف ءاج ()

 . هتدالو لحم سانلا فرع همجم روهظ ةطساوبو

 )١( فارعألا ةروس :95.

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا مئاخ
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 . ةبرطم ماغنأ باحسلا نم رهظو

 ميظع رونب راغلا ءيضأ حيسملا عوسي دلو امل «ليجانألا دحأ ىف اضيأ حيسملا ةدالو ىف ءاجو (ج)
 . راجنلا فسوي همأ بيطخ ىنيعو «ةلباقلا ىنيع هناعملب ايعأ

 .( هل أودجسو (عوسي ةاعرلا فرعو ١ ىناثلا حاحصإلا اقول ليجنإ ىف ءاجو 6

 مايأ ىف ةيدوهيلا محل تيبب ىف عوسي دلو املو ١ اضيأ ىناثلا حاحصإلا ىتم ليجمإ ىف ءاجو (ه)

 . ( دوهيلا نم دولوملاوه نيأ :نيلئاق ميلشروأ ىلإ اوءاج دق قرشلا نم سوجما ذإ كلما سدوريه

 رابخأ نم لوسرلا ةدالو دنع ركذي ام نأ كش الو ؛مهليجانأ ىف ىراصنلا دنع ام ةضبف هذه

 . مالسلا هيلع ىسيع دلوم نع ءالؤه هرك ذي ام نود ىه ةقداص

 نوقداصلا ةاورلا هلوقي امو مالسلا هيلع ىسيع دلوم ىف نولوقي ام نيب قرافلا نأ ررقن نأ قحلا نم هنإو

 : نيتيحان نم

 هيلع انيبنل ركذي امو «ةبارغ رثكأ مالسلا هيلع ىسيع لاح نع ليجانألا ىف ركذي ام نأ - ىلوألا
 . ريثكب ةبارغ لقأ مالسلا

 نكلو «ةقداص تناك نإو رابخألا هذهل نعذن نأ اناميإو انيد انيلع بجي ال اننأ ةيناثلا ةيحانلا

 . اهب ارفاك نوكي اهقدصي مل نم «مهليجانأ ىف ام قدص نودقتعي نييحيسما
 ةالصلا هيلع ىبنلا ىف اوبتك نيذلا نم دحأل سيلف «هيف بير ال ىذلا قحلا وه كلذ ناك اذإو

 اماوكأ لب اريثع اوريثي نأ مهيلعف الإو . مالسلاو ةالصلا هيلع هتدالر دنع ركذ ام لوح ارابغ اوريثي نأ مالسلاو

 سابع نب هللا دبع نع هللا ىضر نكلو «مالسلا هيلع حيسملا ديسلا ةدالو دنع ليق ام لوح «بارتلا نم

 0و و و وس :لوقي ىذلا

 .فاصنإلا

"-- 
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 َإ ّء ار ووو ووو ووجوب تو وح بوت بوح وح جو جوجو جوج نرجو جوج جون سو جوح سوس جو جوج جوج جوج حج جوج ناو جوج وج جوج جوج جوج جو نون جنون نوح جوج حور جوج او جو جوج حج يروج نوت جو جوجو جون حج وت حا حج رنا

 هعاضرإ

 ريسي اهنبل نأل «مألا نم نوكت ةعاضرلاو ؛ةعاضرلا وه هتدالو دعب نينججلل لوألا ءاذغلا - 5
 كلذلو «ءاذغلاب ىنغتسي ىتح «نبللا ةماسد تربك دهملا ىف مالغلا ربك املكف ءادرطم اريس هومن عم

 تادلاولاو) : ا ا اا
 نأ ةرطفلا ىضتقمب ناكف "7”(ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري

 . هتعضرأ دقف ؛هنبلب اهنيعي نم دوجو نم دبال ناك نكلو . هعاضرإ ىلوتت تلا ىه موءرلا مألا ةنمأ نوكت
 نكلو ؛نيملاعلل ةمحرو الوسر ثعب امل ةوادعلا هأران دقو هلم ىبنلا مع بهل ىبأل ةيراج ىهو ةييوث اهعم
 نبا ةدالوب بهل ابأ ملعأ نم لوأ ةببوث تناكو ؛دمحم ميركلا ىبنلا هنبالو «هللا دبع هيخأل ابحم ناك دق
 همامضناو ؛هرفك هافخأ نكلو ءبستحي اريخ هل اذه ناكو ؛ةميركلا ىرشبلا هذهل اهقتعأف ءدمحم هيتخأ

 . نينمؤملا ءافعضو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل نيذؤملا نيفلاخنا ىلإ

 نم اببس اذه ناك دقو ءبلطملا دبع نب ةزمح عي ا ني
 عضارملا دمحمل بلطملا دبع بلط اهلجأ نم ىتلا بابسألا

 : ةثالث بابسأ هل ةيدابلا عضارم نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل عضرملا بلط نإ لوقن كلذ ىلعو

 قيمع نيفد نزح نم اهلان ام كلذ بابسأ ضعب نم لعلو ؛هتيذغتل همأ نبل ةيافك مدع : اهلوأ

 ملأو هيبأ ملأو هتافول اهلك شيرق ملأ هلزي ملو ءبيطلا بيبحلا اهجوز توم وهو «ربصت ريغ نم هيلع تربص
 .هليزت الو هففخت ىسألا ىف ةكراشملا نإف هتففخخ نإو ,هتوخإ

 عضريالو «ةيدابلا ىف عضارملل مهدالوأ اورطعي نأ شيرق فارشأ ةداع نم ناك هنأ : اهيناث
 نو «دالوألا مهؤاسن عضري ال هنإف «مهيف راسيلا ووذ وأ رضحلا ءاربك يف نآلا رهاظ وه امك ؛مهؤاسن
 . فيرلا ىلإ مهنولسري ال اوناك

 - «راملاوج ىف امب اركعم سيل ءاوهو ءابيط ءاذغ اوبستكا ةيدابلا ىف اوعضر اذإ ناملغلا نأ : اهثلاث

 . ردملا لهأ نم فيظنلا ىقنلا ءاوهلا ىلإ برقأربولا لهأف
 #6 ةرقبلا ةرويه (1)
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 مهدالوأ ترعلا تارشأ نم مهريغو شيرق عفد امأو ءفنألا ضورلا بحاص اذه ىف لاق دلو

 لفطلا أشنيل مهنم كلذ نوكي دقو ... جاوزألا ىلإ ءاسنلا غيرفت اهدحأ هوجول كلذ نوكي دقف «عضارملا ىلإ

 ركب ىبأل مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو ... همسجل دلجأو «هناسلل حصفأ نوكيف «بارعألا ىف

 ىف تعضرأو «شيرق نم انأو ىنعنميامو : لاقف «هللا لوسراي كنم حصفأ تيأر ام: هل لاق نيح
 لمحت ىلع اوبرتيل ؛تايبارعألا عضارملا ىلإ ءاعضرلا عفد ىلع مهلمحي ناك هوحنو اذهف .دعس ىنب

 ؛ةنيدملا ةيلح ىف اوئشني الو ءاهتنوشخب اونشوشخيو ءاهتاداع اوفرعيو ؛ةيدابلا ميسن اومسنتيو ؛ءاوجألا
 اهنم نوكيل دئادش نم اهتايضتقم هضرفت امو «ءابعألا لمح نم ةايحلا هيضتقت امل نيضرعتم ريغ

 . ءادشألا

 ةداع نم ناكو . مهنعضري ءاعضرلا ندري ركب نب دعس ىنب نم ةكم ىلإ عضارملا تءاج - 5

 ضعب دستف . ةياعرلاو ايادهلا لفطلا لآ نم نلبقي نك نإو ؛ةعاضرلا ىلع ارجأ عضرملا ذخأت الأ برعلا

 لكأتالو ؛ةرحلا تومت ١ رئاسلا لثملا مهنيب ىرسو ؛مظتنم رجأ نهل نوكي نأ راعلا نم نيريو «مهتاجاح

 .(اهيدث نم

 .ةجاحلا نهب تحلأ اذإ ؛ةرجألا نلبقي نك نم فنألا ضورلا ىف ءاج امك مهنمو

 ةمأو ؛هايشلا ضعبو ؛لامج ةسمحخ كرت دقف «ةورث دعي ائيش هوبأ كرتي مل اميتي دمحم ناك دقلو
 . اريقف اميستي ناكف ةميركلا همأ ةافو دعب هتنضح ىتلا نميأ مأ اهمسا

 ايادهلا ةعاضرلا هذه نم تايجار هنعضري نمب نهيلإ دهعي نأ وجرت عضارملا ترضح دقو
 دالوأ الإ نعضري ال نهنإف ؛نوجري ام نوجري نك اذإف «نهءادثأ اهب نرجؤي ةرجأ ال «لاملا نم اخضر وأ

 ءراسيلا ىوذ نم لفطب تاعضرملا لك جرخ كلذبو «ريقفلا ميتيلا نع نضرعأ كلذلو «راسيلا ىوذ

 . ةعافر نب ىزعلا دبع نب ثراحلا همساو ءاهعم اهجوز ناكو ؛«بيؤذ ىبأ تنب ةميلح الإ
 نذخأ اعيمج نهتأر املف «ةميلح الإ دالوألاب داع نهلك ارشع ىدقاولا لاق امك تاعضرملا تناكو

 اهكرتنلو ءءاطعلا جرت مل نإو ريخلا ةيجار هتذخأ هللا دبع نب دمحم رهاطلا ميتيلا الإ قي ملو ءالافطأ

 ميتيلا ةكرب بب سب ريخ نم اهيلع ىلاعت هللا هضافأ امو ءاهسفن بيط انل روصت اهنإف «هتلبق فيك انثدخت

 : لوقت ىهف ؛ميركلا
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 هللاو تناك ."'فراش اهعم ءارمق ىل نانأ ىلع تجر ائيش انل قبت مل ءابهش ةنس ىف 7

 امو ؛هينغي ام ىبدث ىف ام عوجلا نم هئاكب نم انعم ىذلا انيبص نم عمجأ انتليل ماننالو «ةرطقب . ''”ضبت م

 ىتح «بكرلاب "”تمذأ دقلف «كلت ىنانأ ىلع تجرخف «جرفلاو ثيغلا وجرن انكلو هيذغي ام انفراش ىف
 للم هللا لوسر اهيلع ضرع دقو الإ ةأرما انعم امف ءاعضرلا سمتلن ةكم انمدق ىتح ؛مهيلع كلذ قش
 همأ عنصت نأ ىسع ام لوقن انكف ٠ «ىبصلا ىبأ نم فورعماوجرن انك امنإانأ كلذ ؛ميتينإ اهل يق اذإ بأ
 !! هدجو

 . ىريغ اعيضر تذخأ الإ ىعم تمدق ةأرما تيقب امف

 لخآ ملو ىبحاوص نيب نم عجرأ نأ هركأل ىنإ هللاو : ىبحاصل تلق قالطنالا انعمجأ املف
 . هنذخالف «ميتيلا كلذ ىلإ نبهذأل هللاو ءاعيضر

 . ةكرب هيف انل لعجي نأ هللا ىسع ؛ىلعفت نأ كيلع ال : لاق

 . هريغ دجأ مل ىنأ الإ هذخأ ىلع ىنلمح امو «هتذخأف هيلإ تبهذف : تلاق

 ؛نبل نم ءاش امب ىايدث هيلع لبقأ ىرجح ىف هتعضو املف «يلحر ىلإ تعجر هتذخأ املف
 . كلذ لبق هعم مانن انك امو ءامان ىتح ؛ىور ىتح هوخأ هعم برشو ؛ىور ىتح برشف

 . لفاحل اهنإاذإفانفراش ىلإ ىجوز ماقو
 .ةكرابم ةمسن تذخأ دقل ةميلحاي هللاو ىملعت :انحبصأ نيح ىبحاص لوقي «ةليل ريخب انتبف

 ام بكرلاب تعطقل هللاوف «يعم اهيلع هتلمحو ىنانأ تبكرو ءانجرخ مث ؛كلذ وجرأل ىنإ هللاو :تلق
 تسلا « أ ءانيلع ىعبرا ؛ ؛كحبو بيؤذ ىأ تنبي ناقيل ىحاوص نأ ىن 00

 ءاهنم بدجأ هللا ضرأ نم اضرأ ملعأ الو ءدعس ىنب نم انلزانم انمدق مث :تسلاق

 مهمانغأ حورتف «بيؤذ ىبأ تنب ىعار حرسي ثيح اوحرسا مكليو ؛مهنايعرل نولوقي انموق نم نورضاحلا
 نقي ناسا اال افا دكا نما هنتي

 . بكرلا ىف ةمومذم تراص ىأ (7) سرك مالا مانا زم"
 ايل ا ا ا لل 1 ككل

 ٠ يااا
 8 كل 2 ”«+ ««؟

 ريكي ١١ ا ااا ا عضوا



 امهالكو ,هلبق اهبحاصو «ميتيلا تيضر دَقْل .راس ثيح هعم ريست هتاالو دعب هتك ربف ءاوداع «نيروحدم

 مهمعطأف انسح ءازج ىلاعت هللا اهازجف ؛هيطعي امب عناق ىلاعت هللاب نيعتسم .بلقلا نئمطم سفنلا بيط

 دعب مهؤلك بصخأو اهيبصو وه هافك انبل اهنبل ىلإ فاضأف ؛ةفاجلا ءادثألا مهيلع ردو ؛عوج نم
 . ميظعلا لضفلاو ميمعلا ريخلا ناكف ءاهمنغ عارضأ تألتماو ؛بادجإ

 قوف اريدقت هل نإف ىلاعت هللاب نمؤي نمل ةبارغال نكلو «برغتسيو ءاذه ناك مل : لئاس لأسي دقو
 ةيداعلا بابسألا نيب طبريو ءسوسح اب الإ نمؤيال نم برغتسي اذامو «مهماظن قوف اماظنو «دابعلا ريدقت

 .اهتاببسمو

 رهق قذي مل نكلو ءاميتي دلو «هنيع ىلع هللا هعنص ىذلا مالغلا اذه نأ وه هدنع فقن ىذلا نإ

 الإ ارون دوجولا ىف رت مل موءر مأ هنضاوح لوأف ؛هنوبحي نم ناضحأ نيب ناك لب «ميتيلا لذ الو «يماتيلا
 ؛هيلإ هبح لآف هتدقف ذإ جوز اهيف هكرشي مل هل اهبح لك ناكف ءاهتفطاعب هترمغو « هبح اهرمغو «هرون

 , .نيازن (ةتقفربا متت مل ميرك جوزل بح اهتفطاع ىف ىقتلو :ةكرش قنري مل ؛ ءاصلاخ اوفص هل ناكف

 | بحت امك هتبحأ هيبأ نم هئاريم تناك ىتلا نميأ م أ ةيناثلا ةنضاحلا تناكو ؛هيف ام لك هيف ببحم بيبح

 لص ألا“ ضوملا نكي مل نإو ؛هضوم ام اهنا نم هيلإ تقاضأ هب ةقيقر هم دعب هل تنكر اهنلو أل

 . لدبلاك ليدبلا الو
 انمي هلعجو« هتبحم نيملاعلا بر اهيف قلخ,همأك امأ هعاضرب تراص ىتلا ةبيرغلا ةنضاحلا تناك مث

 . ىلاعت هللا قزر هيلع اهتفطاع ىف ىرتلو«هللا بح هتبحم ىف ىرتل ةكربو

 فطاوعلا ىقلتي نهنمف «ىناسنإلا فطعلا نهنم ردي ىئاللا نه تارهاطلا تابيطلا نضاوحلاو

 . هفرعي نم لك هفلأي ابحم اناسنإ مالسلاو ةالصلا هيل دمحم أشن كلذلو «ىناسنإلا سنألاو ةيعامتجالا

 نم ىذغت دقف «هتروكاب ىف مألا دقف دق ناك اذإو ءدجلا هل ضيق دقف «بألا دقف دق ناك اذإو
 . ميظع ميرك قلخ نم هايإ هللا هعدوأ ام قوف هلك اذهو «فطاوعلا مركأ اهنم ىقتساو ؛نميأ مأ فطع

 ؛لاقرتفي ال اهدلو عم اهنضن. ف وهو ؛نيلماك نيلوح هعضرت ةميلح تذعخأ - 4

 . ءاوس ىلع امه لب امهنم لضفب اهنبا صخت الو «ةبحم الو فطعب هيلع نضتال
 املتمم ايوق ىأءالفج امالغ ناك ىتح ءاذغلا ىف ذخأو نبللا نع ىنغتسا ىتح نيلوحلا غلب امف
 ناك اذا | نكلو «!! هيلع ةنئب.طم ةيدابلا ىلإ هتكرت مأءهمأ هب ىقتلت تناكأ خيراتلا ركذي ملو. ا
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 نإف«ةيؤرلا ركذي مل خيرانتلا ناك اذإوءرخآ دعب تقو نم هارت تناك اهنأ ضرفنلف هتأر اهنأ رك ذي مل خيراتلا
 تناك دبال اهنأررقن كلذلو ءاربخ قدصأ امهوبهنابجوي نانحلاو ةرطفلاف ءاهفني ملو اهتبثي مل هنأ كلذ ىصقأ
 0 رخال نيح نم هارت

 هدرت نأ عضرملا ىلع قحلا نم نوكي ؛نيلماك نيلوح اهيف غلبو ؛ةعاضرلا نع ىنغتسا نأ دعب هنأ

 : تلاق دقف ,هتلعف ام اذهو ؛مهنم اضرو ءاهنم ءاجرب نوكي هنإف اهدنع ىقيي نأ نوري اوناك اذإو هلهأ ىلإ

 انيعد :اهل تلق ,همأ هتأر املف ؛ةكربلا نم هيف انيأر امم هب ءيش نضأ نحنو «همأ ىلع هب انمدق

 . معن :تلاق ىتح ءاهب انلزام هللاوف .ةكم ءابو هيلع ىشخن اننإف «ىرخألا ةنسلا هذه اننباب عجرن

 هقارف عيطتستال تحبصأو ءاهتبحم لان دق هنألو «ريخلا ىقبيل هيقبت نأ تدارأف «هيدي نيب ريخلا تأر

 اهملست ملف ءاهناضحأ همضتلو ؛هيلإ اهقوشل هكرتت نأ هب تلمح ىتلا مألا ضرت ملو ؛هتلمح ىتلا اهنأك
 ؛ةكم ءابو هيلع ىشخت اهنأ نم هتركذ ام هببس اهلوبق لعلو ءتلبق ىتح اهب تلازام لب ءبلط لوأل اهدلو
 ةبحمو ًاراثيإ تيضر دق ىهف ءابوألاو ماقسألا لمح نم ىفاصلا ءارحصلا وجب اعتمتسم نوكي نأ هديرتو

 ددصلا قش وابخا

 لبق نم تناك اذإو ءاهتناضح ىف دمحم ءاقبب ةكربلاو ريخلا ءاقبب ةحرف ةميلح تداع - ٠
 لبق نم ناك ذإ هظفحو هتنايص وهو «رخأ ائبع اهلمحي كلذ نإو ؛ةنضاح نآلا ىهف ةنضاحو اعضرم

 نإو «كانهو انه ءودغيو حوريل «بعليل هرداغي لب ءاهرجح مزالي ال هنإف نآلا امأ داكي وأ ءاهرجح مزالي

 .ةنايص ىلإ جاتحي كلذ

 ليقتف ءاديدش رحلا ناكوءةعاضرلا نم هتخأ عم هنع ثحبتل ةرم تجرخ دقو هعبتت تناكو

 دهس يح ريق ةفاهغا ن1 ءرحب سحيال هنإ «ةأتفلا تلاقف ( ةلوليقلا ىف ىخرتسا ىأ) ءامهالك

 . هكرتنال ثيح فقتو

 كلذ ىف تيور دقف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هردص قش ىف ةدراولا رابخألا دنع ةريصق ةفقو فقنو

 إو «رخأ ىف صقنو «ضعب ىف ةدايز نم ولختالو «ليوط ربخ ىف اهضعبو ءريصق ربخ ىف اهضعب رابخأ
 . عيمجلا ىف اقفتم ىلصألا ىنعملا ناك

 ل ١/١ ص ءافتكالا )١(
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 تباث نع ةملس نباو دامح قيرط نع ملسم حيحص ىف تبثو ىورام وهو ؛اهنم ادحاو ركذنلو
 ؛هعرصو ميدو و ا 58 هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع

 ؛ هرُثظ « ىنعي 0 ناملغلا اجو «هاكم ف اع مثال مث 5-05 5359086

 (هردص ىف طيخلا كلذ ىرأ تنك دقو : سنأ لاق . قل ا ا 00 0

 ةيدابلا ىف تناك تحص نإ ةعقاولا نأ ظحاليو «مزمز نم ءامب هلسغ هنأ هيف ربخلا نأ : امهلوأ

 . مزمز نم هنأ ملع نيأ نمف «ليربج عم ءام نم ناك اذإو ءمزمز نع ءان ناكم ىف

 ةعقاولا تحص اذإو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هردص ىف طيخلا رثأ ىري ناك هنأ ركذ هنأ : امهيناث

 . بارطضا نم ولخت ال ىشلل ةبسنلاب رابخألا نأ ىرن نحنو

 بارطضالا نكلو ؛تحص نإ اهلبقن انإ لب «ةلوبقم ريغ اهنأ لوقن ال ؛ةحيحص اهنأ ضرف ىلعو

 نكت مل ةداعلل هقراخ رومأ هطوخم تناك رهاطلا مالغلا نإف «نطبلا قش ةصق ىف رمألا نكي امهمو

 . ةداع هنس ىف ناملغلل ثدحتل

 ىلع همأ تلمح نأ دعب ةميلح هب تداع امدنع هلي ادمحم نأ فنألا ضورلا ىف ءاج دقلو

 قش ثيدح ةاورلا ركذ دقلو «ىرجي امث هيلع افوخ ةثالث وأ رهش دعب هتداعأ ىرخأ ةنس اهدنع هئاقبب اضرلا

 . همأ ىلإ هتدرف مالغلا ىلع تفاخخ اهغلب امل اهنأو «نطبلا

 ةميلح ىلإ اوبلطف «ةوبنلا تامالع نم هب ام اوأرو ءهوأر ىراصنلا ضعب نأ تأر اهنأ قاحسإ نبا لاق

 ديزنسو «ةعبتلا نم اهسفن ىلختلو «هيلع ةفئاخ 00 هوذخأي نأ

 لوقعم وهو« ةثلاثلا ةنسلا نم رهشأ ةثالث وأ نيرهش دعب همأ ىلإ لآ هنأ ىلع لدي مالكلا اذه - ١

 هيلع ترحب ني عاصر همأ بيصي ناك امءاذه بجوت تناك لاوحألاو«كلذ دعب نم ةعاضر ال هنأل

 : هصنام فنألا ضورلا 0 ءاج نكلو اهعزفأ امم هلوح موت تناك ىتلا تاصاهرإلا ببسب

 ا فلل ا ا للا ل ا ا ا م ل ا م ااا 1< 1و1
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 هرت مل مث ءورمع وبأ ركذ اميف رهسشو نينس سمخ نبا وهو ؛همأ ىلإ هايإ ةميلح در ناكو ١
 نإو «ةنسلا وكشت هيلإ تءاج ءاهنع ىلاعت هللا ىضر ةجيدخ هجوزت دعب امهادحإ نيترم الإ كلذ دعب

 . ( نينح موي ةيناثلا ماو «نيركبو منغ نم اسأر نيرشع اهتطعأف ةجيدحخ اهل ملكف ءاونتسا دق اهموق
 نيرهشو نيتنس هغولب دنع هتملست همأ نأ ديفي امهدحأ : ناضقانتم ناربخ كش الب نيذه نإو

 . رهشأو نينس سمخ دعب هتملست اهنأ رقي ىناثلاو ءاثالثوأ

 نم كلذ عنمي الو ءاهفنك ىف نوكيو ءاهيلإ همضتل لوألا اهذخأ نأب نكمم امهنيب قيفوتلا نكلو
 ةصلخما هرثظ هب نميتتو . ءارحصلا ميسنب حورتسي ؛ةنيفلا دعب ةنيفلا اهدنع هذخأت هيلإ ةميلح عجم نأ
 . دعس ىنب ىلإ دعب بهذي ملو ءهمأ ايئاهن هتذخأ امدنع وهف «نينس سمخب ميلستلا دح امأ ؛فوطعلا

 تركاذتو ؛هتلاسر غلبأ نأ دعبو ءهجوزتب هتلوجر تلمتكا نأ دعب الإ كلذ دعب هرت مل اهنأ اوررق كلذلو

 هروزتلو ؛هيبأ ربق هيرتل برثي ىلإ هب تلحرو «همأ دنع هتماقإ دعب نم تماد دقف «نينح موي ىف هترصنب نابكرلا
 . نيمألا رهاطلا اهلجرل ءافو ىه

 قاحسإ نبا ركذ دقو ءاهلهأ هزاجأو ءاهتبغرب اهيلع ددرتي ناكو ؛هلهأ ىلإ ةميلح هتملس دقل
 نكلو «ةدتمم ةماقإ اهدنع ميقي الأ ىف ببسلا ناك دقو ءرخآلا ركذن ملو ءامهدحأ ىلإ انهون دق نيربخ
 . رخآلا دعب تقولا هذخأت

 تلض هب ةكم تمدق امل هريظ ةميلح نأ نوثدحتي اميف سانلا معز هنأ ردق قاحسإ نبا نأ امهلوأ

 املف «ةليللا هذه دمحمب تمدق ىنإ هل تلاقف ؛هدج تمأف «هدجم ملف هتسمتلاف «هلهأ وحن هب ةلبقم ىهو

 ةقرو هدجوف ؛هدري نأ هللا وعدي بلطملا دبع ماقف ؟ وه نيأ ىردأ ام هللاوف سانلا ىنلضأ ةكم ىلعأب تنك
 ,ةكم ىلعأب هاندجو كنبا اذه : هل الاقف «بلطملا دبع هب ايِنأف شيرق نم رخآ لجرو ءدسأ نب لفون نبا
 . ةنمآ همأ ىلإ هب لسرأ مث ؛هل وعديو هذوعي ةبعكلاب فوطي وهو «هقنع ىلع هلعجف «بلطملا دبع هذخأن

 عضومال نكلو ؛هكش ىلع لدي امب اومعز ةملكب هردصو ؛قاحسإ نب ربخلا اذه ركذ دقو
 ةبحمو ؛ةميلح صرحو ؛هيلع هدج بدح ميظع ىلع لدي وهو ؛لوبقم هتاذ ىف ربخلاف ؛هيف كشلل
 ظ ظ . هل شيرق

 انميتءاهدنع ددرتي ناك ىتلا تارملا ىف هميلست ىف وأ ؛لوألا اهميلست ىف ناك اذه له نكلو

 . اهب هماقسأ ىقتتو ةيدابلا ءاوه حورتسيل كلذل همأ لوبقوء اهنم هبرقو هراوجل
 قلك نافؤرفل لال ةل 1 641611(! 411 1111111111 طل طل 111111111! 1 ل1411 111111111111111 1111111!!!( 4| 1! 111114141111111 اني لف 9100
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 نيلوح هغولب نم نيرهش دعب هتداعإ ىف ببسلا هنأ انحجرو «لبق نم هيلإ انرشأ دق ىناثلا ربخلا

 0 ا اال نأ : ملعلا لهأ ضعب ىنثدح»

 اهل اولاق مث هوبلقو «هنع اهولأسو هيلإ اورظنف «هماطف دعب هب تعجر نيح هوأر ىراصن ةشبحلا نم ارفن نأ هنع

 معزف . .هرمأ فرعن نحن ؛نأش هل نئاك مالغ اذه إف ءاندلبو انكلم ىلإ هب نبهذنلف «مالغلا اذه نذخأتل

 . (همأ ىلإ هتلسرأ ىتح مهنم تلفنت دكت مل اهنأ ىنثدح ىذلا

 : برثي هلإ هب همأ رفس

 روزت نأ تأر دقق «ليلقب الإ نيرشعلا زواجتت مل دعب ىهو ؛ةلماكلا ةأرملل الاثم ةنمآ تناك - 1

 : نيرمأل كلذو «ةميركلا همأ دعب هتنضاح نميأ مو وه اهعم وهو برثي

 هتعيدو اهجوز ىرت ” اهناكر زكر كانرل لجأ كلذ ىفو ءهيبأ ربق اهذلو عم روزت نأ : امهلوأ

 . اهايإاهعدوأ ىتلا

 «مشأه هدج مهنم جورت ذإ ؛راجنلا ونب مهو ؛ماحرألا ىوذ نم هتبأرقب هفرعت نأ - امهيناثو

 فرش اذ ةنيدملاب ناكو راجنلا ىنب نم ىدع ىلإ هبسنب ىهتني ىذلا ورمع نب ديز تنب ىملس جورت
 لاف

 وج زيزعلا اهديلو ىلع ىشخت تناك اهنأ وهو ءرخآ اثعاب كانه لعلو ؛تدارأ ام اهل قم دقو

 نم هذخأت ةميلح تناك دقل ؛ناكسلاب لهألا محدزملا وجلا كلذ نم هب جرخت نأ تدارأف ؛هءابوو ةكم

 نوكيو «هسفنو همسج شعني ام ةيدابلا وج نم لانيو ءفئاكتملا ةكم وج نم همسج ىقنيف «رخآل تقو

 ءامسلاب لصتم وه لب «باب هنود لوحي الو «بجاح هنع هبجحي ال نوكلاب الصتم هيف نوكيو «هتدارإ

 | راتتسا ريغ نم هرينم رمقلاو «دوجولا جارم سمشلا ىريف ؛هجالبناو رمقلاو ءاهجرادمو موجنلاو اهتقرزو
 قشيف «عئضي ذإ رمقلا ق قفشو ءاهبورغو اهليصأو ءاهاحضو ءاهقرشم ىف سمشلا ىري زجاح وأ ؛هعنمي

 ىلع هتلالدو «هرظنم لامجل نوكردلا رماستي هلظ ىفو ؛رعشلا هي ىنغتيو (هرون جلبنيو تاملللا هءوضص

 .ميلعلا ق الخلا

 ضرأ بحأ ىهو ؛اهزجاحمو ؛ةكب محازم نم هب جرختلو ؛هلاوخأو «هيبأ ربق روزتل همأ هب ترفاس

 . هتبصع ىأ ارامك همحر ىوذ هيرتلو .هلهأو «هسفنو همسج ىف رهاطلا ديلولا ةياعرو «ءافولا هنكلو ءاهيلإ هللا
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 رو ونووووو ووو

 ارهشأو نينم سمخ غلب نأ دعب هتعضرمو هتنضاح نم هتذخأ نأ دعب هب تجرخ اهنأ رهاظلاو

 . ارهشأ اهيف راسو «ةسداسلا أدتبا دق ناك هنأ ىأ « لبق نم انركذ امك

 نويعلا تربعف ةنمأ جدز بيبحلا جوزلاو (ةيبأ هللا دبع ربق رايخألا نم ةوفصلا كنلوأ ر أ دقو

 ىف سمرأ دقو «هابأ فرعف كر دملا سحب مالغلا را دهشم ىلع حاورألا تجانتو :تاوصألا تنكسو

 هبلق سم اسمهو ؛هسفن ىف اعوبطم ارظنم ناكف ؛همأ تاربع نم هتبحم كردأو «هرظنب ةسفر ىأرو ؛بارتلا

 . ميربلا ضغلا هبلق سم نزح لوأ هلعلو ,هرعاشمو
 تناك دقو ؛ نصحلا هنأك ةيلاع ةمكأ ىف ىنب رصق وهو «راجنلا نب | ىدع ىنب مطأ ىف همأو ماقأ

 لف نكي امهمو (ايمَسُن ةليوط تناك امبرو ( ةريصف نكت مل ةماقإلا نأ رهظيو «ةنيدملا ىف ةفورعم مطألا

 .اهركذ دنع قارغإ الو ةغلابم ريغ نم اهعسوو لايخلا اهحضو اروص مالغلا نهذ ىف تمسر

 رثأط ربط 0 2 عع 0

 اي اا

 مشاه ىنب نع ةديعب رارمتسالا درت ملو «ةماقإلا اهل تباط ام راجنلا ىنب رادب ةنمأ تماقأ - 41
 ىهو اهنكلو ؛ةكم ىلإ ريسلا ىف تذخأف «ةدوعلا نم دبال ناكف ؛هلفاك بلطملا دبع بيطلا دجلا نعو
 امك «برقأ ةنيدملا ىلإ وهو «ةنيدملاو ةكم نيب وهو ؛(ءاوبألا ) همسا ناكمب توما اهكردأ اهيلإ ةدئاع
 ةيناسنإلل ىلاعت هللا هرخدا ذإ هيوبأ نم اميتي هلم دمحم راص كلذبو .'١"فنالا ضورلا بحاص لوقي
 ضرتعت ىتلا ةيئاذلا مالآلا نم عبنت سانلاب ةمحرلا نأل ؛ةمحرلا ىبن ناكف ةمحرلا ىلإ ايعاد ؛قحلاب يداه

 نإو ' متيلا نم دشأ فعض ىأو ؛ ؛فعضلا ةرارم قاذ نمم الإ ءافعضلاب ةمحرلا ثعبنت ل هنإف «ةايحلا ءانثأ ىف

 . ةايحلا ميعن ىف نيهك اف ةيلحلا ىف نوئش اوئشني نيذلا نم نوكت نايحألا نم ريثك ىف ةوسملا

 ىتلا ىهو ءاهفطع فلو ؛اهنانح ةوالح قاذ دقو «ةايحلا كردي وهو «ةرهاطلا مآل تنام دقلو

 ىف هتدقف ىذلا ىجوزلا بحلا نع اضوع هبح تذختاو ؛هب ترشبتساو ءدوجولا لك اهل وه ناك

 هدج هضوع دقو؛نونكملا هللا بيغ ىف وه كلذ ناك دف «لبق نم هابأ دقف دق ناك اذإو ءاهجاوز ةروكاب

 )١( هيف ءوبي ناك لبسلا نأل . ءاوبألا ىمس ليقو:فنألا ضورلا بحاص هيف لوقي .

 10001111111 ل ا ا 1 ا ا ا يف انلئلللليلنيييلننييا

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ حجج
 تا اا اا ااا يااا اال



دبع هدج هلعجي ملو «لاحلا هذهب ةايحلا لبقتساو ءهملعي مل هنأل ءدقفلا ملأب سحي ملف بألا فطع
 

 ؛مألا نانح ةوالح قاذ نأ دعبو ءىعو ىف وهو اهدقف دقن مألا امأ ءهعي مل ىذلا دقفلاب سحي بلطملا

 هتملع ءهتعول هتباصأو ؛هب رعش دوجوم عش نم نامرح وهو ؛موعرلا مألا فطع ضوعي ئش ال هنإو

 . رضخأ هدوعو ربصلا

 ءرثعدم قيرطو «ءارحصلا الإ امهل سيلو ؛نابيرغ امهو ؛توملا نأ ءربصلا اهعم دازو «ةعوللا تدازو 202
 هللا ةياعر ىف بكرلا راصو «عاطقنالا ملأو ءدقفلا ملأو «ةبرغلا ملأ عمتجاف ءاهعطق نم دبال «ةديعب ةقشو

ا ةيانعلاو «ةيهلالا ةياعرلا ميرك مالالا لامتحاو ربصلا عم سحيل كلذو ؛هنيع ىلع هعنص ىذلا ىلاعت
 «ةينابرل

 فئاكتو كرشلا ةأوانمو «قحلا ىلإ ةوعدلا ىف دئادشلا ىقالي امدنع هركذي ىسفن داز اذه نم هل نوكيو

 . فعضلاب سحأ اذإ هللا ىلإ هئاجتلاو ىذألل هضرعتو ؛هيلع نيكرشملا

 ةزعو ؛مألا نانح هطعت مل تناك اذإو «ةيشبح ةيراج هتناضح ىف همأ لحم لحو ؛هلمح ىذلا نإو

 . هتمحو هتألك دّقف ءفطعلا

 «ةيساوس سانلا نأب هرعشيل .ىناسنإ دازب هل ىلاعت هللا نم ديوزت ةيشبح ةمأب ةرهاطلا هتايح طابترا نإو

 ةنضاحلا نوكت نأ ةيلاع ةمكحل اهنإو ؛هبسنب رخافي نميف ال هلمع ىف نسحي نميف لضفلا لك نأو

 هنأو «ةيناسنإلا ةاواسملا ىلع ةينابر ةيبرت هنأل «ةيشبح ةمأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم اهنع ىنغتسي ال ىتلا

 نإ .ةمومألا بح هتقاذأ ةيشبح ةيراج هتنضح ىذلا نم اييرغ نكي مل كلذ .ةفطاعلاو ؛عفنلب الإ فرشال

 ةرلل عناملاو «ءاقرألا ريصن نوكي نأ - اهفطعو هللا ةيانعب اطوحم هدج ىلإ هتلصوأو ءاهبح نود ناك

 نبا اي » هلوقب رخآ ريعي هتباحص ضعب عمسي امدنع ءبضغلا دشأ بضغي نأ ابيرغ سيلف «ىناسنإلا

 ىلع ءاضيبلا نبال سيل «ليكلا حفط دقل «ليكلا حفط دقل «ليكلا حفط دقلا : ةوق ىف لوقيو «ءادوسلا

 . (اعم امهل انبا ناكف ءادوسلا هتنضح ءاضيبلا نبا دمحمف ىوقتلاب الإ لضف ءادوسلا نبا

 الجر راصو ؛هدشأ غلب نأ دعب ءاهربق راز كلذلو ؛هقارف ةعول قاذو ؛مألا بح قاذ - 4

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ثيدحلا ىفو 9 فنألا ضورلا ىف ءاج ءايبن الوسرو ايوس المتكم

 ىبر تنذأتسا9 :لاق هنأ اضيأ حيحصلا ىفو حيحص ثيدح اذهو « ىكبأو ىكبف .ءاوبألاب همأ ربق راز ملسو

 ىلص هنأ ةديرب ثيدح نم زازبلا دنس ىفو «ىل نذأي ملف اهل رفغتسأ نأ هتنذأتساو ىل نذأف «ىمأربق ةرايز ىف

 رفغتستال : هل لاقو ءهردص ىف مالسلا هيلع ليربج برض همأل رفغتسي نأ دارأ نيح ملسو هيلع ىلاعت هللا
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 ةاررووروو ووحد

 اذه نحن لوقن نأ انل سيلو ؛رانلا ىف كابأو ىبأ نإ: مالسلا هيلع لاق لجرلا ىلو املف «رانل ىفدلاقف ؟ ىبأ
 امنإو ( تاومألا ببسب ءايحألا اوذؤنال 9 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيوبأ ىف
 ؛تنأ كوبأ نيأ لاق هنأ ليق دقو ءهسفن ىف دجو هنأل «لاق ام لجرلا كلذل مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لاق
 .رانلا ىف كابأو ىبأ نإ لاق هنأ ركذي ملف ؛ظفللا اذه ريغب دشار نب رمعم هاور دقو لاق ذئنيحف

 ؛هانعم ىف بيرغ ربخ رانلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ابأ نأ لوقي ىذلا ربخلا نأ كشالو
 دقو "04الوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امو» : لوقي ىلاعت هللا نأل ؛هدنم ىف بيرغ وه امك
 نفلاخم اذه نإ !!؟ نوبذعي فيكف «لسرلا نم ةرتف ىلع همأو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم وبأ ناك
 ثعيي مل مالغ وهو ىرخألا تتامو «دوجولا ىلإ لوسرلا زري نأ لبق امهدحأ تام دقل «ةينيدلا قئاقحلل
 .ايناث ةقيقحلا نع هانعم دعبلو ءالوأ ءهدنس ةبارغل ادودرم رانلا ىف امهنأ لوقي ىذلا ربخلا ناك كلذلو ءالوسر
 باطخ نكي مل هنأ ذإ هل عضوم ال رافغتسالا نأل رافغتسالا نع مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىهن لعلو
 ةلاسرب بطوخ دق ميهاربإ بأ نأل ءهنع ىهن ىذلا هيبأل ميهاربإ رافغتساك سيلو «ثوعبم ىبن نم فيلكتلاب
 .ناثوألاب رفكيو «هللاب نمي نأ فلكم وهف ؛العف ميهاربإ

 الخخدي نأ روصتي ةئمآو هللا دبع نأ تروصت امدنع ىمهفو ىعمس ىف تسرض ىنأ قحلا ىفو
 لبقتسا شيرق هتدتفا امو ءايضار مدقتو ,هيبأ رذنل حبذي نَأب ىضر ىذلا روبصلا باشلا هللا دبع هنأل ؛رانلا
 لوقيف ءكل تيه لوقت ةأرملا هيلإ تزرب ىذلا وهو ؛ثبعلاو وهللا نع افويع ناك ىذلا وهو ءايضار ءادفلا
 نأ دعب الإ باذعلا ىلاعت هللا ىفنو «لوسر ةوعد هغلبت مل وهو ءرانلاب بقاعي اذامو «هنود تامملاف مارحلا امأ اهل
 .ثعب دق لوسرلا نكي ملو «تدجو دق ةلاسرلا نكت الو ءالوسر لسري

 :تربصف ءاريقف اميتي اهدلو تأرو ؛تربصف اهجوز نم نامرحلا تقال ىتلا روبصلا موؤرلا مألا امأو
 ةلاسر ةمث نوكي نأ ريغ نم رانلا هذه لخدت نأ لقاع روصتيأ :هلاوخأ ىلإ باهذلا ىف ةيضار ةرباص هتلمحو
 .اههجوتةينادحولا ىلإةوعدواهيدهت

 ىنتلعج ةنمأ ةصق نأل نكلو ةيفاك تناك نو طقف بيبحلا ىفطصملل ىتبحم ال تسرض ىنإ
 .اهيطاخت مل ةكئالملا نأ لول ءارذعلا ميرم لوتبلاب اهتهبش دقو ءرانلاب ةبذعم روبصلا هذه روصنأ نأ عيطتسأل

 ىف بيع الو ؛هتاربع تبلغ همأ ربقب رم املك ناك ملس هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ رهظيو - 9
 هنأ ةاورلا ركذ دقلو «ناطيشلا نم خارصلاو نمحرلا نم ءاكبلا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف «كلذ

 هس لا“ رم . :١6 ءارسإلا ة
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 بيطخلا ركب وبأ مزج  هتركذت ىف ىبطرقلا لاق دقلو «همأ ركذتل هعم نم ىكبو «ءاوبألب رم امدنع ىكي

سإب نيهاش نب رمع صفح وبأو ؛خوسنملاو خسانلاو «قحاللاو قباسلا باتك ىف
 ىصضر ةشئاع نع امهيدان

و ءهمأ ربق ىلع رمف عادولا ةجح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب جح تلاق ءاهنع هللا
 نيزح كاب وه

كسمتسا ءاريمحاي : لاقف «لزن هنإ مث ؛ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هئاكبل تيكبف «متغم
 تدنتساف «ى

 هللا لوسراي ىمأو تنأ ىبأي : , تلقف ءمستبم حرف وهو ىلإ داع مث ءاليوط ىنع ثكمف «ريعبلا تيب ىلإ

رف تنأو تدع مث ؛كئاكبل تيكبف ؛متغم نيزح كاب تنّأو ىدنع نم تلزن
 اذ ميف ؛مستبم ح

 . « ىب تنمأف اهايحأف «ىلاعت هللا اهيبسحي نأ تلأسف ,ىمأ ةنمآر بقل تبهذ 9 لاقف هللا لوسراي

 .نولوهجم هيف دنسب كلذ لثم ربخ هيبأو همأ ءايحإ ىف ىور
 ضورلا بحاص هلاق ام لوقن نكلو «تباث ريغ رابخألا هذه ىف حيحصلا دنسلا رفاوت نأ ىرن نحنو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنو 2ع يش ىأ نع هترذقو هتمحر زجعت الو «ءيش لك ىلع رداق هللا ة - فنألا

 . هيلع همالسو ىلاعت هللا تاولص هتمارك نم ءاش امب هيلع معنيو ءهلضف نم ءاش امب هصخي نأ لهأ

 00 ومو ةريشثك ثيداحأ ريثك نبا ظفاحلا ىور دقلو

 هبر لأس «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ةشئاع نع هانقس ىذلا

 هللا ةردق ىلإ رظنلاب انكمم ناك نإو ءادج ركنم ثيدح هنإ ) : هيف لاق مث هب انمآو امهايحأف هيوبأ ىبحي نأ

 . ''' « هضراعي حيحصلا ىف تبث ىذلا نكل - ىلاعت

 هللا ىلص دمحم ىوبأ نأ ةلأسملا هذه ىف رابخألا ةعجارم دعب هيلإ انيهتنا ام وهو «لوقلا ةصالخو

 | احهنبا عرش هب ءاج يتلا ةميركلا قالخألا ىلإو «ىدهلا ىلإ نبق اناك امهأو؛ةرتف ىف ملسو هيلع ىلاعت

ال ةحيحصلا ثيداحأألاو ةينآرقلا صوصنلا ةعجارمب هنأ دقتعنو «لسرلا نم ةرتف ىلع اناك امهنأو ءدعب نم
 , 

 ,اهقاقحتسا ىلع ليلدال هنأل .رانلا اهسمتال .اهدلوب ةيفحلا ءروبصلا ةدهاجما همأف ءرانلا ىف انوكي نأ نكمب

 .رهاطلا حيبذلا اهجوزو ىه اهيلع ءانثلا ني ليلدلا لب

 .اهتاياغو ةعيرشلا ةييم ةيعرشلا 011 0 نوناقلاو قطنملاو لقملا كح نكل

 17د ارو تو وو وت تو ثنو ونا ت وت ننا حوحو يت حنات ت نتزوج
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 بلطملا دبه نضح هف
 دقو «بلطملا دبع هدج ىلإ رهاطلا مالغلا تملسو ةكم ىلإ ةيشبحلا ةكرب نميأ مأ تداع 7

 .هبرقو هيلإ هاندأف «تاحلاصلا لمعو «ريخلاب رماعلا ميركلا هرمع نم ةسداسلا غلب

 ناكو ةزمح هيف ناك ءءاسنلاو لاجرلا نم بابشلاو ءبلطملا دبع دالوأ نم ةيبصلا ناك تيبلا ىفو
 ؛هيلإ رظنت نأ نكمي ناك امو ءمحر تاذ ىهف ؛همأ مع ةنباو بلطملا دبع جوز ةلاه هيف تناكو « سابعلا هيف
 ةبغارلا تيبلا ةبر ىهو ؛همأ مع ةنبا اهنأل «هتلاخك دعت تناك لب ءاهجاوزأ ةيرذ ىلإ ؛ءابألا جاوزأ رظنت امك
 هوبحم ام اهفطع نم هوب تناك لب ءارزش هيلإ رظنت تناك امف ءراهطألا هتيرذلو ؛ميركلا اهجوز تيبل
 هزع نكي مل نإو «هيوبأ دقف هقهرأ الو ؛همتي هرهقامف ؛حالصلاو فطعلاب ءولمب طسو ىف ناكف ءاهدلول
 .هومدق الإ هنوعيطتسي افطع اوقيي مل ؛هيلاوح نم نكلو ءامهفطع لثمك هفطع الو ءامهزع لثمك

 «بلطملا دبع نم ناتبحم هيف تقتلاو «ناملغلل ةروص ىلعأ هيف ىري بلطملا دبع هدج ناكو
 اذإو «هيلإ هيندي ناكف ؛هتاذ ىف رهاطلا مالغلا ةبحمو ءرضخأ هدوعو ؛توملا هرصتها ىذلا هيبأ ةبحم امهادحإ
 اذه بلق ىف هرثأ كلذل نوكي نأ ىشخ ميظعلا دجلا نإف ءالازتعاو ءايسفن ادارفنأ دجوي هتعيبطب متيلا ناك
 عضوي ناك :٠ قاحسإ نبال ةريسلا ىف ءاج ءامئاد هب سنأي ىتح هنم هبيرقت ىف غلابي ناكف «بيبحلا مالغلا
 هيلع سلجيال هيلإ جرخي ىتح كلذ هشارف لوح نوسلجي هونب ناكو ةبعكلا لظ ىف شارف بلطملا دبعل
 سلجي ىتح رفج مالغ وهو ىّأي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناكف ,هل الالجإ هينب نم دحأ
 انأشل هل نإ هللاوف ىنبا اوعد :١ مهنم كلذ ىأر اذإ بلطملا دبع لوقيف «هنع هورخؤيل همامعأ هذخأيف هيلع

 . ( عنصي هأريام هرسيو ؛هديب هرهظ حسميو ؛هشارف ىلع هعم هسلجي مث

 لوقي نكلو «هللا دبع نبا لوقي الف ةرشابم هيلإ هبسني ناكف ,ىوبألا فطعلاب بلطملا دبع هابح
 مهيلع هلضفيو «مهنود هنأب سحي اليكلو«هدالوأ نيب هتبرغب ساسحإلا هنع عنميو «هسنؤيو هب سنتأيل «ىنب
 .هيلع هنم ةبحم هناحبس هللا ىقلأف «متيلا رهق عنميل . سلجما ىف

 بلطملا دبع ناكف ؛سانلا اوفللأي الف «دارفناب اوسحي نأ ىماتيلا ىلع نوماوقلا هاشخيام ىشخأ نإ
 ظ .ميتيلا اذه ىف فالتثالا حور ثيي ميركلا فوطعلا ميكحلا

 كلذ تاصاهرإ تددبو ؛نأش هل نوكيس هنأ هنامهلي اناك هتسارفو «ةميلسلا بلطملا دبع ةرطف نأكو
 ةميلح دنع ةيدابلا ىف وهو هنع تءاج ىتلا رابخألا ىف مث ءاهدهاش ىتلا هلاوحأ ىف مث ؛هآترا ىذلا همانم ىف
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 ىذلا ربخلا ىف ءاج امك ءاميظع اريخ هل عقوتي هنأ ىلع لدي ام هناسل ىلع ودبي ناك كلذلو ءاهجوزو

 قرو همضو «بلطملا دبع هدج هيلإ ةضبق ةنمأ تيفوت ملا «هدنسب ايورم ؛قاحسا نبا اضيأ لاق دقو «هانقس
 ىلع سلجي ناكو «مان اذإو ءالخ اذإ هيلع لخديو «هينديو هنم هبرقي ناكو ءهدلو ىلع اهقري مل ةقر هيلع

 .''" ( اكلم سسؤي هنإ ىنبا اوعد ٠ كلذ ىأر اذإ بلطملا دبع لوقيف «هشارف

 ىتلا ىهو ؛همأك هيلع ونحت ءاهدوجو هيف تأرو «مألا ةبحم هحنم رخآ بلق تيبلا كلذ ىف ناكو

 هتياعر ىف هنع باغ اذإ اهيلع دمتعي بلطملا دبع ناكو ؛نميأ مأ ىهو هتبرغ نم هب توأو ,همأك هتنضح

 هتدجو ىناف ىنبا نع ىلفغت ال ةكرب اي ؛ اهل : لوقيف هب ةيانعلا ىف ةياغلا ىصقأ غلبت نأ ىلع اهثحي ناكف

 . ( ةمألا هذه ىبن ىنبا نأ نومعزي باتكلا لهأ نإو «ةردسلا نم بيرق ناملغ ىف

 . «هب ىتؤيف «ىنباب ىلع لوقي الإ اماعط لكأي ال ناك هونح لامكب هفيلأتو هسانيإو ؛هفطع لامكلو

 هربتخأو ؛هتيؤرب انيع لحتكت ملو هابأ توملا فطتخا دقف «ثلاث نامرحب مالغلا سفن ربتخي ىلاعت هللا نكلو

 ؛ىوذيو «لبذي ءرضخألا دوعلاك اهآرو «تاهمألا ونح ىنعم كردأ دقو ,همأ دوع توملا رصتها نأب ايناث

 دَقف ام مظعب سحأ دقو «ةديعبلا ةوبألاو «ةيبرقلا ةوبألا دف هكرتي ميركلا هدج ىأر دقو «ةثلا هربتخأ مث

 .هنم وندي توما نكلو ءايح لازيال وهو «تأدتبا دق هنأو هتبحمو ؛هتناكم نلعت ىهو ؛هيف ىثارملا عمس دنع
 نأ هتانب رمأ توملا كلذب سحأ امل هنإ ١ قحسإ نبا لوقيو ؛هتانب نم ءاثرلاب ءيجش راعشألا تناكو

 . ١ عمسيوهو « هنيثري نكف هنيثري
 قرخ هبصي ملو ؛لماك ىعو ىف ناك هنأ ىلع لدي ربخلا كلذ نإو «حاونلا غلبأ وه ءاثرلا اذهو

 . ةخوخيشلا

 بلاط هبأ فنك هف

 مأ ةربلا هتضاحو «ةرهاطلا همأ ناضحأ ىف قفرو «فطعو ةزع ىف شيعي ميركلا ميتيلا ناك - 3/

 سحأ لب «رهقلا وأ ةناهملاب سحي مل. ؛هتليبق ىف ديسلا هموق ىف فيرشلا فنكو ؛تيبلا اذه ةكرب نميأ

 .ةينامشلا غلب نأ ىلا هلاح هذه ترمتساو ءفطعلاو قفرلاو مركلاو فرشلاب

 اي يدا ا هيو سا دوو

 ظفحب بلاط ابأ ىصوأ ؛ابييد همسج ىف بدي توملاب نيحأ امدنع كلذلو هيلع هقحب امئاق رمتسا

 ماقم ابقم هل شيرق ىف ناك هنأل ؛ةيصولا هذهب هصتخا دقو «هتطايحو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
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 نب ورمع تنب ةمطاف ىهو ؛ةدحاو امهمأ ذإ ءهقيقش نبا هنأل ؛هيلإ هينب لك برقأ هنألو ؛هيبأ دعب بلطملا
 . موزخم ىنب نم لئاع

 تنكمأ ام هحاورو هردغ ىف هبحاصي ناكف «ةياعرلا قح هاعري ناكف ؛ةيصولا قحب بلاط وبأ ماق دقو
 ناكف ,ةهجوملا ةبحصلا الإ هنايح نم رودلا اذه ىف هنع ىنغيالو ؛بابشلا تاداع دوعتي أدتبا هنأل .ةبحصلا
 ىف هراوجب الإ مانيال ناكف ءاهلثمب هدالوأ بحي ال ةبحمب هصتخي ناكف هل ةديدشلا هتبحنو ءاذهل هبحصي
 مهيف لح ذإ ؛مهدالوأو ةميلح لثمك ؛هلثم ناكو ؛لبق نم هظحالي مل انمي هيف ظحال دقو «همانم
 .تفج نأ دعب مهتقان فالخأ مهيلع تردو «عوج دعب اوعبشف

 دمحم مهعم لكأ اذإو اوعبشي مل اولكأ اذإ هلايع ناكف ؛ةيدامل ةمزألا ضعب ىف بلاط وبأ ناك
 دمحم وهو «ىدلو ءيجي ىتح متنأ امك اونوك مهل لاق مهيذغي نأ دارأ اذإ بلاط وبأ ناكف ءاوعبش نوميملا
 لوقيف اوعبشي مل مهعم نكي مل اذإو ءمهنم لضفن ماعطلا ناكف ,هعم اولكأ ءاج اذإف «مالسلاو ةالصلا هيلع
 . 297 هيريس ىف قاحسإ نبا هصق ام اذه (رابل كنإ 7: بلاط وبأ

 اذإو «ءيش لك ىلع ىلاعت هللا ةردق ىهف ؛مالكلا كلذ ضقنن نأ انل غوسي ام ىدنع سيلو
 هلاوحأ ىفو هيدي ىلع ىرج دقو ةلاسرلا تاصاهرإ ىهف؛ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم اهب هللا صتخا
 ءيرسك ناويإ ساجئراو ؛هتدالو بحاص ىذلا ءوضلاف ءنيبأو رهظأو حضوأ« يرخأ تاداع قراوخ
 ةقراخ لاوحأ اهلك ,همودقب اهتيرذو ةميلح ىلع تلح ىتلا ةكربلاو «سوجم| نارين دومحخو ؛هتافرغ مدهتو
 . صاهرإلا ىف اهنود اذه ةداعلل

 هنأ سابع نبا نع ىور هنإف .ىرهاظلا ضراعتلاب ءيموي دق ام ةفرع نب نسحلا نع ءاج نكلو
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فكيو ؛نوبهئتنيو نوسلجيف مهتحفص نايبصلا ىلإ برقي بلاط وبأ ناك :لاق
 .ةدح ىلع هماعط هل لزع همع كلذ ىأر املف ؛مهعم بهتني الف «ملسو هيلع

 عبشلا نأ هنم نيبتي لوألا نأل ضراعت ال هنأ نيبتي نيربخلا صحفبو «ضراعتلا مهوي دق اذهو
 دقو لكأي نأ هانعم امنإ نوبهتني امك بهتني نأ كلذ ىنعم سيلو ؛مهنيب ناك اذإ نانوكي ماعطلا لوضفو
 ىف محازي نأ هيلع ىبأت فوفعلا هسفن ذإ ؛ماهتلالا ىف مهعم قباستيال ىتح «صاخ ماعط هل لزع
 ءاعطلا ىف عشجلا نع داعتباو ةفع نع هحنم امو هل ىلاعت هللا بيدأت نم كلذف «ماعطلا ىلإ ىدبألا دم
 ظ .هنايح ةحفص نم ودبي امك «هريغو

 ىذلا صيصختتلا اذهب دادزت ةكربلا لعلو ؛ةكربلا نوكتل ماعطلا ىف مهعم نوكي نأ ىفكي هنإو
 .ميمعلا هضيف نم ضيفب ميركلا هدبع نم صيصختلا كلذ لباق ىلاعت هللا نإف بلاط وبأ هب هصتخا
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 لميهلاهلا

 مل ناك نإو «قوطلا نع بش دقو «لمعلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم هجنا -

 ىعر ىلإ هما ؛ءافعضلا ىلع ونح هيفو ؛ةياعرو هنم اقفر ىعدتسي ىذلا لمعلا ىلإ هجياو «ةقهارملا نس غلبي ٠

 : ايازم ثالث هيف لمع وهو ؛مانغألا

 . هتسايس ىف اقفرو افطع ىضتقي فيعض ناويحل ةسايس هيف نأ : اهادحإ

 ىلوألا ةيلهاجلا لهأ ءالعتسا مهيف سيل نيذلا ناملغلا نم ءافعضلا هيف رشاعي هنأ : ةيناثلاو

 . مهفرشب نولعتسي اوناك نيذلا

 . ديلا لمع ناك ام بسكلا لضفأو ءديلا لمع نم ايدام ابسك هيف نأ : ةثلاثلاو

 كلذب مهعم وهلي ناكف ةميلح دالوأ ةعاضرلا نم هتوخإ عم ؛دعس ىنب ىف منغلا ىعري ناك هنإو

 ؛ةحلصم هيف ناك ام وهللا ريخو (أديفم اوهل ناكف «هتناضح ىنس ىلوأو «هتعاضر مايأ رخأ ىف ىعرلا

 . ديفملا لالحلا وهللا ةعتم ىه هترجأو ءوهل هنأ ذإ ءهيف هرجأ عونلا كلذ كش الب ناكو ؛ةدئافو

 هيلإ هيلا دقو ءانرشأ امك قوطلا نع اهيف بش نس ىف ناك دقو ؛ةكم ىف منغلا ىعر هنأ تبثو

 . ابيط لكأيو ءالالح بستكيل هيف لماع هنكلو «هب هال ريغ

  طيرارقلاو ءاهلهأ نم اهذخأي ؛طيرارق ىلع ةكم ىف منغلا ىعري ناك هنأ حاحصلا ىف تبث دقلو

 اهب ىذغتي ناك هلعلو ؛هلاني اهنبل نم هتصح هل نوكي نأ ىلع اهاعري وهف ءرهظي اميف نبللا نم هتصح ىه

 : ةدوملا وأ ةقدصلا ريخو «ةيافكلا ريخ : نيريخ لانيف «قدصتيو ءاهنم لكأي وأ ءبلاط ىبأ دالوأ عم

 نسحو «ءافعضلا ىلع فطعلاو 'قفرلا ىلع مهدوعت ذإ ؛نييبنلل هللا ةيبرت نم منغلا ةياعر نأ رهظيو

 : هعيطق نم هئاندإو  هبيرقتو هفيلأتو «رفانلا ةدايق

 ىعر دقو الإ ىبن نم ام :هدنسب قاحسإ نبا هركذ اميف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق دقلو

 .انأو : ةمحرلا ىبن لاقف ! هللا لوصراي تنأو : ليق «منغلا

 مالسلا هياع ىسوم ثعب 9 : لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ رابخألا ضعب ىف ىور دقو

 . (منغ ىعار انأو تثعبو منغ ىعار وهو مالسلا هيلع دوواد ثعبو «منغ ىعار وهو
 كل اليل الل ل للا الا م 0 ل ا اااااا*ا ايليا يي
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 مهل ةمدقت ءايبنألا ىف اذه ىلاعت هللا لعج امنإو :٠ كلذ ليلعت ىف فنألا ضورلا ىف ءاجو
 نع عزي هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىأر دقو ؛ مهل ةياعر مهتمأ نوكتلو « قلخلا ةاعر اونوكيل
 هللاو ءافيعض اعزن عزنف هنع ىلاعت هللا ىضر ركب وبأ ءاج مث لاق ءرفع منغو دوس منغ هلوحو «بيلق
 ىبأل ةفالخلاب سانلا اهلوأف « هيرف ىرفي ايرقبع رأ ملف ءولدلا ىنعي ءابرغ تلاحتساف «رمع ءاج مث ؛هل رفغي
 ."”امهنع ايورلا تدعبل رفعلاو دوسلا منغلا ركذ الولو ءامهنع هللا ىضر رمعو ركب

 اهسوسي ةيعرلا نأ ىلإ ةراشإلل ءرفعلا منغلاك اهنأب «ةيعرلا ىلإ تأموأ ةقداصلا ايؤرلا هذه نإو
 نم ريخلا ىلإ ريخلا نم اهلقني «تانعإ ريغ نم اهل ءاذغلا بلط نم هيجوتلاو ؛فطعلاو قفرلاب اهمكاح
 بيغرتلاب ءام ىلإ ءام نمو «ًالك ىلإ ًالك نم هعيطق ىعارلا لقني امك ءءاذيإ الو «هاركإ الو قاهرإ ريغ
 . بيهرتلاو ءاذيإلاب ال بيبحتلاو

 ىلاعت هللا ةيامح

 ؛همتي ىف قهري ملو ؛هباصعأ قهرت ملف ؛هوبحم هلفكف ؛هنأشن ىف ادمحم ىلاعت هللا ىمح - 5
 . فارحنالا ىواهم ىف ىدرتت نأ نم هسفن ىمحو ءافولأم افيلأ ابوبحم انسح اتبن تبنف

 نم نايبصب طلتخي نأ هيلإ لامعألا لهسأ هنأل ؛لوسرلا هراتخا ىذلا لمعلا ةعيبط تناك دقل
 لمعلا اذهل نورجؤي اوناك نيذلا كئلوأف «ديبعلاو مدخلاو ءارقفلا تاقبط نم مهرثكأ ةفلتخم تاقبط
 مل «ناملغلاو ديبعلاو مدخلا عم ناك هنأ عمو ءاهراغص نم دعي لب لامعألا ىلاعم نم دعي ال ىذلا
 ىف هاري امو ؛هدتحم بيطو هبسن فرش العلا ىلإ هبذجي ناكف ؛ءالعتسا ريغ نم اهتزع نع هسفن لزنت
 ؛ةسرطغ ريغ نم قالخألا مراكمل بح نم ميركلا هعبط ىف نمكي امو«ةدايسو ولعو ومس نم هترأ
 نم هتاذ ىف لمعلا رغص ليلقلاب اضرلاو نماطتلا ىلإ هبذجيو ؛ءافعضلل راغصتسا وأ ةناهتسا الو «ءايربكالو
 . سانلاب قفرلاو «ةلماعملا نسح ىلع سفنلا ةيبرت ىف هرثأو ؛هتارمث ىلإ رظن ريغ

 ىلع ىلوتسي تاوهشلا ىف مهؤايلوأ وأ مهووذ سمغنا نيذلا اصوصخ مهنم ثادحألا ناكو
 اذإ عمتجلا ىف داسف رصنع نوكيو ءدعب نم رشلا ىلإ عزني مهنمو ؛ءىربلا ريغو ءيربلا وهللا بح مهبولق
 نوعفدي ءالؤهف ؛ءيربلا صلاخلا بحلا ىلإ عفديو «ةمحرلا ريثي فعضلا ناك اذإو ؛هدشأ غلبو عرعرتو ادش
 ميقسلا لعجب ةبحصلاو «داسفلا ىلإ ىدهت ىوهلا ةرطيسو ىوهلا ةرطيس ىلإ ىدهي نوجماو «نوجنلا ىلإ

 ظ . ميكحلا ىبرعلا رعاشلا لوقي امك «برجلا كرابم حاحصلا ىدعت دقو ؛ءىربلا ىدعي

 )١( ج فنألا ضورلا ١ ص ١١ برغملا عبط .
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 وه ذإ «نوجمنا ىودع وه هابص ىف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىلع ىشخيام دشأ ناكف

 «نسلا هذه ىف امهارم ناك مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمو ؛ةقهارملا نس ىف ذاملغلا سوفن ىلإ ببحم

 هللا همصعيف «هرواسي نوجماو مالسلاو ةالصلا هيلع هسفن نع ىكحيو ؛هدعبأو ؛كلذ هبنجف هللا ةيبرت هنكلو

 رمأ نم ءيشب تممه ام ١ لاق هنأ«ءهنع ىراخبلا ىور م نيمألا قداصلا وهو «لوقيف ( ىلاعت

 .( نيترم الإ ةيلهاجلا

 هبحاصل لاقف ؛«شيرق نم مالغو وه اهاعري منغ ىف ناك نيترملا ىدحإ نأ قحسإ نبا ركذ 5

 ىقلأ كلذ رضحيل رادلا نم اند املف «رمزو وهل هيف سرع اهب ناكو ؛ةكم نم نأ ىتح منغلا رم أ ىنفكا
 . يلاعت هللا نم ةمصع سمشلا هتبرض ىتح مانف ؛مونلا هيلع

 نم ىرتو «ىلوألا ةرما ىف ىقلأ امك مونلا هيلع ىَقلأو ءكلذ لثم هبحاصل لاق ىرخألا ةرملا ىفو

 ةدهاجمب ال ؛قيرطلا دس ىلوألا ةوطخلا ىف وهف «ىوهلا ىف لاسرتسالا نم هل ىلاعت هللا ةيامح اذه
 هل ناكو ءرماغلا مونلا وهو «هتدارإ نع جراخخ رمأب لب« 00

 ماظنلا ىضتقمبو «ةدارإ ةوقو (عنمت ةميزع هل تناكو «هتدارإ تيوق ىتح ؛مونلا كلذ ىلاوتو (ةمعن

 ١ ١ كلذبو «ىوهلا عابتأ ىف لسرتسي ناك امبر «هعنم ىذلا ساعنلاب ىلاعت هللا همصعي ملول هنأ 0

 ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا امنإو ؛ةعفدلا لوأو «ةوطخلا لوأ ىف ةعناملا ةمصعلا تناكف «تاوهشلا رطيست

 . ةلاسرلا ىلاعت هللا هحنم نأ دعب نم مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك

 ةراجتلا هلإ
 لب عرز دلب نكت مل اهنأ كللذ ءاراج اهتارس ناكف «ةراجتلاب برعلا نيب شيرق ترهتشا - 06

 سانلل نمأ ةباثم كناك اينألا ايداصتفا ادروم نوكت ةعانص برعلا ىف نكي ملو عرز ىذ ريغ داوب تناك

 | ىف ماقت قاوسألا تناكو ؛قيمع جف لك نم نوئيجي تيبلا كلذ حاجح ناكف ؛مارحلا تيبلا دوجوب

 [ جورت عئاضبلا لدابت عم ناكف «ةينايبلا تاقباسملاو ءرعشلا تاودن دمعت اهيفو ءراجمالا اهيف ناك « ؛جحلا

 .نايبلاةعاضب

 ؛هتقاط بسح ىلع لك نورجتي اوناك لاملا ىف مهطاسوأو «ةراجتلا نم شيرق ءاينغأ بسك ناكو

 ءركب ىبأو ةريغملا نب ديلولاو:بلطملا دبع نب سابعلاك مهنم راجتلا رابكو «لاملا نم هدنع ام بسح ىلعو
 . ماشلاو نميلا نم بلجلا ىف نورجتي اوناك
 0 ل م ا ا ا ل م ل ااا ا اا اا“

 يع ملسو هبلع هللا ىلص لوسرلا
 ايليا

 0 0 0 2 ا اا ااا ا ا ا ا كك 70 70101020-22-0902

 م م اي ل "يدر وو ووووو ووو وووو وو وو ووو وو وتوتر سوو وتتم توت تو جوج يستر ال

 ريو



 . قيرط نع سرفلا ىلإ نامورلا عئاضبو «نميلا قيرط نع نامورلا ىلإ سرفلا عئاضب نولقني اوناكو

 عئاضب اهيلإ نولمحيو سرفلا عئاضب اهنم نولمحي ءاتشلا ىف ىرخألاو ءنامورلا عئاضب اهيف نولمحيو
 ناكف مهؤارقف امأو ءمهطاسوأ قزترم ةيلخادلا ةراجتلاو «مهرابك ةورث ليبس ةيجراخلا ةراجتلا تناكف ؛نامورلا

 . منغلاو رقبلاو لبإلا معنلا نم مهقزترم
 ؛ةراجتلا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هجتي نأ ةيراجتلا ةايحلا هذه ىضتقم نم ناك كلذلو

 نوكيو «داريتسالا اهنم نوكي ىتلا قاوسألا فرعي نأو ؛ةيجراخلاو ةيلخادلا ةراجتلا ىلإ هجتي نأ دبال هنإف «ربك
 ىتلا شيرق ةلفاق عم رفسلا بلطي نأ ىلاعت هللا همهلأ دقو «رفاسي نأ نم ذئنيح دبالو ءريدصتلا اهقيرط نع
 . اهنم بلجتو ماشلا ىلإ عئاضبلا لمحت

 همع غم هركش

 ةراجتلا وهو هموق قزترم ىلإ هجتي نأ دبال ناك قوطلا نع بشو ةقهارملا نس غلب امدنع - ٠١

 ؛ةلفاقلا هذه عم نوكي نأ ىغتباف «بلاط وبأ همع ؛هسفن ىلوو هلفاك اهيفو ةلفاقلا دجو «لبق نم انهون امك

 فرعتيو ؛ةكمب راجتلا رابك اهسرامي ىتلا ةراجتلا نوئش سرديو ءاهقيرط نع ةايحلا برجيو ءاهريسب ريسي
 . اهيف ىرجي امو ةايحلاب ةربخ ىلع نوكيو «لاوحالا

 هل ةعفنم ال هنأ قوف «هتقاط قوف ةقاشلا ةلحرلا كلت نأ ىريو هنس رغصتسي ناك همع نأ رهظيو
 . هلاح فرعتي ىتح ؛هل لام ةلفاقلا ىف سيل ذإ ءاهيف

 نع ةريسلا بتك تربع دقلو هبلطل بيجتسي هتلعج مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةبغر ةدش نكلو

 قلعت ىأ - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هب بص ه اهلوقب مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةبغر
 . «ادبأ هقرافأ الو «ىنقرافي الو ىعم هب نجرخأل» لاقو بلاط وبأ هل قرف ةبحصلا بحأو - رفسلاب

 «كلذ نع باوجلا هيف ام انيب دق ؟ رفسلا كلذب-ديدشلا قلعتلا ناك اذامل «ةريصق ةفقو انه فقنو

 راصتقالا لدب اهيلإ هاجيالاو ءاهتسرامم هسفنل دهمي نأو «رابخإ ةفرعم ال نايع ةفرعم اهنوئشو ةراجتلا هفرعت وهو

 . منغلا ىعر ىلع
 111الف

 . مااا ملسو هبلع هللا نيببنلا مئان

 9 .٠ 4 «ةهوويف

 كايا ااا يااا ااا ااا

 رورو تو تا أن ووو تكاتك زتاوت زنوج نت تتوحد زج نسون وح ترتاح بج جوخ وجا وتا جوج توج جت جن حوا جون وح نوت تاج توتو يحتاج شا وحاول وو حج حو جوج نون يوتا وح جوج حوحو جا جن وت وتحوي حج حو نانا وا وح سوح حوت
 4م



 ديلا 00

 ةنيدم ضرأب ةلفاقلا تلحف ءماشلاب ةراجتلل همع عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم جرخ

 ليجم إلا فرعتو ؛مهتاابع ىلإ نيفرصنم ءاهب نوميقي «نابهرلا عماوصل انطوم تناك ىرصبو «ىرصب
 ْ . هتاريشبتو « هتاراشإو باتكلاب ملع ةداهزلاو ةنبهرلا عم مهل ناكف «نايوتحي امو «ةاروتلاو

 : ةوبنلاب ةراشبو صاهوأ
 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ةوبنب ملعم ريبك صاهرإ ىلع ةلمتشم ةلحرلا هذه تماق - 5

 . اهتارامأب مالعإلاو ةوبنلا هذهب ةراشبلا نع نالعإ اهيفو ملسو
 ءالزن ناكو «باتكلاب ملع ىلع ناكو ؛ىريحب همسا ؛ةعموص ىف بهار ىرصبب ناك دقل

 . رباك نع ارباك ملعلا كلذ نوثراوتي « ليجمإلاو ةاروتلاب ملع ىوذ ةعموصلا هذه

 ؛اهلاوحأ فرعتالو لفاوقلا ءاقلل اوجرخي الأ نابهرلا لك ةعيبط وه امك ىريحب ةعيبط نم ناكو

 نع مهسفنأب نوفرحنيالو ءاهتنس نع نوجرخبال مهو ةلزعلا مهاضاقتت ةنبهرلا نأل ءاهيف نم ةفاضتسا الو
 . هوقلي الو «مهاقلي الأ ةصاخ بهارلا اذه نم اهودوعتو اذه تدوعت برعلا لفاوق نأ رهظيو ءاهماكحأ

 لوسرب ريشبتلا نم هدنع امو قفتي ام تانيبلا نم ىأر ذإ ؛هتعموص نم جرخ ةرملا هذه ىف هنكلو
 كالي هيلع قيطتب نم فرغيو ةلفاقلا كلج ىقنليل ةتيوسلا نم جرت دمحأ همسأ ىسيع دعب نم ىّنأب

 ١ نوريسي ثيح ريست مهلظت ةمامغ ىأر هنأو ؛هتعموص نم بيرق اولزن مهنأ كلذ .ريشبتلا هيف ققحتيو؛ تار امألا

 مهنم ادحاو لظت ىتح ليمتو ءرصهتت اهناصغأ ىأر «ةرجش ءيف ىلإ اووآ اذإ مهنأو «نوفقي ثيح فقنو
 هنيبت وأ «ىبصلا كلذ نيبتي مل هنأ رهظيو «تامالعلا هذه دجو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر وه

 . ليجإلا ىف روكذملا هنأ ىلع ةلادلا تارامألا ةيقبو هلاوحأ فرعي نأ دارأو

 مهريغص لمشت ةماع ةميلو مهل ماقأف «مهماركإ ىلإ هجلاف ءموقلاب هفرعت ديزي نأ دارأ كلذلو

 اماعط مكل تعنص ىنإ :٠ مهل هتلاسر ىف لاقو ؛مهوعدي مهيلإ لسرأو ءدحأ مهنم فلختي ال «مهريبكو

 . ( مكرحو مكديعو ؛مكريغصو مكريبك «مكلك اورضخخ نأ بحأ انأف «شيرق رشعم اب

 مهيلإ جرخو « هتعموص كرت هنأ نم بجعلا ناك امنإ ؛ماعطلا ىلإ ةوعدلا نم بجعلا نكي مل
 كب رمن انك دقو ءانب اذه عنصت تنك ام ؛مويلا انأشل ىريحب اي كل نإ هللاو» شيرق نم لجر لاق اذلو

 . ؛ مويلا كنأش امف ءاريثك
 اناني لي يللي ا يي ا

 5-3 ملسو ةنلع هللا سلك لوسرلا
 9 ه6

 02222 2 ا ا ااا 2مم امام اا ا ااا ا 2 لل ب ١ك ا -0-١

 0 دز ز+ز+ + + ز>ز| > |ز> | ز>ز> ]ز]|]|]|ز>ة>ز>ز> زذ>ز>ز|ز|ز|>زذزذ>ز|زذ |ذ>ز>ز ز1ز1 1177 1 1 3 ذ3 نت وو ووو ووو ووو وو ووو ووو رووا



 مكل عنصأو :مكمركأ نأ تبيبحأو (؛ فيض مكنكلو لوقت ام ناك دق تقدص : ىريحب لاق

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هللا دبع نب دمحم الإ فلختي ملو ؛هيلإ موقلا عمتجاف .مكلك هنم نولكأت اماعط
 اهب فرع ىتلا ةفصلا ري مل مهأر املف ءاهسرحيو مهلبإ ىعري ةرجشلا تحن ىقبو «هنس ةثادحل ملسو هيلع

 أم ىريحباي : اولاقف «هماعط نع مهنم دحأ فلختي الأ بلط هنأ مهل ركذف «مهبتك ىف رظتنملا لوسرلا

 . ماعطلا اذه

 هللا دبع نب دمحم فلختي نأ انم مؤلل ناك نإ ىزعلاو تاللاو : ةلفاقلا عم شيرق نم لجر لاقف
 لجرلا هصتخاو «ةميلولا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم رضح .اننيب نم ماعط نع بلطملا دبع نبا

 .هتفص نم هدنع اهدجي ناك دق ؛هدسج نم ءايشأ ىلإ رظنيو ءاديدش اظحل هظحلي ىريحب ذخأ

 ىنتربسخأ الإ ىزعلاو تاللا قحب كلأسأ مالغاي : هل لاق اوقرفتو ءمهماعط نم موقلا غرف اذإ ىتح
 . امهب نوفلحي هموق عمس هنأل «كلذ ىريحب لاق امنإو .كلأسأ امع

 ىزعلاو تاللاب ىنلأست ال : ثعبي مل مالغ وهو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 امع ىنتربخأ الإ هللاو :لاقو ءامهب هماسقتسا نع ىريحب لدع .امهضغب طق ائيش تضغبأ ام هللاوف ءائيش
 . كل ادب امع ىنلس : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءهنع كلأسأ

 ؛هربخي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرو ؛هرومأو هتئيهو هتلحر نع هلأسي ىريحب لعج
 . هتفص نم ىريحب دنع ام كلذ قفاوف : قحسإ نبا لوقيو

 .هدنع ىتلا هتفص نم هعضوم ىف «هيفتك نيب ةوبنلا متاخخ ىأرف ؛هرهظ ىلإ رظن مث

 وه ام :ىريحب لاق !! ىنبا : لاق «كنم مالغلا اذه ام :لاقف «بلاط ىبأ همع ىلع لبقأ غرف املف
 : لاق ؟هوبأ لعف امف : لاق . ىخأ نبا هنإف :بلاط وبأ لاق .ايح هوبأ نوكي نأ مالغلا اذهل ىغبني امو «كنباب
 اوفرعو «هوأر نكل هللاوف دوهيلا نم رذحاو ,هدلب ىلإ كيخا نباب خرا لاف «هب ىلبح همأو تام

 . هدالب ىلإ هب عرسأف ميظع نأش كيخأ نبال نئاك هنإف ءارش هنغبيل تفرع ام هنم

 , 017 تراجم زجأو ءةكم همدقأ ىتح ءاعيرس بلاط وبأ همع هب جرخف

 . ءافتكالا ؛ ماشه نبال ةريتلا «ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا )0010(

 لال ا م ل لل
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 سيلو . بهارلا ىريحب ءاقتلاو «ةلحرلا هذه ىف تيور ىتلا تاياورلا نم ةياور هذه نإ -

 دنع تباث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب ريشبتلا نأل ؛ةبارغ ةصقلا لصأ ىف الو ؛ىريحب هركذ اميف
 رذعتي وأ «هقيدصت ليحتسي رمأ ةصقلا ىف سيلو ءانباتك ةمدقم ىف كلذ ىلإ انرشأ دقو «باتكلا لهأ
 ةالصلا هيلع هل ةمامغلا لالظإو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةأشن ءادتبا عم قفتي ربخ هنإ لب هقيدصت
 ايدام سيل ام دوحج مهتعيبط نمو «نودحجي نيذلا معز ىف ببرغ هنأ نظي اموأ ةبارغ هيف سيل ؛مالسلاو

 ارهاظ ارمأ ناك ةوبنلا متاخف ؛ةمئاق ربخلا ىف قدصلا دهاوش نأب مهدوحج مهيلع دري نكلو ءاسوسحم الو
 «ىداملاب الإ نونمؤيال اوناك اذإف نوفصاولا هفصوو نوعارلا أر« «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مسج يف

 رخآ دهاش كانهو ؟نورتمي فيكف ؛هريغ نم دحأ ىف دجوي ملو ( هيف لجو دقو ءرهاظ ىدام رمأ اذهف

 اوناك اذإو «فيرحتلا اهباصأ نأ لعب ىتح ليججإلاو ةاروتلا ىف ةفورعملا فاصوألا هله دوجو وهو «قدصلاب

 نيدحاجلا فنأ مغر ءاهدوجو ةنلعم حولت تاراشبلاف «ىقابلا اودسفأو هب اوركذ امم اظح اوسن دق
 . باترم بايترال لاجم الف « نيربكتسملا

 هنأ تاياورلا ضعب ىفو ؛دوهيلا نم ميركلا لفاكلا بلاط ابأ فوخي هنأ ىريحب مالك ىف ىقب
 ىف ةيناكلملا تناك نامورلا نأل كلذو زئاج اعم امهنم فيوختلاو ؛ىذألل هضرعي هنأل نامورلا نم هفوخي

 ةوادعلا تناك كلذلو «ةيناكلملا ريغ ىنيد بهذم لكو «برعلا ةاداعم ىلع ةصيرح ةيحيسملا فئاوطلا

 ؛ءاذيإ دشأ اوناك لب ؛دوهيلاو ىراصنلا نيب ام امهنيب كر «رصمب نييبوقعيلا نيبو مهنيي ددللا ةديدش

 . هيف رخآلا - نأ ىلع: نيرخ لكذإ ءدحأ ةوادعلا ا ناو , ةديقعلا تبرق رق امنيحو

 يغ نم ىبن 0 نأ ال 0 مهدسح نألا؛ . ءاذسإ نب قف 0 نأ 7 26

 نلا ىفتك نيب ءيتان محل وه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رهظ ىف ناك ىذلا د
 ؛ةزنعلا ةبقرك هنإ ليقو «ةحافتك هنإ ليق « رظنملل هيوشت هيف سيل قسن ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 كلو «هلصأ ىف افالتخا تسيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مسج ىف هوُأر نمم تاهيبشتلا ةرثك نإو

 ءاهانركذ ىتلا ةياورلاو .هفصو ىذلا رظنو ؛همجح ثيح نم هيبشتلاو ءاوأر نيذلا ةرابع ىف فالتخا

 . تارابع تاياورلارصقأ

 هللا ىلص ىبنلا ديب ذخأ امدنع لاق ىريحب نأ اهيف ءاج دقو «لوطأ ىرخأ ةياور ىذمرتلا ىور دقو

 : ملسو هيلع ىلاعت

 دولا ملسَو ةيلع هللا ىلص لوسرلا
(3 

00 

 و

 . 113م تورت دوراو



 ربو ووتر رتوو وتو ووو وتو نو وو وحج ووو و توحد سوو سوح سوح

 7 اورو ورووورووودوورورت ووو ووو وتروح ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو لوو ووو يكن ند

 نبأ نما م راق ير لا تيا يا ا

 6 0 دروع يل

 ادمحم نأ اهايانث نم ودبي ىتلا ةلحرلا كلت نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم داع - 4 ٠١
 كلت هيف تدبو «قاوسألا ىف قفصلاو «ةراجتلاو ؛هلاوحأو ماشلا فرعي نأ اهيف دارأ ( مالسلاو ةالصلا هيلع)

 أمل هنأ ىتح «هيبأك أريثك مهنيب بوبححا وهو ؛ ؛ىبصلا كلذ ةناكم شيرق نم خايشألا ملعو «ةيوبنلا رئاشبل

 ءاننيب نكي مل ذإ مول هنإ ؛ .مهلئاق لاقو ءاوهبنت ؛ مهنيب نوكي نأ بجيو مهنيب نكي مل هنأ ىلإ ىريحب مههبن

 . لاحلا هذه اوأر امدنع ناك ام ىلع مدنلاب اراعشإو ؛ةصلخلا ةديدشلا ةبحلاب اروعش ؛هنضتحاو هادانو

 . هموق ىلإ هب داعف :نامورلاوأ «دوهيلا هلاتغي نأ نم

 ةقرو ةقفش بلاط وبأ هل باجتساو للم دمحم اهيف بغر ىتلا ةيراجتلا ةلحرلا هذه ىف هنإو
 ؛ةياغ الو ءاهيف دج ال هنأ بسحي «اليلدتو ةبحم هباجأو «نايبصلا تابغر نم اهنأ بسحي وهو «ةفطالمو
 نوكي الو ؛هسفن ىلع هيف دمتعي لمعل دادعتسالا اهنم ديريف ,دجلا اهنم ديري ناك هنأ رهظي ىبصلا نكلو
 . هلي لمع نم بسكلا ديري وهف «قزرلا ىف دودحما همع ىلع الك

 نم ادحأ نكمي ملو ؛همركأو «ىلاعت هللا هزعأ ذإ ؛هسفن ىف هلم ادمحم رهقي مل متيلا ناك اذإو
 ىلع دمتعم ريغ قزرلا بلط ىف دجلا متيلا نم دافتسا هم ادمحم نإف «بوبح ا زيزعلا ميتيلا ناكف هرهق
 . هئراسمب هنم متيلا لني ملو ؛هنساحم متيلا نم لانف «هبر ريغ دحأ

 هنأ انيأر دقو ءدعب نم هسفن ىلع دامتعالا ًادتبا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ تباثلا نأ كلذ
 ركذي ملو «ةراجتلا ىهو ؛ةكم فارشأ ةعانص ىلإ هنا ةقهارملا ىلإ ابصلا زواج املف ءايبص منغلا ىعري ادتبا
 . ةركبم نس ىف أدتبا هنأ انل روصت تارامألا نكلو «ةراجتلا ًادتبا نس ىأ ىف خيراتلا

 درج كلذ بلط هنأ ضرفنالو ؛ةراجتلا ةلفاق ىلإ رفاسي نأ ىف ٠ ةليدش ةبغر بغر هنأل د الوأ

 دب اا

 ءهلفك ىذلا هلفاك ناك ذإ . دحأ ءارث ىلع دمتعي نأ هنكمي ال ناك هنأل : ايناثو

 . اريقف بلاط وبأ وهو
 )١( ج فنألا ضورلا ١ ص 7١5.
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 . دددنحل ملسو هلع هللا نييبنلا متاخ

 9 . 4 + هو.

 غض اال



 ىف تبث دقو «ىعيبطلا غولبلا غلب ذنم ةراجتلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم هبا - ٠١

 «بئاسلا ىبأ ىنب :تاسبلل اكيرش ناك هنأ تبث دقو :ءاكرشرأ كيرش عم اهلواز هنأ ةيخيراتلا رداصملا

 كيرشلا ىأر لاح ىأ ىلع هنكلو ءاهيلإ مسي مل نإو ؛هقالخأ جزامي ام هيف ىأرو ؛هتكرش ىلإ حارتساو

 ؛ عئاضبلا نم ثيبخلا ىفخي الو ءءارشلا ىف لداجي الو ىرامي ال رجاتلا ناكف «هتلماعم ىف حمسلا نيمألا

 . هتراخم ىف ةارام الب بيطلا رهظيو

 ابحرم) : هرضاح ىف هسنؤيل هيضامب اركذم هل لاقو ءابحرم ارشبتسم هاقلتو راجمالا ىف ةميدقلا

 . © ىرامي الو ىراشي ال ناك «ىكيرشو ىنخأب

 ةيناسنإلا م ىبنلا ةايح ىف نونعيال ةريسلا باتك نأل ؛هيف رجتي ناك ام خيراتلا ىف ركذي ملو

 هلح ىف هتايحب تطاحأ ىتلا ةقداصلا ةداعلا قراوخو «ةوبنلا تاصاهرإو «ةلاسرلاب قلعتي اميف مهتيانع رادقمب

 «هتايح نوسردي نم هبزاتما ام وه مهتسارد ىف مامتهالا عضوم نولعجي مهنأ كلذ ىف مهتهجوو ءهلاحرتو

 ىنعيالو ,غوبنلا عضومو «هغوبن ةهجب ىنعي ءاغبنلا نم لجر ةايح ىف بتكي نم نأ كلذ ىف مهلثمو

 ةالصلا هيلع هلو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ؛ىلاعت هللا لوسر دمحم ةبسنلاب رمألا كلذكو

 ءاهقحلو اهقبس امم ةلاسرلاب لصتي امب «ةفيرشلا هتريس باتك ةيانع تناك «ةيناسنإلل ىلعألا لثملا مالسلاو

 . ةلاسرلا عوضومب لاصتا كلذل نوكي نأ الإ ناسنإك هب ةلصتملا هيحاون ىلإ ههاجما نوكي ام مهنم ليلقو

 ةنامألل الاثم ارجات وأ «منغلل ايعار ىلوألا هتايح ىف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ناك دقو

 فطلو ءدهعلاب ءافولاو ةنامألاو قدصلا اهلك هتايح ىف هب زاتما ام صخأو ؛ةكم نم اقومرم ناكو ؛قدصلاو

 .تمزل نإ ةنوعملاب دحأ ىلع نضي الو ؛ميرك لمع لكل هبلق حتفي ءفلؤيو فلأي فنكلا أطوم هنأو ةرشعلا

 راصو «نيمألا ىمس ىتح «هتراج ىف ناك كلذكو «ةايحلا ىف هلامعأ لك ىف ناك كلذك
 ؛هيلع الإ قلطتال ىه ذإ ؛هيلإ الإ فرصنت ال «نيمألا ةملك تقلطأ اذإف ءهمسا عم هل املع بقللا اذه

 6 ب ولعي ناكم ىف كلذل ناكو «قدصلاو ةنامألا ىف هنود قدصب لوقيو ةنامأب لمعي نم لك نإو

 . رابكتسا الو ءالعتسا ريغ نم ةمركملا ةكم ىف نم لك

 هاي ل ل اا لا ا ا م م ل ا ا ل0101
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 ءانرك ذ اميف هتراجم ةدام ركذن مل انمد ام انيلع حلي لاؤسلا اذه لاز أم ؟ هيف رجتي ناك ىذلا ام نكلو

 ىتلا عئاضبلا ىف رجتي هنأب ؛مالسلاو ةالصلا هيلع (ةيرات نب ءرجلا اذه ىف غارفلا دسن نأ حصي نكلو
 راجتلا ةلفاق عم ةمركملا ةكم نم جرخ هنأ فرعي مل هنأل ؛ ءاهجراخ ىلإ بهذتالو ,ةمركملا ةكم لخاد لدابتت
 لخاد ىف قاطنلا كلذ ىلع ةروصقم هكيرش عم ' ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هتراجم تناكف «ماشلا وأ نميلا ىلإ
 نودفي جيجحلا نوكو «جحلا مسوم ىف راجتلاب ءيلتمت قاوسأ اهبف تناك دقو ,اهيلإ دفي امو «ةنيدملا
 نم جيجحلا ذخأيو ؛جيجحلا عم اهيلإ درت عئاضب اهيف لعجي نأ دبال اهاندأ ىلإ برعلا ضرأ ىصقأ نم
 . مهرايد ىلإ اهب نودوعي ةمركملا ةكم ىف عئاضب

 ىلإ مورلا عئاضب اهيف نولقني ىتلا ةيجراخلا ةراجتلا اهيف شيرقل فيصلاو ءاتشلا ةلحر تناك اذإو
 ؛جحلا مسوم ىف ةيبرعلا دالبلا لخاد ىف راجالا اهيف ناك ةمركملا ةكمف ف «مورلا ىلإ سرفلا عئاضبو سرفلا

 . ةجئار قاوسألا اهيف تناكف « ةيبرعل دالبلا ىف سرفلاو مورلا عئاضب اهنمو

 ةغماجلا رومألا هف هتكراشم
 اذإ ؛ةيعامجلا مهلامعأ ىف هموق نع مو ىلاعت هللا ىلص دمحم عطقني مل - 1

 ةعسو أم هيف َُك اراشو ؛هيلإ بهذ عماج رمأ ىلع اوناك اذإف هب نوموقي ريخ ىلع نواعتلاب قلعتت تناك

 دضو ؛هب رشبتسي قحلا عم امئاد ناك لب ؛قحب رشي ال وأ «لطابب ىضري نأ ريغ نم ؛ةكراشملا

 نم ةضغابملا ا تناك امف :ءاتحش الو بخص ريغ نم ؛هب هسأر ضغني ؛ ؛ لطابلا

 عمتسيو ؛تدقعنا اذإ ةودنلا راد رضحي ناكو «ةبيطلا سفنلاو ؛ميلحلا دودولا هلاوحأ لك ىف وه لب « هقلخ
 ؛هنم هروفن ودبي ءاقح نوكيال امو ؛هب رشبتسيو ؛هيلإ فرشتسي قحلا لوق نم هيضري امف «برعل ءاربك ىلإ
 . هيضتري الو

 لقو «شيرق ةودن رضح ان ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ بادآلا رهز باتك ىف ءاج

 انايحأ ةرشبتسم ةئداهو ءانايحأ ةيوق تارظن هيف ىأرو ؛مهلايقأ نم ليق هيلإ رظنف مهرابك نميلا نم رضح
 ؛ لاقف «ىرخأ

 هترظن نأ ول هللاو «ةرفخ ءارذع ىنيعب ىرخأو ؛ةؤبل ىنيعب مكيلإ رظنب ةرات مالغلا اذه ىرأ ىلام
 . مكناومأ ترشنأل اميسن تناك ةيناثلا هترظن نأو و ءاداؤف اداؤف «مكتدئفأ تمظتنال اماهس تناك ىلوألا

 نأ دبالف ؛تاعامجلا فيلأتو ةبحملاو ةمحرلا لوسر هنأ ذإ 'ةيعامجلا ةايحلا نع اعطقنم نكي مل
 لب ,هلهأل هع م هديل يمه ص وا

 300010010010111 1 1 1 1 1 11 ا ا يي يبا ل ل اي ل يتلف للا

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا مئاخ حج
 تت ااا ااا ملااااااخاخلاطلا

 رجووتووجوت ووو ووو وجور وج وج جوج جوج ب جر جب جوجو جوج حو حرج وج تت حج سوح رج و ور جوت سوح جوج وضوح وتو سوح وح وون وتوج سا

 ةاوورتوتو وجورج وجو جوت نوت وجو و جوج وك حو وروح وت تت وج وج حبت زج حج حت وج وج تن ب وت حا نت حا وتحد



 نم لب «لازتعالا هعبط نم سيل «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحمف ؛ماثألا بانتجاو قحلا ىلإ مهيدهي
 عبطلا نم سيل ءايحألاو ةايحلا لازتعاف «ضرملا نطاومو ةحصلا نطاوم فرعيل «سانلاب لاصتالا هعبط
 دعب نم مدقيف «هللاب سنأتسا سانلا لزتعا نإ هنإف «ةدابعل نوكي نأ الإ ءىبصعلا فعضلا نم وه لب «ىوقلا
 . ةايحلا ىف اهب ريسي ةوق هسفنل رخدا دقو «سانلا ىلع كلذ

 راجقلا برح
 ؛ةشقانمو شاقنو ةلتاقمو لاتقك «ةلعافم وأ الاعف لعاف ردصمف ءرجاف ردصم راجفلا -

 امهنأ وه «ناقيرفلا هلدابت ىذلا روجفلا ناكو «نيبراحتملا نم لك هيف عقو ىأ «روجفلا لدابت هانعم راجفلاو

 ميهاربإ اياقب نم ةيقب هلعلو «ةيلهاجلا ىف امارح ناك هيف لاتقلا ءادتباو «مارحلا رهشلا ىف لاتقلا ىلع امدقأ
 هللا لاق دقلو «ةرورضل الإ هيف لاتقلاب ريسلا وأ هيف لاتقلا ءادتبا ميرحتب مالسإلا ءاج كلذلو «مالسلا هيلع

 تاومسلا قلخ موي هللا باتك ىف ارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإ ١ : ىلاعت

 اولئاقو مكسفنأ نهيف اوملظت الف «ميقلا نيدلا كلذ ؛مرح ةعبرأ اهنم «ضرألاو
 . 2” نيقتملا عم هللا نأ اوملعاو ؛ةفاك مكنولتاقي امك ءةفاك نيكرشملا

 وذو ةدعقلا وذ١ ىه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع ىور امك مرحلا رهشألاو

 نانئمطالاو نمآلا نوكيل امارح اهيف لاتقلا ناكو ؛ نابعشو ىدامج نيب ىذلا بجرو« مرح او «ةجحلا

 .رضم ةرمع رهش هنأل ؛لاتقلا هيف امرحم بجر ناكوهنم ةدوعلاو تيبلا ىلإ جحلا ىف

 نم الجر نأ «ةريسلا بتك ىف تءاج امك مارحلا رهشلا اهيف كهتنا ىتلا «برحلا هذه ةصقو
 ىأ عنم اهتراجإ ىنعمو «ربرحو بيطو ةراج اهيف رذنملا نب نامعنلل اريع راجأ لاجرلا ةورع همسا نزاوه ىنب

 . ةميطللا ريعلا هذه ىمستو ؛هراوج ىف اهنإ لاقيو ءاهيلع ىدتعي نأ نم دحأ
 : ابضاغ لاقف «سيق نب ضاربلا وهو ةنانك لاجر ضعب ىلع ربك ةراجإلا هذه تناك املف

 . هلك قلخلا ىلعو معن : ةورع لاقف ؛ةنانك ىلع اهريختأ

 تمضناو نيتليبقلا نيب برحلا تماقف «هلتقو «ةورع ىنانكلا ضاربلا لفاغ دقو «نالجرلا راسف

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا رضح «مايأ ةعبرأ اولتتقاو 'نزاوه عم شيرقو ةنانك تقتلاو ؛ةنانك ىلإ شيرق
 . اهدشأوه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هرضح ىذلا مويلا ناكو .اهعبار

 . "1 ةبوتلا ةروس 000

 فيينا يا ا ا لا

 ملس 9 ©6ل ل لح ل وسرل
 اي اا ايا ات تت

 يا ا جروس وك وو وا حن ناو وتوت حوا ناو ون وص و ئوض و ناو ون نو وو و و رو حو وو 2 حو حوحو حو وو وو و وون و وو و وجو ووو جوج سوح جوج حو و ور حو ووو ضو سو حو :إ ّ



 . ظاكع ىف مداقلا ماعلا نم امهنيب لاتسقلا فنأتسي نأ ىلع ناقيرفلا عداوت دقو

 : ىدانو ؛هلمج ةعيبر نب ةبتع بكر داعيملا ىف اوقفاوت املف
 ىدف لاق ؟فيك-: اولاق ءحلصلا :لاق ؟ هيلإ وعدت ام :نزاوه تلاقف ؟نولتاقت مالع رضم رشعماي ١

 :اولاق .انأ: لاق كلذب انل نمو :اولاق ءانتايد نعوفعنو ءاهيلع نئاهر مكنهرنو ( اهيلع ةيدلا عفدن ىأ ) مكالتق
 نب ميكح مهيف ءالجر نيعبرأ مهيلإ اوثعبو .كلذ ىلع حلصلا عفدف .ةعيبر نب ةبتع انأ :لاق ؟ تنأ نمو
 . « ميرك حلصب راجفلا برح تضقاو ؛مهنايد نع اوفع مهيديأ نيب لاجرلا نم نئاهرلا اوأر املف «مازح

 امو ؟ اهيف هلمع ناك اذامو ؟برحلا هذه ىف هلع ىبنلا نس تناك اذام :لأسن انهو -
 ؟ اهيلا باهذلا ىلع هلمح ىذلا

 ةرشع ةعبارلا نيب تناك هنس نإ 9 : هتريس ىف لوقي ماشه نبا نإ : لوقنف ءهنس ةيحان نم امأ

 . ميركلا هرمع نم نيرشعلا ىف ناك هنإ : قاحسإ نبا لوقيو «ةرشع ةسماخلاو
 لاق دقلف «ىوقأ قحسإ نبا دنس نوكي نأ الإ «ىرخألا ىلع احيجرت نيتياورلا ىدحإل دج الو

 نم ماشه نبا ربخ ىوقي ام نوكي هلعلو « قحسإ نبا ىلع لايع ةريسلا ىف سانلا 3 هنع هللا ىضر ىعفاشلا
 ءاثدح لازي ال هنأ ىلع لدي اذهف «مويلا اذه ىف هوذخأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مامعأ نأ ةريسلا
 . الجر نوكي نيرشعلا غلب نمو

 . لوضفلا فلح ىف ءىجيام كلذ ىلع لدي امك ءنيرشع نبا ناك هنأ ىرن انإف نكي امهمو
 ةميلسلا دمحم ةرطفو ؛ةلداع ابرح تسيل اهنأل ؛لاتقلا ىلع مدقي مل نيرشعلا غلب هنأ عمو

 فيكف ؛مثآ امهالكف «نيبناجلا نم تامرحلا اهيف تكهتنا ةرجاف برح ىف لتاقي نأب هل حمستل تناك ام
 ىفو ءاهنامز ىفو اهببس ىف . مثإلا اهطلاخ برح يف هنيع ىلع ىلاعت هللا هابر ىذلا رهطملا رهاطلا كرتشي

 ؟ اهعئاقو

 همامعأ ببسب كلذ ناكو ءاهسيطو ىمح نأ دعب اهدهش هنأ الإ برحلا هذه ىف ىبنلل نكي مل
 ناكف ءبرك ىف سانلاو نكسي ال ءارهاط ابلق هل نأل ءاهتدهاشم دوي ناك هلعلو ءاهيف اوكرتشا نيذلا
 ؛ىذألل عفادلا هلمع ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق دلو ءبرح هيف لمعب مقي مل نإو ءدهاشي
 ؛همامعأل ةيقاو اعرد ناك وهف «ىمامعأ نع لبنلا عنمأ ىأ (ىمامعأ ىلع لبنأ تنك: ثادحأ هيف سيلو

 . ةياعرلا قح هوعر نيذلا هيلاك همحر يوذل ايقاو لوكي نأ الإ برح ىف هدي سمغي ملف
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 ناك دقف ءاهولعشأ نيذلا رظن ىف ىتح ؛:ةمئآلا برحلا كلت هدوهش ىف رمألا نكي امهمو
 . همحر ىوذل ةياقو نوكي نأ الإ كرتشي ملو «ةراظنلا نم

 لوصفلا فلح

 ذإ ءمهنادجو مهكراشي هموق عم هتايح علطم ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا شاع - (١

 ىلاعت هللا هرطف ىتلا ةميقتسملا ةرطفلا عم قفتي ام لعفي وهف «سمغنيالو رشلا بنجتيو «ريخلا ىلإ هجتي ناك

 .. هبدأب هبدأو هيلإ ىلاعت هللا هاده ىذلا ميوقلا جاهنملاو ءاهيلع

 دقو. برعلا ىف هفرشأو فلح مركأ ناك هنإ ريثك نبا هيف لاق ىذلا لوضفلا فلح كلذ نمو
 هنإ اولاقو «كلذ ىلع ةاورلا عمجأ دقو «نيرشعلا غلب دق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاو ءفلحلا كلذ ناك
 نأ ىأ ءرهشأ ةعبرأب هلبق راجفلا ناكو «ةدعقلا ىذ رهش ىف لوضفلا فلح ناك. راجفلا برح دعب ناك

 , مئاق جحلاو ناك راجفلا برح نأ اوركذي ملو ؛مرحلا رهشألا نم وهو بجر رهش ىف ناك راجفلا
 . مرحلا رهشالا نم ناك نإو ءجحلا رهشأ نم سيل بجر رهشو

 هنع سبحف ؛ لثاو نب صاعلا هنم اهارتشاف «ةعاضبب ةكم مدق ةديبز نم الجر نأ هس نأ اولاقو

 ؛ عئاض هقفح نأ لجرلا ىأر املف ؛ مهريغو ( حمجو اموزخمو ءرادلا ليع ىنب هيلع ىدعتسساف «هقح

 ةبعكلا لوح مهتيدنأ ىف شيرقو «سمشلا عولط دنع سيبق ىِبَأ لبج الع مهب ناعتسا نميف دوعقلا ادبو
 :ادشنم هتوص ىلعأب ىدانف ةفرشملا

 رفنلاو رادلا ىئان ةكم نطبب هتعاضب مولظمل رهف لأ اي

 رجحلاو رجحلا نيبو ؛لاجرلل اي 20هترمع ضقي مل ثعشأ مرحمو

 سدقملا تيببلا راوجبو ءهللا ضرأ نطبب عقاو هنأو هيلع عقاولا ملظلا ركذب ةيمحلا مهيف ريثي لجرلاف
 «هنوسدقي ىذلا دوسألا رجحلا نيبو هرجحلا نيب ملظلا نأو «قوقحلا عيضتو لاومألا هيف فطخت ال ىذلا
 .... ةرمعلل مرحم هنأ ىلإ ريشيو

 نب ريبزلا كلذ ىف ماقف «بلطملا دبع ونب هتثاغإل مدقتو ؛هللا ءادنل باجتسا نم لوأ ناك.
 . كرتي نأ حصي ال ىأ كرتم اذهل ام :لاقو «بلطملا دبع

 ايلين الاي ايا ل ل ل ل
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 قرووررررووووووتروووتوتوتوتوتووت ووو ووو وتوت ووو ورو ووجوب و وحوح صوو حو يو ثاون وو و وون سو حو سوما

 4 وو توجت وو و وج وت نوت وت توت تن تو صج جو نجت وت توتو و وتس وزن سس نص نت وش وش وو تون نا

 ءاداوج ناكو «ناعدج نب هللا دبع راد ىف ةرم نب ميتو «ةرهزو ؛ مشأه ىنب نوطب اذهل تعمتجا

 . مارحلا رهشلا ةدعقلا ىذ ىف كلذ ناكو ءاماعط مهل عنصف

 ريبث أسر امو ؛ةفوص رحب لب ام «هقح هيلإ ىدّؤوي ىتح ؛ملاظلا ىلع ننوكيل اوفلاختو أودقاعت

 . "7 لوضفلا فلح فلحلا كلذ شيرق تمسف ؛«شاعملا ىف سانلا ىلعو ءامهناكم ءارحو

 ةعلس هنم اوعزتناف لئأو نب صاعلا ىلإ نودهاعتملا ىشسم لشقق هداقعنا روف فلحلا كلذ ذفن لقو

 : هب ازتعم بلطملا دبع نب ريبزلا لاق دقو ؛هيلإ اهوعفدف ىديبزلا
 ملظةكمنطيبميقيالأ اوفلاختو اودقاعت لوضفلا نإ

 ملاس مهيفرتعملاوراجلاف اوقتاوتو اود قاعت هيلعرمأ
 دقل ا: مدا ىف هذفني هنأ نلعأو «فلحلا كلذ هدوهشل مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا رس دقو

 لوضفلا اودري نأ ىلع اوفلاخ تبجأل مالسإلا ىف هب ىعدولو افلح ناعدج نب هللا دبع ران يف تاهش

 . (اهلهأ ىلإ

 بحأ ام افلح ناعدج نب هللا دبع راد ىف تدهش دقلو :١ لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىورو
 . « تبجأل مالسإلا ىف هب ىعدولو معنلا رمح هب ىل نأ

 مدق معشخ نم الجر نأ ىوريف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةثعب لبق فلحلا ذفن دقلو
 لاقف ءاهبيغو جاجحلا نب هيبن هنم ةونع اهذخأف ءالامج سانلا ًاضوأ نم هتنبا هعمو ارمتعم وأ اجاح

 كءاج نولوقي مهفايسأ اوضتنا دقو ؛بناج لك نم هيلإ نوضيفي مه اذإف ءلوضفلا فلح لآ اي :ىدانو
 ؛هراد باب ىلع اوفقو ىتح «هعم اوراسف ءارسق ىنم اهعزتناو «ىتنب ىف ىنملظ اهيبن نإ لاقف ءكلام ؛ثوغلا

 . اهيبأ ىلإ ةاتفلا تداع ىتح هباولازامو «مهيلإ جرخف

 نأ لبالف اهيلإ ءيج برعلا تاز برغل نار عداك ةكيننإل ءامزال ناك فلحلا كلذ نإو

 سانلا ءيجي ىتح ءادتعا اهيف نوكي الو ءقوقحلا ىلع ةظفاحملاو نانئمطالا دلب نوكيو «نمألا اهيف رقتسي

 .اهيلإ
 ىعادلا ناكو «هملاظ ىلع مولظملا رصن نم اذه لثم ىلع مهرج هتفلاخت افلح هبشأ هنأل ؛لوضفلا فلح ىمس امنإ لييق )١(

 ؛ةعادو نب لضفلاو «ثراحلا نب لضفلاو ؛ةلاضف نب لضفلا مهو ؛لضف مهنم دحاو لك مسا مهفرشأ نم ةثالث هيلإ

 اهانعم لوضفلا نإ ليقو «هب اومزتلا رمألا نم لضف ىف اولخد هباحصأ نأل «لوضفلا فلح ىمس :ليقو «ةبيتق نبا هركذو

 : اهدر ىلع اوفلاختو «قوقحلا
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 نمألا نوكي الف 0 سانلل ةباثم ىلاعت هلل 9 ىذلا تييل ضرأ اهنألو 57 5 ب امك قوقحلا

 . سفنلا نانئمطا هيلا جاتحي ام لكلو «لاومأللو «حاورألل نوكي لب «طقف حاورألل

 جاوزلا

 ؛ةركبم نس ىف جوزتي مل هنكلو ؛جاوزلا نس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم غلب - ٠

 امك «نيرشعلاو ةسماخلا غلب ىتح ؛هيف ركفيال وأ «جاوزلا ىلإ هجتي ال رمتسا لب ؛بابشلا نم هريغك

 ىف هنم عقي مل ءاميرك افع ناك دقل ءنسلا هذه لبق نم جاوزلا ىف ركف هنأ فرعي مل اذالو

 ىشفي ال سرع دنع فوقولاب وهلي نأ «لفط وهو ؛مه موي ىلاغت هللا همصع دقو ؛ماركلا نيشي ام هتلوفط
 سمشلا هتظقيأ ىتح ءاهلك ةليللا مانف «مانف هبرض نأب ىلاعت هللا هناصف ءامارح هيف ىري امبر نكلو ءامارح

 ٠ . اهاحض ىف

 وه لب وق يف الماخ ناك امو دعب نم كيح كلذ ىلع تلد امك اروصح سيل وهو

 راظنألا لعجي لامج هيفو ؛هيلإ وفهت بولقلا لعجي ميوق قلخ هيف ناكو ؛هتبطخ درت ال بطخ اذإ ىذلا

 .ارهص هاضرتو « هبحم اهلك شيرقو ؛هيلإ قانعألا بئرشتو «هب قلعتت

 نأ هرافظأ ةموعن ذنم دوعت هنكلو « اينغ نكي مل هنإ معن : ؟ هلهأ ىلع هب ءوبي ام دجي ال اريقف ناكأ

 ,ءافتكالا هيف ناك دقف , ءارثلا يلإ هعفري روفوم هنأي مل رجالا ناك اذإو « رجا مث منغلا يعرف « الماع نوكي

 . جاوزلا ىف رخأت نذإ اذاملف

 | تاوهش ريعي ناك ام هنأ بابشلا ءيلتم باش راص ىتح ءاهئادتبأ ىف هتايح خيرات نم هسملن ىذلا نإ

 | دمحم ناك امو «غرافلا بلقلا ماعطلاو ءاسنلا لفشي امنإ ؛هريكفت ىف عضوم ءاسنلل سيلف امامتها ندبلا
 «سسفنلا تاوهشو «مسجلا تاذل هبلق لغشي امث هتايح راودأ نم رود ىأ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ةميزعو ءرومألا ىلاعم ىلإ هجتت ةيلاع ةمهو ءاهيف ةوق نع نكلو «سفنلا ىف فعض نعال
 ايسلعلا تاياغلاو ءاهناطلس تحن فطاوعلا لك لعجت لب ءاهيلع اناطلس وهلل لعجي ال «ةيوق ةدارإو ؛:ةقداص

 | قلعتت اهايغتي ةياغ هسفن ىلع ىلوتست الو ؛لامج نم اهيف نكي امهم ةأرما هبذجم الف ءاهبذجم ىنلا ىه
 ] .هتاذ ىف نامرحلا ىلإ هجتي مل نإو ءدسجلا بلاطم نم بلطم الو «ندبلاب

١ 
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 نإو تلا نرديرب القا ملا عنمزلا هاير تايمر اع تا[ نيب ١

 اتم ىصعيال وهف « .ىصع الأ ديري هنأل ,هللا 0 ال ىذل فلكلا 006 كللا هنأ 0

 ةروكأب ىف الو ؛هرغص ىف ملكتي «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نأ فرعي مل - ١
 ىف تءاج امك رابخألا ركذنلو ءابلاط نكي ملو ءابولطم راصو «هيلإ هبن نأ دعب الإ جاوزلا رمأ ىف هبابش
 ىف ةكراشملاب مث «ةراجتلا ىف ةكراشملاب تأدتبا فيك «شيرق ةديس نم هجاوزب قلعتي اميف ةريسلا بتك

 .ةايحلا

 تاعامجلا هتنامأب تئدحو «ميركلا قلخلاو ةنامألاب ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم رهتشا
 ؛هتقاط ردق ىلع ةكم لخاد ىف ةدودحم ةرئاد ىف ةراجتلا سرام دق ناكو ءاهسلاجم ىفو اهرمس ىف ةيكملا
 .ليلقل هنإو «كلمي امو

 .راجتلا عئاضب نم هيلع تلمتشا ام ةسافنو ءاهمجح

 ءاتام دق نيلجرل اجوز ةلمرأ تناكو «بابشو ؛لامجب ظفتخم ءاهموق ىف ةفيرش ةميكح تناكو

 راجنالل لاحرتلاو رفسلا لب ءءاسنلا نوكش نم انأش نكي مل كلذ نأل ءاهسفنب اهتراجم ىلوتت تناك امو
 رثألا الول : سابع نب ب هللا دبع رفسلا فصو امكو «نابإلا اذه ىف رفسلا ةبوعصل ؛ لاجرلا نوم وكش نم ناك

 .باذعلا نم ةعطق وه سيلو رفسلا نم ةعطق باذعلا نإ تلقل

 كلست تناكو ؛ماشلا ل اهتراجتب بهذتال تارابتعالا هذهل اهتيصخش ةوق عم ةجيدخ تناك

 ؛هايإ مهيطعت مولعم رجأ ىلع ةراجتلا ىف اهنع ءالكو نونوكي اسان رجؤت نأ - امهادحإ - نيتقيرط ىدحإ
 امنإو «ةراجتلا بسك ىف مهل نأشالو ءاهمساب ؛اورتشيو نوعيبي «ةلحرلا ىف دهج نم نولذييام رادقم ىلع

 .اعم امهب وأ لمعلاب وأ نمألاب ردقم مهرجأو ءتحبروأ ةراجتلا تدسك هنوذخأي مولعم رجأ مهل

 حبرلا نوكي نأ ىلع مهنيبو اهنيب دقعب لاملا ىف اورجتي نأب كلذو «ةيعرشلا ةبراضملا ةقيرط : ةيناثلا
 اذإو ؛ةمئاق اهتيكلمو «كلذ وحن وأ ءسدسلا وأ نمشلا وأ عبرلاك ةعئاش صصحب اموسقم ؛مهنييو اهنيب
 وأ ةبراضملا دقعلا اذه ىمسيوءاهتيكلم ىلع قاب لاملا نأل ءاهدحو اهيلع ةراسخلا نوكت ةراجتلا ترسخ

 .ضارقلا

 0 ا يي ا يي يي ا ياي لفن

 ا ل يا يا ا ا اا امالالا 1

 ً كا زوترواا ورزازات زوز توزن وج يح جوج جوج نرخ نوار حبو وجا تا جرحا وتزن توتا وتر وح تا وتاج تزن جوج نروح وتوج جوج تتاح وتاج تبت جا تاج وج وت جوج حو حا جوج سوت جوج حج وج ا وج جوت جوت يوت وج حوت ونا جوج حبو جروب جو يح ىو و وتو حو



 ؛ةنامألا اهل نيلماعلا كفلوأ ىف ىرحتت تناكف «ةلماك ةنامأ ىلإ ناجاتخ اتناك نيتقيرطلا نأ كشالو

 اهلبق نم لسرت كلذ عم تناكو مهئيجمو مهباهذ ىف الإ مهاقلت الو ءاهنع نوبوني مهلمع ىف مهنأل
 .اهالوم ةرسيمك مهعم نوكي نم

 هفرشو «هتنامأ اهغلب دقو «ةدودحم ةراج ىف لمعي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ناك الو

 ىلع رطخ نأ درجمب هنأ رهاظلاو ءاهراظنأ حراطم ىف وه ناكو ؛هيلإ تهجلا ؛هسفن ةماقتساو هتفعو

 هقلخو ؛هسفن فرشو هتفعو هتنامأ ىف ؛برعلا نيب ريظن هل نكي مل هنأل ءاليدب هريغ ضرت مل ءاهرطاخ

 .ةليذرلا ىوهم ىلإ ىلدتلا نع هدعبو ؛ ميركلا

 اهريغ عم اهريع لمحت ىتلا ةلفاقلا ةلحر ىف اهنع اليكو هرايتخا ىف ركفت ىه امنيب - ١

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ءادمحم ضرعي نأ ىف ركفي مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا مع بلاط وبأ ناك

 ةديدشلا نينسلا دهج ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم نع دعبيل ءاليكو اهتراج ىف لمعلل اهيلع

 .ةرسألا ىف تناك ىتلا

 بلاط وبأ راشأف «نوبلاطلا اهيلع تفاهتيو ءءبعلا لمحل ائفك هارت نمع ثحبت تناك اهنأ رهظيو

 ذأ ةيشخ كلذ ىلإ اعراسم هسفن ضرعي نأب «نيمألا ىوقلا «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ىلع

 ماهتا راثمو ؛ميركلا اهاضري ال ةلذ ضرعلا ىف ىري ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نكلو ؛هريغ هقبسي

 نيب تناك ىتلا ةبواجلا ميركلا ئراقلل لقننلو ؛بلاطلا ةلذ ال «بولطملا ةزع ديري وهف ؛نيمألا هاضري ال

 ؛ةركنم نونس انيلع تحلأو ءانيلع نامزلا دتشا دقو «ىل لام ال لجر انأ ىخأ نبا اي: بلاط وبأ لاق

 ثعبت دليوخ تتنب ةجيدخو «ماشلا ىلإ اهجورخ رضح لق كموق ريع هذهو (ةراج الو ةدام انل سيلو

 نم كنع اهغلبي امل «كريغ ىلع كتلضفل اهتئج ولف «عفانم نوبيصيو ءاهلام ىف نورجتي ؛كموق نم الاجر 1

 .كلذ ىف ىلإ لسرت اهلعل :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص نيمألا دمحم لوقيف

 . 77 كريغ ىلوت نأ فاخخأ :بلاط وبأ لاقف
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 نيمألا نأل ضفر وأ لوبق لحم نانوكتو «هتنامأو هفرش ضرعي ال فيك ةشقانملا كلت نم ىرنو
 ( ةيجس ةنامالاو «بولطم هتاذ ىف فرشلا نكلو «هب رجتي ارجتم فرشلا الو ةنامالا لعجي ال ' اقدصو امح

 ضرألا رمثت امك «ةبيط ةرمث نوكن نكلو ؛هل الإ بلطتال ءاهتياغ وه سيلو ءبسكلل اليبس اهذختي ال
 . ةعنايلا ةرجشلاو «ةبيطلا

 مركو هتنامأو هقدص فرعت تناك اهنأو ؛هتبلطف خألا نباو معلا نيب ةرواحلا هذه اهتغلب اهنأ ليق
 .اذه ديري هنأ ملعت تناك ام اهنأو . هقالخأ

 مل مأ ةرواحماب تملعأ ءاوس همع ةبغر عم تقالت اهتبغر نأو هيف ركفت تناك اهنأ ىدنعو
 .هحاجنب قيفوتلا ناكو هبابسأ تأيسهتارمأ ىلاعت هللا دارأ اذإو « ملعت

 : هل تلاقو هبلطت ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ىلإ ةجيدخ تلسرأ

 انأو «كقالخأ مركو «كتنامأ مظعو «كئيدح قدص نم ىنغلب ام كيلإ ةئعبلا ىلإ ىناعد 0 ١
 .( كموق نم الجر ىطعأ ام فعض كيطعا

 اهنيغرل اهنأوأ اهسفن تاذ نم اهتراجتب هيلإ دهعت نأ ىف ةبغار تناك اهنأ روطسلا ايانث نم حملن اننإ
 نأ اهسفن ىف عقو اهنأ كلذ نع باوجلا ؟ رجألا تفعاض اذاملو ؛هريغ ىطعت تناك ام فعض هتطعأ
 امب هلماعت اهتلعج «ةيفنخ ةبغر نوكت امبرو ء«صرحلا ىلع هعجشتلو «ةنامألا لضفب ةحبار نوكتس ةراجتلا
 .كلذ دعب ريخ نم ىرج امث هيدبتال ام تفخأو «هريغ هب لماعت مل

 - رسف «هتبلط هنأل ءىرج امب هربخي بيبحلا همع ىلإ ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم عراس دقلو
 . « كيلإ ىلاعت هللا هقاس قزر اذه نإ ) هل لاقو ؛همع

 11111111111 ]1 1 1 1 1 1 1 ااا
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 أرفس نكت ملو' ؛ ىلاعتو هناحبس هتيانع اهولكت «ىلاعت هللا قلخ ريخ اهيفو «ريعلا تلصف - ١٠

 ريع غلبت ءاهدحو ةجيدخ ريع تناكو «ةقاطلا قوف تنع اهيف نكي مل نإو ؛ةقشم اهيف ناك لب ادصاق

 همع عم لع دمحم اهيف ناك ىتلا ىلوألا ةلفاقلا اهتغلب ىتلا ىرصب قوس تغلب ىتح ءانرشأ امك شيرق

 .هرمع نم ةرشع ةيئاثلا ىف وهو ءبلاط ىبأ

 ىهو ةروهشملا ىه ىلوألا ةياورلا نكلو «ةماهتب ضرأ ىهو ؛ ةشابح 9 قوس ىلإ لصو هنأ ىورو
 تناك ذإ ؛ماشلا ىلإ تناك ةلحرلاو ؛برعلا ضرُأ نم ةماهت نأل ةقداصلا ىه وأ «قيدصتلا ىلإ برقأ

 > .برعلا ىلإ ال «ماشلا ىلإ عئاضبلا ةلماح ريعلا

 ةالصلا هيلع ىبنلل ةبسنلاب كلذ اهنم روصتي ناك امف «هبقريل ال :ةجيدخ ىلوم ةرسيم هعم ناكو

 . هلاحرتو هلح ىف هنيعيلو همدخيل نكلو ؛مالسلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلو "7 ةجحلا ىذ نم تيقب ةرشع عبرأل اهلوصو وأ ريعلا جورخ ناكر
 .ةلس لورشعو سمخ

 «زاجملا ىذو «ظاكع ءجحلا مايأ ةكم ىف ماقت ىتلا قاوسألا مايق دعب تجرخ ريعلا هذه نأكو
 ىحاون رئاسو نميلا نم ءيجم ىتلا قاوسألا هذه عئاضب نم تلمح اهنأ ىلإ ءيموي اذهو ؛ةنجمو

 نم لقدتلا ؛ةكم ىف عابت عئاضبلا تناكو ءاهب ةلمحم ماشلا ىلإ تبهذو ءاهينادو اهييصاق «برسعل
 .نميلا ىلإوأ ءماشلا ىلإ دعب

 وس ودا علال وفل جزا ارب كورس لا مقا كلج

 همسا اذهو «ىريحب همسا لوألا ذِإ همع عم تناك ىتل ةلحرلا بهار ريغ وهو ءاروطسسن وه بهأر

 .هتعموص ريغ وأ ءتام دق لوألا نوكي امبر ؛ةنس ةرشع ثالث وحن ىلوألا ىلع ىضم دقو اروطسن

 ( هتم لخو مالجلاو ةالصلا هيلع دمحم ةنوعم ىف ناك ىذلا ؛ةجيدخ مالغة ةرسيمب بهارلا ىقتلا

 لاق ؛مرحلا لهأ نم شيرق نم لجر اذه :لاق ؟ ةرجشلا هذه تحن لزن ىذلا لجرلا اذه نم : هل لاقو
 | اهلظ ىف نولزني ءايبنألا لزنم ىه مدقلا ذنم ةرجشلا هذه نأكو .ىبن الإ ةرجشلا هذه تحن لزنام :بهارلا

 دمحم نيب دهعلا دعبل «ىنعملا اذه ةريسلا باتك ضعب دعبتسا دقو ءاهيلع نوولي الو «نوفرصني مهريغو

 ٠ْ اذه ةداعلا ىف رمعت ال نيدعبتسملا ءالؤه رظن ىف ةرجشلاو ؛مالسلا هيلع ىسيعو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع

 / لظلا هيفو ليوطلا قيرطلا ىف ةرايسلا اهيف لزني نأ نم ةرجش ولخت نأ لوقعملا نم سيلو ؛ليوطلا رمعلا

 . 198 ص ١ ج اهحرشو ىنالقسعلل ةيندللا بهاوملا(١)
 ناقش خطو يم لل نبال لل لل ل البان ملال لوولول لل لقلة ول وروسم 4مم لولو علاق قرة لوطومرلا ل1110 و ور علل قا للوطن ردوبرج وج ولن لولا

 دك هس حو ملس هبلع هللا ىلص ل رلأ
 يح كك كك حا
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 نويينلا اهيلإ ءيجيو ؛مهريغ اهيلإ ءاويإلا نع فرصني ؛ءايبنألل ةيصوصتخ هذه نإ لاقي نإ الا مهللا ءرورحلاو

 ةرجشلا هذه تحن ةعاسلا هذه ىف نآلا لزن ام هنأب بهارلا مالك نورثكألا رسف داعبتسالا اذهلو
 «نآلا لزن ىذلا وه هنأ رابتعاب ةوبنلا فصوب ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم صخي وهف ىبن لإ

 .هدنع تارامأل

 «كلذ وحن وأ لزنم وأ رجشب ءايبنألا صيصخت ىلع ليلد ال هنأل ءريسفتلا كلذ ىلإ ليمن امبرو
 2١7 .هبف ةرهاظلا تارامألاو .ىصخشلا ماركإإلا ىف صيصختلا امنإو

 «سمشلا نم هنالظي نيكلم ىري ةرسيم ناك ءرحلا دتشا املك هنإ ةلحرلا هذه ىف ليق دقو

 .هلمحي هريعبو

 ةياور ىف نكلو «هيف بيرلل لاجم ال «حيحص دنسب ىور اذإ ةداعلل قراخلا كلذ ىفنن نأ انل سيلو
 ظ .مالك كلذ

 نمشب مث :ةجيدخب صاخلا ريعلا لامحأ عاب ىتح ماشلا ىف مالسلاو ةالسصلا هيلع دمحم ماقأ
 ظ .ةكم ىلإ اهب اعجار لفقو ؛ماشلا نم عئاضب ىرتشا عاب ام

 عاب دقو .نميلا ىلإ بهذت ةلفاق ىف راجتلا هلقنيل هب عيبت ىذلا نمللا رادقمب فرعتي حبرلاو
 اهب بهذ ىتلا رجاتملا تناك ىذلا لاملا سأر فعض نمشلا ناكف «ةكم ىف اهارتشا ىتلا عئاضبلا لك
 .لاملا سأر لثم ناك بسكلا نأكف هلم دمحم

 مظعأ وه ام لضفبو «ةراجتلا ىف هصرحو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةنامأ لضفب كلذ نإو
 .لمعي اميف كي دمحم ىلع تضاف ىتلا ةكربلا وهو كلذ نم

 ؛ كاليإلا
 ,هترشع فطل نمو ؛هسفن بيط نم ىأر امب اهربخأ ةجيدخ ةديسلا ىلوم ةرسيم نإ - 1

 مراكمو «هذتحم فرش عم «فلؤيو فلأي فنكلا أطوم هنأ نمو هتحامس نمو هتلماعم نسح نمو

 ىلاعت هللا هركذ ىذلا كنأ دهشأو كلب تنمأ : هل لاقو ؛هيمدقو هسأر لبقو هيلإ اند هآر ال بهارلا نأ ىوري )١(
 .. ىسيع كب رشب ىذلا ىمألا ىبنلا ىلاعت هللا لوسر كنأ دهشأ :لاقو ؛هلبق متاخلا ىأر املف «ةاروتلا ىف
 ىزعلاو تاللاب فلحأ :لجرلا لاقف هيلماعم ضعب ىلع فلتخا هتراجي ءانثأ ىف هنأ ىوريو .لاق ام رخآ ىلإ
 .كلوق لوقلا : لاق ءامهب تفلح ام :لاقف

 النللنللللا 011011111 1 1 ]1 ]1 1 1]1]>]>]>]>»!>!>!>!]>!]1] 1 ]1 1 110 3 ل يي لل

 ريما
9 

 4 . . ”ه«ووو
 تتح ج حج اج جا حج جو حج حد



 رحلا ىف ىلاعت هللا ماركإ نمو ءبهارلا ءاقل نم ناك امب اضيأ اهربخأ هلعلو ؛ةصاخلاو ةماعلا هقالخأ
 .تاصاهرا نم كلذ ريغو ءدتشا اذإ رورحلا ىف هنالظي نيكلم هبسح امو

 . فولأملا بوبحما وهف ءهاقلي نم لك نم هل ةرماغ ةبحمو « شبرق ىف هل ةناكم نم ىرت تناك ام مث ظ
 ؛لاجرلا رهطأ نم دالوألا رهطأل امأ نوكت نأو ؛هل اجوز نوكت نأل احومط اهيف دجوأ اذه لك

 رثك - دلولا امهنم اهل ناك نيذللا نيلوألا اهيجوز كاله دعب ىتلا ىهو «ةبغرلا دشأ كلذ ىف تبغرو

 ءبلط نم ةرثك عم بلط لك تدر ىتلا فويعلا فوزعلا اهنكلو ؛ةكم فارشأ نم اهدي بالط
 .باسنألا ىوذ رظن ىف ةيبسنلاو «سانلارظن ىف ةيداملا مهرادقأ و لعو

 ىف تبغرف - ابابشو ابيش لاجرلا ىف سيل ام هلل دمحم ىمشاهلا باشلا ىف تدجو اهنكلو

 ىضاملا ىف ريكفتو «ةردقم ةدارإ ىف نكلو «شيطو ةنوعر الو ؛مايه الو قشع ريغ ىف هنم كالمإلا
 ىف اهتناكم الو ءاهفرش الو ءاهنس نكي ملو «قاشعلا لاح نع ةجيدخ تلع دقف «لباقلاو رضاحلاو

 .ءاسنلا نم تاريرغلا ىرغي ام تافصلا نم اهيرغي نأ حمستل شيرق

 هتثدح له وأ ؟ اهريغ نم وأ اهنم جاوزلا ىف عمط له ( مالسلاو ةالصلا هيلع ) ادمحم نكلو

 ادمحم نأل كلذ نم ءيش تبثي مل هنإ ؟ سجاوهلا هذه نم ةسجاه وأ «ىئاعما هذه نم ىنعمب هسفن

 ناكف «هبنتي هبن اذإ هنكلو ءاهب لصتي امو تاوهشلاو ذئاذللا رومأ نم رمأ هدبك بلخ ام مالسلاو ةالصلا هيلع
 ” 2 .هبنم نم لبال

 ؛ةردق هيف ءاسنللو رمألا كلذ ىه تلوتف «هبني نأ نم دبال هنأ اهتزيرغو اهتنطفب تكردأ - 6
 .فافسإ ريغ نم ماشتحاو ةهجاوم هيف ةجيدخخ لثم نم تناك نإو

 كرتنلو «تلعف دقو .هضبن سجتلو مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم هبنتل ةينم تنب ةسيفن تلسرأ
 : اهل ةملكلا

 لب اهب هللا دارأ ام عم ةفيرش ةدلج ةمزاح ةأرما ةجيدخخ تناك : تلاق

 كلا ىلع ردن را ءاهحاكن ىلع اصيرح ناك اهموق لكو ءالام مهرثكأو ءافرش مهمظعأو ءابسن شبرق
 ىف عجر نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ىلإ اسيسد ىنتلسرأف ...لاومألا اهل اولذبو ءاهوبلط
 جوزتأ ام ىديب ام :٠ لاق ..جوزتت نأ كعنمي ام -مالسلاو ةالصلا هيلع-دمحماي :تلقف« ؛ماشلا نم اهريع

 نمف :لاق .بيجت الأ 'ةءافكلاو فرشلاو لامجلاو لاملا ىلإ تيعدو كلذ تيفك نإف : تلق «هب

 بهذ ( اذك ةعاسل تنا نأ هيلإ تلسرأف اهتربخأف تبهذف ؛كلذب ىل فيكو : :لاق .ةجيدخ :تلق ؟ىه

 ءاهدريال هنأ نم تقئوتسا نأ دعب هتبطاخو ءرمألاب هتسهجاوف ءاهئاقلل مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم
 نيب الل لل

 ملسو هبلع هللا ملص لوسرلا
 احح
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 «كقلخ نسحو :كتنامأو ءكموق ىف 2”كتطسو كتبارقل كيف تبغر دق ىنإ مع نبا اي ١ تلاقف
 وه لب ءدقع ىف لوبقلا كلذ نكي مل نإو «لوبقلا نلعأ ميركلا ضرعلا اذه دنعو « كثيدح قدصو

 ىقالتو «دعب نيترسألا ىقالت نم دبال لب ؛هنيبو اهنيب رمألا كرتت مل ةمزاحلا ةميركلا ةديسلاو
 . نيدرف لاصتا درجم ال نيترسأ لاصتا جاوزلا نأل «نيتبغرلا قفاوتو « نيتدارإلا

 .ةادغلاب انيلإ لجع هل لقف ءكمع ىلإ بهذا : مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمل تلاق اذلو

 .كيخأ نبا نم ىنجوزي :هل لّقف «ىمع ىلإ بهذا بلاط ابأأي :هل تلاقف «بلاط وبأ اهيلإ ءاج
 . ( هللا عنص اذه : لاقو «هبناج نم موقي نأ ىلعو «جاوزلا لصأ ىلع بلاط وبأ قفاوف

 نم ةيقوأ ةرشع ىتنثا قادصلا ناكو «جاوزلا موي ناكو «ةرسالا تيارا خلا كيج

 وبأو ءاهمع جوزلا ليكو ناكو ءدقعلا مامتإل اهفارشأو ةكم ءاربكو ءرضم ءاسؤر عمتجا
 : لاقو ءابيطخ بلاط وبأ فقو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم مساب ملكتملا ناك بلاط

 (رضه رصنعو (5) لعم ءيضئصو ؛ليعامسإ عرزت ؛ ميهاربإ ةيرذ نم انلعج ىذلا هلل دمحلا

 نإ مث «سانلا ىلع ماكحلا انلعجو ءانمأ امرحو ءاجوجحم اتيب انل لعجو ؛همرح ساوسو « هتيب ةنضح انلعجو

 دقو «هتبارق متفرع دق نم  ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص.دمحمو «لئاح رمأو «لئاز لظ لاملا نإف الق لأملا
 29 اشنو ابهذ ةيقوأ ةرشع اتنثا هلجاعو هلجأ ام قادصلا نم اهل لذب دقو «دليوخ تنب ةجيدخ بطخ
 .ليلج رطخو «ميظع أبن هل اذه دعب هللاو وهو

 بطخو اهلبق نم دقعي نأ غوسي ام هل ناك هنأ رهظيو ؛"** لفون نب ةقرو كلذ دعب فقو دقو
 : لاقف الئاق

 متنأو ءاهتداقو برعلا ةداس نحنف ؛تددع ام ىلع انلضفو «تركذ امك انلعج ىذلا هلل دمحلا
 ىف انبغر دقو« مكفرشالو مكرخف سانلا نم لأ درب الو ؛مكلضف ةريشعلا ركنت ال هلك كلذ لهأ

 .لصأ اهانعم ئضئض )١( .ابسن مهالعأ ىأ كموق طسوأ نم كنوكو كطسوت ىأ )١(

 .اهمع نبا ناك (4) .ةيقوأ فصن ىأ ()
 انللييلللا 0 ل ا ا يي فل يي يي ا يللا

 يكتمل

 5 . . هب موه
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 نب دمحم نم دليوخ تنب ةجيدخ تجوز دق ىنأب شيرق رشعم اي اودهشاف ءمكفرشو ءمكلبحب لاصتالا
 - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع

 نأ تببحأ دق : لاقف ةقرو نم اهيلإ برقأ هنأل ؛لوبقلاب اهمع ملكتي نأ دارأ بلاط ابأ نكلو

 هللا ىلص - هللا دبع نب دمحم تحكنأ دق ىنأ شيرق رشاعم اي اودهشا :١ اهمع لامقف ؛اهمع ككرشي

 نيبتي هلك اذه نمو ؛« شيرق ديدانص كلذ ىلع دهشو ؛دليوخخ تنب ةجيدخ مل سو هيلع ىلاعت
 ."' لفون نب ةقرو همع نبا هكرشو ؛دسأ نب ورمع اهمع اهجيوزت ىلوت ىذلا نأ

 تناك جاوزلا تقو ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هنس نأ خيراتلاو ريسلا باحصأو ءاملعلا نيب روهشملاو

 .اهرمع نم نيعبرالا ىف ىه تناكو «ةنس نيرشعو اسمخ

 هنس نأ ليقف «ةرهشلا ةبترم اهنم دحاو غلبي ملو «جاوزلا دنع امهنس ىف ىرخأ لاوقأ تناك دقلو

 لاقو «نيثالثلا تناك ليقو «نيرشعلاو ةعساتلا تناك ليقو «نيرشعلاو ةيداحلا تناك مالسلاو ةالصلا هيلع

 .نيثالثلاو ةعباسلا تناك جيرج نبا

 نأ قوف كلذو ؛هفالخ ىلع ليلدلا موقي ىتح ؛دمتعملا وه روهشملاو ءدنس اهل سيل لاوقأ هذهو

 ناك لب «راجفلا برح روف نكي مل جاوزلا نأ هيلع قفنملا نأ كلذ «ىخيراتلا قسنلا عم ىقالتي ال اهضعب

 ديعب نيئالثلاو ةعباسلاب ريدقتلاو ؛هروف ناكل ؛نيرشعلاو ةيداحلا ىف ناك ولو «ةدمب هدعب
 ريغ هتانب نأو «نيثالثلاو ةعباسلا غلب نأ ىلإ ابهار شاع مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم نأ هداؤم نأل قيدصتلا

 نيثالثلاو ةعباسلا ىف هجاوز ناك ولو «تجوزت مث تقلطو تجوزت نهضعبو ؛ةرجهلا لبق نجوزت ةمطاف

 70و سىس وضح حو تت توج جوج وحج سومو ترتبت رووح

 | ةريسلا بتك ضعب ىف ءاجو ءبلاط ىبأ ةبطخ ىف ءاج ام ىلع رهملا ريدقت ىف اندمتعا اننأ - امهلوأ - نيرمأ ىلإ انه هبن 00(
 . [ هيلع ىبنلا هداز دق ناك ىناثلا نأب نيريدقتلا نيب اوعمج دقو «قونلاب ناك رهملا نأ ركذ هنأ ىأ ءاركب نيرشع اهرهمأ هنأ

 .ةميقلل ريدقت وه بهذلا نم روكذملا نأ لاقي دقو .ضورفم وه ام ىلع نوديزي ماركلا نأل ءمالسلاو ةالصلا

 وه لوألاو ؛دليوخ نب ورمع اهوخخأ ليقو .روهشملا وهو ورمع اهمع وه اهجوز ىذلا نأ فورعملا روهشملا نأ - ىناثلا رمألا

 .هريغل تافتلا الو «لوعملا هيلع ىذلا

 تباث كلذو «راجفلا برح لبق تام دق دليوخ نأل ؛حيحص ريغ دليوخ اهوبأ اهجوز ىذلا نأ نم قاحسإ نبا هركذ امو

 ١ نم ناركس ناك اهابأ نأ هتاور لاق دقف .هبذك ىلع لدي ام نمضت اهوبأ وه اهجوز ىذلا نأ لوقي ىذلا ربخلا نألو «روهشم

 | دق :تلاقف «بيطلاو ةلحلا هذه ام :لاق «قافتسا املف ؛بيطلاب هخمضو ةلح هيلع تقلأف ناركس وهو هملكو .رمخلا

 .قفاو - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص-ادمحم ىأر امل مث ءركنأف ءادمحم ىنم تحكنأ

 هيلع مدقي نأ نكمي الو «لقعلاو فرعلا هركتتسي ناركس وهو جاوز دقع برعلا فارشأ نم لجر دقعي نأ لامتحا نإ
 .جاوزلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ليكوو ءنسمو ريبك وهو ؛بلاط وبأ

 مع
 ليل ب نيس ليا

 | ملسو هيلع هللا ىلحص لوسرلا
00 
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 لب «ىثنأ ةجيدحخ نينمؤملا مأ نم هدالوأ لوأ ناك ام هنأ اصوصخو «ةرجهبلا لبق جاوزلا نس نغلب نك ام
 عم الإ قستي ال ىخيراتلا قايسلا نأ ىرن اذكهو «رهاطلا مث بيطلا هنبا مث «هب ىنكي ناك ىذلا مساقلا هدلو

 .هريغل دنس الو ءدنسلا وذ وهو ءروهشملا
 ةسماخلا ىف تناك ليقو «نيثالثلاو ةسماخلا ىف تناك ليقو نيشيرا روهشلا ناك دقف ءاهنس امأو

 الو هيلع دمتعي دنس هل ىذلا روهشملا ىلع امئاد دمتعي خيراتلا نكلو ؛لاوقألا هذهل دنسالو «نيرشعلاو
 نيعبرأ تناك اريخ مالسإلا نع اهازجو ءاهنع ىلاعت هللا ىضر اهنس نأ ىف ةريسلا باتك نيب فالخ
 .نوققحلاو ةريسلا باتك اهديؤي مل ةروثنم لاوأ اهريغو

 وهف ؛«مولعلا ضعب ىف اغئاس ناك نإ بارغإلا نأل «بارغإلا ىلإ نوهجتي نيذلا نم انسلو
 0 راكنإ خيراتسلا ىف بارغإلا عبتت نأل «خيراتلا ىف طق غوسيال

 ليس

 هنع لقيال امب روهشملل بذكملا ليلدلا م اق نإ الإ اهادع ام درو ؛ةروهشملا رومألا ىه قئاقحلا نإ

 . ملعأ ىلاعت هللاو «ةوق

 ءاساوو هللا ءانغأ
 ؛لماعلا رسيلا ىلاعت هللا هانآ مث ءاميتي شاعو ءاميتي مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم دلو - ١

 ؛ةيضرلا ةيفولا جوزلا هأتأو «قزرلا هل ىلاعت هللا طسب مث «ةراجتلا ربدو منغلا ىعر ؛حداكلا شيعلا هافكو

 امهنم لك لمكو ؛دوجولا اذه ىفايف عطق ىف اقفاوتو ءاهتمومأ اهل لمكأو ؛هتيناسسنإ اهب هللا لمكأف
 ؛هتئامأب اهانغأف «نيمُأ ىوق لماع لمتكم لجر وهو ؛ءارث تاذ «ةفيرش ةأرما ىه ءرخألا دنع امب هصقني ام

 .هتيوط بيطو هتين نسحب «ريخلا ىلإ اهلام هجوو ؛هتلوجرب اهلفك و

 هللا ردأل ءاهريغ لامو اهلام ىف لمعي قيرطلا هذه ىف رمتسا ولو ءاروكش ادبع ناكو ؛هريغ جتنيام فاعضأ
 .اعم لاملاو بابشلا لانل هذه ايندلا ضارعأو لاملا ىغتبي ناك ولو «قزرلا فالخأ هيلع ىلاعت

 اهقرع بيطل , ؛هدلو مأ نوكت نأو «نمث يغب هفعاضي نأو ءرجأ ريغب اهلام ىف لمعي نأ ىأر هنكلو

 دقو ؛ابعك تامركملا ىف اهالعأو ( شيرف ىف ةأرما لمكأ راتخاف ,هتفطنل ريخت لقو ءاهسفن فرشو

 هيف دتشا تقو ىف «نانحلاو فطعلاو مالكلاب هيساوت «هدئادش ىف اءدر هل نوكتل ىلاعت هللا اهراتخخا
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 ؛هيلإ ىوأي نم ىلإ ةجاح ىف ناكف .مهتنعي نأ هيلع ازيزع ناكو «نوفلاخلا هتنعأف «ءالتبالا مظعو «ءالبلا

 ةالصلا هيلع دمحم ةأرماف «نيحلاصلا نييبنلا ةنواعم نع اتلذاخت دق طول ةأرماو حون ةأرما تناك اذإو

 اشبرق ىقلي «دولولا فوطعلا دودولا ؛ةيساوملا ةمهلملا جوزلا تناكف «ةبطاق ءاسنلا نأش تلعأ مالسلاو

 .امالسو ادرب دجو هتيب ىلإ ىوأ اذإف ءاهتوفجو اهتوادعو ءاهدودصو

 ىف ىلاعت هللا هضوع دقف «ةجاحلا تقو ىف هنايح ردص ىف موءرلا مألا فطع دقف دق ناك اذإو

 .ةايحلا ةقيفرو امأو اجوز ةجيدخ

 ذختا له «ىهلتو ثبع له «ىنغتساو ىغط لهف «ىنغأف الئاع ناك «ميتيلا هللا ىنغأ -

 «ةياغ لاملا ذختا نم كلذ لعفي امنإ ءكلذ نم ءيش ال ! ةرئاكملاو «رثاكتلا ىف ذخأ له ءابعلو اوهل ةايحلا

 .ناسنإلا هيخأل ناسنإلا نوعو ريخلل اليبس هذختي ملو

 امو «رثاكتلا دارأ امف ءاهيلإ علطتي ةياغ الو ءاهيغتبي ةيغب لاما ذختا ام مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمو
 . هتايح راودأ نم رود ىأ ىف هفرع

 بئاون ىلع نيعيو « ؛لكلا معطي ناكف ؛هيدسي ريخللو ءاهب 5 تامركملل ةليسو هذختا امنإ

 ةبرتم اذالو «هعبشأ الإ ةبغسم ةبغسم اذالو ءاهدس الإ ة ةصاصخخ اذ الو «هناعأ الإ نوعلا ىلإ ةجاح اذ دجي الو ,رهدلا

 .اهتملث بأريف ؛ةجاحلا عضاوم نع ثحبي ناك «هعفر الإ

 اذ ناكو سابعلا همع ىلإ ءاجف ؛ةليعو «قيض ىف بلاط ابأ هبيبحو هلفاك ىأرف «هلوح نميف تفلت

 ىل اكرتا لاقف رمألا هيلع اضرعف «قيض نم ففختيل بلاط ىبأ دلو ضعب انذخأ اله : هل لاقو «ءارث

 يا ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ذخأف « ؛امتئش نم اذخو ءاليقع

 .ةوبنلا دهم ىف ىبرت ىذل
 «هقلخو «هلضفو هنوعب نيدودمن اوناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لكلمحم لوح نم لكو

 .اريثك هلضفو ؛اميمع هريخ نوكيلو هنارمث ريخلا ىف عزويل ةجيدخ لام ىلع ىلوتسا هنأكف

 ءابرلا لثم عيبلا لوقتف «رخآلاب امهدحأ هبشتو ؛لالحلا عيبلاو ابرلاب بسكت شيرق تناك امنيبو

 هب ثيغيو نيعيو ؛مثإ نم بسكي الو «لالحلا ىف رجتي «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ناك

 .ريفو كلذ عم بسكلاو «فوهلملا
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 هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةايح نأ باوجلاو ! رثكلاب ىهتناو لقلاب أدتبا اذامل :لاؤس لأسي انهو
 ىف ءاهطشنمو ؛اهتهيرك ىف ءاهئارضو اهئارس ىف اهلاوحأ لك ىف ةلماكلا ةيرشبلا ةثعبلا لبق اهيف ملسو
 لواحو ؛هتوق بسكيل دجو ءاميرك عنقو ءازيزع ربص لب «لقلا هلذي ملو رقفلا هبرتي ملف ءاهئاخرو اهقيض
 ريزعلا ريقفلا ناكف ءاهانغو ءسفنلا ةحوبحبب شيعلا كنض نم لمعلا ةوقب رقفلا قيض نم جرخي لأ
 ؛مهفعضب ارعاش ءافعضلا عم شاعو ,نناهأ ىبر هرقف ىف لقي ملف 'نيبملا بستكملا لماعل ميركلا
 .مالحألاو ىنامألا ءارو ريسي ال ؛مهساسحإبو

 ىف لاملا قح ملعيو «هريغ ىلع ريخلاب ضيفي ىذلا ءركاشلا ناكف «لاملاب ىلاعت هللا هربتخا مث
 نوكي ال هقافنإو هبسك ىف وهو ؛بيط ىف الإ هقفني الو ءبيط نم الإ بسكي الف ءاعم هفرصمو «هدروم
 .بيط هفرصو «بيط هبسكف ءاعفان الإ

 ةعارزلاف ؛ماع عفن اهيف قيرطب نوكي ىذلا وه بيطلا بسكلا نأ ىعامنججالا رظنلا نم تبثو
 هيف ديلاب لمعلاو «رامثأو عؤرز نم ضرألا جرخت امث ءاسكلاو ءاذغلا ميدقت اهيف نأل ءبيط بسك
 نم سانلل بلجلا هيف نأل ءبيط بسك راجلالاو «ةعفانلا تاعانصلاب اماع اعفن هيف نأل ؛بيط بسك
 ةوقلاب ليطتسيالو ميلقإ اهنم مرحي ال ضرألا لهأ ىلع ضرألا تاريخخ عيزوت هيفو اهيلإ نوجرخي ال نكامأ
 .غ اطاهيف ةيداملا

 ةثعبلا لبق هتيرشب ىف سانلل برض ( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ) هللا دبع نب دمحم اريخأو
 سفنلا ىنغ ناكف ؛هانغ ىف ءافعضلاك شاع ىذلا ركاشلا ىنغلاو ؛هرفف ىف لماعلا رباصلا ريقفلل لثم ىلعأ
 . نيلاحلا ىف

 ىلإ هجتي مل قزرلا بابسأ هيدل تماقتسا نأ دعب «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نإو - 4
 ةءورملا عم ىفانتي ال ىذلا فورعملا لالحلا ريغ ىف دهازلا ناك لب ءاهنم عرتيو اهلسع راتشي تاذللا
 ىلإ عفدي دق ءاغتبالا نأل ءاهيغتبم ريغ تابيطلل ابلاطو ؛مورحم ريغ ادهاز ناك لب ؛قالخألا مراكمو
 .اهئاهتشا

 «قالخألا مراكم ىلع نيعي ىذلا ردقلاب الإ نأش ىذ ريغ للملا لعجي ناك ءرخآ رمأ كانهو
 .اهتاعزانمو ءاهداقحأو «ةيلهاجلا ماهوأ لك نع هداعتباوهو ؛ناسنالإ ىنبل عفنلاو

 نوكلا ءارو ام ؛هيف نمو هيف امو نوكلا سردي ذخخأ دق «هفرت ريغ نمو «شيعلا ةحوبحب طسو ىفو
 ىف اريثأت اهيف نأ مهوتل ملستسم ريغ ءاهتدابع اكتف ءاهلوح أمو ؛ةينثولا نع أدلعتبم ءدوجولا رارسأ .
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 .نيمألا عداولا بيطلا ناك لب طق رش هاوغأ امو ءطق منصل دجس امف

 ريغ نم هعرصيف ةكم لهأ ىوقأ ةماكر عراصي وهف ؛هلضع ىف خرتسم ريغ ؛هندب ىف ايوق ناكو

 ىف لخد هنأ فرع امف طق اقولخم هديب لوانت امو ؛ناسنإ ىلع ىدتعا هنأ ةثعبلا لبق هنع فرع ام «ءادتعا

 . ىغط امو «ربكت امو «رشأ امو «هنأش نم نكت مل اهنأل «ءانحش

 نم دحأ ىلع هئادتعال ؛هلتقف ايليئارسإ دهطضا ايرصم زكو هنأ رثأ دق ىوقلا ىسوم ناك اذإو

 دقو «لضف لكلو ءطق ىذأب ايلو وأ اودع اناسنإ لوانت هنأ دمجم نع فرع امف ءاملاظ نكي ملو «هتعيش

 تناك لب «دحأ ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةوق تناك امف «نييبنلا ضعب ىلاعت هللا لضف

 | .ءادتعا ريغ نم هموقل مث «ةيناسنإللو « ىلاعت هلل هتوق

 ةبغكلا ءانب ةداعإ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هيف كرتشا الإ «ةفاك سانللو ,هتاذ ىف ريخخ هيف عماج رمأ نم ام - 01

 «عطقني الو ىهي ال طابر مهطبري ناك نوعمجأ برعلا لب ءاشبرق نإو «لمعلاو لاملا نم لضفب ملسر

 ' ىلع نيصيرح اوناك دقو «ضرألاو تاومسلا قلاخ ىلاعتو هناحبس هللا نأ مهداقتعا - امهينا

 ( ىذلا مهفرشو «ذوزتعي ىذلا مهزع هيف اودجو ذإ ءاشيرق اصوصخو ءاهنوعطقيالو ءاهنوكرتيال «ةطبارلا كلت

هبسحو ءامكحو ةدايس مهل لعجيو ءاعيمج برعلا مامأ هب نورفانتي
 ا اذإف «مهضرأ ىف الإ نولتاقتي برعلا نأ م

 ١ اوري ملوأ): هتاملك تلاعت لاقف «مهيلع ىلاعتو هناحبس هللا نم امك «نمآ مرح ىف اوناك مهيلإ اوءاج

 مه هللا ةمعنبو نونمؤي لطابلابفأ ؛مهلوح نم سانلا فيطختبو ءانمأ امرح انلعج انأ

 #1 نورفكي

 نينس رشع دعب كلذ ناكو ءاهءانب ددجم نأ شيرق تدارأف «ةفرشملا ةبعكلا ءانب نهولا باصأ دقو

 اهنع ىلاعت هللا ىضر ةجيدخخ نينمؤملا مأ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نب دمحم جورت نم

 .حيحص دنس ريغ نم ةأورلا ضعب مهوت امك هجوزت لبق نكي ملو

 نينس سمخب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعبم لبق ةفرشملا ةبعكلا ءانب ناك كلذبو

 .فيرشلا هرمع نم نيئالثلاو ةسماخلا ىف ناك ءانبلا ديدجتو «نيعبرألا ىف ناك ثعبلا نأ ذإ
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 هروح

 ؛هتبهأ ءانبلا اذهل تذخأ اشيرق نإو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ هانب ام ىلع نوكيل ديدجتلا ناكو
 .ةصلاخ ةبيط ةينب لمعلا نوكي نو ؛هيف ثبحخ ال بيط لام نم الإ ءانبلا نوكي الأ ىلع تقفتاو

 ( مهل افرشو «سانلا نم مهتعنمو مهزرح ةفرشملا ةبعكلا تناك :  ريثك نبا كلذ ىف لاق دقو
 : اهئانيب اومه امدنع ؛موزخم ىنب ءاربك دحأ لاق دقو ؛ مدهتلا نم اهيلع اوشخ امل اهءانب اودارأ كلذل

 الو ءابر عيبالو ؛ىغب رهم اهيف لخديال ءابيط الإ مكبسك نم اهئانب ىف اولخدتال شيرق رشعمأي ١
 ْ ,©37 ( سانلا نم دحأ ةملظم

 ؛مهدنع اهتناكمو ءاهل مهميظعتو ةمركملا ةبعكلاب مهرثأت ىدم ىلع لدي قايسلا اذه - ١١
 هيف كلذ دجرأو «هب الوصوم مهلبح تلعج ميهاربإ ليلخلاب اهلاصناو ةفيرشلا ةبعكلا نأ ىلع اضيأ لديو
 . كلذ دعب نم ديحوتلاو ناميإلا عرز راص ىذلا تبنلا وه ناك « ىحلا نادجولا نم اعون

 لزنت مث «تيبلل لوألا ءانبلا ناك فيك ىرنل ميهاربإ لسيلخلا ىلإ عجرن نأ انيعدتسسي كلذ نإو

 لبق نم تينب دق اهنأ ىلإ ريشي ام قدصلا حجارلا خيراتلا ركذي الو «تيبلا ىنب نم لوأ ميهاربإ نإ

 هلا ملع ىف هل ردقتملا هناكم دارملا نأل ءرهاظ الو ضهانب سيلف 20 تيبلا ناكم ٠ ىلاعت هلوقب اذهب كسمت
 2 ميهاربإ نامز ىلإ مدآ ندل نم هعضوم ءايبنألا دنع مظعملا هردق ىف ررقملا

 انفط :اولاق دق ةكئالملا نأو ءاهيف هتبق بصن ضرألا ىلإ لزن امدنع مدآ نأ نم لبق امع لوقي م
 ىنب نع رابخألا هذه لك نكلو :١ اموي نيعبرأ هب تفاط حون ةنيفس نأو «تيبلا اذهب كلبق
 فرعي ال ىمالسإلا خيراتلا نأ ىلإ يثك نبا اذه نم ىهتنيو  بذكت الو ؛قدصنال اهنأ انررق دقو «ليئارسإ
 دجوي مل ريطاسأو أ ماهوأ ءارو ريسن الو فقو ثيح فقن اننإو «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ لبق ةبعكلل اياب
 نظلا نإو)) نونظ ىف ميهن الف ءاهديؤيام ةحيحصلا ةتباثلا ةينيدلا بتكلا نم الو ءاهقثوي ام قداصلا خيراتلا نم
 ْ . 2974 ائيش قحلا نم ىنغيال
 2س ست تأآ#آ#آ##ذأ خس
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 ىنعملا اذه دكأ دقو ةميدقلا خيراوتلا ىف ةفورعم تناك اهيلع ءانبلا لبق اهتاذ ىف ةعقبلا نأ انيب دقو

 ةمظعم هتعقب تناكو ) : لاقف ؛ميهاربإ ءانب لبق نم ةمظعم تناك مارحلا تيبلا ةعقب نإ لاقف «ريثك نبا

 : ( تاقوألاو راصعألا رئاس ىف ةفرشم ءاهب ىنتعم كلذ لبق

 هين نأ لبق ردقم ناكم هل ناك تيبلا نأ ىلإ ءيموي ميركلا نآرقلا صن نأ ذإ قح مالك كلذ نإو

 ميهاربإل انأوب ذاو# : ىلاعت لاق دقو «مالسلا متو ةالصلا لضفأ انيبن ىلعو هيلع ىلاعت هللا ليلخ

 ميهأربإ هيلإ ىدهو « لبق نم اناكم تيبلا اذهل ردق ىلاعت هللا نا ىلإ ءيموت انأوب ةملكف 176 تيبلا ناكم

 .مالسلاو ةالصلا هيلع

هب ىنتعم ناك تيبلا ناكم نأ نم هريغو ريثك نبا هررق ام ىلإ انيهتا ذإ اننإو
 امظعم ناكو «

 «هب ةيانعلل هلوح تميقأ دق ةيانب نوكت نأ بسحن دق انإف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ لبق ءافرشمو

سملا وه كلذ نإ ؟ اولعف ام ىدم امو «هونب نيذلا مه نم نكلو ؛هريغ ىف عيضي نأ نم هظفحلو
 توك

 ننطظتو بيغلاب مجر ؛قيشو خيرات وأ ءموصعم باتك نم ةفرعم لئاصو ريغ نم هنع ثحبلاو ؛هنع

 | .ةنظم ريغ ىف

 ؛ميهاربإ ديفح بوقعي وه سدقملا تيب ىنب ىذلا نإ ليقو «ميهاربإ وه هانب ىذلا مارحلا تيبلا نأ دكؤملا

: رذ ىبأ نع نيحيحصلا ىف تبث دقو ؛كلذ دعب نم ىنب ليقو
 عضو دجسم ىأ «هللا لوسراي :تلق 

 . « ىصقألا دجسملا :لاق ؟ ىأ مث :تلق «مارحلا دجسملا لاق : لوأ

 ناك امف «ةريثك تاحالصإ هيف ترج دق ؛يلاعت هللا ليلخخ ميهاربإ هانب نأ دعب هنأ روصتن نأ دبالو

 ءانب مارهألاك نكي ملف «ةنس ىفلأ نم رثكأ مدهتلل لباق ريغ امئاق رمتسيل مالسلاو ةالصلا هيلع ميهارإ نب

 هيف ىرجي نأ ريغ نم حيبذلا هنباو وه ليلخلا ميهاربإ هانب نكلو ؛هئانب ىف ىوقلا لك بصتغا ىذلا نوعرف
 1 ناسنإ ىأ ةوق وأ ربو وأ ردم وأ رجح بصغ
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 شيرق ءانب
 دوهجب تيبلا ءانب ىلإ «ةرهاط ةصلخم لقف تئش تئش نإو «ةيضام ةمزعب شيرف تهججا - 7

 ريغ اولخدو ؛ ىغب رهمالو «ابر الو «بوصغم مد نمث اهيف سيلف ' ءاهيف ثبخ ال ىتلا ةبيطلا مهلاومأو اهئئنبأ

 ىف اريبك ءانبلا نكي مل نإو«هانعم ىف ريطخلا لمعلا كلذل اودعأ (نيلذاختمالو ؛ ؛نيمصاختمالو' نيعزانتم

 امو رشبلا ىنب ام سدقأ اهنكلو ,داتوألا ىذ نوعرفو ؛دامعلا تاذ مرإ ىف ىرجم تناك ىتلا ةينبألا نيب هتاذ

 . اكرابم سانلل عضو تيب لوأ « ةبعكلا اهنأل «ربولاو ردملاو رضحلا لهأ ماقأ

 ىلع شيعي ماوهلا صعب لعج لق ,راجحألاو ءانبلاب دهعلا م لق نأ رهظيو «ءانبلا مل ؛ مدهلل اومدقت

 اديدش اقافشإ اهنم اوقفشأف ءاهبنذ دنع اهسأر ل دق مهنأ اومعز دقف «هنم ةبرقم
 سبتلاو ؛ : مهيديأ ف طقس املف ؛لومدقي ال ىرايح أوفقوو ؛ةكله ىف اهنم أوعقو لق اونوكي نأ اوشخو

 ىذلا لمعلا ىف وأ ءرهط مهلام ىف سيل وأ مثإب ءانبلا دنع مهمئأتل كلذ 0
 ,رجاشتلاو دساحتلا مدعب مهل حصني (؛ىموزخلا ة ةريغملا فقو لئدنع «أئيش سوفنلا ىف 3 وأ «ٌثبحخ هودعأ

 تينتو«ةيخلا هيلا ظفاحلا خيرات ىف ءاج دقو .ةميزعلا اوددج مث ءاومستفي نأو
 . لجو رع هللا نم كلذ نأ اوأرو ؛مهنع

 ىلوملا نأ حصيو ؛ةبعكلا ر اجحأ ضعب ىلإ تنكر دق نوكت نأ امإ لوقن حص نإ ةيحلا ربخ نإو

 سجر نم مهبوأق رهطتتلو «اوعزفيل ءرخآ ناكم نم نكلو ءءامسلا نم ال مهيلإ اهريس هلالج لج
 راهطأب ىنبي نأ دبالف 'مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ هيبن رمأب هانب ىذلا هللا تيب ىهف ؛اهئانب دنع ةيلهاجلا
 . ءانبلا ةماقإ مهسفنأب اولوتو « مهلاومأ ريهطتو «مهسفنأر يهطتب وماق دقو ؛هئانب ةعاس ىف لقألا ىلع

 مهل موزخم نيو «ةرهزو فانم دبع ىنبل بابلا قش هيف ىذلا لوألا عبرلا ناكف ءاعاب رأ ءانبلا اومستقا)

 حمج ىنبأ ةبعكلا رهظو ؛مهيلإ اومضنإ شيرق نم نوطب مهعمو ؛ىئاميلا نكرلاو دوسألا نكرلا نيب ام
 وهو ىذع ىنبو ىرعلا دبع نب لسأ ىنبو ىصق نب رادلا لبع ىنبل رجحلا قس ناكو (مهسو
 . ''"(ميطحلا

 ءانبلا مث ءالوأ م لهلاب لمعلا ئدتيي نأ بجي ناك بولقلا هتضتراو ؛ميسقتلا اذه اومسق نأ دعبو
 ىه مأ (هيماحو قبلا بر هللا ةدأر ٍإ هذهأ اوفرعي نأ نع مهزجعلأو (مهسوفن ىف ةبعكلا ةبيهل نكلو «ايناث

 لمحو ؛ىموزخلا ديلولا مدقت ؤكلتلاو ددرتلا اذه دنع. اومدهي نأ اوباه - اولعفي نأ ىلإ ةعفادلا مهؤاوهأ
 ١ ص 7 جب ةياهنلاو ةيادبلا 07”.

 101111 22 يت ا :

 لحما
 ملسو هبلع هللا يلص نييبنلا متاخ

 نيالا يي ااا

 مرو ووو

 310000001010101 ا
 و



 دوسألا نكرلا ) نينكرلا نم ةيحان مده مث «ريخلا الإ ديرن ال انإ مهللا : لوقي وهو « مكمدقنأ :لاقو «لوعملا

 ىف ام مدهي لك «هعم سانلا مدهي ذخأف ؛هلوعمب أدب ام اممتم هنادغ نم امزتعم ديلولا حبصأ

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هللا ليلخ هعضو ىذلا ءانبلا ساسأ اوأر ىتح ؛نومدهي اوذحخأو «هتصح

 هذه لوح رابخأ ىورت نأو «ةري ماهوأ ىرجم نأ لوسر اهب تأي مل ىتلا ةرطفلا ىضتقم نمو

 . احفص كلذ لك نع برضن انإو ؛ماهوألا

 لجر ءانبلاو مسرلا ىف مهنواع دق هنأ رهظيو ,هتماقإ ىف كلذ دعب نم اوذخأ دق مهنإو - ٠١7

 . ةيمأ ىنبل ىلوم ناكو «ءانبلا ةسدنه عضو ىذلا وهف ؛موقاب همسا ىطبق

 ىف اليمز ناكو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا كرتشا دقو «ءانبلا ىف هتصحب قيرف لك ماق دقو

 امل هنأ رباج نع كلذ ىف ( ملسمو ىراخبلا) ناخيشلا ىور ذفو «بلطملا دبع نب سابعلا همعل لمعلا

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلل سابعلا لاقف «ةراجحلا نالقني سابعلاو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بهذ تينب

 ىلإ هنيع تحمطو ؛ضرألا ىلإ رخف لعفف ةراجحلا نم كيقي كتبقر ىلع كرازإ لعجا ٠ : ملسو هيلع

 . « انايرع كلذ دعب ىؤر امف «هرازإ هيلع دشف «ىرازإ ىرازإ لاقف «قافأ مث ءءامسلا

 هيلع ادمحم نأ نايبل هانقس . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع ار ديس

 0 ل ا د ؛لاملا ميعن ىف هكفي مل هنأو ءطق نيج

 هبقر ىلع هبوث ضعب عضوو سابعلا همع ةحيصنب ذخأ املف «هنيع ىلع هابر دقو «هاعري ناك ىلاعت هللا

 لققف «هتروع ترتسو «ىلعألا ماب لاصن ةيشغ هتاصأو ءامسلا ىلإ هنيع تحمل ؛هتروع ضعب فشلا

 . هتطايحو« ؛ىلاعتو هناحبس هللا ةسارح ىف ناك

 دنسب ىوري امو حيحص دنسب ملسمو ىراخبلا ناخيشلا هاور دف «ةبارغ نم هيف امل ربخلا درن الو

 كلذ نأ تبثي ليلد دوجول دري امنإ «تاببسملاو اسال سحلا ىلع هتبارغ درجم دري ال حيحص

 ةمعن دوجولا ىف ام لك حنامو «تاببسملاو بابسألا قلاخ ىلاعتو هناحبس هللا ةردق ىف رمألاو «ليحتسم
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 وهو ءرجحلا هنم اوجرخأو اعارذ رشع ةينامث هونب ىذلا هعافترا ناكو «مارحلا تييبلا ءانب اومتأ دقل
 . ميهاربإ دعاوق ىلع هونيي نأ اونكمتي ملف «مهتقفن ترصق دق مهنأل ؛م اشلا ةيحان نم ةعبس وأ «عرذأ ةتس

 ؛ءاينغأ مهو «فيقث مهراوجبو ؛برعلا ءاينغأ نم اوناك اشيرف نأ ضورفملا نإ «لئاس لأسي دقو
 00 لا

 رك ىو الح بط بوك لسب الإ هنم اوقفت ام كل قرفو هاش

 529 0-5 ديل

 اهيلإ لخدي البل اعفترم ه هولعج : ريثك نبا لوقيو «قرشلا ةيحان نم ادحاو اباب ةبعكلل اولعج دقلو

 . اوءاش نم اوعنميو ءاوءاش نم اولخديف «دحأ لك

 1 ا لاا

 وا بل لق ملسو هيلع لمت للا ىلص هللا لوسر نأ اهنع ىلاعت
 5 (رجحلا اهيف تلخدأو ايبرغ ابابو ءايقرش اباب اهل تلعجو ؛ةبعكلا تضقنل رفكب كموق ناثدح الولو

 هب تصتخا هنم مسق لك نأل ؛هتماقإ دنع ءيش ىف اوفلتخي ملو «م ا :١1

 ىذلا نميف اوفلتخا ءدوسألا رجحلا وهو ؛هيف اوفلتخا ةمسقلا لبقيال ارمأ نكلو «شيرق نوطب نم نطب
 . ةينبلا هذه نم هعضوم ىف هعضي

 دا رأ «فويسلا اهيف غلتل ليست ءامدلا تداكو ؛اديدش فاللخلا ناكو ءاوفلاختو «هعضي نميف اولداجم

 أودقاعت مث ءامد ةءولمم ةنفج اوبرقو «تيبلا ةنادس نم ىصق لبق نم مهاطعأ امب ؛هوعضي نأ رادلا دبع ونب

 . ةنفجلا هب ةءولمملا مدلا ىف مهيديأ اولخدأو توملا ىلع ىؤل نب بعك نب ىدعونبو مه

 . ابوس لايل عبرأ اهتاقلح تمزأت ىتلا لاحلا كلت ىلع شبرق تثكمو

 «توملا نافج وأم دلا نافج تيفخأو ةأده ىف اورواشتو مارا دجسملا ىف أهدعب اوعمتجا مث

 ينك و لكي يبا دصقلا نأو ؛ناغضألا نم اهولتسا وأ ءرشلا عزاون اوفخأو ؛لوقلا ىف اوف صاتتو
 ليبس ةئداهلا ةسلجلا تناك دقو «مائولا نم أرون؛ ماصخلا طسو ىف حتفيف ««رشلا عزاون نايحألا نم

 . مارحلا هللا تيب ةكربب ؛كلذ
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 : لاقف «ماصخلا ءاهنإو مالسلا ىلإ مهوعدي شيرق نسأ فقو دقل

 ىضقي دجسملا اذه باب نم لخدي نم لوأ هيف نوفلتخت اميف مكنيب اولعجا شيرق رشعماي ١

 يملا اي ناطر الإ «يلغام لأ رول ان ىلع هلا ققرت كارم «كان ارضنا مكنيي

 . امكح هب انيضر نيمألا اذه : مهريبك لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا

 قلطأ اذا ثيحب مسالا اذهب صتخاأ دقو ,نيمألا ىمسي ملسو ىلاعت هللا ىلص دمحم ناكو

 هقدصو هتنامأ نم افاثيتسا اوداز ميركلا هرمع ىف ىضم املكو «كلذ ىلإ نع دقو «هيلإ الإ !فرصني ال

 ه هتلادعو هتمكحو

 ىلإ بضقلا دري ىذلا مهنيب مكحلا نوكيس هنأ اوملع امدنع اعيمج مهسوفن تباط كلذل
 .اهنافجأ

 ىلإ مله : لاقو ةبرطضملا بولقلا هب ترق ذإ ؛هنيع ترقو هسفن تباطف «ربخلا هوربخأو مهيلإ ىهتنا
 ءاعيمج هوعفرا مث «بوثلا نم ةيحانب ةليبق لك ذخأتل :١ لاق مث «هديب هيف هعضوف رجحلا ذخأف هب ىنأف ابوث

 . ''' ( هيلع ىنب مث «ةفيرشلا هديب هعضو ؛هعضوم اوغلب اذا ىتح ءاولعفف

 أودعتسيو «فويسلا قشمت نأ نم قافو ىلإ ىهتناو «فاللخلا اهب لحنا «ةغلاب ةمكح هذه

 رداوب تدب دقو مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم نم ةكرابملا ةحفنلا تناك اذكهو ؛فوتحلل

 . اهتاصاهرإ ترهظو ةوبنلا
 هللا ىلص ىبنلا دهع ىف كلذ ىلع ترمتساو ؛ءامسلا ىلإ ةهجتم ةفيرشلا ةبعكلا تماق -

 هيلع ميهاربإ دهع ىف هيلع تناك ام ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع اهديعي نأ دوي ناكو «ملسو هيلع ىلاعت

 . مهجعزي ملف «رفكب دهع وييرق اشيرق نأر دق هنكلو ؛مالسلاو ةالصلا

 نم نوجراخلا هيلع جرخو «ةيواعم نب ديزي دهع ءاج مث ؛ةيواعم دهع مث «نيدشارلا رصع دعبو
 نب نيسحلا مامإلا لتق نأ دعب هرمأ ىوق دقو «ريبزلا نب هللا دبع هيلع جرخ نمث ناكو «ناميإلا لهأ

 . ريبزلا نبا نوريثكلا عياب دقو «ةرجافلا ةلتقلا كلت « ىلع

 | تيمرو ؛ريرزلا نبأ اهب ناك ىتلا ةكم ترصوحو ؛ةبلاغما تناكو «ناورم نب كلملا دبع هل درجت مل
 | رجحلا نم لخدأو ءاهلوط داعأف «ميهاربإ دعاوق ىلع اهتماقإ ىلإ ريبزلا نبا جاف .تمدهنو « قينجنملاب ةبعكلا

 ناكو «رخآ اباب اهل لعجو «شيرق ديب ناك ىذلا لالحلا لاما قيضل اهنم تصقن دق تناك ىتلا عرذألا

 . افنأ هانركذ ىذلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ثيدح تور ىتلا نينمؤملا مأ هتلاخ قيرط نع عمس دق
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 نم طلسملا ىفقثلا فسوي نب جاجحلل رمألا نكمتساو «لتق لب ءريبزلا نبال رمألا رمتسي مل
 دعاوق ىلإ اهتداعإو «ةبعكلا ءانب ىف ريبزلا نب هللا دبع هريغ ىذلا رمألا ىف كلما دبع رواشف «كلملا دبع لبق
 ءهحفف ىذلا هباب دسو «هئانب ىلإ هدرف ءرجحلا ىف ام امأو «هرقأف ءالوط هداز ام امأ ١ : هيلإ بتكف ميهاربإ
 .جاجحلا نعلو «نذَأ ام ىلع مدن كلملا دبع نأ ىوريو كلذ لعفف

 ريصي نأ ىشخأ :لاقو «كلام مامإلا هدشانف ميهاربإ دعاوق ىلع ءانبلا ديعي نأ ىف ىدهملا ركف دقو
 . رمألا كرتف «كولملل ةبعلم

 : شمحلا

 اهولع هيف ىرت اهنأل «هيلعت ؛مارحلا تيبلا ىلع ةصيرح تناك اشيرق نأ ىرن اذه نم - 7
 كسانمب همايق ىف ميهاربإ هيلع ناك ام فلاخت ةعدب كلذ ىف اوعدتباو ؛هيلع مايقلا ىف تددشو ءاهفرشو

 ؛ةفرع ةليل هراوج نم اوجرخي الأ اومزتلا هل مهسمحمل طرفل ىتح ءادئاز اميظعت مرحلا اومظعو «جحلا
 . سمحلا اومس كلذلو

 نم اهنأ مهملع عم «تافرعب نوفقيال اوناكف «هللا تيب ناطقو ؛مرحلا ءانبأ نحن نولوقي اوناك
 مالكلا ليمكتو ؛مهلعف ليلعت ىف ريثك نبا ظفاحلا كلذ ىف لوقيو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ رعاشم
 : هيف

 نبللا نم نورخديال اوناكو «ةدسافلا ةعدبلا نم هوررق اوناك ام ماظن نع نوجرخيال مهنأ ىتح ١
 تيب الإ اولظتسا نإ نولظتسيالو ءرعش نم اتيب نولخديالو ؛مرح مهو امحش نولسيالو ءانمسالو اطقأ
 الإ نوفوطيالو «شيرق ماعط نم الإ اولكأي نأ - نيمرحم اوماد ام رامعلاو جيجحلا نوعنمي اوناكو «مدأ نم
 مهعم لخد نمو ؛اودلوامو شيرق مهو سمحلا نم دحأ بوث مهنم دحأ دجي مل نإف «شيرق بايث ىف
 اهدي تعضو كلذل اهفاوط قفتا اذإ ةأرملا ت تناك اذهلو؟؟ ةأرما تناك ولو ءانايرع فاط ةعازخو ةنانك نم

 . (هلحأ ال مويلا اذه دعبو ؛هلك وأ هضعب ودبي مويلا :٠ لوقتو ءاهجرف ىلع

 نأ فاوطلا نم غرف اذإ هيلعف ؛هسفن بايث ىف فاطف ؛ىسمحأ بوث دجي نمم دحأ مركت نإف
 بايثلا كلت ىمست برعلا تناكو ءاهسمي نأ هريغل الو هل سيلو ؛كلذ دعب اهب عفتني الف اهيقلي
 . '!"(ىقللا»
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 ةرايز وه مهدنع جحلا اوربتعا مهف «تيبلل أبصعت شيرق نم ىرجي ناك ام ضعب اذه - 71/7 ١

 ظ . ةنسلا لوط دودحم تقو هل سيلو ؛ناكرألا نم انكر

 ناك ءايبن الوسر ثعبي نأ لبق مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم نأ ةوبنلا تاصاهرإ نمل هنإو

 ماهلإو ؛ىلاعت هللا نم قيفوت «بيرالب كلذ نإو «ةفرعب فقتي ناك لب ءاهلامعأو شيرق ديلاقتب كسمنتيال

 . ميهاربإ هميقي ناك ام ىلع جحلا ميقي نأب هل ىلاعت هللا

 . فوطي امك تيبلاب فوطي ناك لب «برعلا هيلع راس ام ىلع رسي ملو

 : نيرمأ ىف ةحضاو تدب دق شيرق ىف ةيراجتلا ةيحانلا نأ ظحاليو

 « شيرف ةراجتل جيورت وهف «شبرق نم نوكي ام الإ ماعطلا نم نولكأيال جيجحلا نأ - امهدحأ

 . بايثلا ىف رمألا كلذكو

 . ةكم رواج تناك ىتلا قاوسألا ىف رجاتملا نم ماقي ناك ام - امهيناثو

 ابايث اودجي مل اذإ «لئابقلا ضعب ناك ذإ «لمعلا ىف شحف اهيف ديلاقتلا كلت تناك بير الب هنإو

 . نهيديأب ةظيلغلا نهتاروع نرتسي نك نهنأ ىتح «ءاسنلا مهيفو «ةارع نوفوطي «سمحلا بايث نم

 : ىلاعت هللا لاق دقف ؛مالسإلا اهركنأ دقلو ءاهب نورومأم مهنأ نوبسحي ماكحألا هذه نإو

 رمأي ال هللا نإ لق اهب انرمأ هللاو ءانءابآ اهيلع اندجو اولاق ةشحاف اولعف اذإو)

 مكهوجو اوميقأو ءطسقلاب ىبر رمأ لق * نوملعتال ام هللا ىلع نولوقتأ ءءاشحفلاب

 « ىذه اقيرف * لودوعت مكأدب امك ؛نيدلا هَل نيصلخم هوعدأو ؛«لدجسم لك دنع

 مهنأ لوبسحيو هللا نود نم ءايلوأ نيطايشلا اوذختا مهنإ «ةلالضلا مهيلع قح اقيرفو

 ال هنإ اوفرست الو اوبرشاو اولكو (« لدجسم لك دنع مكتنيز اولح مدأ ىنباي * نودتهم

 لق «قزرلا نم تابيطلاو ؛هدابعل جرخأ ىتلا هللا ةنيز مرح نم لق *# نيفرسملا بحي

 ريغب ىغبلاو مثإلاو ءنطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا ىبر مرح امنإ لق * نوملعي
 . "”«نوملعتال ام هللا ىلع اولوقت نأو اناطلس هب لزني مل ام هللاب اوكرشت نأو قحلا

 )١( فارعألا ةروس :78 -77.
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 ساجر لك نمر ناك مالسل هلع ليبج لذي لق م السوة لع انس

 اهبرمأ ىلاعت هللا نأ نوعدي اوناكو لو « ةيلهاجلا

 ؛ةيلهاجلا بابش هيف ىدرتي ناك اميف درتي ملو ءاوهل الو ءاشحف بكتري ملو ءطق منصل دجسي مل
 . ارسيم بعلي ملو ؛طق ارمخ لوانتي ملو

 . شيرق هيف عقت تناك ام لك «قحلاب نمُوْلا تمص ىف ركنتسي دقلو

 دق ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ذإ «هنيح ناحو ؛هنابإ ءاج دقو ؛ىدمحملا ثعبملل مدقتن نأ لبقو

 . نيملاعلل ةمحر اهيف ثعب ىتلا نسلا ىهو «نيعبرألا براقف «ثعبلا براق «نيثاثا ةسماخلا غلب
 : نيرمأ ىف ملكتن نأ بجي «سدقألا ىوبنلا ثعبملاو «سدقملا ةلاسرلا ماهم مدقتن نأ لبقو

 قالخّألل لاثم وه ؛لماك قلخ نم هيلع ناك ام نايبو «لوسرلا تافص لماكت : امهلوأ
 95 ةككئالملاك ناك٠ ىلاعتو هناحبس هللا نم اثوعبم الوسر نوكي نأ لبق رهف ؛ةيلاعلا ةيناسنالا

 هللا هأبر دقو ؛ةيناسنإلا ةايحلاو ,ىناسنإلا مسجلا لمتكم ناكو قةدار إ هل تناك هنأ كليب ,هقالخأ

 . مهنم ناكو :نييمألا ىف دلو ىذلا راتخلا ىبنلا نوكيل ىلاعتو هناحبس

 0 هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللاو ,ةلاسرلا لبق هتدابعو ,هتالمأت ىف لاوحأ : امهيناث

 )١( ماعنألا ةروس : 1174 .
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 [ ملسو هيلع هللا جلص ]

 نم ىلاعت هللا هراتخا نم فرعتنل «يدمحملا ثعبملا ىدي نيب لوقلا نم بابلا اذهب مدقتن - ١17

 ىلإ ةوعد هتلاسر نأل ءالماك هقلخو ؛ميركلا هبيدأتب ىلاعت هللا هبدأ دق فيكو «نيملاعلل الوسر هقلخ نيب

 هبسكي مل «يرطف قلخ نم ناك ام مدقن نأ ديرن نحنو «يرشبلا نيوكتلا ىف قلطملا لامكلا وهف ؛لامكلا
هقلخ ناك ىتح «نارقلا هب هيدا امو «يحولا هب ءاج أم عم اقباطتم ناك نإو ؛يهلإلا ىحولا نم

 1 نيتملا 

 ناك نيوكتلا ىضتقمب ايقلخ ناك امو ؛4 نآرقلا هقلخ ٠ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع تلاق امك ناكو

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هيلإ لصو ام ىلإ اولصي ملو ءهيف اوبراقو هقلخ ىلإ اعد امو « يحولا هب ءاج ام عم اتفتم

 0 . ملسو هيلع
 ىلص هللا دبع نب دمحم فاصوأ ىف همالك ةمدقم ىف ضايع ىضاقلل ءافشلا باتك ىف ءاج

 ىلع ىه مث (يفلز ىلاعت هللا 5 برقيو ,هلعاف دمحي ام وهو (« ينيد بستكمو ءايندلا ةأايحلا ةرورضو

 ءرملل سيل امف «ضحنا ىرورضلا امأف .. لخادتيو جزامتي امو «نيفصولا دحأل صلختيام اهنم ءاضيأ نتف

 لامجو «هتقلخ لامك نم مالسلاو ةالصلا هيلع هتلبج ىف ناك ام لثم ؛باستكا الو ءرايتخا هيف

ايح ةرورض هوعدتام هب قحليو ءهضرُأ مركو ؛هناسل ةحاصفو «همهف ةحصو «هلّقع ةوقو «هتروص
 "0و و ووو وو وو وع نم هيلإ هت

١ 

 ٠ْ . ههاجو هلامو هحكنمو هنكسمو هسبلمو همونو هئاذغ
 ٠ْ ربصلاو ؛ملحلاو ملعلاو «نيدلا نم ةيعرشلا لئاضفلاو ةيلعلا قالخألا رئاسف «ةيورخألا ةبستكملا امأو

 | ىهو ءاسهتاوخأو ةرشاعملاو «قلخلا نسحو ةمحرلاو راقولاو ةدؤتلاو تمصلاو ءدهزلاو ؛لدعلاو ءركشلاو
 ٌْ . ( قلخلا نسح اهعامج ىتلا

 | مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا اهب ىلحخ ىتلا فاصوألا مسق دق ضايع ىضاقلا نأ اذه نم ىرنو

 | هللا ىلص ةيمسجلا هفاصوأ اهب قحليو «ةرطفلا لامك ىهو ةيئاسنإلا ةرطفلاب ناك - امهدحأ : نيه

 ربصلاو ءملحلاو عضاوتلا اهنم ركذو ؛ةيعرشلا ميلاعتلا ىضتقمب هبستكا ام امهيناثو - ملسو هيلع ىلاعت

 ٍ عم ةميقتسملا ةرطفلا هيف ىقتلت امم هيلإ ىحولاو فيرشلا عرشلا مكحب ةبستكملا تافصلا هذه نم نأ ركذيو

 | نبلو «لمعلاو لوقلا ىف قفرلاو «رومألل ىتأتلا نسحو «ينأتلاو ؛ةحاصفلاو ربصلاو عضاوتلاو دوجلاف «يحول ظ

 دبع نب دمحم ىف تناك تافصلا هذه لك ؛فنع ريغ نم قحلا لوقلاو ءفعض ريغ نم بناجلا

 اذهل ادادعإ «ةلاسرلا لبق «يلاعت هللا ةئيهتبو «ةميقتسملا هترطفب هيف تناك .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 .هقلخ ىلإ ىلاعت هللا ةلاسر وهو «ريطخلا بصنملا

 ا هي دمحم ىف ىناسنرلا لساكتلا

0١١ 

 7 اوتو توا وح يرو وو وج جو سوت جوج سوح تويوتا
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 رواد نحوك نتاوزا ينج حت حوت حوحو حو وتحت حج يحاوجو



 هللا هرطف ىذلا ىماسلا ىناسنإلا عبطلا ىضتقمب هيف ناك ام ؛باتكلا نم بابلا اذه ىف ركذنل انإو .
 «ةحاصفلاو « قفرلاو ةمحرلاو ةدوملاو ةيناسنالا تاقالعلاو «تالماعملاب قلعتت تافص نم ناك امو .هيلع ىلاعت

 ؛اهيمنيو اهيكزي امب اهيلإ ةوعدلاو ةلاسرلا هذه قحب مايقلاو «ءابعألا لمحو «ةلاسرلل ةئيهم تناك امم اهريغو
 دهشتسن انك اذإو ؛هلكأ سانلا لوانتو ؛هسرغ ىف هللا ةرمث اهنإف «ةثعبلا دعب هيف ترمتسا دق تناك اذإو
 ءاهتدجوأ ىتلا ىه ةثعبلا نأل كلذ سيلف «ةئعبلا دعب نم هباحصأ لاوقأ نم ءاج امب تافصلا هذه ىلع
 . ريداقلا ىلعلا هيف اهدجوأ دقف «كلذل ةديؤملا ةقطانلا لاوقألا اهنأل لب

 . اهئابعأب موقيلو ءالماك نوكيل هيف اهدعأ ىلاعت هلا نأل ةلاسرلا ىلع هانمدلقو

 هلقعووفو-ا
 ملولو مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم ىف رفاوت امك ناسنإ ىف لقعلا رفاوتي مل -

 ابيط اعمتجم ميقيو ؛ةلود ءيشني نأل ايفاك هدحو هلقع ناكل ءامسلا نم بطاخيو ىحولا هيلع لزني
 ةرطفلاب كاردإلاب ىتاذلا بسكلا هل عمتجاف ءالسرم ايبن هلعجف «هتمعن هيلع ىلاعت هللا متأ نكلو . الضاف
 امو «ةيناثلل ةمدقم ىلوألا تناكو «ةدشرملا ةيداهلا ةيهلإلا ةلاسرلاو ىناسنإلا نيوكتلاب ةلمتكملا ةيلاعلا ةيناسنإلا
 ةيصخشو ؛كردم ركفو ؛لماك لفع ريغل ءىجي ةلاسرلا تناك امف .ىرخألا نع ىنغتل اجهادحإ تناك
 ةينغمب اهولع ىمسأ ىف ةيلقعلا ةيافكلا تناك امو .هتئامأ لمحو هتلاسر عضومل ىلاعت هللا اهراتخا ةميرك
 امنإ 'نيدلا موي ىلإ لباقلاو رضاحلا ريبدت ىف ايفاك هدحو نوكي نأ نكمي ال لقعلا نأل «ةلاسرلا نع
 ىلإ راتسألاو بجحلا قرتخيالو ؛هيدي نيب اميف ركفي ال ىحولا ةياده ريغ نم وهو ؛هب طيحيام ربدي علا
 ؛لقعلا ةرق نكت امهمف ؛ةداهشلاو بيغلا ملاع وهو «لباقلا ملعب هدمي هللا ملع نم دبالف ؛هيدل ام ءأرو ام
 . رادقمب كبر دنع ءيش لكو ؛هنامز ريغ حلصي نأ عيطتسي ال هنإف

 اهبب امس ىتلا ايلعلا هتيلح لمتكملا لقعلاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نب دمحم أشن ذنم
 هدوعيل هذخأ ىذلا بلطملا دبع هدجل كلذ ادب دقو «هنيزي لقعلاو ءامالغ ىوتسا ذنمف «هبارتأ ناملغلا ىلع
 . نيلمتكملا لاجرلا قالخأ

 طسو لمتكملا نيزرلا مالغلا ناك «بيرقلا هدج ةافو دعب بلاط ىبأ همع تيب ىلإ بهذ الو
 الو مهن ريغ ثيرتي لب «فارتغالا ةمحز ىف لخدي الو «ماعطلا ىلإ ىديألا قبسيال ءبلاط ىبأ دالوأ
 هيلإ برقيف قيفشلا همع هيلإ هبنتي ىتح هنود اموأ ليلقلاب ىفتكي دق «نيزرلا ءيداهلا لب «عماط الو عشج
 ىعر ىلع لمع باستكالا هيف عيطتسي اردق غلب اذإ ىتح ؛ةمحازملا ةنوئم هيفكي امب هصخيو ؛دعيي ام
 . رصقم الو لثؤم ريغ عفن نم هيف مدق ام رادقمب ايندلا ريخ نم لانيلو ؛هدي لمع نم لكأيل مانغألا
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 بستكمو ؛هموق لمع ةراجتلل هسفن دعي وهف «هرمع لباق ىف هتايح لباقب هريصمل كردملا هلهقعو

 نوكيل «شيرق ةراجم ةلفاق ىف ماشلا ىلإ هعم هذخأب نأ بلاط ىلأ همع ىلع حلأف «مهاوق طشنمو مهقازرأ

 اذإ ىتح هرمع نم ةرشع ةيناثلا ىف وهو كلذو «دراوملاو رداصملا ملعتيلو «قاوسألا ىف قفصلاب ةربخ ىلع

 وهو «تربك وأ هتعاضب ترغص ةراجتلا سراميف «ةبرجم هلقع ًالتما دقو داع ةكرابملا ةلحرلا هذه نم داع

 ظ . دساكلاو اهنم جئارلاو ءاهقاوسأب ميلع ءاهرمأ نم ةنيب ىلع
 اهيف لاقي ام اصحاف اهتودن رضحي وهف «شيرق تاعمتجم رضحي رجاتلا باشلا ناك هلقع لامكلو

 هنأ كردملا لماكلا هلقعل ىريو ؛لوضفلا فلح رضحيو ؛هرقيالو هوفجي لطابو ءاضري قح نم

 «قحلا مع نأ دعب مالسإلا ىف هب ىعد ولو ءهنم ىوقأ قحلل ةرصن ىري الو ؛معنلا رمح هب هرسيال
 : هردقل ءالعإو هل اميركت باجال

 هريخ فرعيل عمتجماب لاصتالاو براجتلاب هتيذغت ىلع لمعو ءاكردم الّقع ىتوأ دق هارن اذكهو

 . هدنع نم لضفب ىلاعت هللا هاتاو نإ ؛هئاودأ جالع ىلع لمعيو ؛هرشو

 ظ نم ديلقتلا نم هروفنل ضرعتن رهاظلا ىلإ ال «قئاقحلا ىلإ ةذفانلا ةيلقعلا هتوق ىلع ملكتن نحنو اننإو

 | ىلع مئاق ملع الو ةنيب ريغ نم للختو مرح تناك ىتلا ةيلهاجلا تاداع نم رفن دق وهف «ليلد ريغ
 هسفنل كلميأل نمل دجسي الأ هاضاقتي لقعلا مكح نأل ءطق منصل دجسي هرن ملف . ةتباثلا ةررقملا قئاقحلا

 تهرك ام :مالغلا لوقيف ىزعلاو تاللاب بهارلا هفلحتسيف . اهتدابعو «مانصألا ركذ هركيو ءارض الو اعفن

 . امهتهرك امك ائيش
 ريغ نم هقحب رجاتلا هل ملسيف «عنتميف ؛ىزعلاو تاللاب رجاتلا هفلحتسيف ءرجات عم فلتخيو

 : . هتنامال فلح

 مهصرح طرف بهذيو ؛هجح ىف ميهاربإ نع نوفرحني هموق ىري نأ نم لمكأ لقع ىأو
 مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم لمتكملا لقاعلا لجرلا ءيجيف تافرعب افقي الأ تيبلاب مهزازتعاو

 لمعي لقاع لجر نم الإ نوكي ال هلك كلذ نإ ,هتاقيم ىف تافرعب فقيف ؛ ميهاربإ كسانم فرعتيو

 تددبتو «بيرلا ناك ةعزانملا تناك ثيحو ؛ةعزانملا ثدي ةلداجما نآل ؛ةلداجم ريغ نم ةأده ىف هلفع

 ظ . نيعزانتملا نيب قئاقحلا
 دتحا نأ ةعاس ءامكح هب تيضرف ؛هكاردإ ةوقو ؛هلقع لامكب اهلك نشيرق تمل دق

 انلا نيب لصفاو «مدقأ نأ ةعرقلا هتدان املف ءبصنت نأ كراعملاو ءقشتمت فويسلا تداكو ؛لدجلا

 دتهي ناك ميكحو لقاع ريغ صخش ىأو «قحلاو لقعلا مكح نوكيس هنأل ؛همكحب اوضر «قحلاب
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 ريغ نم هعضوم ىلإ دوسألا رجحلا لمح لضف ىف اعيمج مهكرشيف ءاعيمج مهيضري ىذلا مكحلا ىلإ
 وه هلمحي مث ؛هلّمع لضفل هنوعزاني الف ءادتبا هديب وه هلمحيو .مهنيل لضافتالو ةموصخ الو ةحاشم

 . لعفي ام نوضريف «نيتميركلا هيديب هعضوم ىف هعضيو ءاهتنا هلحو
 ءاهلوح لداجي ملو ءاهب قطني ملف ' ؛ةيلهاجلا ةيبصعلا ىف نيضئاخلا عع ضخي مل هلقع لامكلو

 ليضنتبالإ «راجفلا برح ىف كراشي مل كلذلو ' ماصخلاو برحلا بحي الو ؛مالسلاو مانرلا بيطار

 تلحأ ىتلا برحلا بجومبال «ةلصاولا محرلا بجومب (مهب ةمحرو 59 ةيامح همامعأ نع 5

 لبق هنايح لوط هاوه حامج حبك مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم نأ دكؤملا نم هنإو

 الجر راص نأ دعب الو اي رك ب ىلا نانا لكلب اب ارو 9 ظرعر العلا هلق + لعب قاتتإلا
 عم فرحني الف «هئاوهأ ىلع رطيسي ىذلا ىوملا ناكف ؛همسج لمتكا امك هقالخأ تلمتكا .ايوس

 ,ةوهشلا ةدح تلق اذإو ؛قحلا ناطلس ىوق ىوهلا ناطلس فعض اذإ هنأو «ةوهش هب حمج الو ىوه
 ىلع رطيسي دارك لطسملا لقاعلاو «ةوهشلاو ىوهلا مكح ضفقاني همكح لقعلاف «لقعلا مكح ماقتسا

 و ءارهألا سوفنلا تلخاد اذإ الإ لوقعلا لضت امو ؛رطيسملا وه هلع نوكيو هناوهشو هئارهأ
 رطيسي مل ىذلا وه هنأل شيرق لقعأ ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نب دمحمف ءاهءافص
 . ةكم تاداس رئاسك ىوه هيلع

 : مالسإلا ىف هراثآو «مالسلاو ةالصلا هيلع هلقع لضف ىف ضايع ىضاقلا لاق دقو

 :هلئامش نسحو ؛هتاكرح لادتعاو ؛هناسل ةحاصفو ؛هسأوح ةوقو هبل ءاكذو ,هلّقع روفر امأو ١

 ةماعلا ةسايسو ؛ مهرهاوظو قلخلا نطاوب رمأ هريبدت لمأت نمو ,مهاكذأو سانلا لقعأ ناك هنأ ة ةيرم الف

 ملعت نود ؛عرشلا نم هررقو ملعلا نم هضافأ امع الضف ؛هريس عيدبو ؛هلئامش بيجع عم ؛ةصاخلاو

 لوأل (همهف بوقثو هلقع ناحجر ىف رتمي مل (ةيم بتكلل ةعلاطم الو «تمدقت ةسرامت الو ( قبس

 ءاباتك نيعبسو دحأ ىف تأرق :هبنم نب بهو لاق دقلو .. هققحتل هريرقت ىلإ جاتحيال مث اذهو «ةهيدب
 ةياور ىفو ٠ . ايأ ر مهلضفأو ,القع سانلا حجرأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ اهعيمج ىف تدجوف

 ين لقعلا نم اهئاضقنا ىلإ يندلا ءدب نم سانلا عيمج طعي مل هللا نأ اهعيمج ىف تدجوف : : ىرخأ
 , "7 « ايندلا لامر نيب نم لمر ةبحك الإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلّقع بنج

 . لما عل , 27 صالوألاءزجلاءافشلا(١)
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 ©” رمألا سفن ىف قالطإلا ىلع مهلمكأو مهلقعأ لب «يلاعت هللا

 ماكحألاب هيلإ ىحوي هللا ناك دف «هتيعر ةسايس ىف ةئعبلا دعب ةحضاو تدب هلقع رهاظم نإو

 كرتيو «لطابلا نم قحلا ةيامحو ؛ملاظلا دي ىلع ذخألاو ؛ةيعرلاب قفرلا نم بجي امو ؛ةيعرشلا

 نيبت نإف ءاددسم ءاراتخم هكلسي ىذلا كلسملاب ,هتيعر ىف قحلا ذفني نأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 ظ . اهماكحأو ةعيرشلا نيب الصتم ارم ناك اذإ يلع ىلاعتو احبس هه أخ

 ريبدتلا ماكحإ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لقع ادب هل ىلاعتو هناحبس هكرت ىذلا رمألا ىف هنإو

 . ميكحلا ةسايكو

 دمحم نم هنع ىلاعت. هللا ىضر رمع بلطف ؛مهرارضأ ترثكو «نيفقئفانملاو قافنلا رمأ كلفشا

 نأ سانلا ثدحتيال  مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؛ ؛مهلتفي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نبا

 ةالصلا هيلع لاقف ' و ار ال داوم

 . مهلتق ديرت مويلا ىه فونأ مهل تدعرأل مهلتق ىأر نيح مهتلتق ول ءرمع نيأ: مالسلاو

 أ لع تت ىتلا ةلضافلا ةنيدملا رادأ ميكحلا لقعلا اذهبو «هبر ةلاسر لبقتسا ميكحلا لقعلا اذهبف

 . ةيمالسالا مظنلا اهيف تذفنو ؛هيهنو هرمأو ىلاعت هللا مكح

 هتغالب - [

 حصفأ ىهو ءشيرق ىف أشن دق ايشرق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك - ٠
 01 ىف حصفت دقو ءرعش نم اهيف دشني ام قوذتيو ءجحلا مسوم ىف ةكم قاوسأ رضحي ناكو ؛ةيبرعلا تاجهللا

 « ةمركملا ةكم ىف ةيبسنلا ةراضحلاو لقعلا ةغل هنايب ىف ىقتلاف «برعلا حصفأ نم نزاوهو ؛نزاوهب دعس ىنب

 . ةيدابلا لهأ حصفأ ةجهل ىف هتلوهسو ظفللا ةوالح عم ةوادبلا ةجاذسو

 قطني ءاقطنم سانلا حصفأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نب دمحم ىبنلا ناك كلذلو

 . بااتخلا لصفو ملكلا عماوج

 بذعلا ريمنلا همالك ناك هيف نوجم ال ىذلا مهرمس ىفو سانلا تالماعم ىف ثدخت اذإو

 .سوفنلا أمظ ىوريو «بولقلا شعني «بذعلا ءاملاو «ليلعلا ميسنلا نايرس سوفنلا ىف ىرسي

 . 56 صاجةياهنلاو ةيادبلا(١)
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 هالعو امس ملكت اذإو ءراقولا هيلعف تمص اذإ :١ تلاقف ةثعبلا دعب دبعم مأ هثيدح تفصو دقو

 . ( نردحتي مظن تازرخ هقطنم نأكو ءرذه الو رزن ال لصف «قطنملا ولح ؛ءاهبلا

 هنم ناك ام ةياغ وهو «يلاعت هللا هثعب نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مالكل فصو اذه
 ؛هتلاسر عضوم نوكيل ىلاعت هللا ءافطصا وهو ؛ءاهتنالا وه اهدعب امو ؛ءادتبا ةثعبلا لبق ام لاحف ؛ةثعبلا لبق
 «لاظعا الو لديقعت ريغ نم ةريثك هيناعمو ؛ةليلق هظافلأف ؛حوضولاو زاجيإلا نيب عمجي ناك «هيحو غلبمو

 ؛فلكت ريغ نم ظافلألا لامج مالسلاو ةالصلا هيلع همالك ىف ىرت هيف رعوت ال ىذلا لهسلا وه لب
 الو (ةوفج الو ( هيف ةوارط ال ىذلا ىعبطلا لامجلا وهف ( نييرت الو نيس ريغ نم طظفللا ةوالحو

 . ةنوشخ

 معفم بلقو «ةيفاص سفن نم جرخ هنأل ءءافصلاب ىلاعت هللا هلمجو ؛ماهلإلا ىناعم هيف ناكو
 . اهنم هسفن ولخ بئاوشلا نم ايلاخ ؛هسفنك ايفاص ناكف «قدصلاو ناميإلاب

 نع لجو «هيناعم ددع رثكو ؛هفورح ددع لق ىذلا مالكلا) : لاقف ءظحاجلا هفصو دقو
 رجشو رصقملا عضوم ىف روصقملاو ,طسبلا عضوم ىف طوسبملا لمعتسا «فلكتلا نع هزنو «ةفصلا

 مالكب الإ ملكتي ملو ؛ةمكح ثاريم نع الإ قطني ملف ءيقوسلا نيجهلا نع بغرو «يشحولا بيرغلا
 ,لوبقلاب هاشغو ؛هيلع ةبحما ىلاعت هللا ىقلأ ىذلا مالكلا اذهو «قيفوتلاب رسيو «دييأتلاب دشو ؛ةمصعلاب فح
 ةلقو ,هتداعإ نع هئانغتسا عمر ؛مالكلا دذدع ةلقو ؛ماهلإلا نسح نسبو «ةوالحلاو ةباهملا نيب هل عمجو

 ءمصخ هل مقي ملو ؛ةجح هل تراب الو ءمدق هل تلز الو ؛ةملك هل طقسن مل هتدواعم ىلإ عماسلا ةجاح

 هفرعي امب الإ مصخلا تاكسإ سمتلي الو ءريصقلا مالكلاب لاوطلا بطخلا أدبي لب «بيطخ همحفأ الو
 ؛ةبراوملا لمعتسيالو ؛ةبالخلاب نيعتسي الو ؛قحلاب الإ جلفلا بلطيالو ءقدصلاب الإ جتحيالو «مصخلا

 «أعفن متأ طق مالكب سانلا عمسي مل مث ءرصحي الو «بهيالو لجعيالو ءىطييالو زملي الوزمهي الو

 لهسأ الو ؛اعقوم نسحأ الو ءابلطم مركأ الو «ابهذم لمجأ الو ءانزو لدعأ الو ءاطفل قدصأأالو

 : ( ملسو هيلع ىلاعن هللا ىلص همالك نم ؛هأوحف رع نيبأ الو «هأئعم ىف حصفأ الو ءاجرخم

 لاحلا ىف ةبسانملا ظافلألا رايتخا نسح ىناعملا ةمالس عم مالسلاو ةالصلا هيلع هل عمتجا دق هنإو
 باسنيف قفرو ةانأ ىف بولقلا ىلع لخدي مالكب لب «نينر هل مالكب «عامسألا عرقي نأ ريغ نم ةبسانملا
 ؛ماهفألل تانعإ ريغ نم ليمجلا ظفللاو ءميركلا ىنعملا نيب قسانت ةمث نوكيو «بذعلا ريمنلا بايسنا اهيف
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 :اهجرخم نم فورحلا جرخن ( نيب حضاو ناسل نم طظفللا جرخيف «ةرالح همطنم ىف ناكو

 ل بولسأ ىف ؛راكبالا ىناعملاو ,ظفللا ةوالحو ةملكلا ةوالح نم هودشم عماسلاو ؛اهعضاوم ىف عقتو ظ

 هللا لوسر ناك ام ٠ همالك فصو ىف اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع تلاق دقلو .فلكتالو ؛هيف رعوت
 هظفحي لصف نيب مالكب ملكتي ناك نكلو ."”اذه مكدرسك مالكلا درسي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 . ( هيلإ سلج نم

 ىف هل عباتم الو ؛لوقلا ىف عفدنم ريغ ؛ةانأب نوكي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص همالك ناكف
 . اهاصحأل ادع هفورح عماسلا دعول هثيدح نأ ىورت اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نإ ىتح «لاجعتسا

 لامج قوذتي عماسلا لعجي لوقلا ىف لاهمإلا نأل كلذ ءءاقلإلا غلبأو «قطنلا حصفأ وه كلذ نإو
 نإو ؛لالم الو هسفنل تانعإ ريغ نم هراكفأ ىف هعباتيو «لئاقلا لاق ام ظفحتسيو «يناعملا لمأتيو «ظافلألا
 ظ : تاياغلا و ىمارملا كاردإو « ىناعملا عبتت هتاف اذإ' عماسلا ىرتعي للملا

 لكو «ةمتمتلاو ةأفأفلا نم ايلاخ ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا قطنمو - ١

 ؛ ىلإ دشرلا هجويو «سفنلا لخادم ىف هلخديو قدصلا هلمجي قيمع ءيداه توص ىف مالكلا بويع
 ىرطفلا مغنلا قمع هيف ىقتلا نكلو «ةوفج الوءشجأ ريغ توص ىف ةيوق هئداه هتوص تامفغنو ؛قحلا

 . بخص الو جيجض ريغ ىف هتراهجو؛توصلا لامجب

 ١ ىلص هللا لوسر بح هلأس ءافاصو الجر كنه ناكو ؛ نينمؤملا أ ةجيدخ نم مالسلاو ةالصلا هيلع

 ؛ هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق ءهقطنم ىل فص تلق : لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا
 ١ ليوط «ةجاح ريغ ىف ملكتي الو ؛ةحار هل سيل ركفلا مئاد ؛نازحألا لصاوتم ؛ملسو
 ريصقتالو ( هيف لوضف ال ءالضف ؛ملكلا عماوجب ملكتيو 29 هقادشأب همتتخيو مالكلا حتتفي توكسلا

 ماقي الو « هح لمي الو ؛ ملي نكي مل 6 م ملي ال «تفقد نإو ةمعنلا مظعي.نيهملا الو ىفاجلاب سيل اثمد

 ثدحت اذإو ءاهبلق بجعت اذإو ءاهلك هفكبف راشأ اذإ ؛هل رصتني ىتح :ءىشب قحلل دحأ ضرعت اذإ هبضغل

 لج ؛هفرط ضغ حرف اذإو «حاشأو ضرعأ بضغ اذإو «يرسيلا هتحار ىنميلا هماهبإب برضف اهب لصنا

 . ىناعملاو ظافلألا قوذت ةصرف عماسلا ىطعيالف لاجعتسالاو ءالولا ىلع لب «لهمت ريغ نم مالكلا ةعباتم وه درسلا )١(
 . هب متهما لابقإ لوقلا ىلع لبقي لب ءناسللا فرطب ملكتي الف ؛مالكلا دنع همف عيمج لمعتسي ىأ (؟)

 ةيييعقو

 ةهينتفقفنيففنفا - ا م ف ب خي ل ري يي ب يي يي

 ً( ل ا ل ل ل ل ل ا ري ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا مب ا ا ب
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 رورو وووووووبخ

 ارجو ترجو جو توت تجر تو جنب وج جوج وج رض واو ووو تاج جا وح حج جوج وج جن جو و جر جموس جور سون جو سو سوت سو حوت سوح حج حو جو ون ص جون و سوت حو وص جو و و ساو سس دا

 ةقيقح ىلإ لصن ال ءهقطن لامجو هظفل ةحاصفو ءهملك ةغالب ىف ةاورلا لقي امهم هنإو

 ذافن اهيف دجي «عمتسم لك اهبيطتسي ىتلا تارابعلاو «عمتجما ملعلا هيف دج ؛هؤرقن ىذلا روثأملا نإف ,هتغالب

 الف ءرسيو نيل ىف فارطألا نيب عمجلاو «ذخأملا نسحو ءمكحلا هيف ىرتو «ظافلألا قسانتو ؛ماهلإلا
 «بولقلا ىلإ لخدي ءهذخآمو ؛هرطاوخو هانعم ىف مالكلا لك لب فختسم ىنعم الو ءفاج ظفل
 لك همهفي «هنومضهيف ةصاخلا مامأو «هنوفقيلف ؛ةماعلا مامأ هددري هلوقب دهشتسملا نإو ,هنكاسم دجيف

 ءىجي كلذ لك نكلو ؛هتوالحل اظفل الو هتبارغل ابيرغ ريختي ال هنقاط نكت امهم ناسنإ
 نكلو «طقف ةبحملل انلوق كلذ سيلو ؛ملكتت ةيرطفلا ةحاصفلاو «قطنت ةلماكلا ةقيلسلا ىه لب «قفر ىف
 ثعبلا هنأ لاقي نأ هسفن ىلع ىشخو ؛همالك فصو دعب ظحاجلا ةلاقم لوقن نأ انيلع قحو ةقيقحلل
 حادتمالا نم هل انفلكت اننأ نظي مالكلا ريداقم فرعي ملو ؛ملعلا ىف عستي مل نم لعلو :لاق دقف «ةبحلا نم

 حبقو «ءاملعلا دنع ديزتلا مرح ىذلاو الك «هردق هغلبي الو ؛هدنع سيل ام ديوجتلاو نيبزتلا نمو فيرشتلاو
 . هيعس لض نم الإ اذه نظي ال «ءاهقفلا دنع نيباذكلا جرهبو ؛ءامكحلا دنع فلكتلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا باطخ ةغالبل انفصو ىف دحلا انزواجت اننأ لوقي نم ةملك تربك
 ىذلا قحلا وه لب ءدحأ هوأش غلبي ال ىذلا هبتارم ىلعأ ىناسنإلا نايبلا نم هغولبو «هئيدحخم لامكو ملسو

 . هيلإ لصن ملو هغاب مل نكلو ءدحلا زواجتت مل اننإ هيف ءرتما ل
 ةحاصف فصو ىف ضايع ىضاقلا هلاق ام ئراقلا ىلإ لقنن نأ انيلع قحلا نم هنأو -

 ةغالبو ناسللا ةحاصف امأو ) : هنع ىلاعت هللا ىضر لاق دقف ؛هتغالبو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم
 «لهجي ال ىذلا عضوملاو ءلضفألا لحلب كلذ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ناك دقف «لوقلا

 ؛فلكت ةلقو ءناعم ةحصو «لوق ةلازجو ءظفل ةعاصنو «عطقم زاجيإو «عزنم ةعاربو «عبط ةمالس
 اهرواحيو ءاهناسلب ةمأ لك بطاخي ناكف «برعلا ةنسلأ ملعو ؛مكحلا عئادبب صخو «ملكلا عماوج ىتوأ

 همالك حرش نع نطوم ىف هنولأسي هباحصأ نم ريثك ناك ىتح ءاهتغالب عزنم ىف اهيرابيو ءاهتغلب
 زاجحلا لهأو راصنألاو شيرق عم سيلو ؛هققحو كلذ ملع هريسو هثيدح لمأت نمو ... هلوق ريسفتو
 ىدنكلا رجح نب لئاوو ءسيق نب ثعشألاو ىميلعلا ةثراح نب نطقو ىدنهلا ةفيطو عم همالك دجو
 .©*(نميلا كولمو «ريمح لايقأ نم مهريغر

 هتماقإ نم كلذ هانأ دقو «برعلا تاجهل لك ملعي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع لدي اذه نإو

 ءاكذو ءاهفرعت ىلع صرح عم ؛جحلا مسوم ىف ؛برعلا لئابقب اهيف ىقتلي ناك ىتلا ةمركملا ةكمب
 )١( ص ءافشلا 447 ,
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 ناك هنأ ةاورلا ضعب ركذ دقلو .هلوح ىرجي ام لكل ظفحو «عمسي ام لكل عاو ليصختو ءاهل كردم

 :باتكلا كلذ ىف ءاج دف «نامورلل هبتك نم ادهاش كلذل نإو «ةينامورلاو «ةيسرافلا نم ةريثك اظافلأ فرعي
 عاارزلاو ةماعلا مهو «قيقدلا هانعم ىف لمعتسا ىنامور ظفل اذهو « «نييسيربلا مِإ كيلعف الإو ءملست ملسأ ١

 . ءامهدلا نم مهريغو

 ةيهلإلا ةلاسرلا هذهل هدعي ناك ىلاعت هللا نأ ىلع لدي مهتاغل قراوفو برعلا تاجهل هملعت نإو
 رجح نب لئاوو ءناذمه ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هبتك نم دهاوش ضايع ىضاقلا قاس دقلو «ةماعلا

 0 . تاقدصلا ىف شيرق مالكب اهنزاوو

 : ءافشلا ىف ضايع ىضاقلا لوقي مث

 ىزاويال ام اهنمو «بتكلا اهيف تفلأ دققف «ةروثأملا همكحو «ةمولعملا هتحاصفو داتعملا همالك امأو)

 نم ىلع دي مهو ؛مهاندأ مهتمذب ىعسيو ؛مهؤامد افاكتت نوملسملا) : هلوقك ةغالب ىرابي الو ؛:ةحاصف

 ىرسيال نم ةبحص ىف ريخ الو) . ؛بحأ نم عم ءرملاو) . (طشملا نانسأك سانلا» : هلوقو «(مهاوس

 لاق ادبع هللا محرو) .. «نمتؤم راشتسملاو) . (هردق فرع ٌؤرما كله امو) «نداعم سانلا ) ء هل ىرتام كل

 ! مكبرقأو ىلإ مكبحأ نإ١ : هلوقو (نيترم كرجأ هللا كتي ملست ملسأ» هلوقو (ملسف تكس وأ منغف اريخ
 | ناك هلعلود : هلوقو . «نوفلؤيو نوفلأي نيذلا افانكأ نوؤطوملا ءاقالخأ مكنسحأ ةمايقلا موي سلاجم ىنم
 ؛؛اهيجو هللا دنع نوكي ال نيهجولا وذ) : هلوقو (هينغيال امب لخبي الو «هينعيال امب ملكتيال

 (تانبلا دأوو ؛تاهمألا قوقعو ءتاهو عنمو «لاملا ةعاضإو «لاؤسلا ةرثكو «لاقو ليق نع هيهنو
 | ريخاو ؛«نسح قلخب سانلا قلاخو ءاهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبنأو «تنك امثيح هللا قتأا : هلوقو

 تاملظ ملظلا» : هلوقو ؛ام اموي كضيغب نوكي نأ ىسع ام انوه كبيبح ببحأ) : هلوقو ؛؛اهطسوأ رومألا

 : اهب عمجتو ىبلق اهب ىدهت كدنع نم ةمحر كلأسُأ ىنإ مهللا»: هئاعد ضعب ىف هلوقو (ةمايقلا موي

 ؛يدشر اهب ىنمهلتو ؛يلمع اهب ىكزتو ءىدهاش اهب عفرتو «يبئاغ اهب حلصتو « ىثعش اهب ملتو «ىرمأ

 ءءادهشلا لزنو ءءاضقلا دنع زوفلا كلأسُأ ىنإ مهللا ءءوس لك نم اهب ىنمصعتو «يتفلأ اهب درتو
 «هبطخو ؛هتارضاحمو هتاماقم نم ةفاكلا نع ةفاكلا هتور ام اذه . ؛ءادعألا ىلع رصنلاو ءءادعسلا شيعو

 0 : 217 (هتابطاخمو هتيعدأو

 ؛لئابقلا اهب دهاعي ناك ىتلا مالسلاو ةالصلا هيلع هدوهع ضايع ىضاقلا كلذ دعب نم ركذ دقلو

 الو «بتاك ريرخم اهيلإ لصيال ام طورشلا ةقدو «قيثاوملا ماكحإ نم تغلب اهنإف ءاهب نداهي ىتلا تاندهلاو

 . هردق ردقيال اديعب اقبس اهيف قبسو «يكاخم الو ءاهيلع ساقي ال ةبترم تغلب اهنإف «دقاعم قيثوت

 "1470و زا لنزول نتا لوو وكب

 هيف ديم

 2س ووو وو ووو وتو وحوص حوحو وت جو حج حوحو وح حروب وح وج وجت توت جوت وتو وجوها وتا بفوزها
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 رلوويوب
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 ارو وت ود ونس

 هللا ىضر لاقف ءاهب قبسي مل تارابع مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم نأ ركذو
 : هنع ىلاعت

 : هلوقك ءاهيلع هبلق ىف عرفي نأ دحأ ردق الو ءاهيلإ قبسي مل ىتلاهتاملك نم تعمج دقو

 .: )١( (هريغب ظعو نم ديعسلا «نيترم رحج نم نمؤملا غدلي الو ؛هفنأ فتح فتح تامو «سيطولا ىمح

 تارابع نم قاس امب «ةيدمحما ةغالبلاو ؛يوبنلا ملكلا ةحاصف ضايع ىضاقلا تبثي اذكهر
 . دوجولا اذه قئاقح اهب طبضتو ءرونلا اهنم قئبني ظافلأو ؛ةعئار ناعمو ؛ةعماج

) 
 هتريس ىف لوقنملا أدور نيذلاو هتباحص نم أونياعو اودهاش نيذلا لاوقأ 3 نإ انناو
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 هناي قسن فرعتت نأ اندرأو ةقبط دعب ةقبط لودعلا اهاور ىتلاو ؛ةبسنلا ةقداصلا ةنودملا ثيداحألا ىلإ اندمعو

 قسنلا كلذ ىف نيبتي ام ضعب نم اندجول ءاهظافلأ نم اهيناعم مكحمو ءاهنارابع نم :
 رجحب اهضعب ذخأي ةقسانتم ظافثلألا دمتم «يعبطلا لامجلا هيف دج ءالهس ءيجي ظفللا نأ ()

 لامج اهل نوكيو ةقيقحلاب انايحأ ءهروصتو «لوقلا دصقم ىلإ هاجالاو « ينعملا ماكحإو «زاجيإلا عم ءضعب
 مدعو «ليلقلاب اضرلاو «ةعانقلا ىلإ ةوعدلا ىف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق تش تعش نإ أرقا «ةعيبطلا لامجك
 طبض ىلإ ةوعدلا ىف هلوقو (سفنلا ىنغ ىنغلا نكلو «ضرعلا ةرثك نع ىنغلا سيلا. ىذؤت ىتلا ةجاجللا

 قيمعلا لهسلا ريبعتلا اذكهو «بضغلا دنع هسفن كلمي نم ديدشلا امنإ ةعرصلاب ديدشلا سيلا : 0

 . ظفحيل لاقي مالك وهف ءظفحت ام

 رسيأ ىف اهكردت ىهف «ةيرطفلا لوقعلا ىلع ولعت ال اهنأ ةيوبنلا ةغالبلا صئاصخ نم نإو (ب)
 ىلإ رظنا ءاوملعي مل ام ملع هيف نودجي ةصاخلاو ' نيوقتلا ىف دونا ةوقو هقمعو ىنعملا لالج عم ةفلك

 نمؤملل نمؤملا) : اهنواعتل ىغبني ني أمو ةيمالسإلا ةمألا ةلحو نايب ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 وضع ىكتشا اذإ دسجلا لثمك < «مهمحارو مهو ف نيا ل هلوقو ءاضعن ةيقعي دشي نايتبلاك

 لهعت ىتل تادهاعملا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق أرقاو (ىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت هنم

 نولقلا نأ مهفي ناسنإ لك نإف (نخد ىلع ةنده) : اهمئاخس اهنم لتست الو اهداتحأ 8 سوفنلاو
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثمو . بولقلا اهيلع تيوط ىتلا داقحألا بيصي ال ىرهاظلا حلصلا نأو ؛ةدساف

 مريخ ايلعل ديلا هب ةفاعتسالل هريغ ةئوعم دعتسيو ؛هسفن ةنوثم ناسنإ لك ىفكي أو ءلمعلا لضف ىف

 ١ ص روكذملا باتكلا 55 .
 لوو الطارف طلططاطافالل انا اناناس الاطلال انوا اطوفاملل الزلل اقاطفوااولللطاطاووجلالا الالام لات لالالالا ة انما ولولا رولان مطاط قلل

 ا
 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا مئاخ

 يا
 ا

0 



 عيزوت ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو «نازنع هيف حطنيالو» هيف فلتخيال رمألا ىف هلوقو ؛ىلفسلا ديلا

 قفرلا ىف هلوقو ؛اهئامسب ضرأ لك : قزرلا نم اهتصحب ضرأ لك هللا ضرأ ىف ىلاعت هللا تاريخ
 . (ريراوقلاب اقفر كديور): فنعب نهلاحر قوسي قئاسلا راس دقو ءاسنلاب

 ةنيب ىنعملا ةحضاو ىهو ؛لئاق لوق ىف اهب قبسي مل ةيبرعلا ىف ديدج اهلج ريبأعتلا هذه نإو
 هب اونوكي مل املع اهيف دجي سانلا لك لب ءةصاخلا ناذأ اهنع وفم الو ؛ةماعلا ىلع ولعت ال ءدصقملا

 ظ . نيملاع

 ناعمو ةليلق ظافلأ هيفو :ةمكح هيف ؛ملكلا عماوج نم مالسلاو ةالصلا هيلع همالك نأ(ج )

 هب قطنت ام ىلع بساحنأ : لثس دقو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىلإ رظنأ . ةفورعم نكت مل ةديدج

 دئاصح الإ مهرخانم ىلع سانلا بكي لهو» ءابيجم مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف . انتنسلأ

 لصي نم لصاولا امنإ ؛ءيفاكملاب لصاولا سيلا : ةعيطقلاو ةذبانملا دنع محرلا ةلص ىف هلوقو ؛مهتتسلأ

 . (ملسف تكسوأ منغف لاق ادبع هللا محر9 : هلوق لثمو ؛«ةعيطقلا دنع همحر

 ؟ ريف ريغ نم نادجولاو لقعلا بطاخي هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع همالك ىف ةماعلا رهاوظلا نم هنإو ( د )

 ؟ هلوق أرقا «هيجوتو داشرإ هيف . أميق ابيط الهس ىرجي كلذ لك لب ؛ يناعملا ىف فلكت وأ ظافلألل هاركتسا

 : ريكفت ريغ نم نوعبتي ال ؛ : مهلاعفأو مهلاوقأ ىف نييباجيإ اونوكي نأ ىلإ نينمؤملا وعدي مالسلا ةالصلا هيلع

 نسحأ نإ مكسفنأ اونطو نكلو «تأسأ اوءاسأ نإو تنسحأ سانلا نسحأ نإ لوقي ةعمإ | مكدحأ نكيالا

 . (ةءاسإلا اوبنجتف اوءاسأنإو ءاونسحم سانلا

 ؛ ةعانص ريغ نم هناذ ىف عيدب وهف «ةيعيدبلا ةعانصلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع همالك ولخ ( ه)

 «لوقلا ماكحإ نم وه لب ءدوصقم ريغ عجس هنكلو ءعجسلا ضعب لوسرلا مالك ىف انايحأ ءيجي دقو

 أ ءاعجس هي أ كشال ؛ملف تكسوأ مف لق دبع هلا حرا: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق الثمف

 ام هريغت نأ تدرأ ول ءهانعم ىف عوضوم هنم ظفل لك نإو ؛دوجوم ريغ فلكتلا نكلو هنم برقي ام

 نوكيو ءاهادؤم ىدؤي اهريغب ىناعملا ىف ةورث نم اهيف ام عم منغ ةملك رييغت نكمي لهف ؛ ينعملا كعواط
 | نع ناسللاو ضرعلا ةمالس نم هيلإ ىمري ام عم ملس لادبتسا تدرأ اذإرمألا كلذكو ؛اهقسنو ءاهز أجيإ ىف

 ءامكح الإ لوقيال ؛مالسلاو ةالمملا هيلع وهف ؛لوقلا ةجاجل نع داعتبالاو ؛لقعلا ريفوتو ؛هوغل
 ىف هاركتسا الو ءاهيف فلكت ال ىتلا ةيلحلا ىهف ؛ةيلح تناك نإف «هلوق ةياغ كلتو ءالصف الإ قطنيالو

 . نازوألا جيجض نم شاوغب هاشغتو يرطفلا مالكلا ىطغت ىتلا ةعانصلا ةلواحم وأ ءاهقسن
 0000و وربع للعلم اوم م 1و ووو وممم مد مرور مخ جوعا وال وة وو

 هل

 2 2+ دمحص ىف ىناسنإلا لماكتلا

اح اة يعامل
 كاك ااا 

 "00 لإ دنا ناد بت تت تورت وتو ن إب جن وتترك ا جوز تس روت 07 لت تو ونون نو ست حت تت تا نت نت ونت ونانسى وح حوحو جا وتوت وع توت ترج توت واوا ترن ونو تيت ونجت وتو وتوت زنا ونون وتيتو يفففعننهيجلا



 7 71 ا

 نوكي ىذلا عجسلا لب «نيسخم ريغ نم ىظفللا نسحلاو ؛لوقلا ىف ىرطفلا 7 نإو .
 ىناعملا قيقدو ؛:ةيعرشلا قئاقحلا نايب ىف ىتح ؛هيلإ دصق الو لامعإ ريغ نم ىنأي . مامحلا عجسك
 مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي ءاهيف نالطبلا ساسأو «دوقعلاب ةنرتقملا ةلطابلا طورشلا نايب ىفف « ؛ةيهقفلا
 وهف ىلاعت هللا باتك ىف سيل طرش نم ناك ام . هللا باتك ىف تسيل اطورش نوطرتشي ماوقأ لاب اما
 . «قتعأ نمل ءالولا امنإو «قئوأ ىلاعت هللا طرشو ؛قح هللا ءاضق « طرش ةئآم ناك نإو « لطاب

 لامجلاو «نيسحم ريغ نم داب هيف نسحلاو ءمكحم قسن ىف ءاج ليج مالك هنأ ىرت الأ
 يب رتاج نم اسم ارعر ررارسملا اي د ريخست ورا رو ار لل
 . اوأش هقفلا

 قيسنتو ظافلأ عيمْجتو ءركف داهجإب نكي ملو «رطاخلا وفع ءاج هنأ حوضولا لك حضاول هنإو
 حضاولا روصملا مكحما ظفللا ىف دصاقلا ديجلا ىنعملا ناك امنإ :تاملك

 هيف قطنت ؛يريوصت بولسأ ىف ةصق ىكحي ىذلا ىصصقلا همالك ءيجي انايحأ هنإو (و )
 ؛اهتياغ ىلإ لصي نأ نم عماسلا وأ ءىراقلا نكمي ؛لهس لسرم مالك ىف ةربعلا باوبأو ةصقلا قئاقح
 لامكو ءافو نكلو ءئادالا ىف صقن الو ,ظفللا ف فارسإ ريغ نم قداصلا اهفده قناعم كرديو

 رفن ةثالث امنيب) : ةريسغو ىراخبلا ىور امك «راغلا باحصأ ةصق كيلإو ءوغل الو (وشح ريغ ىف

 تقبطناف ؛لبجلا نم ةرخص مهراغ مف ىلع تطحناف «لبج ىف راغ ىلإ اووأف ءرطملا مهذخأف نوشمي
 اهجرفي هللا لعل اهب ىلاعت هللا اوعداف هلل ةحلاص اهومتلمع الامعأ اورظنا : ضعبل مهضعب لاقف مهيلع
 'مهيلع ىعز يا ا 0 0

 0 ا

 ىبأد كلذ لزي ملف «ىمدق دنع نوغاضتي ةيبصلاو امهلبق ةيبصلا ىقسأ نأ هركأو ءامهمون نم امهظقوأ نأ
 اهنم ىرن ةجرف اهنم انل جرفاف ءكهجو ءاغتبا كلذ تلعف ىنأ ملعت تنك نإف «رجفلا علط ىتح مهبأدو
 :ءاعشلا

 . ءامسلا اهنم اوأرف «ةجرف اهنم هللا جرفف

 ىتح ؛تبأذ اهتبلطو ؛ءاسنلا لاجرلا بحيام دشأك اهتببحأ مع ةنبا ىل تناك هنإ مهللا رخآلا لاقو
 نا ا ارامل "وكن راند نار تنبع كنتم يدا حابب

 11 كليا ليلمما كيليلانللا كييليلتللللا كلللنلالا كيليليلنللب

 ”يلسو هيلع هللا لص نيسبتلا مناخ
 يني ااا ااا ااا الاخلال

 انني



 انل جرفاف ءكهجو ءاغتبا كلذ تلعف ىنأ ملعت تنك نإف ءاهنع تمقف «هقحب الإ متاخلا ضفت الو هللا

 . مهل جرفف ؛ةجرف اهنم
 ؛يقح ىنطعأ لاق ىضق املف ؛""”زرأ قرفب اريجأ ترجأتسا تنك ىنإ مهللا : ثللثلا لاقو

 ا 7 00 ا ور د

 1 بهل هذجخأف « اهياعرو قبل 00000 ىنا تلقف

 .يقب ام هللا جرفف «يقب ام انل جرف ءكهجو ءاغتبا كلذ تلعف ىنأ ملعت تنك نإف

 ىتلا لاعفألل ريوصتلا اهراوجبو «ةميقتسملا ةلهسلا تارابعلا دج انإف «ةقداصلا ةصقلا دنع فتن اننإو

 قزاعملاو ربعلا ةصقلا قدص عم هيف حضاو ثيدحلاو « يلاعت هللا هجو اهلعاف اهب دصقيو «بولقلا نم ثعبنت

 : زربي اهنمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا اهركذ ىتلا

 ابيط لمعلا نوكي الو ؛لامعألا نم بيطلا الإ لبقي ال ىلاعت هللا نأو ؛تاينلاب لامعألا نأ : الوأ
 لاق امك «يلاعت هللا ديري امنإ ءالام الو افرش الو ءاهاج ديري ال هدنع ام ءاغتباو «هللا هجو هب دصق اذإ الإ

 : (هلل الإ هبحي ال «ئشلا بحي ىتح ؛مكدحأ نمؤي ال١ : مالسلاو ةالصلا هيلع

 هنأو ءاهردقي ةغلاب ةمكحبو ؛هلمع ىف مكحم ماظن ىلع ريسي ىلاعت هللا ردق نأ : ايناثو

 ؛هبلق صالخإلو «همدق ريخل «بوركملا ةوعد بيجي هنأو ءهبلإ هجتي نمل؛ «جرفلا لزنب ىلاعتو هناحبس

 انحتفل اوقتاو اونمأ ىرقلا لهأ نأ ولو» : ىلاعتو هناحبس لاق امك ءهبر دنعام ءاغتباو

 : 20( ضرألاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع

 ىباجيإلا لمعلا ىلإ اهيف هجتي ىتلا لاعفلاب نمؤملا ىزاجي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلع : اثلاث لدبو

 ىلإ ناسحإ نم ارا لجرلا هملق ىذلا ربخلا ىف كي 58 :نيبرقألا اصوصخو سانلا عفني ىذلا

 نأل راثيإلا كلذ نأو ( هيوبأ جعريالو «دوغاضتي مههكرتو راغصلا ةيبصلا هدالوأ ىلع امهميدقتو هيوبأ

 هللا لوق هيلع قبطني نمم وهف «راثيإ هيوبأ ميدقتو «ةرثأ مهميدقتف «هسفنل ميدقت مهميدقتف هنم ةعطق دالوألا

 ا ؟ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو) ىلاعت

 رشع ةعس#قسوأ ةثالت ةعيذملاب لايكم ءانغلا تر اهحتفو ءارلا نوكسب قرفلا :طيحملا سوماقلا ىف ءاج )١(

 .هريغو زرأ أ نم بحلا ليكل ءاعو هنأ ةص ةصالخلاو ؛ءناقرف هعمجو ءالطر

 فعلا ةروس 6 55: رعشلا ةروس (9)

 اا لم ل ا ل ل ا ل101

 احح حجج هع دمحم ىك ىناسن )| لماكتلا . وو
 و

 داك ا ا ا

 و

 ااا ل م م م ل ا يي اا



 اروح وتوج جور جوجو حوحو وجور ونوع وحر بو وح حج حو وحج جو حو حج حس جوج حج ب جو حج جوجو ج نوب جوج يو سوح بوح وجو حج جو حوحو حو ور وج جوبر يو حو ووو وو ووو وو ووو حو ووو ور وص

 لامعألا نم وه هبابسأ مجهتو هيعاود رفاوتت نأ دعب رشلا 0 0 اعبار لديو

 لكأ نم هلا نم بيرقب سيل هنو ؛ءالسإلا ةليضف قحلاب 5 نأ ىلع اسماخ ا

 رجأ نأ ىلع كلذ نمض ىف ةصقلا لدتو ؛هقح قح ىذ لك ىطعأ نم انلا برقأو «هريغ قوقح

 نسحأ نم رجأ عيضي ال هللا نإف ؛هقرع فجي نأ لبق هرجأ لماعلا ىطعي نأو «يفوي نأ بجي لماعلا

 .المع

 مالسل ناو ا و ا را (

 ؛فيحت الو اهيف اه ازال طيف كراج ىف نوف ذر ةيلغا اراه كرتيالز ءاهجفن ىف عا ىل ىلا |

 . طورشلا دنع قوقحلا عطاقم نأل «طورشلا ةلماك ويلا

 هيلع ىلاعت هللا ٍىلص ىبنلا اهالمأ ىتلا تادهاعملا قئاثو نيصلخم وسرد رصعلا أله ةسأس نأولو

 الإ اهنم نوذخأي ة ةورل : لودجي ال قحلا هجول ةصلاخ تادهاعم اوررحي نأ قحلا ىلإ نيهجتم هم اودأر م ملسو

 .ىلاعتو هناأحبس هللا ءاش نإ تامل ضرعنلا دنع مالكلا نم لضف كلذل نركيسو «ىمألا ىلا تادهام

 لماكلا قلخلا - '
 .٠ قفرلا [1]

 هللا يلص لاق دقلو «ميظع قلخ يلعل كنإو) : عيركلا هيبنل يلاعتو هناحبس هللا لاق - 4
 دقلو ؛ قالخألا مراكم ممتأل تثعب امنإ ٠ هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور اميف ملسو هيلع يلاعت

 . ( ىيدأت نسحأف ىبرر ىنبدأ ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 ءايقلاو اهب كسمتتلاو ةليضفلا بح لمشي وهف « اريثك هانعم يف لوانتيريصق ظفل قلخلا لامكو
 ) ديعبلاو نييرقلار اجلا يلإ ناسحإلاو محرلا ةلص لمشيو « ةدوملا نطو ةرشعلا نسح لمشيو «اهقحب

 2( هب سانلا ءاقلو ؛ رشسلا لمشيو ؛ مهل شنكلا ةئطوتو ؛عضاوتلا لمشيو « مب قفرلاو سانلا بح 5

 ءارقإو ءايحلا لمشيو «ظيغلا بانتجاو سفنلا مظك لمشيو «ةوفجلا عنمو «ملحلاو ةانألا لمشيو
 طظلغلا عنميو (هدنع نعمل اميف دهزلاو (هذنع امب دوجلا لمشيو «فرعي مل نمو فرع نم يلع مالسلا

 لمشيو ؛ناسحالاب ءيسملا يلع درلا لمشيو (هترثع ةلاقإو ءءىسملا نع وفمأإ لمشيو ,ةظاظفلاو

 )2 ةلداجاو ةارامملاو ' ةرتاهملا كرتو ) ةيلهاجلا نع ضارعإلا لمشيو ,نحإلا نم بلقلا صيلخت

 ا ا دم اد

 للتلف انليلنلب

 ليكي ملسو هبلع هللا نيببنلا متاخ 7 0١

 8 .٠ . *ه* وع ©

 كتي الجال طاطا اجلاجلاا



 « سانلا عم فلآتلاو «نادجولا ةيبرتو «سفنلا بيذهت لمشي نسحلا قلخلا ةلمجلا ىفو
 :مهمالال ملألاو ؛مهنم ب برَقلاو ءءافعضلاب قفرلاو ؛ عضاوتلاو ؛مهل فككلا ءيطوتو ؛مهيلإ برقلاو

 .مثإل فناجم الو «منأت ريغ نم مهيف جامدنالاو ءمهرورسل رورسلاو
 .ةسيقألا بورضو ناهربلا رثؤيال امب «قحلا ىلإ ةوعدلا ىف رثؤي نسحلا قلخلا 1:

 هللا نم ةمحر امبف 7 ىدمحملا قلخلا تارمث ىف ىلاعت هللا لاق دقلو «ةوبنلا فاصوأ نم
 رفغتساو .مهنع فعاف ءكلوح نم اوضفنال بلقلا ظيلغ اظف تنك ولو 0

 .©"0«نيلكوتملا بحي هللا نإ ؛هللا ىلع لكوتف تمزع اذاف ءرمألا ىف مهرواشو مهل

 :وفغلا [ب]

 ىلإو ؛قحلا ىلإ ىداهلا نوكيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم ىلاعت هللا ايه دقلو -

 رثأو «ربكتساو ىغط نم الإ «سوفنلا عمجيو «بولقلا فلؤي ىذلا «لماكلا قلخلا هبهوف ؛ميقتسم طارص
 لب «ةوادعتب ادحأ تنعي الو ءقيدصلا برقيو «ريشعلا بحي ةئعبلا لبق ناكو «قحلا ىلع ىوهلا

 الو «ىداعي ال هحومجو ىوهلا نع دعتبيو «هلعفو انخلا لوق نع فعي «مهنيب رهاطلا كالملا ناك

 ! ثيغيو ؛لكلا نيعي ىذلا وهو «نيمألا وهو «قداصلا وهو «لمع وأ لوق ىف شحفي الو ءبخصي
 تامرح نم ةمرحل كاهتنا كلذ ىف نوكي نأ الإ هملظ نمع وفعي «رهدلا بئاون ىلع نيعيو «فيعضلا

 . ةليضف ىلع ءادتعاوأ هللا

 نييبنلا قلخ كلذك ءيسملا نع وفعي ةحامسلا هقلخ ناك دق ميرم نب ىسيع حيسملا ناك اذاو

 ءايبلس سيلو ءايباجيإ كلذ ناكو :ةصاخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نب دمحم قلخو «ةماع

 ( ىلص ىبنلا عياب هنأ نييشرقلا ضعب ىوري هنإ ىتح «روبصلا حمسلا رجاتلا ناك و ءرشلا بنتجيو ريخلا لعفي
 . مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا هرظتناف «دمحم نم هذخأي مل ءيش ىقبو «ةثعبلا لبق ةعايب ملسو هيلع ىلاعت هلل

 ١ هقح عيضيف «هيلإ ىدتهي الف لضي ال ىتح ,هيف هرداغ ىذلا هناكم ىف ميقيف بهذي ناكو «لايل ثالث

 .هل تباثلا

 ؛ةءاسإلا نع وفعلا ةنسب راسف ؛ةوعدلا ةماعد تناكف «ةوبنلا دعب ام ىلإ قالخألا هذه تدتما دلو
 ؛ نع: ضرعأر هنقرعلاب رمأو وفعلا ذخ)» :ىلاعتو هناحبس هلوقل ةباجتسا ةيلهاجلا نع ضارعإلاو
 ؟ نلأك نا نإو «لاهرب الو ليلد ريغ نم ناميالا ىلإ سانلا بذجي قلخلا كلذ ناك دقو ٠ , 9(هيلهاجلا

 [ ناك ةعقاو رك ذنلو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ميركلا ىبنلا قلخ احوضو هدازو «هتاذ ىف احضاو قحلا

 .مالسإلا ةيعاد اهيفوفعلا

 )١( نارمع لآ ةروس : ١65 . ) )1فارعألا ةروس : ١99.
 10100 1م 011717114445
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 ةرجش تن مئان وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب كتفيل ثراحلا نب ثروغ ىدصت

 نمؤم بلقب مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف .؟ ىنم كعنمي نم : لوقي وهو ؛لجرلا دي ىف هسأر ىلع
 : لاقو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هذخأف . لجرلا دي نم فيسلا طقسف هللا :١ قداص ناسلو
 ةيعاد راصو ءروفن دعب لجرلا بلق اندف هما حا لاق «(؛ ىنم كعنمي نم»

 دمحم ىف مهببحي هموق ىلإ لجرلا بهذ دقف ؛هلتق ديري ناك نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحن

 نب دنه هلاوقأ لمجم ىف لاق دلو . ا ا ا وع و ميكو

 تعا ربما 0 سرتحيو ؛ 0 يل 0
 0 حبقلا حبقيو ' هبوقيو نسحلا نسحبو ؛ سانل ىف 3 0 3 ب انهض ا ( هرشب

 مهنسحأ ةلزنم يا يسارا يا مهري ا زوج لو »” ل هذنع 5 أ هدنع 0 امخ ىمانلا ٠م هنولب ٠نذلا ءه: حبب ال
0 

 م دعي يأ انحأ نأ سياج بحي ١ل؛هيصن املج لك ىلسي هك
 ع لقو «لرقلا نيستا وأ اهب الإ دري مل ةحاح هلأس نم .فرصنملا وه نوكي ىتح «هرباص «ةجاح

 .ءاوس قحلا ىف ة هدنع اوراصو ؛هقلخو هطسب سانلا

 ىشغنالو «مرحلا هيف نيؤت الو «تاوصألا هيف عفرتال ؛ةنامأو ربصو ءايحو مكح سلجم هسلجم
 نوري ءريغصلا نومحريو «ريبكلا هيف نورقوي نيعضاوتم ؛ىوقستلاب نول ضافتي نيلداعتم «هتاتلف هيف
 41 يرحل نر افاطوو او حالا اذ

 سيل بناجلا نيل قلخلا لهس رشبلا مئاد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك ٠ :لوقيو
 سوي الو «ىهتشنال امع لفاغتي «حازمم الو بايع الو شاحف الو باخص الو ءظيلغ الو ظفب
 نم سانلا كرتو «هينعيال امو راثكإلاو ءارملا : ثالث نم هسفن كرت دق .هيف بيخي الو ؛هيجار هنم
 قرطأ ملكت اذإ ؛هباوث وجري اميف الإ ملكتي الو ؛هتروع بلطي الو «هريعي الو ءادحأ مذي ال ناك :ثالث

 م نع كح ةيافتلاو ةياذبلا (1)

 1-1 ص "هج ةياهنلاو ةيادبلا حش

 لااا( يؤ ب ب



 ؛هنم نوكحضي امم كحضي ؛هدنع نوعزانتي الو اوملكت تكس اذإف «ريطلا مهسوؤر ىلع امنأك ؛هزاسلج
 ىف هنوملحتسي هباحصأ نأ ىتح ءهتلأسمو هقطنم ىف ةوفجلا ىلع بيرغلل ربصيو ؛هنم نوبجعتي امم بجعتيو

 ؛هثيدح دحأ ىلع عطقي الو ءءيفاكم نم الإ ءانثلا لبقي الو «هودفراف ةجاح بلاط متيأر اذإ "17 قطنملا

 امأف .ركفتلاو ءريدقتلاو ءرذحلاو «ملحلا : عبرأ ىلع هتوكس ناك :لوقيو ..مايق أ ءاهتناب هعطقيف ءزوجي ىتح

 ملحلا هل عمجو «ىنفيو ىقبي اميفف ءهركفت امأو «سانلا نيب عامتسالاو رظنلا هتيوست ىفف «هريدقت
 .هزفتسي الو ءىش هبضغي ال ناكفءربصلاو

 ] : ةداعلل ةقراح هقالخأ [ ج ]

 هيلع نوكت نأ ىغبني امم هءارو ام ىلع هتلالدو «غيلبلا لوقلا كلذ ةُئزج ىف ةفقو فقنلو -
 ٍِع

 .ةباجإلا ىف هذه رثأو ءاهايإ ىلاعت هللا هلمح ىتلا ةلاسرلا بحاصو «قحلا ىلإ ىعادلا قالخأ

 قراوخلا مظعأ نم نإ لاق «ةيدمحملا ةوعدلا تبحاص ىتلا قراوخلا ادعم باتكلا ضعب لاق دقن

 «ناسنإلا ىنب نيب ةداعلل اقراخ ارمأ اهتاذ ىف تناكف ,هقالخأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم تناك ىتلا

 هللا نوصعيال :١ مهنوك ىضتقمب مهقالخأ تنسح ةكئالملا نأل :ةكئالملا قالخأ نم ىلعأ ىهن

 ةيناحورلا هيف تناك لب ةدرجلا مالسلا هيلع ىسيع ةيناحور هيف سيلو 20 نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام

 نيب ملسو هيلع هللا ىلص دمحمف «حورلا درو ءمسجلا بلاطم نم ناسنإلا ىف امب «ةيناسنإلا
 ةيبرتلل قالخأ نم هيف ام لكف ؛ةيدارإ ةيناحور هعبط ىفو «ةلماكلا ةيناسنإلا هيف ىلجتت ىذلا ناسنإلا سانل

 ءرشلا فك هتليضفف ءطق انخ ىلإ لدتي مل فيفع هنكلو ءاروصح سيل وهف «هنيوكت ىف لخد ةدارإلاو
 نيب ةكرعمبو ؛هدناعت ءاوهأو «هبلاغت تاوهش هل نم ةفعلاك تسيل ءروصح نم ةفعلاو ءهل بنجيو

 ام ءسفنأو ىلعأ نوكي بالغب هيلإ لوصولا نوكي امو ,ةليضفلل بلغلاو «ةفعلل ةرصنلا نوكت نيتوقلا
 .الهس اصيخر ءيجي

 هبيبر هركذ ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا دبع نب دمحم تافص لدا ولا )01(

 ىلع عجشي الف .هيجثري ريخل الإ رهظي ال رتس دق ةنازخ ىف هنأك هناسل نوكي ىأ «هناسل نزخي هنأ ءدنه

 بيرقتو مهبولقل فيلأت هيف نوكيو ؛مهديفيو «مهبطاخي نيذلا ىنعي اميف الإ قطني ال هنإ لب «ةرفن

 ؛لوق ىف رثكي الو ادحأ مذي الو ءءارم ىف ملكتي الو «قحلا ىذ ءاطعإب رمأيو مهبيرغ سينأتو «مهسوفنل
 اذإف «لوقلا ةمهن عبشي ىتح هئثيدح دحأ ىلع عطقي الو ؛تامرحلا بيعي ال ؛ناسللا طقس ةيشخ

 :امكح هلوق ناكو ءالصف همالك ناك وه ملكت

٠. 

 .رتستال هتاتلف ىشغيال ءاهب هماملإ اهانعم مرحلا نباو .... روكذملا باتكلا )١(

 0 : ميرحتلا ةروس (179)
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 ١ وح عفرل مالكلا مزل اذا الإ ملكتي الف ءهناسل ىلع ىلوتسا دق هنأ كلذ ىف لوقلا ةلمجو

 ءاهلمكم هنكلو ؛هتدارإ ىلع اجراخ سيل هناسلف ؛فورعم ءادس دسإوأ «ةدوم عرز وأ «فيلأتوأ ؛ لطاب ضفخ
 .قحلل هتدارإو اهناطلس تح ريسيو

 ههساسحإب لضافلا هماسحإ جزتميو ؛هباحصأ عم فلأتي هنأ هقالخأ نم ةيناثلا ةفصلاو ()
 ءمهنيب هتبحم عزوبو هنم هنأب سحي ىتح « ,مهريغص ةسيسخ عفريو ؛مهميرك مركبو مهسوفن ىلِإ باسنيل
 انسح ارمأ ىأر اذإو ؛هنم ةياعرلا عضوم هنأ مهنم دحاو لك نظي هنأ ىتح مهنم دحاو لكل هسفن ىلععيو

 ؛دعبيالو «برقيو «رفني الو «فلؤي ىذلا نيمألا ىداهلا قفر ىف هيلإ هبن احيبف ىأر نإو «هنسح نلعأ
 دحأل هسفن ىوطي ال ءاوليمي وأ اولفغي نأ ةفاخم لفخي ال ىذلا ظقيلا مهنيي وهو .لطاب نع تكسيال

 ةظلغ وأ ءهجو بيطقت ريغ نم هنم سرتحبو ءارش هنم مهوتي نم رذحي اصيرح ناكو «مهذقنيو «رش ىلع
 ؛مهسوفن هيلع ىوطنت ام مهرايخ لوقيل مهل هبلق حتقي فرلألا فيلألا هلاوحأ لك ىف وه لب لوق ىف
 نإف ءهرمأ ميقتسيو «لوزيف ابخ امبرو ؛ ,رهظيال اسيبح ىقبي لب ؛هسفن ةئيبخ رهظي نأ نم مهريغ ىبحتسيو

 .اهبهذي لب ءاهلبذي ءاملاو رونلا نع ةليذرلا دعب
 سلج ةعامج ىلع لخد اذإ وهف ؛ةلذ الو هيف ةعض ال ىذلا ميركلا عضاوتلا ةثلاثلا ةفصلاو ()

 ؛ةمحرلا حانجب مهسميو ؛ سلجملا ىف مهل نماطتيو ؛كلذ ىلع هباحصأ حو سلا ىهتني ثيح
 توكسلا ىف نوكي نأ الإ نسحي ال امع فرطلا ضغيو مهل هبناج نيلي ءرمتسم هرشبو ؛مهنيب ىوسيو
 ناك ننكي مل نإف :ضرعتلا ناك فكي مل إف: ةراشإلاب ىفتكي قفر ىفف دشرأ إو داشرإلا بجاول كرت
 اذك نولعفي ماوقأ لاب ام :لوقي لب «ةءاسإلاب ههجاويال ءيسي سانلا ضعب ىأر اذإف «ميمعت ىف هيبنتل
 .ارثأ غلبأو «لعفأ كلذ عم ناكو ؛فطلأ ناك مومعلا ىنعم هيف خيبوتلا ناك اذإ هنأ كش الو ءاذكو

 : ةيفص هتمعل هلوقك نايب نم ولخت الو ؛ةمكح اهيف ةرابعبف حزم نإو ؛اليلق الإ حزمي الو
 اذه ىف ىرت الأ « ابارثأ بعاوك ١ نكت ؛مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءتكبف ( زوجع ةنجلا لخدي لا
 .ةرخآلا لاوحأ نم لاح نع ربخت ةفيطل ةبعادم

 :ناغال طب نع الو ظفر علا هةرشلاو ةسنللالا نعني ةنيعبارل ةحيفسلا 0
 ناك ولو ءلوقلا رجهب قطنلا نإف اقداص ناك نإو «لوقلا ىف شاحف الو باخصالو تاروعلا عبتتم الو
 هنإف «لاطاب ةرصن وأ قح عايسض هيلع بترت اذإ الإ هب قطنلا حصيال هنإف هب ىمري نمل اقداص افصو
 . شحافلل ريخت ريغ نمو ؛هعوضوم رك ذي
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 ملكتي هنإف ءارارطضا قحلا هرطضي نأ الإ ءاقلطم اعانتما مذلا نع عانتمالا : ةسماخلا ةفصلا (5)

 0 ب ا
 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ,هقالخأ ركذ نم مالكلا اذه اهيلع لدي ىتلا : ةسداسلا ةفصلاو (5)

 لبق لوقلا ىف ركفي نم توكس لب رصحلا ئبعلا توكس سيل نكلو ءانرشأ امك توكسلا مزتلي ناك
 القعو املح هتوكس 2011111

 .ءوس هلوق ىف نوكي نمع اوفعو ءاضغإو
 لب «هب قلعتي ءيش هزفتسي الو ؛هتاذب لصتي ءيشل بضغي ال هنأ : ةعباسلا ةفصلاو (0)

 .هللا دح ماقي ىتح تكسيال كلذ ناك اذإف «هتامرح كهتنت نأ هلل الإ بضغيال

 ؛تاحمللا هتوفت ال «لاجرلل افاصو الجر ناك دقو ؛ةلاه ىبأ نب دنه هب هفصو ام اذه -

 هنع ئبنت ام ضعب كل انصخل دقو ؛تارابعلا نم سوفنلا لئاخد فشكنتو ؛تارظنلا هيلع ىفخت الو

 .تاملكلا

 «ءينه قلخ اذو ءايفو ءاريشع ناك فيك فرعتل ءهوطلاخو هورشاع نم لوق نم اضعب لقننلو
 .ءافج الو «ةوفجال

 ءابعأ لمحي وهو ؛هترشاع ىتلا ىهو ؛ةشئاع نينمؤملا مأ هتلاخ نع ريبزلا نب ةورع ىور دقل
 هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم قالخأ ىف تلاق اهنأ - ا يا اب

 ائيش هديب برض الو «ةأرما الو ءطق امداخ هديب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر برض ام ٠ ملسو

 . «لجو زع هلل مقتنيف ؛هللا تامرح كلهتنت ىتح ؛هيلإ ىتؤي ءىش نم هسفنل مقتتنا الو ءامئإ نوكي نأ الإ

 : لاقف «هبحاص ةريره وبأ فصو دلو
 ىف اف الز ءافسنم الو ادت نكي ل ءونأو أب ءاعيمج ربديو ءاعيمج لبقي ناك

 .قاوسالا

 ةلماعم نم مالسلاو ةالصلا هيلع ناك امع ءيبني «ليلجلا ىباحصلا كلذل فصولا اذه نإو

 : تافص ثالثب اذه ىف هفصو دقو ؛سانلل

 نم فرطب هملكي وأ ايبناج ءاقل هاقلي الف ءهاقلي نم ىلع اهلك هسفنب لبقي هئاقل ىف هنأ : الوأ

 | هكرت نإف «هرابدإ ىف حضاو وه امك «هلابقإ ىف حضاو وه لب «نيهتسملا لابقتسا لبقتسي وأ «هناسل

 ىوي وهو هيلإ عمتسي ملو ؛هيلإ عمتي مل اثيدح ىقيي الف هكرتي ذئدنعو ؛هثيدح متي نأ دعب الإ هكرتيال
 .اربدم

 ١ هلالي ايي ل ل ا ا ا ا ا ا ااا

 بحت م دمحم سصق ىصىناسن الا لم اكنلا ِ انني
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 دقو ,هتداج نع لوملا جررخب 0 « شحفب سانلا هبجي نكي مل هنأ 5 ةيناثلا ةفصلاو

 .ةلاه ىبَأ نب دنه هبيبر فصو ىف اذه ىلإ انرشأ

 لك ناك لب «قاوسألا ىف لداجي الو ءبضاغي الو ءبحصي ال هنأ - ةثلاثلا ةفصلا

 نوكي ام غلبأ اعضاوتم هل هبيبر فصو نم دافتسي امك ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلإ انرشأ دقو
 .ادبع ايبن نوكي نأ راتخاف ءادبع ايبن وأ ءاكلم ايبن نوكي نأ نيب مالسلاو ةالصلا هيلع ريخ دقلو «عضاوتلا

 ةيهجنع مهيف «سمش موق ىف نب دقو نيملاعلل ةمحر ىلاعت هللا هثعب ىذلا هلم ىبنلا وه اذه
 ءدذبعلا قر ررتخيف اتخيف «دبعلا قرو «كلملا توربج نيب مهل ثوعبملا مهيبن ريخي «ةيبسن ةسرطغو ةيلهاج

 دعتبيو ؛«مهنم يل داشرلاف ءاهيلع ولعي نأ ال ءسوفنلا نم برقي نأ ديري هنأل

 .مهيلع ىلعتسي نمع
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرخ ٠ لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةمامأ وبأ ىور

 دبع انأ امنإ.لاقو ءاضعب مهضعب مظعي مجاعألا موقي امك اوموقنال : لاقف ,هل انمقف ؛ اصع ىلع اثكوتم

 > .« دبعلا سلجي امك سلجأو ءدبعلا لكأي امك لكأ

 لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر رمع ثيدح ىفو : ضايع ىضاقلل ءافشلا باتك ىف ءاج دقو
 دبع اولوقف «دبع نأ امنإ «ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك ىنورطنال ٠ لاف عليو هيلع ىلعتاللا ياؤدلا

 كيلا نإ: تلاقف «هتءاج «ءيش اهلقع ىف ناك ةأرما نأ هنع هللا ىضر سنأ نعو . .« هلوسرو هللا

 سلجأ تكش ةنياملا قرط ىأ ىف نالف مأ اي ىسلجا  ملسو هيلع هللا ىلص لاق .ةجاح

 , "”[كتجاح ىضقأ ىتح «كيلإ

 الو «تيبلا ةنهم ىف هلهأ نيعي ر ءفنكلا ًأطوم هلهأ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ناك دقلو

 فلعيو «ريعبلا لفعيو (ةسفن مدخيو «هلعن فصخيو ( هيو عقريو (هتأاش بلحيو هبوت لسغي ؛ «فكنتسي

 .هتعاضب لمحيو ' مداخلا عم لكأبو ؛هحضان

 هللا ىلص هللا لوسر َتيَقْلو «لاجرلا نم اهنيعي نم ىلإ تجاتحا اذإ ةنيدملا ءامإ نم ةمألا تناكو

 .صوقنم ريغ اروفوم اهنع فرصني مث ءاهيضقت ىتح ءاهتجاح ىف اهناعأ ملسو هيلع ىلاعت
 )١( ج ءافشلا ١ ص 75.
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 : كلليه

 لجرلا ةبيه نوكن ام دشأ بولقلا ىف هتبيه تناك «ليلذلا ريغ ميركلا عضاوتلا اذه عمو - لي

هتبيه طرف نم هملعي امل الإ هعضاوت ناك امو «نيملاعلل الوسر ىلاعت هللا هراتخا ىذلا
 كلذب اهفطليف ء

 « عضتي نإ ريغ نم عضاوتلا اذه عضاوتي ال هنإ لب «ناتيخأتم امهف «ةدحاو ةئيه نم اعبن امهنإ لب «عضاوتلا

 . عدي اميفو «لعفي اميف ةناهملا ىلإ لزني هنأب سحي ال ؛هسفن ىف ايوق نوكي نم الإ

 ىلع لدي امب هتباحص نيب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا سلجم نوفصاولا فصو دل
ا هفحي مالسلاو ةالصلا هيلع هسلجم ناك دقف هتمسو ؛هراقو ةوقو ؛هتباهم ميظع

 ءراقول

 .هتدارإ نع نودعبي الو «هلوق نع نوجرخيال ءاوتمص تمص اذإف ؛لوقلا ىف نذأ اذإ الإ نوملكتي ال

 ظ .نانئمطاو عضاوت ىف نكلو

 مهتاكسإ ىلع رداق وهو «لوقلا فافج هنم نوكي نأ ريغ نم هسلجم ىف لوقلا ىف نلسرتسي ءاسنلا ناك

 ظ .نهعنمي الو « نهضمري ال هنكلو «هتارظنب

 هللا ىضر رمع لخدف هيلع نحياصتف ؛ ؛هلاؤس ىف نقباستي نكف «ةوسنلا ضعب دشري ناك دقو

 ىلاعت هللا ىلع هللا لوسر مستباف : نتكسف ؛ «لاؤسلا ىلإ قباست ىف نحياصتي نهو «هنع ىلاعتو كرابت

 ؟ ككحضأ ىذلا ام «هللا لوسر اي كنس هللا 00 رمع لاقف (ةلس تدب ىتح ملسو هيلع

 :رمع لاقف «نتكس كنْأر ملف «ىلع نحياصتي نك ةوسنلا ءالؤه : ميحرلا فوعرلا ميركلا لوسرلا لاقف
 لوسرلا اهتكسأف . ظلغأو ظفأ كنكلو : نهادحإ تلاقف .هللا لوسر نبهت الو ىننبهنأ نهسفنأ تاودع ىأ

 .( رمع هيف ريسي جف ىف ريسي ال ناطيشلا نإ ءال :١ هبحاص نع ةظلغلا ايفان « بيهملا ىوقلا لاقو

 «بولقلا ىلإ لصيل نماطتي هنكلو ؛بوبحلا بيهملا ىبنلا لب ىبنلا نم ةبيه دشأ رمع نكي ملو

 .اهضاوتمو ابيهم هيلاح ىف هتياغ داشر لاف «دشرتل الإ تناك ام هتبيه اهنكلو « به هتبيه كرتي الوهو
 هذه طلسي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك ام نكلو «عئاقوو روص اهل ثعبلا ًادبم ىف هتبيه رابخأ ناو

 الو ةبهر هلخدي ال ىذلا درجلا عانتقالا نع ةوعدلا ةباجتسا نوكتل ءاردان الإ اهبحاص ضرفت ىتلا ةبيهلا

 .ةمايقلا موي ىلاعت هللا اضر نم نوكي ام الإ بيغرت

 . 75 ص ١ ج ءافشلا(١)
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 هةر ووو ووو

 درفناو ءاتيقم ءازهتسا مهيف ىأرو ءهجول اهجو كرشلا ءامعز نيبو هنيب ةهجاوملا تناك نإ نكلو
 .نيتعقاو كلذ نم ركذنلو «ةينابر ةبيه نم ىلاعت هللا هبهو امو ؛هتوقو «مههيلع ىلاعت هللا سأب نيب ؛ مهب

 «تيبلاب فوطي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ صاعلا نب ورمع ىرري هنأ  امهادحإ
 كلذ ودبيف ؛لوقلاب اوزمغ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رم املكف ءهئانف ىف نوسلاج شيرق نم الملا
 ؛نمؤملا ةوق ىف مهل لاقو فقوو «مهيلإ تفتلا مث ءاعبس فاوطلا متأ ىتح كلذ اورركو ؛ههجو ىف
 مكتثج دقل ؛ سطاعملا هذه هللا مغرأو ءهوجولا تهاش شيرق رشعماي : لئاقلا ةبيهو «قداصلا ةمزعو
 هوفري ناك الإ دحأ مهنم ناك امف ؛مهعزفأو هلوق مهعارف «مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك وأ «حبذلاب
 . طق ارش كيلع انملع ام .اروفوم مساقلا ابأ بهذا :لوقيو «لوقلا نسحأب

 ناك امو ءاذه ىف ةلصافلا ىه تناك نيملاعلا بر هايإ اهحنم ىتلا ةيناسنإلا ةبيهلا نأ كشالو
 .ىوق بيهم نع هرودصل الإ «ىسفنلا رثألا هل مالسلاو ةالصلا هيلع هقاس ىذلا ديدهنلا

 هامس ىذلا ماشه نب ورمع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع انايغط سانلا دشأ نأ - ةيناثلا
 لب ؛هعنمي ميرك قلخ الو ؛هديقي لوقلا ىف فرش ال ءارجاف ناك دقف لهج ابأ قحب ىمالسإلا خيراتلا
 ةوعدلا ىلع سانلا فطع ريم هرباصي مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ناكو ( هعفلي نيفدلا دّمحلا ناك

 ,هلطامف ؛ هيلع نيد برعلا ضعبل ناك دقلو .هل هربصو رشلا ىلإ هعافدنا ىف توغاطلا اذه كرتي ؛ةيدمحلا

 هولاحأت ( هنيد هودأتسيل هتلك اش ىلع مه نمي ةكم ءامعز ضعبب نيعتسي نأ ىأرف دادسلا نع عنتمأ مث

 ىبنلا بهذف «هب نيعتسي لجرلا هيلإ بهذف  ملسو هيلع هللا ىلص هللا دبع نب دمحم ىلع - امكهت
 لوه نم ؛دعترت هصئارفو ؛هيلإ جرخف «بابلا قرطو ؛ةيغاطلا لهج ىبأ تيب ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع

 .ههابشأ نييلهاجلا ةكوحضأ وه راصو ءارغاص نيدلا ددسو للملا

 هيلع لحخد .مالسلاو ةالصلا هيلع هتبيه هلانت نم شأج نم ففخي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو
 ىنإف ءكيلع نوه ٠ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «ةدعر مالسلاو ةالصلا هيلع هتبيه نم هتباصأف «لجر
 . (ديدقلا لكأت تناك شيرق نم ةأرما نبا انا ءكلمب تسل

 لاقو ؛ليوارس ىرتشاف«ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم قوسلا تلخد : ةريره وبأ ىورو
 بذجف ءاهلبقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دي ىلإ رجاتلا بثيف , «نازيملا فوأ ) ىأ حجرأو :نازولل
 تبهذف « ليوارسلا ذخأ مث . مكنم لجر انأ امنإ كلمب تسلو ءاهكولمب مجاعألا هلعفيام اذه :لاقو ؛هدي
 .( هلمحي نأ هئيشب قحإ ءيشلا بحاص :٠ ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ؛اهلمحأل

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا متاخ -
 تيا يايايام اجلا جنها احا دياي يايا يايا ايار اماعاملاملا



 دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا دبع نب دمحم نإو «ةبيهلاو عضاوتلا هيف ىقتلي نم سانلا نم ليلقو

 ىذو ةجاح ىذ لك نم اهيف برقي ةجرد ىلإ عضاوتلا نم لزنو «ةبيهلا تاجرد ىمسأ ىلإ لصو
 .هتجاح ىف ةجاحلا وذ هوجريو فيعضلا هب سنأي ءفعض

 ةردق مهسفنأ ىف نودجيالو ءمهسوفن ىف فعضي نوسحي نمم نوربكتسي نيذلا رثكأ نإ
 اوففخيو «صقتلا اوضوعيل «مهيلع ىماستلاو سانلا طمغو ءايربكلاب لونيعتسيف مهتبيه ضرفت ةيصخش
 هنع اوقلأ اذإ هب نولاعتي بصنم وأ ءاوبهذ دّقف بهذ نإ ءلام اهردصم : ةيعانص ةبيه اوقلخي وأ ءفعضلا
 ةليضفو ملع نم ىلاعت هللا هحنم امبو «ىلاعت هللا نيوكتب ةببهملا بضل رتابأ اضل رنيم اوبيصأ
 «مهب ةناهتسالاو ءسانلا ىلع اهب ءالعتسالاو ةسرطغلاو ةيعانصلا ةباهملا ىلإ جاتحتال اهنإف . سفن ةوقو

 يق

 نيعم نم ناعبني ناونص عضاوتلاو ىه ةليضفلاو قلخلاو ملعلا نم ةدمتسملا ةينيوكتلا ةيرطفلا ةباهملا
 بجرت ةباهملا نإ لب «ىعانص ءاذغ ىلإ ةجاح ىف تسيل ةيرطفلا ةباهملا نأل «ناقرتفيال امهف ء«دحاو

 .ىعامجلا لماكتلا اوفلأتلا ن وكيل عضاوتلا

 : حماستلاو وفعلا

 اهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ةشئاع تلاق دقلو «ميرك قلخو ميلس بلق نم ناعبني - 9
 هجاهنم عبتيو ؛هيدهب ذخأي وهف 2( نآرقلا هقلخ ناك ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا قلخ ىف اهيبأ نعو

 ""”«نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ) : هلوقب هرمأي ىلاعت هللاو ءءاوتلا الو ءجوك ريغ 4
 هنيبو كنيب ىذلا اذإف «نسحأ ىه ىتلاب عقدا ؛ ؛ةئكيسلا الو ةنسحلا ىوتست الو) : ىلاعت هلوق ىلإ عمتس

 . "(ميمح ىلو 0 0

 اعلا نو ءمهئاطخأ نع زواجتملا ءسانلا تاوفه نع وفعلا نوكيل ,ةئعبلا لبق ىلاعت هلل أيه دقو
 'أ دبال قحلا ىلإ قلخلا دوقيل لمعي نمو :ناغضألاو داقحألا نم ايلاخ ابلق الإ نانكسيال ةحامسلاو

 ؛هنم ناك ام ىلع ءيرما لك ةبساحمو ؛ناغضألاو داقحألاو ءارولا ىلإ رظنيالو همامأ وهام ىلإ هرظن نوكي
 نوكي لب «لبقتسملا ىف هب مايقلا هيلع بجي ام ىلإ هريكفت نوكي الف «ءارولا ىلإ اهبحاص دشت ىه امنإ
 ىربد نوكيال «قحلا ىلإ ايعاد ةلاسرب ىتأي نمو ءىضاملا ىف تناك ىتلا هماقسأ نم ظيغ ءافش ىف هريكفت
 .لبقتسملل الماع نوكي لب ءرضاحلا نع ىضاملا هلغشي سفنلا

 )١( تلصف ةروس (1) .1949: فارعألا ةروس : 75.
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 رورو روورووووورودودودبيورددباوءوددودوديءودءددمدددب

 0 ور ويبروروورو ووو ور ورو ووو تو ووو ووتروو صوور ووو وو ووو ووو ووو وتوت بوو ووو ووجود جو و حوحو ووو ووو سو حو

 ىوقأ لمحيل هقلخ ىذلاو ؛هيبدأت نسحأف هبر هبدأ ىذلا مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم
 نم ءهل ىلاعت هللا هأيه ام ىلإ امئاد اهجتم هبلق نوكيل «ليمجلا حفصلا ىلع هبر هابر «ةياده مظعأو ؛ةلاسر
 هل غرفت بجاو نم ناك امو «هنذأ ربد اهعضي نحإ نم ناك امف ءاهل اغرفتم «قحلا ىلإ ةوعدلا لمح
 نع لغشي رودصلا كسحف ؛نحإ اهؤلمتالو ءدقح هسفن لغشي الف ؛هجو لمكأ ىلع ةلاسرلا غلبيل
 .نغض هلغشي ْنَأ قوف ىلاعت هللا ىبنو «ةوادعلاب ىرغيو «تالصلا دسفيو «لمعلا

 هنأ هتايح خيرات ىف ملعي ملف «ىلاعت هللا هثعبي نأ لبق كلذك مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ناك دقلو
 ؛لماكلا حفصلا نلعي ةلاسرلا رخآ ىف هنإ لب «تاوادع نم هثبت تناك امو ةيلهاجلا داقحأب هسفن لغش
 نب ثراحلا ىمع مد هب أدبأ مد لوأو ؛عوضوم ةيلهاجلا مد كي دسف ةوق يف لوقيف
 .(«بلطملا دبع

 ولو ؛ةميمنلا عنمب كلذو ءناغضألاو داقحألا ماسم لك دس ىلع اصيرح ةئعبلا دعب ناك دقلو
 لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ حيحصلا ثيدحلا ىف تبث دقق ءاقدص لقتم ناك
 0 ردصلا ميلس انأو مكيلإ جرخأ نأ بحأ ىنإ ائيش دحأ نع دحأ ىنغلييالا

 هسفن صخي مادام لمع لمع ىلع امول هجوي ناك ام ميركلا حفصلاو ميركلا وفعلل هتبحن
 ءيشل ىل لاق ام هللاو ٠ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مداخ كلام نب سنأ لوفي
 | ( عنصت مل مل هعنصأ مل ء ءيشلالو ءاذكه تعنص مل هتعنص

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك : رضحلاو رفسلا ىف همدخ ىذلا ريشعلا كلذ لوقيو
 لوسر هب ىنرمأ ال بهذأ نأ ىسفن ىفو - بهذأ ال - : تلقف «ةجاحل ىنلسرأ ءاقلخ سانلا نسحأ نم
 هللا لوسر اذإف «قوسلا ىف نوبعلي مهو ؛نايبص ىلع رمأ ىتح تجرخف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 لاقف «كحضي وهو هيلإ ترظنف : لاق ىئررو نم ىافقب ضبق دق ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 يساوي اب با :تلقف .؛كترمأ ثيح تبهذ «سنأ اي
 ( ةجاح نم هيلإ بلط وأ هرمأ ثيح ىلإ ملس هيلع

 تدب دقو «هانعم ىفو ؛هازغم ىف ريبك هنكلو ؛ةيدمحما ةوبنلا رابخأ ماقم ىف اريغص ودبي ربخ اذه
 الو ,همال امف ءارهاظ هلوق دريو ؛هدناعي وهو همداخ حماسو افنع هنأ ىف -الوأ «قالخألا ةحامسو ةحامسلا
 .رومأم ريغ اراتخم الإ بهذي الأ لبقو ؛هريدقتل هكرت هنكلو هيلع اهبستحا الو «هيلع بتع

 )١( ص 5 ص ةياهنلاو ةيادبلا 55.

 روكزملا باتكلا (؟) .

 00 ا ل يلا اف لي ل ايل يففللاف

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ حط
 ياي ياي اليا يللي يمنيه يا احا نيالا ملال جاجااجلاااولاخلاملا



 .ةبضافم وأ 0 قالغإ ىف 0 الو 0 د

هيلع ضبقيف «كلذ عم هبعادي هنإ لب ,بضغي الأب فتكي مل : اثلاثو
 ظ ابعادم هيداني مث «هافق نم 

 .هتدارإ درو ؛هدناع ىذلا وهو «هريغصتب هللدي «سينأ اي اكحاض

 ( كترمأ ثيح تبهذ ١ لاعفألا رهاوظ ىلع ةذخاؤملا مدعو ءوفعلاو ةحامسلا راصتنا انلعم لوقي مث

 ,ةحامسو وفع ىف اهسنؤيو «قحلا ىلع اهضورف ةدراشأ سوفنلا وعدي ىذلا ىبنلا قلخو 95

 .ارمأ نوكت ىتح ءطق ولعت ال ةراشإلا نإ لب ؛ليمج حفصو
 ؛ةيشاحلا ظيلغ درب هيلعو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم ىشمأ تنك» اذه سنأ لاقو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر قتاع ةحفص ىلإ ترظن ىتح ءاديدش اذبج هئادرب ذبجف ىبارعأ هكردأف

 ىذلا ىلاعت هللا لام نم ىل رم دمحماي :١ لاق مث «هتذبج ةدش نم دربلا ةيشاح هيف ترْثأ دق هب اذإف . ملسو

 . ( ءاطعب هل رمأ مث ءكحضف هم هللا لوسر هيلإ تفتلاف (كدنع
 جلاعي وهف «ىذألا دتشا امدنع هقلخ ناكو «ةئعبلا لبق هقلخ وفعلا كلذو «ةحامسلا هذه نإو

 ءاش نم هب ىدهي هنكلو «هب نميال ىذلا « ؛ليمجلا حفصلاب ءاذيإلا جلاعيو «لوقلا ىف قفرلا شيرف فنع

 ١ ىلع رذت ال بر 9: حون هيبن نع ىلاعت لاق امك ىلاعت هللا نم بلطل ءاساسأ وفعلا نكي مل ولو «ىلاعت هللا
 لضف هللا نكلو 2" ارافك ارجاف الإ اودليالو كدابع اولضي مهرذت نإ كنإ «ارايد «نيرفاكلا نم ضرألا

 .اهداش رإلو اهتيادهل اليبس نوكي ام ىلع هقالخأ نوكت لوسر ةمأ لكلو ؛ «ضعب ىلع نييبنلا ضعب

 ىلإ أجل امو «ىذألا ىف تغلايو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبسنلا شيرق تبذك امل هنأ ىور
 ١ كموق لوق عمس دق ىلاعت هللا نإ ٠ هل لاقف مالسلا هيلع ليربج هانأ مهءاهفس اورغأو فئاطلا ىف فيقث

 :لاقو هيلع ملسو لابجلا كلم هادانف - مهيف تئش امب هرمأتل لابجلا كلم رمأ دقو «كيلع هب اودر امو ءكل

0 

 8 لو هرلتقو هوذأو ب هوفعو ياا 500 إو

 رصتني نأ ىلإ رمألا لآ مل 7 « هل هوداك 3 اديك أوكرت امو 5 الإ | لاتقلاو لتملاو ىذألا باو نم اباب

 1 ارزؤمارصن مهيلع

 . كك حون ةروس 0(

 0 م ل م ا ااا

 ٠

 ةيديحلا هل دمحم سىق ىناسن الا لماكتلا
 قلاناسلل

 ا ا يالا
 دا

 رووو

 ))إ1»*ششه!©ظضظظس 90 م لل ل م يل م م
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 لوووو ووو

 لهأبو هب نوعنصي اوناك اميف ركفي ملو «شيرق نم الملا ىدان «ةمركملا ةكم هل ىلاعت هللا حتف امدنع
 نم داقحألا ةلازإو ؛مهبولق بيرطتو ؛مهعم هلثأ ىغبني اميف ركف هنكلو ءرصنلا مهل ناك نإ ناميإلا
 ام ميرك خأ نباو ميرك خأ اولاق مكب لعاف ىنأ نونظت ام : هعضوم ىف هأر دو ىف مهل لاق دقف «مهسوفن

 ؛مكل هللا رفغي مويلا مكيلع بيرثتال ١ :هتوخإلل فسوي ىخأ هلاق ام مكل لوقألاق .اريخ الإ نظن
 ادهع راع هنذأ ربد اهعضرو داقحألا ىهنأ كلذبو «ءاقلطلا متنأف اوبهذا 0 2 وهو

 سانلا نم ملأت ناردأ امهدحأ : نيرمأ نم هسفن رهطي نأ هيلع بجي «قحلا ةياعدب يعادل نإ
 ؛اهلثمب ةءاسإ ةلباقمل ال «مهتيادهل ءاج هنإف ؛مهنم ناك شحفل وأ ءرودصلا كسحل وأ ؛هب اوقبس ىذأل
 نايس لمي نب الإ كلذل جالع الو «قح ذخأوأ اح تناك نو «مهب ةمقلب هسفن لغشي ل

 نم ىعادلا نكمي - تائيس نم فلس امع وفعلاو «نايسنلا اذهل ليبسلا وه ؛ حماستلاو ؛ىضاملا

 .قحلا نم الإ صالخلا

 ءانفلاو ءراثيإلا ىضتقي كلذو ؛هسفنل لمعلا ىف ركفي الف «هسفن نع ةرثألا دعي نأ: امهيناث

 ىف نكي مل اذإ قوقحلا كرت بيلغتب نوكي امنإ ؛ةرثألا نم سفنلا ريهطت نإ ؛ ؛اهيلإ وعدي ىتلا هتوعد ىف

 لب ؛ةيصخشلا هقوقح ىسني ىعادلاف ؛ماع قح نع توكس وأ ءقحل ضفخ وأ («لطابل ةماقإ اهكرت

 ىكلف  هقرقح ىف لهاست نإف هتياعد تابجوم نم ارمأ الو ءاماع اًمح كرتيالو «كواهت ريغ نم اهلمهي

 .ةماعلا قوقحلل هلكب غرفتي

 نأشلا نوكي فيكف «سانلا نم هل نورصانلاو «قحلا ةاعد هيلع نوكي نأ ىغبني ام كلذ ناك اذإو
 ىأ ىف طرفي الف سانلا قوقح ركذيو ءاهنع وفعيف «هسفن قوقح ىسني هنإ 'نيملاعلا برل لوسر وه نم
 .اهنم ءزج

 مل ٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فصو ىف اهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع تلاق دقو
 .( حفصيو وفعب نكلو ؛ةئيسلا هع ةئيسلاب ىرجي الو ,قاوسألا ىف اباخص الو ءأشحفتم الو ءاشحاف نكي

 نوكي الف ؛دحأ ىلع اهريثي ام لك هسفن نع ىفنيو ؛ريخلا الإ لمحي ناك ام ةلمجلا ىفو

 : هوايح

 لمعيو ؛ ؛لوبقلاب سانلا هاقلتي ال ارمأ الو «ةليذر نلعي الف :ةليضفلا فلاخي ام هنم رهظي ال «نوفلأي ال امب وأ ؛مهرفني امب سانلا صخشلا ءيجافي الأ ىلع لمعلا ىف اهرثأ رهظي ةيسفن ةفص ءايحلا -
 22111111111 للا ا ا 0 0 1 ل ب يي يي يي ا يان

 ملسو هيلع هللا ىلص نيببنلا متاخ يححح
 9 . 4 هه نود

 كتي يا اي ا يا جا ااايااةاطلاخلا



 اهنأ ىأرلا ىداب ودبي وأ .ءايحلا عم سبتلت تافص كانهو ءامثإ نكي مل ام ةيعامجلا سفنلا ءاضرإ ىلع
 .هضراعت

 كلذو ؛ءايرلا نم عون هيف توكسلا نوكي لق هنأو « ىسفن فعض ءايحلا نأ لنا ضعب َْض لدقف

 هدنع نم نأل لامكلا نع أشني امنإ ءفعض نع أشني الو ءافنغض سيل ىقيقحلا ءايحلا نأل ؛ لطاب

 ءالوذرم سانلا هدعيوأ هناذ ىف لوذرم وه ام هنم رهظي الأو «هتاذ لماك وه ام الإ هنم رهظي نأ بحي ال ءايحلا

 ؛ ةيعامتجالا دويقلا نم عالخنالا رهاظم هقنرت نأ نم عمتجملل ءافصو ءاقن هنكلو ءافعض سيل كلذو
 .ايسفن اطبر داحألا طبرت ىتلا ةيناسنإلا طباورلا نم للحتلاو

 ىفو ؛هعضوم ىف قحلا لوق نإف ؛لامكلا ةورذ وه امهيقالت نإ لب «نايقالتي ءايحلاو ةعاجشلاو

 هنإ لب فايع عي هيلإ ةجاحلا تقو ىف قحلاب قطنلا نع توكسلاو ؛ءايحلا عم مءالتي بسانملا هتفو

 لوق ةعاجش ىف رثأ ءايحلل ناك اذإو ءرهظت نأ نم ةليذرلا ىلع قيبضتو ؛ ةليضفلل ةيامح ءايحلاو «ءاذختسا

 ىدهأو «أتيشت دشأو ,ىدجأ نوكيف «فنع ريغ نم قفر ىف هيلإ ةوعدلا ىلع لئافلا لمحي هناف «قحلا

 . ءايحلا اهعنميال ؛ةوقلا فصو ذخأت هب ةرهاجم قحلا ىضتقا نإو « اليبس

 ؛ نيعلا ضمغتوأ ؛هطمغتال وأ «قحلاب الإ قطنت الأ ءايحلا امنإ «ءاير ءايحلا ىف نأ دحأ نظي الو
١ 

 ١ نوكت نأ الإ ةداوه ريغ نم كسمتسملا ةسايس قحلا سوسي نأ نم هبحاص نكمي ءايحلا امنإ ؛لطابلا ىلع

 . اقفر

 وا

 11747077 تنل نت زنا نبل ىلإ لن نن نن د تا ونا

 ةقر ءايحلاف ءءاضغإلاو ءايحلا امأو : ءايحلا نايب ىف ءافشلا ىف ضايع يضاقل ركذ دقلو
 5 | امع لفاغتلاوه ءاضغإلاو ,هلعف نم اريخ هكرت نوكي ام وأ ؛هتيهارك عقوتي لعف دنع «ناسنإلا هجو ىرتعت

 تاروعلا نع مهرثكأو ؛ءايح سانلا دشأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناكأز «هتعيبطب ناسنإلا هركي
 ىبأ نع ... ةيآلا مكنم ىيحتسيف «يبنلا ىذؤي نإك مكلذ نإ ) ىلاعت هللا لاق . ءاضغإ

 نم ءايح دشأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك9 : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىردخلا ديعس
 ("'«اهردح ىف ءارذعلا

 ىلع لدي اهنم اضعب ركذن ,هلاوحأ ةماع ىف ودبت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءايح رهاظم نإو
 : اهرئاس

 اذه ل ؛ ماعطلا نولوانتي 5 طرفل اوناك هباحصأ ضعب نأ (أ )

 ؛هلهأ ةحارل قالقإو ؛هتيب ىف بارطضا هنم نوكي دقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىذؤي

 0 1 وبلا بايو وجواب واو ابا

 )١( ج ءافشلا (0) ه7 : بازحألا ةروس ١ ص 18 .

 ملال ل ل ا م ا ل ل 0 ل ش7 اللا 0102 2101

 د ة© دمحم ىف ىناسن الا لماكتلا |ىإ
 لكاس 8.

 222 ا ا ل الا ااا: اا: الا 2اا ا 7 00101201212121 ____10اا

 3 77و توت تاز إى توون تت تش رش شت تحدت ناتج تت وت تا تت توت سنت رت تا وتوت وت حى حج جس حج تزوج نو جتنا جعار
24 

 : 11و



 ىفعأو «ماقملا اذه ىف بدألا نينمؤملا ميلعت ىلاعت هللا ىلوت ىتح ةراشإلا عاونأ نم عون يأب هب ريشي وأ
 نأ الإ ىبنلا تويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهيأي 7 : ىلاعت لاقف «هئايح نوناق فلاخي نأ نم هلوسر
 اورشتناف متمعط اذإف ءارلخداف متيعد اذإ نكلو ؛هانإ نيرظان ريغ ماعط ىلإ ؛مكل نذؤي

 ىبحتسي ال هللاو ؛ مكنم ىيحتسيف ىبنلا ىذؤي ناك مكلذ نإ ؛ثيدحل نيسنأاتسم الو

 مكبولقل رهطأ مكلذ «باجح ءارو نم نهرلأساف اعاتم نهومتلاس اذإو ,قحلا نم

 . « ادبأ هدعب نم هجاوزأ اوحكنت نأ الو ءهللا لوسر اوذؤت نأ مكل ناك امو :نهبولقو
 دحأ نع هغلب دق ناك اذإ هنأ ءقحلل عايض ريغ نم ةهباجما مدعو ؛هئايح رهاظم نمو (ب)

 ناك لب «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هبجي الو «عرشلا ىف هركي ام لعف هنأب ههباجي ال «ههركيام
 . هلعاف ىمسي الو هركنتسيو لمعلا نع ىهنيف (.اذك نولوقي وأ اذك نوعنصي ماوقأ لاب ام :١ لوفي

 نم لكل الماش راكنتسالاو ءاماع ىهنلا لعجي الوأ هنإف ءءايحلا رهاظم نم رهظم هنأ قوف كلذ نإو
 هقلعت ريغ نم هناذ ىف لعفلا حبق ىلع ميمعتلا كلذ نإ كلذ قوفو ؛لمعلا اذه هنم عقي نأ لمتحي
 نأل ؛ةمكحلا وه كلذ نإف اذه لك عمو «هلعاف ىلإ رظن ريغ نم لعفلل راكنتسالاف «هنيعب صخشب
 امك «ناطيشلل ةناعإ ىزخلا راركت نإو ءرارمتسالاو ةرهاجما ىلإ موللا راركت رجي دقو ؛هيزخ هيف لعفلل ةهباجما
 ىلص ىبنلا مهل لاقف هللا كازخأ :رمحخ برش ىف دودح اولاق موقل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لق
 . (ناطيشلا هيلع اونيعت ال ١ ملسو هيلع ىلاعت هللا

 عقو اذإف ؛هعوقو ردني ناك اذإ لعفلا نأ ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هئايح رهاظم نمو ( ج )
 ةيهاز ةرفصعم بايث هيلع لجر ةرم هيلع لخد ؛هوهبني نأ ىلع هباحصأ ثحي لب ؛يهنلاب هبحاص هباجيال
 دعب لب ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ههبني ملف «نيلماكلا ةسبل نوكي نأ قيلي ال هنأ ىأر امم راظنألا رهبت
 قفرلاو - الوأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ءايح كلذ ىلإ عفد دقو ؛ههبني نأ هتباحص ضعب رمأ جرخ نأ
 . انلاث ىزخ هيلع عقي نأ نم هعنمو ءايناث نالعإلا ةرارم نم لجرلاب

 هجتيال هجوب لجرلا ىقل اذإ ناك هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هتدوم فطلو ؛هئايح رهاظم نمو ( د )

 هللا لوسر مداخ سنأ ىور. هنع فرصني ىذلا وه هئدحم نوكي ىتح ءرخأ بناج ىلإ ههجو ةحفصب
 فرصني لجرلا نوكي ىتح هنع هفرصي ال ههجوب ادحأ لبقتسا اذإ ناك هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 . ةلع

 ىذلا وه لجرلا نوكي ىتح «هنم هدي عزني ال هحفاص وأ لجرلا حفاص اذإ ناك هنأ اضيأ سنأ ىورو

 لجرلا نوكي ىتح «هسأر ايناح رمتسيو «هل هسأر ىنحيف ءهنذأ ىف اثيدح هيلإ رسي نأ لجر دارأ اذإو «هلي عزتي
 . هيحني ىذلاوه

 ها :بارخألا ةروش (1)

 1111 اا ااا ااا ا للفلل

 ٠ هدتحدذدتلب ملس هيلع هللا ملخص نيسنلا مئاخ اممم

 9 و 2 هوم ووو

 ني ااا ااا ااا



 ةالصلا هيلع لوسرلا ةوعد لهست نأ اهنأش نم ىتلا ةيوبنلا لئامشلاو ءايحلل ام لئاق لوقي دقو
 !!؟ةلاسرلا غيلبتوأ ةياعدلاب ةلص هل سيل ىصخش بدأ هنإ ءمالسسلاو

 بلغي وأ ءاباخص وأ ءاشاحف ىعادلا ناك ولف ,ةوعدلا عوضوم ىلإ بذجي ىعادلا قلخ نإ لوقنو

 رب يلا
 ديو 00

 يعم فرو مريب رز"

 . هدر ىلإ ايدؤم

 ةلهس لخادم ىف هيلإ لصو قحلا ىف  ةوقو ءفعض ريغ نم عبطلا ىف نيل ءايحلا عم ناك اذإو

 ا ا ا ا و يب

 .] ةرشع مهمركأو «ةكيرع
 قالخأ نم جيزم قحلاب كاسمتسالاو ؛ءايحلا عم رشعملا فيطللا نسحلا قلخلا ءاقتلال ناك دقلو

 . ٍبولَقْلا ىف هلاغيإ نم ديري ام ىلإ لصي هلعجو ؛قفر ىف قحلا ىلإ هيبنتلا كرتيال هلعج ؛ةميرك

 ؛ةرشعلا فطل نيب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا عمج ىلع لدت ةصق هوكردأ نيذلا ضعب ركذ

 .فيطللا بيدأتلا و9 ءايحلا 9

 نوال رع ماو هيلع لاما ىلع هلا لبر اتا وبع نئا رقو ب ورمل كلا

 ؛نهيلإ كسلجي ام هللا دبع ابأ اي :لاقف «هتبق نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جرخو ؛نهيلإ
 :لاق ءاديق هل ىغتبأ دورش ىل لمج هللا لوسراي :تلقف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تبهف

 هتجاح ىضقتف كارألا لخدو .... هءادر ىَقلُأف هتعبتو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىضمف
 :لاق الإ لزنم ىف ىنقحلي ال لعجف ؛ وو لسلق نحل

 | لاطاملف» 0
 ( ىلص ءاجف ؛هرجح ضعب نم ع هللا لوسر جرخف ؛يلصأ تلعجف 0
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 تحج هج دمحم ىفق نتناسن الا لماكتلا
 و يي يي لجيل اني ميامي ناجل جاجا جاها اا الج جااالملا

 إش ه' !هضظظ 95 ةييمييتمعق 7 ا ااا ا ا م
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 ؛« ينعديو «بهذي نإ ءاجر تلوطف « سلجف ءاج مث ( نيتفيفخ نيتعكر ىلصف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا

 . فرصنت ىتح مئاقب تسلف تئش ام هللا دبع ابأ اي لوط : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف

 لاق ءهردص ندربألو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ترذتعال هللاو تلقف
 بدعي يدلارباللا لرشرابا :تلَقف ؛ «كلمج دارش لعف ام ؛هللا دبع ابأ اي كيلع مالسلا : لاقف «ءتفرصناف

 مث ءاثالث وأ نيترم هللا كمحر:مالسلاو ة ةالصلا هيلع لاقف ؛ هيج بلل

 :نمؤملا ءايح ىفو ءاشحف نوكي نأ ريغ نم هباحصأل ىوبنلا بيدأتلل ميركلا 5 اهيأرظنا

 سلجيو ؛هبايث قيما سيلبق 4ةنتخيعي ةوسنلا نم اعمج ىري الجر ظحال دقل «يدمحللا ىدهلا ناد

 : نا يلا رن دكا نهيلإ

 .مجهتو «نهئايحل شدخ كلذو ءءاسنلا سلجم ىف سلجيف ءايحلا باجح قزخي نأ - امهلوأ

 «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكي مث «هسفن تاذ ىف ءايحلا باجحل قارتخاو ؛نهيلع

 كلذو «ةانأب رخآ دعب اتقو هب رذتعا ام هل رركيف ةقيقحلا لقي مل هنأ ىلإ ىفخخ فرط نم ءيمويو ىبنلا حليو

 دركي ذخأف «بذكلا نع مث بكترا ام لصأ نع ةبوتلا ىلع هديري هنإ رافنتسالاو ةبوتلا ىلع هلمحي

 ىتح «بلقلا نم هادم فرعي وهو . لوقلا راركت نم ىهتنا ام هنإ ورمل مهي روب يادي ف لزحلا

 وأ لوأ بنذلاب رارقإلاو ؛هيلع همالسو ىلاعت هللا تاولص لولا ىلع بذك دق هو بكت | امب رقأ

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةهجاوم نم هبرهت ليلدب لعف ام ىلع مدن دقو «ةبوتلا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هل طدوج

 ةجاحلا ىذل ءاطعلاب نوكي ىذلا ريخلا باوبأ نم اباب ناك ءرخافتلا هب دصقي مل اذإ دوجلا-

 دنع ام وجري قدصتيل وأ «نيعتسم ةناعإل وأ ءجاتحم ةجاحل ادس لذبي لب «رثكتسي الو هيف نتمي ال ىذلا

 «ةعامجلا داحأ نيب ةدوملا طبرب ىعامج قلخ اذهب وهو ءاروكشالو ءازج سانلا نم وجريال «ىلاعت هللا

 ةليضف وهف ءءاخسلاو ةفعلاو «ةعاجشلاو ةمكحلا اهنم اولعج ةعبرأ لئاضفلا نأ ءامكحلا دع دّقلو

 . هيلع ةعامجلا قحب سحي نمع الإ ردصت ال «ةماع

 وهف «هيلإ ةجاح ىف ناك ولو هدي ىف ام ىطعي اداوج ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك دقلو

 . ةصاصخ مهب ناك ولو ؛مهسفنأ ىلع اورثؤي نأ نينمؤملا ملع
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 ناكو ؛ناضمر رهش ىف نوكي ام دوجأو «ريخلاب سانلا دوجأ ناك :٠ لاقف سابع نباركذ دقلو

 . ( ةلسرملا حيرلا نم ريخلاب دوجأ ليربج هيقل اذإ

 نم ةريخألا رشعلا ىف اهولع ومسيو ؛«ناضمر ىف ولعت « «لزنتالو ولعت هل ةمزالم ة ةفص دوجلاف

 . نآرقلا ليربج هركاذي امدنع ناضمر

 ار يقي يش لك إثعبلا دب نرشا هكا 0

 نم سابعلا هيلإ ىطعأو «فالأ ة هتس 5 ؛اهايأبس نزاوه 5 در هنأ ءافشلا باتك ىف ءاج لقو

 . اهمسقف اهيلإ ماق مث ءريصح ىلع تعضوف ؛مهرد فلأ نوعست هيلإ لمحو ؛هلمح قطي مل ام بهذلا

 اهنم ىقيي الو «مئانغ نم هيلإ ءيجي ام لك عزوي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص همرك نم ناكف

 . هيفكيام الإ ائيش هسفنل

 مل اذإ هنإ لب (هلك دوجوملاب دوجي نأ) دوجلا هب غليي ناك ىتح طق ةجاح بلاط دري ناك امو

 نكلو ؛ (عئس ىدنع أم : :لاقف «ةجاح لام لجر هءاج ؛تاجاحلا دسيل نيدلا ءابرع لمح دوجولا نكي

 هللا دبع نب دمحم ىأر دقو «هنع ىلاعت هللا ىضر رمع لاق دفلو . هانيضق ءيش انءاج اذإف ؛ ىلع عتبا

 ىلاعت هللا كلفلك ام :٠ هل لاق - هعم نكي مل اذإ هيدؤيل «تاعايبلا نمث لمحتي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ديري ال هنأل ؛ كلذ قورافلا رمع هريزوو هبحاص نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هركف ؛هيلع ردقتالام

 ا ا عب ياابو

 00 فرعو ا ١ نب حلت هلع لاذ هللا ىلص هللا لرسر مسبق الق شرعلا ىذ نم

 . ىذمرتلا ربخلا ركذو . ترمأ اذهب :لاقو ؛ههجو
 (هسفن ىلع رثؤي ةنالوةتاسألا ذاختا عم ىلاعت هللا ىلع هدامتعا درا نم ةدوخ ناك دقلو

 را ربل لل اا وامل لق ليا ع يعير ؛جاتحم ىأ ةجاح دس هسفن لمح

 . ( ىلعو ىلإف الايع كرت نمو ؛هتثرولف الام كرت نم ١ هلوق هلعف قدصو «م «مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 ؛مهسفنأ اولوعي نأ نوعيطتسيال نيذلا امأو «مهيلع تاوكز نم ضرفي ام الإ مهسفنأل سانلا لامف
 . هللا لوسر مهلمحيو ءهللا لايع ءارقفلا نأ كلذ ؛مهئابعأ لمحت هدحو هيلعو ؛هلايع ىف نونوكي مهف

 رخدي ال هللا لوسر ناك ٠ . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مداخ كلام نب سنأ لوقي
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 لام لوسرلا عم نكي ملو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لأسي ءاج الجر نأ ةريره ىبأ نعو
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فلتساف

 ىور دقف ءاهبلطي نمل هبايث علخي هنإ ىتح ؛ ديزيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دوج نإو

 اهرب اضيمف هنم رتشاف هزي بحاص ئأر ماسو هيلع هللا ىلمت هللا لوسر نأ رمع نبا نع ىئرطلا
 نم ىلاعت هللا كاسك ءاصيمق ىنسكا هللا لوسرأي : لوقي راصنألا نم لجر اذإف هيلع وهو جرخف «مهارد

 0 ا سابا سال يراك ايلا عزنف «ةنجلا بايث
 ىلهأ ىلإ عفد هللا لوسراي تلاقف كيكيي ام :لاقف ؛«ىكبت قيرطلا ىف ةيراجب 0 ةاناخفرا غلا نفر

 « يكبت ىه اذإف ؛ «بلقنا مث نييقابلا نيمهردلا هللا لوسر اهيلإ عفدف ءاكلهف اقيقد امهب ىرتشأ نيمهرد

 ؛اهلهأ ىلإ اهعم ىشمف ىنوبرضي نأ فاخأ تلاقف «نيمهردلا تذخأ دقو ؛كيكيي ام اهل لاقف ' اهاعدف

 ءاهوبرضت نأ ةيراجلا هذه تقفشأ :لاقف ءانمأو انيبأب كنصخشأ ام اولاق مث ... هتوص اوفرعف ملسف
 . ةنيلار ريكا, هلل لتس هرفي ءاهني هلا بتم لاهل همر اب سايس لق

 كراب دقل ٠ :لاقف اهتكرب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ركذ ةكرابم مهارد ةرشع تناك دقلو
 يس جيوب ال ف ىلاعت هللا

 "١( ؛هتردقب انقزر ىذلاوه هللا

 ري همرك ىف ناكو «قافنإلا ىلع سانلا ضرحيو «هلام قفني مالسلاو ةاليصلا هيلع ناكو

 شرعلا ىذ نم شخت الو . لالب قفنأ ١ لالبسل لوقيوهف ؛هقزر ىف:ىلاعت هللا ىلع دامتعالا

 افلخ اقفنم طعأ مهللا امهدحأ لوقي ناكلمو الإ حبصي موي نم ام ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيو ( الالقإ

 . (افلت اكسمب طعأ مهللا رخآلا لوقيو

 :ريثك نبا كلذ ىف لوقيو ءاهلبق ناك لب «ةيدمحما ةثعبلا دعب نكي مل مركلا كلذ نإو

 ! ا ءافعضلاو ماتيألاو ءارقفلا أجلم هترجه و سا

 0 هبابسأ نم 1 لب 4 اذإ لاملا كرتي الف الف «ةايحلا تا نم هسفن درجي نم دوج 1 «هيلطي .

 «نيكاسملاو لمارألاو ىماتيلاو ءافعضلا ىلإ لصيل ءارورم هدي ىلع رميل نكلو ءطق هيف ثبخ ال ىتلا ةبيطلا
 . مهيلإ ةنيمألا ةرهاطلا هدي نم ربعي رهف

 ؛ريفولا ردلا هيلع ردتو ةجيدخ ةنيمألا ةرهاطلا هجوزلو ؛هسفنل ةراجتلا نم بسكي ارجات ناك دقل

 .ةاورلا ضعب هفعضي نم هتاور ضعب ىف نأ ركذ دقو «550 ص "”ج ةياهنلاو ةيادبلا عجار )١(

 هويتي د ل1110 811110118100 1111111111 0000010111

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا متاخ يحج
 200222222222222 222 يبتتظتظتظلظااا م ااا ااا 0790-5-22 و73970 ١ ١

 غظ2237111 1 111 ا



 الو هسفنل كلذ لعفي ناك ام هنكلو ؛ةيراجتلا ةكم ةئيب نم اهدافأ ىتلا ةبراجتلا هتربخ لك مدختسي ناكو

 . هيف ثبخ ال ىذلا بيطلا امهبسك ءافعضلاو ءارقفلا ىهو وه ىطعيل نكلو «هجوزل

 0 ل ا ا يل

 .. الماغ سقت رخس دق وهف ءءافعشلا ىلع هيلع لمح ام قفنيو ءلالا ىلع

 سلايل عايل ب لن مدلل يدوس نكلو «لضف لك ىفو

 ىمني حدكو لمع امإو ءناسنإلا هنم لكأي عرز امإ هنأل ؛ ؛ماع عفن هيف بسكلا كلذو «بيطلا بسكلا

 .ميمع عفن كلذ ىفو «ةراجتلاب رخأ ميلقإ ىلإ ميلقإ نم ضيفت ىتلا ضرألا تاريخ لقن امإو ؛ةعامجلا ةورث

 . ةلماع ةحداك ةيباجيإ ةداهز نا ااا ايا

 ةمحرلاو ةفارلاو ةقفشلا

 ةقفشلاو 1 ءميحر فور هنأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فصو - 1

 0 نم لوسر 000 لا يار يول لاف

 ١ دلل نيملاعلل ةمحر

 اب | راشأ دقو «ةماع اهر اثأ نوكت ةمحرلا نأ انررق ماقملا اذهب لصتت ثوحب نم انبتك اميف نحنو

 0 ا بوووشإب يسع ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا كلذ
 لاقف .انتايرذو انجاوزأ محرن نحنو ةمحرلا ركذ نم ترثكأ هللا لوسرايو :هباحّممُأ ضعب لاقف ؛ةمحرلا | ١
 ةفاكلاب ةمحرلا ديرأ امنإ ءديرأ اذه اما مالسلاو ةالصلا هيلع ( . ٠ْ
١ 

 ظ , ةمحرلا هيف ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاو «ةصاخلا ىحاونلإ ىف نوكت ةفأرلا اهتخأو ةقفشلاو

 اا ل لااا

 نونمؤت معنك نإ هللا نيد ىف ةفأر م مكذخأت الو «ةدلج ةئام 7 595 لك

 . ؟4:منمؤلا نم ةفئاط امهباذع دهشيلو «رخآلا مويلاو هللاب

 )١( ةبرتلا ةروس :١11748 2
 ) )0ءايبنألا ةروس : /٠١

 امي

 5 1 : رونلا ةهروس 0(

 لل لل اا ا لا ١ ا

 ةهقشسلا ىاك لاس 8 3 هء ؟ ىناسن الا لماكتلا
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 ءاهدعب برقتف' « سوفننلا هذه سنؤت ىتلا ةفأرلاب ةدراشلا سوفنلا جلاعي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنإو

 . اهتوفج دعب سنأتسنو
 :ىبارعألا لاق ؟كيلإ تنسحأأ هل لاق مث «هاطعأف ؛ اعيش هنم بلطي ءاج ايبارعأ نأ كلذ ىف ىوريو

 مو هيلع ىلع هللا ىلص لوسرلا راشأف «هيلإ اوماقو «نيملسملا نم نورضاحلا بضغف .تلمجأ الو
 لجرلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لسرأو ؛هلزنم لحخدو مالسلاو ةالصلا هيلع ماق مث ءاوفك نأ مهيلا
 د ةريشعو لهأ نم ىلاعت هللا كازجف معن : لاق ؟كيلإ تنسحأأ : لاق مث ءائيش دازو

 نيب هتلق ام مهمامأ لقف ' ؛تييحأ نإف «ءيش كلذ نم ىباحصأ سفن ىفو «تلق ام تلق كن: مالسلاو

 كلا ىلص لاقف ءاج ىنملا وأ دفا ناك امل ؛مه :لاق .كيلع مهرودص ىف ام بهذي ىتح ءىدب
 كازجف معن ىبارعألا لاق ءكلذب ىضر هنأ معزف ؛هاندزف لاق ام لاق ىبارعألا اذه نإ : ملسو هيلع ىلاعت
 هل لكر لماذه لهو يك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف . . (اريخخ ةريشعو لهأ نم ىلاعت هللا

 اهب قفرأ ىنإف «يتقان نيبو ىنيب اولخ : اهبحاص مهادانف ءاروفن الإ اهوديزي ملف سانلا اهعبتاف ؛هيلع تدرش ةقان
 0 تءاج ىتح اهدرف ؛ضرألا مامق نم اهذخأف ءاهيدي نيب اهل هجوتف ؛ «ملعأو مكنم

 217 «رانلا لخد هومتلتقف لاق ام لجرلا لاق ثيح «مكتكرتول ىنإو .هيلع ىوتساو ءاهلحر اهيلع
 هبقاعيالو ؛دراشلا برقي «قحلا ىلإ ةيادهلاو داشرإلاو ةوعدلا ةمكح نع ءيبني ؛ثيدحلا كلذ نإ

 . فنع ريغ نم ةداجلا ىلإ هجتيو سوفنلا سوسي هنإو ؛هكلهي الو «قحلا ىلإ هيندي

 ا ا وو ب يب سووا

 نطاوم ىلإ اهذخأيو «ةيعرلا سوسي فيك ىعارلا يلة 14 غيلبتلا لامك كلذ ىفو
 : هتيامحو «قحلا

 نيبرقأ اوناكأ ءاوس براقأو جاوزأ نم هلهأل هتلماعم ىف ودبتل هب نيلصتملا ىلع ةيصخشلا هتقفش نإو
 . ةلوصوم محر مهل نم كلذ ريغاوناك مأ

 ؛هنيثأل ىكيي ناكف ءردب ةرزغ يف بلطملا دبع نب سابعلا همع رسأ امدنع مردلا هلع عا دقو

 ءرسأ دق سابعلا هبيبحو همع نأل هللأ - امهلوأ - نيضقانتم نارهظي نارمأ ودبي «ةيضقلا هذه ىف انهو
 سانلا نيب ىوست ىلا ةتباثلا ةررقملا ةلادعلا امهيناثو هيلع ىسألا دتشيو ؛ هيلع قفشيرسألا ةرارم قوذيو

 «ةقفشلا ىعاود نسب عمجلا نإو ؛اهيلإ ةيدؤملا جن ءاتنلا هذهل ةبجوملا نانمألا ىف أوواست اذإ : تئاتنلا ف

 0-5 ةالصلا هيلع دمحم ىلع ريسع لدعلا تابجومو

 )١( ص ١ج : ءافشلا ”/.

 ا هللا يلح نينبنلا متاخ 0س
 0 ال ل 0 0 وة بتايا



 اريبسأ ناك هنإف ؛هتنبا جوز رمأ ىف ىلجتيل ؛لدعلاو بجاولا ىلع صرحلاو ءاهيعاودو ةقفشلا نإو

 دمحم تنب بنيز هجوز تلسرأف ؛ءادفب الإ هرسأ كفي نأ ضفرو ءادفلا بجاو نم هفعي ملف «ةوزغ ىف
 رعأ ةجيدخ اهمأ اهسرع ىف اهيلإ اهتدهأ تناك اهدنع ةيلحب اهجوز ىدفت اهيبأ ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىف قيفشلا بلقلا ىف رثؤت اهلك رومأ تقتتلا ذئدنع ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم ىلع ءاسنلا

 هيلع نهانحأو ءهب نهربأو هل ءاسنلا ىفوأل ءىركذلا هيفو ءهتنبا ىلع ةقفشلا هيفف ؛لداعلا لجرلا

 فيلكتلا انهف ءريسأو ريسأ نيب قرفم ريغ لدع نم هيلع بجي ام هيفو ؛هدنع نهزعأو
 ؛بجاولا هوعدي امو «يركذ نم هسفن ىف شاج ام طرف نم ىكبي دمحمف ؛ىوقلا ساسحإلاو «قاشلا
 ؛هساسحإب قفرلاو هبجاو ىف رظنلا مهيلع ضرعيو ؛نودهاجلا ةازغلا مهو ؛ءادفلا ىف قحلا باحصأ عمجيف

 . اهتبحاص ىلإ ةيلحلا اوديعي نأ هيف قحلا باحصأ نم ىأرلا نوكيف . ىرلا مهيلع ضرفي ىذلاب وه امو

 ةيناحلا «ةرابلا جوزلا ىركذو ةوبألا ةقفش نيب عمجي مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم دجت انهو

 . هيدؤي نأ هيلع ىذلا لداعلا بجاولاو «فوطعلا

 سانلا نيب ةيوستلاو «ةلادعلا نم بجاو اهضراعي ال وأ ءبجاولا عم ضراعتتال ىتلا ةيوبألا هتقفش نو
 لا نكلو ةمألا هذه ىبن اهيبأ ىلإ تلسرأ دقف ءرضتحي وهو «بنيز نبأ ىلع ؛هتقفش ىف ودبتل

 : اهل لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع اهيلإ لسرأف ءرضتحي هديفح ىري نأ ةقفشلا نفعض نم ىشخ قيفشلا

 ءرضحي نأ ىلع رصت اهنكلو (ربتعنل بستحنلف «يمسم هدنع ءيش لكو «يطعأ امو ذخأ ام هلل نإ

 «هرجح ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هعضوف «هتباحص نم هترضحب نم هعم ماقو « ىبنلا اهيلإ ماقف هيلع مسقتو

 : صاقو ىبأ نب دعس هل لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم نيع تضافف «جرخت هسفنو

 نم هللا محريالو ؛هدابع نم ءاش نم بولق ىف هللا اهعضو ةمحر هذه : لوسرلا لاق هللا لوسراي اذه امد

 .(ءامحرلا الإ هدابع

 ىلع ىلاعت هللا هبهو يذلا ميهأربإ هدلو توم ىف ىلجتت «بجاولاب مايقلا عم ةقفشلا تناك دقلو

 ةأفو ىف ىؤر امك «ةوبالا نزح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىؤر امف «ةعيدولا درتسا مل «ربكلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم ديز نب ةماسأ ىأر املو ءاليقث ناك «هب تيضأ اذ ءبع نم ىكب ذإ ؛ميهاربإ

 نم خارصلاو ؛نمحرسلا نم ءاكبلا» : ةماسأأي هل لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هاهنف «خرص ىكي

 . (ناطيشلا

 ليي يني ايا يل ا ليلي

 نو هلع دمحم سق ىناسن لا لماكتلا
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 كقارفل انإو «عمدتل نيعلاو «نزحيل بلقلا نإو . قح توملا :٠ لوقي ىكيي وهو ناك دقلو
 ؛ميهاربإل تفسك سمشلا نإ «نوبحلا لاقف ءسمشلا تفسك مويلا اذه ىفو ( نونوزحما ميهاربإ اي
 وه امك ؛هنزح ىلع هب جاو بلغ وأ ؛هنزح ىسن ؛ماهوألا نع ةديعبلا ةحيحصلا ةديقعلا ىبن نكلو
 . هيلع همالسو هللا تاولص لاقو ءابيطخ فقوف ءامئاد هنأش

 ١ (دحأ ةايحل الو ءدحأ تومل نافسكت ال هللا تايأ نم ناتيأ رمقلاو سمشلا نإ .

 ؛ فوسكلا ةالص مهب ىلصو (سانلا مأو

 نكلو ءامئاد بنا دودولا قيفرلا قيفشلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا دبع نب دمحم ناك اذكهو

 . هريغ ىلع هرثؤي نأب ىرحأو «يلوأ بجاولا لب ءهبجاو ىلع بلغتتال ةيناسنإلا هتفطاع
 «قحلل الإ بضغي الو بضغي انايحأ لب «داحألاب صتختال ؛ةمحر نوكتف «معت هتقفش نإو

 هبرل ةعارض ىف لوقيف ءامئاد ةماعلا ةمحرلا هيلع بلغت «سانلاب ءوس لك نم ىلاخلا ىقتلا هبلق نكلو
 : ميحرلا

 لعجاف ؛هيلع توعد لجر اميأف ءرشبلا بضغي امك بضغأ ءرشبلا نم رشب ىنإ مهللا ١
 . (ةمايقلا موي «كيلإ هبرقت ةبرقو ءاروهلطو ةالصو ؛ةمحرو ةاكز هل كلذ

 ىلإ عمتسي قيرطلا نم بناج ىف اهعم فقي ءيش اهلقع ىف ةأرماف «ةقفش اهلك هتايح رهاظم نإو
 . ةنينأمطلا اهبلق ىف ىقليو ءاهتجاح

 مهيلإ اهعم ريسيف ءاهوكلام اهبرضي نأ ةيشخ ىكبتو ءاهل هعفديف 'قيقد نمث اهنم عيضي ةيراجو
 ,هجعزيال ىتح ؛دوجسلا ليطيف ءدجاس وهو ؛هرهظ ىلع بكري نيطبسلا دحأو ءاهبرض نم مهعنميل
 .هكرتي ىتح ؛ميحرلا فوءرلا هدج رهظ الحرم رمتسيو

 ؛هءاكب محري نم لفطلا راوجب نوكيل ءهتالص ىف ففخيف ىلصي وهو لفطلا ءاكب عمسي ناكو
 ةلص ةقفشلا هذهل لهو «تباث رمأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةقفش نإ : لئاق لوقي دقو . اذكهو
 . نينمؤملارمال هتيالوو « ةلاسرلاب

 . ةلود ءيشنم نكي مل هنأو ؛هتيناحورل تناك مالسلا هيلع حيسملا ةقفش نإ .
 ىضتقم نم ناكو «ةلاسر بحاص ناك مالسلا هيلع ىسيع نإ : كلذ نع ةباجإلا ىف لوقنو

 قيفشلا نم ةوعدلا نإف ةوعدلاو ةلاسرلا تايضتقم نم ةقفشلاف ءافوءر مهوعدي نيذلاب نوكي نأ ةلاسرلا هذه
 ؛ىعادلا ىلإ سانلا بذجم ىتلا ىه ةمحرلا نإ ؟ ةنئمطملا ةنمؤملا ةبيطلا بولقلا نم ةباجتسم نوكت قيفرلا
 ؛هتقفشو ىعادلا ناميإ ةوقب قحلل هبلق هللا حتفي ام اهنم قحلا ىلإ ىعدت ىتلا سوفنلا نإ "ةوسقلا تسيلو
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 ءايبنألا عمو ليلدلاو ناهربلا لهأ مه ءالؤهو ,ةلدألاو تانيبلا ىلإ جاتحي نم مهنمو قحلاب هيلإ هباذتجاو
 نإف مهيلإ ةوعدلا رركتو «قحلاو ناهربلاب نوعدي ءالؤهو «ةواشغ مهبولق ىلع نوكي نم مهنمو ؛مهتازجعم
 5 مهرحن ىف مهديك در اودتعا

 ؛ةيعرلاب قفرلا ىلإ ةالولا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعد دقلو «ةقفشلا ةيالولا ىضتقم ةقم نم نإو

 لاق دقلو «سوفنلل فاعضإ وأ ؛هاركتسا وأ ملظ وأ ةوسقب مهوضمري ملو اوقفشأو ءاهب اوقفر نإ مهل اعدو
 رمأ نم ىلو نمو «هب قفراف « مهب قفرف ائيش ىتمأ رمأ نم ىلو نم مهللا» : كلذ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع

 . (هيلع ققشاف مهيلع قشف اميش ىتمأ

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىدهب هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ اذه كردأ دقلو

 بجو اذإ الإ اميحر اقيفش هتيالو ىف نوكي هنأب هنم رعشي نم الإ ىلوي ال ناكف ةودق هل هذاختاو ملسو هيلع
 . هتماقإ ىضتقت ةفاكلاب ةمحرلاو «ةقفش ال هنإف ءدح

 ىأرف ؛ةيالو هيلوي نأ مزتعا دق رمع ناكو «لجر هنع هللا ىضر رمع ىلع لخد دقلو

 :لاق ؟كدلو لبقت الأ تنأو ؛معن :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي كدلو لبقت وأ لجرلا لاقف ءهدلو ضعب لبقي رمع

 : هتيعر محريال هدلو محري مل نم «كيلوأ ال انأو :قورافلا لاقتف ءال

 : ملسو هيلع هللا هلح هتفمو هتئامأو هقادص

 كلذكو «م «ماقملا اذه ىف لوقلا ةلفان نم لعي مالسسلاو ةالصلا هيلع لرعرلا قدص ثيدح نإ

 تفرع مف هيلإ ىلاعت هللا هضبق نأ لإ ىعو نأ ذنم نم قدصلاب فرع ىذلا قداصلا وهف «هتفعو هتنامأ

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص اهلك هنايح ىف طق ةبذك هيلع

 | ىف مهمايق ىضتقمب مهل تناك ىتلا ةيرحلا نإف :برعلا ءاربك قالخأ نم نكي مل بذكلا نإ

 | قلملا مهدنع نكي ملو ؛مهريكفتو مهتنسلأو «مهسوفنو مهلوقع ىف مكحتي غاط اهيف رطيسي ال دالب
 اوه رطيستو «ضوضعلا كلما مكحي ثيح هنإو «هنوغتييريخ ءاجر لوقلا ىف نونهدي مهلعجي ىذل
 بذكلاو «بذك هئاذ ىف قافنلا نأل ؛بذكلا امهتيناثو «قافنلا امهادحإ «ناتمزالتم ناتفص دجوت احل

 ثدح اذإ ثالث قفانملا ةيأ ١ : لاق هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع رثأ اذلو «همزاول نم ةمزال

 بقاصي ناك ام الإ بذكوأ قافن برعلا يف رهظي ملو ( ناخ نمتؤا اذإو فل دعو اذإو إو ءبذك

 | ىتلا برعلا ىضارأك «ماع لكشب نودبتسم ماكح وأ كولملاك ءارمأ وأ كلم اهمكحي ىتلا دالبلا رضاوح
 ةنايخ امهءاروو «قلملاو يكل قافتلا اهيف كوك نأ زوجي هنإف ؛ «ماشلا ىف ةنساسغلاوأ «نامعنلا رواجت تناك
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 نيبو هنيب ثيدح هيف ىرج ىذلا تقولا ىف كرشلا ميعز ناك دقو ؛نايفس ابأ نأ ىوريل خيراتلا نإو
 انطسوأ نم هنإ لاقف ؛ ميركلا هبسل نع هلأس دقو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننللا نع مورلا كلم لفره

 قدصلاب هباجأ ,مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا قالخأب قلعتت ةريثك هلئسأ نعو «هنوعبتي نمعو ءابسن
 نأ ىشخأ ىنأ الول ١ : لقرهل اهركذ ىتلا قئاقحلا رثأ نم قنحم وهو «لاق دقلو «لوقي اميف نئام ريغ

 . مهنيي اغئاس بذكلا نكي مل ءارحصلا طسوو ةنيدملاو ةكم برعف

 نمو دوهيلا نم الإ اوباجتسا نيبللا نيملسملا طاسوأ ىف قافنلا فرعي ملو «قافنلا كلذكو
 5 نيملسملا ةوقب انرتقم قافنلا مهيف رهظ دقف «ةنيدملا ىكرشم نم مهنورواجي

 .نيقداصلا نيب اقداص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم نوكي نأ ابيرغ نكي مل نإ

 نمو ةمركملا ةكم لهأ نم هريغ قدصك سيل ملسو هيلع هللا ىلص دمحم قدص نكلو
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هقالخأف «نيملاعلل الوسر نوكيل ىلاعت هللا هدعأ نم قدص هنكلو ءاهلوح
 قداص ناك لب طقف لوقلا قداص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص نكي ملف . ةوبنلا تاصاهرإ نم تناك
 صاخشألاو ءايشألا ىلإ هرظن نوكي نأب سحلا قدصب دصقنو .سفنلا قداصو ءسحلا قداصو «لوقلا
 (هسفن ىلإ رظنلا ىف قداص مث ءاهنطبتسا قئاقح فرعي ام ؛رهاظلا ءارو نم انطبتسم ءاهفصو ىف اقداص

 ىف قداصو ؛هدصاقم ىف قداص وهو ءاهبنتجيف رشلا عضاوم فرعيو ؛اهلعفيف «ريخلا عضاوم فرعيف
 قدصيو ؛هكاردإ ميقتسيف . هيف جوع ال اميقتسم اهاَجا اهيلا هاجلالاو ؛قئاقحلا كاردإ ىف صلخي ؛هتاياغ

 دقلو ءبذك عم ناميإ روصتي ال ؛ناعذإلاو لوقلاو لمعلا ىف صالخإلا هساسأ ناميإلا نألو
 دق لاق اليخب نوكيأ لثسو ءزوجي مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءانابج نمْوملا نوكيأ «هتوبن دعب نم لكس
 هاجيالا ىف صالخإلاو بذكلا ذإ ءاباذك نمؤملا نوكي ال :لاق : اباذك نمُوملا نوكيأ لثسو ءاليخب نوكي

 ناك «نيمألاب ىمس ىتح «هب تنمآو ءاهلك شيرق هَئأر رمأ كلذ نأ ملعن نأ انبسحف ةنامألا امأو
 قدصلاو ءقدص ريغ نم ةنامأ الف «نامزالتم ناونص قدصلاو ةنامألا نإو «نيمألاب ىدانيو «ةنامألاب فرعي
 . لئاذرلا شع بذكلاو لئاضفلا لك ىضنقي
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 ءوهلي نأ نع هناص ىلاعت هللا نم ةنايص تناك مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم ةفعو
 ءاوهألا نع ال هللا هناص دقو ؛هبورض لكب وهللا اهعمو الإ ءاهفارحناو تاوهشلا نوكت نأ نكمي الو

 . ائيرب ناك ولو وهللا نع هناصف اهبابسأ دغأ عر ؛اهتامدقم نع هناص لب «ةفرحنملا تاوهشلاو

 امدنع هنإف ءوهل هيف اسرع رضحي نأ ىف ةبغرلا ىلإ مالغ وهو قاسنا فيك لبق نم انركذ دقو

 ىتح هساعن نم ظقيتسا امو ءمغ ريغ نم هباصأ ساعنب هتاذ ىلع ىلاعتو هناحبس هللا برض هيلإ بهذ
 ةدارإ هل تناكو ءهدوع ىوتسا نيح «ىرخأ ةليل ىف رمألا ناك كلذكو ءاهاحض ىف سمشلا هتظفيأ

 ؛هب ىلاعت هللا هبيصي مونب نكي ملو ؛ةكردم ةيدهم ةدارإب وهللا نع هفوزع ناك «هسفن ىلع ةرطيسم

 ناك ىتح . ةرطيسم ةوهش وأ حماج ىوه ءارو اقايسنا نوكي ام طق هنم ثدحي ملو «مصعتسا كلذلو
 . هيف ةيرم ال ىذلا لالحلا ناكف «جاوزلا

 : طهخجلا ةياعرو ءافولأ

 هعم اوناك نمبو ؛ةلص هب مهل ناك نمل هتياعر رادقمب لجرلا اياجس ىلع لدتسي هنإ - 5
 ءاهركني الو اهركذي ءاهعطقي الو اهلصي « اهتياعر قح اهاعري «ةرشعلا هذه قحب ىفويف «ةبيط ةرشع ىلع

 | ةنؤم سفنو ( حمس قلخ نم ىلاعت هللا هأتا ام رادقم نوكي هئافو رادقمبو ؛ميركلا لجرلا ةلخ ءافولاف

 . هلهأل هب ةفرتعم «ريخلاب

 تري اوأرق نم راظنأ ىعرتسي هيرشاعم نم ىضم نمل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءافو نإ
 ٠ْ :ةرهاطلا

 ٍٍ ريخلاب اهرك ذي ءاهتالص لصيو «اهتاقيدص دوي «ةجيدخ نينبؤلا مآل هوافو « لثم حضوأو (1)

 م هللا ىلص هللا لوسر بح ةشئاع نينمؤملا مأ نإ ىتح ءاهركذ ءاج ثيح ؛ليمجلاب فارتعالاو

 | هيلع , لايام مس أ يقل ل دابا عقل كا لوقت ملسو هيلع

 ا تلخدو اهيلإ حاتراف اهتخأ اهيلع تنذأتسا . اهلئالخ ىلإ اهيدهيف ءةاشلا حبذيل ناك نإو ءاهركذي ملسو

 1 . ( ةجيدخ مايأ انينأت تناك اهنإ:لاق تجرخ املف ءاهنع لاؤسلا نسحأو اهل شبف ةأرما هيلع

 ٠ْ امو ءمهافوأ ناك هنأ دبالف ءدوجولا ىف نم مظعأب كيهانو «ناميإلا نم دهعلا نسحل ءافولا نإو

 | ازرجع الإ تناك له. ةرم هل تلاق اهيسلع هئانث ةرثك نم ةشئاع نأ ةجيدخ ةرابلا هجوزل هئافوب لصتي

 ( رفك ذإ ىب تنمأ .. . اهنم اريخ ىنلدبأ ام هللاو ال :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؛ اهنم اريخ هللا كلدب

  اهريغ نود دلولا اهنم هللا ىنقزرو سانلا ىنمرح ذإ اهلامب ىنتساوو « «سانلا ىنبذك ذإ ىنتقدصو «سانلا

 ١

 ٠.
 ا

 | يي ليي ياي ل يي ل م ا ا اا ا
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 عمس دق ذإ «نانحلاو فطعلاب هيلع ضاف هريغ نم اهدالوأ نم ادحأ ىأر اذإ هئافو طرفل ناكو
 .هماركإ| ىف غلابو ؛همركأو .. ةلاه «ةلاه : حرف ةفهل ىف ايدانم هيلإ جرخف ؛هيلإ ءاج دق ةلاه اهنبا توص

 ءاج امل هنأ ةداتف ىبأ نع ىور م ليمجلل هنافرعو مالسلاو ةالصلا هيلع هئافو حضوأ نمو يي

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ماق  مهمركأو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا لهأ ىوأ ىذلا ةشبحلا كلم ىشاجنلا دفو
 هيلع هللا ىلص دمحم لاقف . مهتمدخ هللا لوسراي كيفكن:هباحصأ هل لاقف «هسفنب مهمدخي ملسو
 . ؛مهقفاكأ نأ بحأو «نيمركم انباحصأل اوناك مهنإ :٠ ليمجلل فراعلا ىفولا ملسو

 وهو ؛سانلا نسب فرعلا عاض الإو هلثمب ناسحإلا ىزاجي مالسلاو ةالصلا هيلع أدمحم نإ معن

 ةرشعو ةدوم نم طابرب مهعم طبترا نم نايسن مدعو هتدوم فطلو ؛هئافو ميرك نمو ( ج )
 دقو «برق وأ ؛مهدهع مدق ءاولع وأ اوفعض مهرشاع نم ةرشع ىسنيال ميركلا.نإف ءاهنامز دعابتي امهم

 اهل لاقو ؛هءدار اهل طسب ءاهفرع املف هل تفرعتف «نزاوه ايابس نم ءاميشلا اهمسا عاضرلا نم هل اتخأ دجو
 . اهلسرأف ءاهموق تراتخاف «كموق ىلإ تعجرو كتعتم وأ «ةببحم ةمركم ىدنع تمقأ تببحأ نإ ش1

 نم هوبأ لبقأف ءاموي اسلاج ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ بئاسلا نب ورمع نعو .1

 تسلجف رخآلا بناجلا نم هبوث قش اهل عضوف ؛همأ تلبقأ مث ؛هيلع دعقف ؛هبوث ضعب هل عضوف ةعاضرلا ش٠

 . هيدي نيب هسلجأف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ماقف ؛ةعاضرلا نم هوخأ لبقأ مث هيلع ظ

 هيلع ىبنلا تعضرأ دق بهل ىبأل ةيراج تناك دقف ؛هتدالوب حرف نمل ىتح ىفويل هنأو ( د ) ٠

 ناكف . ةراشبلا هذهل بهل وبأ اهقتعأو «ةدالولاب بهل ابأ ترشبف تجرخو ؛هتدالو لوأ مالسلاو ةالصلا ٠.
 لأس تنام املف «ةيح تناك ام ةلوصوم ةرمتسم ةلصب اهيلإ ثعبي ملسو هيلي ىلاعت هللا ىلص دمحم |
 2-0 5 ' ' 1 ١

 . دحأ ال :ليق ءاهتبارق ىوذ نم ىقب نمع ١

 ١

 همحر لصي ال وهف «ءايلوأو ءارصن هل اونوكي مل ولو ءهمحر لصي هنأ هقالخأ ةلمج ىف ناك دقلو 2
 اويل :١ همحر ىوذ صضعب نع لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور دقو ءامحار مهلصي نكلوءاًفاكم ش٠
 ١

 . "” «اهلاليب اهلبأس امحر مهل نأريغ ءايسوأب ىل |
ْ ظ
 )١( ص 18 ج ءافشلا 4/, 0/, . ٠
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 دساسعلا

 1 ةثعبلا لبق هتدابع

 هكرشي الو هدحو ةدابعلا قحتسي ىذلا هبر فرعت ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ريحت - 11*

 ذإ ؛ ميركلا هباتك ىف هتريح ىلاعت ل ىكحو « تاقولخا نم ءيش الو ءرجشالو رن ىف

 ذإو) : هتصق ىف ىلاعت لاقو ءاهتدابع هيبأ ىلع ركنتساو ,ةهلا مانصالا نوكت نأ ركنا ءادتبا هنأ هنع ىكح

 كلذكو *نيبم لالض ىف كموقو كارأ ىنإ ةهلآ امانصأ لختتأ رزآ هيبأل ميهاربإ لاق
 لبللا هيلع نج املف *نينقوملا نم نوكيلو ضرألاو تاومسلا توكلم ميهاربإ ىرن
 لاق اغزاب رمقلا ىأر املف *نيلفآلا بحأ ال لاق لفأ املف ىبر اذه لاق ابكوك ىأر

 ىأر املف *نيلاضلا موقلا نم ننوكأل ىبر ىندهي مل نئل لاق لفأ املف ىبر اذه
 امم ئرب ىنإ موق اي لاق ءتلفأ املف ءربكأ اذه ؛يبر اذه لاق ةغزاب سمشلا

 نم انأ امو افينح ضرألاو تاومسلا رطف ىذلل ىهجو تهجو ىنإ *نوكرشت
 . "7 «نيكرشملا

 نأ نيبف هموق ىف ناك ىذلا لالضلا نم جورخلا ىف أدتبا مالسلا هيلع ليلخلا نأ اذه نم ىرنو
 ( دكأتو .ءاهمطحف ؛ماهوأ نم اهب قلعي ام هلازإب ليلدلا هيدل ماقو عفن الو رضي ال هنأل ابر حلصي ال نئول

 ش٠ . ةنطاب الو ةرهاظ ال ءاهيف ةوق ال اهنأو ءهرضت مل اهنأأ اهميطحتب
 00000000 / 5000 >1 ني

 | اهدجوف ءاههلأت غوست اهيف ةوق دجي هاسع اههنك رس فرعي موجنلا ىلإ هجناف «موجنلا دبعي ناك نم مهفرع

 ءاريبك ابكوك هرابتعاب رمقلا ىلإ هجلا مث «ةيهولألل حلصت ال اهلثمو . رمتسم ىناذ ءاقب اهل سيلف «لفأت
 ءرصم راز دقو ؛مهتهلأ اهيف نأ نومعزي نويرصملا ناكو ءسمشلا ىلإ جيا مث ءبكاوكلا رئاس لثم هدجوف

 نمف «ءايبنألا ابأ ناكف «هبر هده ىتح ءاريحتم هار اذكهو «تلفأ اهنأل «ةيهولألل حلصت ال اهدجو نكلو

 نانئمطألاو «ةريحلا لعب ةيادهلا تناك مث ؛ ميركلا نآرقلا مهركذو (هلعب اوءاج نيذلا ءايبنألا هتيرذ

 ش ظ . ريحا كشلا دعب «:نيفقيلاو

 ةدابع راكنإ ىهو «يلوألا ميهاربإ ةوطخ اطحخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نب دمحم انيبنر '

 اذإو طق امنص سدق امو طق منصل دجس امف (دوجوب اهل فرتعي ملو «ءادتبا اهركنا دقف ناثوالا

 ظ | امو ءاهركذ هركي هنأ لاقو ءهدر تاللاب هفلحتسي نأ بهارلا ىريحب دارأ امو ءاهب مسقي ال ءدحأ همسقتسا

 هكردأ ام ميهاربإ ديفح ( مالسلاو ةالصلا هيلع ) دمحم كردأف ءاهركذ هرك امك ءيش ركذ هرك

 . ميهاربإ ربكألا هدج هملع ام ىلاعت هللا ةرطفو ميلسلا لقعلاب ملعو « ميهاربإ
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 هللا فرعت ةوطخ طخي ملف اهطخي مل هبر ةفرعم ىف ميهاربإ اهاطخ ىتلا ىرخألا تاوطخلا نكلو
 هذحو هقاقحتساو ( هنأحبس هللا ةردق ميظع كاردإو ءهللا ةدابع دنع فقو لب («سمشلا ىف الو موجنلا ىف

 .ةدابعلل

 ؛ميهاربإ هللا ليلخ اهاطخ ىتلا تاوطخلا طخي مل ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم نأ ىف ببسلاو
 مهيف ثعب نيذلا ماوقألا ىف نكي ملو «سمشلا دبعو «بكاوكلا ناثوألا عم دبع نم العف ىأر ميهاربإ نأ

 ؛ ميهارب|ةنايد اياقبب ىلاعت هللا نوفرعي اوناكف « برعلا امأ «داقتعالا ىف فارحنا ىلعولو ءاريثك هللا نورك ذي نم
 اونوكي مل «فارحنأ ىلع هللا نوفرعي مهف «ةدابعلا ىف ميهأربإ ةيقب جحلا ىف هللا نوركذي اوناكو

 ءطق ةدابع ىف ىلاعت هللا نوركذي اوناك ام مهنأ «نييرصملاو نادلكلا خيرات نم رهاظلا امنيب ؛هللاب مهك أرشإ
 ؛هوعدتبا ام كرت «مهناثرأ ةدابعلا ىف هعم نوكرشيو هللا نوفرعي موق ىف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم أشن املف

 هقاقحتساو «؛هدحو هتيبوبرب هناميإ ناك مث ,هللاب فارتعالا ميهاربإ اياقب نم ىقبأو «هراكنإ ىف غلابو هركنأو

 . ةيهولالاو ةدابعلل هدحو

 ) :يلاعت لاق ذإ ءىدهف ااض ناك هنأب هفصو ىلاعت هللا نإ : لئاق لوقي دقو
 نمو «ةدابعلا ىف الاض ناك هنأ ىلع لدي اذه نإف ''ىدهف الاض كدجوو « ىوأف اميتي كدجي ٠ْ
 ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم نإ : كلذ نع باوجلا ىف لوقنو .هتدابع ىف لضي ال ىلاعت هللا فرعي ١

 نم عون ىأل ةقحتسم نوكت نأ ركنيو «ناثوألاب رفكيو هب نمؤيو  يلاعت هللا فرعي ناك مالسلاو ١

 دبعي ىتلا ةقيرطلا ىف ارئاح ناك هنكلو . عفنت الو رضت ال اهنأ ميهاربإ ربكألا هدج ىأر امك ءاهل سيدقتلا ٠.

 تناكو ءهللا قحب موقي نأ ديريو «هدحو هتدابعو « يلاعت هللا ىلإ هبلقو هسفن ةماقتساب هجتم وهف اهب ىلاعت هلل ٠
 هللا هيدهي ىتح «ةريح هبيصت نأ نم دبال ناكف ءاليلق الإ اهتقيرط نم فرعيالو ؛تلهج دق ميهاربإ ةنايد ا

 احور كيلإ انيحوأ كلذكو) : ىلاعت هلوق ىدؤم وه اذهو ؛ميهاربإ نيد نم ىقب امث ءيش ىلإ ىلاعت |
 ءاشن نم هب ىدهن ارون هانلعج نكلو «ناميإلا الو باتكلا ام ىردت تنك ام انرمأ نم |
 , "94 اندابع نم ا

 ىف هلع ناكف ءزييمتلا نس كردُأ ذنم ادباع أشن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نإو - ٠
 مالسلا هيلع ميهاربإ ناك اذإو « ةدابع ىلاعت هللا قلخ ىف ريكفتلا يف دجي مث ؛هدبعي فيك ركفي ىلاعت للا ٠ْ
 هللا ىلص هللا دبع نب دمحم ناك دقف ءهبر كاردإ ىلإ لصيل ضرألاو تاومسلا توكلم ىلاعت هللا ارأ ٠.
 موجنلاو ءرمقلاو سمشلاو ضرألاو تاومسلا قلخ ىف ىري ايكز امالغ ناك ذنم ملسو هيلع ىلاعت |
 اذإ ليللاوءاهاحضو سمشلاو «اهتنيزو اهجاربأو ءامسلا ىلإ رظني ال «ةدابع ضرالاو ءامسلا نيب تارخسملا ٠ْ

 ١ ظ ْ
 )١( ىروشلا ةروس 000 .ا/ل ,” : ىحضلا ةروس : 7©.

 1011111 2 2 2 3 يي يي يي يي ل
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 ؛قلاخلا ىلع اهتلالد ىف رظني لب «ةرهاب تانيزو «ةليمج رظانم اهنأ ىلع كلذ لك ىلإ رظني ال ءاهاشغي
 ءاملاو ضرألاو ؛ءيشنملا ىلع ةلالدلا رس اهنم فرعتي امنإوءسمشلا ىف ةءاضإلا رس افرعتم اهيلإ رظني الو
 ىذلا نم ملعيل نكلو «قلخ فيك ملعيل ال هريكفت قرغتسي ناك كلذ لك .رامثلاو رجشلاو ؛عرزلاو
 . هسفنل انانئمطاو هناوضرل ابلطو «هب اناميإ دادزا هيلع الالدتساو «قلاخلل افرعت هركفب نعمأ املكو «قلخ

 الإ بلطي ال «هتعموص ىف دباعلا فوكع كلذ ىلع افكاع هيضري امو «قلاخلا ةفرعم ىلإ هج
 تيبلا جح نم برعلا هثراوت ام الإ هل اكسن نوكي ام الو ءهيضري ام ملعي مل هنكلو ؛هبر ءاضرإ

 راص ىتح «هناسلو هبلقو هسفن تهزنو ؛مالسلا هيلع ميهاربإ رصع نم تيقب ىستلا هكسانمو
 . ميلسلا هبلقو ةميقتسملا هترطفب اينابر

 قدصتيو «بذكيال ءنسح قلخب سانلا قلاخي وهف «يلاعت هللا ءاضرإل هلامعأ لك تناكو
 هللاب قلعملا هبلق راص دقو ؛ يلاعت هلل هيف ءيش لك راص دقو ؛هللا لاي مهنأل ؛ريخلا سانلل مدقيو

 هنكلو «عضاخلا «هل تناقلا لإ نأ بسحيي الو «يلاعت هلا الإ دوجولا ىف ىري ال,مناخلا عضاخلا ىلع

 . اقلخو المعو اناسلو ابلق «هتدابعل هلك راصف «هتدابعل هيضتري ىذلا لكشلا لهجي

 رسيمو اهنورقاعي رمخ نمو ؛ناثوألل مهتدابع نم اكفإ سانلا نم هيري ناك طالتخالا ىف هدهزو
 هعبتي رعشو ؛هتياغ نم تسيل تالداجمو ؛هنأش نم تسيل ءانحشو ءاهيف نورجفي تاموصخو ؛هنوبعلي
 ؛نايدلا سيدقت لدب اهسيدقت ىلإ مههاججتاو ءراجحألل مهسيدقت ؛هقوف مئإ ال ىذلا ميثألا ربكلاو «نوواغلا
 . طالتخالا ىف هدهز اذه لك

 سلاجم ىشغي نأ نع افوزع ثعبي نأ لبق مالسلاو ةالصلا هيلع هلا دبع نب, دمحم ناك كلذل

 امك هيف مهتكراشم ميركلا قلخلا بج بجوي ادج نوكي نأ الإ ,مهغارف هب نوجزي ام و ءاهرمس ىف شيرف

 ا ل

 . لوضفلا

 ىف ريكفتلا نع دعتبيو هللا ركذ نع اهيف بزعي عضاوم نع دعتبي هنأ مهنع هفوزع ىف ببسلاو
 اريخ «هئاضرإو هناذ ىف ريكفتلاو «هيف ركفلا فرصني نأ ديري هنأو «ليثملا نع تهزنتو «هيبشلا نع تلاعت هتاذ

 . ىلاعت هلل اهلك هتايح تناكف «رهاظملاو تاكرحلا ةدابع نم

 ءارقإل وأ «فوهلم ةثاغإ وأ «نيكسم ماعطإ وأ «فورعم ءادسإل الإ هتولخ نم جرخي ناك ام

 ىأو ءيلاعت هلل ءاضرل ؛ىلاعت هللا هجو الإ دصقي ام هنأل «ةدابع هلك كلذ نإو «ءارقإ هيلع زع فيض
 . انأش كلذ نم ىلعأ ةدابع
 انااا لاا ل ا ااا

 2 ه6

 حجج هب دمحم ىاقت :أسن لأ لماكتلا
 قلاب 95

 ااا ا ا تا

 رورو و رو ون جو وو حو وو و و م جن حوحو جو حر حو جوج ب صو جا وح رج يح وح وج وو وح رو جوج و جو جوجو ص جو موو وم حج جوس حو و ووو وج مح ع عوج حا



 ىأر املك . قلاخلا ىلع لدي ام هنم ناك قلخلا ىأر املكف «هللاب هركذي دوجولا ىف ءيش لك
 . قلاخلاركذت دوجولا ىف معنلا

 م همعن ىف ىأ هللا ءالأ ىف اوركفت ١ ١ لوقي ناكف « يثاعت هللا ىف ريكفتلا ىلإ هتنعب دعب اعد دقو

 (ىنوفرع ىبف . قلخلا تقلخف «فرعأ نأ تببحأف ءايفخم ازنك تنك : لاق هنأ هبر نع ىكحو

 ساسأ هقلخو هئالأو هللا يف ريكفتلا نأ نلعي مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم ناك دقلو
 ؛هللا لوسر ىفص بلاط ىبأ نب ىلع لاق دقلو ؛ يلاعتو هناحبس هللا ةفرعم ريغ نم ةدابع ال هنأو «ةدابعلا

 ةفرعملا :لاقف « هتقيرط ىأ ) هتنس نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تلأس ١ : ىبتجما هبيبحو
 ملعلاو «يقيفر نزحلاو ءيزنك هللاب ةقثلاو «يسينأ هللا ركذو «يبكرم قوشلاو «يساسأ بحلاو . ىلام سأر
 قدصلاو «يتوق نيقيلاو «يتفرح دهزلاو «يرخف زجعلاو «يتمينغ اضرلاو «يئادر ربصلاو «يحالس
 ىداؤف ةرمثو ١ :ىهو «ةدايز تيورو ( ةالصلا ىف ىنيع ةرقو «يتلخ داهجلاو «يبسح ةعاطلاو «يعيفش
 . "76لجو زع ىبر ىلإ ىقوشو ؛ىتمأ لجأل ىلمعو ءهركذ ىف

 الإ لازتعالا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ديع نب دمحم لاوحأ نم ناك دق - ١4
 برقتيو «مهعفنيل سانلاب لصتي ذئدنعف . لكلل لمحت وأ ءفوهلم ةئاغإ وأ «محر ةلص وأ ءرثؤت ةمركم ىف

 ىلاعت هللا ىلإ اهيف نكسي ةلزع ىهف ؛مهريخل الإ ءاج ام هنأل ؛ ؛هتلزع ىف وهو ىتح عطقنيالو ,مهنم

 . سانلا قلاخ

 هتافص فرعتو «يلاعت هللا ءاضرإ ىف هريكفت دادزيو ؛هتلزع دادزت نسلا هب مدقتت تناك املكو

 . هللا ريغ ديريالو ءهسفن هيلإ نئمطتو ,هنيع هب رقت ام هيف ىريو ؛هيضري ام لمع ىلإ لوصولاو
 (دبعتي ىأ) ثنحتي ناك هنأ ةاورلا ركذ دقف «ةدابعلل اهيف ولخي ةولخ ةلزعلا تراص دقو

 ماع لك ارهش دبعتي ناك ةاورلا لاقو «ةدابعلاو ةولخلا ىف دادزي رمتساو ءددعلا تاوذ ىلايللا «ءارح راغ ىف

 . ءارح راغ ىف هتولخ ىف وهو ةثعبلا تناك ىتح

 ملكت دقو. ىلاعت هللا ركذو «ةدابعلل رهشلا هيف ثكميو ؛كلذل دوزتي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو
 عئارشلا نم ةعيرش ىلع ناكأ «هتدابع ىف هعبتي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك ىذلا جاهنملا ىف ءاملعلا
 . ةقباسلاةيوامسلا

 )١( ج ءافشلا ١ ص 485.
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 كوورووي



 : هبصن امريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا بانك ىف ءاج

مأ عرش ىلع ناك له« ؛ةثعبلا لبق مالسلاو ةالصلا هيلع هدبعت ىف ءاملعلا فلتخا
 كلذ امو ءال 

 عرش هنأ تبث ام لك ليقو «يسوم ليقو «ىرقألا وهو «ميهاربإ عرش لبقو «حون عرش ليقف ؛عرشلا
 . (١)هب لمعو هعبتا هدنع

 هبنن ىسومو ميهاربإو حون نيب لاوقألا درت عم ميلستلا ذخأم هذخأن نأ لبقو «ريثك نبا هلاق ام اذه

 . ماقملا اذه ىف امهيلإ هيبنتلا ىرورضلا نم نيرمأ ىلإ
 هللا ىلص ىبنلا نأ نآرقلا ريرقت نمو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةريس نم تباثلا نأ - امهلوأ

 فرعي ملف ةميدقلا تانايدلا بتكب ملع ىلع نكي مل هن هنأو «بتكي الو أرقي ال ايمأ ناك ملسو هيلع ىلاعت

 ةكمب نكي ملو ليحا همسأ أامهدعب نم ىني لوسرب تار انشر امهيف تناك نإ 5 "ليج! 3 ؟ةاروتا

 0 ا نيقباسلا 0 دوهيلا ا الو

 يل نودحلي ىذلا ناسل رشب هملعي امنإ نولوقي مهنأ ملعت دقلو) : ىلاعت هلوقب مهيلع

 م ىلع نكي مل مالسلاو| ةالصلا هيلع هنأ تبثي كلذبو . '4نيبم ىبرع ناسل اذهو « ( يمجعأ

 رابخأ نم قداصلاب ىنأ هنأ 5 نارقلا ز راجعإ - قفتي وهو 5 وه 75 ؛ةقباسلا عاطل

 اومسو ءاهودبعي ملو «ناثوألا ةدابع 7 ليلق رفن ةمركملا ةكمب ناك هنأ - امهينا

 .ءافنح اومس كلذلو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ميهأربإ ةنايد نم اياقب ىلع نودبعتي اوناك مهنإ اولاقو «ءافنح

 هنأ نايبل كلذ قوسن انإو - ثنحتي لدب - ءارح راغ ىف فنحتي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىورو

 ءزج ءاقبو جحلا ىف ةيقب نيقيب اهنم ىَقب دقف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ةنايد نم اياقب كانه تناك

 . لهج ام فرعت ناكمإ نع ءيبني دق

 عئارشلا ضعب تفرعت امبرو «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ةديقع تفرع هنأ ررقن كلذل انإو

 ةالصلا هيلع ىبنلا ةدابع نأ عمجرن اذهل انريدقت عمانإو . اهوحنو ةالصلا ناكرأ نم هذنع ةيليصفتلا

خلا مئاد ريكفتلا مئاد ناك دقو «ىحو ريغ نم ىلاعت هللا نم ماهلإ تناك مالسلاو
 ىف لمأتلا مئاد عوش

 ميهاربإ ةالص نم اضعب فرع امبرو «ةيركفلا ةدابعلا أدتبا وهف «نوكلا
 . هكسانم ضعب تفرع امك .

لا الا 0 0 0 اا ا ا ا 1 0
 ١ ا

 تمكفمه يق ىناسن .لا لماكنتلا
 هع

 احلا

 ي0ا0اياااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0
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 ةالصلا هيلع لاق دقف ءقدصلا لك ةقداص هايؤر تناك مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم نإو اذه
 نوكت اهنأ ىأ «حبصلا قلف لثم تءاج ايؤر ىأر اذإ ناكف ؛ةقداصلا ايؤرلاب ناك ىحولا لوأ نإ مالسلاو
 . حبصلا قلف لثم اهب ايؤر هتءاج ميهاربإ ةالصل هفرعت طسو ىف هلعلف «ةحضاو

 تاوذ ىلايللا ءارح راغ ىف فنحتي ناك هنأ ءدكُو ملا تباشلا نإف «تاياورلا نم نكي امهمو
 هنأو «ةثعبلا لبق تناك ىتلا ةدملا ىف هيلع ضيفت تاماهلإلا تناكو ؛هذه هتولخل دازلاب دوزتي ناكو ءددعلا
 هللا ةفرعملربدتلاو ريكفتلا مئاد ناك ةينيدلا ىناعملا كاردإ نس غلب ذنم هنأو ءحبصلا قلف لئم ايؤرلا ىري ناك
 ماهلإلاب اهئازجأ ضعب ىلإ لصو هنأ ؛ميهاربإ ةنايد ىلع دبعتي ناك هنأ اذهب حجرنو ؛هئاضرإ ةلواحمو ىلاعت
 . امهب ملع هل ناك امف «ليجتإلاو ةاروتلا نم ذخأ هنأ داعبتسالا لك دعبتسن انإو «فرعتلابو ةقداصلا ايؤرلابو

 ىلع لدت ىهو ؛ةثعبلا لبق مالسلاو ةالصلا هيلع هتدابع نم ةبرقم وأ ةقداص ةروص هذه 41 ١-
 فرع دف ؛لامكلا هجو ىلع ميهاربإ ةعبرش فرعي مل ناك اذإو ؛هتاضرم ابلاط ىلاعت هلل اماوق ناك هنأ
 ملعو . مهلأف هبلق صلخو «ت ردأف هسفن تففص دقو ؛يلاعت هللا اضر بلطي ادباع نوكي نأل هيفكيام
 . اهليبس كلسو ءاهراتخاف «ةحمسلا ةيفينحلاو ةميقتسملا ةرطفلا تناك ميهاربإ ةلم نأ

 «داه باتك هيلع لزني نأ لبق «هقلخخو هنايكو ؛هسفنو هبلق ىف تناك ىلاعت هللا ىلإ ةهجتملا ةدابعلاف
 اذه دعب ىدهأ نوكت اهنأ كش الو «ماكحألا لصفيو «ليبسلا هل ريني باتكلا دجوو ؛هتريح بهذأ دق
 ةرهاط ضرأ ىف تناك اهنأل تمن ةحلاص ةرذب هبلق ىف تناك ةئعبلا لبق ةيلهاجلا ىف ةدابعلا نأو «ليزنتلا

 ىعرلاو ىقسلا اهءاج ةيدمحملا ةثعبلا دعبف ءاهلكأ تنآ كلذ عمو ؛يعر الو ىقس اهل نكي ملو ؛ةبصخ
 ؛صلخلا بيطلا هبلقب ىلاعت هللا نم ابيرق راصو ءكردم صلخم بلق ىف ترهدزاو ءتمنو تبرأف
 املكو ؛يلاعت هللا قلخ دبعأ كلذب ناكف «عاطقنا ريغ نم امود هب ىحولا لاصنابو « يلاعن هعرش ةفرعمبو
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع رذوبأ ىور دقلو هل ءاضرإو ,هللا نم افوخو ,ةدابع دادزا «هعرشو هللاب املع دادزا

 اهيفام «طمت نأ اهل قحو .ءءامسلا تّطَأ ءنوعمست ال ام عمسأو «نورت ال ام ىرأ :إ 7: لاق هنأ ملسو هيلع

 متيكبلو ءاليلق متكحضل ملعأ ام نوملعتول هللاو هلل ادجاس هتهبج عضاو كلمو الإ عباصأ ةعبرأ عضوم
 . ىذمرتلا هاور . ( اريثك

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةدابع نع اهنع كرابت هللا ىضر ةشئاع نينمّوملا مأ تلئس دقو
 : لوقت ىتح «موضي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك : قيدصلا تنب ةقيدصلا تلاقف ءملسو
 واط ل اوفا خللا الانامل عال لاالا ولالا وانما لاول الولاء اللا قالا ولالا الالام واط ااطل لا اةاةالال 0 3:

٠ 
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 الإ امئان هارت ءاشت الو «هتيأر الإ امئاق ليللا نم هارت ءاشت ال ناكو «موصي ال لوقن ىنح رطفيو رطفي ال

 ا او علا يلي ارا الا وابو ربل نسينا ىف نورد ا

 الفأ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؟ رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل رفغ دق هللا سيلأ : هل ليقف ,هامدق
 0 م 2141 نرتلا بأ نع نعيعيفلا ىف كيادقاو, اا

 ىلص هللا لوسر ناك له ةشئاع تلأس : لاق ةمقلع نع ادأ نيحيحصلا ىفو؛ةحاور نب هللا ديو

 0 ااا تلاق ؛ رباب ع ا

 وه ناكو ءاهنع عاطقنالا بحي الو «ةدابعلا ىلع 52510 55
 اذلو ءتلق نإو «ةدابعلا ىف ةمادتسالا الإ | نينؤلا نم بلطبال هنكلو ؛قشيام اهيف ناك ولو ةدابعلا ميدتسي

 . ( لق نإو «همودأ هللا ىلإ لامعألا عا مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي

 وهف ؛هناحبس هنع بيغيال ' ؛ يلاعت هلل مئاد ركذ ىف نمؤملا لعجت ةليلق ولو ةدابعلا ةمادتسا نأل كلذو

 ج هنإف هارت نكت مل نإف ءهارت كنأك هللا دبعا ٠ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق هيف ققحتيو ءامئاد هبلق ىف
 . «لامعألا نم ةميدلا بحي ىلاعت هللا نإ ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذ نمو ( كاري

 نأو «ةءارقلاو ةالصلا نم فيفختلا ىلإ نينمؤملا وعدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك دلو

 لاطأف سانلاب ىلصي هباحصأ ضعب ىأرو «قاهرإ ةالصلا ىف نوكي ال ىتح ' ؛مهفعضأ ةالصب اولصي
 .ةلاطإلا ىلع مهل ةقاط ال نم ةنتف ىلإ ىدؤي ليوطتلا نأل (؟تنأ ناتف ١ لاف «سانلا ىلع قش امث «ةءارقلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل «قشألا هسفنل راتخي ناك ليللا همايق ىف م السلاو ةالصلا هيلع هنكلو

 [ عم تنك ٠) كلام نب فوع لاق دقلو «مهيلع قبال ام مهل راتخيف ؛ننمؤلا ةماع هقيطبال ام قي

 ؛ةرقبلاب حتفتساف ؛هعم تمقف «يلصي ماق مث ءًاضوت مث «كاتساف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 «همايق ردقب ثكمف ؛ ؛عكر مث «ذوعتف فقو الإ باذع ةيآب رميالو «لأسف فقو الإ :ةمحر ةيأب رمي الف

ربكلاو ءتوكلملاو توربجلا ىذ احبس : لومي
 )1( ( كلذ لثم لاقو ءدجس مث. ةمظعلاو ءاي

 ا

 0 نآرقلل ةوالتو ؛ مئاد ركذ اهيف مالسلاو ةالصلا هيلع هتدابع ىرن اذكهو

 نم هعمسي أ بحي هنإ مهل لاق« هبلق ىلع لزن نآرقلا نأب هوركذ اذإف ءعمسي وهو اوأرقي نأ ىلع هباحصأ

 ا

 7 و تو تو و سوت ترو ىو ون تى تن حت حج جو توج سو سو سونار وت حج روج تو تح وح

 )١( ج ءافشلا ١ ص 486.
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 رو

 اذإ ناك «مالسلاو ةالصلا هيلع اهنسيبو ءاهيلإ اعدو «نأرقلا اهفصو ىتلا ةدابسعلا ىلع هماود عمو
 ؛هتمظع كرديل «هقلخ ىف لمأتلاو ؛هللا ءالآ ىف ريكفتلا مئاد «ماع داشرإ وأ :ةالسصب مايقلا نع تكس
 ةلاه ىبأ نب دنه لاق دقلو ؛هيلإ ىحوي نأ لبق اهب أدتبا ىتلا ريكفتلا ةدابع نع عطقني ملف هناطلس لامكو
 (ةحار هل تسيل ةركفلا مئاد نازحألا لصاوتم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك ١ ةجيدخ نبأ

 هيفو هللا ىلإ ءاجتلالا بوجوب ساسحإ هنأل «هتاذ ىف ةدابع ر افغتسالا نأل «رافغتسالا ريثك ناكو

 «هنم برقلاو هللا ىلإ ةجاحلاب ساسحإ لمعلا راغصتساو ؛ةدابعلا نم دبعلا ىدؤي ام روصقب ساسحإ

 لك ؛ كنس كتي نمو لهل سلب رغص يك نكياسهم لمع لأب روشو؛هالجز ؛هتمظعو
 ةيفوصلا نإو «نملا نع دعب هيلإ ءاجتلالاو رافغتسالاب روعشلا نإو «ةدابعلا هذه ىف ىلاعت هللا ىلع نمي
 ىلع رافغتسالل ابلطو الذ ثدحم ىتلا ةيصعملا لضفي نم مهنمو «نيعئاطلا نم ولو راثكتسالا نوتقمي
 تئروأ ةعاط نم ريخ اراسكناو الذ تئروأ ةيصعم نإ :٠ مهميكح لوقيو «راثكتسالا اهبحصي ىتلا ةعاطلا

 . ملسو هيلع ىلاعت

 ههلأزلا

 : ةثغبلا لبق

 تنام ءهرقفو همني ةابحلا هجاو ءاريقف اميتي مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم أشن -
 نم نس ىف نكي ملو «ةياعرلاب هلفكف بلطملا دبع هدج عدوأف هيبأ نم اميتي دلو نأ دعب ,ءاوبألاب همأ
 قدغأو «هتجاح هافكو «هألك دق هدج ناك اذإو ءرقفلاب سحي ناك نإو هلبقتسمل ردقيو «ةعبتلا لمحتي

 ؛ضغابم ريغ اداوم شيعي هلعجيو ؛هتفطاع ىذغت ىتلا هتبحمب هيلع ضافأو ءريخ نم عيطتسي امب هيلع
 . هتلافك نم نيتنس دعب ىفوت ذإ ءاريصق ادمأ هعم شاع هنكلو

 ىذلا بلاط ابأ همع نأ كلذ «ريرملا رقفلا عمو ءرغصلا فعض عم ةايحلا هجاوي ذخأ كلذ دعبو
 ؛هنس ىلع هلّمع ولعي ىذلا مالغلا اذه نإو «هقزر ىف هيلع ارتقم ناكو «لايع اذ ناك هتلافك هيلإ تلآ
 ةبحمب هيلع ضافأ ىذلا «هبيبحو هقيفرو هلفاك همع لاح هيلع ام كردأ دق هلوح ام كردي ىوق هصاسحإو

 . دح ىلإ هنيعي هنإف ؛همع نع هنغي مل نإ المع لمعي نأ دبال ناكف «هسفن تذغ

 0000 40 ص) ؟جماقشلاا)
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 ىلع ةكم لهأ ضعبل منغلا ىعرف ءدعس ىنب ىف وهو هآرو هدوعت ىذلا منغلا ىعر ىلإ ءادتبا هج

 . نيعيو نيعتسي اهبو «كلذ وحن وأ ردق ام سمخك ةمولعم طب ارارق ءاهنبل نم اهذخأي ةرجأ

 ىف ربا مث «هتنامأ ترهتشا ىتح هريغ لام ىف وأ «لاملا نم ليلق ىف رجتي كلذ دعب نم ناك مل

 . هيلي ىلع فعاضت حبرلا نألو «قدصو ةنامأ نم هب رهتشا امل رجألا هل تفعاضو ؛ةجيدخ لام

 هنأ فرعي ملف «هل ازناك لاملل اعامج نكي مل هنكلو ءريفولا لاملا ناكو «جاوزلا ناك مث

 ةناعإو ءمحر ةلص نم «ريخلا هجوأ ىف رخدي ام قفني ناك لب «لام سأر ردقت طق .ةورث هل تنوكت

 . رهدلا بئاون ىلع مهتنواعمو مهدئادش ىف تاجاحلا ىوذل ةكراشمو «فوهلم ةثاغإو «جاتحم

 دهزلا سيلو «يباجيإلا دهزلا ىف لاثمألا مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم برضي كلذبو

 تينكلا :تانيبأ نوذختي نيذلا نيرداقلا دهز وه هدهز لب «نيمورحملا دهز وه ىذلا ىبلسلا

 هثعب ام ىلع «ةثعبلا لبق راس كلذبو . هعمج دعب ةجاحل الإ لاملا راخدأ ىف نودهزي مث« «بيمملا

00 

3 ةموسملا ليخلاب رخافتي الو ؛ةضفلاو بهذلا زتكيال ؛«بعلي 7 07 ال 7 ايفو لالحلا
 

 . رثاكت الو «ءالعتسا الو ثبع ريغ نم اهفراصم ىف اهقفني هنكلو «ثرحلاو

 يو جب الا
0 

 . لامجإلا اذه نايبل كلذ انبسحو

ةرثك عم «فراخخزلا نع دعبلاو «ةماقتسالا عم طق رخدم هل فرعي مل هنأ - ةيناثلا
 ردي امو ءبسكلا 

 . ةراجتلا ىف هلالغتسا ىلع هل ارجأ ةجيدخ لام نم هيلع

ل لالحتلا نسكلا لطا ءاهدعب نم هدهز وه ةفعبلا لبق هدهز نأ نيبتي :ي اذهب هنإو
 ا

 غ معطيل رثكيو « ؛ ىطعيل بلطي وهف «ءافعضلا ةناعإو «قالخألا مراكم ىف هنم قفتيل لب الكتل

 لب ءرهاظ نامرح الو ةحضاو ةصاصخ ريغ نم فورعماب ليلقل لإ هلهأ ىلعو هسفن ىلع قف ل

 ؛ ىلاعت هللا هثعب نأ دعب لاحلا تناك كلذكو ؛لالح بيط وه ام مرحي 0 ىفتكيو لالحلا لوانتي
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 ىف ةميلسلا هترطفب هيلإ لصو ىذلا م السلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم دهز نإ - |

 ماقم فرعتنل ىفوصلا دهزلا ىف ةيفوصلا مالك ضعب ضرعتسنلو ؛دهزلا تاج رد ىلعأ وه ةيلهاجلا طسو

 هللا ءاطع نبا لاق دقل ؛هيدهبو هدشري باتك لزني نأ لبق مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم هز

 ىف ةمالعو (تاوهشلا 5 ىأ) اهدّقف ىف ةمالع :ناتمالع ايندلا ىف دهازللا : همكح ىف ىردنكسلا
 راثيإلاف ءاهنم ةحارلا دوجو اهدقف ىف ىتلا ةمالعلاو ءاهنع فارصنالا اهدوجو ىف ىتلا ةمالعلاف ءاهدوجو
 . « نادقفلا ةمعنل ركش اهنم ةحارلا دوجوو ؛نادجولا ةمعنل ركش

 050 ؛ةئعبلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لهزو
 صتخي ال اهيلع لصح اذإف ,ذئاذللا بابسأ ىلع لوصحلل لماعل دهز ناك هنأل ءاهدقف نم ةحارلاو

 قفنيل اهدوجول لمعي نكلو ءادقفو ادوجو اهرظتنيال هنأل ءاهنادقف دهز ىنأتيالو ءاهب هريغ رثؤي لب ءاهب
 ةفسلف نم ءاج ىذلا نامرحلا دهز سيلف .انهون امك ؛لماع ىباجيإ دهز وهف ؛هريغ عتميلو ءارقفلا ىلع
 رارمتسا نم هنكميو ؛هدوأ ميقي ىذلا ليلقلا هسفنل ىقييو..» هريغل بسكي ىذلا بساكلا دهز هنكلو دونهلا

 ؛مارحللا كرت هبتارم ىندأ دهزلا بتارم هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر دمحأ مامإلا بتر دقلو ٠. هريغل بسكلا

 0 ا اي ؛ لحلا لوضف كرت ةيناثلا ةبترملاو
 ىهو ةثلاثلا ةبترملاو «ةيبرتو بييذهت وهف ؛لالحلا ضعب دجي مل نإ نامرحلا لامتحا اهدوعيل نكلو ؛ميرحخت

 . يفراعلا دهز وهو ,هسفنل اهقارغتساو ءايندلاب لاغتشالاب ىلاعت هللا ركذ نع هسفن لغشي الأ ايلعلا

 ناك هنأل كلذ نم ىلعأ هذهز ناك ةثعبلا لبق مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب لمحمو

 لمعي ناك امو ءاهب ركفتي ةركف لكو ءاهيدؤي ةدابع لكو ؛هلمعي لمع لك ىف امئاد هركذب الوغشم

 اذإو هلل الإ لمعي الو ؛هتايح لك ىف دباعلا وهف ف «هريغ عفن ىلع دوعتل لب «هسفن ىلع هلمع ةرمث دوعتل

 . هنم ىلعأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم دهزف «نيفراعلا دهز وه ىلاعت هللا ركذب سفنلا لغش ناك

 : ةثغبلا طغخلب مطمجلذ

 ةثعبلا لبق هدهزل ادادتما ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نب دمحم دهز ناك - ٠١
 ؛ناطلسلاب ءالعتسالا ىف ادهز ناكف «ةلاسرلا ءابعأ لمح هنأل ءمظعأو لجأ ةروص ذخأ ةئعبلا دعب هنكلو
 ناكو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هدهز نم هنوقيطي اميف ةنسح ةوسأ نوكيل ؛نينمؤملا ةفاك دنع افورعم ادهزو
 ىف كلذ ثبي ناكو ؛عماوصلا ىف فكعي نم دهز ال «ةايحلا نيدايم لك ىف لمعي ىذلا لماعلا دهز

 . هيلإوعديو نينمؤملا
 101010110111 ذا ل لا ا ا ل ضيفا ل نيللي ل ب

 ا هللا يلص نييبنلا مناخ هحححح
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 ىور دقف «ءايبنألا ضعبو ناميلسو دووادك اكلم نوكي نأ هضفر دهزلل رهظم رهظأ لعلو
 هللا ىلص هللا لوسرل كلملا لاقف ؛ ؛ليربج هعم ةكئالملا نم اكلم هيبن ىلإ لسرأ ىلاعت هللا نأ سابع نبا
 هيلع هللا لوسر لاقف ايبن اكلم نوكت نأ نيبو ءايبن ادبع نوكت نأ نيب كريخي هللا نإ :١ ملسو هيلع ىلاعت

 . ( ىراخبلا هاور ) ايبن ادبع نوكأ لبا :مالسلاو ةالصلا
 أاهجوم ناك باطخلا نكلو ءاهلك هتمأ نع هعنمو مارحلا ىف دهزلا ىلإ وعدت نآرقلا رماوأ تناكو

 : ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا باتك ىف ءاج دقلو «مالسلاو ةالصلا هيلع هيلإ ءادتبا
 ايندلا ةايحلا ةرهز مهنم اجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كينيع ندمت الو» : ىلاعت هللا لاق ١

 لوعدي نيذلا عم كسفن ربصاو ]: ىلاعت لاقو 2704 ىقبأو ريخ كبر قزرو هيف مهنتفنل

 الو ءايندلا ةأيحلا ةنيز ديرت مهنع كانيع لعت الو (ههجو لوديري ىشعلاو ةأدغلاب مهبر

 ضرعأف) : ىلاعت لاقو "© اطرف هرمأ ناكو هاوه عبتاو ءانركذ نع هبلق انلفغأ نم عطت
 :ىلاعت لاقو "”(ملعلا نم مهغلبم كلذ #*ايندلا ةايحلا الإ دري ملو ءانركذ نع ىلوت نمع

 هب انعتم ام ىلإ كينيع ندمت ال هميظعلا نآرقلاو ىناثملا نم اعبس كانيتآ دقلو)
 تايألاو 0و تل كحانج ضفخاو « ؛مهيلع نرحل الو مهنم اجاوزأ

 درا 01

 ىلإ هجوم هنكلو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل اهيف باطخلا اهلك صوصنلا هذه نإو
 ماوعلا دهز اذهو ؛مارحلا نع عانتمالا : امهلوأ : نيرمأ ىلع لدي وهو ؛هدحو هب صتخي الو «نينمؤملا لك

 : «يعقاولا ىداملا عانتمالا درجمب نوكياال مارحلا نع عانتمالا نأ: امهيناثو . اعيمج سانلا هب بلوط كلذلو

 ١ تلاعت لاقف «ةيسفنلا بابسألا ىلإ اهجتم ىهنلا ناك كلذلوبةانبا كو ىسفنلا دعبلا نم دبال هنإ لب

 ةوعدلا نأكو «ايندلا ةايحلا ةرهز مهنم اجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كينيع ندمت ال 9 : هتاملك
 ؛ لوحرتجي نيذلا طلاخي الأو ءهيلإ هاجالاو ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ تاوهشلا نع نوفرصني نيذلا ةمزالم ىلإ

 لوديري ؛ يشعلاو ةادغلاب مهبر لوعدي نيذلا عم كسفن ربصاو 8 ىلاعت لاف ؛«تاوهشلا

 ىف ىبرت مهتيشعو مهتودغ ىفو ؛مهحاورو مهودغ ىف ىلاعت هللا ىلإ نوهجتي نيذلا ةرشعف ؟ههجو
 . ىلاعتو هناحبس هيلإ هاجمالاو مارحلا نع داعبتسالا ىنعم سفنلا

 ؛هناطلس عستا املكو «لاملا نم نكمت املك دتشي مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم دهز دج اننإو

 ؟ امنإ اهدئادشو برحلا بئاصم لمح نأ ىري هنأل ؛دئادشلا ىلع مدقأ املكو هتافيلكت ترثك املكو

 كلذب هتمأ وعدي ناك امو ءاهكرت ىلع ةردقلا وأ «ذئاذللا كرت ىلع اهلمحو سفنلل ةيبرتب ءادتبا نوكي

 .78: فهكلا ةروس (؟) ١١١. : هط ةروس )١(

 . قل و /1/ : رجحلا ةروس 20 ا 55 : مجنلا ةروس مر

 ممل ملال ا

 حت ب دمحم ىق ىناسن الا لماكتلا 5 اذن
 هَ

 دكت ا ا ا ا ا احا

 م ا ل

 يرو 202229002 وص بو بوح ونا وحاوئ وك سوح حو سوح حا جرو حو يحو يل ل ممل ل
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 نوكت نأ حصي ال هنإف ىدجأ لاحلا هذه ىف لعفلا ناسلو «لعفلا ناسلب وعدي ناك لب «لوقلا ناسلب
 ؛لوق هل عمسي الف ' 410 رايي وشل يبرر ات لاما

 ا ا مدع دم او مع ١6١

 و اموصتع ءافجشلا ءاعسإ نخنوخ 9 دقو ' ا ل ل لاس ىب
 ؛ىلاعن هللا ءاش نإ بيرقلا جرفلاو ' ربصلا بلطو ءاطعلا مهيساوي ناكو ءاناوهو افسعو اباذع مهوقهرأ

 مايقلاو ؛ةوعدلا ءبع لمحتيل ؛هدوأ ميقي ىذلا شيعلا نم ليلقلاب ىفتكي وهو ,هلذب الإ ادهج ولأيال

0008 

 خيراتلا ىرجم نم رهظيو «هل قزترملا تناك ىتلا ةراجتلا نع مالسإلاب لغشناو «ةنيدملا ىلإ جاه امو

 ءاهنع ىلاعتو كر ابت هللا ىضر ةجيدخ نينمؤملا م أ ةافو دعب اهافص دق نوكي امبرو ؛ةرجهلا لبق اهاهنأ دق هنأ
 مئانغلا سمخ ىلع ءاليتمالا هلو لوألا لماعل وه ذِإ (هيف لمعي ىذلا للملا تسب نم هقزر 0

 هلل نأف ءءيش نم متمنغ امنأ اوملعاو» : ىلاعت لاق امك ةيمالسإلا ةماعلا ةيالولا ىضتقمب
 متنمأ متنك نإ ليبسلا نباو نيك اسملاو ىماتيلاو ؛يبرقلا ىذلو لوسرللو (هسمخح

 ءيش لك ىلع هللاو ؛ناعمجلا ىفتلا موي ناقرفلا موي اندبع ىلع انلزنأ امو ,هللاب
 ("114ايدق

 الع .همظعأو هلذبي دهج قشأب نوكتل اهنإو «مئانغلا نم وأ «لاملا تيب نم هتقفن تراص امدنع
 :هبلض: نمقي تاميقل خمادبال هنأو «دوألا مايق الولو «ديغرلا شيعلاو لاملا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هدهز
 ْ رافقلا ةمقللا ىف ىتح دهزل

 دوعسم نبأ نع ىوريو ' ميركلا هندب ىف رثؤي ىتحا «ريصحلا ىلع ماني مالسلاو ةالصلا هيلع ناك

 انتنذأ الأ لوقأو «هحسمأ تلعجف ؛هدلجب ريصحلا رثأف «ريصح ىلع مان مالسلاو ةالصلا هيلع هنإ ) : لاق هنأ
 بكارك الإ ايندلاو انأ ام ءايندللو ىلام ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «هيلع مانت كيقي ائيش كل طسبنف
 . ( اهكرتو حار مث ؛:ةرجش لظ تحن لظتسا

 «باطخلا نب رمع هأرو «فيل نم ةيشحب دسوتي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناكو

 ؛ىكبأ ال ىلامو : رمع لاقف ؟ كيكيي امو : دهازلا ىبنلا هل لاقف «يكبف «لاحلا هذه لثم ىلع وهو
 ىلص دمحم لاقف «ىرأ ىتلا لاحلا هذه ىلع تنأو ءايندلا نم هيف ناشيعي اميف ناشيعي رصيقو ىرسكو

 . كلذك وه : لاق« كى لاق ةرخآلا انلو ءايندلا مهل نوكت نأ ىضرت امأ ءرمع اي: ملسو هيلع هللا

 )1١(هبورة لاشألا 21١
 211516110101110110111111111111111111010000 م ل ا ا ليييسللللا

 ملسو هيلع هللا بلص نييبنلا مئاخ 717 ل
 : تيكا حاحا ااا ااا ااا اعمل



 : دهازلا توق
 لعجا مهللا :٠ لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ملسمو ىراخبلا نيحيحصلا ىف - ١1

 اهل ةباجتسالا ةوعد ىهأ ىردن الو «هبر ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةوعد هذه ( اتوق دمحم لآ قزر

 لآ لمحو ؛يرورضلا توقلا ىلع راصتقالل ةوعد ىه مأ ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم لال توقلا ريفوت

 اهعم بلطيال ىتلا ةيفاكلا 3 ةعانقلاو «هب اضرلاو بلع ريطلاو «كلذ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم

 : بولق ىف ىلاعت هللا ىَقلي نأ ىرورضلا توقلا ريفوتب ىأ ءامهب نوكت ةباجتسالا نأ بيجأ ؟اهريغ
 نأو «هيلع ربصلاو «هب أاضرلا هترسأ نم هب ذولي نمو «تارهاطلا جاوزألا نم مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم

 اليكلو ءاهريغل ةوسأ نوكتل ءربصي ام ىلع ربصتو ؛لمتحي ام لمتخت ؛ ءاهبر دهز ىف اهلك ةرسألا نوكت

 . كلذك دهازلا ةرسألا هذه بر فرصت نوكيو «قاسي ىذلا لاما ىف عمطي نم نهضعب نم نوكي

 ىلاعت هللا ىلص هللا ىبن عبش ام ٠ : لوقي ةريره بأ نأ دمحأ مامإلا ىور دقف : «كلذك ناك دقلو
 مالسلاو ةالصلا هيلع اذمحم نأ ىأ ( ايندلا قراف ىتح «ةطنح زبخ نم اعابت مايأ ةثالث هلهأو ملسو هيلع

 ل و ا ا

 .رمتلا هعم نوكي دقو «مالسلاو

 «ضبق ىتح «زبخ نم مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم لآ عبش ام ): ةشئاع نينمؤملا مأ تلاق دقلو

 الب ىفكي ام الإ هتدئام ىلع هل مدقي ناك ام هنأ دافتسي ربخلا اذه نمو . ا

 ظ . هنع لضفنت ةدايز

 تنب ةقيدصلا تلاق دقف «لخن ريغ نم هلكأي ناك لب «هتلاخن زبخلا نع ىفني ال ناك دقلو

 يااا ا ف ع يس

 . ( هضبق نأ ىلإ ءلجو

 دقو ' ؛مودأم ريغ ارافق زبخلا نايحألا نم ريثك ىف نولكأي اوناك لب ءامئاد ماعطلا نومدأي اوناك امو

 لآ انك نإ :٠ تلاق اهنأرييزلا نب / ةورع نع ملسمو ىراخبلا ناخيشلا هاور اميف : ةشئاع نينمؤملا مأ تلاق
 راصنألا نم رود لهأ انلوح ناك هنأ الإ ءءاملاو رمتلا نادوسألا امه امنإ «ا ل البل ب يد

 . ( نبللا كلذ نم انيقسيو «برشيف ؛مهحئانم نبلب هللا لوسر ىلإ نوثعبي
 هلآو هقزر لعجف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ميركلا هلوسرل ىلاعت هللا ةباجتسا دج اذكهو

 | سفن ضمرت اليكلو «مهئارقفل ءاذغ نوكيلو «نيملسملل ةودق نوكيل توقلا ىندأ نم هنكلو ءاتوق
 . ةأيحلا هذه ىف غفارلا شيعلاو ميعنلا بابسأو 'قزلا ةرفو نم مهتوفيام ىلعاوسأب اليكلو «نامرحب ٠

 5-3 هي دمحم ىف ىناسنلا لماكتلا
 0000 2222222222 ا ااا 0 001012-ب-ت-ج-ج_-_-_-722770100اا0000-
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 ؛ميعنلاو هفرتلا لهأ ةمعطأ نم اماعط وأ ,ةهكاف نم افنص هسفن ىلع مرحي مل هنأ ظحالي نكلو
 نوكتلو ءاهل ليفت ءاعذالمو اهاهأ نع سفنل امطاف امد ىندألب ىنتكيهتكلو «لالحلا لك لبقي

 نوكت لب تاوهشلاو ءاوهألل الولذ ةمأ سفنلا نوكت الو «ةرطيسملا ىه لقعلا ناطلسب ةمكاحلا ةدارإلا
 اهب ةموكحم ريغ اهيلع ةمك اح «ةعاطم ةديس

 ءاهنوقيطيال مهنألا اهيلإ انا وعدي ناك ام اهب هسفن ذخأو ءاهمزتلا ىلا ةدازل هذه عمو - كن
 نل نيدلا اذه نإ :١ لوقيذإ مهسفنأ ىلع نيفرسم ريغ نوقيطي ام الإ اولعفي الأب نينمؤملا رمأ ىذلا هنألو
 رميا هو ماحا مدرر او تارا ( اريراقو اوددس نكلو هبلغ الإ دحأ هداشي
 . هلقب لق وذ الو «رقفب ريقف ضمري اليكل

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نذؤم الالب لأ الئاس نأ هننس ىف دوواد بأ ىور دقلو
 نم ءيش هل ناك ام : لاقف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةقفن تناك فيك ىنئدح : الئاق
 ىنرمأي الئاع رف ملسملاهاأ اذإ ناكف « يفوت نأ ىلإ ىلاعت هللا هثعب ذنم هنم كلذ ىلأ تنك ىذل انأ الإ كلذ
 نإ :٠ ىل لاقف «نيكرشملا نم لجر ىنضرتعا ىتح ءهمعطأو هرسكأف ءيشلو ؛ةدربلا هل ىرتشأف «قلطنأ
 اذإف «ةالصلاب نذْوأل تمق مث تأضوت م وي تاذ ناك املف «تلعفف ىنم الإ ضرتقت الف «ةعس ىدنع

 اميظع الوق لاقو «ينمهجتف ءهيبلاي: ا ا املف ءراجتلا نم ةباصع ىف كرشملا
 ىذلاب كذخآف «لايل عبرأ هنببو كنيب نإ لاق سق:تلق ! نقلا : نيبو كنيب مك ىردأ :لاقو ءاظيلغ
 ريصتل كتيطعأ امنإو كبحاص ةمارك نم الو «كتمارك نم كتيطعأ ىذلا كطعأ مل ىنإف ؛كيلع ىل
 سفنأ ذخأي ام ىسفن ىف ىنذخأف :لالب لاق . كلذ لبق تنك امك منغلا ىف ىعرت ك ارذأف ءادبع ىل
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عجرو ؛ةمتعلا تيلص اذإ ىتح ةالصلاب تيدانف «تقلطناف «سانلا
 ىنأ كل تركذ ىذلا كرشملا نإ ءىمأو تنأ ىبأب هللا لوسراي تلقف ىل نذأف هيلع تنذأتساف ؛هلهأ ىلإ
 ضعب ىتأ نأ 5 نذأف ؛ ؛يحضاف وهو ىدنعالو ىنع ىضقيام سيلو ءاذكو اذك لاق هنم نيدلنأ كنك
 «ينع هب ىضقيام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسر ىلاعت هللا قزري ىتح اوملسأ دق نيذلا ءايحألا ءالؤه
 ىهجو تلبقتساف «ىسأر دنع ىلعنو ىحمرو ىبارحو ىفيس تلعجف ؛ىلزنم تينأ ىتح تجرخف
 ؛قلطنأ نأ تدرأف . لوألا حبصلا دومع قستا ىتح تمن الجر تيأر اذإف «تهبتنا تمن املكف «قفألا
 عبرأ اذإف «هيتأ ىتح تقلطناف ؛ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر بجأ لالب اي «ينوعدي ناسنإ اذإف
 رشيبأ : هللا لوسر ىل لاقف «تنذأتساف مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر تيتأف ,نهلامحأ نهيلع بئاكر
 :لاق «يلب :تلق عبرألا تاخخانملا بئاكرلا ىلعرمت ملأ: لاقو هللا تدمحف كنيد ءاضقب هللا كءاج دف
 مث «كيلإ نهضبقاف : لاق ءكدف بحاص هيلإ نهادهأ م اعطو ةوسك اهيلع اذإف .نهيلع امو نهباقر كل نإف
 اذإ ىتح ' .حبصل ةالص ةيدأت ىلإ تدمع مث نهتقلع مل ,نهلامحأ تططحف تلعفف ؛ ؛«كنيد ضقا
 نم تلقف ىتذأ ىف ىعبصأ تلعجف عيقبلا ىلإ تجرخ ملسو هيلع  ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلص
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 مل ىتح ضرعأو «يضقأو عيبأ تلزامف ؛ «رضحيلف ؛انيد مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نم بلطي ناك

 ةيقوأ وأ :ناتيقوأ ىدنع لضف ىتح ضرألا ىف نيد 9 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع قبب

 ىف دعاق مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر اذإف ءراهنلا ةماع بهذ دقو ءدجسملا ىلإ تقلطنأ مث ءفصنو

 ناك ءيش لك هللا ىضق دقل : تلق ؟كلبق هللا لعف ام : ىل لاقف ؛هيلع تملسف ؛هدحو دجسملا
 نأ رظنا : لاق «نارانيد معن تلق ئش لضف :لاق . ءيش قبب ملف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىلع
 ةجسلا ف لظو ءدحأ اني ملف امهنم ىنحيرت ىتح ىلهأ نب دحأ ىلع لخادب تسلف امهنم ىنحيرت

 اذإ ىتح ؛امهتمعطأو ءامهتوسكف امهب تقلطناف «نابكار ءاج راهنلا رخآ ناك اذإ ىتح« ؛يلاتلا مويلا ىتح

 دمحو ربكف - امهنم ىلاعت هللا كحارأ دق : : تلق .؟كلبق ىلاعت هللا لعف ام : لاقف «يناعد ةمتعلا ىلص
 ىتنأ ىتح ةأرما ةأرما ىلع ملسف هجاوزأ ءاج ىتح هتعبتا مث «كلذ هدنعو توما هكردي نأ نم اقفش ىلاعت هللا

 , (0)(هثببم

 هللا ىلص هللا دبع نب دمحم ةداهز ىلع : الوأ لدي هنأل ؛هلوط عم ربخلا اذه انقس - 5
 ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم نأ ىلع : ايناث لديو . هتيب ىف اهيف رخدي ال ىتلا ةقلطملا ملسو هيلع
 لديو «نيدلا قر نم مهيمحيو ؛ةجاحلا لذ مهنع دعبي ىتح مهنيعي ؛هتباحص نم نيلئاعلا ءابعأ لمحي

 . هيلع اونيدتسي نأب مهرمأ ىطعي نأ عطتسي مل اذإ هنأ ىلعاثلا

 يدنع ام : لاقف . هيطعي نأ هلأسف لَ هللا لوسر يلإ ءاج الجر نأ هدنسب ىذمرتلا كلذ ىف ىوريو
 لوسراي « باطخلا نب رمع لاقف « هتيضق ءيش ينءاج اذإف « ائيش يلع عتباف بهذا نكلو ؛ كيطعأ ام
 نم لجر لاقف. رمع لوق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هركف ؛هيلع ردقتال ام يلاعت هللا كفلك ام هللا
 ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر مسبتف « الالقإ شرعلا يذ نم شخت الو ؛قفنأ هللا لوسراي:راصنألا

 . ىراصنألا لوقل ههجو يف مسبتلا فرعو
 ىف تايضار نلمحتيف ؛هئاسن ىلع ىرجي مالسلاو ةالملا هيلع يبنلا يلع ىرجي ام ناك دلو

 .نايحألا رثكأ

 لوسر شارف يلع تأرف ءاهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ يلع تلخد راصنألا نم ةأرما نأ يوريو
 ل ل ا ا ل

 ( تبه ذف «كشارف تأرف يلع تلخد ةيراصنألا ةنالف هللا لوسراي :تلق ؟ ةشئاعاي اذه ام: لاقف هلع
 تلاق تارم ثالث كلذ 5 اي نأ 0 00 ام 00 تنعبو

 )١( ج ه5 ص دواد ىبأل لئامشلا نع القن ريثك نبا ظفاحلا خيرات 5 .
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 هنأ كتيخأ مامإلا ىؤر لقو «داسفلا هيلإ عراسي ائيش هدغل رخدي مالسلاو ةالصلا هيلع نكي ملو 1

 . ىأ دغلا ءاج املف ءرئاط ىقبو ءارئاط وه لكأ هنأ رهاظلاو ءارئاط همداخ معطأف ةيده هم هللا لوسرل تيدهأ
 ٠١ ( دغل ائيش ىقبت نأ كهنأ ملأ ٠ همداخ سنأل لاقف «هب

 ىفكي ام ءاهرمت نم هلهأل لزعي ناكف اهنم رخدي ناك «ريضنلا ىنب ليخن هلوسر ىلع هللا ءافأ الو
 ىلاعت هللا ىلص «يقابلا حالسلا ىفو ؛برحلل دعي امم لامجلاو ليخلا ىف قفني امم ىقابلا نوكي مث ؛ةنس

 ظ مر
 هدنع توملا ضرم ضيرم وهو ناك هنأ ىتح ةضف الو ابهذ رخدي ال مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو

 ةريغص بهذ ةعطق هتوم ضرم ىف هل ناك هنأ ىورو . اهنم صلخت ىتح هلهأب لاز امف «ةتسوأ ريئاند ةعبس
 هيلع الو «ءيش هل سيلو ءايندلا نم جرخي ىتح هلع هللا لوسر اهب قدصتف «ةيبهذ اهنأب اهنع اوربع
 . ( ثرون ال ءايبنالا رشعم نحن 9 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذلو «ءيش

 دق نهيلع ةعسلاو ؛هلآ نهنأل ءلمتحي ام نهلمحي هجاوزأ نم هلع هللا لوسر لآ ناك - 4
 . لمحتيام نلمحتي نك ةعيرذلل ادسف ؛هيلع ةعسلاب دوعت

 لخدي الأ فلح نأب نهيلع ىلآف ءاعرذ نهب قاضو ؛هدنع سيل امب ةرم هنبلاط نهنأ رهظي نكلو
 «ريصح ىلع عجطضم وه اذإو ءرمع هيلع لخدف ؛هراد نم ةيلع نكسو ؛نهنع لزتعاو ءارهش نهيلع
 : لاقف «كلام : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءرمع انيع تلمهف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع همسج ىف رثأ دق

 . |رمحم مالسلاو ةالصلا هيلع سلجف ؛هيلع امه اميف رصيقو ىرسكو هقلخ نم ىلاعت هللا ةرفص تأ
 امأ ءايندلا مهتايح ىف مهتابيط مهل تلجع موق كلوأ «باطخلا نبا اي تنأ كش ىفوأ :٠ لاقف ههجر
 ( ةرخالا انلو ءايندلا مهل نوكت نأ ىضرت

 ام مرح مل ىبنلا اهيأيا: يلاعت لاقف ءارهش هجاوزأ هيلع مرح نأ هيبن ىلع ىلاعت هللا بتع دقو
 ةلخم مكل هللا ضرف دق *ميحر روفغ هللاو كجاوزأ تاضرم ىغتبت كل هللا لحأ
 ءاثيدح هجاوزأ ضعب ىلإ ىبنلا رسأ ذإو * ميكحلا ميلعلا وهو ءمكالوم هللاو مكناميأ
 تلاق هب اهأبن املف ءضعب نع ضرعأو هضعب فرع هيلع هللا هرهظأو هب تأبن املف

 نإو ءامكبولق تغص دقف هللا ىلإ ابوتت نإ * ريبخلا ميلعلا ىنأبن لاق اذه كأبنأ نم
 * ريهظ كلذ دعب ةكئالملاو نينمؤملا حلاصو «ليربجو هالوم وه هللا نإف ءهيلع ارهاظت

 تابئات تاتناق تانئمؤم تاملسم نكنم اريخ اجاوزأ هلدبي نأ نكقلط نإ هبر ىسع
 . 204 اراكبأو تابيث تاحئاس تادباع
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 ناك نإو ؛هسفن هب ذخأ امب نهذخأ دق هلع هللا لوسر ادمحم نأ نم نهاوكش تناك دقلو

 . ةايحلا غفار ىلإ هزواجتي ال ءاتوق هلم دمحم لآ قزر نوكي نأ هبر اعد نيتلاحلا اتلك ىف هنكلو فخأ
 الأ فلح ىذلا رهشلا ىضم نأ دعبو ءاضيأ ةبحمو «ةبرجتو اييدأت فلح امب فلح كلذلو ءاههكافو

 ؛لالحلاب الإ ءهيف ميعنال اتوق نهقزر نوكي نأ هيف نلبقي حيرص ريبخت دعب الإ نهيلإ دعي مل .هيف نهبرقي ى
 :هناحبم لاق ذإ ىلاعتو هناحبس هللا نم حيرص رمأب كلذو «فورعملاب نهخرسي نأ نيبو

 ؛نكعتمأ نيلاعتف ءاهتنيزو ايندلا ةايحلا ندرت نتنك نإ كجاوزأل لق ىبنلا اهيأي)
 هللا نإف ءةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا ندرت نتنك نإو # اليمج احارس نكحرسأو
 ةئيبم ةشحافب نكنم تأي نم ىبنلا ءاسن اي «اميظع ارجأ نكنم تانسحملل دعأ
 هلل نكنم تنقي نمو * اريسي هللا ىلع كلذ ناكو ؛نيفعض باذعلا اهل فعاضي
 ىبنلا ءاسناي * اميرك اقزر اهل اندتعأو ؛نيترم اهرجأ اهتؤن ءاحلاص لمعتو هلوسرو
 ضرم هبلق ىف ىذلا عمطيف «لوقلاب نعضخت الف نتيفتا نإ ءءاسنلا نم دحأك نتسل

 نمقأو ىلوألا ةيلهاجلا جربت نجربت الو نكتويب ىف نرقو * افورعم الوق نلقو
 , لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امنإ ؛هلوسرو هللا نعطأو ةاكزلا نيتآو ةالصلا
 نإ ؛ةمكحلاو هللا تايأ نم نكتويب ىف ىلتيام نركذاو * اريهطت مكرهطيو تيبلا
 4 أريبخ افيطل ناك هللا

 ةنبا هيلإ هئاسن بحأب ادتباو ءنرتخيل ريبختلاب هبر رمأ هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دمحم ذفن
 ىلجعت نأ كيلع الف ءارمأ ركاذ ىنإ :اهل لاقف «ةشئاع ءهنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ هيفص هيفصو هقيدص
 رادلاو هلوسرو هللا راتخأ ىنإف «ىوبأ رمأتسأ اذه ىفأ : تلاقف تايآلا هذه اهيلع التو «كيوبأ ىرمأتست ىتح
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةشيع نرتخا كلذبو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هجاوزأ رئاس لاق كلذكو «ةرخآلا
 . نيدهازلا ديسو «نييبنلا متاخ هلل دمحمب تاريدج نكف ؛ةدهازلا

 رباصملا رباصلا

 ةلصخ هيف ىبرت نأ اهنأش نم ىلوألا مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم ةأشن نإ - 155
 ىف رثكت تناك ىتلا لئاذرلا طسو ىف لئاضفلاب هكاسمتساو ربصلا هيف ىبرت ركابلا هبابش ىف هلاحو «ربصلا

 ؛ةكم يف رطيست تناك ىتلا تاوهشلاو ءاوهألل هبانتجاو «ءسفنلا طبضو ربصلاب الإ هيلع ىوقي ال هموق
 عزانمو ءاوهالا ةعباتم نع اهعذقيو «هيبنج نيب تاوهشلا ىعاود عمقي ىذلا رباصلا الإ هيلع ىوقيال

 )١( بازحألا ةروس :78 -54.
 كليا ل كيلي ا ا ل
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 ايكيا يي تا اما
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 مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم ةايح ىلإ رظانلاو ءربصلا رهاظم ىوقأ سفنلا طبض نإ «ناطيشلا

 ةديفعو ءدحاو قلخ ىلع ارارصإ هيف ىري هتلوجر لامتكا ىلإ «بابشلا نس هغولب ىلإ هتأشن ذنم هاري
 . روبص نم الإ كلذ نوكي الو «لزلزتي الو ,هلوح ءيش لك لزلزتي «ةدحاو

 هضرحي الو ءاهوحن ليملا ىلإ نائوألا سيدقت لوح رثاكتلا هعفديالءرقف هعزجيالو «ةدج هيرغتال

 ءهسفن ىف هعفادي «مانصألا ىف داقتعالا عفادي لب «ناطلسب هلرقي وأ منصل عضخي نأ ىلع ءايوقألل ديلقتلا

 ءاوطأ ىف لغلغتي قيمع ربصو «رظن ةماقتساو ءركف طبضو «سفن طبض ىلإ جاتحي كلذ لك نإ
 ءادعألا بلاغيو ءربصلاب ثادحألا بلاغي ءرباصم رباص نم الإ نوكي ال اذه لكو ءداؤفلا ايانثو «سفنلا
 .روبصلا اهاقلي ىتلا تامدصلاو ؛هعوضوم فالتخاب مسق لك فلتخي ماسقأ ربصلا نإ «عزفلا مدعب

 ,لذيالو ءهب هسفن ضمرتال «رقفلا ةلزان هلزاون نمو ءهب لزنت لزاونلا ىلع ربصلا - اهلوأ
 نأ نم رقفلا هعنمي ىتح بأدو دلج ىف اداج ايعاس ارباص ليلقلاب ىضري لب ؛ةجاحلا لذل عنخيالر
 نم عونلا كلذ نإو «جايتحالا نم اعاعش سفنلا ىوق بهذن نأب وأ «لذلاب ساسحإلاب هسفنل برستي
 دمت امدنع ىتح ناك لب «جايتحالا لذ هنم رهظ امف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىف ناك ربصلا
 الأ ىلع اصيرح ناك لب هيلإ اقباستالو «هيف امحازت ناملغلا رثكأ الو دمي نم لوأ نوكيال ؛ماعطلا دئاوم
 . ماعطلا هتافولو  لعفي

 رطاوخلا عفد ىلعو . اهعمقو تاوهشلاو ءاوهألا نم نامرحلا ىلع ربصلا : ىناثلا مسفلا
 ةليصولاو ةبئاسلا ميرحتك لالح رومأ ميرحتل نائوألا ةدبع لاوحأ هيلإ وعدت ام ةمواقم ىلعو «ةدسافلا
 ماسقتساو ءةتيسملاب ةبعالمو «رمخلا برش هلم ناك امو ؛ةحيطنلاو ةذوقوم او ةقنيخلا ةحابتساكو ا

 كلذو ؛يلاعت هللا هثعبي نأ لبق ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم هنع عنتما كلذ لكف ؛مالز الاب

 1 . لامتحا ةوق نم ىلاعت هللا هحنم امو «ربصلاب هسفن نيصخ نم

 اروبص نوكيل ةايحلا ىف هيَع دمحم ءاج دقو «لزاون نم لزني ام ىلع ربصلا : ثلاثلا مسقلا

0 
 ؛دجلا دقف نأ ثبلي مل مث ءهدج ىلإ ةيشبحلا هتنضاح هتلمحو همأ تنام ازيم ةايحلا كردأ ام لوأ

 ملعتف ' «لايعلا ريثك قزرلا دودحم ناكو ؛همع تيب ىلإ لقتناو «يماحلا فرعي ىذلا زييمتلا نس غلب دقو

 . ماعطلا ىلع ناملغلا ةمحز ىف هدي دمي ناك امف «محازتلا ثيح ربصلا نوكي فيك
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 3 م . «» وهمه # مهسا

 ا ا ااا اا اا ااا يايا ااا اا ااا ا اذ ذا يااأ#1ذذ##ذ#أ#ذ#1#“خأذأذ#1#1ذخ#1آ“ذ#ذ ا يااا ااا ااا اخأذذ##ذأذ“ذآأ#ذ#ذ#ذ]ذ ذا ا يا اأذذ]ذذ]ذ“ذ]#ذ#ذ]ذ]ذذ أذ ذ# 1# ]#4 #ذ ذ]ذ]ذ ]ذ]ذ ذي 1 ااا ا ا ا ا 11و

 ض1



 ىتلا هتدع ربصلا ناك اذكهو «توقلا بسك ىف رباصلا ناك مث «منغلا ىعر ىف رباصلا ناك مث

 . اروبص ادلج هتايح ءابعأ هدحو لمحي ذخأو ؛نامزلا تاملمو رهدلا بئاونل اهدعي

 ؛«لقلا لمتحا امك لاملا نم رثكلا ةمعن لمتحا دّقف «لمتحاو لقلاو لزاونلا رباص دق ناك اذإو

 لمتحاف «نينمؤملا مأو هجوز دعب نم تراص ىتلا ةجيدخن لام ىف رجا امدنع روفوم ا لاملا هءاج ذإ غطي ملف
 ىلوألا ىف نكي ملف ؛هتمقن ىف اهطبض امك ؛ هتمعن ىف هسفن طبضو «ةمقنلا لمتحا امك ةمعنلا
 الو ؛ نامرحلا ىف سأيي ال ىذلا نأ هباتك ىف ىلاعت هللا نيب دقو . اروخف احرف ةيناثلا ىف نكي ملو ؛ اعزاج
 مث ؛ ةمحر انم ناسنإلا انقذأ نئلو» : هناحبس لاق دف «رباصلا نموملا وه ةدجلا دنع ىغطي
 بهذ نلوقيل هتسم ءارض دعب ءامعن هانقذأ نئلو *روفك سوئيل هنإ «هنم اهانعزن
 مهل كنئلوأ ؛تاحلاصلا اولمعو اوربص نيذلا الإ * روخف حرفل هنإ ىنع تائيسلا

 ظ . "”(ريبك رجأو ةرفغم
 ةردقلا اوتوأ نيذلا لاجرلا مظاعأ ىف نوكي ىذلا وه هنأل ءربصلا عاونأ لجأ ماقملا اذه ىف ربصلاو

 ىف نوعلهيو نوعزجيالو «نيرباص اونوكيف مهئارس ىف نورطيي الو نورشأيال .ءابعألا لمحت ىلع
 . اولذيف مهدئادش

 أ ايهم ناكف اين ىلاعت للا ثعي نأ لبق مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع ني دمحم ناك كلذكو '
 . دوجولا ىف ةلاسر مظعال

 نوكيل مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم ىلاعت هللا راتخي رباصلا قلخلا اذهب - /١5

 [ مزع ىلإ جاتُت مهيف ةوعدلاف «ظالغ دادش بالص موق طسو ىف ديحوتلا ىلإ سانلا وعدي ىذلا هلوسر

 | نم مزعلاولوأ الإ هلمحتي ال ءريرم قاش ربص ىلإ جاتحي رومألا مزع نإ لب «رومألا مزع نم ربصلاو «رومالا
 ةرئادلا ةطاحإ هب طيخم هراكملاو «روبصلا هلل ادمحم ابطاخم ىلاعت لاق امك «لسرلا نم مزعلا ولوُأو «لاجرلا

 نوري موي مهنأك ءمهل لجعتست الو ءلسرلا نم مزعلا ولوأ ربص امك ربصاف ) :اهرطقب
 ."'6 نوقسافلا موقلا الإ كلهي لهف ؛غالب ءراهن نم ةعاس الإ اوثبلي مل نودعويام

 ؛مهماهوأ ىف نيكرشملا ىلع ربص «ربصلاب اهلك رومألا جالع نوكي نأ نم ةثعبلا دعب دبال ناك

 | ىلع ربصو «مهئاهفس ىلع ربصو «لطابلا ىلع اورصأ دقو «قحلا ىلإ هنم مهتوعد ىف مهيلع ربصو
 ١ ىلإ ةوعدلا ىف ربصو «مهؤاربك هركنتسي ملو «ةيبصعلاو دقحلا ووذ هيلع مدقأ ىذلا ءرمتسملا مهاذأ
 ؛ لاقف . ربصلا نينمؤملا فاصوأ ىوقأ ىلاعت هللا لعج كلذلو . اهريس لقرعيو ءاهقيرط دأكي امو مالسإلا

 . "7 نوعجار هيلإ انإو هللا انإ اولاق ةبيصم مهتباصأ اذإ نيذلا *نيرباصلا رشبو ) ىلاعت

 يدعم
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 دحأ نم ام : لاق هنأ هنع رثأ دقف ءربصلا ىلإ اعدو اقدصو اًمح رباصلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ناك دلو

 مه كنلوأو ؛ةمحرو مهبر نم تاولص مهيلع كئلوأ ؛ نوعجار هيلإ انإو هلل انإ لوقيف ,ةبيصم هبيصت
 اريخ هل فلخأو هتبيصم ىف ىلاعت هللا هرجأ الإ ءاهنم اريخ ىل فلخأو « ىتبيصم ىف ىنرجأامهللا «نودتهملا
 ظ 78

 بلق نانئمطاو شأج تابث ىف لب «لملمت ريغ نم ربصلا وهو ؛ليمجلا ربصلا ةليضف نإو
 نمؤي رباصلا ضوفملاف «لذاخت ريغ نم لمعلا عم ىلاعت هلل اضيوفت اهيف نأ قوف ؛هبحاصل ةوق ىه «لمحتو
 ؛ىلاعت هللا وعدي نأ باصي نمم للم رباصلا لوسرلا بلط كلذلو «ريغملا هنأو «ناميإلا قح ىلاعت هللا ةردقب

 ىلع اهلمحب سفنلا جالع ىف ميقلا نبا لاق دقلو .الامتحاو ادلج هيطعي كلذ نإف «هرمأ هيلإ ضوفيو
 .ضيوفتلاب ربصلا

 نم ةملكلا هذهو «ربصلاب جالعلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم اهلاق ىتلا ىأ ةملكلا هذهو ١
 امهتفرعمب دبعلا ققحم اذإ نيميظع نيرمأ نمضتت اهنإف ,هتلجآو هتلجاع ىف هعفنأو باصملا جالع غلبأ
 ,ةيراع دبعلا دنع هلعج دقو «ةقيقح لجو زع هلل كلم هلامو هلهأو دبعلا نأ امهدحأ .هتبيصم نع ىلست
 ؛هدعب مدعو ؛هلبق مدع : نيمدعب فوفحم هنإف اضيَأو ءريعتسملا نم هعاتم ذخأي ريعملاك وهف «هنم هذخأ اذإف
 الأ ,ةقيقح هكلم نوكي ىتح همدع نم هدجوأ سيلأ هنإف اضيأو «ريسي نمز ىف ةراعم ةحنم هل دبعلا كلمو
 ؛يقيقح كلم الو يأت هيف هل سيلف ؛هدوجو هيلع ىقيي الأو ؛هدوجو دعب تافالا نم هظفحي ىذلا وه
 هيف تافرصتلا نم هل حاييال اذهلو «كالملا فرصتو « يهنملا رومأملا دبعلا فرصترمألاب هيف فرصتم هنإف اضيأو
 . 2... ىقيقحلا هكلام رمأ قفاو امالإ

 ءهرهظ ءارو ايندلا فلخي نأ دبالو «قحلا هالوم ىلاعت هللا ىلإ هعجرمو دبعلا ريصم نأ : ىناثلاو
 اذإف «تائيسلاو تانسحلاب نكلو «ةريشع الو لام الو لهأ الب ةرم لوأ هقلخ امك ءادرف هبر ءيجيو

 هئدبم ىف هركفف ءدوقفم ىلع ىسأي وأ دوجومب حرفي فيكف ؛هتياهنو هلوح امو دبعلا ةيادب هذه تناك
 اموههثطخيل نكي مل هباصأ ام نأ نيقيلا ملع ملعي نأ هجالع نمو ءءادلا اذه جالع مظعأ نم هداعمو
 الإ مكسفنأ ىف الو ضرألا ىف ةبيصم نم باصأ ام ) : ىلاعت لاق ؛هبيصيل نكي مل هأطخأ
 مكناف ام ىلع اوسأت اليكل + ريسي هللا ىلع كلذ نإ اهأربن نأ لبق نم باتك ىف
 . 27 « روخف لاتخم لك بحي ال هللاو «مكاتأ امب اوحرفتالو

 . 776 7١ ديدحلا ةروس نم تايألاو دايعلا رييخ ىده ىف داعملا داز (0)
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 ناك دقف ءروبصلا نوكي ام غلبأ اروبص مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم ناك -

 دعب ناك مث «ةردقملاو زجعلا ىف رباصلاو «ينغلاو رقفلا ىف رباصلاو ءهركملاو طشنملا ىف رباصلا ةثعبلا لبق
 ؛هوفج نيذلا هموق رباص «ةوعدلا دنع نيكرشملا رباص ءاهيلإ ةوعدلاو اهغيلبتو «ةلاسرلا ءادأ ىف رباصلا ةثعبلا

 هيف اولاق ام اولاقو ءارتفا ثونجلاو ءابذك رحسلاب هومرو «نيمألا قداصلا وهو ؛هوبذكو « هنوفرعي مهو هوركنو
 ىف ىضري ناكو ؛هتباجإ نم سئي الو ؛هتوعد ىف نهو امف ؛مهئارتفا لك هربص عسو دقو ؛هتلاسر ىفو
 امك لقي ملف ؛مهيلع وعديو «مهناميإ نم سأي نأ ريغ نم مهر ىلع ربصي وهو هبر رمأب عدضب نأ
 :كدابع اولضي مهرذت نإ كنإ ءارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال بر ) : حون لاق

 جرخي نأ وجرأ ىنإ9 : لاقو «نوملعيال ىموق نإ:: لاق لب '' ارافك ارجاف الإ اودلي الو
 ىلع نييبنلا ضعب لضف دقو «لضف ىلاعت هللا ءايبنأ نم ىبن لكلو ؛؛هللا دبعي نم مهبالصأ نم

 طخسبو ؛تقملاب مهيلع وعدي وأ «مهعمقي نأ ىلع رداقلا وهو ءهباحصأ اوذآو ؛هوذأ دقلو

 ةلاسر غلبم هنأ ىلإ نانئمطالاو ءاجرلاب كلذ لك ىقلتي ناك هنإ لب «مهيلع ىلاعت هللا بضغ لازنإو « مهيلع

 . نيقتملل ةبقاعلا نو ءهرمأ غلاب ىلاعت هللا نأ اكردم ءرصقم الو ناو ريغ ؛هبر

 دقفي بضغلا نأل «روثيالو ءبضغي امف ؛يلصي وهو «روزجلا ثرف هيلع ىقلي مهتيغاط ناك

 ريدقتو «رايتخالا ةيرح مهل كرتي نأ ىلع صيرح وهو « مهوعدي نم مالحأ اهلوح شيطت ةروثلاو ؛هتوق قحلا
 ةميخس مهبولق نم عزني نأ ديري وهو «ةعزانملاو ةاحالملا ىلإ عفدي بضغلاو «ةكردم ةأدهو «ةانأ ىف رمألا

 مهو «مهسوفن ىف باسنتو «مهبولق ىف ىرست ةقيقحلا ةوق مهبولق ىف عضي لب ءيحالملا دقحلا
 . نيجعزنم ريغ هبناج نم لونئمطم

 ؛هديز ىغرأو ؛هجايه جاه دقو ؛ضيرملا جلاعي بيبطلا ربص مالسلاو ةالصلا هيلع ربصي

 هذه ىلإ لصي ىتح «ربصيلف ءضيرملا ةافاعم هتياغ نأو ؛هتاذ ضرملا نم ةمواقملا نأ املاعءةمكح ىف هذخأيف
 . دناعمالو ءمصاخم الو «جعزنم ريغ ةياغلا

 املك مهنأب هسفن ذخأ وهو ؛مهتيرخس ىلعو مهئازهتسا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع ربص دقلو
 نإف « ساي الو لمحتم ريغ «ةرباصملا ىف هتبغرو لامتحالا ىف هتوق تدازو «ةوعدلاب هتيانع تداز هنم اورخس
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 4 ووو نو و ووو وو نو نوت وو وت ناو ون نت وت نت نا نت نت نلت تت نت نت زج تت نإ نتناول وا ترا تن نت نتا تت نإ ننال توا تدب يلا دنت ويدلك و ل صد د تح اى لن جا نس حج حرجا نان شو سون إش إإ نص سئ ونحو و سوت توا و تت ن#ا

 ربصلا نإو «ةايحلا ةوق اهيف تناك نإ رئامضلا ظقويو «موقأ ىه ىتلل ىدهيو ؛ءاجرلا برقيو سأيلا دعبيربصلا
 «قحلا نع سفنلا لغشت ةاحالملاو ءتيمي الو ىبحي ىججرلاو ىقسلاك نوكي هسفن سمشت ىذلل
 ةرظنلا نوكتف ءرخآلا بناجلا ىف امع ىمعيو ؛هدنع ام الإ ىري الف ,هبناج ىلإ لك زايحنا بجوتو
 . اهبحاص ديفت ال ةيبناجلا ةرظنلاو «ةيبناجلا

 وه نامرحلا ىلع ربص هرت ملأ «هلهأبو ,همسجب لزني ىذألا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع ربصو
 هيلع ادمحم اوملسأ امف «مهموق نم فنعلا اهيفاوقال. بأد نينس ثالث شيرق مهتعطاق امدنع مشاه ونبو

 .هئادعأل مالسلاو ةالصلا

 ام هئانثأ ىف لمحي قحلا ىلإ ىعادلا ربص «نيربص مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ربص ناكف
 ناك هنأ ىري ىذلا لصاولا بيرقلا ىذأ ىلع اربصو «لصوي نأ هب ىلاعت هللا رمأ امل ةعطاق ةوفج نم ىقالي

 . ةعيطقلاو نامرحلا ةرارم هبابحأو هلآ قاذ هنأ ىف اببس

 مهءاهفس هب اورغأو ءهوذآف «ناميإلا مهنم بلطي فيقث ىلإ بهذ موي مالسلاو ةالصلا هيلع ربصو
 وأ ليربج هيلع ضرع امدنع ميركلا رباصلا ناكو ميركلا همد اولاسأ ىتح ةراجحلاب هنوفذقي مهناملغو

 هنأ رباصلا نانئمطا ىف ررقيو ءمهب ىنأتسي نأ هبر نم بلطف «مهيلع نيبشخألا قبطي نأ لابجلا كلم

 . ىلابأ الف ىلع بضغ كب نكي مل نإ : هبرل لوقيف ءهاضر الإ ىغييال
 وهو «ةشبحلا ىلإ ةرجهلا ىف مهل نذأ ءاوملسأ نم ضعبب لزني ديدشلا ىذألا ىأر امو - 9

 ؛ةلماعملا فطلو «قفرلاب مهاقليو «مهرباصي لب «مهوعدي نمث رفي الو «هتوعد نع ىلختيال «رباصلا ميقملا

 . هنوداعيو هنوفاجي لب ءاهلثمب هولباقي مل نإو

 نأل لب «ربصلا دافن وأ ءفوخلا لجأل كلذ سيلف ءارجاهم ةمركملا ةكم نم جرخ دق ناك اذإو
 ةكم نم جرخي هنأ ذإ ءارباص ناك جرخي ذإ وهو ؛برثي ىف اهل نكمتسا نأ دعب ةرجهلا تبجوتسا ةوعدلا

 ىف رباصلا ناكف ءاهنم جرخ ام هوذآو اوبيجتسي مل اهلهأ نأ الولو ءهيلإ هللا ضرأ بحأ ىهو «ةمركملا
 . ارارفو اعزج هجورخ نكي ملو ؛هجورخ

 . داهجلا نم نيدايم ةثالث ىف ربصو رباص دلو «روبصلا دهاجملا ناك رجاه الو

 . هيف هتعباتم ىلإ نينمؤملا اعدو «ربكألا داهجلا كلذ ىمسو ؛تاوهشلاو ءاوهألا ةبراحم ىف رباص
 كيلئا ا يل ل ل

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا مئاخ يح
 ا اال ايا لاطلاولا



 ولو اعاعش هريكفت بهذي الو «ةوق هلزلزت ال ىذلا تباثلا دهاجلا ناكف «برحلا ناديم ىف رباصو

 لخادلا نم دوهيلاو جراخلا نم نوكرشملا ءلج دقو «بازحألا ةوزغ ىف امك ءاعيمج برعلا هيلع بلأت
 بولقلا تغلبو راصبألا تغاز ذإو ءمكنم لفسأ نمو مكقوف نم مكوءاج ذإ)
 ىبنلا دجمو ,"!4 أديدش الازلز اولزلزو نونمؤملا ىلتبا كلانه+ انونظلا هللاب نونظتو رجانحلا
 نإوب هنم ءاجرلا راهن نم ةعاس بهذي مل ىذلاءرباصملا «رباصلا ؛ةكرعملا هذه ىف ناك مالسلاو ةالصلا هيلع
 ثيي ناكف ءءافعضلا قفرلاب ذخأف اثالث فئاوط لخادلا ىف هع رباصو . اهاصقأ تغلب دق ةديدشلا تناك

 تابثلاو «ةميزعلا ةوقو دلجلا ىلإ هيف جاتحي تقو ىف مهنم انايحأ ودبي فعضلا ناكو ؛ناميإلا حور مهيف
 سأبلا نيحو «ءارضلاو ءاسأبلا ىف

 نوعديو «ةميزهلاو سأيلاب نوقليو ءرفكلا نونطييو «ناميإلا نورهظي اوناك نيذلا نيقفانملا رباصو
 مالسلاو ةالصلا هيلع ربصيو «نينمؤملا نم ءافعضلا ضعب مهل بيجتسيو «نينمؤملا فوفص ىف ددرتلا ىلإ
 . ةشئاع نينمؤملا مأ نع هوعاشأ ىذلا ثيدحلا ىف اوعضوو اوبخ امك«هلآو هصخش لوح هنوريثي ام ىلع

 :هباحصأ لتقي هلم اذمحم نأ سانلا ثدحتي نأ ديري ال هنأب كي دمحم هدريف «مهريبك لتقب رمع ريشيو

 . هسفن رشلا ىهني ىتح ارباص رمتسيو
 ضعبب مهذخأ فشكنا اذإف ءمهداسف فشكني ىتح مهرباصي ناكف «ةنيدملا ىف دوهيلا ناكو

 ربصلاب الإ كردت ال رومألا تاياغ نأب كردملا فاعلا ربص وه دئادشلا ىف ربصلا نإو ءارباصم ارباص مهبونذ
 ةانأ ىف اهرمأ اجلاعم ءاهل ربطصيو «رومألا ىنأتي لب ءعزفي الو ءعزجي ال رمألا مهلدا اذإ ناكو «ريرمل
 الو جعزني ال رمألا همهد اذإف  ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا امنإ :٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيو ؛ةمكحو

 ناكو ءعزج الو عله ريغ نم رمألا ربديو ءهسفن ىلع رطيسي لب «هريكفتو هبل بهذي الو «برطضي
 . ناميإلا نم ربصلا نأ ىري

 اوعاشأ امدنع رباصلا هفقوم ىلإ رظناو «ةيداملا دئادشلا نم رثكأ ربصلا ىلإ جاتحم ةيسفنلا دئادشلا نإ
 حمالم ىفو ؛هلمع ضعب ىف ادبو «نظلا هرواسو ءربخلا ىقلت دقف ,ةشئاع نينمؤملا م ا بح نع ءوسلا ةلاق

 ؛كفإلا اذه ىف ةراشتسالل هتصاخ ضعب اعدو ءرمألا ريدقتو «تابثلا ىف لماكلا لخملا ناك هنكلو ؛ههجو

 ىلإ اعد نم مهنمو «هنع هللا ىضر رمعك ىفنلا دكأو عوقولا ىفن نم مهنمف ؛هيف قحلا رادقم فرعتيلو
 ؛مزحألاو ملسألا وه كلذ نأ رباصلا ةأده ىف هلع ىبنلا ىأر دقو ؛يلع وهو اهتيراج لاؤسب ىرحتلا

 )١( بازحألا ةروس : ٠١.

 نايلي ا ا يي اي ا ا
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 . 211ريال دوو



 تقو ىف ركفلاو لّقعلا بلغي ربدتم ميكح روبص نم الإ نوكيل كلذ ناك امو «ةءاربلا ىلإ ىهتناف هكلسف

 اهيلع رطيست لَم هللا لوسر دمحم سفن «سفنلا نكلو ؛«فطاوعلا هيف شيجتو «ماهفألا هيف شيطت
 نأ لبق ءالبلا عقوتي نم ربص ناك «سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا ىف 2س ىبنلا ربص نإو . امئاد ةمكحلا

 :ىلاعت لاقف اوربصيل نينمؤملابو هب لزنيس امب ىلاعت هللا هربخأ دقو ؛لامتحالا ةوقل هسفن دبعف «عقي

 رشبو تارمشلاو سفنألاو لاومألا نم صقنو عوجلاو فوخلا نم ئشب مكنولبنلو)
 "0«نوعجار هيلإ انإو هلل انإ اولاق ةبيصم مهتباصأ اذإ نيذلا * نيرباصلا

 نم اولخ نيذلا لثم مكنأي املو ةنجلا اولخدت نأ متبسح مأ ) : ىلاعت لاق دقلو

 رصن ىتم هعم اونمأ نيذلاو لوسرلا لوقي ىتح اولزلزو ءارضلاو ءاسأبلا مم مكلبق
 06 ببرق هللا رصن نإ الأ هللا

 : 2( نيرباصلا ملعيو

 كلم هللا اوقتاو ءاوطبارو اورباصو اوربصا اونمأ نيذلا اهيأي ) : ىلاعتو هناحبس لاقو
 اذ نوحلفت

 لبق اهيلع ىبرت دقو «هبر ةلاسر غيلبت ىف هتدع نينأ الو ىوكش ريغ نم ىرايتخالا ربصلا ناكف
 . اهدعب هتوق ناك و «ةثعبلا

 لداشلا

 نوكي نأ الو ؛لداع ريغ نيمألا نوكي نأ نكمي الف «نامزالتم ناونص لدعلاو ةنامألا - ٠
 فاصتنا نم ءيدتبت «ةلادعلاو ؛هلحجيالو هركنيال ؛هريغ قحل ناسنإلا ةاعارم ةنامألا نأل «نيمأ ريغ لداعلا
 : ىلاعت لاقف ءمكحلا ىف ةلادعلاب تانامألا ءادأ بلط ىلاعتو هناحبس هللا نرق كلذلو ءهسفن نم ناسنإلا
 اومكحم نأ سانلا نيب متمكح اذإو ءاهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ)
 . "4 اريصب اعيمس ناك هللا نإ ؛هب مكظعي امعن هللا نإ ؛لدعلاب

 )١( ةرقبلاب ةروس : ه١1١ ١65. )0( ةرقبلا ةروس : 7١85. ) )6نارمع لآ ةروس :١47 .

 )4( نارمع لآ ةروس : 7٠١١. ) )5.ه/: ءاسنلا ةروس

 ايا ا ل لي ل لفل يي ل ل ل

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ حجج
 اخذ ااا ااا ا ا ااا ا ااا ااا

 0و ووترو ووتر وت تو زأب و لت تلا توون ىو زون وتركت يوت يتونت يت زنون وج حوت ويح يجن جنن وح رووح ون يخوت حوت وت و وتحت جوت وتوك نع حجت وتوك توت حج تت جوى تا جوت يجر جر حج جرجا ج نون وود وحج وج جو وح توجت جحا حج حسا



 هني لوأ اومكحي ان زد# نتمالال همنا نم: نتن ةناعألاب ه2 هللا نبع نولطشم وتلا هن
 , نيمألا هنإ اولاقو «هب اوحرفو ءامكح هوضترأ لوألا لحادلا وه ناكو ءدوسألا رجحلا رمأ ىف تيبلا لخدي

 ناك «هب قلعتي ام لك ىف هسفن نم فصتني ناكو ؛عدخي الو «نبغيال ءالدع اهلك هتالماعم ىف ناكو

 .ةثعبلا لبق كلذ

 هيلإ اوءاجو ؛هلهأ هفرع املو هل ىلوم ناكف ؛ةثراح نب ديز هنعبلا لق عيل نيتنإللا ماك تامل

 ىف داز هنإ لب «,مهقح ىف مهرامي ملو ءهذخأ ىف قحلا «لدعلا لجرلا مهاطعا «هنمثب هودتفي نأ نوديري

 نب دمحم كرتي نأ ضفر اديز نكلو ؛مكعم باهذلا دارأ اذإ نمث ريغ نم هوذخ :لاقف «ناسحإلاو لدعلا

 انهو «هترسأ عم باهذلا لبقي ملو «ىلوم هبرق ىف ىقيي نأ لبقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع
 دقو ءادلو هل هذختيف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نب دمحم بلق ىف ىرخأ ةرم لدعلا كرحتي

 و ا وار يرو

 0و عب 1 ا مدعو « ىنبتلا ميرخ ةئعبلا دعب نم

 .ميركلا ضيوعتلا كلذب هترسأ كرت نع هضوعي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 ١ نأ ىور لقف ( هتلعب لبق مالسلاو ةالصلا هيلع هيلإ نومك احتي ءامصخلا ناك دقلو

 | لبق ةيلهاجلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ مكاحتي .ناك مئيخ نب عيبرلا

 ١ الو «قحلاب الإ قطنيال هنوكو «ةماقتسالاو ةنامألاو قدصلا نم هب فرع امل كلذو ؛ ؛مالسإلا

 :اذبأ لطابلاب ىصري الو (هريغ ىلإ هجني تي

 : ةثغبلا تحب

 ؛هقح .قح 0 لك ىطعيف «مئانغلا عزوي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دقل - ١

 | نم لجرلا ىطعي هتدارإو لدعلا قيقخت الإ اهبلطي ةياغ الف «كلذ ءارو ام ىلإ تفتلي ال
 لاملا نم ةعاعل ىطعي وهف ءفرح ىلع ملسأ دقو ؛هبلق فيلأت ديري نم ىطعي دقو ؛هداهج رادقمب ةمينغلا

 ١ ىلع اورمتسيلو مهبولقل افيلأت حتفلا دنع اوملسأ نيذلا نييشرقلا ضعب , ىطعي ناك امك ,هفلأتي نأ ديري نم

 . تاقدصلا نم ضعبب ىبنلا مهفلأت لبق نم مهتدناعم ةرثكل نكلو ؛هأركإ ريغ نم اعوط هولخد ىذلا مهنيد

 . هب ءاسنلا ةروس 10(20(

 1 نيام يي لي لال ياي ل ا لل

 6-3 هي دمحم ىف ىناسنإلا لم : او 9. ١ ه6
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 ا ايا االاملا

 (16ر '؛

 نور ورودريوررودبووودوءوتووتوعئدويوع

 170/7477 نا نس سو و ست ست وت ثا توج نص توا وت نب نب تن ىنناوا ىنن نإ وا وا نجح و ست بترك ب تاو

 إ51ش** 2



 ا ولاتزال ينو ولت وتا وت تت وت وتو جوج ج توج جوج نونو جوج نحو جو جوج جرو جوج ون جور و جوت توت جوج تو جونا و ونون جا وت ضو جس جونو سوت جو حج نو حوت تا وس حس توت و واج سو حوحو سوس ساو سوح وح ون حس تو حا

 ديد ةكاودوعو

 020 ا ل يي يي فلل

 .٠ دحححم ملسو هبلع هللا نيبسنلا متاخ

 9 هَ 4 هةموو

 اا ااا ااا ااا ا ا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل ناميإ فعض مهبولق ىف نيذلا ضعب لاق نأ ثدح دقلو
 «ربخلا ركذنلو « ىدعب كيلع لدعي ىذلا اذ نمف كليو» مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا هيلع درفءلدعا
 ىلص ىبنلا ىنأ مالسإلاب دهع ثيدح ةيدابلا لهأ نم الجر نأ ةداتق ىور دقف «ثيدحلا بتك ىف امك

 هيلع ىبنلا لاق« تلدعام لدعت نأ هللا كرمأ نئل هللاو ءدمحماي : لاقف مئانغلا مسقي وهو «ملسو هيلع هللا
 نإف «ههابشأو اذه اورذحا :هللا ىبن :لاق مث ءىدعب كيلع لدعي ىذلا اذ نمف ؛كليو : مالسلاو ةالصلا
 ىورو ( مهولتقاف اوجرخ اذإ مث . هولا رجرخ نإف ءمهرجانح زواجتي ال نآرقل نوأرقي اذه ءابشأ ىنأ ىف
 . ىراخبلاو ملسم نيحيحصلا ىف اذه لثم

 ضرتعملا نم لوقلا عمس دقق ةقلطما مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةلادع ىلع لدي مالكلا اذه نو
 لدع نمف «هدعب نم قاهرإ نوكيس هنأو «لداعلا هنأ هل نيب نكلو ؛«ضارتعالا نم هعنمي نأ ريغ نم
 .ةيواهلا ىلإ فرحنا دقف لدعي مل نمو ءاجم هلدعك

 ىأرلا ىداب مهرظنب وأ ,مهاوهب نومكحيو لدع ريغ لدعلا نوري نم اذه لاثمأ نأ ىلع ايناث لديو

 كلذو «هراركتو لتملاب ولو مهعدر ىف مكحلا ةمالس نأو ؛يمالسإلا مكحلا بنج ىف ةكوش نونوكيس

 سيل هأطخأف قحلا بلط نم ىلع لاق امك ءاولتقيال الإو لدعلا مكاحلا ىلع اوجرخ اذإ مهباقع
 . ( هباصأف لطابلا بلط نمك

 هتنامأ ىلع مئاقلا قلطملا هلدع دك وي ام ةعقاولا هذه ىف فدر أ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نإ مث

 . ( نزاخ انأ امنإ مكعنمأ الو ءائيش مكيطعأ ام هديب ىسفن ىذلاو» : لاقف
 ضعبو ؛ةرم مئانغلا مسقي ناك «يدتعا 0 د لداعلا ىبنلا ناو

 افعف ؛هنم صتقيل ' لداعلا نيمألا لوسرلا هاطعأف ملألا اكشف ف ؛هدي ىف دوعب هدرف «هيحالي نيملسملا بارعأ

 . لعفي نأ ايحتساو «لجرلا

 وهو ؛ماقف اقف ءدابعلا قوقح نم اصلاخ هللا ىقلب الأ «ةلادعلاب هساسحإ طرفل ىشخي ناك دقلو

 ىرهظ اذهف ءارهظ هل تدلج تنك نم سانلا اهيأ١ : لاقو هدشأ ءايعإلا هب غلب دقو «توملا ضرم ضيرم

 «يلام اذهف ءالام هنم تذخأ نمو ؛هنم دقتسيلف ىضرع اذهف ءاضرع هل تمتش تنك نمو ؛هنم دقتسيلف

 ءهل ناك نإ يتلا دوا رول ايلا يس لااا
 . « سفنلا بيط انأو ىبر تيقلف « ىنللح وأ

 ىهنيو ؛ « سانلا لاومأ لكأو «هبورض لكب ملظلا نع ىهني مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ناك دقلو

 اهنيب سيل هنإف مولظملا ةوعد اوقتأ: لوقي وهف «كلذ ىف ددشي هنإو «ةنواعملا بابسأ لكب نيملاظلا ةنواعم نع

 بلع لاق امك وأ انا ىلإ ىعس دقق ملاظ عم يشم نما مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو  باجحح هللا نو



 ةالصلا هيلع لاقف «ةنواعم هنأل «نيمكاحلا ملظ نع اوتكسي نأ نع نيموكحملا ىهنو ؛مالسلاو ةالصلا

 ىلع ملاظلا لمح بجوأو « اوركني ملو اوأر اذإ الإ ةصاخلا ملظب ةماعلا ىلاعت هللا ذخأي الا : مالسلاو

 نع نوهنتلو «فورعملاب نرمأتل هللاو» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «ةوق ىف كلذ ىلع ثحو «ىلدعلا

 مث «ضعبب مكضعب بولق هللا نبرضيل وأ ءارطأ قحلا ىلع هنرطأتلو ءملاظلا ىدي ىلع نذخأتلو ركدملا

 .( مكل باجتسي الف نوعدت

 ةالصلا هيلع ىبنلا كسمت ةدش - امهلوأ :نيميظع نيرمأ ىلع لدت ثيداحألا هذه نإو

 ةماقتسا ىلع لديو ,هتاذ ىف لامك هنأل هب كاسمتسالاو ؛هيف ددشتلاو هيلإ ةوعدلاو لدعلاب مالسلاو

 ؛ يعامجلا لدعلا ىلإ وعدي هنأ - امهيناثو - ناك نإ قلطملا لامكلا وهف ءاموكحم وأ ناك امكاح «سفنلا

 ؛هبيرق بيرقلا الو «هجوز جوزلا ملظي الو ؛هلهأ لجرلا ملظي الف ؛ةعامجلا رمأ هب ميقتسي ىذلا وه هنأل

 ثيدح ىف لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع هنإو ؛هالوم ىلوم ا الو ؛هموكحم مكاحلا الو ؛هسوءرم سيئرلا الو

 . ( اوملاظت الف ىسفن ىلع لدعلا تبتك ىنإ ىدابع اي) :هبر نع ىسدق

 اهصاخ ىف نيملسملا تاموصخ ىف لصفلا ىلوتي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دلو - ١

 ! هتيضقأ تناكف «هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هينأيال ىذلا ىلاعت هللا مكحب هلصف ىف ىنأيو ءاهماعو

 ؛ةلداع هماكحأ تناكو ؛هنع ىهن امو رمأ نم هب ىلاعت هللا رمأ ام ذيفنتو «يلاعت هللا مكحب ءاضقلا دصقت

 . فيعض قح مضهي الو ءايوق ىباحيال

 هيلإ بهذ اهدي ملسو هيلع هللا ىلص دمحم عطقي نأ اشيرق مهأو ؛ةيموزخللا ةمطاف تقرس الو
 هل الئاق مالسلاو ةالصلا هيلع هرهنف ءاهدي عطقب اهيلع دحلا ميقي الأ ىف هل عفشتف ديز نب ةماسأ هبح

 : لوقي ابيطخ فقو مث ءهللا دودح نم دح ىف عفشنأ : اركنتسم
 قرس اذإ اوناك مهنأ مكلبق نم نيذلا كلهأ امنإ ؛هللا دودح نم دح ىف نوعفشي سانأ لاب اما

 . ( اهدي تعطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف نأول هللا ميأو ؛هوعطق فيعضلا قرس اذإو هوكرت فيرشلا

 . ىلاعت هللا ماكحأ نم مكح ىف ىباحي الو ىراميال ىذلا لدعلا ناكف

 «يدتعملا فرعتيف ؛ةيضقلا بل ىلإ ماصتخالا دنع رمألا ىف رظني مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو

 دي ضع الجر نأ (ملسمو ىراخبلا) نيحيحصلا ىف ىوريو ءرهظملا ىلإ طقف رظني الو ؛هيلع مكحيف

 هيلع ىلاعن هللا ىلص ىبنلا ىلإ اومصتخاف ؛هايانث تعقوف «رخآلا مف نم هدي ضوضعملا عزنف ءرخآ لجر
 ىلع ةمئاللاب ايحنم ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لاقف ,هاخأ ضع نم رمألا عفر ىذلا نأ رهظيو ءملسو

 1 ( كل ةيد ال لحفلا ضعي امك هاخأ مكدحأ ضعيا : هنانسأ ةيد اردهم ضاعلا
 ل مم م 0 ل اال ا ال1 1017

 د هَ دمحم ىف ىناسن الا لماكتلا 1 5 اني
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 ناك ىذلا نمو ءءادتعالا عوضوم فرعتيل ؛ةيضقلا عوضوم ىلإ بيرألا رظن رظني اذهب وهو
 وهف ءرخآلاب لزني ىذأب الإ ملظلا عفدي الأ هيلع نيعتو «ملظلا هسفن نع عفد نم ىلإ ةراشإ هيف مث ءببسلا
 . ىذألا هب لزن ىذلا وه ناك ولو مثالاب ءوبي ىذلا وه ببستملاو ؛هلعف ىلع بترتي امث ءيرب

 : رومأ ةثالث هئاضق ىف ظحالي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو

 ,ةقوسو ريمأ نيب قرف ال ىلاعت هللا ماكحأ ذيفنت ىف مهنيب ةاواسملاو سانلا نيب لدعلا - اهلوأ
 . ( طشملا نانسأك ةيساوس سانلا9 روثأملا ىفو .ءاوس نوناقلا مامأ عيمجلا لب ءفيعضو فيرش نيب الو

 ؛هداسف رثكي نم ىلع باقعلا ظلغي وهف ؛همكحل ىعامتج الإ رثألا ظحالي هنأ - امهيناث
 . هرش نم ةملسملا ةعامجلل ةيامح

 ةجحلاب نولدي نم ببسب ؛دحأل ملظ هنم عقي نأ ىشخي لدعلاب هناميإ طرفل هنأ - اهثلاث

 «ىلإ نومصتخت مكنإ :نيمألا لدعلا وهو 7 ةالصلا هيلع لاق دّقف ؛مهريغ زجعو مهنم ةحاصف ىف

 هب موقي أم لك ىف الدعو «هسفن 9 الدع ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ قحلا ىفو

 لوقيو «نينمؤملا ريبك هرابتعاب هيلإ | ىدهت ايادهلا ىف ىتح ءيش لك ىف ةاواسملا بلغيو ؛هماكحأ ىف الدعو

 ةالصلا هيلع ىبنلا نأ ىراخبلا حيحص ىف ءاج دقو . دابعلا ري ريخ ىده ىف داعملا داز ىف ميقلا نبا كلذ ىف

 نرش اوه لور هلحصأ نم يل ف همست بهل ةزم جام نمد تأ لس

 ملو' ملظي مل اهدعبو ةثعبلا لبق هخبرات نم تبث امك هنإو ءصخي الو معي لدعلا ىرن اذكهو

 . هيلع ظيفحلا هريغ قح ىلع صيرحلا ناك لب ءدحأل اقح عيضي

 نأل ,هيداهي نم ىداهيو ؛ضيوعتلا نم نكمت نإ ةرايتمأ نم ىذدهي نم ضوعي ناكو

 . دولا هيلإ وعديو «ةفطاعلا هثعبت اميف ىتح لداع وهف ةبحن اب ةبحملا لدابي مالسلاو ةالصلا هيلع وهو ؛ةبحم ةيدهلا
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 عاسجشلا

 مكحل ةعضاخ اهنكلو «ةيبضغلا ةوقلا نم ةثعبنم اهنأب ةعاجشلا ءاملعلا ضعب ركذي - 7
 ظ ,روهتلل ةفدارم تسيلو «ةعامجلل عفنلاو ىلإو «ىذألا عفد ىلإ ليبسلا ىهو ؛ةفرعمللو ؛ةمكحللو «لقعلا

 روهتلا نأ ديب «ىذألل ضرعتلا فقوم ىف سفنلا نع ةعفادلا ةيبضغلا ةوقلا ىهو ءادحاو امهثعبنم ناك نإو
 ريكفت نع الإ ردصت ال اهنإف ةعاجشلا امأ ؛ةفرعملل عضاخ الو ؛ةمكحلاو لقعلاب موكحم ريغ عافدنا
 ٠ ةميفتسملا ةمكحلا يعاودو «ميلس

 نوكي دقو ءاهمكحي وهو ءاهعفدي وهف ءاهيلع رطيسم هنإ لب ءرذحلل ةيفانم ةعاجشلا تسيلو

 لهو ؛هتاياغو مادقإلاو ؛هجئاتنو لمعلا نيب نزاويف مدقي نأ لبق درتي عاجشلا نأل ,ةعاجشلا عم فوخلا
 عاجشلا امنإ ءطق فاخي ال ىذلا وه عاجشلا سيلف ؛هبحصي دق هلك كلذ نإو «فيسلاب برضلا نيعتي

 ربدتلا عم الإ ةعاجشلا روصتت الو ؛لامتحا رار ؛مكحم ريبدت ىف مدقتيو «ثعاوب ىلع بلغتي نم

 ظ . دصاقملاو تاياغلا فرعتو ماكحإلاو ربصلاو

 ىف ةبغرو «يونعم عفادب ةيسح نوكت دقو «يسح رهظم اهل سيلو «ةيونعم نوكت دق ةعاجشلاو
 ىتلا «ةبونعملا ةعاجشلل لماكلا لثملا ناك ةثعبلا لبق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاو «لطاب ضفخو «قح عفر

 دجسي مل مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمو ؛«منصلل دجست تناك اهلك شيرفف «قحلا ىف ةفلاخما باهت ال

 ءامسالا رخآ ىلإ ةئلاثلا ةأنمو ىرعلاو تالللاب نوفلحي اوناكو «يلايي الو ءاشيرف كلذب هباجي ناكو ءطق منصل

 هنإ لوقيف ءاهب فلحلا هنم بلطي نم دري وه ناكو ؛ناطلس نم اهب ىلاعت هللا لِزنَأ امو ءاهومس ىتلا

 «نمشلا ىف عئاب عم فلتخيف ؛نمؤيو دقتعي امب ناميإلا ىوق عاجش نم الإ كلذ نوكي امو اههركي
 هذه هركي هنأب ءايوق ادر مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم دريف «يزعلاو تاللاب فلحلا هنم بلطيف
 . ناميإلا اذه ىف هتعاجشو هناميإ ةعورل نيمي ريغ نم هلوق لجرلا لبقيف ءءامسألا

 عنم امدنع هبلقو هركفو هسفن ىف اعاجش ناك نيرشعلاو ةسماخلا ىف وهو ماشلا ىلإ هتلحر ىف هنإو

 الو بايه ريغ عنملا كلذب هعم نم هجاو ؛يرخأ ةلفأق لاجر أوقبأسي نأ نم اهمامز هتطعأ ىتلا ةلفاقلا لاجر

 ذإ «تاربعلا هيلع ربعتسيو ؛ءاوبألاب همأ ربقب رميل ىرخأ قيرط ىف راسو «يرخألا قرط فلاخ مث « لجو
 لبق لصو كلذ عمو ؛هرمع نم ةسداسلا ىف ناك ذإ ءاهتوم دنع ىعو ىف ناكو ءهراز ةرم لوأل ناك
 لبق لصو هنال (أاميقتسم ناكو ءاك ول سمره هنظو ءأرعو هعم نم هنظ ىذلا قيرطلا راتخا لق ناكو ,ةلفاقلا

 . ةقباسم ريغ نم ةعرسملا ةلفاقلا

 م
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 ىلإ لوصولل قرطلا برقأل فرعتو «رومألل ريبدت ةردق ىلع لدي هناذ ىف ربخلا اذه نإو
 لامك ىلعو «بعتلا الإ ةرمثملا ريغ تاقباسملا نع داعتبالاو ؛هعم نمب قفر ىلع لديو ءفدهلا

 . ةلماك لامتحا ةوقو «ةردان ةعاجش ىلع لدي امك «هتبحص ىف نمب قفرلا

 ىف برعلا لئابق نيب مكحلا نوكي نأ لبق امدنع ةعاجشلا تاجرد ىصقأ ىف اعاجش ناك دقلو
 ىلاعت هللا قيفوتب هنكلو ؛هنومكحي نم لك ىضريال مكاحلا نأ ملعي وهو مدقت دقف «دوسألا رجحلا عضو
 . اعيمج مهناضرأ

 مئال ةمول ىشخي الو قحلا لوقي ةثعبلا لبق اعاجش مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ناك اذكهو

 . ىفكو كلذ هبسحو «قحلاب قطني نأب ضار لب «همواقي نمب نيهتسم ريغ هب رهاجيو

 ةثعبسلا طدغب

 ىفو ءاهئانثأ ىفو ءاهراودأ لوأ نم ةثعبلاو ؛ةلماك هتعاجش تدب ىلاعت هللا هثعب نأ دعب - 14
 اما : هل لاق «ةجيدحخ مع نبا لفون نب ةقروب مالسلاو ةالصلا هيلع ىقتلا امدنعو ,ةعاجش ىلإ جاتح اهتياهن
 ؛لامتحا ةوقو «شأج تابثو ةعاجش ىلإ جاتحي ةركفلا ءادعأ ءاقلو . ؛ىدوع الإ ا
 و نأمل نتعب لوصول «ارطعتل الور لورا رز ةارسر را اما هتلر لعجي ثيح ملعأ هللاو»
 ؛ةقرفتم ريغ ةفئاكتم ءيج انايحأو ؛يرخأ دعب ةدحاو ؛تامدصلل ادعتسم ارباصم رمتسي لب ؛ةمدصلا لوأ
 نمؤملا ةأده ىف ةقداصلا ةمزعلا وذ سفنلا عاجش الإ اهاقلتي ال ناكف ؛ةرسكتم ريغ ةبلص ةعمتجم لب
 . ٍبلَقلا نئمطملا

 هللا ىلص دمحم نبجي نأ ىسع «رمتسم ءاذيإ ىف لمعيو «قربيو دعري لهج وبأ ناك دقل

 تددعتو ءاذيإلا لئاسو تدتشا املك لب ؛ةيناولا ريغ ةرمتسملا قحلا ةوعد نع هباحصأو ملسو هيلع ىلاعت
 نانئمطا ىف قحلاب عدصي ناك لب لم امو باه ام ءالمع مالسلاو ةالصلا هيلع دادزا «تعمجتو
 . ةعاجشو

 ةنأش كلذف «لوسقلا ىف هيلإ قفر نإو «هفاخ الو هباه امف ديدشلا شطبلا وذ هئادعأ نم ناك دقلو
 ٠ توح نم سانلا ضفنبف 2ضصظذ10111110 هيلع بجاولاو

 دا ا ا الإ نوملسملا عزف كرشلا ىلع لازي ال وهو
 يلع ىلا هلا ىلص هلل لور لا دبع نب دمحسو ؛بلطلا دبع نب ةزمح وادهشا ديمو ىلا هل دسأ

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا مناخ » 57 حاحا

 22 ا 22 22 ا ا ا ا ا ا ا ا ا تا



 نئمطم تباث نيمألا ىبنلاو لخدف «هولخدأ :لاقف «نأمطا لب برطضا امو ءاجر لب ؛عزف امف ملسو

 . ملسأف ءمالسإلا ىلإ هاعد مث ناكتسا ىتح «ةوقب رمع ببلف ؛عاجشلا نمؤملا ءوده ءيداه

 الملا نأ ملعي وهو ؛هتوعد ىف رمتسي اعاجش ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا دبع نب دمحمو ظ

 .هتباحص ءافعضبو «هب لزني ىذأللو مهرامتئال نهو امف .هرلتقيل هب نورمتأي

 ؛مهفويس نيلماح هب اوطاحأ دق موقلاو «روث راغ ىلإ ىوأ دقو ءرجاهم وهو «تبثلا عاجشلا ناكو
 نزح الا : هبيصي هاسع امل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع فئاخلا هبحاصل لوقي وهو ءعاجشلا ناك لب

 . ( انعم هللانإ

 ل قلل فيينا مهر كسور د فيان درهنلا ةباكن ماه وهز هور ىف دره ىتال امدنعو

 ؛هماعط ىف مسلا سدبو ؛للع نم هيلع رجح ىمرب ةليغ هلتق اودارأو ؛هب اومه دقو «ردفلا نع هيف نوعنتمي

 ريخ هللاو هللا ركمو اوركمو» قحلا ىلإ مهوعدي رمتسا لب «ةوعدلا نع تكس الو «نبج امو
 . «نيركاملا

 نيب هب عدص امك ؛مهنيب قحلاب عدصيوهف «هتسايم تناك نيققنلل نب يملا ةاجشلا نإ

 هبأ ريغ ةوق ىف هعنميف «يِبأ نب ؛ هللا دبع لتقي نأ رمع دبري مهسوسب نيقفانمل ةلماعم ىف وهف ؛هباحصأ

 ادمحم نأ برعلا ثدحتي ال ىتح مهلتقأ ال) ءادشرم هل لوقيو «ناميإلا لهأ ىف رمع ةناكمو هضارتعال

 هب قفانم لك لهأ مرب كلذ دعب هنأل ءرمع نم ارظن دعبأ ناكو . ( هباحصأ لتقي ملسو هيلع هللا ىلص

 ىبأ نب هللا دبع نبا بلط ىتح «قافنلا لهأ نم مهيف نم لتق ىف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا انذأتساو

 نأ رمع بلط موي مهتلتق ول ءرمع يأ: لاقو ءنذُأي ملف« ؛هلتقب هل نذأي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نم

 . ( مهلتق مويلإ ديرت فونأ مهل تدعرألا : مهلتقأ

 ىلمأ امك ةيبيدحلا حلص بتكي نأ لبق امدنع ءاميرك اعاجش مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو

 ؛هودر هيلو اضر ريغب املسم نيكرشملا نم جرخي نم اولاق ال 'نينمزملا ىلع رمألا دتشا دقو «نوكرشملا

 ةرثكو رمع بضغو ؛هودريال ةمركملا ةكم ىلإ ادترم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم دنع نم جرخ نمو

 شيرق نم نيملسملا دحأ ءاج امدنع مهبضغ دتشاو ءاننيد ىف ةيندلا لبقن اذامل؛ مهلئاق لاقر «نينمؤملا نم

 . هدرف ديلحلاب البكم

 ىنلا لع الكام كلذ دب يتم «مهدرو نيصلخلا اطخخ ىلع مهنأ ملعي وهو اعاجش ؛ ناك

«طرشلا اذهب كسمتلا مدع مه اوبلط امدنع :ةمكح نم مالسلاو ةالصلا هيلع
 دحأ قرب مل هنأل «ياغإو 
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 و جالا
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 مهوقاذأف «مهرجاتم ىف نيكرشملا اودصرت مهلبقي ملو «شيرق نم نيملسم اوجرخ نمو ؛نيملسملا نم
 . ىلاعت هللاءاش نإ نيبنس ام ىلع مهلاومأ نم ةريثك مئانغ ىلع اولوتساو « مهنم اولتقو ءروبثلاو لبولا

 : لاتقلا ناديم هف رالسلاو ةالصلا هيلع هبنلا ةعاجش

 ةوعدلا نأل ؛مهل هرك وهو ,هعم نمو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىلع لاتقلا بتك - 6
 نوكت الو «بولقلا ميقتستو ؛هلل نيدلا نوكي ىتح ءادتعالا درت نأو ءاهقيرط ذخأت نأ دبال ةيمالسإلا
 ناميإلاو ؛قحلاب مهيلع ىلاعت هللا نم نأ دعب ؛ةياوغلا ىف عوقولاو ؛ةيادهلا كرت ىلع هارك لاو «ةنتفلا
 : يلاعت لاق امك «لانقلا ىف مهل نذأ كلذلو «هترصن نع اونهيو اونيكتسيو اوذختسيل ناميإلا لهأ ناك امو
 نم اوجرخأ نيذلا «ريدقل مهرصن ىلع هللا نإو ءاوملظ مهنأب نولتاقي نيذلل نذأ)
 تمدهل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو ءهللا انبر اولوقي نأ الإ قح ريغب مهرايد
 هرصني نم هللا نرصنيلو ءاريثك هللا مسا اهيف ركذي دجاسمو تاولصو عببو عماوص
 . 204 ريزع ىوقل هللا نإ

 هيلع دمحم نوكي ن دبال ناكو ؛قحلا ةرصنلو «هللا ليبس ىف اداهج لاتقلا نم دبال ناك
 ةالصلا هيلع دمحم ناك ام «هبورضو هيحاون لك ىف هل هجوملاو ؛هنيدايم لك ىف هل هجوملا مالسلاو ةالصلا

 ةودقلا نوكيل هيلإ وه هجتي ناك لب «هيلإ وه هجوتيالو «ناديملا ىلإ هجويف ؛هريغب براحي ىذلا دئاقلا مالسلاو

 لوأ ىف نوكي لب لمعي هريغ كرتيو «ةحارلاب رثأتسي الو ءهسفنب نضي ال ؛هيلإ وعدي رمأ لك ىف ةنسحلا
 ' .نيقتلنيلماعلا

 هيلع رضَح دق) : هصن ام ضايع ىضاقلل ءافشلا باتك ىف ءاج ؛نيدهاجما سأر ىلع ناكو
 ؛ربديال لبقمو «حريبال تباث وهو «ةرم ريغ هنع لاطبألا ةامكلا رفو ؛ةبعصلا فقاوملا مالسلاو ةالصلا
 ةالصلا هيلع هاوس ةلوج هنع تظفحو «ةرف هل تيصحأ دقو الإ عاجش نم امو ؛حزحزتيالو
 "”«مالسلاو

 كسفن الإ نلكنال هللا ليبس ىف لتاقف» :ىلاعت هلوق نم سانلا ضعب مهف دقلو
 ولو هوهجاو اذإ نيكرشملا لئاقي نأب ومأم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ "7«نينمؤملا ضرحو
 فلكت ال) :ىلاعت هلوق نم نورسفلا كئلوأ همهف دقو ؛هفلك ىذلا هب صاخلا رمألا كلذو ؛هدحو ناك
 . «كسفن الإ
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 امو ؛لاتقلا فوفص نم طق رف امف «داهجلا ىف هباحصأ ربصأ ناكو اهب نض ريغ نم هسفنب ناديملا

 . هلوح نم لك هنع ىلوت ولو ؛نمأ عضوم ىف هراتخي
 ىمح اذإ انك انإ) :لاق هنأ ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نب ىلع مالسإلا سراف نع ىور دقلو

 دشأ نم ناكو ءودعلا ىلإ انبرقأ وهو . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب ذولن نحنو ءردب موي ىنتيأر دقلو
 (ًاسأبسانلا

 مهربصأو نيدهاجما عجشأ «ناديملا ىف هب ىدتهن ىذلا ملعلا وه مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو
 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 لمحيو؛ءاجيهلا ىف فقي ىذلا ءروبصلا ميركلا ىضرلا عاجشلا وهف «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 موي ىف حرج دقل «شأج ةطابرو ؛ةعاجش عم لامتحالا ىوق ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنإو
 . نكتسي ملو نهي ملو «برحلا ىلع مواد كلذ عمو ؛همد تفزنأو ؛هحارج تدتشاو «دحأ

 ,هلتق ديري فلخ نب ىبأ ءاجف ءاهبارطضاو ؛دحأ ءاجيه ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلتق ديرأ دقلو

 ءاج نيملسملل نكي ملو ءدحأ ناك املف «ىرسألا ىف ناك ذإ ؛ىربكلا ردب ذنم هتدع كلذل دعأ دقو

 هللا ىلص دمحم نيأ :لوقيوهو حمر وأ فيس هبيصي ال ىتح ؛ هنيع الإ هنم ىريال «ديدحلاب عردا لقو

 اهب ضفتناو ءاهلمحو ؛ةمصلا نب ثراحلا نم ةبرحلا لوانتو «هقيرط اولخ ؛فزنأ ام همد نم فزنأ ىذلا

 اهنم أدأدت ةنعط هقنع ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هنعطف «ضفتنا اذإ ريعبلا رهظ نع ءارعشلا رياطت اورياطت ةضافنتنا

 هللا ىلص دمحم ىنلتق :لوقي شيرق ىلإ عجرف ؛هعالضأ نم اعلض رسك لب ليقو ءارارم هسرف نم
 ؛كلتقأ انأ لاق دق سيلأ ,مهلتقل سانلا عمجي ناك ول :لاقف .كيلع سأب ال : نولوقي مهو - ملسو هيلع

 تبث نزاوه برح ىف هنإو ١". ةمركملا ةكم ىلإ مهلوفق ىف فرس ىف تامف «ىنلتقل ىلع قصب ول هللا
 . ةربصو هتعاجش ىدم كنايبل فاك كلذو هدحو

  0١اى ص ١ج ءافشلا .
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 ايتحححمللا هت ةيتضس ىق صناسن الأ لماكتلا
 لن

 22 ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا م ااا

 ممر ممم ممم يي م م يي يي يي يي يمي يمي يمي يمي يب يي يمي يي يم م ممم



 ىف ةيونعملا هتعاجش انركذ دقو ءفيسلاب داهجلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هتعاجش هذه - 5
 تناك ولو ءاهديلاقتو ةئيبلا هلاعفأ ىف ظحالي الو ءمئال ةمول قحلا ىف ىشخي ال ناك فيكو ؛ملسلا
 نوكي امو «هفرعي افورعم نوكي ام لب ؛نودتهي الو ائيش نولقعيال مهنأ ديلاقتلا هذه ًاشنم ناك ولو «ةركنتسم

 ىلاعت هللا باهي لب ؛لاجرلا باهي الو ؛ةدحاو لاح ىلع اهدعبو ةئعبلا لبق كلذ ىف وهو ؛هركني اركن
 .هلاوحأ لك ىف قحلا ىلإ ىعادلا دشرملا ىداهلا وهف ؛ةيادهلل اليبس قفرلا ناك ام لاجرلاب قفريو ؛هدحو

 نوكي ثيحو «ةمزال ةدجنلاو «ةبجاو ةباجتسالا لوكت ثيح . ةدجنلا ىعادل بيجتسي وهو

 ناكم نوفرعتي ءتوصلا لبق سان قلطناف ءملأ فوخن اوحياصتو ةنيدملا لهأ عزف دقل ؛ثاغي فوهلم
 مهقبس دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اودجو مهنكلو ؛قبس ىذلا هنأ دقتعي لكو ؛ةثاغتسالا

 ىلص ىبنلا هبكر ةحلط ىبأل سرف ىلع توصلا ىلإ عراس دقو «مهقبس دقو الفاق هوقلو ؛توصلا ىلإ
 مالسلاو ةالصلا هيلع قبس دقو «هيلع جرس ال ءراع سرفلاو «نيمآلا ىوقُلا عاجشلا ملسو هيلع هللا

 . ( اوعارت نل : عجار وهو ء مهل لاقو «هقنع ىف فيسلاو
 . ةعاجشلا بورَص لك ىف ةلماك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةعاجش تناك اذكهو

 ةدجنلا ىفو «مجحيالو ءفوفصلا لك مدقتي ناديملا ىفو ,مجمجي الو ؛ملكتي قحلا ناك اذإو

 الو «ةرخافم الو ءءاليخ ريغ ىف نكلو ءعاجشلا هلاوحأ لك ىف وهف ةثاغإلا نطاوم ىلإ قابسلا وه
 . ميقتسم طارص ىلإو «قحلا ىلإ ىعادلا هذه ىف وه لب «ءالعتسا

 سانلا تلضف» : لاق هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مداخ كلام نب سنأ نع ىور دقو
 درجما ءدحاجلا روط نم جرخيو «ةظعوملا ىدجم الأ دعب ةوقلاب هذخأو ءملاظلاب شطبلا دارملاو «شطبلا ةدشب
 . لتقلا نم دشأ ةنتفلاو مهنيد ىف سانلا نتفي نأ لواحي ىذلا «ميثألا ىدتعملا روط ىلإ

 لسسجرللا
 كنلوأف 'ةيمسجلا مهئافص اهيلإ ءيموتوأ اهنع ءيبني ةيلقعلاو ةيقلخلا لاجرلا تامس نإ - ٠

 تالضع ىف الثم حضاو رومضب مهماسجأ ىف مهذوذش ودبي ىلقعلا 0 ىسفنلا مهنيوكت ىف ذاوشلا

 ؛حمالملا ضعب ىف فارحنا وأ «مهنويع ىف بارطضا و «مهموسج ءازجأ ضعب ىف جاجرعا وأ ؛هوجول
 : ذاوشلا نم ىضرملل نيعبتتملاو «سوفنلاو ؛«باصعأالاب ملعلا لهال ءالماك حضتي كلذ نإو

 . لماك قلخو لماك لّقعو «لماك ىسفن ماجسنا هعم نوكيو «هيف ذوذش ال اماجسنا ةمجسنم ةقسانتم
 كيلي ياي ين يني ل ل ل ا ل ا لا

 دتتتت ملسو هبلع هللا نيببنلا مئاخ حج

 9 . 9 ا مم عو+
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 10 ا اد ا عوسيام نوكيال ل ىمسجلا

 ملف ميهاربإ امأ» : لاقف . ىسيعو ىسومو ميهاربإ هباحصأل فصو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ىنقأ دعج برض ليوط مدآ لجرف ىسوم امأو . هنم هب هبشأ مكبحاص الو 0 ا

 ريثك . رعشلا طبس ليوطلاو ريصقلا نيب , رمحأ لجرف ميرم نبا ىسيع امأو . " ” ةءونش لاجر نم هنأك

 نب ةورع هب مكلاجر هبشأ ءءام هب سيلو . ءام رطقي هسأر لاخت . ساميد نم جرخ هنأك ؛هجولا ناليخ

 ظ ش . [دوعسم

 لامك ىلع لدن «لمرلا نم مرعلا ىلوأ نم مهو «ةثالثلا ءايبنألا كئلوأل فاصوألا هذه نإو

 فور لقو « «قيبسنتلا ,لصأ يف مهقاغا ةيئرجلا ناصوألا ىف فالتخا عم مهيف ىمسجلا قسانتلا

 ةالصلا هيلع ىبنلا نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مداخ كلام نب سنأ ثيدح نم ىنطقرادلا

 اهجو مهنسحأ مكيبن ناكو ا ا وا ل مالسلاو

 | قا مو يع يات لا ىلص دمحم هع ا لك ركب أ يأ ماع كي ل
 ١ اشيرق ىدحت امدنع هنإو ؛هقلخ ىف ليمج وه امك ؛همسج ىف ليمج وه ءراظنألل ايعرتسم نيوكتلاو

 0 يس ىلا ابطال لاالب نيو ءرينولا شرد ريركلا ازا

 مكدلو ىنوطعتا عذال مكهت ىف لاقو ؛هيخأ نبا ىلع ةمواسللا كلت ضفرف ؛هلتقيل مالسلاو ةالصلا هيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا دبع نب دمحم نأ ىلع لدي ربخلا اذهو « هنولتقت ىدلو مكيطعأو ءمكل هوذغأ

 . هقلخ نسحأف ىلاعت هللا هاوس ذإ «ىمسجلا لامكلا غلب دق

 قارشإب ابوحصم ناك ذإ اهل ةباجتسالاو ءةوعدلا ىف هرثأ هل ىمسجلا قسانتلا كلذ نأ كش الو

 ةريزجلا ءاجرأ ىف تفرعو ءءادصألا ىف ةيدمحما ةوعدلا تبواجم نأ دعب هنأ كلذ ىف ىوري امم هنإو «يحور

 ١ مهينأي لجر ناسل ىلع ء يجب ةديلج ةوعد لك ىف نأشلاك 0 م نيبذكملا ربخ عاشو «ةيبرعلا

 «هرظنم هعارف مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم ىبارعأ لباق ءانثألا هذه ىف «هوفلأي مل ديدجب
 ؛ هيلع هللا ىلص - هللا دبع نب دمحم :لاقف ؟ تنأ نم :هلأسف «هنيبج ىف رونلا ولألتو «ههجو قارشإو

 2و و ووو ووو وووووتوووووحو ووو ووو ووو ووو وتو ووو وصوص ووو و حج سوو حو جور وجت وت سوت جوت تح

 مدآلاو ءدزألا نم ةءونشو ءفنألا ةبصق عفترملا ىنقألاو ءرعشلا رسكنملا دعجلاو ؛محللا فيفخلا برضلا )١(

 . ةرمسب ترشملا ةرمحلا وذ

 ال اال ل ل ا ا

 دمكقه نىك يتناسب 3 هس : ىناسنرإلا لماكتلا
 222222222222222 2222 ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 2 ا 0

 زوالا هو ناو نوتات و وح نو ا نو حو نو نوح ب حر جحا حاحا



 0 لاقف !! ين سو : كرم ناميإ ىف لجرلا لاقن 0

 327 ! ىبارعأل أ ؛مالمإا ةقيقح ةقيَقَح

 لامج هيف ناك هنأ قرط نم ءاجو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيوكتل ن نوفصاولا رثكأ دقلو

 ةجيدخ نإ لنه فصو امهدحأ : نيعماج نيفصو تاياورلا هذه نم راتخنو ءاقارشإ ههج ههجو ًالذلعي

 ( لبعم مأل - امهيناثو - تافصلل كا اردإو «ةظحالم ةقد هيف افاصو الجر ناكو «هنع ىلاعت هللا ىضر

 .ءانغلا امهيفق نيربخلا نيذه رتخنلو
 ىلع نب نسحلا هاور ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بيبر ةلاه ىبأ نب دنه ثيدح - ١17

 : ةئجلا لهأ بابش ىديس لوأ نسحلا لاق دقف ءامهنع هللا ىضر

 ءافاصو ناكو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةيلح نع ةلاه ىبأ نب دنه ىلاخخ تلأس
 امخف مل سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك١ : لاقف ءهب قلعنأ هنم ائيش ىل فصي نأ وجرأ انأو
 :ةفاهلا مهلا د بذشلا نم رصقأو 0 عوبرلا نم لوطأ 00 ردبلا ةليلرمقلا ٌولألت ههجو الذاتي امخفم

 ؛نوللا (ةدرهزأ ٠ ةرفو اذ هنأ ةمحش هرعش زواجيال الإو «قرف ةقيقع تقرفنا نإ «رعشلا 4! لجر

 هولعي رون هل «نينرعلا "”ىنقأ ءبضغلا هردي قرع امهنيب نرق ريغ ىف غباوس بجاوحلا جزأ «نيبجلا عساو

 قيقد «نانسألا جلفم ءبنشأ مفلا © عيلض «نيدخلا لهس ؛ةيحللا ثك ءمشأ هلمأتي مل نم هبسحي
 حيسف ءردصلاو نطبلا ءاوس ءاكسامتم ايداب قلخلا لدتعم ةضفلا ءافص ىف ةيمد ديج هقنع نأك «ةبرسملا
 رعشب ةرسسلاو ةبللا نيب ام لوصوم ؛درجتملا رذبأ سيداركلا مخض ؛ ؛نيبكنملا نيب ام ديعب ءردصلا

 ءردصلا ىلاعأو نيبكنملاو نيعارذلا رعشأ «ءكلذ ىوس امم نطبلاو نييدثلا ىراع ءطخلاك ىرجي
 (١٠)ناصمح بضعلا طبس فارطالا لئاس ؛نيمدقلاو (؟يفكلا نسس ةحارلا بحر «نيدنزلا ليوط

 . لئاسلا ءاملا ىف ٠ ءأائسح هيطعي ىذلا هجولا ماش وهو «لاخ عمج ناليخو 000

 0 هنم ليوطلا ىلإ برقأ لاجرلا نم ةعبر هنأ ىأ ()
 .طشم هنأك لسرملا لجرلا رعشلا (4) .لوطلا نئابلا بذشلا ()
 .ريئلا رهزألا 5 سأرلا رعش ةقيقعلا (5)
 .فنألا لئاسلا ىنقألا 0
 .ىوس هانعم ءاوسو «ةرسلاو ردصلا نيب رعشلا طيخ «ةبرسملاو «نانسألا قاور بنشملاو عساولا عيلضلا ()
 «فارطألا لئاس ؛نيعارذلا امظع نادنزلاو .نيقورعم اسيلف ؛محل اناوذ امهنأ ىأ «نيمدقلاو نيفكلا نسش 0(

 .ديلا عساو ىأ ةحارلا بحرو «ةميقتسم اهنإ لب «جوعتال ةمخف مالسلاو ةالصلا هيلع .هفارطأ نأ ىأ
 )١( ليوط هنأ امهناصمخو «هسمتالو «ضرألا ىلإ لزني ىذلا مدقلا طسو صمخألا : نيصمخألا ناصمخن «

 .نادعابتم امهنأ ىأ

 ا ل ل ل ا لل ١

 ااا

 9 00 4 ه6 جو35

 1م يا تجي تو جيجي توتو توتي تيا تو تحيتي جي ااا ااا حالا

 كرت وروع وح وتروحا وتوج يترتب تتح وح يجون زدات حا وح ووتر حج وج حو حج جر جن جوج وت جوجو بوح وجو جو وحج توج حج زجاج وجو جوبا وربح وجوحا حوحو حج وج حرج جب جا جوج ونون نجاح سوح جو و جوي حاج جوج جوج جاونوتا ثنو واوا جوج رج وجو حوا ص



 عيرذ ءانوه يشميو ءاؤفكت وطخيو ؛©) اقلعت لاز ذإ . ءاملا امهنع وبني ؛نيمدقلل حبسم ؛ :نيصمخألا

 ضرألا ىلإ هرظن «فرطلا ضفاخ ءاعيمج تفتلا تفتلا اذإو ءببص نم طحني امنأك ىشم اذإ ؛ةيشملا

 . « مالسلاب هيل نم ًادبيو «هباحصأ قوسي ؛ةظحالملا هرظن لج ؛ءامسلا ىلإ هرظن نم لوطأ

 ىعرتسي هيف ام لكف «ناسنإلا لامكو «ةلوجرلا لامج ؛لامكلاو لامجلا ىلع لدي اذه نإو

 نغض وأ ءدسح وأ دقحب هيلا هجتي ال ؛نهذلا ىلاخ وه نمم هيقل نم كلذلو «هنع فرصنتالو «راظنألا

 ءايهابم مدقتي ال وهف «ةدوملاب راعشإلاو «قلخلا ىف ةيلاع ةناكمو «لجرلل الماك الثم هيف دجيو «هيلإ تفتلي

 ةدوملاب هل اراعشإ هاقلي نم لك ىلع مالسلا ىقليو ءانماطتم ءاعضاوتم هءارو ريسي نكلو ءازتعم قبسي الو
 لب «ءاقللا ىضرم همسج ىف قيسنتلاو نيوكتلا ليمج وهف ؛ةرفانملاو «ةماهجلا قبست ال ىتح ءةبحلاو
 دلحأ نيبو هنيب ءانحش تناك الو «ءادع ةيلهاجلا ىف لحأ نيبو هنيب نيب ماقا امو «هقلخ ىف ءاقللا بوبحم

 ىلإ بيرقلا «فولألا فيلألا ناك لب ؛ةيلهاجلا تاداشملا نم اههبشي ام وأ ةيبصع ىف ةاحالم الو ءمهنم
 . ةرفانم الو اهيف ءاوتلا ال ىتلا ةميقتسملا سوفنلا اصوصخخ سوفنلا

 هسفن ةئيبخ نع فشكتو «ةبيطلا نلعت ةديدش ةيبذاج نم هب ىلاعت هللا هصخ ام قوف كلذو

 . بخصت الو ءبضاغت الو رفانت ال ىتلا ةملاسملا ةرهاطلا

 دقو . هل ةفصاو تلاق دقف «ةنيدملا ىلإ ةكم نم هترجه ىف ارباع اهيلع رم فدي ًارقنلو

 دبعم مأ هنع تلكم

 270111 1 1 ز] ]ذ 1 110200
 ءاهنم هنورتشي محل وأ نبل اهدنع له اهولأسف « يمليدلا طقيرأ نب هللا دبع مهليلدو ةريهف نب رماع هالومو

 ةالصلا هيلع رظنف ؛ ؛نيلحمب اوناكو «يرقلا مكروعأ ام ءيش اندنع ناك ول تلاقو ءائيش اهدنع اودجي ملف

 هيلع لاقف ؛دهجلا «' اهلحن : تلاقف «دبعم مأ اي ةاشلا هذه ام لاقف اهتميخ رسك ىف ةاش ىلإ مالسلاو

 ركذو ءاهحسمف ةاشلاب 2 نإ تلاقف ءاهبلحأ نأ ىل نينذأنأ مالسلاو ةالصلا

 اهلعب ءاج املف . هايم اس ع موب ا ماع وا هللا مسا

 !! بزاع ءاشلاو تيبلا ىف ةبولح الو ءدبعم مأأي اذه كل نيأ نم : لاقو «نبللا ركنتسا

 هارأل ىنإ هللاوف هيفص لاقف ؛تيكو تيك هثيدح نم ناك كرابم لجر انب رم هللاوءال تلاقف

 . !! بلطت ىذلا شيرق بحاص

 .قفرلا نوهلاو ( هيف دصقلاو «عئشلا ةقيرط مازتلا ءؤفكتلاو « ةوقب لجرلا عفر «علقتلا 000

 . لزهو فعض ىنعي لحنو ؛ بدجلا لحملا( )١

 ا ا يي م ااا ل ل ل ل لا ااا

 تدي 2+ دمحم صىق ىناسن الا لماكتلا
 2ل2ا0اااااااا5اااااااا0ا000ا0 0 ااا 7000 0 007373232ذ2زذ2ذةذزةزذزةزذزذزذةزذةزذةزذةزذةزذةذةذةذة6ة0ة20ج0ج 10000010
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 هب رزت ملو «ةجلث هبعت مل ؛هجولا حيلم «قلخلا نسح ”١ ةءاضولا رهاظ ءالجر تأ : تلامف

 نرقأ جزأ «لحكأ روحأ «لحص هتوص ىفو «فطو هرافشأ ىفو «جعد هينيع ىف ءميسو ميسق ؛ةعلص
 «قطنملا ولح ؛ءاهبلا هالعو ءامس ملكت اذاو «راقولا هيلعف تمص اذا ةفاثك هتيحل ىفو «حطس هقنع ىف

 مهالحأو ءديعب نم مهلمجأو سانلا ىهبأ ءنردحتي مظن 4 هقطنم نأكءرذه الو رزن ال لصف
 ري و اسوا يا ؛د ال ةعبر «ببرق نم مهنسحأو
 رمأ نإو «هلوقل اوعمتسا لاق نإو «هب نوفحي ءاقفر هل ءادق 4 ةثالثلا رضنأ وهف 227:رينصغ
 . '”دنفم الو سباع ال ءدوشحم «دوفحم هرمأ ىلإ اوردابت

 ١5 - رومأ ةثالث ىلع لدي وهو «هوأر نم فصو اذه :

 عضي نأ روصم دارأ ول هنأ ىتح ؛هئاضعأ نيب قيسنتلا لامكو «ىنامسجلا هنيوكت لامج : اهلوأ
 ناكو ءاهوأر نم اهروصي ىنلا ةروصلا هذه نم اريخ دجو ام ؛قلخلا قسنم ءمسجلا لمتكم لجرل ةروص

 اهل تافص ىهف ؛هقدصو هعاطأ نمو ؛هدناعو هفلاخ نم كلذ ىف ىوتسي ءاهوأر نم لك دنع ةعور اهل
 ءارابكتسا هدناعي نم دنع ىذألا ةبحمو ءدسحلاو دّمحلا ريثتو ءاقيدصت قفاومل اديزت ىهو ؛هيلإرظانلا دنع اهرثأ
 ناك اذإ اصوصخو ءامالعإو احوضو دادزت هيأ, ضيقنل ديبأتلا لماوع ىأر املك «اتانعإ | دادزي رباكملا نإ

 . راكنإلا لبقي اربخ تسميلو «ةنياعملاب اتباثاقدص
 فردة يخأ نيا نعت كلان نشرتنا كالا كلنار «ويركلا كلذ ف هلم تناك هيف نإ ١
 ةيناسنإلا رون ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نب دمحم نم نوكي ىنأ نكلو «شيرق ىف ىتف دهنأ هل

 > .اهلوسرو

 رونلا هب فحي ىشمي ذإ وهف «رونلاب ههجو ىلع عشي ناك رهاطلا هبلق نأ - ىناثلا رمألا
 ائلألتم نيبجلا ءاضو# دبعم مُأ تلاق امك ناكف «ريخلاب هسفن ريونتو ؛هبلق ريهطتب هيلع ىلاعت هللا هافضأ ىذلا
 ؛مهدحأك مهيف وهو «مهيلإ ناد «سفنلا نماطتم سانلا نيب ناك لب ءءالعتسا الو رابكتسا ريغ نم «رونلاب
 . ( هتمأ ىلإ بيطلا لوقلا لصيل ناكم نم هل ىلاعت هللا هلعج امو ؛ةلاسرلا لضف الول

 ىلع اهلوق ضرفت ىتلا ةبيهلا عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتيبذاج ةدش - ثلاثلا رمألا
 ىف تانعإ وأ ءدقح وأ نغض نم ةيلاخلا سفنلا وأ هيلإ ةبحملا سفنلا فارشتساو ةبحلا لامك عمو « سانلا
 اهنإو «ةءاربلا ىلإ هجتي ىذلا ىسفنلا ريثأتلل ةمواقم اهيف دجوت ةلكاشلا هذه ىلع نوكت ىتلا سفنلا نإف « ةفلاخملا

 «نيركتلا ةمالس نم سول ميسَقلاو «سأرلا رغص ةلعصلاو «نطبلا ربك ةجلثلاو «قرشم هانعم جلا جلبأو «لامجلا ةءاضولا )١(
 . اريثأت توصلل لعج ةريسي ةحب لحصلاو «نينيعلا شمر لوط فطولاو ؛نيعلا ةبح داوس ةدش جعدلاو

 . ليلدلاو ءركب وبأ هب ناطيحي ناذللا نانثالا امه نانصغ (1)
 . ةفلاخللاو ةيلطمختلاب هريغ هباجي ال دئفم ريع ىنعمو «هب نوطيحي هعم نم نأ هأنعم دوشحمو (مودخم ىأ دوفحم رف
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 اودحج نم نوكيو ءقدصي ال بلقلاف «هسواسو اهيلع تبلغو ناطيشلا اهنكس دق رشلاب ةسندم نوكت

 تبثت تانيبو قح نم هعم ام قوف «ةيصخشلا هرييأت ةوق نوفرعي نوكرشملا ناك دقلو ءمهسفنأ اهتنقيتساو اهب

 ا اجو ريالا وينرراو برأ لاب ىل ةرتببارا كلارا أي ام قدص
 لاا سرق بهل رركوبي لعام ل لاجل

 «ةمئاق ةجحلاو «نيب , قحلا نأل ءفاطعنالاو ؛هيلإ عامتسالا نم سانلا رفني مل ءاوعنص ام ربك عمو

 .هيلإ اوعدو مهيلإ هجو نإ هيف نوراتمي ال ىذلا قحلا بالط ةدقفأ هيلإ ىغصتو سوفنلا هيلإ بذجنت ىعادلاو

 .هلامكو هلامجو هتوف ناعي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىف ءيش لك ناكو - 1

 ىتح «رعشلا دوسأ ناك لب بيش هيف نكي مل. هرمع نم نيتسلا زواج دقو باشلا هلكش ىف ناكف

 نورشع الإ هسأرو هتيحل ىف بشي مل هنأ اوركذف هبيش تارعش مدخو بحص نم هوطلاخ نيذلا دع

 زواجي دقو . 000 ب ا يدوم و ماس بج

 امنإو ءاباضخ نكي مل هنإف اباضخ نظ هرعش ضعب ىف رييغت ناك اذإو ؛هنم نع تاياورلا حص أ ىف نيتسلا

 ةالصلا دلع هنغ ىور دقو :بيطلا بحي ناك دفق «كلسم نم هرعش هب خمضي امن ةرثك نم ناك

 . (ةالصلا ىف ىنيع ةرق تلعجو ؛بيطلاو ءءاسنلا : : ةثالث مك ايند نم ىلإ ببح) : لاق هنأ مالبسلاو

 ءايندلا نومش نم هيلإ ببح امم اهفصو ذإ ؛ايندلا نم ةالصلا لعج مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىرنو

 ؛ريمضلا ىبرت ةالصلا نأل ءايندلا حلصت ىه« « يلاعت هللا ركذ اهيف نأ عمو ؛يناحورلا اهبناج عم ةالصلا نأل

 .اعم ةرحخألاو ايندلا نومش حلصت كلذبو ءركدملاو ءاشحفلا نع ىهنتف «نادجولا فهرتو

 ثعبني ناك هنأ ىتح ءامئاد هب بيطتي بيطلا ىلع اصيرح ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنإو

 ىف بيطلا فرعلا رمتسا لفط سأر سم اذإ ناكو «هسح رهاظم ىفو «هئاقلو «هسلجم ىف بيطلا فرع

 . بيطلا حيرلاب الفط سملف رم لوسرلا نأ فرعيل هنإو ءهسأر

 نإ سوفنل اهيل بذجتتو ؛سيلجلا اهعم لبقيو «سفنلا هب حورتست بيطلا فرعلا نأ كش الو

 . دعبتو «رفنت ةهيركلا ةحئارلا
 ةفاظنب ىنعي ناك «ربخنا ريهطتب ىنع امك ءرهظملا ىف ةفاظنلاب ىنعي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو

 : لاق دقف ..كلذ نيبي ضايع ىضاقلل ةملكلا كرتنلو ' «سفنلا ةفاظنب ىنع امك «سحلا

 ىلاعت هللا هصخ دقف ءدسجلا تاروعو ءراذقألا نع هتهازنو ءهفرعو هحير بيطو همسج ةفاظن امأ

 2 فاظنلا ىلع نيالا يا لاقو ةرطفلا لاصحخو ةرشبلا ةفاظنب اهممت مث «هريغ ىف دجوت مل صئاصخب

 هللا لوسر حير نم بيطأ ائيسش الو اكسم الو ءطق اربنع تممش امالهللا لوسر مداخ سنأ نع
 عقب موربب م [ ميمتمل ف يي يي ماي يي ل ا ا كيالي ا يي يبل

 ب 9 6
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 لاق هدخ حسم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأ ةرمس نب رباج نعو (ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 حفاصي .. اهسمي ملوأ بيطب اهسم هريغ لاق ءراطع ةنوج نم اهجرخأ امنأك ءاحيرو ادرب هليل تدجوف
 لوسر مانو ءاهحيرب نايبصلا نيب نم فرعيف «ىبصلا سأ ار ىلع هدب عضيو ءاهحير دجي هموي لظيف حفاصملا
 هللا لوسر اهلأسف ؛هقرع اهيف عمجج ةروراقب همأ تءاجف «قرعف «سنأ راد ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 ىف ىراخبلا رك ذو . بيطلا بيطأ نم وهو ءانبيط ىف هلعجم تلاقف ؛ «كلذ نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هنأ فرع الإ ءدحأ هعبتيف «قيرط ىف رمي مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نكي مل : رباج نع ريبكلا هخيرات
 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص «بيط الب هتحئار تناك كلت نأ هيوهار نب قحسإ ركذو ؛هبيط نم هكلس
 ةوبنلا متاخ تمقتلاف هفلخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىنفدرأ ٠ : رباج نع ىنزملا كورو
 . 297 ءاكسم ىلع مني ناكف ؛ىمغب

 ةالصلا هيلع هتحئار نأ وهو «ةياور ريغ نم هركذ وأ ؛هيوهار نب قحسإ هاور اميف ةرظن رظنن انهو
 اليحتسم ارمأ تسيلف «نكمو زئاج بير الب كلذ نإو «بيبطت ريغ نم تناك ةبيط تناك ىتلا مالسلاو
 لعجي ثيح ملعأ هللاو «سانلا لك ىف تسيل صاوخب ىلاعت هللا هصتخا دقف ؛عرشلا ىف الو لقعلا ىف
 .هتلاسر

 ؛هبيعي ام كلذ سيلو «بيطلاب خمضتي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ةحيحصلا ةيلورلاب تبث نكلو

 ايندلا نوكش نم هيلإ ببح اميف هنأ لوقي ناك م السلاو ةالصلا هيلع هنأ تبثو ,نسحتسملا نم وه لب

 .بيطلا

 نوكي اليكل ءابيط هحبر نوكي نأ ىلع اصيرح ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم نإف نكي امهمو
 . هببحيو هبذجي لب ؛هسيلج رفني أم هنم

 ىف سانلا ضعب هكراشي لقو :لامجو لامك تافص اهلك ةيدسجلا تافصلا هذه - ١/١

 اهيف هكراشي ال ةيمسج ةفص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيدلف ءاهلك ىف هنوكراشيال نكلو ءاهضعب
 هنأ تاياورلا موعجم نم رهظيو «هيف ازراب ناك نإو ؛همسج عون نم وهو ؛هيفتك نيب زراب 000

 ؛ةحافتلاك هنإ ليقو ؛مامحلا ةضيبك هنإ ليقف ءاحضاو اءوتن ائتان بوثلا ءارو نم رهظي ال ثيحب اريغص ناك

 تيأرف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تيتأ ءيسرافلا ناملس لاق دق ؛ةريغصلا ةحافتلاك نوكي نأ دبالو

 لوح كلذ ىف ربخلا غلب ىتح كلذ ىف تاياورلا ترثاكت دقو ,ةمامحلا ة هضيب لثم هيفتك سب متاخلا

 4١. صا جءافشلا(١)
 212323011001101 ل يي ا يي لل

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ 0ايام
 تا ااا اموال



 ىف تايآ ىلاعت هللو هر نم هيف ىرامي ال ؛ةلاسرلل ملعم ىدسج فصو هنأكو «ضيفتسم روهشملا

 . كي هبنلا تافص ةيدقت

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ةريس ؛ةرطعلا ةريسلا ىف باتكلا هكلسي ىذلا جاهنملا - ١

 نكلو« ةكرابملا ةثعبلا لبق اهوبتكي الف «ةرهاطلا هتريس رخآ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنافص اوبتكي نأ

 . ميركلا هئاقل ىلإ ىضمو «ةلاسرلا غلب نأ دعب اهنوبتكي

 قيفوتلا هللا نم وجرنو - انيأر انأل «ةلاسرلا ءادأ هفيلكت لبق تافصلا كلت بتكن نأ انرتخا دق نحنو

 ا ا ةئعبلا لبق اهبتكن نأ -

 ْنِإو «سانلا رئاسك هتالامكو هتافص عومجم ىف نكي مل هنأ سانلا ملعيلو ' مهمجعو مهبرع ةفاك سانلل

 «سانلا نم وهف ؛مهنم ناك نإو ؛ هنيوكتو هقالخأ عومجب رشبلا نم دحاو لكك سيل هنأو «سانلا نم ناك

 ردجأو «ةلاسرلاب قيلأ « ةكئالملا نم ىلعأ وهف ة ؛ةكئالملا نم سيل ناك اذإو ءسانلا لامك ىلعأ ىف هنكلو

 . نيعمجأ قلخلا نم اهب

 ءاهلك لايجألا نيب نم ل هيج ند نما هدارفاو ترو تانصلا هزه نرش ويدل
 باطخلا نب رمع. نود وأ (لهج ىبأ ) ماشه نب درمع نود هبر هراتخا اذامل : لوقي نأ دحأ عيطتسيال

 عطا ؛لاذبألا ءادشألا نم وهو ؛ ىلع نود وأ ءراهطألا نم وهو «قيدصلا نود وأ ,راربألا نموهو

 دحأل نكت مل ةيمسجلاو ةيقلخلا تافصلا هذه نأل ( مهريغ وأ ءالؤه نود ريتخا مل :لأسي نأ دحأ

 «مهريغ نم الو مهنم دحاو ىف ءاضولا ءيلآلتملا قارشإلا كلذ نكي ملو ءمهريغ نم در ةءارقا نب
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نب دمحم الإ قالخألا ىف لامكلا سانلا نم دحأل فرعي ملو

 هتلعج ىتلا ىه ةمحر نم هصتخا امو ءلضف نم ىلاعت هللا هانآ امو ءتافصلا كلت تناك اذإو

 ةمدقملاو ءاهل ةجيتن نوكت الو «ةلاسرلل ةمدقم نوكت اهنإف ؛هريغ نود ةلاسرلا ةنامأ لمحي نأل الهأتسم

 حشري هنإ لب ءدصقللا دعب نوكي ال ديهمتلاو ءاهل دهمتو «ةجيتنلا قبست لقعلاو قطنملا ىضتتمب

 . هيلإ ىدهيو «هرينيو هل

 ؛هثعب دعب نم اهنع رابخأب تيتأ دق ةميركلا هتافص نايب ليبس ىف كنإ : لئاق لوقي دقو
 ؛ةثعبلا دعب تافصلا تركذ كنأ وهو ,هتفلاخ اميف عقت كلذبو «نيملاعلل ةمحر هلاسرإ دعب هل تدهشتساو

 !! قطنم نم ترك ذ ام ىلع اهلبق اهعضومو

 اس0 اا 2 يدم لق مئاستإلا ماقتل
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 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع تدرو ىتلار ابخألاب انعتسا اننإ ١ : كلذ نع ةباجإلا ىف لوقنو
 «ةلاسرلا دعب نم نياعو دهاش نم اهركذ اهنألو «ةلاسرلا لبق هتافص تحضو اهنأل ةلاسرلا دعب ملسو
 ,ةلاسرلاب ءيج مل «ةيئاذ تافص ؛ هيلع همالسو هللا تاولص دمحمب اونمأ نيذلا اهنياع ىتلا تافصلا هذهو

 ءاهلبق نم ناك هنكلو «ةلاسرلا دعب اثداح ىدسجلا هفصو امف ؛ ءاهلبق نم ةرهايعلا هتاذب ةمئاق تناك اهنكلو
 ءهل تضرع قالخأب ءوفعلاو ءملحلاو ؛ةفعلاو ءقدصلاو ةنامألا نم هب فصتا ام ناك امو ءاهدعب رمتساو
 هيلع ىبنلا رابخأ نإو «ةمات ةنكتسم نوكت نكلو ؛ةضراع نوكت ال ةيتاذلا تاكلملا لكك تناك اهنكلو
 نوعبتي باحصأ هل نكي مل وهو ؛ةلاسرلا لبق ةحضاولا © ةرينلا تانيبلا اهيلع موقتل تناك ام مالسلاو ةالصلا
 اياجسلا هذه رمأ سانلل فشكتي نأ نكمملا نم ناك امو هيلع ناك امب نومتهيو «هتقيلخ نونوديو ( تري
 مههجويو ؛مهينديو نيقفارملا برقيو «لئابقلاب ىقتليو ؛هبرل ةوعدلل مدقتيو «مهب طلتخي نأ دعب الإ

 سيل وهو ؛ مهل هفانكأ ءيطويو ؛ نسحأ ىه 0
 تناك ام «يناذ قلحخ نم هيلع ناك امو ؛هتافص تابثإل اهب اندهشتسا ىتلا ر ابخألاف ءبلقلا ظيلغ الو اظف
 ةمحر ثوعبملا نوكي نأل هتأيه دق ةيتاذ ىهو ءاهل ةفرعم ءاهنع ءاطغلا ةفشاك اهنكلو ءاهل ةئشنم ةلاسرلا
 #20 ميظعلا لضفلا وذ هللاو ,ءاشي نم هتمحرب صتخي ) ؛نيملاعلل

 رظتنملا ىبنلاب تاراشبلا

 سرفلا نسب قاسو م دق ىلع ةمئاق تناك برحلاف «ةيدام نتفب جومي ملاعلا ناك -

 ىتح «سرأف ءارو ىنودقلا دنكسإلا ةدايقب ةينانويلا شويجلا ا وب
 ؛ءادتبا ىراصنلا دهطضا «ينيدلا داهطضالا رصع ىسيع دعب نم رصعلا ناك دقو ؛نيصلا ىلإ تلصو
 وذو ؛هداقتعا ىف داقتعا وذ ىقالي ام دشأ دوهيلاو نامورلا نم اهيف اول لورق ةثالث ءاهز مهداهطضا ثكمو
 هبكوم ىف ريسيو هيف رانلا لعشيو «راقلاب مهيلطي ناك نامورلا ةرطابأ دحأ لورين ْنَأ ىتح ؛هناميإ ىف ناميإ
 اولبقو ءاولدبي ملو اوريغي مل نيذلا مهناميإ ىف نيفداصلا نينمؤملا ءالؤهل ةيناسنإلا لعاشملا كلت هب طيخت
 . هوقتيل باذع عفدوأ ؛اهنوبيصي ايند ليبس ىف اوريغي نأ اوضفرو ؛هوعقوتو ؛نوهلا باذعلا

 اوناك كللذلو ءاولدبي ملو اوريغي ملو «يلوألا ةينارصنلا ىف تلخد ىتلا دالبلا لوأ نم رصم تناكو
 باذعلا مهيلإ ءاجو ؛ماشلا ىلعو اهيلع اضورفم مهناطلس ناك نيذلا نامورلا ىذأل اضرعت دالبلا دشأ
 كلت الجسم ىطبقلا ةيرال اهب خرأو خيراتلا اهلجس حباذم مهيف تحبذو «سونايدلقد دهع ىف ديدشلا
 نيرخأتملا ركذيو ءراختفالاب نيلوألا نييرصملا ركذيو «راعلاو ىزخلاب مهيلع دوعي امب نامورلا ركذي ,حباذملا
 . رابتعالاب طابقألا نم

 )١( نارمع لأ ةروس : 54/.
 22010101111 1 1 ]1 ذا 2 ا ا ا ا يي يي يا يي يي سيلفا

 ايَلْ

 ملسو هبلع هللا يلح نييبنلا متاخ :
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ا نرقلا نم لوألا ثلثلا ىف ةينارصنلا ىف امور روطاربمإ نيطنطسق لخد امو
 اليبس كلذ ناك ؛عبارل

 مث «هنم اوبرشو اسومك باذعلا نم اوقيذأف دوهيلا ىلإ ىراصنلا نم داهطضالا لقتناو ءاهيف فارحنالا ةرطيسل

صم ةسينك تفلاخ امور ةسينك نأ كلذ «داهطضالا نم رخآ نول كلذ دعب نم ءاج
 تايئزج ضعب ىف ر

 موف ىراصنلا لخاد ىلإ داهطضالا بلقناو تيلثتلا ىلإ ةينادحولا نم تفرحنا نأ دعب ةينارصنلا دئاقع

 نيبرصلا ةديقع مهيف لثمتت نيذلا ويبوقعيلاو ؛امور ةديقع مهيف لثمتت نيذلا نويناكلملا مهنم ناكف

هؤاهتنأ مث تفرح ىتلا ةينارصنلا ةديقعلا ىف بارطضالا كلذ ناكو
 كلذ ف لوفعم غر ل 

 همر فعلا ضرألا ىلإ دسجتو ؛هوبأ هللا ثيح العلا ل 8 لل هنأو «هللا نبا حيسملا نأ ليق نم

 دشأ ةيصعمب لكألاب ىلوألا ةيصعملل اريفكت نوكي نأ اييرغ ناكف «ةرجشلا نم هلكأو هبر هنايصعل 3

 ىف دشأأ ةيصعم نأ كرديالو ملعي ال لقعلاو ءمهمعز ىف هللا دلو مهلنق ىه «لغوأو
 نوكت هللا قح

 . ميِنأ ودع نم اليلضت ءاج أطخل لب ؛ لقأ ةيصعمل اريفكت

 عم نكلو «ريوصتلا بعصيف تيلثتلاو ةينادحولا نيب ؛ عمجلا لوات اهنأ ةديقعلا كلت بئارغ نمو

 . مهماوع نم ميلستو ؛مهيركفم نم بير ىلع نوقدصي كلذ
لا ىف تالمأتلا نم مهنكمتال مهتايح تناك نإو ءدشأ ةريح ىف اوناك برعلاو - ١7/1

 ؛دئاقع

 مهراثأ ىلع انإو ؛ةمأ ىلع انءابأ اندجو انإ ١ مهلوقو ؛عابتالا بلغي ملو 0 مهلعلو

 , لعف امك ؛ءلصي نم مهنم لقألا ىلع وأ ؛باوصلا ىلإ لوصولا ىلع نيرداق اوناكل '''"4نودتقم

 . ادودحم اددع ةئعبلا لبق اوناك مهنأو «ءافنحلا

يو فار[ نرش اوناك دقل «ةيبناج ةينلوو ؛ يئزج ديحوت نيب ةبرطضم مهتايح تناك دفل
 لودقتع

 قلخلا ةينادحوب كلذب اوفرتعاف «هربدمو هكسنمو نوكلا قلاخ وه هذحو هللا نأ
 . ذ عم نكلو « نيوكتلاو

 . نوعفشي ءاعفش اهنم لعجت اهل ةدابعلا نأ نومعزي ءرضت الو عفنت ال اراجحأ ةدابعلا ىف هعم اوكرشأ

 ؛برعلا ضعب ةنسلأ ىلع ىرجي ناك «ةيبرعلا دالبلا ىف ددرتي ناك ثعبيس اين نأبرئاشبلا تناك مث

 . هناوأ نو «هنامز مهكردأ دق ايبن نأ هبطخ ىدحإ ىف ركذ هنأ ىدايإلا ةدعاس نب سق نع ىوري امك

 هركاذت ؛ ثوعبم لوسر لامتحا ركذ اهيف اهيف بواجتي تناك ' زاجحلا أاصوصخو (ةيبرعلا دالبلا نأو

س نس سف ناسل ىلع ءاج ام لثم ؛تانايدلل تاسارد مهل تناك نم نوريثك
 ؟ هلعلو ءركذلا فنالا ةدعا

بتلا نأ «نآرقلا ىف تبث هنأ اصوصخو ةينارصنلاب ةلص هل نأ ىلإ ءيموي
 ةالصلا هيلع ىمألا دمحم ىبنلاب ريش

 ىمألا ىبنلا لوسرلا نوعبتي نيذلا 9 : ىلاعت هللا لاق امك , «ليججيإلاو ةاروتلا ىف روكذم مالسلاو

 . 99« ليجتإلاو ةاروتلا ىف مهدنع ابوتكم هنودجي ىذلا
 اسيل

 , هال ب فارعألا ةروس )غ0 0 فرخزلا ةروس (0)

 ا ااا لااا ااا ا ا ا
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 مهنيب ءامحر «رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دمحم ) : ىلاعت لاقو
 رثأ نم مههوجو ىف مهاميس ءاناوضرو هللا نم الضف نوغتيي ادجس اعكر مهارت
 : "74ليجمإلا ىف مهلثمو ؛ةاروتلا ىف مهلثم كلذ «دوجسلا

 مكءاج مل ةمكحو باتك نم مكتينأ امل نيببنلا قاثيم هللا لخخأ ذإو) : ىلاعت لاقو
 مكلذ ىلع متلخأو متررفأأ : لاق ؛هنرصنتلو هب ننمؤتل مكعم ال قدصم لوسر

 . ”«نيدهاشلا نم مكعم انأو اودهشاف لاق ءانررقأ اولاق «ىرصإ

 نبا ىسيع لاق ذإو) ع نيمألا ىبنلا دمحمب مالسلا هيلع ىسيع ةراشب ىف ىلاعت لاقو

 ارشبموءةاروتلا نم ىدي نيب امل اقدصم ؛مكيلإ هللا لوسر ىنإ ليئارسإ ىنبأي ميرم
 ."'«(دمحأ همسا ىدعب نم ىنأي لوسرب

 ةاروتلا ىف ركذ مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم نأ اهيف ءاج ىتلا ةريثكلا ةينآرقلا صوصنلا دجم اذكهو
 رييغتلا لبق ةيتشدارزلاو ةمهاربلا ىتح ءاهفيرحم لبق ةميدقلا تانايدلا لك ىف هركذ ىلإ انرشأ دقو «لبجتإلار
 .اهيف ليدبتلاو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةاروتلا ركذ فرعن نأ انمهيو

 هب اوركذ امم اظح اوسن نأ دعبو ءاهفيرخم دعب ىتح ةاروتلا ىف صوصنلا اندجو دقو -
 ىلص هللا دبع نب دمحم ىلاعت هللا ىبنب ةرشبم - ةراشإ ال ةرابع نوكت داكت ةحضاو ةراشإب ريشت وأ ءيموت
 ناكأ ءاوس ءهتلالد ىف صن هنكلو ءاحيرص نوكي داكي ىذلا صنلا كلذ كيلإو ,ملسو هيلع ىلاعت هللا

 و

 رفظ نبا رسف دقو . (ةمركملا ةكم ىأ ) ناراف نم نلعتساو ريعاس نم قرشأو ءانيس نم هللا ءاج ١
 نم هقارشإو «يسومل هميلكت انيس نم هئيجم :لاقف صنلا ىنعم ءةرهاطلا ةريسلا ىف نيملسملا باتك نم
 ثيح ةرصانلا ةيرق لابجلا هذه نم برقلابو «يسيع ىلع ليجنإلا هلازنإ نيطسلف لابج ىهو - ريعأس
 , ( © نآرقلا لازنإ ,ةكم لابج ىهو ناراف لابج نم نلعتساو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع دلو

 )١( نارمع لأ ةروس (؟) .19 : حتفلا ةروس : 4١.

 ) )4ص رفظ نبال ءرشبلا ربخ (5) .5: فصلا ةروس 4 .
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 وه ةهادبلاب برلا ءيجمو ءاهيف اوثعب نيذلا لسرلا نييبتبو «نكامألل تناك زومرلا نأ اذه نم ىرنو

ءيجيو ؛ هتيأده لرنت امنا هتاذب لرني ال ىلاعت هللا نإف «هتالاسر ءيجم
 لفو هلسر ةنسلأ ىلع هيهلو هرمأ 

 +ميجمو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىلاعت هللا ميلك اهقيرط نم ءاج دقو ءانيس ىه ةثالث نكامأ تركذ

 رون ثعبنا نيطسلف نم ؛ةرصانلاب مالسلا هيلع ىسيع انديس دلو ثيح نيطسلف ىلإ ىلاعت هللا ةلاسر

 . اميظعتو افيرشت اهيبن ىلاعت هللا داز ةمركملا ةكم ثيح ناراف نم هللا ةلاسر ءيجمو «مالسلا هيلع هتلاسر

مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىبنلاب ةأروتلا ريشبت نايب ىف رشبلا ريخ باتك بحاص لوقيو
 : 

 هل عمتساف «كتوخإ نم ايبن ميقم كبر هللاو ءاهيف ءاج «مالسلا هيلع ىسومل ةاروتلل ةمجرت ىف تأرق
الثل ىبر توص عمسأ دوعأ ال :٠ تلق نيح عامتجالا موي بيروح ىف كبر تعمس ىذلاك

 «تومأ 

 لك مكل لوقيف ءهمف ىف ىمالك لعجأو ؛مهتوخإ نم ايبن مهل متلأسو . اولاق ام معن . ىل ىلاعت هللا لاق

 . ( هنم مقتنأ ىنإف ىمساب ملكت نم عطي مل لجر اميأو هب هرمآ ءيش

 ةوخألا هذه نوكت الو ءمهنم ال «ليئارسإ ىنب ةوخإ نم نوكيس لوسرلا نأ ركذ هنأ انه ظحالنو

 هلبق نمو ىسيعو «ةوخإ مهل لاقي نيذلا مه ءالؤه نإف ءربكألا قاحسإ ىخأ ؛ليعامسإ ىنب نم الإ

 بوقعي نم مهنال «ليئارسإ ءانبأ مهنع لاقي امنإ ليئارسإ ىنب ةوخإ مهل لاقي ال ءامهريغو ناميلسو«دواد
 دوصقملا نأ ىف حضاو (همف ىف ىمالك لعجأ هلوق ١ (رشبلا ريخ) باتك بحاص لوقيو «قاحسإ نبا

 ؛هب قطنيف ( هللا ىأ ) همالكب هيلإ ىحوي ىلاعت هللا نأ هانعم نأل ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم هب
 7 . "7 هب قطنيف نآرقلاب هيلإ ىحوي ىأ

 رثكأ وه ام لب ءاهلثم ليجتإلا يف نإف « ةاروتلا يف ةحضاولا تاراشإلا هذه تناك اذإو -

 يه ةيربعلا ةملكلا هذهل ةيفرحلا ةمجرتلا نِإو « ليجنإلا يف طيلقرابلاب « ريشبتلا درو دقف ءاهنم احوضو

 يسيع هب رشب يذلاب ميركلا نآرقلا ءاج دقو « دمحأب ىريشبتلا ينعملا ثيح نم ةقباطم وهف «دمحأ
 يف ءاج دقو ادمحأ همسا يدعب نم يتأي لوسرب ارشبمو ٠ : هناحبس لاق ذإ ؛ دمحأ همسا مالسلا هيلع

 مكيطعيف يبأ ىلإ بلطأ انأر « يتيصو اوظفحاف ينومتبجأ نإ :٠ مالسلا هيلع يسيع ناسل ىلع ليجانأل

 . ( هلك رهدلا مكعم نوكي رخآ طيلقراب
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 موقي امك ؛هبر ةلاسر غيلبتب موقي ءدمحأ وه الوسر هدعب نم ثعبيس ىلاعت هللا نأ يبي صنلا اذهف
 متاخ وه اهبحاص نأو ءاهدعب ةعيرش ال ةدلاخ اهنأ ىأ ءرهدلا عم ةيقاب هتعيرش نأو ؛مالسلا هيلع ىسيع
 ظ .نييبنلا

 نأ دعب ليجمإلا نم ذوخأم وهف اولدبو اوريغ نأ دعب هللا ىنعل ىراصنلا فيرخم نم بألاب ريبعتلاو
 لوقي امك «ةبحماو ةمعنلا ةونب اهنأب ةونبلا نورسفي اوناك نيريثك نإف كلذ عمو ءاهعضوم نع ةنايدلا تفرح
 . 2204 هزابحأو هللا ءانبأ نحن ) دوهيلا

 لب ىلوه سيل هومتعمس ىذلا لوقلا اذه نإ ١ ةينارصنلا ةنايدلا فيرحم دعب ليجانألا ىف ءاج دقو
 وهف «ىمساب ىبأ لسري ىذلا سدقلا حور طيلقرابلا امأف ءمكعم انأو ءاذهب مكل ىنلسرأ ىذلا بآلل
 . ؛مكل لوقأ ام عيمج مكركذيو «ءيش لك مكملعي

 اهنأو «حيسملا مساب اهنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم ةلاسر ىمست نأ ىف ةبارغل لعلو
 ةروص ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةوعد نوكت نأ ةيمسالاب دارملا سيلف نكي امهمو «بير الب ةفرحم
 ةالصلا هيلع دمحم ةوعد نأو ؛ةينادحولاب حيسملل ةوعد نوكي اميف ةقفاوملا دارملا امنإ «حيسملا ةوعدل ةلماك
 «نيدلا نم مكل عرش 8: ىلاعت هللا لاق امك ءهلوق عم قفتي امو ؛هيلإ وعدي ناك ام ىه ؛ مالسلاو
 اوميقأ نأ ىسيعو ىسومو ميهاربإ هب ائيصو امو ؛كيلإ انيحوأ ىذلاو احون هب ىصو ام
 هيلع ىسيع نأ ىورو "”© هيلإ مهوعدت ام نيكرشملا ىلع ربك .هيف اوقرفتت الو ؛نيدلا
 ءالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم نأ ىف حيرص اذهو « ىرمأ لوأ نم ىعم :نونيكل اضيأ ىل نودهشت متنأو ؛ىل دهشي وهف بألا نم جرخي ىذلا قحلا حور ىبأ دنع نم مكيلإ لسرأ ىذلا طيلقرابلا/ف لاق مالسل
 نآرقلا ىمس دقو ؛ليجنإلاو ةاروتلا نم هيدي نيب امل قدصم هنأب نآرقلا وهو هيلع لزنأ ىذلا باتكلا دهشي
 نم احور كيلإ انيحوأ كلذكو9 :ىلاعت هللا لاق امك كلذك ىمس دقو ؛قحلا حور قحب
 ,؟94|نرمأ

 ؛ةئيطخلا ىلع ملاعلا خبو ءاج اذإف ءبهذأ مل ام مكئيجي ال طيلقرابلا :١ اضيُأ ليجانألا ىف ءاجو
 ثداوحلاب مهربخيو ءقسحلاب مهسوسبو ؛هب مهملكي ام عمسي هنكلو ؛هسفن ءاقلت نم لوقي الو
 ظ . ((©9بويغلاو

 )١( ةدئاملاةروس :  .4١ىروشلا ةروس (؟) : ١١.

 ) )1ص ١٠ج برألا ةياهنو ةرطعلا ةريسلا عجار ٠٠١ يروشلا ةروس نم ةبآلار . رششبلاريخو ؛ : 01.
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فصولا كلذو «لسرلا نيب نم هنيعب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل افصو صنلا اذه ىف نأو
 وه 

 قئامحلا نايب ىلع رصتقت مل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةلاسر نأ كشالو (قحلاب مهسوسيوا : هلوق

آرقلا مظنلا قبطو ,ةلود أشنأف ءاهقيبطتل سانلا ساس لب «مالسلاو ةالصلا هيلع اهب ثعب ىتلا ةيهلإلا
 اقيبطت ةين

لصلا هيلع دمحم ةلاسرل ةلماك ةفص هذه إو ءاميلس اقيقد
 . هلمعو ؛مالسلاو ةا

 امك ةيفرحلا اهتمجرت نأ ةيربعلا ءاملع لاق صوصنلا هذه ىف تءاج ىتلا طيلقرابلا ةملك نإو

؛ةمكحلاو ءرسلا فرعي ىذلا اهانعم ىف ىهو ءدمحأ انفلسأ
 5 اذهل دمحلا ىصقأ غلب دق وهو 

وبزلا نع ؛ميدقلا دهعلا بتك نم تارابع )١( ءالضفلا باتكلا ضعب لقن دقلو - ؟1/ا/
 ىذلا ر

يقزحو «نوعمشو ءءايعشأو ؛مالسلا هيلع دوواد هب ءاج
 : ل

 . (ايحي ةنسلا لعاج لعجا مهللا 9 دوواد ريمازم ىف ءاج امو (أ)

 دلقتف ءدبألا ىلإ كيلع كرابأ كلذ لجأ نم كيتفش ىلع ةمحرلا تءاج اذا هنإ ١ «هيف ءاجو

 مألاو «كنيمي ةبيهب ةنورقم كعئارش نإف «قحلا ةملك بكراو ؛بلاغلا كدمحو كءاهب نإف ؛فيسلا

 : . ( كتحت لورخي

محمب ريشبتلا ىلع صوصنلا هذه ةلالد نأ كشالو
 ١ ةراشإلا هذه تسيلو مالسلاو ةالصلا هيلع د

 | لدت دق اهنكلو «مالسلا امهيلع ىسيع ليخنإو « ىسوم ةاروت نع ةقباسلا لوقنلا ىف اهنايبك «ةنيب

 وه ةميوقلا ةقيرطلا ىه ذإ ؛هدحو ىلاعت هللا ةدابع ىهو ةنسلا ايحأ ىذلا نال «ةدرجلا ةراشإلاب ال «ءاضتقالاب

 ٠ ثيلثتلا فارحنا ىلإ «ةينارصنلا تفرح نأ دعب ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم

ةييهب رقت هتعيرش نأب ىلاعتهللا هكرايي نم هيف فصو ذإ ءاضيأ نيمضتلاب ةلالدلا تناك صنلا ىفو
 ١ 

وهو نيميلا هلمحت امب لطابلا عفدب رمأت مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةعيرش نإو ؛هنيمي
 | نكت ملو «فيسلا 

 / ىلإ نيبراوحلا عدي ملو ءافيس لمحي ملو حماستلا بلغي ناك امنإ ؛كلذك مالسلا هيلع ىسيع ةعيرش
لإ ريشي ىذلا فيسلا لمح ىذلا لب «فيسلا لمح

١ رخو ؛مادقألا تخ لطابلا عضوو ؛دوواد هللا ىبن هي
 

 .مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم وه هباحصأ نم نييراوحلا دهعو ؛هدهع يف ةيمالسإلا ةعيرشلا تحن ةربابجلا

هله نم حرصأ اهلعل ةرابع روبزلا ىف ءاج دقلو
 ةالصلا هيلع دمحم ةعيرش ناطلس ىف ةرابعلا 

 رئازجلا لهأ رخو «ربلا عطقنم ىلإ راهنالا دنع نمو رحبلا ىلإ رحبلا نم زاج اذإف ١ اهصن اذهو ؛مالسلاو

تءاجو «بارتلا هدادعأ سحلو مهبك مههوجو ىلع
ي هنال «ةعاطلاب مالا هل تنادو «نيبارقلاب كولملا ه
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 . «دبألا ىلإ هركذ موديو ءتقو لك ىف هيلع كرابيو «ىلصيو «نيكاسملا محريو ؛هل رصان ال ىذلا فيعضلا ىوقيو « سئبلا بولغملا فيعضلا
 دعب اهلمعي مل لامعألا هذه نأ كش الو لبقتسملا ىف ءيجي لجر نع مالكلا كلذ ناك دقو

 ,ىفصولاب مالسلاو ةالصلا هيلع انه ركذ وهف «مالسلاو ةالصلا هيلع رشبلا ديس دمحم الإ ناميلسو دوواد
 . ليجثإلا ىف ءاج امك مسالاب ال

 هيلع لزنأ ىسفن هب ترس ىذلا ىدبع ١ : هلوق مالسلا هيلع ءايعشأ باتك ىف ءاجو - 7
 نويعلا حتفي «قاوسالا ىف هتوص الو ءكحضيال ءاياصولاب مهيصويو ؛ىلدع مالا ىف رهظيف «ىبحو
 ادمح هللا دمحب ")حقشم ادحأ ىطعأ ال هيطعأ امو ءفلغلا بولقلا ىبحيو ءمصلا ناذآلاو ءروعلا
 ةبصقلاك مه نيذلا نيحلاصلا لذي الو ءىرسهلا ىلإ ليمي الو ءبسلغي الو فعضي 000 لك ىلع هنورركيو «فرش لك ىلع هللا نوللهي ءاهناكسو ةيربلا حرفت ضرألا ىصقأ نم ىّنأي ءاديدج
 . « ةربنلا ةمالع هيفتك ىلع «ًافطيال ىذلا هللا رون وهو «نيقيدصلا ىوقي لب «ةفيعضلا

 هقالخأ ىف لب طقف هتعيرش ىف ال ءاينيع نوكي داكي اهيف فصولا نأ ةراشبلا هذه ىلع ظحاليو
 فصي مث ءاهآر هنأك ؛هاياجسو «مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لامعأ ركذي وهف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هتريسو |
 . افنآ هانركذ ىذلا ةوبنلا متاخ وهو هيفتك نيب ةوبنلا ةمالع رك ذيف همسج ١
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هئامسأ نم امهالكو دمحأ طيلقرابلا ىنعم نأ امك ؛ملسو هيلع ْش هللا ىلص دمحم اهانعمو «حقشم لوقي وهف «طيلقرابلا نم برقي امب ىوبنل مسالا رك ذي وه م ا
 ضرألاو تاومسلا تألتماو «ناراف لابج نم تانبيلاب ىلاعت هللا ءاج ١ نوعمش باتك ىف ءاجو ٠
 ظ اشيا عيستو يحل نحل ١
 نيبو ةمركملا ةكم ىف ميهاربإ دعب نكي ملو «ةكم لابج ىه ناراف لابجف ناكملاب هل نييعت انهو ١
 ,فصولاب الو مسالاب سيل فيرعت وهو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دمحم ىوس اهلابج |
 . ناكملا فيرعتب نكلو ش1

 اين نأ ركذت لاوقأ ةرونما ةنيدملاو ةمركملا ةكم لوح اصوصخنو ؛ةيبرعلا دالبلا ىف تجار - 6 ش0 لسري يبن رابخا نم برعلا سيب جوري ناك اه ش
 ىف اهنم نوريثك ميقيو «ةيبرعلا ةريزجلا ىف نيشبنم اوناك نيذلا ىراصنلا كلذ جورو «نامزلا اذه ىف ثعيي ا

 مهب نوقتليو «ةريدألا ىف نيثبنم نابهرلا نوري ذإ ءاراج اهيلإ مهتلحر ىف ماشلا نم اهنولقانتي اوناكو ءاهفارطأ

 الالماس الاطوال االول اال ااا اال

 9 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ
 جووجل حج ججج ييجي حج الا“ .٠
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١ 
 يالا



 هب نوحتفتسي اوناكو «مهنورواجي نيذلا نيينثولا هب نيدحتم كلذ نورك ذيةوناك ةنيدملا ىف دوهيلاو
 ىتلا . مهبتك تاراشإ نم هيذخآ كلذ نوركذي ىذلا مهنيد ديؤيو ؛مهيلع هرصنيس هنأ نيمعاز «نيكرشملا
 اهرذخأ ىتلا ةكرتلا ىوطم ىف وهو «مهفالسأ نع هوئراوت املع تراص ىتح «مهدنع ةرسفم تناك
 نم مهنكميو ؛مهيلع اركح ملعلا نوكيل مهيلع ىلاعت هللا لزنأ م نومتكي مهنأب وفرع دوهيلا نأ عم مهنع

 نم ايبن نأ ىلع لدي ام مهلاوقأ نم رثانتي اذه عم ؛هؤابحأو ىلاعت هللا ءانبأ مهنأ نيعدم سانلا ىلع اوبذكي نأ
 . ثعبيس مالسلا هيلع ليعامسإ مهمع ءانبأ

 ىه اضيأ ةرثألاف «مهريغ نع ىلاعت هللا لزنأ ام نامتك ىلع مهتلمح ىتلا ىه ةرثألا تناك اذإو

 عم برح ىف اوناك مهنأل «ةاروتلا ىف مهدنع بوتكملا رظتنملا ىبنلا ربخب ثدحتلا ىلع مهتلمح ىتل
 امب مهيلع اوبلغتيل نكلو «قئاقحلا اونلعيل ال مهل ىبنلا رمأ نوركذياوناكف «مهنورواجي نيذلا جرزخلاو سوألا
 ؛مهيلع ىلاعتلا مهل متيلو ءبلغلاو زوفلا اول انيل «ةيداملا برحلا نراقت ىتلا ةيسفنلا برحلا انرصع ىف ىمسي

 . بعرلاب ءاقلإ كلذ ىفو ءمهعم لبقتسملا نأب مهراذنإلو مهب ةناهتسالا نالعإو

 : ىلاعت هللا لاقف ءرظتنملا ىبنلا رمأ مهنورواجي اوناك نم مهركذ مهنع ميركلا نآرقلا ىكح دقو
 ,هب اورفك اوفرع ام مهءاج املف ءاورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي لبق نم اوناكو)
 هلضف نم هللا لزنأ امب اورفكي نأ مهسفنأ هب اورتشا امسئب *نيرفاكلا ىلع هللا ةنعلف

 ." نيهم باذع نيرفاكللو ءبضغ ىلع بضغب اوءابف ؛هدابع نم ءاشي نم ىلع
 لبءرضاحلا وأ ىضاملا ىف ابروأ ىراصنك اونوكي مل مهنأ رهظبو ىراصنلاب ةءولمب نارجم تناك دقلو

 دوهيلا نم نيملسملا ىلإ برقأ ىدمحملا ثعبلا دعب اوناك دقلو«حيسملا ةينارصن نم ةيقب مهيف تناك
 اوكرشأ نيذلاو دوهيلا اونمآ نيذلل ةوادع سانلا دشأ ندجتلا: مهيف ىلاعت لاق دقف«نيكرشملاو
 نيسيسق مهنم نأب كلذ ؛ىراصن انإ اولاق نيذلا اونمآ نيذلل ةدوم مهبرقأ ندجتلو
 0 ضيفت مهنيعأ ىرت لوسرلا ىلإ لزنأ ام اوعمس اذإو * نوربكتسي ال مهنأو انابهرو
 :مؤن ال انلامو *نيدهاشلا عم انبتكاف ءانمآ انبر : نولوقي «قحلا نم اوفرع امث عمدلا

 ."”(نيحلاصلا موقلا عم انبر انلخدي نأ عمطنو ؛قحلا نم انءاج امو هللاب

 رهظيو ؛هامز ىف نوشيعي سانلاو ؛هناوأ نآ دق ابن أب بخي ىوق توص ءالؤه نيب نم ثعبني؛ ناك

 اوناك نإو «نودحوم ةمث ناك نامزألا بقاعت ىلع هنإف ءاوثلثي مل نيذلا نيدحوملا اياقب نم اوناك مهنأ

 رورو وورود رورو وو ووو ووو ووو ور ووو ووو ووو وو ووو ووو د حووو و و  نو ناو وس ع
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 امسح هب دمحم ىف ىناسنالا لماكتلا
 يبي ايمو ا ب احب ب بج جا اج ا ابو با مت ك تكتم تك كمت كحك تت توت حتوم
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 هناحبس مكح نيذلا ىراصنلا ةصق ىف كلذ نع ءيبنت ميركلا نآرقلا تارابع نإ ؛نرق دعب انرق نوصقانتي

 ءادعأ اوناك نيذلا دوهيلاو ءنوكرشملا اهنلعأ ىتلا ةمكحتسملا ةوادعلا راوجب اونمآ نيذلل ةدوم سانلا برقأ مهنأب
 . اعيمج سانلل

 نيكرشملا داهطضا ناك امل هنأ ةرهاطلا ةبيطلا ةريسلاو «ةرفاضتملا هرابخأ ىف خيراتلا ىوريل هنإو
 ىقل دقو . ةشبحلا ىلإ ةرجهلا تناك قحلا ةوعدب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةرهاجم بقع نينمؤملل

 . اهكلم نم اماركإو اباحرت نوملسملا

 صن ام ءهمأو ميرم نبا ىسيع ىف ىري هنأو ءادحوم ناك ةشبحلا كلم ىشاجنلا نأ تبث دقلو
 . هللا نود نم نيهلإ انوكي مل امهنأو «ميركلا نآرقلا هيلع

 دجو دقلو ؛ةمركملا ةكم لوح امو شيرق ىلإ هنامز بيرق لوسرب ٌبنتلا ةركف ترس دقلو -
 نب ةقرو مهنم ؛ةعبرألا ءالؤه نأ تبثو اهتدابع اوركنتساو ءررضلاو عفنلاب ناثوألا ريثأت اوركنأ شيرق نم ةعبرأ

 . ليفن نب ورمع نب ديزو ؛ثريوحلا نب نامثعو «شحج نب هللا دبعو لفون
 ىلع مكموق ام ,هللاو اوملعت ١ : ضعبل مهضعب لاق دقو «نائوألا ةدابع نم ايجم اوصلخ دقو

 اوسمتتا موقاي «عفنيالو رضي الو ءرصيي الو عمسي ال ءهب فيطن رجح ام ؛ميهاربإ نيد اوأطخأ دقلأ .ءيش
 . اءيش ىلع متنأ ام هللاو مكنإف ؛ انيد مكسفنأل

 رصيف ىلإ دصق دقو «ثريوحلا نب نامثعو (لفون نب ةقرو أمه مهنم نانثأ ةيحيسملا لخد دقو

 . هدنع ةنسح ةلزنم هل تناكو ءرصنتف

 نيد افرعتم برعلا لب ىف لتي أ .اهلمأ لا كب ب ل نوع يي

 عر اي يل بايع نا اوم ديلا عا

 ناك 2” ءاقلبلا ضرأ نم ةعفيمب بهار ىلإ ىهتنا ىتح هلك ماشلا لاجف لبقأ مث '«اهلك ةريزجلاو لصوما
 تأمن بلطتل كن لاق ميهارإ نيد ؛ةيفحلا نع أسف «ثومعزي مف ةيرصتلا لهأ مع هيلإىهت
 نيدب ثعبي اهنم تجرخ ىتلا كدالب نم جرخي ىبن نامز لظأ دق نكلو ؛مويلا هيلع كلمححي نم دجاوب

 ائيش ضري ملف «ةينارصنلاو ةيدوهيلا ماش ناك دقو ,هنامز اذه ءنآلا ثوعبم هنإف ؛ ءاهب قحلاف «ةيفينحلا ميهاربإ

 هيلع اودع مخل دالب طسوت اذإ ىتح ؛ةمركملا ةكم ديري لاق ام بهارلا هل لاق نيح اعيرس جرخف « امهنم

  هولتقف

 .قشمد راوجب ةروكءاقلبلاو . ضرألا نم عفترم ا : ةعفيملا(١)
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 : اهيف ءاج ةديصقب '''لفون نب ةقرو هقيفر هاثر دقو
 ايماحرانلا نم اروت تبنجل ١ امنإو ورمع نبا تمعنأو تدشر

 ايهامك ىغاوطلا نائوأ ككرتو 2هلئمك بر سيلابر كنيدب
 ايهاس كبر ديحوت نع كتملو 2 هتبلط «فينحلا نيدلا ككاردإو
 ايهالةماركلاباهيف للعت 2 اهماقم ميرك راد ىف تحبصأف

 ةقرو نأ ىلع لدت ىهو «تاياورلا حصأ ىف هيلإ ةبوسنملا ةديصقلا ىف لفون نب ةقرو ءاثر ضعب اذه
 . .ةمايقلا مويو ثعبلاب نانمؤي ةينثولل امهراكنإ عماناك هبحاصو

 نزاوو ؛نايدألا سردو ءاهبتك رارسأو ءاهملع ملعو ؛ةينارصنلا ىف لخد نأ دعب ةقرو نإو - ١
 هنإ لب ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نمز وه هيف شيعي ناك ىذلا نامزلا نأ فرعي ناك اهقئاقح نيب
 . هروهظ أطبتساو رظتنملا ىبنلا وه ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم نأب مكح

 اينارصن ناك ىذلا لفون نب ةقرول تركذ دليوخ تنب ةجيدخ نأ قاحسإ نبا كلذ ىف ىور دقو

 رك ذ ىذلا اروطسن بهارلا لوق نم ةرسيم اهمالغ اهل ركذ ام سانلا ملع نم ملعو ؛بتكلا عبتت دق ناكو
 نإ ةجيدخ اي اح اذه ناك نئل :ةقرو اهل لاف ءرظتنملا ىبنلا هنأ نيبت مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا فاصوأ نأ
 لعجف «هنامز اذه رظنني ىبن ةمألا هذهل ناك هنأ تفرع دقو «ةمألا هذه ىبنل ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم

 ؟ ىتم ىنح : لوقيو «رمألا ءىطبتسي ةقرو
 : اهيف ءاج ةديصق كلذ ىف لاق دقو

 اجيشنلا ثعب ام املاط مهل 2 اجوجل ىركذلا ىف تنكو تججل

 اجيدخ اي ىراظتنا لاط دف فصو دعب ةجيدخ نم فصوو

 اجورخ هنم ىرأ نأ كثيلح 2 ىئاجر ىلع نيتكملا نطس

 اجومت نأ ةيربلا هب موقي 0رون ءابيض دالبلا ىف رهظيو
 اجولف هملاسي نم ىقليو 22 اراسح هبراحي نم ىقليف

 """ اجولو مهلوأ تنكو تدهش مكاذناك ام ذا ىنيلايف

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نب دمحم لاح نع ةجيدخ همع ةنبا هتربخ امدنع ةقرو مالك اذه

 ىف ةراجتلا ىف ماشلا ىلإ هتلحر ىف هبحاص امدنع اهمالغ ةرسيم رابخإ بقع كلذ ناكو ؛ملسو

 . ؟97 ص ١ ى ةياهنلاو ةيادبلا (1) . 11 ص ١ ج ماشه نبا ةريس (1)
 انني ل الللي ليلي لي يبا كيا نيالا ل

 اححححح هع دمكدم ىف ىناسنلا لم اكتلا . ١ىإ انني
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 ديكياك ا ااا
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 ىلإ دتمي ملو اهتركف رواسي جاوزلاو ناك لب ءامهنيب جاوزلا متي نأ لبق كلذ ناكو . ةجيدخ لام
 . كلذ دعب نم الإ وه هريكفت

 : هأقلي نأ لبق هسشرافلا نناملش كنغع ةوبنلا ملع

 ثعب رمأب ملع فيكو ؛ىسرافلا ناملس مالسإ ةصق ىف هيلع حاحصلا ترفاضت ام نإو - ١
 هل تركذ ىتلا فاصوألاب هفرعي نأ الإ هل ةياغ ال هيقل ذإ ناكو ؛هاقلي ير ون

 ظ حاحصلا ىف تءاج امك ةصقلا ةصالخو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ثعيي نأ لبق لب ءهاقلي نأ لبق
 اري ناكو ؛27”ةيرقلا ناقهد هوبأ ناك ؛ناهبصأ ىلاهأ نم ايسراف ناك هنع ىلاعتو كر ابتهللا ىضر ناملس نأ
 اذ هوبأ ناكو ءاهكرتيالو ءاهدقوي ىذلا اهران مداخ ناك ىتح ةيسوجملا سرد دقو «هيلع اصيرح هيبأ دنع

 نم ةسينكب تررمف ءاهيلإ ىنثعب ىتلا هتعيض ديرأ تجرخف :٠ هنع هللا ىضر لوقيو ... ةميظع ةعيض
 تعمس املف «سانلا رمأ ام ىردأ ال تنكو ؛نولصي دز 163 عوارما تعيب عمسف «ىراصنلا سئانك
 يم ىنتبجعأ أ مهتيأر املف ١ ؛نوعنصي اذام رظنأ مهيلع تلخد مهتاوصأ

 ملف «ىبأ ةعيض تكرتو ؛ سمشلا تبرغ ىتح مهتحرب ام هللاوف ءهيف نحن ىذلا نيدلا نم ريخ هللا اذه
 ىف ثعب دقو ىبأ ىلإ تعجرف «ماشلاب : اولاق ؟نيدلا اذه لصأ نيأ : مهل تلق مث اهيلإ بهذأ
 سانأب تررم تبأ اي :هل تلقف ؟تنك نيأ ىنب ىأ :لاق هتئج املف ءهلك هلمع نع هتلغشو «ىبلط
 :لاق .سمشلا تبرغ ىتح مهدنع تلزام هللاوف مهنيد نم تيأر ام ىنبجعأف ؛مهل ةسينك ىف نولصي
 لاق . اننيد نم ريخل هنإ هللاو الك: هل تلق «هنم ريخ كئابأ نيدو كنيدو «ريخ نيدلا كلذ ىف سيل «ىنباي
 ؛هديق نم ايم صلخي نأ عاطتسا ناملس نأ رهظيو ؛ هتيب ىف ىنسبح مث ءاديق ىلجر ىف عضوف ىنفاخف
 ىنوربخأف «ىراصنلا نم راج ماشلا نم بكر مكيلع مدقا ذإ مهل تلقف «ىراصنلا ىلإ تئعب ٠:لاق دقف
 نم ديدحلا تيَلأ ةعجرلا اودارأ املف «مهب ىنونذأف مهدالب ىلإ ةعجرلا اودارأو ؛مهجئاوح اوضق اذإ مهب
 اولاق ؟ املع نيدلا لهأ لضفأ نم : :تلق اهتمدق املف ؛ ؛ماشلا تمدق ىتح ؛مهعم تجرخ مث ؛ ؛ ىلجر

 «كعم نوكأ نأ تييحأف نيدلا اذه ىف تبغر دق ىنإ هل تلقف هيلإ تثجف .ةسينكلا ىف فقسألا
 رمأي ءوس لجر ناك هنأ ناملس ركذيو.تلخدف ؛كعم ىلصأو كنم ملعتأو كتسينك ىف كمدخأ
 نم لالق عبس عمج ىتح «نيكاسملا هيطعي الو هسفنل هعمجي ام زنتكي مث ءاهيف بغريو ةقدصلاب
 ؛عنص ام ناملس مهل ركذ هونفديل ىراصنلا عمتجاو تام الو ؛هعنصل اديدش اضغب هضغيي هنأو ءبهذلا

 . ةراجحلاب هومرو ؛هوبلصف ؛هزنك ناكم ىلع مهلدو
 .اهعارز رومأو رومأب فراعلا را ناقهدلا )١(
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 ملسو هبلع هللا يلح نييبنلا مئاخ ددددجت
 ننتج جت ايي يي اي يااا ايلا يل ليالي ايبا ياي ل نايلي الامل



 ماقأف ' ؛اراهنو اليل ةدابعلا ىلع بأدي ناك ؛ حلاص فقسأ ةمدخ ىلإ ناملس كلذ دعب نم لقتنا
 05 ا ىلإ :٠ هل لاقو ناملس هاصوتسا ةافولا هترضح الو ؛اليوط انمز هعم
 لصوملاب الجر الإ هيلع اوناك ام رثكأ اوكرتو ءاولدبو سانلا كله دقف هيلع تنك ام ىلع ادحأ ملعأ ام هللاو
 . ( هب قحلاف

 نم ىلإ ٠ :هل لاق ةافولا هترضح امو «ميظع ريخ ىلع هدجوف «لصوملاب هبحاصب ناملس قحل .
 . ( "”نيبيصنب الجر الإ هيلع انك ام ىلع الجر ملعأ ام هللاو ىنباي : لاق : ىنرمأت مبو ىب ىصوت

 لجر ريخ هدجوو ؛هيلإ رفاس ةيرومعب لجر ىلع هلد ةافولا هترضحو نيبيصن لجر ىلإ بهذ او ١
 ىصوت نمب هل لاق ةافولا هترضح املو ءامنغو تارقب بستكاف باستك الا ىلإ هجناو «ةماقإ ريخ هدنع ماقأو

 هنمأت نأ كرمآ سانلا نم هيلع انك ام لثم ىلع حلصأ ادحأ ملعأ ام هللاو «ىنب ىأ لاق ٠١ ىنرمأت مبو ىب

 نب ضرأ ىلإ هرجاهم «برعلا ضرأب جرخي ؛مالسلا هيلع ميهاربإ نيدب ثوعبم وهو ؛ ىبن نامز لظأ هنكلو
 «ةوبنلا متاخ هيفتك نيبو ؛ةقدصلا لكأي الو «ةيدهلا لكأي «ىفخت ال تامالع هب لخن امهنيب "”نيترح

 . ( لعفاف دالبلا كلتب هب قحلت نأ تعطتسا نإف
 ! مهل لاقف «بلك راج نم رفن هب رم ذإ «ةنيدملا ىلإ مل : «ىرقلا ىداو ىلإ هليحر دامي اختل

 هب اوركم مهنكلو «ةقفصلا هذهب ريض ودلع يمينو ياش مكيطعأو ؛برعلا ضرأ ىإ ىنوامحا
 ملسأ هنكلو ءىدوهي لجر ىلإ دبع هنأ ىلع هوعابو ؛هوملظ ىتح ىرقلا ىداو هب اوغلب نأ امف اوردغو
 ؛هتعيرش ىضتقم ىلع ىلاعت هللا دبعي نأ ديري ىذلا قحلا نيدلا ىغتبي قافالا ىف فوط ىذلا هبرل هسفن
 . ةيادهلا ابلاط رافقلاو هماهملا ىف راسو  هيبأ لظ ىف غفارلا شيعلا كرتو

 هل مع ىلإ هارتشا ىذلا ىدوهيلا نم عيب ذإ حرفو «ةيرومع فقسأ هل اهفصو ىتلا تالخنلا ىأر

 . ةنيدملا ىلإ هلمحف ؛ةظيرق ىنب نم
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نب دمحم ناك ةنيدملاب وه ميقي ناك ثيح ءانثألا هذه ىفو

 نأ نع قرلا هلغش هنأل ءائيش كلذ رمأ نم هنع ىلاعت هللا ىضر ناملس ملعي ناك امو ءايبن ىلاعت هللا هثعب دق
 . نابهرلا هب ثدحمو «ةفقاسألا هلقنو ءبتكلا هب ترشب نم رابخأ عبتتي

 ؟ هكلأمل 7 قذع سأر ىف وه انيبو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نب دمحم رجاه دقو

 ,جوزخلاو وألا نم دما لهأ بسي هيلع قرف كلف اذهل مع نب لبقأ ذإ ءلمعلا ضعب هب لمعي
 . ؟(ىبن هنأ لومعزي ؛مويلا ةمركملا ةكم نم مهيلع مدق لجر ىلع ءابقب نوعمتجم نآلا مهنإ هللاو) :لوقيو

 )١( ىناكرب قارتحا رثأ نم دوس ةراجحت اذ ضرأ ةرحلا(2) 2 . ماشلا ىلإ لصوملا نم لفاوقلا قبرط ىف ةنيدم .
 )( ج ماشه نبا ةريس (1) . ةلخنلا وه قذعلا ١ ص ١4!

 اة ب ايلين ا ل ا ا لل

 ا هحححححح ب دمحم ىف ىناسن الا لم اكنلا
 200001 يااا ااا ا اا ااا ااا ذم الاوتئبلا

١ 

 غ”5ه© 11077 "/7رل/” زل /”نزز تدل” دزإ بك زج تت ص إد جو خو سس سس ص جب شى صج ب ست ب شوش تا نت ون وش زن ب نا نى ست نونا تنتاك نا
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 نأ عمس ثيح ءابق ىلإ باهذلل ةسامح ةدعر هتباصأ هنأ ركذيف ءهتصق ىف ناملس رمتسيو
 هذهب نوكيس رظتنملا ىبنلا رجاهم نأ ةيرومع فقسأ هل نيب دقو «ىبن هنأ لوقي نم مهيف ءابقب نيعمتجلا

 ةبيغ ىف ربخأ دقل ءربخلاب نايعلا ىقتلي انهو «ليلق لام هعمو ءابق ىلإ بهذو ,ةبهألا ذخأف «ضرألا
 يرجو لكتب ملعب ركوب ماع رافقلاو ىفايفلا كلسو ىبن هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم

 ليف دفل «ربتخي نأ الإ | قب ملو ءفقمألاريخأ امك ءناكلل أ دقل ؛ هلاح هب ربتخي . امهنيب ثيدحلا

 . امتاخ هيفتك نيب نأو ؛ةقدصلا لبقي الو ةيدهلا لبقي هنأ

 ؛ةجاح ووذ ءابرغ كل باحصأ كعمو «حلاص لجر كنأ ىنغلب دق هنإ ٠ ناملس لاق ءاقللا دنع

 . « مكريغ نم اهب قحأ مكتيأرف ؛ةقدصلل ىدنع ناك ءيش اذهو

 فصولا نيبت تاذهبو) هدي كسمأو اولك«هباحصأل لاقو ؛ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهنم لكأي مل

 «:كضرلا لئاكسل يقيل نقلا تشي نأ ذر اذا ةةدحاو اذه هسفن ىف ناملس لاقو لبق نم هملع ىذلا

 : هل لاقو «هءاجو «ةنيدملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لوو «ىدهي ام ائيش عمج

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهنم لكأف « اهب كتمركأ ةيده هذهو ؛ةقدصلا لكأت ال كتيأر دق ىنإ)

 . هباحصأ هعم لكأو «ملسو

 . ةيناثلا هذه :هسفن ىف ناملس لاق

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىفتك نيب نأ ؛ةيرومع فقسأ فصو نم ملع ناملسو
 .ربخلا عم ربخلا حم نم قثوتسيل كلذ الإ قيي ملو هفرعي نأ دارأف «ةوبنلا متاخ

 تردتسا مث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ىلع ىأ هيلع تملس ٠ : هنع هللا ىضر لوقي '
 مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىنار املف «ىبحاص ىل فصو ىذلا متاخلا ىرا لها ورهت ىلإ رظنا

 هتفرعف متاخلا 5” ترظنف . هرهظ نع هءادر ىقلأف ؛ىل فصو ؛ءيش نم تبثتسأ ىنأ فرع هتربدتسأ

 تسلجف «تلوحتف «لوخت : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف «ىكبأو ,هلبقأ هيلع تلبقأت
 , 076 هيدي نيب

 نأ عطتسي مل هنأ ىتح ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا مزالي نأ نع هلغشف «قرلا ىف ناملس ناك

 رأ ل ديل الضب لأ هين كلا رم ناكت دعسقيب ذأ يروج وتل لع راشأو «ردب ةوزغ رضحي

 . أرح دعب نم راصو ؛هدّمع ذيفنت ىف ةباحصلا هنواعو « ؛ لعفف «هقتع ريظن ىف اهمدقي ةعفنمب

 .نيرمأل هانقس «ليوط راصتخالا عم وهو «هراصتخا دعب ربخلا كلذ انقس - 7
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 نوكي داكي ريغص باش اذه «هبلط ليبس ىف بعتلاب قحلا بلاط ىضري فيك - امهلوأ
 ىذلا رانلا نودبعيال دابع اهيف ةسينك ىري؛قزرلا نم ةءانهو « غفار شيع ىف هيبأ لظ ىف شيعي ءامالغ

 ناجل دي ايدول لك يرع ةركنأ  قرسمأ مدقتيف «مهتدابع هيوهتستف اهل انداس ناك

 ىلإ ميلقإ نم لاقتنالا ءانع هسفن لمحي مث «ديري ام هل نوكيف مهب قحليو ؛هلالغأ كفي نأ ىف دهتجيو

 شيعي نأ لبقيو «هتياغ نع ىنشني الو ءربصيف قرلاب باصيو «هديري ىذلا قحلا ىلإ لصي ىنح ميلقإ

 نوعلا ناكو ؛هدجو ىتح هبلطي نمب هؤاقتلا وهو «هتياغ ىلإ لصي ىتح ءابستحم ارباص قرلا ديق ىف امولظم
 راصو ؛هسفنو ؛هلّقع دويق اهعم كف دّقف ؛هيبأ دويق كف موي نم ءاقح رباصلا دباعلا هنإ «هتبقر كف ىف هللا نم
 قحلا لوسر نضح ىلإ ىهتنا دقف هابأ رداغدق ناك اذإو ؛هاضر الإ ىغييال ىلاعتو هناحبس هلل انايد

 . تيبلا لآ انم ناملس : مالسلاو ةالصلا هيلع لاققو ءوه هنضتحاف

 رصع ىف برعلا نيب افورعم ناك رظننم ىبن رمأ نأ ةيضقلا ىف ىرهوجلا وهو : ىناثلا رمألا
 بابسأ تناك برعلاف ءاهلوط عم ةصقلا قوس نم ىلصألا دصقملا وهو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا

 مهسوفن تفص نيذلاو ؛اهبالط اهملع؛مهدنع ةمولعم ملسو هيلع هلا ىلص ىب ةلاسرب ملعلا
 + نوشش نم اوفرعي مل ام اوفرعيل ىنيدلا اجتالا مهدنع نكي ملو ءاهفرعت ىلإ هاجحالا مدعل نورثكألا اهلهجو
 ا ووو مهءاج ىتح ' مهنايح لباق ىف نيدلا

 . ؟ريذن اهيف الخ الإ يا ىلاعت لاق «باوثلا وأ باقعلا

 : رظتنملا [ملسو هيلع هللا هلص] هبنلا نع ربخكت كوهي

 رولا نم اورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي اوناك دوهيلا نأ ىلإ ةراشإ ىضم اميف انركذ دق - 5

 : ال ماقملا أله ف نكلو «ةراشإلاب انركذ ؛دوهيلا رصني ؛ نيينثولا ىلع نوكيو ؛مهل نوكي لسرم ىبنب

 ف تناك رصعلا نأ ة ةفرعم نم نوثحابلا ريشل حاضيإلا ضعب ركذن نأ نم دبالف (ةرابعلا نع ةراشإلا

 انيبم ؛هتجحب ابوحصم مهنيب ىلاعت هللا هرهظي نأ كيشو ىلاعت هللا لبق نم الوسر نأ نيبت ت ىتلا ةيفاكلا تانايبلا

 ظ . هتوعدو هتأيآب

 نم ناك لب ءطقف جررخلاو سوألا نم هورصاع نْ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ركذ نكي ملو

 . مهنيبو دوهيلا نيب بورحلا عقت نأ لبق

 نم الجر لتق اهلهأ ضعب نأ هقنحأو برثي ىلإ ءاج ىنميلا بيرك ابأ اعبت نأ خيراتلا ىف تبث دقت
 ناملاع امهو ؛ةظيرق ىنب نم دوهيلا رابحأ نم ناربح هءاج ذإ مهلاتق نم كلذ ىلع عبت انيبو «مهلئاقف ؛ هلاجر

 : هلاولاقو ءاهقئاثو نم ءوبخلاو ءاهرداصمو ةيدوهيلا ةنايدلا لوصأب

 , نيلي ا يللي ا ا لل ل م و ا ا ا ا اا

 .٠

 هححححمم هب دمكدم ىفق صناسن الا لم اكتلا
 يل

 ا و والا
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 . ور ادعو نإ وتو وتو ونا لنوزا إت ىنت ناب ىو ب تت لن د تزيني نتن نت زئ ت ىن توت و وح تن ون تحت دونت
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 .رونوو و وكرتوترتوتووو رت ووو وو وتوت ووو جونو ووو توتو وتوج جر حوا توت سا تح جاجا نوت ثا توجو سوح زج حو ناو و حان

 0 رولات جر جوازا نوتات تت زا ات ص نجح وج نا وج تت وت ث  توح حا ون يئ وإ و وس نون وش نإ و ىو نت تى

 . "0 « هرارقو هراد نوكت شيرق نم مرحلا اذه نم جرخي ىبن رجاهم ىه :٠ الاق : كلذ ملو : امهل لاقف

 ناكو «ةقبط دعب ةقبط اهلهأ ىلإ لقتنتو «برثي ىف عيشت ءيجي ىبنب دوهيلا ر ابخأ تناك دقلو

 ىنأ باتكلاب ملع كلذب مهل ناكو ءمالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل ةباجتسالل ر اصنألا ة ةعراسم بابسأ نم

 ةالصلا هيلع ىبللا ةباجإ ىلإ مهتعراسم ىف ببسلاو «هموق 57 0 9 0 مهيلإ

 لعأ انكر در لاجر نع عمسن انك امل انل هادهو ؛هللا ةمحر عم مالا ايا

 ضععب مهنم انلن اذإف «رورش مهنيبو اننيب لازتال تناكو ءانل سيل ملع مهدنع ناكو «نائوأو كرش

 كلذ عمسن ام اريثك انكف ؛مرإو داع لق هعم مكلئاقن نآلا ثعبي ىبن نامز براقت دق هنإ انل اولاق ءنوهركي ام

 اوناك امم انفرعو «ىلاعت هللا ىلإ اناعد نيح هانبجأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسر هللا ثعب املف ؛مهنم
 . 9 (اورفكو هب انمأف' ؛هيلإ مهان أن ردابف «هب اننودعوتي

 عم ركذي لب ؛ربخلا ىلع نيرصتقم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ربخ نوركذي دوهيلا نكي ملو
 نوركني نيذلا نم اونوكي مل مهنأ رهظيو ءميحجلاب وأ ميقملا ميعنلاب ءازجلاو ءرخآلا مويلاب ناميإلا كلذ
 ع وع يول ان
 : لاقف ؛ ا را ٠ م

 1 ناك اذه عب يوسااو رانلاو ا ناجل 0 ا لهشألا

 اولاقف ... هب فلحي ىذلاو معن لاق !! مهلامعأب اهيف نوزجي «رانو ةنج اهيف راد ىلإ مهتوم دعب نوثعبي سانلا

 :اولاقف ؛ نميلاو ةمركملا ةكم ىلإ هديب راشأو «دالبلا هذه وحن ثوعبم ىبن:لاق ! كلذ ةيأ امف ؛ كحيو : هَل

 . ( هكردي هرمع مالغلا اذه دفنتسي نإ لاققف انس مهثدحأ نم انأو ىلإ رظنف:ةملس لاق «هارن ىتمو

 هللا ىلص ؛هللا لوسر ادمحم هللا ثعب ىتح «راهنلاو ليللا بهذ ام هللا ف١: ةملس لاق

 5 ( ادسحو ايغب هب اورفكو ءهب انمآف ءانرهظأ نيب ىح وهو ملسو هيلع ِ

 وهف هلهج هملح قبسي هنإ هيفو مالسلاو ةالصلا هيلع نبل فصو دوهيلا ضعب فرع دقلو

 . قمحي ش ةمحيال

 51١" ص ١ ج ماشه نبا ةريس رف

 7 ا اا ا اي يي اي نبل |

 ددتتت ملس ء هيلع هللا نيسنلا مئاخ ش
 6 ٠

 وف و ِ هنو«

 تت ا ١ ا احاللاولا



 :لاق ,ةيمس نب ديز ىده ىلاعت هللا دارأ امل: لاق هنأ ىباحصلا مالس نب هللا دبع نع ىور دقلو

هيلإ ترظن نيح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ههجو ىف اهتفرع الإ ةوبنلا تامالع نم ءيش قبي مل
 الإ 

 هل فطلتأ تنكف ءاملح الإ هيلع لهجلا ةدش هديزت الو ءهلهج هملح قبسيء«هنم امهربخأ مل ؛نيتنل

 . ةرمث ىف الام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل هفالسإ ةصق ركذف ؛ هلهجو هملح فرعأف ؛هطلاخأ نأل

 هيلإ ترظنو هباحصأ عم ةزانج ىف وهو «هئادرو هصيمق عماجمب تذخأف «هتيتأ لجألا لح املف :لاق

 ىلإ رظنف .لطمل بلطملا دبع ىنباي مكتملع هللاوف «ىقح ىنيضقت الأ ءدمحم اي :تلقو «ظيلغ هجوب

 ةالصلا هيلع هللا لوسرل لوقتأ هللا ودع اي : لاق مث «ريدتسملا كلفلاك ههجو ىف نارودت هانيعو ءرمع

 لوسرو «كسأر ىفيسب تبرضل همول رذاحأ ام الول قحلاب هثعب ىذلاوف «ىرأ ام لعفتو ؛عمسأ ام مالسلاو

 ىلإ جوحأ انك وهو انأ :لاق مث مسبتو «ةدؤتو نوكس ىف رمع ىلإ رظني ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 دزو هقح هضقاف ءرمعاي هب بهذا «بلطلا نسحب هرمأتو «ءادألا نسحب ىنرمأت نأ : رمعاي كنم اذه ريغ

 .( ملسأف ءرمت نم اعاص نيرشع

 ارصع ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هيف ثعب ىذلا رصعلا نأ نيبت ةتباث ةيخيرات لوقن هذه -

 : ناردصم مالكلا اذهل ناك دقو «لسري ىبن لوح مالك هيف رودي

 لهأ نم ضعب ناك دقف ؛مالسلا هيلع ميهاربإ ةلم ءايحإ اودارأ نيذلا هلواحي ناك ام - امهلوأ

 ةبرذ عدي ال هللا نأ مهترطفب اودجو دقو ؛ةحمسلا ةيفينحلا ميهاربإ ةلم ءايحإ ةرورضب نونمؤي ةمركملا ةكم

 مهضعب نأمطاو ؛مهماوقأ ىلع اوجرخ نم تيأر دقو .مهدشري دشرم الو ؛مهيدهي ىداه ال اروب ميهاربإ

 اهلخدت ال ةميلس دئاقع نع ثحبي ثيح ضرألا ىف فوطي ذخأ مهضعبو ءاهولخدف ةينارصنلا ىلإ

 ىلاعت هللا نأ هتثعب دعب نم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ركذو ؛ةقيقحلا بلط ىف اديهش تامو «ةينثرلا

 ظ . هنع ىلاعت هللا ىضرف ءهدحو ةمأ هثعبيس

 «ىراصنلاو دوهيلا نم رابخألا ءاملعو «نابهرلاو رابحألا لاوقأو «ةقباسلا بتكلا - امهيناث

 ؛هيدل ىتلا فاصوألا قبطو ءامالغ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم ىقل دق ناك بهارلا ىريحبف

 ناك كلذ قوفو «برعلا دنع عيشتو عيذت نيعاقللا رابخأ تناك ؛باش وهو هيل دق بهارلا اروطسنو

 ءاركذ رثكأ دمحم ناكو مهيدل هفاصوأ تناك ءرظننم ىبنل مهبقرت سانلل نوركذي مهريغو نارجم ىراصن

 دقف «هيف ىدامتلا وأ مهدقح ران ءافطإو «مهظيغ ءافش لب «ةياده ءاغتبا وأ «ةقيقح نالعإ نوديري مهنأ ال

 امك «هعم مكلتقنس :نولوقيو «هربخ نوركذ يف «نيينثولا فويس مهماسجأ ىف رن امدنع كلذ نونلعي اوناك
 . مرإو داع لتق
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 ءاجف ؛ناح دق هنامز نأو هئيجبم نوركفملا عقوتو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ءيجم ربخ رشتنا اذهب
 ىلاعت هللا هديأ دقو هل اريصنو «قحلل ايداهو «نيملاعلل ةمحر « فرح مل ىتلا بتكلا نم هيدي نيب امل اقدصم
 . ةرهابلا ةجحلاب

 ىف ناك دقو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب اورشب دق ناهكلا نأ ةريسلا بتك ركذت - 1/5
 ثعبو لقعلاو قحلا ىبن ؛مانألا ديس ةريس ىف ماهوألا بابل حتف هنأل ؛مالكلا كلذ نع ضرعن نأ انتين
 ؛لقعلا مكح ىلع ةمئاق تسيل ةفارخ اهيف لغلغتي وأ ءمهو اهيلع رطيسي نأ ريغ نم ؛ةقيقحلا وحن كرادما
 ظ .ةحيحص دانساب لوقنملا قداصلا ربخلا وأ

 ةيلع وللا نأ تبي مل هنألو ءهيلإ نأمطي حيحص دنسب ةتباث تسيل ناهكلا نع رابخألا هذه نأل
 اعيش اولاق دق ناهكلا ناك اذإ هنألو ؛مهلاوقأ ىلإ نكمطيوأ ؛ناهكلا ىلإ اجلي ناك ةثعبلا لبق مالسلاو ةالصلا
 بتكلا نم هوملع نونوكي دق كلذ نإف ةقداص تناكو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب ةراشبلا ىف

 ىف مهدنع ام نوئيي اوذخأ دق نونوكي امبرو ؛برعلا ءاملع ةثعبلا لبق اوناك دقو ءاهباحصأ وأ ةقباسلا

 . اهعفن نم ربكأ اهركذ ىف ررضلا نأل ,ةناهكلا ىف مالكلا كرت انيون انك
 اهل اوضرعت نيثدحلا نم ةريسلا باتك ضعب نأل - الوأ .. اهيف ةباتكلا ىلع انلمح انكلو

 لزنملا نآرقلا نيب طبرللو ؛ناهكلاب ةيدمحما ةوعدلا طبرل ةعيرذ اهوذختا دق نيقرشتسملا نأو «نيقدصم
 ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ مهل اعبت مهوت نيبتاكلا ضعب نألو مهعجسو نيملاعلل ةمحر

 ؛ يريمحلا نزي يذ نب فيس يلإ بسن ربخب ناهكلا رابخأ يف مالكلا نم ءيدتبنو - 17

 ندا .معن :لاق ")شاه نب بلطملا دبع انأ :لاق ؟ ملكا مهيأ ٠:بلطملا دبعب يقتلا ْنَأ دعب هصن أم باتكلا
 الجبر اكلمو , الهس امانتسمو « الحرو ةقانو ءالهأو ابحرم 9 لاق : موقلا ىلعو هيلع لبقأ مث هاندأف « ينم
 . (متنعظ اذا ءابحلاو هتمقأ ام ةماركلا مكلو «راهنلاو ليللا لهأ ءاطع ىلعي

 وي .ءاطعلا ريثك لحرلا - نميلا نم مهلصأو راجنلا ىنب نم بلطملا دبع مأ نآل (1)

 انللللنلب كلللليليل للا
 يل انللنلللا
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 دبع ىلإ لسرأف «ةهابتنا هبتنا مث «فارصنالاب مهل نذأي الو «هيلإ نولصيال ارهش اوثكم اذه دعب

 مل كريغ نوكي ول ام ىملع رس نم كيلإ ضفم ىنإ هللا دبع اي :٠ لاق مث هالحخأو هسلجم ىندأف بلطملا

 ىلاعت هللا نإف «هيف ىلاعت هللا نذأي ىنح ءايوطم كدنع نكيلف ؛ همي احا طن كك ار ىنكلو «هب حبأ

يغ لود هانجتحاو ءانسفنأل هانرتخا ىذلا نورخلا ملعلاو «نونكملا باتكلا ىف لح ىنإ هرمأ 0
 أربخ ءانر

اع سانلل ءافولا ةليضفو «ةايحلا فرش هيف اميسج ارطخو ءاميظع
 .( ةصاخ كلو ةفاك كطهرو «ةم

 .رمز دعب أرمز ربولا لهأ كؤادف وه امف ءربو رس كلثم :بلطملا دبع لاقف

 هيفتك نيب «ةمالع هب مالغ «ةماهتب دلو اذإ ١ : ناهكلا عجس اعجاس نزي ىذ نب فيس لاق

 . (ةمايقلا موي ىلإ ةماعزلا هب هلو ةمامإلا هل تناك «ةماش

 ةلذاحل كلل ةنعنال ا: تققاردس نا ام قر نعللا تيبأ - :بلطملا دبع لاق

 .ارورس هب دادزأ ام ىايإ هتراشب نم هتلأسل هماظعإو

 هوبأ تومي ص دمحم همسا .دلو لقوأءهيف دلوي ىذلا هنيح اذه ) : ل ىذ نري لاق

اجو ءاراهج هثعاب هللاو ؟ | ارارم هأت لقو «همعو هلجح هلفكيو ءهمأو
 مهب لذيو «هءايلوأ مهيزعي. اراصنأ انم لع

ألا رسكي «ضرألا مئأرك مهب حيبتسيو ؛ «ضرع نم سانلا مهب برضيو ؛هءادعأ
 دبعي «نارينلا دمخيو ؛ناثو

اب رفا لذدحنع همكحو « لصف هلوق «ناطيشلا رحديو ؛«نمحرلا
 ركنملا نع ىهنيو هلعفيو فورمعمل

 .هلطبيو

 لهف ؛«ىراجن اذهف «كرمع لاطو «ككلم مادو («كيبعك العو كدج رع :بلطملا لبيع لاق

 .حاضيإلا ضعب ىل حضوأ دقف «حاصفإب ىلراس كلملا

 ريغ هدجل بلطملا دبع اي كنإ «بقنلا ىلع تامالعلاو ءبجحلا ىذ تيبلاو ١ نزي ىذ نبا لاق

 .( بذك

 امم ائيش تسسحأ لهف كرمأ العو «كردص جلث «كسأر عفرا :لاقف ءادجاس بلطملا دبع رخف

 كل فزركذ

 همرق مئارك نم ةميرك هتجوزف ءاقيفر هيلعو ءابجعم هب تنكو «نبا ىل ناك : بلطملا دبع لاق

 .( همعو انأ هتلفكو ءهمأو هوبأ تامف ءادمحم هتيمس مالغب تءاجف. بهو تنب ةنمأ

 هل مهناف ؛دوهيلا هيلع رذحاو «كنباب ظفتحاف «تلق امك كل تلق ىذلا نإ 0 كري ىذ نبا لاق
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 تسل ىنإف ؛كعم نيذلا طهرلا ءالؤه نود كل تركذ ام وطاو ءاليبس هيلع مهل هللا لعجي نلو ؛ءادعأ
 و , لئابحلا هل نوبصنيو « لئاوغلا نوبلطيف «ةسايرلا مكل نوكت نأ نم ةسافنلا مهيلع لحخدت نأ نمأ
 راد برثيب ريصأ ىتح ىلجرو ىليخب ترن ( هئعبم لبق ىحاتجم توم ا نأ ملعأ ىأأ الولو , مهؤانبأ وأ

 بيس نيب بوكيل وللا للرزق راك يل. رددت

 ." (كعم نمل ريصقت ريغ نع كيلإ كلذ فراص ىنكلو
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب ةراشبلا ثيح نم قح بير الب هيف ام باتك اذه - امم

 اينارصن ناك دقف «ملع نم هيلإ لصو ام ام هردصم نوكي نزي ىذ نب فيس ىلإ ةبسنلا تقدص نإ هلعلو

 باتك ىف عوضوملا دجو نإو «ناهكلا نم نزي ىذ نبا نأ لوقن نأ اننكميالو . ايمأ اينثو نكي ملو ءافرعتم

 مل نإو ؛ناهكلا عجس هيف نإ لوقنو «ناجلا فتاوهب نوبطاخي اوناك ناهكلا نإ لاقيو «كاجلا فتاوه

 عجسلا تارابعب ناهكلا نم ه هولعجي نأ ودارأ دقوهناهكلا ينص نم اذه لعلو ؛هضعب هيف ناك لب «هقرغتسي

 .ايناث اجلا فئاوه باتك ىف هلعجو ءالوأ هيف

 .اررهشم اضيفتسم ناكو باتكلاب ملع هل نمم ركذ امك ثيدحلا نأ عقاولا ىفر

 : لاق نييرضملا ضعب نع ةحيحصلا ديناسألاب ىورام كلذ نمو
 هذه نإ :  لاف انيلع فرشأف ءبهار انمالك عمسف ؛تارجش هب ريدغ ىلع انلزنو «ماشلا انفراش

 .فدنخ نم : انلق ؟ رضم ىأ نم : لاق ءرضم نم موق نحن . . معن : :انلقف ءدالبلا هذه ةغلب ىه ام ةغل

 لاق ؛همسا ام انلقف ؛ اودشرت هنم مكظحب اوذخو ؛هيلإ اوعراسف ٠ ؛نييبنلا متاخ ىبن اكيشو ثعبيس هنإ امأ : لاق

 782 لوشن ةفننأ

 الو ءهيف عجس ال هنأ ديب ءنزي ىذ نبا ربخ عم ىقالتي هانقس ىذلا ربخلا اذه ىرن بير الب هنإب
 نم فتاوه ىلإ ال ءبتك نم مهدنع ام ىلإ هبسن نابهرلا نم بهارل بسني لب ناجلا فتأوه ىلإ بسني
 .ناجلا

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ركذ ىلإ ءيمويام ناهكلا تارابع ىف اندجو اذإ نحنف - 8/١

 ةنسلا ىلع ىرجي امم هوملع مهنكلو ؛ةناهكلا هردصم سيلو ناهكلا ملع نم وأ ءناجلا فناوه نم سيلف
 .ملع نم فرع امو .مهبتك هب هب قطنت امو «نابهرلا

 )١( ص ؟ ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ."" . 2 )١( ص روكذملا باتكلا ١"".
 01010110111011101011101011111111111000#1#32 ماا ياللا

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ
 نكح احح احح خخخ حا ح خخخ خخخ حاحا اال



 بحاص ءاجو «ةواس ةريحب تضاغو ؛ةوالتلا ترك اذإ : نهاكلا حيطس لوق الثم كلذ نمو

 .هريغ عم .... ةوارهلا

 ءاج لب ةوارهلاب ءاج ام ىبنلا نأ - الوأ ىرنو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىنعي هنإ ريثك نبا لاقو

 ةالصلا هيلع ىبنلا دارملا نأ ضرف ىلع هنأ - ايناثو «ةوارهلاب ال فيسلاب قحلا ىلع لطابلا ءادتعا درب

 ماع ميني هرج باتكلا لهأ نأو « «رظتنم ىبن نوكيبم هنأ نم برعلا نيب عاش ام كلذف مالسلاو

 دوهيلاو « ؛نيبأو حضوأ رصنلا نالعإ ناك نِإو ىراصنلاو دوهيلا كلذ ىف ءاوس «ةماعلل ءاضتقالا دنع هنونلعيو

 ءاج امك مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ءيجم نونلعي «نيينثولا عم مهبورح ىف مهب لزنت ةديدشلا دنع هنونلعي

 قبسلا ناكف «لبقتسملاب ءادعألا نم ايفشتو ؛ءاجرلاب اقلعتو مهموصخل اليذختو هتف اهنا وبكت

 .هللا ءاش نإ امئاد نورسخألا مهو ؛مهيلع لاحلاو مهريغل لآملا هب ناكف ءمهل فلختلاو ؛مهئادعأل

 ناهكلاو نايهرلاو رابحألا رابخا حمسي مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ناك له

 ًأرقت ال ةيمأ ةنيدم ىهو ةمركملا ةكم ىف شيعي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم نإ - 8

 : ملعي هلهأ ضعب ناك اذإو ءملعم ىلإ الو سرد ىلإ سلجي ال ءاهلهأك ناكو ءاملع سرادتت الو ءاباتك

 [وه ةمركملا ةكم لهأ ىلع هب زاتمي امو ؛اهملعي ملسو هيلع هللا يلص دمحم ناك امف «ةباتكلاو ةءارملا

 هراكي نأ ريغ نم ءاهب فلحلاو ناثوألا ةيهاركو ءاهراكنتساو ناثوألا ةدابع نع هداعتباو هكاردإ ةوقو هقلخ

 اميف مهرياسيال ناك نإو ءفولألا دودولا ناك لب ءهموق ريغ ضغبي ناك ام لب ءمهضغب نلعيو «هموق

 .رفاني الو «بضاغيالو ىحالي الو هك رك ناك لب «نولعفي

 ناك ةنيدلا ضعبو ؛ ةنيب ةمئاق هراثنأل «ميهاريإ ةئيدوه تانايدلا نم هتفرعم ديري ناك ام ىصقأ نإ

 مهدج هنأ ملعي وهو ؛ميهاربإ ىلإ مهباستناب نورخافتي اوناكو ءجحلا وهو ءاهضعب ىف فارحنا عم عبتي
 ؛هبر نع ميهاربإ هب رمأي ناك ام فرعي نأ ناثوألا هكرت عم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ديريو «لسرم ىبنو

 .دلو الو «دلاوب سيل ىذلا دمصلا درفلا دحألا دحاولا هنأ وه ملع دقو

 مهملع قئاقد نم ناك ام اصوصخو ؛ناميلسو دووادو ىسيعو ىسومك ءايبنألا نم هريغ امأ

 امك ؛ةمركملا ةكم لابج ىأ «ناراف لابج نم هنوكو «ىسيعو ىسوم دعب نم ءيجي لوسر ىلع صنلاك

 كال تارصرا « حضاو حاضيإ ريغ نم لإ ريشن وأ «مهبتك ربعت

 ةتتيفففتيا ُُ دمحم سق يناس الا لماكتلا
 ا ا 0 ام 0 ااا 7 75 5 5 01010102تذ-ذ-تدتدد7د-د7_د7272-_-_-_3ذ3ذخ3خ3ذتبتت271

0000 

 "1و ووو وو رو رخ

 0 هع دنيتي هي

 ب



1111110110101010101000000000000010101010100101012 2 2 
1 

 اريحبب ىقتلا امدنع هنإو (مهعم وه ثدحتيالو «هنع ثدحتي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نو

 .بهارلا هب ثدح ام هل اوركذ مهنأ خيراتلا فرعي ملو «هنع نوثدحتي هموق ناك اريغص بهارلا

 ثيدحلا نأ تبثي ملو ؛هنع ثيدحلا ناك «ايوس اباش راص نأ دعب ةيناثلا هتلحر ىف رمألا كلذكو
 .هعم ناك

00 

 بسكب هتايح علطم ىف هتيانع لب ؛ كلذ نم ءيشب الو دوهيلار اغار الو ؛ىراصنلا خيرات ةصاخ ةيانع

 ىفو ؛روهشلاو ىلابللا تيكيتلاو ةداعلا ىلإ فرصنا قزرلا هل رفاوت نأ دعب مث «ةراجتلاب لوألا هبابش ىفو ؛قزرلا
 .هأشنأ امم ءيشنملاو ؛هتقلخ نم قلاخلا سردي ؛ «لمأتلا ريثك ناك هلاوحأ لك

 ؛دوهيلا رابخأ عبتتي ةئعبلا لبق ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم نأ نوعدي ةجرفلا باتك نكلو
 : نيرمأ ىلإ اذهب نومري مهنأو ءىراصنلا نابهرو «دوهيلار ايحأ هب ثدحي ام ىلإ عمتسيو

 دوهيلا ميلاعتب الإ ناثوألا كر ل لصو ام مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم نأ تابثإ : امهدحأ

 اوروصي نأ نود يري مسهنأكو ؛مالسلا هيلع ميهاربإ ةئايد اياقبو هترطفو هقطنمب اهيلإ لصوام هنأو «ىراصنلاو
 نم ةرشع ةيناثلا ىف وهو ىزعلاو تاللا هركي ناك هنأ تبث دقو «لفون نب ةقروو ليفن نب ديز نود ناك ام

 . بهارلا اريحب رابخأ ىف كلذ تبث دقو ؛هرمع

 ملعلا نأو «ليجتإلاو ةاروتلا نم مهصصقو نييبن ا اع

 هشيج لئاق ةأرماب دوواد 100- قاس ل ااا 0 0

 . ميركلا نآرقلا ىف تسيل بيذاكأ ىهف

 ثبخو ؛مهسوفن ةئيبخ اوكردي ملو ؛ةنسح ةين نع باتكلا نم مهب نيرتغملا ضعب مهعبت دقو

 ةديعبلا ةقيقدلا ةويسلا بتك نم مالسلاو ةالصلا هيلع نار ابخأ اوعبتتيلو «مهطابنتساو مهوكرتيلف الأ

 .هيكزي قداص دنس الو ؛هديؤي ىخيرات ربخ ريغ نم ؛دسافلا طابنتسالا عابتا اوكرتيلو ؛ ماهوألا نع

 ةناهك قدصي ناك امو ؛نابهرلاو رابحألا نع اديعب ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ اوملعيلو

 1!121110101001010010110111011>+>!]آ آي يم ا اسلم
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 ةيدمحملا ةثعبلا





 مظعألا هلجتلا

 ١ - نيرمأ امزتلم نيملاعلل ةمحر هللا هثعبي نأ لبق ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ناك :

 كلذ دعب مث ءايداش مث ءامالغ كلذك ناك ءثبع الو وهل بحاص نكي مل هنأ - امهلوأ

 «نيعتسمل ةنواعم وأ «جاتحن همدقي ءاطع نم ؛هيلع عمتجملا قح هبجوي ام الإ سانلا نع افرصنم ءادهاز افكاع

 ؛تابجاولل لمحتملا ناكف .كلذ ريغو ؛محرل ةلص وأ ءفيضل ىرق وأ «لكل لمح وأ ؛فوهلمل ةئاغإوأ
 رهاطلا هنال ءهب نوثبخي ام ءيش هبيصي ال ىتح «سانلا رامغ ىف جامدنالا نع ةلزعلا رثؤي ىذلا «لزتعملا

 ىذلا لجرلا كلذ هنأ ىلع ةيآو «ةيناثلا هتايحل ةحشرم ىلوألا هتايح تناكف «هبيدأت نسحأف هبر هبدأ ىذلا

 هلاوحأ ىف وهو «بقترملا ىبنلاو «رظننملا لوسرلا هنأ ىلع ةيآ ءلداجيوأ مصاخيوأ شحافي الو «ركدملا ركدتسي
 .هردق قح اهلك شيرق هتردق ىذلا «بوبحملا فيلألا - هعامتجاو هئالتخا ىف

 ,ةدابعلا نم رثكأ نأ دعب ءءارح راغ وهو ؛هيف كسني اكسنم ذخنا دق هنأ - ىناثلا رمألا

 .مهل مانصأ ىلع نوفكعي اشيرق ىأر دقو «هللا ةدابع ىلع فوكعلاو

 نم - ءافنحلا ريغ مهيف نكي مل هنأ نائوألا ةدابع اوءرمتسا نيذلا شيرق لاح نم رهاظلا نإو

 « كلذ نع ئبنت هل ةعقاو ركذت ملو ءايخيرات تبثي مل كلذ نإف «مهناثوأ اودبعيل نولتخي وأ «ةدابع ىف نوركفنتي
 ام نوعبتي اوناك لب «ةدابع رمأ ىف ريكفتلا اولمعي مل مهنأ ىلع لدي مهلاح نم تبي امو ءمهب طيحي ام نإو
 ناكل لازتعالاو ءالتخالا ىلإ دمعي ناك مهضعب نأ ولو «ربدتالو ريكفت ريغ نم مهءابآ هيلع اودجو

 تاملظلا نم مهجرخي ناك اريسي المأت نأ ذإ «نايدلا ةدابع ىلإ ناثوألا ةدابع نع نوجرخي مهنم نوريثك

 / انتايح الإ ىه نإ ) نولوقي «نويدام موق مهنكلو «ةينادحولا ةياده ىلإ ةينثولا لالض نمو «رونلا ىلإ
 كلذب مهلامو ءرهدلا الإ انكلهي امل :نولوقيو ,2نيثوعبمب نحن امو ايحنو تومن ايندلا
 .94 نونظي الإ مه نإ ملع نم

 ناثوألا هيف نودبعي مهدنع اكسن ناك ةدابعلل ءالتخالا نأ مالقألا ضعب ىلع ىرج دق ناك اذإو

 هللا ىلص دمحمب نوديريالو ءالابخ الإ مالسإلاب نوديريال موق نم مالك وه امنإف «كلذل نودرفنيو

 . لطابلاب قحلا نوسبليو هيف نوهومي لب ءاصلاخ قحلا لوق هيف نوركذي الو ءاولع ملسو هيلع ىلاعت

 ايليا ليلا ال ل اللي لل
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 نأمطا نأ تقو نمو ؛ةدابعلا ىف دهتجي ملسو هيلع هللا ىلص هللا دبع نب دمحم ناك - ١

 هجورخ ىلإ ةجاح ةمث نكي ملو «هفارشإ تحن هريغ لمعي نأب ةجيدخ لام ىف هتراجم مظنو ؛هقزر ىلإ
 .هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا ىف وهو هجورخ دعب ؛هسفنب جرخ هنأ ركذي ملف «ةراجتلل هسفنب

 هير ريغ ىف تاوهشلاو ذالملا نع افارصناو ءالتخاو اكسن دادزا بابشلا نس هب تمدقت املكو
 ىف نيب امك «ةليخم الو فرس ريغ ىف برشيو لكأي ناك لب «تابيط نم بيطل داعبإ وأ ؛لالحل
 .نيملاعلل ةمحر اهب لسرأ ىتلا هتعيرش

 ىف برعلل اكسن ءارح ناكو «ءارح راغب هيف ىلتخي ةنسلا رهشأ نم ارهش هسفنل لختأ دقو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناكو ١ لاق دف ؛ريلك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ىف ءاج امك ؛مهتيلهاج

 هنأ ىأ "6 ةيلهاجلا ىف شيرق كسن نم ناكو «هيف كسني ارهش ماع لك ىف ءارح ىلإ جرخي ملسو
 ,جحلا كسن ىلإ اهنوفيضي اوناك مهلعلو «ةيلهاجلا ىف كسنلا نم شيرق اهربتعت ىتلا نكامالا نم ناك

 نكي ملو ؛ماعلا لوط قرطي ال هنأل ,هتدابعل ناكم ريخ اذه نأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىأر دقو
 هلعلو ءاكسن هذاختا رجه دق نامزلا ىضمب هنأ رهظيو «موي لك هيف ةفرشملا ةبعكلاب فاطي ذإ «مارحلا تيبلاك
 .انعوضوم ىف ءادج اذ اذه ثحب سيلو ؛مالسلا هيلع ميهاربإ ةعيرش ريغ نم كسانم ىلإ فيضأ ام ناك

 ىلايللا ( ةحمسلا ةيفينحلا ىلع دبعتي ىأ ) ثنحتي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك هنأب حاحصلا تءاج

 ىف نكي مل ؛ءارح لبج ىف راغ ىلإ بهذي مث «ماعطلا معطيو ةميظعلا تاقدصلاب قدصتيو «هب فوطي

 هيلإ رظانلاو ؛لهسلاب سيلو ( بعض ىفنرمب الإ هدصاق هيلإ لصي الو .كلذ نم ىلعأ ناك لب ( هحفس

 هيلع هللا دبع نب دمحم ىطعأ ىلاعت هللا نأ ىلع لدي امم سفنلا قش ريغب هيلإ لوصولا دجي ال نآلا
 مزعلا ولوأ نفل د افا دا ةبغرو ؛لامتحا كنون ىلع السلاو ةالصلا

 .دابعلا رم

 ؛فوطيف «مارحلا تيبلاب رمي هيلإ ىوأي نأ لبقو «هتيب ىلإ داع ناضمر وهو رهشلا متأ اذإ ىتح
 .ةرهاطلا هتجوز ةجيدخخ ىلإ ىوأي مث هل ىقب امم ماعطلا معطيو «داز نم هعم ىقب امب قدصتيو

 )١( ص ا ج ةياهنلاو ةيادبلا 0 .
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 ااا ا ااا اخذ أذ ذا ااا مالا

 كروت وح تزين ا يتوب رض ويتناول تاز جنز توون وكروت زنون ننا ورى تن يت ونت بج تحاك وجرت وج وت ناب توج توب وروح يجد وت جوا تحج حج نوح وج توتو جاوا يوت جوت جا ناو نوح حا سوت وجا و تو حوت بس تت وج تس حا سوت ون ا حجو حوت سا ا حاوح



 هل متيل ادرفنم بهذيو.دازلاب دوزتي ناك هنأ اهنم دافتسي ةريسلا رابخأ نم حاحصلا لك ىف قابلا نإ

 هللا وهو هل كيرش ال ىذلا بيبحلا ةرضح ىف الإ نوكي الو ءباحصلاو لهألا نع اديعب فاكتعالا
 . ىلاعتو هناحبس

 ىف هلهأ نع ارداص ودغي هنأب حرصي ناك هنألو :فاكتعالاو ءالتخالا ىنعم نم دافتسملا وه اذه
 ظ .رهشلا ىضقني نأ دعب هلهأ ىلإ امئاد دوعيو ءرهشلا

 ةرابع كيلإو ؛هلهأب راغلا ىلإ بهذي ناك هنأ ديفت ةرابع هتريس ىف قاحسإ نبا نع ىور نكلو

 هءاج نم معطي «ةنس لك نم رهشلا كلذ رواجي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك ١ قاحسإ نبا

 هب ادبي ام لوأ ناك كلذ هرهش نم هراوج ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىضق اذإف «نيكاسملا نم

 مث .كلذ نم ىلاعت هللا ءاش اموأ اعبس اهب فوطيف «هتيب لخدي نأ لبق ةفيرشلا ةبعكلل هراوج نم فرصنا اذإ
 ىلاعت هللا هثعب ىتلا ةنسلا نم «هتمارك نم دارأ ام هب ىلاعت هللا دارأ ىذلا رهشلا ناك اذإ ىتح ءهتيب ىلإ عجري

 ناك امك ءارح ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جرخ ناضمر رهش رهشلا كلذو ءاهيف

 تناك ىتلا هليللا ىف ناك وهو .ءاحيإلا نأ ىلع لدي مالكلا اذه نإو 0 ( هلهأ هعمو هراوجل جرخي

 | جرخي ناك هنأب حرصي هنأ ذإ «هعم هلهأ نوكي ناك كلذ لبق اميفو ؛هعم هلهأ نكي مل - ةيوبنلا ةثعبلا اهيف

 ١ فاكتعالاو ءالتخالا ىنعم نإ لب قاحسإ نبا فار يلقراعلا هله دجال نكلو «هلهأ هعمو «هراوجل

 ءلهألا نع داعتبالا ىضتقي ةدابعلل فاكتعالا ىنعم نأ ذِإ ( هعم هلهأ دوجو عم أاقسانتم نوكي ال امبر

 .هدحو ىلاعت هللا ىلإ هاججالاو

 ناك امبر هنأ لوقن نأ انل غوسي ام ةمث نكي مل نو ءقاحسإ نبا هلاق ام در ىلإ ليمن نحن اذهلو

 .هتدابعو هتدحو ىف دعب نم هنوكرتي مث «هتبحص ىف نوبهذي لب ؛هعم نوقيي الو هلهأ عم بهذي

 .ةنسلا حاحص نم هريغو ىراخبلا حيحص ىف ءاج امك ءربخلا قوسن نآلاو - 17

 اهنأ اهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا مأ هتلاخ نع ريبزلا نب ةورع نع ىراخبلا ىوري
 «حبصلا قلف لثم تءاج الإ ايؤر ىريال ناكو ؛مونلا ىف ةقداصلا ايؤرلا ىحولا هب ءيدب ام لوأ :١ تلاق

 دوزتيو ؛هلهأ ىلإ عزني نأ لبق ددعلا تاوذ ىلايللا هيف ثنحتيف «ءارح راغب ولخي ناكف «ءالخلا هيلإ ببح مث

 .''' ( ءارح راك ىف رو وحلا اج نح اهلثلل دوزتيف ؛ةجيدخ ىلإ عجري مث «كلذل

 )١( ج قاحسإ نبا نع القن ماشه نبا ةريس ١ ص 7 ج : ةياهنلاو ةيادبلا . 75" ص 7 .
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 م
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 برقأ ةولخلل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر بح نع ىراخبلا اهقاس ىتلا ةياورلا هذهو
 : ةثالث رومأ ىلع لدت ىهو ءاهقدصأو اهحجرأ ىهو «تاياورلا

 هنأ ركذت ملو «دوزتي ناك هنأو هلهأ هعم نكي ملو ءءارح راغ ىف وهو هيلإ ءاج ىحولا نأ - اهلوأ
 .هلهأ هبحاصي ناك

 .هلل صلختو .. هحورو هسفن وفصت تناك هنأ - اهيناثو

 .هايثر قدص ىلإ ىدأ سفنلا ءافص نأ - اهثلاثو

 :نارمأراثيانهو

 . ماع لك نم ارهش ةولخلا ةمزالم تأدتبا تقو ىأ نم 8 امهلوأ

 ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلع سدقلا حورلا لوزنو «ىحولا أدتبا ءيش ىأب - امهيناث
 كلذل ؛مانملا ىف ال ءوحصلا ىف ةدهاشملا مأ ةقداصلا ايؤرلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هل هتهجاوم تناكأ
 .هلصفن الو هزجون «نايبلا نم عضوم

 هنأ كلذ ىف لوقن انإف .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتولخ تأدتبا تقو ىأ نم وهو - امهلوأ امأ

 ادباع نوكي نأ مزتلا هنأو «هاوس دبعي ال هبر ىلإ هجتم وهو أشن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأ هيلع قفتملا نم
 هللا دبعي ناك دقو «قولخلا ىلع قلاخلا قح اهيف فرعيو ؛ةدابعلا ىنعم اهيف كردي انس غلب نأ تقو نم
 قوف كلذ نإف ,هتدابع قيرط ىلإ ءادتبا ىدتهي نأو ؛هيلإ ىدتهاو ؛هتوكلم ىف ربدتلاو «هقلخ ىف لمأتلاب ىلاعت
 ىف اهاياقب تناك ىتلا ميهاربإ ةنايد ةفرعم لواحي ناك هنأ ىلإ انرشأ دقو «لوقنملا نم هيف دبالو «لوقعملا ةقاط
 هانبو (سانلل عضو تيب لوأ وه ىذلا مارحلا هللا تيب ثيح ,ةمركملا ةكم ف اصوصخو (ةيبرعلا دالبلا

 .204 انمأ ناك هلخد نمو ؛ميهاربإ ماقم تانيب تايأ هيف) نيملاعلل ىدهواكرابم ةكمب ميهاربإ

 ةييددوه ندين ني يينف

 20 ل ب ببي

 ةالص ىلإ ةقداصلا ايؤرلاب امبرو «ىسفنلا ءافصلاب لصو دق نوكي نأ انمالك ردص ىف انحجرو
 6 هل ةبيتر تراص ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحل ةدابع كانه تماد امف «ةالص ريغ نم ةدابع الف ؛ ميهأربإ

 . ميهاربإ ةالصل ىدتها دق نوكي نأ دبالف

 ٠ )١( نارمع لآ ةروس :/9. هي ل
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 ؛ناثوألا ةدابع نم ملظملا روجيدلا كلذ طسو ىفو ؛ةدابعلاو لمأتلا قيرط ىف راس دق ناك اذإ هنإو

 ىكلو «هريغ هبلق ىف نوكي اليكلو «هبر ىلإ فرصنيل مهنع ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلتخي نأ دبال

 هلل نوكيل «هنم ديال ارمأ ناك نذإ ءالتخالاو «ناسحالا ة هجرد ىلإ قرشملا هبلقب لصو دقو ءهأري هنأك هدبعي

 .هلذحو

 ةولخ ىلتخي مث ماعلا لوط هتدابعب ادرفنم هللا دبعي نأب ؛همزتلا ىذلا بيترلا ماظنلا كلذ نكلو

 رابخألا نم حاحصلا تارابع نم رهاظلا ؟ أدتبا تقو ىأ ىف ؛:ناضمر رهش وه« ؛ماع لك نم ارهش دباعلا

 سدقلا حور هءاجو ؛هيلع لزن قحلا نأب متتخا ماعلا كلذ لب ءىدمحما ثعبل ماع طقف نكي مل كلذ نأ

 سدحن نأ عيطتسن ال. معأ هل أ بسحنو «بيترل ماظن كلذ لت نركي نأ بالف ءهبر دنع نم الوم

 « مارحلا تيبلا ءانب مامت تقو نم ؛نينس سمخ نع لقت ال ةدم اهنأ ءانلومع ىلإ قباستي ناك نإو ءاهب
 . نينقيتسمب نحن امو انظ الإ نظن نإو «ةميركلا هديب دوسألا رجحلا هعضوو

 ةشئاع نينمؤملا مأ تلاق دقل «ىحولا أدتبا ءيش ىأب وهو «ىناثلا رمألا ىف رظنن نأ ىقب - 4

 ؛حبصلا قف لثم تواج الإ يزل ىربالناكذ,ةقداصلا رايات حولا نإ ةاهنع راعتو كرابتهلا ضو

 .ةقداصلا ايؤرلاب ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ىلاعت هللا ءابنإ ءادتبا نأ ىلع لدي ال كلذ نإو

 تناك نو ,ةقداصلا ايؤرلاو ,ةقداصلا ايؤرلاب ناك ىنابرلا لاصتالاو «ىهلإلا قارشإلا ءادتبا نأ ىلع لدي هنكلو

 | هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ةبسنلاب فيلكتلا هيلع ماقي ىذلا ىحولا ىه تسيلو ؛ ىهلإلا ماهلإلا نم اءزج

 تسيلف ( ىحولا نم اءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج ةقداصلا ايؤرلا :١ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دف «ملسو

 | ايحو تناك مالسلا هيلع ميهاربإل ةبسنلاب تناك نإو ءىحولا ىه مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل ةبسنلاب

 : ىلاعت لاق امك «نيملاعلا بر هاده ىتح «مالسلا هيلع ليعامسإ هدلو حبذي نأب مَ اهيلع ءانبلابو ءالماك
 .ءابنإ ايؤرلا تناكف 6 ميظع حبذب هانيدفو»

 ؛مالسلا هيلع ليربج سدقلا حور باطخب ًأدتبا ىحولا نأ ةرهاطلا ةريسلل نيخرؤملا ىدل ررقملا نإ

 ىف ةقداص ايؤرب ناك مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ليربجل باطخ لوأ نأ قاحسإ نبا ةريس ىف ءاج نكلو
 .مالسلاو ةالصلا هيلع اهظفحي احص مث ؛ مانا

 ىلص هللا لوسر لاق ؛ىلاعت هللا رمأب مالسلا هيلع ليربج ءاجو 3 : ماشه نبا ةريس ىف ءاج دقف

 هب ىنتغف : لاق .ًرقأ ام :تلق .ًأرقا :لاقف «باتك" هيف جابيد نم (7 طمنب مئان انأو ىنءاجف ءملسو هيلع هللا

 .ءاعو طمتلا (59) . :٠١1 تافاصلا ةروس )١(
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 مث «توملا هنأ تننظ ىتح .هب ىنتفف ءأرقأ اذام تلقف أرقا لاقف «ىنلسرأ مث ؛توملا هنأ تننظ ىتح
 :لاقف . ىب عنص ام لثمب ىل دوعي نأ ىل ءادتفا الا كلذ لوقأ ام أرقأ اذام تلقف لاقأرقا لاقف «ىنلسرأ

 ىذلا *مركألا كبرو أرقا *قلع نم ناسنإلا قلخ *قلخ ىذلا كبر مساب أرقا)
 نم تببهو ىنع فرصناف ىهتنا مث ؛اهتأرقف لاق (04ملعي مل ام ناسنإلا ملع ؛ملقلاب * ملع

 نم اتوص تعمس ؛ ليلا سو يف تك اذإ يح تجر ءاباك ىلق ىف تبك انكف «ى
 تعج رخأ مو مدققاو«هارأ تق : لاق «ليربج انأو «هللا لوسر تنأ دمحم اي: لوقي ءامسلا
 «يوما عطا ايزل كارلا «كلذك هتيأر لإ اهيف ةيحان ىف رظنأ الف ءامسلا قافأ ىف ىهجو هنع فرصأ
 ىناكم ىف انأو اهيلإ اوعجرو «ناكم ىلعأ اوغلبف ؛ ىبلط ىف اهلسر ةجيدحخ تلعب ىتح ؛ ىئارو عجرأ امو

 ١. ىنع فرصنا مث ءكلذ

 : نيربخلا ىف ىرهوج قرف ةمث كش ال هنإو
 ىف ناك مالسلا هيلع ليربج نيمألاب ءاقتلالا نأب ديفي حاحصلا هب تءاج ىذلا ربخلاف - 6

 اهنأك ايؤر تناك نإو ءوحصلا ىف ال ؛مانملا ىف ناك ءاقتلالا نأ ديفي ىناثلاو «مانم ىف ال وحص
 «بير الب ايحو ناكف ءادحاو افرح هنم سني مل لاق ام لك ركذت همون نم قافتسا نأ دعب هنأل ءوحصلا
 .نيفلاختم ريغ نايقالتم امهف « ىنعملا لصأ ىف ال ةياورلا ىف نيربخلا نيب فالتخالاو

 نإو «ةظقي ىف تناك مأ مون ىف تناكأ «ةعقاولا ىف افالتخا كانه نإف «ىنعملا ىف ىقالتلا اذه عمو
 , ةعقاولا راركتب نوكي قيفوتلا نإف «نيتضراعتم اتسيلو نيتياورلا ىف ادحاو ىنعملا مادام اولاق ءاملعلا نم نيريثكلا

 حورو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نيب تاءاقللا تأدتبا دق ىهف «ةظقيلا ىف تعقوو «مونلا ىف تعفو
 .ةظقيلا ىف ةرهاجملل اديهمت ناك «مانملاو ةظقيلا ىف تناك مث «مانملا ىف سدقلا

 لوأ ىراخبلل ةياور ىف نينمؤملا مأ لوق نأ ىلع هانبو ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا قيفوتلا كلذ قفو دقو
 : لاق دقف ,ةقداصلا ايؤرلاب ىحولا هب ءيدبام

 لثم تءاج الإ اير ىوريال ناكف ؛ةقداصلا ايؤرلا ىحولا هب ءيدب ام لوأ ةشئاع نينمؤملا مأ لوقف ١
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىثيللا رمع نب ديبع نع راسي نبا : قاحسإ نبا هركذ ام ىوقي «حبصلا قلف

 .ه - ١١ قلعلا ةروس (0)

 220101011110111 1 1 11991120000000 ا ل يي يي يي
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 ىتح ىنتغف ءأرقأ ام تلقف ءأرقا لاقق «باتك هيف جابيد نم طمنب مئان انأو ليربج ىنءاجف 3 :لاق ملسو
 نم هدعب ىنأي امل «ةثطوتلاك اذه ناكف ءءاوس ةشئاع ثيدح وحن ركذو ىنلسرأ مث «توملا هنأ تننظ

 كلملا هءاج مث «مانملا ىف ىأر هنأ ىرهزلا نع ةبقع نب ىسوم ىزاغم ىف اذهب احرصم ءاج دقو «ةظقيلا

 ىحرلا مهيتأي اعيمج ءايبنألا نأش كلذ نأ ىناهبصألا ميعن ىبأل ةوبنلا لئالد باتك ىف ءاج دقو .ةظقيلا ىف

 : لاق هنأ سيق نب ةمقلع نع لقن دقف .مهيلإ ءاج ءانايع ىحولا ءاقلل اوئيهت اذا ىتح مانملا ىف ءادتتبا

 . ١١" ( ىحولا لزني مث «مهبولق أدهت ىتح «مانملا ىف ءايبنالا هب ىتؤي ام لوأ نإ ١

 رهظيو «ةقداصلا ةيمانملا ايؤرلا مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىلأ امل مث «مانملا ىف ءادتبا سدقلا حورلاب ءاقتلالا

 نينمؤملا مآ تربخأ امك حبصلا قلف لثم ءىج تناك ذإ ةظقيلا ةيؤر هبشت اهئالجو اهحوضو ىف اهنأ
 نأل ,ةظقيلا ىف ةدهاشملا تناك ةيناحورلاب سفنلا ءالتماو ءسدقلا حورب سنألا ناك اذإ ىتح «ةشئاع

 .ايحور القص لقصت نأ دعب الإ سوفنلا هيلع ىوقتال «ميظع ريطخ ماقم كلذ

 دعب ناك ةدابعلل ءالتخالا ىلإ ليملا نأ هنم دافتسي ةشئاع نينمؤملا مأ مالك نإ :لئاق لوقي دقو

 . ةقداصلا ايؤرلا قبس دق ةدابعلاب ىسفنلا ءافصلا نأب انلق ام مهوي دقو «ةقداصلا ايؤرلا

 موي نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا بلق ىف ناك ىحورلا ءافصلا نأب كلذ نع ةباجإلا ىف لوقنو
 ةالصلا هيلع ادمحم نإف ءايبص دهملا ىف ملكت مالسلا هيلع ىسيع ناك اذإف ؛ ايبص دهملا ىف وهو ؛هدلوم

 نم تناكو «ةلاسرلا تاصاهرإ نم تناك ةقداصلا ايؤرلاف ءهدعب ام ىلإ مث ,ركابلا هبابش ىلإ رمتسي

 م ىهو ؛ ليربج نيمالاب ىحولا باطحخ نم هأري امب أيحو ءاهنم ةريخالا ةلحرملا ىف تناك مث ؛ىحولا

 ايؤرل ةرمث هل ءالخلا بيبحم ناكف «ءءالخلا ىلع ةقداصلا ايؤرلا ميدقت نم ديفتسن نأ انل ناك اذإو

 .هسفنب ءالتخالا هنم ناك ىتح ترركت ةقداص

 نوكي نأ لامتحا لبق نم اننظو «ميهاربإ ةنايد ىلع ةالصلل هفرعت ىف هب ىدتهن ىذلا ءوضلا ىلع انرثع

 )١( ج ماشه نبا ةريس ١ ص 7118 .
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 ىلع ىاكتاللا ىلع نيقيلا نم برقي اناحجر احجار هكردن نآلاو ءانظ كلذ اننظو «ةقداصلا ايؤرلاب كلذ

 .نيحلاصلا نمو ؛الهكو ايبص دباعلا دمحم

 ,«سدقلا حوري هانديأو) : ىلاعت لاق امك ؛مالسلا هيلع ليربج وه سدقلا حور - 5
 .206نيرذنملا نم نوكتل كبلق ىلع *نيمألا حورلا هب لزن) : ىلاعت لاق امكو

 ماقملا ىلإ هبلق الع ثيح ؛ىلاعت هللا دبعتي ''' ءارح راغ ىف وهو ؛مالسلا هيلع ليربج هيلإ ءاج دقل

 لزنف «ءامسلا رون ىقلتل ةحلاص هسفن تراصف «ىلاعت هللا توكلم ىلإ «ضرألا نم عفتراف «ىسدقلا

 بر نم «نيملاعلل اهغليبو ؛هبر ةلاسر لمحيل نيعمجأ قلخلا لوصر ىلإ .نيملاعلا بر نم نيمأ لوسر
 . لوزنلا ىلاوت دقو «روفغ

 نو نكسر ع لق لاس هادو نودي ريغ وسبا ةازف 1 سوكإ
 دقو ؛لامتحالا ىلع ةردقلا نس ىهف ؛لقعلا ىفو «ندبلا ىفو «حورلا ىف جضنلا نم ىهو ءرمعلا دشأ
 ىتلا كتمعن ركشأ نأ ىنعزوأ بر لاق ةنس نيعبرأ غلبو ؛هدشأ علب اذإ ىتح» نسلا هذه ىف ىلاعت هللا لاق
 هيلع هللا ىلص هللا دبع نب دمحم غلب دق ذإو "*4هاضرت احلاص لمعأ نأو ؛يدلاو ىلعو ىلع تمعنأ
 ةوفص هأشنأو ؛كلذل أيهت دقو ءاصلاخ هل هلعجو ءهيلإ ىلاعتو هناحبس هللا هعزوأ دقف «نسلا هذه ملسو

 . الوسر ايبن هلعجو هقلخ

 .ؤ4., ةؤ" : ءارعشلاةروس )١(

 ىذب سيل اذهو , لايمأ ةثالث نم برقي امب اهنع دعبي ٠ ةكم نم ىقرشلا لامشلا ىف لبج ءارحو ؛ ءارح ىلعأب ريغص فهك ءارحراغ (1)

 , رثعدم قيرط ىف ىشاملا ىشمي ؛ هب نوسنأتسي الو ٠ هيلإ سانلا ىوأي الو هيف نارمع ال روخصلاب ءولمت وه لب ؛ سرغ الو عرز

 ةدملا هذه دعب لبجلا عفس ىلإ لصو اذإف , نيتعاسلا وحن ىلإ دبعم ريغ قيرط ىف ريسي دق نمزلا نم رادقم ىف الإ هيلإ لديال

 هيلع لبقملا دادزيف , لبجلا ىلعأ وهو , ةبهرب لخادلا هيف سحي اشحوم هدجو عفترا اذإو , ةعاس نم برقي اميف الإ راغلا ىلإ عفتربال
 اذإو , امهنيب ام هللا نيض دق , هلخاد ناضرتعت نيتريبك نيترخص ءارو نم راغلا نوكيو , اهيف امو ضرألا نع لب ؛ سانلا نع ةلزع
 .ةلماكةلزع ملاعلا نع الوزعم راصدق هنأب سحأ راغلا لخدو , امهزواجت

 ناكو . هدحو هللاب سنألا الإ ءىش لك نم ةشحولاو , سانلا نع ةلماكلا ةلزعلا هيف نأل , ناكملا كلذ هللا دبع نب دمحم رايتخا نإو

 .ةديعس اهتياهن تناكنإو  ةبعصةيناثلاو , ةبهر - امهالوأ , نيتايح هيف شيعبو ٠ هداهجةمدقمنوكيل ىلاعت هللا ماهلإب هرايتخا

 ١8. : فاقحألا ةروس ()
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 :ىلوألا تناك ءامهارخأل ديفهمت امهالوأ نيترم ىلع سدفقلا حورلاب ءاقتلالا ناك

ضو هنع لقيال ذِإ ءوحصلاك ره مأنم ىف تناك نإو ,ةلماك ىهو
 ميركلا نارقلا لوأ هيف ىقلت دقو ءاحو

 ىسنيال ءظفح ام لك ظفحي ناك ىفاصلا مونلا هنع بهذ الو «ىلوألا هبر تايآ ظفحو «ىعو ام ىعوف

 . أكيش هنه

 دقو «ديهش وهو هر ( همأنم ىف أر ىذلاب ىقتلا هتريصبب هيف ناك امك ( هرصبب دوجولا ىأر الو

 ايؤرلا ىف ءادتبا هب سنأتسا دق هنأ الولو «ةداهشلا ملاع ىف ىرخأ ةرم هبطاخو ءاهقدص ىتلا ايؤرلاب سنأتسا

 ءاهب هفرش هنأو «ىلاعت هللا لبق نم ةلاسرلاب ىداني هنأ كردأ ةرملا هذه ىف انهو «هيلع ةقشملا تمظعل ؛ةقداصلا

 نينفنلا ىلع اديدش ناك إو ؛ىسدقلا رونلاب افوفحم نيءاقللا نيذه ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو

 طيحبو ءاهراوطأ المي ىذلا ىنابرلا رونلا ىلإ ةعلطتم اهئافصب تناك ولو ءضرألا ىف تشاع ىتلا ةيرشبلا

 .اهايانشب

 مربأو رمألا اهيف قرف ىتلا ردقلا ةليل هتليل تناكو ؛ميركلا نآرقلا لوأ لزن ىنارونلا ءاقللا اذه ىفو

 ةليل ىف هانلزنأ انإ) : ىلاعتو هناحبس لاق امك ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نب دمحم ةلاسرب

 حورلاو ةكئالملا لزنت *«رهش فلأ نم ريخ ردقلا ةليل *ردقلا ةليل ام كاردأ امو «ردقلا

 كلذ ىف مالك ىلع (رجفلا علطم ىتح ىه مالس *رمأ لك نم مهبر نذإب اهيف

 ظ . هنايبل ىدصتنس

 «ليفلا ماع نم ةنس نيعبرأ دعب ناضمر نم نيرشعلاو ةعباسلا ةليللا ىف ناك كلذ نأ ةاورلا لوقيو

 تناك اهنإف اهنييعت ىف ةاورلا فالتخا نكي امهمو « كرابملا رهشلا كلذ نم نيرشعلاو ةعبارلا تناك اهنأ ليقو

 نم تانيبو ؛سانلل ىده نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر رهش) : ىلاعت لاق امك ناضمر ىف

 . اضيأ كلذ ىف مالك ىلع 24ناقرفلاو ىدهلا

 : ةحلاصلا ةجوزلا قلق

 دبع نب دمحم جوز ةجيدخ تسحأ سفنلا ةرهاطلا «بلقلا ةيكذلا ةحلاصلا أملا ماهلإب -

 ءتجعزنا «يوقتلا دازب هدوزي ىلاعت هللاو «ةداملا دازب هدوزت ىتلا ىه تناكو ؛ناضمر رهش ىف
 لأست تذخأف

 لصتيل ؛«ضرالا نم عزني نم داهج «ىحور داهج ىف هنأ تسحأ اهنال «ءارح راغ ّىل هنا ملعت ىهو (هنع

 .ءامسلاب

 )١( ةرقبلا ةروس (0) .اهلك ردقلا ةروس : 6/.
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 ءاهقلق لازف «هداؤف فجري هنول ريغت دق لبقم وه ذإ ةداع ريغ ىلع هتبيغل ةبرطضم ةّقلق ىه انببو

 : تلاقو - هلاح تبرغتسا ناو

 .ىل اوعجرو ةمركملا ةكم اوغلب ىتح ؛كبلط ىف ىلسر تثعب دَقل هللاوف ءتنك نيا «مساقلا ابأ أب

 هولمزف ) قولمز (ْ لوقيوهو فجري هداؤفو (هنأيع ىف دهاش امو ؛هايؤر ىف ىأر امب اهثدح لفو

 . (ىسفن ىلع تيشخ) لوقي وهو ؛عورلا هنم بهذ ىتح

 نسحأ نم نأ وهو «ةرطفلا قطنمب تلاقف ؛لوقلا ىف ةحلاصلا ةقيفرلا ةجوزلا رود ءاج لئدنعو
 ىرقتو ءثيدحلا قدصتو ءمحرلا لصتل كنإ ءادبأ هللا كيزخي ال هللاو ءالك» اناسحإ الإ ىزاجيال
 لك رهاطلا نيمألا اهجوز ىف تأر (رهدلا بئاون ىلع نيعتو ؛مودعملا بسكتو «لكلا لمحو ءفيضلا
 تلاق اهنإ «قاحسإ نبا لوقيو . ابيط الإ بيطلا رمث نوكي نأ نكمي ال هنأ تأر ؛ةرطفلا ساسحإبو «اذه
 نأ وجرأل ل ؛هذيب ةجيدحخ سفن ىذلاوف تبلوا ع نباي رشبأ) : تلاق ام تلاقو «ربخلا َكَيمْلَع نأ دعب

 . نامزلا اذه ىف ثعبيس ايبن نأبر ابخألا تدراوت دقو الإ كلذ تلاق امو ( ةمألا هذه ىبن نوكت

 : لفون نب ةقرو ىلإ

 ءاهتيب نم قئبني ميمع رونو اهجوزل ءيجي ميظع ريخ نم هتعقوت امب ةحرف ىهأ ىردأ ال -
 عوضوملا ىف لمعلا ىلإ ةبغر اهنم تدجو دقف نكي امهمو ؛ةكرحلا ىلإ عفدي امئاد ءاقللا ةحرف ىه مأ
 هللا دبع نب دمحم عم تقلطنا مث ءاهبايث تعمجف تماق ؛اهتايح ىرجم ريغي نأ هنم تعقوتو ءأرط ىذلا
 اوراتحخاو ناثوألا ةدابع اورجه نيذلا ءافنحلا نم ناكو «لفون نب ةقرو ىلإ مالسلا متأو مالسلا لضفأ هيلع
 .هللااودبعينأ

 عيبانيلا نم نيتنايدلا ملعف «ةاروتلا را اهسردف «ةيناربعلا فرعي ناك ذإ «ةينارصنلار اتخاو

 كلا قرشلا ةينارصن نألو ءاهيلع ليخد هنأل ؛ ثيلثت ةنايد ال ةينادحو ةنايد اهملع هنأ رهظيو ,ةيلصألا

 ذإ هللا نياوأ اهلإ حبسملا نوكي نأ ركنأ ىذلا سروطسن عبتت تناك ةيبرعلا ريزجلا فارطأو قارعلا ىف تناك

 نأ انل حمست تناك ام هتايح ىضام نإو ؛ ؛مهتلضأ مهبتك ضعب ىف تدرو ىتلا نبالا ةرابع نأ دقتعي ناك
 . لقعلا ىف روصتم ريغ ائيلثت قنتعي فيكف «عفنت الو رضت الر اجحأ ةدابع كرت هنأل؛ ثلثم هنأ لوقت

 ىتلا تاراشبلاب ملع ىلع ناكف «سرديو أرقيو اهب بتكي ناك هنأ ةيربعلاب لجرلا ملع غلب دقل
 . دمحأ همسا لوسرب رشبت ىهو . مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاب ليجتإلاو ةأروتلا ىف تءاج

 101111111 م 0 ا اما ا ا للبللل
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 دق هرصب ناكو . دليوخ تنب ةجيدخ همع ةنبا هيلإ تءاج دقو ءهركف جضنف ةحخوخيشلا غلب دقو

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ربخأف . .كيخأ نبا نم عمسأ مع نباي : ءاقللا اذه ىف ةجيدخ تلاق ءفك

 ىنتيل ؛ ءاعذج اهيف تنك ىنتيلاي «ىسوم ىلع لزني ناك ىذلا سومانلا اذه : ةقرو لاق . نياعو ىأر امب ةقرو

 قطني فيك ءابجعتم ملسو هيلع هللا ىلص هللا دبع نب دمحم لاق ءكمرق كجرخي ذإ ايح نركأ

 لئادشب 0 و لا

 . هرون ىف قحلاب هتاوغط ىف لطابلا ىقلي نأ لبقو «ةوعدلا

 ( كوجرخم مه ىأ) معن ٠ دئادشو ءارضو ءاسأب نم اوقل امو «نييينلا رابخأ ملع ىذلا ةقرو لاق

 . « ارزؤم ارصن كرصنأ اذه كموي ىنكردي نإو ؛ىدوع الإ هب تكج ام لغمب دحأ تأي مل

 . ءايبنألا براجتل ةنيبملا ةساردلا ةرمث ىهو ةقرو ةملك هذه نإ

 لزن ىذلا ليجمإلا ركذي ملو «ةاروتلا وهو «مالسلا هيلع ىسوم ركذ اذامل :لئاس لأسي دق انهو

 دعب نم نويبنلا اهب لمع ةمئاق ةعيرش اهيف تناك ةاروتلا نأ كلذ نع باوجلاو ؟ ؟مالسلا هيلع ىسيع ىلع

 ءاجف «مهباقر ظلغل اهوقبطي ملو ءاهميلاعت دوهيلا لمهأ نأ دعب اهئايحإل ىسيع ءاجو .« ؛مالسلا هيلع ىسوم

 بتك ىف صنلا ءاج دقلو «6 سومانلا ءايحإل تكج ١ : لاق هنأ هنع ىورو ؛اهقئاقح نالعإل ىسيع

 . اهفلاخي ليجمإلا ىف صن ءيجي ملام «ةاروتلا ةعيرشب ذخؤي هنأ ىراصنلا

 ملف« لطابلاو حلا نيب تماق ىتلا ةكرعملا رضحي نأ لفون نب ةقرو خيشلل ىلاعت هللا بتكي ملو

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم رمأ ىتح «ةدم ثكم دق هنأ ذإ ؛ةيدمحما ةوعدلا رضحي ملو ىفوت نأ ثبلي

 . رمؤي امب عدصي نأو «هبر ةلاسر غيلبتب

 : سدقملا حسو بايع كرتك

 اهيف ولعي ة مك و اهو ابك انيك لمح ل السوال يلع نا لع - 09

 راص ؛مالسلا هيلع ليربج « «سدقلا حور ءاقل نم ىشخ نأ دعب ءابوغرم ابوبحم بوهرملا حبصأف ؛هتيناسنإب

 . اهل ىلاعت هللا هراتخا ىتلا ةنامألا لمحيو هل بيجتسيو «ىلاعت هللارمأ ىقليل هاقلي نأ ىنمتي

 «نونظلا هسفن ىف نظف «هنع رتفو هيلإ ءيجي مل هنكل ءراغلا ىلإ دوعي نأ دعب هاريس هنأ عقوتي ناك دقل

 ىلع اصيرح ناك دقلو «ةلاسرب مايقلا هفيلكت ىحن لوألا ءاقللا ىف فوخ نم هارتعا ام نأ نظ هلعلو

 نوكي نأ ىشخ هلعلو «هبايغ ءيطبتسيو «هلجعتسي رمأب مايقلا ىلع صيرحلاو «قحلا ىلإ ةوعدلل ةباجتسالا

 اهنياع ىتلا ةدهاشملاوءاهأر ىتلا ايؤرلا نوكت هلعلو «قحلا فداصي مل لفون نب ةقرو ريبخلا ملاعلا هب هربخأ ام
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 ؛يحولا ًاطبتساف هتنلقأ اهريغو رطاوخلا هله لعل . هركنتسيو عقول ىهو ؛ناهكلل ىعدي ام هبشست

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع عاطقتنالا كلذ قش ءهيلإ ىحولا داع اذإ الإ ةرم رقتسي ال هنأ ملعو ؛هانمتر
 . اهيلع هب ىلاعت هللا معني نأ عقوت ىتلا ةمعنلا ىلع ةيشخ ؛ملسو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلع قش ىتح ؛كلذ نم رتف ىحولا رتف مث ١ قاحسإ نبا كلذ ىف لوقيو
 ١ ( هنزحأف ملسو

 سدقلا حورلا هيلع لزني ثيح رظتني ءارح راغ ىلإ بهذي ناك هنأ هحيحص ىف ىراخبلا ركذ

 :لاقف «ليربج هل ىدبت هسفن ىقلي ىكل ةورذب ىفوأ املكف «لابجلا قهاوش سوءر نم ىدرتي ىك
 لثمل ادغ ىحولا ةرتف هيلع تلاط اذإف ؛عجريف هسفن رقتو ءهشأج نكسيف ءاقح هللا لوسر كن دمحماي
 . عاطقنالا ةرتف تهتنا ىتح اذكهو ( كلذ لثم لاقف «ليربج هل ىدبت لبج ةورذب ىفوأ اذا ءكلذ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس 9 هللا دبع نب رباج نع نيحيحصلا ىف ءاج دقو

 ىلع دعاق ءارحب ىنءاج ىذلا كلما اذإف ءىرصب تعفرف ءامسلا نم اتوص تعمس ىشمأ انأ امنيب :لوقي
 ( ىنولمز تلقف ىلهأ تئجف «ضرألا ىلإ تيوه ىتح اقرف هنم تبنجف ضرألاو ءامسلا نيب ىسرك
 رجرلاو *رهطف كبايثو *ربكف كبرو *رذنأف مق * رثدملا اهيأي ١ : ىلاعت هللا لزنأف
 . "”عباتتو ىحولا ىمح مث '""(رجهاف

 ءالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم نع ليربج اهيف عطقنا ىتلا ةرتفلا نأ ىلع لدي اذه نإو
 ال لقألا ىلع وأ ءابوهرم ابوبحم هلعج ةرتفلا هذه دعب ىحولا ىقلت ىلإ هقوش نإو «ىحولا دوعي نال اقوش
 . مالسلا هيلع ليربجل ةنياعملاب ايؤرلا بقع ناك ىذلا لوألا هعزفك «هنم هعزف نوكي

 ؛ ةليوط اهركذت ةياور نيب ام «ىحولا اهيف عطقتنا ىتلا ةرتفلا ةدم ىف تاياورلا تفلتخا دقل - ٠

 ةلم هله نأ كشالوت ينم ثالث تغلب اهنأ ةيندللا بهاوملا ىف ءاج دقف . ةريصقف اهركذت ىرخأو

 نوك عم قفتتال اهنأ -اهل انداعبتسا ىف ببسلاو «ةريسلا بتك ىف تركذ دق تناك نإو ءاهدعبتسن ةليوط
 قهاوش ىلإ عفتري ناك هنإ ىنح ةييغلا كلت نم ةديدش ةقشم ىف ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبن
 نيملاعلل ةمحر هراتخا نمب ىقلي نأ نم لجأ ىلاعت هللا نإو ءكلذ رركتي ناكو ءاهالعأ نم ىدرتيل لابجلا

 )١( رثدملاةروس : ١- ص  ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا (5) .ه ١5 .
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 قوفو ءاهدنع ىهتتي ةياغ هل فرعي نأ ريغ نم ةليوطلا ةدملا كلت بارطضالاو قلقلا كلذ ىف شيعي

 نيب نايسنلا ىلع لمحت دق ىه لب «ةليوطلا ةدملا كلت رمتسي ال ريطخ رمأل دادعتسالا ناف :كلذ

 . ىراخبلا اهوري ملو «قاحسا نبا اهركذي ملف ءاهركذت مل ثيداحألاو «ةيلصألا رداصملا نإو «نيءاقللا

 مايأ ةثالث اهلقأ ةفلتخم ددم اهيف ليقو «ناتنس اهنإ ليقو ءفصنو ناتنس ةدملا نإ ىليهسلا لاق دقلو

تنس وأ نينس ثالث اولاق نيذلا نأب مزج قاحس | نبا نأ ىور دقو «نوعبرأ اه و
 . مهو مهلوق ني

 نع نايفس نب بوقعيو ؛دمحأ مامإلا خيرات ىف ءاج ام ىلإ اودنتسا نينس ثالث اهنإ اولاق نيذلا نإو
 . ( ةملكلا هملعي ناكو «نينس ثالث ليفارسإ هتوبنب نرقف «ةنس نيعبرأ نبا وهو ةرتفلا :٠ لاق هنأ ىبعشلا

 هملعي ناك ىذلا وه ليفارسإ نأ ركذن : الوأف «ببرلا بجوي امم ةيلاع اهنأ بسحن ال ةياور هذهو

 نيمألا ليربج هب لصنا ءامسلا رون ىقلت لوأ نم هنأ تباثلا لبا« ؛كلذ تبثي ملو ؛نينسلا ثالث ةدم ىف

صلا نم اذه هل لقن ىذلا نم ركذي ملو ىعبات ىبعشلا نأ: ايناثو «سدقلا حور
 نه ريلك #٠ هركنأ دقو «ةباح

ج الإ ! مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاب لاصتالاب ماق سس ةكئالملا سس نكي مل هنأ ]| ىدقاولا لاق دقف «ةاورلا
 ليرب

 . مالسلا هيلع

 رقعم ريغ اهرادقم ناك يأ نينسلاب ةرتفلا ةدم ريدقت نأ ىرن نايبلا كلذ دعب هنأ ةلمجلا ىفو

 نأ دبال ةدملا نأ هلشتعن ىذلا أمنإو ٠ لقنلا هتجح هتجح ءالوقنم نوكي ىتح حيحص دنس هل سيلو «لوبقمالو

 . دعب نم ريشن ام ىلع «ضعبو رهشأ ةسمخ اهلعلو ءرهشألا ةرئاد ىف نوكت

 دبع نب دمحم ىلع ىلاعت هب هللا ضافأ ىذلا ءىوبنلا ىحولل لوألا ءاقللا انركذ انه ىلإ - ١

با ىلإ لقتننو «ءزجلا اذه نم ىهتنن ال نكلو « ؛ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 مايسقلاو «غيلبتلا ءادت

مألا ققحت نأ لبق ءاهرمأب عدص نأ تفو نس ءاهليبس ىف داهجلاو ءةوعدلا ءابعب
 رولا ةثالث ىف ءر

 : اهرمأ ىف ءاملعلا ثدحت

 انيهتناو هانحج ر امو ةريسلا بتك هتركذ ام وهو «ناضمر وهأ «ىحولا هيف لزن ىذلا رهشلا : اهلوأ

 نأ درن مل نكلو هاوس ركذن الأ حصي ناكو ؛هيلع ةرهاطلا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةريس انّمسو ؛هيلإ

 هنإ ليقو «لوألا عيبر هنإ ليق دقو ءاهنم قداصلا نايبو « صيحمت ريغ نم ءاملعلا هيف فلتخا ارمأ كرتن

 . حيرصلا قحلا لوح نم هبشلا ةلازإ نم دبالف ءبجر
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 أورو وجو بوو ووو وس شد دل

 قلخ *قلخ ىذلا كبر مساب أرقا» : ةيآ ىهأ «ميركلا نآرقلا لوزن لوأ : اهيناث
 ىلاعت هللا ءاش نا ىهتننسو ."”6 رذنأف مق *رثدملا اهيأي 7 : ىلاعت هلرق ىه مأ '"4قلع نم ناسنإلا
 .قيفوتلاب

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هب بطوخ ىذلا ىحولا عاونأ : اهثلاث

 : هحولا هيف لزن .ه.كلا رهشلا

 :هصن ام ميقلا نبا م امالل ؛ (دابعلا ريخ ىده ىف داعملا داز ) باتك ىف ءاج - 5٠ ؟

 هصتخاو ؛هقلخ ىلإ هثعبو ؛هتلاسرب ىلاعت هللا همركأو «ةوبنلا راونأ هيلع تقرشأ نوعبرأ هل لمك امل

 ؛نينثالا موي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هئعبم نأ فالح الو ؛هدابع نيبو هنب هنيمأ هلعجو ؛هتماركب

 اله ؛ليفلا ماع نم نيعبرأو ىدحإ ةنس لوألا عيبر نم نيضم نامشل ليقف ' «ثعبملا رهش ىف فلتخاو

 ىذلا ا ىلاعت هلوقب ءالؤه جتحاو ؛ ناضمر ىف كلذ ناك لب : ليقو ؛نيرثكألا لوق

 ناضمر ىف نآرقلا هيلع لزنأو هتوبنب ىلاعت هللا همركأ ام لوأ اولاق (7سانلل ىده نآرقلا هيف لزنأ
 ريوس ب اا تك"

 07 ا مدس ةالصلا هيلع بل اك اذ ؛ 0

 ةوبنلا ا رهطب كلو .ةسب هر يسرا غلب ذأ دعب ثدبدق ماسلو الص يلع نا وكف
 ةديطبب كعبلا ىلع ةقراساةوبلار أ نوكتو «نيعبرألاو ةيداحلا غليب نأ لبق هيلع تقرشأ ميقلا نبا لاق امك
 . ةلماك نيعبرألا ةنس رورم دعب ال «نيعبرألا ىف تءاج ة ةوبنلار اونَأ نأ هحيرصب ديفي همالك نأ ذإ ءرهشأ

 نيرشعلاو عباسلا مويلا ىف ناضمر ىف نيعبرألا ةنس ىف ثعب هنأ وه روهمجلا هيلع ىذلا روهشملاو

 . نيرشعلاو ةعبارلا ىف ليقو «عباسلا ىف ليقو ,حجارلا وهو «روهشملا وه اذهو ؛ناضمر نم
 : لوقنف « تاياورلا هذه نيب قيفوتلا عيطتسن اننإو

 غيلبتلاب نيلكتلا نكار 4 دب ناش نما رخل ةعباسلا ىف ناك ىحولا ءيجم لوأ نإ

 وذو لاوش ) رهشأ ةعبرأ وه نيرمألا نيب ىنمزلا قرافلا نوكيو «عيبر نم نماثلا ىف عيبر رهش ىف ناك
 . 1١ه : ةرقبلا ةروس )١( .قلعلا ةروس (0)
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 ةدم ىلإ انيدهي كلذ نإو ءرهشلا ضعبو رهشأ ةعبرأ ىأ «(عيبر نم مايأ ةعبسو «مرحناو ؛ةجحلا وذو ةدعقلا

 بهاوملا حرش ىف ةرابعلاب ال ةراشإلاب اذه ءاج دقو ؛ةقاش تناك ىتلاو «ىوبنلا ىحولا اهيف عطقتا ىتلا ةرتفلا

 لوقي ىذلا لقنلاو ؛ناضمر ىف ثععب هنأب لقنلا ىأ « نيلقنلا نيب عمجو 0: هصن ام اهيف ءاج دقف «ةيندللا

 رهش ىف ءيبن نوكيف ( ةقداصلا ايؤرلا ىحولا هب ءيدب ام لوأ 9 ةشئاع ثيدح كلذ ىف ام امب «عيبر ىف هنإ

 . '""ناضمر ىف ليربج هانأ مث؛ةفداصلا ايؤرلاب عبير

 لصأ ىف هقفاون انكلو «قيفوتلا كلذ ىرابلا حتف ىف رجح نبا نع لقن بهاوملا بحاص نأ ىرنو
 ناضمر ىف ناك ليربج لوزنو 6 ١ ةنس عيبر ىف ناك ةقداصلا ايؤرلاب لوَقلا ىف هطابنتسا ىف هفلاخنو «قيفوتلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا غلب دقو اولاق ءناضمر ىف ناك لوزنلا نإ اولاق نيذلا نأل كلذو ءاضيأ 4 ١ ةنس

 ايؤرلا تناك 4١ ةنس ناضمر ىف ناك هنأ لوقن لماكلا قيفوتللو «نيعبرألاو ةيداحلا ال نيعبرألا ملسو

 كلذ دعب نم ىحولا رتف مث ةنياعملاب هقيدصت ناكو ىأر امب هركذ دقو «ليربج ءاَمل اهبقعأ ىتلا «ةقداصلا

 ةدم نايب انيطعي اذهو ؛هعباتتو ميركلا نآرقلا لوزن ناكو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع تقش ةرئف

 فشكتي هنكلو «براضت اهيف ودبي ىتلا تايآورلا ىقتلم هنأو ؛ةقداص ةياور نآلا هارنو ءانظ هانركذ ىذلا «ةرتفلا

 ٠ صوصتنلا نيب قالت لب «براضت ال هنأ اذهب

 . . ميركلا نآوقلا نم لزؤن ام لوأ
 سدقلا حور ليربج نأ «ةريسلا ةاور هيلع عمجأ ىذلا وهو افنآ هانركذ ىذلا قايسلا نإ - ٠”

و ىف ءاج امب ةقداصلا هايؤر دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نب دمحم بطاخ مالسلا هيلع
 ىح

 نع لقن نأب تهتنا ىلا ءامهنيب ةيحورلا ةركاذملا رخآ ىلإ .. أرقأ ال لاقف ءأرقا هل لاقف ءامامت ةيؤرلا

 كبرو أرقا *قلع نم ناسنالا قلخ *قلخ ىذلا كبر مساب أرقا 7 : ىلاعت هلوق هبر

 . 9(... ملعي مل ام ناسنالا ملع *ملقلاب ملع ىذلا *مركألا

 نارفلا وا بير الب اهنإف («بوتي نأ هيلعف كلذ ركني نمو ؛ميركلا نارقلا نم هذه تناك اذإو

 ىف ناك ىحولا لوُأ نأو ءناضمر ىف ناك الوزن ميركلا نآرقلا لوأ نأ ىلإ انيهتنا دق انك اذاو ءالوز ميركلا

 ناضمر رهش) :ىلاعت هللا لاق امكو ؛«ىحولا رهش وه امك «ميركلا نآرقلا رهش ناضمرف «ناضمر

 . "5 ناقرفلاو ىدهلا نم تانييبو سانلل ىده نآرقلا هيف لزنأ ىذلا
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 . افالخ الو ابير ريثت الو «فالتخا الو« اهيف بيرال «ةغئاس قئاقح هذه

 هيف بير ال يذلا قداصلا قحلا كلذ نيبو اهنيب ةضراعملا اهرهاظ ديفي امب ءىج تاياورلا نكلو
 . رمألا ةقيقح ىف ضراعت ال هنأ نيبنل تاياورلا هذه ضعب ركذنلو ؛هيف بيرلل لاجم الو

 ؟« كبر مساب ارقاو» : تلقف «رثدملا اهيأاي :٠ لاقف هريغ لبق لزنأ نارقلا ىأ :نمحرلا دبع
 ىنيمي نعو ىفلخو ىدي نيب نم ترظنف تيدونف : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاقف
 لاق وأ «ةدعر ىنتذخأف «ءاوهلا ىف شرعلا ىلع وه اذإف ءءامسلا ىلإ ترظن مث ءائيش رأ ملف «ىلامش نعو

 كبايثو «ربكف كبرو * رذنأف مق *رثدملا اهيأ ايو لزنأف قورثدف مهترمأف ؛ةجيدخ تيتأف (ةشحو

 سدقلا حور ليربج ةيؤر نأ اهيف ام سيلو «ىلوألا تسيل ةيآلا هذه نأب ريشي ام ىرخأ ةياور ىفر ؟رهطف
 تبنجف "”ضرألاو ءامسلا نيب ىسرك ىلع سلاج ءارحب ىنءاج ىذلا كلما اذإف : تلاق دققف «ىلوالا
 . «ءاوهلا ىف شرعلا ىلع وه اذإف: لوقت ىتلا ىلوألا ةياورلا ىف ريمضلا هنمضت امل ركذ وهو ؛ خلإ - اقرف هنم

 ىذلا كبر مساب أرقا ) لزن اهيفوءءارح راغ ىف ءادتبا ءاج ىحولا نأ بيرالب ديفي اذه نإو

 ءارم ال ىذلا لصألا وه امك ءأرقا وه الوزن ميركلا نآرقلا لوأ نأ انل نيبت ةصحاف ةرظن نإو
 مق رثاملا اهيأي ) :يحولا اهيف ءاج مث ءرهشلا ضعبو رهشأ ةسمخ ىه ىحولا ةرتف نكلو؛هيف
 ءه 4١ ةنس نم ناضمر ىف «أرقا ) ىلاعت هلوق لزن نأ دعب تأدتبا ةرتفلا نأ ىلإ انيهنتا دقو © ... رذنأف
 .ليفلا ماع نم ه 4 ١ ةنس عيبر ىف ةرتفلا تهت

 رمألا هيف نكي مل ميركلا نآرقلاب لزن ام لوأ نإف «ريصبلا لمأتملل ةبراضتم ريغ تايلورلا نأ قحلاو
 ؛قلخلا ميلعت وهو «لوألا هازغميو ؛ميركلا نآرقلاب مالعإلاو «سدقلا حورب ءاقللا هيف ناك لب «غيلبتلاب
 هلوق ىف ءاج دف «غيلبتلاب مايقلا فيلكت امأ «هركذ هب فرعيو همساب ارقي «ىلاعت هللا باتك هنأو « قحلا نايبو
 | . ةربكف كبرو *رذنأف مق * رثدملا اهيأي ) :يلاعت

 ىأ نب نمحرلا دبع نع ىراخبلا ىف تءاج ىتلا ةياورلا ىف لاقف ءريثك نبا راشأ اذه ىو
 هب ىقتلا مث 4... قلخخ ىذلا كبر مساب أرقا ) : الوأ هيلإ ليربج ءاحيإ مدقت اذه ىفني ال ١ :ةملس
 رجرلاو *رهطف كبايثو *ربكف كبرو *رذنأف مق *رثدملا اهيأي 7 :يلاعت هلوق لوزن دعب ليربج
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ذئتيح ماقو - ءيش دعب ائيش كرادت ىأ - عباتتو ىحولا ىمح مث ؛4رجهاف

| 
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 رارحألاو «ديعبلاو بيرقلا ىلاعت هللا ىلإ اعدو «مزعلا قاس نع رمشو «مايقلا متأ ةلاسرلا ءادأ ىف ملسو هيلع

 . دينع رابج لك هنايصعو هتفلاخم ىلع رمتساو «ديعس بيج بيبل لك ذئتيح هب نمأف «ديبعلاو

 : هلكشو هحولا بتارم

 . ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع لزني ناك ىذلا ىحولا نع ثحبلا نم ءزجلا اذه ىف ملكتن - 4
 ىف ءالوزن ميركلا نارقلا مت ىتح ءائيشف ائيش ءاجو ؛عباتتو ةقداصلا ايؤرلاب ًادتيا ىذلاو «ملسو هيلع

 : ةلماك ةنس نيرشعو ثالث ىدم

 نأ رشبل ناك امو» : ىلاعت لاقف «هئايبنأل ىلاعت هللا باطخ قرطب ىنآرقلا صنلا ءاج دقل
 1 "174الوسر لسري وأ «باجح ءارو نم وأ أايحو الإ هللا هملكي

 ناك ىأ نمف ؛هباطخل هقلخ نم مهراتخي نمل ىلاعت هللا باطخ رصحل قرط هذه نأ كشالو
 ماقم ىف اننأل ؛ ناكملا اذه ىف بيجو ؟ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرو هللا دبع نب دمحم باطخلا

 . هتياهن ىلإ هادم ىف رسنلف « ىحولا لوزن لوأ

 | ةملكب ةدحاو لك ىلع جرعنلف «بتارم عبس ىحولل نأ « داع دز ) هباتك ىف ميقلا نبارك لي

 ىف دودحلاف ؛هضعب ىف لخدي اهضعب نأل ءددعلا كلذ لمشي ال مسقملا دج امبرو ءزاجيإ ىف ةحضوم

 . ةلصاف ريغ ماسقألا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دنع ةمئاق ةبترملا كلت تناك دقو : ةقداصلا ايؤرلا : ىلوألا ةبترملا
 | ىف ءاج امك ءميركلا نآرقلا هب لزن ام لوأ ىه ةقداصلا ايؤرلا تناك ىدمحما ثعبلا ناك اذإ ىتح « ءملسو

 ' قدي تناكف « ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج سدقلا حفر ةبطاخمب ايؤرلا تدكأت مث «قاحسإ نبأ ة ةريس

 . باطخلاب

 ياو و انو يياجلا انايحأ فيلكتلا بجوت ايؤرلا هذه تناك دقو

 ١ *نيحلاصلا نم ىل به بر) : ميهأربإ لوق نع ةياكح ىلاعت لاق ذإ ءءادفلا ةصق ىف مالسلا

 ١ كحبذأ ىنأ مانملا ىف ىرأ ىنإ ىنب اي لاق ؛ىعسلا هعم غلب املف *ميلح مالغب هانرشبف
 ١ املف *نيرباصلا نم هللا ءاش نإ ىندجتس ءرمؤت ام لعفا تبأ اي لاق ؛ىرت اذام رظناف
 ا كلذك انإ ءايؤرلا تقدص دق * ميهاأربإ أي نأ هانيدانو * نيبجلل هلتو ءاملسأ

 . "© ميظع حبلب هانيدفو *نيبملا ءالبلا وهل اذه نإ *نينسحلا '

 )١( ىروشلا ةروس : .8١تافاصلا ةروس (؟) : ٠ ٠ -لا1٠١.,
 ديالي ايي يي ينم ما م ل ايل
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 تتوج جت تون حا تتح نحب جوجو سس جات جوج جى سوت وجا وتو حا وتوج سجس ص و حس مارب ص دوج سو دج سس“

 اا 1 ]1 ]1 1 1 ز90ز[1[ز1 ز 71 ز >7 ز7 7 707070707077

 لبقف «هنبا حبذ هفيلكت ايؤرلا هذه نم مهف ؛مالسلا هيلع ميهاربإ ىلاعت هللا ليلخ نأ اذه نم ىرنو
 دقف ءاقح نيبملا ءالبلا كلذ ناكو ؛مالسلا هيلع هتوعد ةباجتساو ءركبلا هنبا وهو ءالمتحم ءارباص فيلكتلا

 . نورباصلا معنو «نينسحما نم اناكف ءارباص ليعامسإ ةباجتسالا لبقو «ميهاربإ بلطلل باجتسا

 ريبعتلا اذهو ءهبلقو هعور ىف كلما هيقلي ناك ام اهنأب ميقلا نبا اهنع ربع ؛ةيناثلاةبترملاو
 كلذب ناكف ىلاعت هللا رمأبو «لوسرلا ور ىف ثفني وهف هلوسرو هللا نيب طسولا وه كلما نأ هنم دافتسي
 ' ىعور ىف ثفن سدقلا حور نإ ٠ مالسلا هيلع هلوقب ميقلا نبأ هل لثم دقلو «كلملا قبرطب ناكو ءايحر

 ىنعملا اذهب ىحولا نيب قرفلاو «بلطلا ىف اولمجأو هللا اوقتاف اهقزر لمكتست ىتح سفن تومت نل هنأ
 ىف ءاقللاف «لاحلا هذه ىف امنإ ةبطاخمل لاح ىف انايع ليربج ءاقل نأ «سدقلا حورو ليربج ءاقلب ىحولاو
 عت هلا ماهلب ناكرلو «لوسر لاسر | نم اذه نوكي نأ ذئئيح دعن امبرو «لقعلاو بلقلا ىفو سفنلا
 درجلا ىحولاب ىلاعت هللا مالك هنإف« ىلاعت هللا نم ماهلإ كلذ نأ لوسرلا نقيتسا اذإ هيلإ ليمن ام وهو «درجلا

 . لوسر طسوت ريغ نم

 لوقي ام هنع ىعي ىتح هبطاخيف ءالجر لثمتي ناك ىتح ؛كلملا ةبطاخم : ةثلاثلا ةبترملا

 ناك دقف . ةكئالملا نم ال سنإلا نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هنظي لجر ىف الثمتم هيتأي ناك دف ؛هل
 نأ ليق دقلو ءرمع نبا ثيدح نم حيحص دنسب ىئاسنلا كلذ ىور امك ؛ىبلكلا ةيحد ةروص ىف هيبأب
 اذإ 0 الجر ةيحد ناكو ميقلا نبا لوقيو ءردب دعب ناك ىبلكلا ةيحد ةروص ىلع ليربج ء يجم

 عزت نيمألا ليربج نأ هانعم سيل «لجر ةروص ىف ليربج ءيجم نإو ءهارتل '' نعظلا تجرخ ةراجتل مدق
 ةروص ىف حورلل روهظ وه هب رهظ ىذلاو ءاحور لازيال وه امنإ ؛ةيناحورلا هنع تبهذ وأ هتيناحور نم
 هل ناسنإ ةروص ىف حورلا رهظت نأ القع عنمي ام دجوي الو ؛ةمئاق ةتباث لازت ال كلملا قناعمو ؛ةيدسج

 . دكسج

 ةأايحلا سراميو «برشيو لكأي هدسج ىف ىح وه لب ؛ىروصلا ريغتلا اذه ىف هل نأش ال ةيحدو

 . ةلماك ةيناسنإلا

 نأ الو ءكلم ىلإ دسجلا لوحتي نأ ىضتقي ال دسج ىف رهظي ليربج سدقلا حور نوكو
 هقرافت ال دسجلا تكرت اذإ ىتح «ةيناسنإلا ةيويحلل ةرمث الو «ةيناويح تسيل حور ىهو ؛هيلإ كلملا لوحتي
 هللا هقلخي مسج ىف رهظتوأ ؛هقلخي مسج ىف ضيفت كلم حور اهنكلو ءايوضع 0

 ةيمشما اديصم داس تعم مح اوؤإ
 00 لاي يي

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا مئاخ >5
 يايا يي لل لام يي ايا لالا ا ا اخاللا



 لرش ؛سرجلا ةلصلص لثم هل ابطاخم هيتأي ليربج سدقلا حور ناك هنأ : ةعبارلا ةبترملا

 اقرع دصفتيل هنيبج نأ ىتح ؛«كلملا هب سبتليف ١ : ميقلا نبا هفصو ىف لوقيو ؛هيلع هدشأ ناك مهقلا نبا

 ةرم ىحولا ءاج دقلو ءاهبكار ناك اذإ «ضرألا ىلإ هب ان هتلحار نإ ىتحو «دربلا ديدشلا مويلا ىف

 . ( اهضرت تداك ىتح ؛هيلع تلقثف «تباث نب , ديز ذخف ىلع هذخفو ,ءكلذك

 ىتح يع تلقثف ءىذخف ىلع هذخفو ؛هلوسر ىلع هللا لسرأ :ديز نع ىراخبلا ىور دقو

 لوسر لأس ماشه نب ثراحلا نأ ةشئاع نع أطوملاو نيحيحصلا ىف ءاج دقو . ىذخف ضرت نأ تفخ
 اهدشأ وهو «سرجلا ةلصلص لثم ىنينأي انايحأ : لك :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 .لوقي ام ىعأف ؛ىنملكيل ءالجر كلملا ىل لثمتي انايحأو ؛لاق ام هنع تيعو دقو ىنع مصفيف ؛ىلع
 "قرع دصفتيل هنيبج نإو هنع مصفيف «دربلا ديدشلا مويلا ىف كلملا هيلع لزني هتيأر دقلو :ةشئاع تلاق

 نكلو ءاهتقيقح كاردإ ىلإ ومسن ال ةيحور بتارم كلت نإف «ةبترملا هذه حيضوت لواحن نأ ديرن الو
 نوفطصملا الإ اهجلاعي ملو ءاهجلاع نم الإ اهفرعي الف ءالماك اهفرعت ريغ نم ؛طقف اهروصتن نأ لواحن
 .راربألا رايخألا

 ةالصلا هيلع ىبنلاب طلتخي رهاطلا سدقلا حور نأ لاحلا هذه ىف ركذ نم هانمهف ىذلا نإ

 «سرجلا ةلصلص فنعك فنع هيف ؛خراص ىوق توصب هبطاخيو ؛هدسجو هحور جزاميو مالسلاو
 مالكب هملكيو ؛هريغ سحيالو ؛هسفن ىف سحيو ؛هريغ هعمسيالو «مالسلاو ةالصلا هيلع هعمسي

 ؛ىبنلا حورب هطالتخاب نوكيو «ىوق باطخ نم هيف ام لكو ءىوق توص ىف ناك نإو ؛مرهفم
 | ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نوكي ام ىلع اطغاض ايمسج القث اثدحم همسج هتجزاممبو

 الإ لصفني ال هنع لصفنا نإ ىتح هلهجي الو هيعيو هظفحيو «لوقي ام فرعيل لوسرلا نإو ؛هيلع اسلاج
 . هتنم تمظعو ؛هتردق تلاعت هللا نع هغلبي نأ دارأ ام لك ىعو دقو

 . ىحولا نم ةبترملا هذهل ةدهاشو ةحضوم ثيداحأ بهاوملا ىف ىنالقسعلا ىور دقو

 ماسو هيلع ىلاعت ىلص هللا لوسرل ىحولا بتكأ تنك لاق تباث نب ديز نع ىئربطلا ىرر اهنمر
 تنكو ؛هنع ىرس مث «''"نامجلا لثم اديدش اقرع قرعو ؛ةديدش ءاحرب هتذخأ هيلع لزن اذإ -

 : ىلجر داكت ىتح غرفأ امف «ةباتكلا لاح ىذخف ىلع هذخف عضو امبرو ؛ ؛ىلع ىلمي وهو ؛بتكأ

 . "9 هتقان دضع رسكني داك ةدئئملا ةروس هيلع تلزن امو ؛ اب او

 .ىمحلا ءاحربلاو ءؤلؤللا راغص : نامجلا )١(

 .ةدئاملا ةروس ىف ال ؛مكنيد مكل تلمكأ مويلا» : ةيآ لوزن ىف مالكلا ناك (6)
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 «فقاووهو ةفرع ىف عادولا ةبطخ بطخ < ءمالسلا ةالصلا هيلع ىبنلا نأل انه ةقانلا تركذو

 مالسإلا مكل تيضرو («ىتمع مكيلع ثممنأو مكنبد مكل تلمكأ مويلا ) ةيأ تلزنو

 . ةقانلا ىلع ابكار ناكو ؛مويلا اذه ىف ''"(انيد

 ءاهيلع قلخ ىتلا هتروص ىف كلملا ىري هنأ ١ ميقلا نبا اهيف لاق : ةسماخلا ةبترملا ظ
 . مجنلا ةروس ىف ىلاعت هللا ركذ امك نيترم هل عقو اذهو (هيحوي نأ ءاش ام هيلإ ىحويف .

 قطني امو *ىوغ امو مكبحاص لض ام *ىوه اذإ مجنلاو) : ىلاعت هلوق ىلإ ريشي
 وهو *ىوتساف ةرم وذ *ىوَملا ديدش هملع # ىحوي ىحو الإ وه نإ *ىوهلا نع

 ام هدبع ىلإ ىحوأف *ىندأ وأ نيسوق باق ناكف *ىلدتف اند مث *ىلعألا قفألاب
 7( ىرخأ ةلزن أر دقلو *ىري ام ىلع هنورامتفأ * ىأر ام داؤفلا بذك ام «ىحرأ

 ةوقبو «ةريصبلا رونب  ةير بسحأ اميف ىهو ,هتقيقحب ليربج ةيؤر اهنأب ةيحورلا ةيؤرلا كلت ميقلا نبا رسفيف

 كلذبو ءاسوسحم نوكي نأ الإ هاري فيكف «حور ليربج نأل ببني لكلب الز شلل روق ل تور

 . اهريغ اهنأ عم ةصخشملا ةيؤرلا نع لاحلا هذه قرتفت ال

 ةردس دنع ءارسإلا ةليلف ىرخألا امأو «قفألا دسف «هسفن هيري نأ هلأس هنإف ةدحاو امأ ؛نيترم الإ اهيلع قلخ
 .ىهتملا

 ةالصلا ضرف نم جارعملا ةليل تاومسلا قوف وهو هيلإ ىلاعت هللا هاحوأ ام: ةسداسلاةبترملا
 «ةرشابم ىلاعتو هناحبس هللا نع ىققلتلا ىه ىحولا نم ةبترملا هذه نأ ميقلا نبا مالك ىدؤمو . اهريغو
 هدابع نم ةلاسرلل راتخما دبعلا ملكي هللا نوكي دق هنأل ؛ةيؤر كلذ ىضتقي الو «مانملا ىف ةقداصلا ايؤرلا قيرطبال
 : مالسلاو ةالصلا هيلع لثس دقف «ةيلعلا هتاذل ةيؤر ريغ نم ىلاعت هللا عم مالكلا نوكيل «باجح ءآرو نم

 ىتلا ةعباسلا ةبترما عم ىقالتي هانرتخا ىذلا ريسفتلا اذه نإو « هارأ ىنأف «رون هنإ لاقف ٠ كير تير له

 ؛جارعملا ةليل ناك ام وهو «طسوت ريغ نم ةرشابم هللا نم ىه هذه نإ لوقن اننإف زيبمتلا اندرأ اذإو ءاهركذنس

 . رشابم ىحو نكلو «نيملاعلا بر هملكت مالكب سيل هنأ ؛ميقلا نبا ررقي ام رادقم ىلع روصتن ىذلاف

 هيلإ هللا مالك١ :ميقلا نبا اهيف لاق دقو ءباجح ءارو نم مالكلا ىه : ةعباسلا ةبترملا
 ةتباث ةبترملا هذهو «نارمع نب ىسوم ىلاعت هللا ملكف ءكلم ةطساو الب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىأ

 .1" - ١ : مجنلا ةروس (1) ." : ةدئاملا ةروس )١(
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 ريسفتلا اذهبو ءارسإلا ثيدح ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص انيبنل اهتوبثو «ميركلا نآرقلا صنب اعطق ىسومل
 | © اهتاذب ةمئاق ةبترم امهنم ةدحاو لك تسيلو ؛ةسداسلا ىف ةلخاد ةعباسلا نأ نيبتي

 ىف ؛ميركلا نآرقلا 5 ةروكذم اهلك بتارملاو ؛ةلخادتم بتارملا هذه نإ قحلا ىفو

 5 374... باجح ءارو نم وأ ايحو الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك امو 0 ىلاعت هلوق

 قحكحلاةوعد

 لمحتو .«غيلبتلاب فيلكتلا ءاج ءاليلق كلذ نود وأ رهشأ ةتس وحن ىحولا رتف نأ دعب - ٠
 دبعتلاب ىفتكي الو ءرجي ناك ام هبايث نم عفري نأب رمألاب هبر هادان نيعمجأ قلخلا ىلإ ةيهلإلا ةلاسرلا ءبع
 هبرب "لصتم نوكي نأو هحور ةيفصتو ؛هسفن بيذهتل ايفاك كلذ ناك نإو «ءءارح راغ ىف
 :اتدابعلا هعم نوكتو «نيملاعلا مامأ هبر نع ملكتي نأ دبال لب «نيمأ لوسرل ىفكيال هنإف . اعرضتو ةيفخ
 ءامسلا ىف ءيش هنع بيغي ال ىذلا هدحو هللا ىلإ هسفن هيجوتو «هحور ةيوقتو هتاذ بيذهتب ةيدرفلا ةدابعلا

 . هدحو هللا ةدابعل فارصنالا ىلإ سانلا ةوعدو قحلا ةوعدل مدقتي نأب ةيعامجلا ةدابعلاو «ضرألا ىف الو
 اهلمح ىتلا ىربكلا ةلاسرلا ةياغ هذهو . اهراهنك اهليل ىتلا ةحضاولا ةجحملا ىف مهب ريسلاو «قلخلا حالصإو
 .مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم نييبنلا متاخ

 كبايثو * ربكف كبرو *رذنأف مق *رئدملا اهيأي) : دكؤملا ءادنلا هادان نأ دعب ىلاعت هللا هرمأ

 . "6 ربصاف كبرلو رثكتست نئمت الو *رجهاف زجرلاو *رهطف
 هللا ةدابع ىلإ ةوعدلابو ءاورمتسا نإ ديدشلا باذعلاب راذنإلا «تاميركلا تايالا هذه تنمضت

 عنمو «رشلا عفدل ليبسلا ىه ىلاعت هللا ةدابعو ءرشلا رجهو داسفلا كرتبو ءانطابو ارهاظ بايثلا ريهطتو « ىلاعت
 ىه رومأ ةئالث ىلع لمتشت ةوعدلا غيلبتل بلط لوأ دعت ىتلا تايآلا هذه ةلمجلا ىفو «ىذألا
 دقو «باسحلاو باقعلاب ناميإلا - اهلوأ . ةيفيلكتلا اهيحاون لكل زمرت وأ «ةيدمحما ةرعدلا ةصالخ
 اريخ نإ ءازجو باسح نم هيف نوكي امو رخآلا مويلا ىلإ ةراشإ هيف راذنإلاب رمألاب ىلاعتو هناحبس اهيلإ راشأ

 هلل صولخلاب بولقلا ريهطتو ءربصلاو ةدابعلاب ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت ىناشلا رمألاو . رشف ارش نإو ءريخف
 1 هلوقب كلذ ىلإراشأ دقو «دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هريبكتو «ىلاعتو هناحبس

 ريعل دلة رس :0١ ىروشلا ةروس ()
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 . اهيف شيعي ىتلا ةعامجلا نع ىذألا ةطامإ - ثلاغلا رمألاو :«رهطف كبايثو ةربكف كبرو)
 . « رثكتست ننمت الو ءرجهاف زجرلاو» : هلوقب كلذ ىلإ هناحبس راشأ دقو ءاهعفنو

 اهيلع ماقي ىتلا ةيمالسإلا قئاقحلا ةصالخ ىلإ تزمر تاميركلا تايآلا نأ نيبتي كلذبو

 . عفنلا بلجو ءداسفلا عفدو سوفنلا ريهطتو رخآلا مويلاب ناميإلاو ةينادحولا ىهو ؛مالسإلا

 : بتارم سمخ ةوعدلا بتارم نأ داعملا داز ىف ميقلا نباركذ - 6

 نبا اهربتعا دقو ىبن الإ ىلاعت هللا دنع نم لزن ىذلا قحلا ىلإ وعدي الف : ةوبنلا ىلوألا
 نم الإ ةلاسرب ناميإلا ىلإ ةوعد الف «ةوعدلا نايك اهربتعن امنإ ءكلذك اهربتعنال نحنو « ىلوالا ةبترملا ميلا

 : ةوعدلا بلو لصألا ىه لب ءاهب أدتبي ةبترم تسيلو ؛ةماعد ىهف ؛لسرم ىبن

 رذنأو) هنأحبس لاقف كلذب ىلاعت هللا رمأ لفو «نيبرقألا ةريشعلا راذنإ : ةيناثلا ةبترملا

 هيلع يبنلا أدب دقو "”«نيئمؤملا نم كعبتا نمل كحانج ضفخاو *نيبرقألا كتريشع
 نأ ديرت ىداولاب اليخ نأ مكتربخأ ول متيأرأ :مهل لاقو فانم دبع ىنب اعدف ؛هتريشع ةوعد مالسلاو ةالصلا 1
 هللا لوسر ىنإ ١ : 0 200 ا
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 اهلوح امو ةمركملا ةكم ناكس ةبترملا هذه ىف مالسلاو ةالصلا هيلع رذنأ دقو ظ

 هب اوناكالإ هلبق نم ريذن نم مهانأ ام موق راذنإ «هلوقب ميقلا نبا اهنع ربع :ةعبارلا ةبترملا ٠ْ
 اذبو «ربولا ناكسو مهنم ردملا ناكس «مهينادو مهيصاق ةيبرعلا ةريزجلا ىف ف برعلا مه ءالؤهو ( نينمؤم ش٠

 .ديعبو بيرق نيب ةقرفت ريغ نم ةيبرعلاب قطني نم لك ةوعد تمع |[

 رصضمو ماشلاو سرفلاو نامورلا نم برعلا ريغ ىلإ ةوعدلا غيلبت : ةسماخلا ةبترملاو ظ

 اولواح وأ أومجه نم عفادت ىتلا شويجلا زهجو ؛ةاعدلا ثب مث ءاهبتك بتكيو مهلسرأ لسرب ةشبحلاو ا

 1 ١١
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 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ حوحو
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 نم دشرلا نيبتيل داهجلا ناكف «هتفرعمو بوعشلا نيب اولاحو «هتوعدو مالسإلا نيب اوزجاح وأ ؛ موجها

 نيدلا ىف هارك] ال» : ىلاعت لاق دقف «ةنيب نع نوراتخي كلذ دعب نمو ؛لالضلا نم ىدهلاو ؛ىغلا
 ةورعلاب كسمتسا دقف هللاب نمؤيو توغاطلاب رفكي نمف ىغلا نم دشرلا نيبت دق
 ."(ميلع عيمس هللاو ءاهل ماصفنا ال ؛يقثول

 ذإ ةقيقد ةثلاثلاو ةيناثلا ةبترلا نيب ةقرفتلا تناك إو «بتارملا كلتو السلاو ةالصلا هيلع ىبنلا كلس دقو

 0 ا

 لوأ ىف تلزن ىتلا ؛تاميركلا تايآلا رخآ ىلإ 4... قلخ ىذلا كبر مساب أرقا) : ىلاعت هلوق لوزن
 رهشألا ةتس نود امب اهانردق ىتلا ةرتفلا ةياهن ىلإ ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج سدقلا حورب هلم ىبنلا ءاقل

 "76 رهطف كبايثو * ربكف كبرو *رذنأف مق *رثدملا اهيأي 7 : ىلاعت هلوق لوزن دنع ىهتنتو
 ةوفصلاو «نيبرقملا ءاقدصألاو ءايلوألاب ىقتلي «ةيفخخ كلذ دعب نم ةوعدلا تناك دقو -

 3 . ةيناثلا ةبترملا ىه هذهو «راربألا بحصلا نم ةراتخلا

 نامتكلاب اهيف روذبلا رْذب نوكي ايالخلا نإو «مالسإلا ةيلخ نوكتتل ةيفحخ ءادتبا ةوعدلا تناك امنإو
 .اهقوس نوكتتو اهدوع ومني ىتح نوكتت نأ لبق اهددبي رهجلا نأل

 ةرهاجماو اهنالعإ كلذ دعب نم ىلوتيو اهب ةنمؤم بولق اهلوح ىقتلي نأ دبال ةديدج ةركف لكف
 هنإف «همأ نطب ىف نينجلا نوكت لثمك «ةيفخلا ةوعدلا لثمو «ةوعدلا نومدقتي نم نيوكت نم دبال مث ءاهب
 ىذغتلاو ءاقبلا رصانع نم ذخألاو «ءانفلا ىعاود مواقي نأل احلاص ؛ةلماك ةايح ايح دوجولل رهظيال
 . ىلجلا نالعإلا مث «ىفخلا ريبدتلا ىضتقت «ةركف لك ىلإ ةوعدلا كلذكف «ةوقلا بابسأ لكب

 . . اهيلت ىتلا بتارملا تناك مث «يلوألا ةوعدلا تناك كلذلو
 اهنإ اولاقو «ةركاذملاو ةدابعلا ىف اهب نوفختسي اوناك «ثالث وحن ناك ءافختسالا نإ ةاورلا لوقي دقلو

 . مقرألا ىبأ نب مقرألا راد ىف تناك

 هيلع ىبنلا ناك دققف «ةوعدلاب ءافختسالا سيل ةرتفلا هذه ىف ءافختسالا نأ ملعن نأ بجي نكلو
 ةدابعلا ةماقإ وه هب ىفختسي ىذلا نكلو «ريشبت نم هتبعج ىف امو ريذن نم هب ءاج ام نلعي مالسلاو ةالصلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا داهطضاو ءافعضلا نم نينمؤؤملا داهطضا ناك كلذلو ؛ يانا جز اهيإ اهدا ىلا

 ةوق نيدحتم نيكرشملا نيهباجم مالسإلا نينلعم افوفص نيملسملا جورخو «رمعو ةزمح ملسي نأ لبق
 . اريرم ناك نإو ؛«بذعتسملا ربصلاو «قحلا ةوقو ىلاعت هللا ةوقب كرشلا

 111115-_01101بدب7110020ا0000ا01ا0ا00ا0ا0ا0ا000ا0 للا ا اا لاا لل

 ا نرفع دمك هلأ ةيعلا
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 قارشإو «قحلا رونب ةكرشملا فوفصلا قشت ىتلا ةلماكلا ةرهاجما تناك كلذ دعب نم مث

 نع ضرعأو رمؤن امب عدصاف) هتاملك تلاعت لاق ذإ اعطاق امزاج ارمأ ىلاعت هللا رمأ ذإ «صالخإلا
 , 204 نيكرشملا

 نآرقلاب مهلداجيو ؛نيكرشملا رهاجي ةيالا هذه لوزن دعب نم مالسلاو ةالصلا هيلع ليخأ دقو

 ؛مهيلع هولتي ميركلا نآرقلاب مهلداجي ؛هيلإ وعدي اميف قحلاب نمؤملا نانئمطا ىف مهرباصيو ؛ميركلا
 . دعب نم ررقنس ام رخآ ىلإ مشاه ىنب نوعطاقيو «هلهأو هنورذنبو هنوددهتي مهو ,هلثمب اونأي نأ مهادحتيو

 ةيرثكألا دنع ةبارقلل ارابتعا ادحاو افمص هعم نوريسي بلطملاونب مهعمو بهل ابأ ادع ام مشاه ونبو
 . مهريغ دنع قحلا لجألو مهنم

 ةالصلا هيلع دمحم ذخأ ؛ةبحناو ةبارقلا مساب توصلا ىلاع ناك ىذلا بلاط وبأ تام اذإ ىتح

 ةريزجلا ىف ايلعلا ةملكلا مالسإلل راص اذإ ىتح ءاهدوفو ىفو ءجحلا مساوم ىف لئابقلا وعدي مالسلاو
 . ميلقإ دعب اميلقإ اهبقاصت ىتلا ميلاقألا ىلإ ةيبرعلا دالبلا ءارو نم ىلع رونلاب ةينادحولا تضاف ةيبرعلا

 نينذلا ىلإ هجئاف ؛مالسإلل ىلوألا ةيلخلا نيوكت ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم جا -
 مأو «ةقيقرلاو ؛ةيناحلاو «ةيساوملاو «نكسلا ؛ةجيدخ نينمؤملا مأ مهلوأ ةثالث هرشاعي ناك و .«ءادتبا هنورشاعي ١

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةءالك ىف ناك دقو «بلاط ىبأ نب ىلع ىناثلاو ؛ موءرلا ةقيفرلاو «هدالوأ

 هيلع دمحم هيخأ نبا دنعو ؛لأملا ليلق لايعلا ريثك ناك بلاط ابأ نأ كلذ «يبرملاو بدؤملا هلوهو ؛هتلافكو

 ذإ «ريفو لام همع سابعلا دنعو ؛ ةجيدخ لام ىف ةراجتلا ىف هلمع نم لامو راسي لضف مالسلاو ةالصلا

 كد ىبرقلا ىف ةدوم نم هذنع أمو همحر ةلصو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ساسحإ ةوقلو

 لزنو ؛ةيمالسإلا ةوعدلا تءاج امدنعو ؛ههجو هللا مرك ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 ظ َ ةرشاعلا ىف ىلع ناك ىهلإلا ىحولا

 . بلك ىنب نم ايبرع ناكو «ليبحرش نب ةئراح نب ديز ةثالثلا ثلاثو
 )١( رجحلا ةروس : 945.
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 نايك مايا
 4 هو : «#© جه < مهسل
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 ىنامث نبا وهو ناسرفلا نم ةعامج هتذخأ دق ذإ «ةيلهاجلا ةقيرطلاب هيلع ىرج دق قرلا ناك

لا 1 ةجيدخ ىلإ هرمأ لأو «قاوسألا نم قوس ىف هوعابو «تاونس
 هللا ىلص هللا لوسرل هتبهو م : «نينمؤم

 . كاذ نايإ سانلا هيلع ناك ام ىضتقم ىلع هل ادبع ناكف « ؛ملسو هيلع

 :هيف ءاج أرعش كلذ ىف لاق لقو ؛هدقفل ىكبو ءاديدش اعرج هيلع هوبأ عزج لقو

 لعف ام ىردأ امو ديز ىلع تيكب

 لئاسل ىنإو ىردأ ام هللاوف

 ةبوأ رهدلا كل له ىرعش تيلايو

 اهعولط دنع سمشلا هينركذت
 هركذ نجيه حاورألا تبه نإو

 ادهاج ضرألا ىف سيعلا صن لمعأس

 ىنتينم ىلع ىتأتوأ ىتايح
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دنع هيلع رثع ىتح «برعلا دالب لوط ىف هنع ثحبي ذخخأ

 لا يسع

 كيبأ عم قلطناف تئش نإو ءيدنع مقأف تكش

 ا ا وما امج حي اتحخاف هل را دق باغلا نكلو

 نبا لاقف ©« كمأو كيب أ ىلع ةيدوبعلا راتخن ديزاي ٠ : هل لاقف همولي ذخأ هابأ نكلو ءهلآو هيبأ عم ةيرحلا

 . (ادبأ هقرافأ ىذلاب انأ امو ءائيش لجرلا اذه نم تيأر دق ىنإ ٠١ ميركلا

 : لاقف «شيرق نم الملا ىلإ ماقو ءهديب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ليخأ ءافولا كلذ دنعا

 نانا يف را سدير هوب ا

 نيدلا ىف مكناوخإف مهءابأ اوملعت مل نإف ءهللا دنع طسفأ وه مهئابآل مهوعدا )
 ) #0 مكيلاومو

 .هاهنأو عئشلا مسح 7 ينعمب لجب )١(

 . ديدشلا ريثكلا ريسلا صنلا (5)

 .© ةيآلا : بازحألا ةروس (5)

 ةيدمحملا ةئعبلا
 نيني

 كينيا اني انين يلي

 ايا وياي يااا
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 قلد

 . فوخلا لجولاو حير عمج حاورألا (1)

 /١4 ص ١ ج ماشه نبا ةريس يف رعشلا (4)

 لجألا هنود نبض مأ ىجريف ىحأ

 لبجلا كلاغ مأ لهسلا ىدعب كلاغأ

 00 لجب ىل كعوجر ايندلا نم ىبسحف
 "0 لفأ اهبرغ اذإ هاركذ ضرسعتو
 لجو امو هيلع ىنزح ام لوطايف

 "9 لبإلا مآستوأ فاوطعتلا مأسأ الو

 (© لمألا هرغ نإو ناف ئرما لكف
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 ريو



 : ةوبنلا تيب هف رالسإلا
 ةالصلا هيلع دمحم تيب ىف تناك ةوعدلا لوأو (ةوبنلا تيب ىف مالسإلا لوأ ناك - 48

 ةثالثلا ءالؤه مه «ةلمجلا ىف ةينيدلا قئاقحلل زيمملا كاردإلا دح اوغلبو « هنونوكي نيذلا ناك دقو ؛مالسلاو

 هللا دبع نب دمحم لازأ ىذلا صلخلا ىلوملا مهثلاثو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا هابر ىذلا وهو ءاسراف

 ؛ يلصألا هبسن مارتحاو هتيرحب فيرشو «ناميإلاو مالسإلاب فيرش ديزو هاغلأ هنكلو « ينبتلا ىلاعت هللا ىغلأ
 ظ . قرب قنري مل ىذلا

 هنأو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةناكمب لفون نب ةقرو اهربخأو ؛هداؤف فجري اهيلإ داعو ؛مالسلا هيلع
 . هدعب ىبن ال هنأو «نامزلا اذه لوسر

 نم هيف ام ىلإ ىوأي ىذلا نكسلا ىه تناك دقف امالسو انمأ اهناميإ ناكو «ءادتبالا ذنم هب تنمأ
 تناكو ؛هرمأ ىلع هترزأو :١ هتريس ىف ماشه نبا لاق امكو «ةمواقملا ةدشو ؛ةضراعملا فنع طسو ا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هيبن نع كلذب ىلاعت هللا ففخف ؛هب ءاج امب قدصو ؛هلوسربو هللاب نمأ نم لو
 عجر اذإ اهب هنع ىلاعت هللا جرف الا «كلذ هنزحيف «هل بيذكتو هيلع در نم ههركي امم ائيش عمسي ال ؛ملسو

 . اهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ( سانلا رمأ هيلع نوهتو هقدصتو ؛ هيلع ففختو هتبثت ؛اهيلإ

 نيب ةورذلا ىف ةلزنم اهل تراص لب «نيعمجأ ءايبنألا ءاسن ةلزنم قوف ةلزنم اهل تراص كلذب اهنإو
 ةكئالملا اهتبطاخخ ىتتلا ءارذعلا ميرم ىهو ؛ةقيلخلا ىف ءاسنلا تايلضف نيب ةثلاث تراص ىتح نيملاعلا ءاسن
 . ءارهزلا ةمطاف ءاهتعضبو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةعضبو ؛ءامسلا نم

 ناسل ىلع اهربخي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ دقف «ءامسلا نم ةكرابم ةبيط ةيخم اهل ىلاعت هللا لسرأ دقو
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ بلاط ىبأ نب رفعج نب هللا دبع ىورو «مالسلا اهئرقي ىلاعت هللا نأب ليربج
 الو هيف بخص ال ( فوجما ولولا وه بصقلاو) بصق نم تيبب ةجيدخ رشيي نأب رمأ ملسو هيلع

 رابغ هجراحخ ىف ىقلي مالسلاو نمألاو ةكربلاو ءودهلا هيف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنللانيب تماقأ اهنإ

 . بوغللا دعب ءودهلا فطلب ءرظنملا لامج

 لووول وو ووو وو ووو يبو ب وو ووجوب بوو و وجو ووو ووجوب جوجو وج بوجوب ووو وو و وو ووو ووو ووو ووو و ووو و ومس ومو

 و
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 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا متاخ 2 ارح



 تدر دقف ةميركلا هتاذب مالسلا اهأرقأ امدنع اصوصخو ؛يلاعت هللا دنع اهتلزنمب تسحأ دقلو
 هزتتلاب«قداصلا ناميإلا قتلاف « مالسلا ليربج ىلعو ؛مالسلا هنمو' مالسلا هللا ةنمؤملا لاقم تلاقف ةيحتلا

 قيلعتلا ىف لوقيو «هتاذ تلاعتف ؛مالسلا بهاو وهو « ؛مالسلا وهف هللا امأ « ؛« ليربج ىلع درلا تلعجف ؛هلل

 ءانثلا ىلاعت هللا ىلع مالسلا در ناكم تلعج ثيح ءاههقف روفو نم اذه 3 ةيندللا ب بهاوملا ح راش اهدر ىلع

 ناميإو قيمع ساسحإ هنإ لوقأ اميلس اكاردإ اذه نوك عمو يلب الادب قلب أع نبل كراون لع

 . هللاب قداص

 ؛ ىلوألا زيبمتلا نس زواخم دقو «هرمع نم ةرشاعلا ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع ناك - ٠

 مالسإ ةحص ىلع اوقفتا مهنأ ذإ ذإ . دعب نم مالسإلا ءاملع رظن وه كلذو . ةينيدلا قزاعملا ىف كاردإ هل راصو

 . مالسإلل هتئاروب أ . ءادتبا همالسإ ررقت اذإ هتدر رابتعا ىف اوفلتخا نإو همالسإرابتعاو . زيمملا ىبصلا

 ةالصلا هيلع ىبنلا ةئعب دنع زييمتلا نس ىف ههجو هللا مركو هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع ناك

 امو «ةوبنلا لزنمو ؛يحولا طبهم ىف كلذ قوف وهو ( ةئس ىف نمو هنارقأ هب قبسي ءاكذ هيفو. مالسلاو

 . هلوح اميف عطسي اهرونو . هيدهي ةوبنلا سبق سقو ؛ةحلاصلا ةردقلاو اكاحابهيلإ لصي كاردإلاب هيلإ لصبال

 اهدلقي ةنسح ةوسأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هذاختاب ةيادهلا رون أدتبا هنإ اولاق دقلو

 كا ع 0 أ عت ؛اهبكاحيي

 0 و دعب مع ا

 هللا ءاشام كلذك انكمف اعجر ايسمأ اذإف ٠ اه تراسل يب هو رار هسأ عج ول

 . اثكمي نأ ىلاعت

 6 نباي : هل لاقف ؛ ؛مالسلاو 9 كاف نانلعب 270 هش ؛كلذلو«ملو

 ميهاربإ انيبأ نيدو ءهلسر نيدو «هتكئالم نيدو هللا نيد اذه مع ىأ :لاقف .هب نيدت كارأ ىذلا نيدلا اذه ام

وعدو ؛ةحيصنلا هل تلذب نم قحأ : :مع ىأ تنأو «دابعلا ىلإ الوسر هب هللا ىنثعب
 نم قحأو ؛ىدهلا ىلإ هت

 . (هيلع ىتناعأوهيلإ ىنباجأ

 0 وو احب تي عد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 . ههركت ءىش كيِلِإ صلخي ال هللاو نكلو . .هيلع اوناك امو ىئابأ نيد قرافأ نأ عيطتسأ

 ا 1
 ل ا 0 و

 ل ل

 ةبدمحملا ةنعبلا
 ا ا

ذزذزذزذزذزةزة2ة2020606000606060 ١
 ااا اا[ ااا ااا 0 5 5 5 5 5 ا 00071717373725 د5

0 

 او او

10 



 ثري بوو رو ووو جو وو ير سو اور ب حرث

 1 ا

 ابصعت هٌرابآ هيلع ناك املا بصعتو ؛ةميرك ةوخن نع ءيبني وهو . هيخأ نبا نيبو هنيب ناك ام اذه
 ىريل '؛ ةمكحل ىلاعت هللا دارأ ام كلذ نكلو . هسفن ةوقو «هلّمع ربك نم هلثم نم الو. هتاذ ىف نسح ريغ
 سيل ؛هسفن ىف لاع وهف ءاكر شم كلذ عم نوكيو ؛هتاذ ىف اميظع نوكي « ,لاجرلا ءايوقأ نم الثم سانلا
 . هداقتعا ىف اريبك

 لاقف . هيلع تنأ ىذلا نيدلا اذه ام ىنب ىأ هل لوقي هيلإ هجا دقف ءهنبا عم هرمأ نم ناك ام امأ ظ
 . ( هتعبتاو هلل هعم تيلصو «هب ءاج امب تقدصو ؛هللا لوسربو هللاب تنمأ «تبأ اي: : هل

 ريغ لاق دقف ءهيخأ نبا عم هانيأر امك ءهنبا ةلماعم ىف هسفن ىف ريبكلا رحلا بلاط ابأ دج انهو
 .همزلاف ريخ ىلإ الإ كلعدي مل هنإ امأ ءردصلا قئاض الو «تمزتم الو قيضم

 : لاق ذإ ةدايز اهيف ةياور رك ذ ام عم قاحسإ نبأ ىورو

 نايلصي امهو نيموي وأ مويب كلذ دعب ءاج هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نإ ١
 ىذلا ىلاعت هللا نيد : مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لاق ! اذه ام دمحم ايأ :لاقف (لوسرلاو ةجيدخ ىأ)
 تاللاب رفكت نأو «هتدابع ىلإو «هل كيرش ال هدحو ىلاعت هللا ىلإ كوعدأف ٠ ,هلسر هب ثعب هسفنل ىفطصا
 هركف ؛ بلاط ابأ هب ثدحأ ىتح ارمأ دصاقب تسلف ؛ مريلا لبق هب , عمسأ ملرمأ اذه : ىلع لاف «يرعلاو
 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؛هرمأ نلعتسي نأ لبق هرس هيلع ىشفي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 مالسإلا ىلع بلق ىف عقوأ هللا نإ مث «ةليللا كلت ىلع ثكمف امتكاف' ملست مل اذإ ىلع اي : ٠
 ىلع تضرع اذام ٠ : لاقف «هءاج ىتح ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ايداغ حبصأف
 رفكتو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت :٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف (دمحماي
 ل هنكلو ءبلاط ىببأ نع هناميإ متك هنأ ىوريو «ملسأو كلذ ىلع لعفق هدادنألا نم أربتو ىزعلاو تاللاب
 . (هرصناو كمع نبا رزآو» :هل لاق ملع

 ليزت نكلو ؛ «يلوألا ةياورلا عم ضراعتت ال ىهو «يرخأ ةياور ىف قاحسا نبا اهركذ ةدايز هذه

 نأشلاك هيبأ ىلع رمألا ضرعي نأ ىأر هنس ىف نوكي نم نأشك ' ؛بلاط ىبأ نب ىلع نأ اهادؤمف ' ؛اهيلع
 نبا هب ءاج امب ناميإلا هباق ىف عقو مث «هيلع م 1ريال سلا رم اطوركرا راي

 0 ا ا نا رت م

 ةالسسإلا ىف ةرسأ لوأ

 لمحم حم راتخا ىذلا وهو ؛ةراح نب ديز ١ ةيمز ةفاقم كلذ نراقموأ كلذ دعب نم ملسأ - ١
 مقر مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم فنك ىف شيعي نأ عم دي دمي يفسخ يأ

 ا للا
 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ موا اطسح 12110100101111

 يي احح حجج حاحا حاحا حا احح احح احح حاحا حاحا حاحا حا ااا ااا



 ريغ ةيوبنلا ةرسألا ىلإ مضناف ءامالسإ سانلا لوأ نم نوكي نأ دبالف ءاقيلط ارح هترسأ ىف شيعي نأ ىلع

 . مولتم ريغ ءاعرسم لخخد لب «برطضم الو «مئعلتم الو «ءيكلتم

 مأ هتالص ىف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم مزالو ؛ناميإلا ىلع ةميركلا ةرسألا لمش عمتجا

 لكل ل الو وكل ةكماق رجنجب دق «بلط ىأ نب ىلع ىلا هغصو يد يل

 : ىأر ام صقي

 «بلطملا دبع نب سابعلا ىلع تلزنف «ةكم ىلإ ةيلهاجلا نمز تثج :٠ لاق فيفع نب ىيحي نع
 مث . ءامسلا ىلإ هرصبب ىمرف «باش لبقأ . ةبعكلا ىلإ رظنأ انأو ءامسلا ىف تقلحو سمشلا تعلط املف
 رم كاكا يح بلل ملل هنيمي نع ماقف مالغ ءاج ىتح ثبلي ملف . اهلبقتسي ماقف . ةبعكلا لبقتسا

 نم ىردنأ : :لاقف . ميظع رمأ سابع اي: تلَمف . هعم ادجسف . ادجاس باشلا رخف ءامهفلخ تماقف

 ؟ مالغلا اذه نم ىردنأ ىخأ نبا بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم اذه : لاقف . ال :تلقف ؟اذه

 : لاق ! ىردأ ال : تلق ؟ امهفلخ ىتلا ةأرملا هذه نم ىردنأ . بلاط ىبأ نب ؛ ىلع اذه :لاق . ال تلق

 نينا ع وحبس ادب نأ ىنثدح ب ىخأ نبا جوز ةجيدخ هذه

 نيقدصملا اوناك لب «ليلدب اوبلاطي نأ ريغ نم اوملسأ كنلوأ نأ ةقداصلا رابخألا هذه ىف ظحاليو
 رجحب ناميإلا نيب ىوسي ضرغلاو ىرهلا بئاوش نم لاخ بلق ىف. هتاذ ىف قحلا نم اوفرع ال

 | ىذلا قحلا كلذ عم مل : دلو الو دلاوب نعبل ىذلا «دمصلا درفلا دحألا دحاولاب ناميإلاو رضي الو عفنيال

 ١ كردم لقعو «ريبك لضفو . قداص قلخ نم ىعادلا هب فرع ام - ميلس بلق نم لمأت ىندأب كردي

 . باترم بايترا همالك ىف نوكي ال مث ميلس

 دعب نمو ءاهبر قدصب ناميإو ؛هناذ ىف قحلل كاردإ ةييطلا ةرسألا كلت ناميإ ىلإ عفد ىذلاف

 نب ىلعو «ةجيدخ نينمؤملا مأ بلق نم ىفصأ بلق نوكي ىنأو ءاهلهأ سوفن ىف ءافص كلذ

 .بلاط
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ناك مث «هموقو هليبق نم اوناك مهنكلو ؛ةبرق أ ةديعب ةبارق ءابقأ هل اونوكي مل نإو «هسفنب مهسوفن تلصو
 ت

 كك ذ ذ ا
 1 اا ل ل ا ااا

 حجج ةيدمحملا ةثعبلا
 قف 1
خخ حجل

ح 
 ت

 كح

 هتروح او تروح وئ تاو ضو ظ حا جحر حج وووت حت وح تاو حوحو حا وتوت حن وت حرج تجاوزت حكى تس حر وجت وجوهنا هتلر "هوو ووو وو ووو ووو ووو ووو سوو سرج حج توج سس ووح

 ويوم



 هابرق ىوذ نم هوابحأ ىتح هرهظي ملو أ هنيد عبتي ملو بهل ىبأك «نوندألا هؤابرقأ هضراع نأ ىربكلا هللا ةيآ
 . هريغو سابعلا همعو ؛هسفن ىلإ ابيبح ناكو «هابر ىذلا بلاط ىبأك

 وه امنإ «ةيبصعلل عبتي وأ «ةيبصع هميقت نأ نم مالسإلا ةهازن ىلع لدت ةريبك ةيأ كلت تناكو
 امك ةيلبق 507 يعل ةنافتملا نأ اهنن هترعد مومع نكت ملو «ةيلهاجلا ةيبصعلا وحن ءاج هللا نيد
 ةوبنل اهناطلسب تناعتساف . ناطلسلا ىف عمطت تناك ةرسأ نإ لاقي الف «يوبنلا صصقلا ىف كلذ نيبتيس
 ناكو «رباك نع ارباك اهوثراوت ةفيرشلا ةبعكلاب تاساير مهيف تناك مشاه ىنب نأ اصوصخخو . اهنف تناك
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رصاع ىذلا بلاطو بأ مهرخآ

 ىبنلا ءارصن اوناكو «ةرصن مهلوأ ببر الب اوناك دقتف ءامالسإ سانلا لوأ اونوكي مل مشاهونب ناك اذإو
 ؛ةيبصع ةيامح ىف صخش لك شيعي برعلا ةداع كلذ ناك ذإ ءامالسإ ال ةيبصع مالسلاو ةالصلا هيلع
 08 هيلع ادمحم نأ اصوصخو ءاناوهو أرهف هترصن ىف نواهتلاو الذ ةفيلست لودعيو ؛ هنوملسي ال

 . ابابصنا هيلع بصني ءاذيإلاو . ايدتعم سيلو . هيلع ىدتعم ناك مالسلاو

 نإ لب ظ2ظ0110101110
 ىف نيكرشملا شيج ىف الئاقم جرخ بلاط ىبأ دعب مشاه ىنب ريبك دعي ناك ىذلا وهو ؛همع ساب
 هجرخي ملو «نيكرشملا نم رسأ نم نيب نم رسأو ءهيخأ نبا مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم شيجل رد
 او نا ةيدافب الإ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم

 : ركب هبأ مالسأ

 وأ هنع هللا ىضر بلاط ى أ نبا ىلع مالسإلا ىف هقبسو «هتيلوأ ىف ضوخن نأ ديرن ال - "17

 نويومألاو قبسأ ايلع نودعي ةعيشلاف مالسإلا ىف نويفئاطلا اهريثب ةيفئاط ةلأسم كلتف هيلع ىلع قبس
 . اًيرف ةباحصلا نم هعم نأ ركذي قيرف لكو . كلذ ىف ضوخن نأ انل امو ؛نوفلاخي "7نويبصانلاو '

 ,نيلوألا رابخأي ملع هل ناكو «برعلا ةباسن ناكف «باسنألاب ملاع هنأب «شيرق نيب نم زاتمي ناكو

 لعلو «كلذب مالسلاو ة ةالصلا هيلع دمحم ةفرعمك نكي مل نِإو «قدصلاو ةنامألاب افورعم أرجات ناكو

 ىف امهبراشم قفاوتل نيرو نيقيدص اناك دقف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هقيدص نم ترس دق ةنامألا
 رعبا يآ يو ايبج الار ناي ها نعم ار اي زال لو ياام

 هقلخ نم نيبو ءايبن الوسر لوكيل هنيع ىلع ىلاعت هللا هعنصي نم نيب قرفلاك امهنيب قرفلاف «ناثوالا

 . ايقت ارب ابحاص ىلاعت هللا

 ووو دوو

 ل ل يل ا

 #0 د 0 0

 )١( ةوادعلا هدالوأو ايلع نوبصاني نيذلا نويبصانلاو ةيبصانلا .

 1#1#1#100100101001011 1 ذو م ا 0 2 22 2 يي لعل

 017 ا ا ا



 براقي لمتكم لجر وهو ركب وبأ ؛مالسإلا ىلإ روكذلا قبسأ امهيلك نأ هررقن ىذلا امنإ
 .اربدتم اركفتم ملسأ ؛ امهاف ازيمم ناك هنكلو ؛ةقهارملا دح غلبي مل ؛هرمع نم ةرشاعلا ىف ىلعو . نيعبرألا

 هتدر رابتعا ىف اوفلتخا نو احيحص زيمملا ىبصلا مالسإ نوربتعي نيملسملا ءاهقف نأ انركذ دقو ءاكردم

 . باقعلل ةقحتسم

 ىبنلا هامسو «ةمركملا ةبعكلا دبع وأ «قيتع همساو ؛ةيدمحلا ةثعبلاب ملع امدنع مالسإلاب ركب وبأ رداب

 اقيتع هتمس شاعو هتقزر املف « ءروكذ دالوأ اهل شيعي ال ناك همأ نأ اولاقو . هللا دبع مالسلاو ةالصلا هيلع

 هل راتخا مث. ةبعكلا دبع هيمست نأ ترذن اهنأل « ةمركملا ١ ةبعكلا دبع هتمس ليقو «توملا نم قتع هنأل

 . هللا دبع نوكي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هقيدص

 ةوبنلا تاصاهرإ تدب امدنع هنأ ىتح ؛قلخلا لامك ىف نيرشاعتملاك امهلعجت ةبحصلا تناك

 : هل لوقتو ؛هيلع قلقت امدنع اهيلإ رضحي وهو باغ اذإ هبحاص نع ةجيدخ هلأست تناك ؛ثعبلا ًادتباو

 . (بهذ نيأ قيتع اي)

 ناك دق هنأ ذإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هيلإ بلطي نأ لبق ملسأ ركب ابأ نأ ةاورلا لوقت

 ةجيدخ نم ملعو «ةقرو مالك عمس دق هنأل ؛ ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هقيدص ةوبن روهظ عقوتي

 اذه ىف لوقت ةجيدخ كتمع نإ:تلاقف «هل ةالوم تءاج ذإ مازح نب ميكح دنع اموي ناكو اهل هثيدح

 الإ قبي ملو ؛ عشأ رولا نأو «عقو دق هعقوت ام نأركب بأ كردأ ذئدنع « يسوم ثم لسرم ىبن اهجوز نأ ميلا

 ةالصلا هيلع ىبنلا هيلإ بلط ذإ ملسأف «مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىلإ لسناف «هيلإ وشعيو هب ءيضتسي نأ

 ' "17 ىلاعت هلل نعذأو ملستساو ركني ملو فرع نمم ابلط ناك لب . لهاجل ابلط ناك امو «مالسلاو

 توعد ام : لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ هغلب هنأ هتريس ىف قحسإ نبا ىور كلذلو

 نيح هنع 27 مكع ام ركب ىبأ نم ناك ام الإ ددرتو رظنو «ةوبك هدنع تناك الإ ءمالسإلا ىلإ ادحأ

 . ( تركذ

 نم ملع الو «ةوبنلا تاصاهرإ نم ىأر امل «هتوعد لبق مالسإلا ىلإ ةغئاس تناك ركب ىبأ سفنف

 . مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىلولا بيبحلاو ىفولا قيدصلا ناك هنألو «ةقرو مالك

 نوكي ىتلا ىؤرلا ىري ناك هنأ هيلإ هاجلالاو «قحلا ىلإ هداؤف ةوغصلو ؛هسفن قارشإل ناك دقل
 .ناميإلاب هريشبتاهليوأت
 11 سساسدمسس٠1 سس 2222 م22

 . رظتناو ركفو ددرت ىأ : هنع مكع (؟) . 58١ ص ١ ج ةيندللا بهاوملا حرش )١(

 ا ةة11ةطفل 111111111411111(!!! 4111111 للفطور اقالة ما الطف خفوق للطقم قل رلاور للنطق للطرح يلة ناكر للاقسام طنطا ةداففرلا ةطالو ورنا طنار والرمال ملول ولخامت لاا ةاورد هنو ة مطرود

 ةبيدمحملا ةنعبلا
 و
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 و ووو
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 ؛ةمركملا ةكم لزن رمقلا ىأر هنأ (ركب ىبأل ىأ) هل هللا قيفوت بابسأ نم) فنألا ضورلا ىف ءاج
 اهصقف ؛هرجح ىف هعمج ناك مث «ةبعش هنم تيب لك ىف لخدف ءاهتويبو اهلزانم عيمج ىلع قرفت مث

 ءاعد املف ؛هب سانلا دعسأ نوكيف هعبتي هنامز لظأ دق ىذلا رظتنملا ىبنلا نأب هل اهربعف «نييباتكلا ضعب ىلع
 . «باجأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 امهنيب تدتشاو ناك ام غلبأب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا هب سنأتساف مالسإلا ىف ركب وبأ لخد
 ناميإلاب ةسنألا تراص ؛يقلخلاو ىسفنلا سانئتسالا درجم ىلع ةينبم ةبحصلا تناك نأ دعبف «ةبحصلا
 ىبأ ةناكم نم مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لبع نب دمحم ذختاو ؛ةأيحلا دئادش ىف ةرزاؤملابو (هذحو هللاب

 نم مالسلاو ةالصلا هيلع وه هل ناك ام قوف ءاهب وعدي قحلا ةوعدل ةوق مهدنع هتناكمو سانلا سنأو ركب
 . سانلا دنعو هللا دنع ةناكمو « سفن ةوف

 ةثالثلا مالسإ ىلع اروصقم اهيف ناك دق ؛هتيب تارجح مالسإلا زواج ركب ىبأ مالسإب - 4
 «ديز ىنولا هريشعو ؛ يلع نيمالا هبيبرو ؛ ميركلا هجوز مهو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نورشاعي نيذلا

 ةرهاطلا نيملسملا عامجإب مهلوأ نأ ةبراوم الو ثبلت ريغ ىف دكون انك نإو ءابيترت كلذ ىف رك ذن انسلو
 اهلضف ناكر « غيلبتلابرمألا دعبو ؛ةثعبلارجف جالبنا تقوو ؛ةثعبلا لبق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ترزأ ىتلا
 . اميظع هللا دنع

 مهل وأ «ةقباس ةدوم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاب مهل نم رفن ىف مالسإلا عباتت ركب ىبأ مالسإ دعب
 ؛«نافع نب نامثع ركب ىبأو ةوبنلا تيب لعب ملسأ نم لوأ ناك ,دادعتسا مهيف ناكو «ةقادص قيدصلاب

 ءرهص هل نوكي نأ ديري ناك ءبسنب هب لصتي نأ ديريو 'ةبحم ىبنلاب هلو ؛ةقادص قيدصلاب هل تناك دقو

 وهف . ةملكلا هل كرتنلو ءةرسح هتباصأ ةبتع ةيقر هتنبا حكنأ ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم نأ هغلب امدنع هنإف

 : لوقي

 رع , . ظ الأ ة ىح تلخدف ةيق, هتنبا ةبتع حكنأ ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم نأ ليقف ةبعكلا ءانفب تنك
 ىلص ادمحم لسرأ هللا نأ ىنتربخأف «زيرك تنب ىدعس دجأل «يلزنم ىلإ تفرصناف اهيلإ هتقبس دق نوكأ
 ملسو هيلع هللا ىلص دمحل تركذ دق نكت مل نإو ؛هعابنا ىلع هتثح اهنأ لاقو ... ملسو هيلع هللا
 لاق «ناميإلا ىلع قيدصلا هثحف) (هدحو هيف هتبصأف «قيدصلا نم سلجم ىل ناكو» : لاق مث . اهمالسيإ

 روك كو وكبك تار زك نواتج جوزك جوج جوج نوت جوج وا وتا وتوت وكوت وتا وك جوك حوت توتا رجا وت ىتاوت وا وكت اوت نال 111111110200100 و

00 
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 ؛اهيلإ بهل ىبأ نب ةبتع قبسل ةرسح هتباصأو « لبق نم اهانمتي ناك ىتلا ةينمألا ةيقرب هجاوز ناكو
 هللا ىلص دمحم اعد امدنع ةيقر قيلطت ىلع هنبا لمح نأ ءايمعلا ةيلهاجلا هب تغلب بهل ابأ نأل كلذو

 ميظعلا ريخلا هدنع عمتجاف هل ىلاعت هللا اهأيه دق هتبلط نامثع دجوف مالسإلل هتريشع ملسو هيلع

 . مهترزاؤمو مهمالسإاونلعأو «مالسإلاب
 مأ جوز وهو «دسألا دبع نب هللا دبع ةملس وبأو «حارجلا نب رماع ةديبع وبأ ءالؤه دعب نم ملسأو

 ءاوخأو نوعظم نب نامشعو ؛مقرألا ىبأ نب مقرألاو ءهتوم دعب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا اهجوزت ىتلا ةملس

 نم هوبأ ناك ىذلا ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعسو بلطملا نب ثراحلا نب ديبعو «هللا دبعو ةمادق
 دعب ادحاو رثكي عمجلا ذخأ اذكهو «باطخلا ةنبا ةمطاف هجوزو ؛نائوألا ةدابع نم اورفن نيذلا نييفينحلا

 .رخآ

 ىلإ عراسن ةباجتسالاو ةوعدلا تاجرد ةيقب ىف ريسن نأ لبقو ؛مهتالص ىف نوفختسي اوناكو

 .اهتيضرف تقو نيبن ةالصلا

 ةالصلا ةيضرف
 كبايثو *ربكف كبرو ءرذنأف مق ءرئاملا اهيأي ١ : ىلاعت هلوق لزن امدنع -

 ةلاسرلا غيلبتل فيلكتلا ناك ."0( ربصاف كبرلو هرثكتست ننمتالو هرجهاف زجرلاو هرهطف
 نم نيد لكل دبال هنأل ؛ةالص نم نيد لكل دبال لب «ةالص ريغب نيد الو «هنيدو هللا رمأ ىلإ ةوعدلاو

 . يقل هنكر و «نيدلا دومع ىهف «ةالصلا ريغ نم ةدابع الو ,ةدابع

 .ايلمع انأرتقا نيد لكب ةنرتقم ةالصلا نأل ءاينمز انارتقا ةالصلا ةيمضرفب غيلبتلا نرتقا كلذلو

 امهالوأ 'نيترم ىلصت تناكو ةيدمح ا ةثعبلا درجمب نيتعكر تضف ةالصلا نأ ةاورلا لاق دقلو

 باحصأ نم ىنزملا كلذ ىف لاق دقلو ءامهنم لك ىف نيتعكر تضرفو ؛ءاسملا ىف ةيناثلاو ءحابصلا ىف
 سمشلا بورغ لبق ةالص تناك ؛ءارسإلا لبق ةضورفم تناك ةالصلا نإ ءهنع هللا ىضر ىعفاشلا

 . "6 راكبإلاو ىشعلاب كبر دمحب حبسو) : ىلاعت هللا لوق اذهل دهشيو ءاهعولط لبق ةالصو

 ةاللصلا تضرف «ريبزلا نب ةورع اهتخأ نبا هاور اميف اهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ةشئاع تلاق دقلو

 نيبتي اذهبو «نيتعكر رفسلا ىف اهضرف ىلع اهرقأو عبرأ رضحلا ىف اهنأ ىلاعت هللا ديأ مث «نيتعكر نيتعكر

 امهو نينثا نيتقو ىفو «نيتعكر تضرف اهنأ ىورملا رهاظو ؛مالسإلا لوأ نم ةضورفم تناك ةالصلا نأ

 .اهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق «راكبإلاو ىشعلا ىف

 .هه : ةيأ رفاغ (؟) .لا-١+: رثدملاةروس )١(
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 .« «+ جتك

 ةبدمحملا ةيعبلا
 دوج

98 0 
 ١

 0000 1211 ااا ا ا[ ا ا 0 7007 7 7 5 0071713132132 ذ ذ ذزذزذزذزةيةي0606060600 ا

 غم ااا06060ة0ة0ة0ة0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ااا را

 يوم



 دقو ؛ةالصلا ةرثكب رومأم ىبنلاو حوتفم هبابف عوطتلا امأ ءنوملسي نمم ةفاكلا ىلع ضورفملاوه اذه
 مق *لمزملا اهيأي ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم ةريثكلا ةالصلا بلط ىلإ اريشم ىلاعت لآ
 انإ *اليترت نارقلا لترو هيلع دز وأ *اليلق هنم صقنا وأ هفصن #*اليلق الا ليللا
 . '74اليوط احبس راهنلا ىف كل نإ *اليق موقأو ائطو دشأ ىه ليللا ةئشان نإ *اليقث الوق كيلع ىقلنس

 اوركذ دقف ءءوضولا مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ملع ىذلا وه سدقلا حفر ليربج نأ ةاورلا ركذو

 اضونف ؛ءلم عبف «ىداولا ةيحان ىف هبقعي هل زمهف ةمركملا ةكم ىلعأب وهو «هيلع لزن مالسلا هيلع ليربج انأ
 ظ .ةالصلا لبق ءوضولا كلذب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ملعو « ليربج

 ةثراح نب ديز نع الصتم ىور نكلو ؛لصتم ريغ دنسب ربخلا كلذ ةريسلا باتك ىور دقو
 .هنع ىلاعت هللا ىضر

 ةكم ىف مالسلاو ةالصلا هيلع وهو هتيضرف تناكو ؛ةالص لكل ضرف ءوضولا نأ نيبتي اذهبو
 رهظلا ىف اعبرأ تراص دقو رمتساو نيترم ناتعكر ةالصلاو ناكو ؛كلذ دعب نم رمتسا دقو ,ةمركملا
 هنقف ىف نيبم وه ام ىلع ننسلا ريغ كلذو ؛حبصلا ىف ناتعكرو برغمل ىف اثالثو ءءاشعلاو رصعلاو
 .تادابعلا

 ىتلاو ةبوتكملا تاولصلا ةيضرف نأ وهو ؛لمعلا ثيح نم هيف ىودج ال ارمأ ءاملعلا ركذ نكلو
 دق ةبوتكملا تاولصلا نأ اولاقف ىلاعت هللا ءاش نإ ققحنس ام ىلع ةنسب ةرجهلا لبق جارعملا ىف تضرف
 هيلع دقعناو ءارتاوتم المع مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لمعب تباث كلذ نأو «نيتالصب ءافتكالا تخسن

 ىلع اوظفاح) : ىلاعت لاق دّقف «سمخلا تاولملا هذه تيقاوم ىلإ ميركلا نآرقلا راشأ دقو
 داري نأ عنمي الو ءرصعلا ةالص ىه ىطسولا ةالصلا نإ اولاق دقو , "06 ىطسولا ةالصلاو تاولصلا
 .ىلثملاةالصلا

 نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسف ) : اهلك تاولصلا تاقوأ ىلإ اريشم ىلاعت لاقو
 4 نورهظت نيحو ايشعو ضرألاو تاومسلا ىف دمحلا هلو * نوحبصت

 . 77/ ةرقبلا ةروس 220 .ل :١ لمزملا ةروس (0

 ون اناا ورا ةنوصاا 0870
 111111101000000 يي يي اا
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 ىلاعت هلوقب اريشم رصعلا ةالصبو «ذوحبصت نيح» ىلاعت هلوقب اريشم حبصلا ةالصب ىنُأ دقف

عب لاق ىتح «ناءاشعلا امهف (ايشعو) ىلاعت هلوقب اويل ءاشعلاو برغم ا ةالصبو ؟نوسمت نيح)
 ض

 داكت ةرابعب رهظلا ةالصب ىنأو ءارخآ امهيناثو الوأ امهقبسأ ىلصي دحاو ءاشعلاو برغملا تقو نإ ءاهقفلا

 . «نورهظن نيحو) ىلاعت هلوق ىهو ةحيرص نوكت

 نيبرقالا كترسشع رذناو

 '''نينم ْوَملا نم كعبتا نمإ كحانج ضفخاو

 ةوعدلاب سانلا عماست نكلو ءاليلق ناك نو ' ؛مالسإلا شيرق رابك نم ددع لخد - 5

 ام لبق ىتح «تويبلا لخخاد ىلإ رونلا نايرس ىرس دق اهملع ناك ىتح ؛ةيهلإ ةلاسرب تءاج ىتلا ةيدمحمل
 ىف رابخألاف :ءامتنلا قم عيطاخب»هلأو كي نوحي ةوعدو مالسإلاب ملع الإ شيرق تويب نم تيب نم

 امامتها تباصأ ام اهنأل ؛ الازنو اماصحخ الو ءادانع كلذ كرحي ملو ءاهيلإ اعد نكي مل نإو ءملعت دقو ءافنخ

 ناك نإو عبتم نيب رمألا ناكف ءدانع ىف ةجاجل وأ ءبصعت هركعي مل ىسفن ءافص مهل ناك نم الإ

 . نيرثكألا اوناك ناك نإو ؛ متهم ريغو «اليلق هددع

 يح ءاكاردإو ءافاصنإ رثكأو ىفصأ مهسوفن امئاد مهو ؛ءافعضلا لخخد ءانثألا هذه ىفو

 اجر عم (ةعراض ةباجتسا ىف بهذيو ءةبلإ وعي نم لوأ نونوكي رون ءاج اذإف «رييغتلا نوجريو ؛ملظلاب

 ' ءاهءاقب قحلا ىضري نأ نكمي الو ( ىقبت نأل ةحلاص مهلاح تناك امف «لأملا ىف ولو ذاقتنإلا

 باب قلغيو لمألا باب حتفي قداصف ءالومأم لطابلا ربيغتو ءاوجرم ريخلا ناك اذإ مهديزيالو ءاتش مهلاح

 .ةفيسأ ةملؤم لاحلا تناك نإو ناولس رييغتلا ءاجر ىف نوكي «س ايلا

 «ترألا نب بابخو همأو هاو رساي نب رامع لاثمأ م السإلا ىف ديبعلاو ءافعضلا لخد كلذل

 نوبذعتسيو اهل ةباجتسالا نوقدصيو ءاهعامس نويل ؛مهنيب ةوعدلاو «ريثك مهريغو ىشبحلا لالبو
 .اهليبس ىف باذع لك

 وهو ءاغئاس قحلا نوري لب «هب ىدحتي ليلد ذو ةزجعم ىلع دمتعت ال ةوعدلل ةباجتسالا تناكو

 وهو ىعادلا ىفو ؛حضاولا قحلا هنوري مهنأل هل لوبيجتسي ميركل نآرقلا نم لزن امو هسفن ىلإ وعدي

 | حاج نحل ناك اذإ حضربو «باترملل ليدل مدقي امنإو «نيمألا قداصلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 نم اوباجتسا نيذلا إو ؛ميركلا نآرقلا وه نوعمسي ىذلا نإو ءنيمألا وه ىبنلا نإف «جئاتنو تامدقم ىلإ

 .اهؤانمأو ةعامجلا ءالضف مه ءاربكلا '
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 نأ دبال نكلو ءرضنألا رهزلاو رضخألا بشعلا ءافخ ىف بذعلا ءاملا نايرس ىرست ةوعدلاو
 ولخيال نكي امهم ءافخلاف ءاهملع ىرسيو «قرشملا راهنلا حضو ىف فشكتو ؛بيرقلا اهملعيل نلعتست
 ظ . ماهبإ نم

 لاقف ءاهنلعي نأ هلوسر ىلإ ىلاعت هللا بلط ءاهئامن ةيلخ ىف ةيبرتملا ةيفتخلا ةوعدلا ترس امل كلذلو
 ناف *نينمؤملا نم كعبتا نمل كحانج ضفخاو *نيبرقألا كتريشع رذنأو) هل ارمأ
 "06 ميحرلا زيزعلا ىلع لكوتو *نولمعت امم ءيررب ىنإ لقف كوصع

 نوطب نم مهريغو ؛فانم دبع ىنبو مشاه ىنب عمجو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىبنلا مدقت
 متنكأ مكيلع ريغت نأ ديرت ىداولاب اليخ نأ مكتربخأ ول متيأرأ : مهل لاقو ءافصلا ىف مهعمج «شيرق
 ىف ىراخبلا ةياورل ةملكلا كرتنلو «هيلإ مهوعدي ام مهل قاس مث ءابذك كيلع انبرج أم معن : اولاق ؟ ىقدصم
 * نيبرقألا كتريشع رذنأو» تايآلا تلزن امل :لاق دقف ءامهنع هللا ىضر سابع نبا نع هحيحص
 ءافصلا ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دعص «نينمؤملا نم كعبتا نمل كحانج ضفخأو
 جرخي نأ عطستسي مل ىذلا لعجف اوعمتجا ىتح شيرق نوطبل ءىدع ىنب اي رهف ىنب اي ءىداني لعجف
 ىنإف :لاق .ابذك كيلع انبرج ام ؛معنالولاق ؟ ىقدصم متنكأ مكيلع ريغت نأ ديرت ىداولاب اليخ نأ مكتربخأ ول متيأرأ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف «شيرقو بهل وبأ ءاجف ءوه ام رظنيل ءالوسر لسري
 : ىلاعت هلوق لزنف ءانتعمج اذهلأ مويلارئاس كل ابت :بهلوبأ لاقف .ديدش باذع ىدي نيب مكل ريذن
 بهل ربأ وه ةكرابملا ةوعدلا كلت ىف ةضراعملا ريبك نأ ىلع لدي اذهو .(«بتو بهل ىبأ ادي تبن )
 هللا ةلاسر ىه امنإ ؛ةليبق نم نطب وأ ةرسأ ةيبصع اهنأ سانلا ملعي اليكل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا مع
 .هقلخ ىلإ ىلاعت

 : ىلاعت هلوق هيلع لزن نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ملسم ىورو
 مكنع ىنغأ ال ءمكسفنأ اورتشا «شيرق رشعم اي:لاقو فقو تايآلا ( ..نيبرقألا كتريشع رذنأو)
 نم كنع ىنغأ ال هللا لوسر ةمع ةيفصاي ءائيش هللا نم مكنع ىنغأ ال بلطملا دبع ىنباي ءائيش هللا نم
 ثيدحلا اذهو .ائيش هللا نم كنع ىنغأ ال ءلام نم تئش ام ىنيلس هللا لوسر تنب ةمطاف اي ءائيش هللا
 0 .هدئسم ىف دمحأ مامإلا هلثم ىورو ؛ىراخبلا طرش ىلع جرخم

 كتريشع رذنأو) هلوسر ىلع ىلاعت هللا لزنأ لل: ريثألا نبال ريبكلا خيراتلا ىف ءاج دقلو - ١
 ؛ضيرملاك هتيب ىف سلجف ءاعرذ قاضو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع كلذ دتشا «نيبرقألا

 110110100101010 يي
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 عدتالو مهعداف :هل نلقف «ىتريشع رذنأ نأ ىنرمأ هللا نكلو ءائيش تيكتشا ام :لاقف «هندعي هتامع هتتأف

 .كبيجم ريغ هنإف «مهيف بهل ابأ

 .نيعبرأو ةسمخ اوناكف «فانم دبع نب بلطملا ىنب نم رفن مهعمو مهاعدف

 سيل هنأ 0 ؛ةأبصلا 0 0-0 6-0 0 ا 2-0 0 بهل وبأ 0

0 

 كلذبو ءديعولاو راذنإلاو «ديدشلا ضارتعالا نم فينع وج قاخب بهل وبأ رداب دقف «نايبلا

 ىلإ هلوق لجأ اذلو :ةضرتعم لاح ىلإ ددرتلا لازف ءاددرتم لصألا ىف ناك ولو «ضراعم لك عجشي

 : لاقف فقوو «ةيناث ةرم مهاعد :ريثالا نبا لوقيو

 (هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «هيلع لكونأو هب قّأو «هنيعتسأو هدمحأ هلل دمحلا ١

 سانلا ىلإو ؛ةصاخ مكيلإ هللا لوسرل ىنإ وه الإ هلإ ال ىذلا هللاو ,هلهأ بذكي ال دئئرلا نإ ٠ لاق مث

و «ثولمعت مب نيساحتلو نوظقيتست امك" نشبتو «ذومات امك نقوم هلا فاك
 رالوأادبأ نجل اهنإ

 . (ادبأ

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر بيبح بلاط وبأ رداب لب ءبهل بأ ردابي مل ةرملا هذه ىفو

 .ةأداعم ريغ نم نكلو عبتم ريغو «نواعي نكلو «قفاوم ريغ لاقف «عبتي مل نإو

 ونب ءالؤهو «!! كئيدحل اقيدصت دشأو كتحيصنل انلبقأو «كتنواعم انيلإ بحأ ام: بلاط وبأ لاق

 كطوحأ لازأ ال هللاوف «هب ترمأ امل ضماف بح ام ىلإ مهعرسأ ىنأ ريغ مهدحأ انأ امنإو «نوعمتجم كيبأ

 .بلطملا دبع نيد قارف ىلع ىنعواطت ال ىسفن نأ ريغ «كعفنأو

 1110 :لاق لب « امئاد جوجل لطابلاو ٠ ءبهلوبأ تكسي ملو

 .انيقب ام هنعنمنل هللاو : ( ارصم ) بلاط وبأ لاقف
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 نمو هلفك نم ىلع قيفشلا فقوم هنأل ء ليلعت ىلإ جاتحي ال بلاط ىبأ فقوم نإ -
 ناكف مهنسأ نكي ملو ءهينب ةيقب نود بلطملا دبع هراتخاو ءبلطملا دبع هدج دعب هلفاك ناك دقف «هابر

 ىتح ؛اهقحب ماقف «هطوحيو هظفحي نأ هيأ ةيصول ابيجتسمو «ةبحملاو ةقفشلا ىعادل ابيجتسم ىبنلا عنمي
 نوكتف هب ىصوملا ربكب ربكت ةطايحلا نأ دجوو ءايوق ايوس اباش ملسو هيلع هللا ىلص دمحم راص نأ دعب
 .ةياعر تناك نأ دعب ةعفادم نوكتو «ةياصو تناك نأ دعب ةنواعم

 ةيبصعلا هبجوت ام لب ةبارقلا هبجوت ام نلعأ امف ءبهل ىبأ فقوم وه ليلعت ىلإ جاتحي ىذلا امنإ
 ؛كلذ لعفي مل ؛هيمحي نأ هيلع نأو ؛ببرقلا هبيرقو هتبصع ملسو هيلع هللا ىلص دمحم عم هلعجم ىتلا
 ىف الخد دق انوكي ملو ؛سابعلاو ةزمح تكس امك ءهيخأ بلاط ىبأ ىلإ رمألا اضوفم تكسي ملو
 .بهل وبأ كلذ لعفي مل ؛مالسإلا

 نقوم ا اذهل هلعف انكردأ وأ «هفقوم ريسفت انيلع لهسل هب طيحأ امو « هتعيبط ىلإ اليلق انرشأ ول انلعلو
 .ءاوس ىلع مهرفاكو مهملسم هتبارق فلاخو مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم ىداع ىذلا

 ةزعلاو فرشلاو ةدايسلا نوبلطي هتوخإف ؛هتوخإ ةعيبط ريغ ةعيبط ( بهل وبأ ) ىزعلا دبع ناك دقل
 امئاد ليمي كلذك نوكي نمو «تاذلا بحو «ةرثأ هيفو ءايندلاو لاملا بلطي وهو ءميمصلا ىبرعلا قلخلاب
 هيلع دمحم ةوعد نأ كردأ ديدشلا هئاكذبو ءابارطضا دجويو لاملا ىف رثؤيو «بعاتملا ريثي امع داعتبالا ىلإ
 هتلعج ةيداملا هتعيبطو «ةمواقملا ىف ددشو ءاهمواقف ءاهيمحيوأ اهقنتعي نمل بعاتمل ةمدقت مالسلاو ةالصلا
 , هريغ ساسحإ ىف ركفي ال هتلعج هيف ةرثألا ةعيبطو اهترصنل ءاجر ىف الو ؛ىونعم رمأ ىأ ىف ركفي ال
 .هترسأ نم ةديدم ةليوط ةنواعم ىلإ جاتحي نم ةنواعم ىف الو

 هيلع ناك ام رييغت هركت عتم نم هب لصتي امو ؛لاملا لجأل ارارقتسا الإ ديرت ال ىتلا ةعيبطلا كلتو
 ظ .بارطضا الو اهيف ريبغت ال «ةيطمن ةايحلا ريست نأ ىف بغرت لب «ءابالا

 نإو سابعلا جرخو «ىربكلا ردب ةوزغ ىف شيرق عم جرخي ال هتلعج ىتلا ىه ةعيبطلا هذه لعل
 ىِبَأ تخأ ةيومألا ليمج مأ هجوز وهو «ىسفنلا لماعلا كلذ قوف «ناث لماع كانهو ءاجرحم اهراك ناك
 ىلاعت هللا ىلص ادمحم هللا لوسر هركت تناك «ةدناعملا ةعيبطلا كلتل ايكذم الماع تناك دقف ؛نايفس
 نوميملا امهجاوز موي نم دحاو نرق ىف امههرك ىقتلاو ؛ةجيدخ نينمؤمل مأ هجوز هركتو ؛ملسو هيلع
 .هريغ ناك مأ ببسلا وه جاوزلا ناكأ ىردن الو ءرهاطلا

 1011111113 ا ا ا ايل

 دددكدتملا
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 نأش ولعو «ةبارقلا اهئفطت دق ةوادعلا نارين نأ تروصت ذإ هججؤتو ءهضرخت تناك ةهاركلا هذهبو

 ؛ةبقاصملا نادلبلا لإ كلذ زواجو «برعلا نادلب 1 ََش همسا ركذو «هداهجو هتوعد ىف هب دمحم

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل امذ رعشلا ضرفت نأ ىف نايفس ىبأ تخأ ددرتت تناك دقلو

 : كلذ ىف تلاق دّقف ءادمحم هيمست الو اممذم هيمستو

 انيصع هرمأو انيبأ هنيدو انيلق اممذم

 ءاهمتش ىف همسا ركذت مل اهنأل ,هل امتش سيل كلذ دعو ؛كاحضتسالاب اذه اهرعش ىقلت دقلو

 .ةميمنلاب ىشمت تناك اهنإ ءءاسنلا نم تاهيفسلا ةفص كلذ عم اهيف ناكو «( دمحم انأو ءاممذم نونعليو

 هلام هنع ىنغأ ام *بتو بهل ىبأ ادي تبت» اهيف ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو «ةوادعلا نارين دقوتف

 نم لبح اهديج ىف *بطحلا ةلامح هتأرماو *بهل تاذ اران ىلصيس *بسك امو
 , !#70كسم

 ؛همحر برق عم مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمو ؛قحلل هتوادع ىف رسلا وه اذهو ءبهل وبأ وه اذه

 .ددلو نأ تقو هتدالول رس هنأ عمو

 هيف هتهرك ىتلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةوعد نم هفقوم كلذو ءبهلوبأ اذه - 5

 نبا عبطو «ىداملا معلا عبط 00 سا سر بم

اعي ال هنأب ء يموت هنأ ردو مدعو ةالصلا هيلع دمحم ةوعدل درا «بلاط وبأ امأ
 ءاهدن

 أ نكي مل بلاط وبأ هاف ا ريع و

 وبأ ناك «تناك 0 ىأ ىعراقسال هلا 5 اننيو مو لع ىلع لا ىلم نا
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 بلاط وبأ ناك ةميركلا ةايحلا بابس أ نم ءيش لك ىلع هلارثؤم لاملل ابحم بهل بأ ناك امنيبر
 نم بلطلاب ىلوأ هذنع ةءورملاف «هبلط ليبس ىف هتوورم لذي نأ ريغ نم ليلقلاب للملا نم ىفتكي

 دروع نوكي نأ بلاط وبأ لبق اله لكلو ءادودجم نكي ملو ءادودحم ناك كلذلو «لاملا نم راثكتسالا

 هل هتيجسل باجتساف ؛هتضاقت ةميركلا ةيبرعلا ةرصانملاو «ةءورملاو ةقفشلا نأل ءاريصن مالسلاو ةالصلا هيلع
 .ىلاعت هللا هضبق ىتح «دئادشلا لك ىف ارصانم رمتسا لب «ىلو الو ؛ناكتسا الو نهو امو

 وعدي امسيف لخدي مل هنأ ىف ةبارغلا امنإ «مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل هترصن ىف ةبارغلا تسيلو
 ضعب هلوقي مهول عفد كلذ نأ لبق نم انركذ دقو "”«ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ) !! هيل
 > .ةيلهاج ةيبصع تناك مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةوعد نإ ؛نيمهاولا

 : لوقي ذإ ؛مالسإلا ىلإ ليمي هنأ هلوق نحل نم رهظي ناك امك ملسأ ول هنأ ريثك نبا ركذ دقو
 انيبم كاذب احمس ىئتدجول ةبسمراذحوأ ةماللا الول
 0 ناك دقو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم اوداع امك ءادعأ هل نوكرشملا ناكل ملسأ ول

 نيد ىلع ىقيي نأ ىلاعت هللا دارأ نكلو ؛همكح ىلإ نأمطبو هلوق عمسي ىذلا بوبحما نيمألا كلذ لبق
 1 لوسر ناكو :٠ كلذ ىف ريثك نبا لاقو «تامهلدملا طسو ىف ادضعو ىبنلل اءدر نوكي ىكل ؛هموق
 ؛ ىماحيو «هنع عفاديو ؛هيلإ نسحيو ؛هيلع ونحي ناكو ؛( بلاط ىبأ ىلإ ىأ ) هيلإإ ىلاعت هللا قلخ بحأ
 ايعيبط ابح هبحب هبلق نحتما دق ىلاعت هللا نأ الإ «مهتلخ ىلعو ؛ ؛مهنيد ىلع هنأ عم كلذ ىف هموق فلاخيو

 ملسأ ول ذإ «ةيامحلا نم هلوسرل هعنص امو ؛ىلاعت هللا ةمكح نم هموق نيد ىلع هرارمتسا ناكو ءايعرش ال
 ؛هنومرتحيو هنوباهي اوناك الو :ةملك الو ؛ةهاجو شيرق ىكرشم دنع هل ناك امل ءبلاط وبأ
 عاوأ هقلخخ مسق دقو ءراتخيو ءاشياام قلخي كيرو ؛هيإ ءوسلاب مهتتسْلأو مهيديأ اود ؛ هيلع اوءرتجالو
 . "”اسانجأو

 هئاقدصأ نم فرعي نم وعدي ةيرس ءادتبا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةوعد تناك - ٠

 ؛هبابحأو هئاقدصأ نم هسفن تطلاخو مالسإلا ةشاشب قاذ نم لك وعدي مث : :هسفنك اوناك نيذلا هئايلوأو

 رمألا نكلو «ةينلع ةوعد نم ءىدبلا قحللو «ىفولا لخلل ةبحمأ ةوقب ؛قحلا ةبلاط ةدئفألا هيلإإ ىغصت تناكف
 .ةرئاد قيضأ ىف ناك نإو ملعف ؛اليوط ىفخي ال قنارونلا

 تيب لهأ ةوعدب أدب امكو ءرهجلاو ؛نالعإلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىلوتي نأ دبال ناكو
 ؛ نمؤي نم نمؤي هتبارق ىوذ نيب هنلعي ىلاعت كلارمأ ذخأ دققف ءمهنيب وهو ؛هيلع ىحولا قرشأ نيذلا «ةوبنل
 .رفكي نم رفكيو

 4١ ص  ج ةياهنلاو ةيادبلا (1) ."4 سي ةروس(١)
 1“1“100010101011111+آل ل ملل 1 ا يس ل
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 8 مد
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 ضعب الإ بجتسي ملو ؛هتريشع نم در دق مهرثكأ نأ ايلج احيضاو ىأرلا ىداب ودبي هلعلو
هاج نم لوأ ةريشعلا ب نم ناكو «بلاط نقب ةأرما ةمطافو ؛ةيفصك ةرهاطلا ةريشعلا ءاسن

 «ةوادعلاب ر

 ام ةوعدلا نا ىلع ىدام ليلد اذه ىفو ؛بهل وبأ همع بيرقلا هيبرق وهو
 ثاعبنا نم تناك

 .ينابر ءاعدل ةباجتسا تناك لب «ىلبق

 عماستو ءافصلا ىلعأب تناك دقف «نيعمجأ برعلل انالعإ «نيبرقألا ةريشعلل ةوعدلا نالعإ ناك

 ةمحر ثعب تنل اراهظإ مث «شيرُمل مالعإلا ناك دقف ؛«ةصاخ ةريشعلل باطخلا ناك اذإو (سانلا اهب

 ترشتنا كلذبو ءاهلهأ ريغ نم ةمركملا ةكم نوشغي نيذلا هتوعد ىف ركاذتو «نابكرلا هب تعماست «نيملاعلل

 الو «مهل ةهباجم الو ؛:نيكرشملل ةدناعم ريغ ىف اهغالبإب هفلك ىذلا هبر ةلاسر غيلبتب ةيدمحملا ةوعدلا

 «رمشي هنكلو ؛باشعألاب ةاطغم ضرأ ىف بذعلا ءامل ىرسي امك ؛ءافختسا ىف ريست تناك دلو

 لوفختسي انيد مالسإلا اوضترا نيذلا ناكو ؛أيفختسم ناك ولو ومنيو «تبنيو
 ءاهنورهظي الو مهتدابعب

 نيرهاجم ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ نوبهذي اوناك مهنأ فرع امو ءاهيف نول صي ةمركملا ةكم باعش ىلإ نوبهذيو
 .ةدابعلا هذهب نوفختسي اوناك نكلو « نيدحتم

ا ةوعد تينب نيذلا ةباحصلا ةيلع مهو كلذ 5 يزبك مالسإ ىور دقلو
 اوناكو ؛مهيلع مالسإل

 .ىدمحما غالبلا دعاوق ىف ىلوألا ةماعدلا

 رسمؤت امي عدصاف
 *نيكرشملا نع ضرعأو رمؤت امب عدصاف) : ىلاعت هلوق ةرعدل جردت ىف لزن - ١

 دقلو *نوملعي فوسف *رخآ اهلإ هللا عم نولعجي نيذلا *:يئزهتسملا كانيفك انإ

 *نيدجاسلا نم نكو كبر دمحب حبسف *نولوقي امب كردص قيضي كنأ ملعن

 ىصقأ ةرعدلا غلبت نأ ىلإ ةوعد ةميركلا تايآلا هذه تناكف 276 هيقيلا كينأي ىتح كبر دبعاو

 . سوفنلا ىف اريثأتو:فيلكتلا ىفارثأ اهتافيلكت دعبأو ءاهبتارم

يا لق ةيعمحلا سانلا ةوعذب لماكلا فيلكتلا نأ ىري نه ةريسلا باتك نمو
 هلوق لوزن نم ًادت

 تاميركلا تايآلا هذه لوزن ىف لاق دقف ءريثك نبا ءالؤه نمو (نيبرقألا كتريشع رذنأو) : ىلاعت

 كتريشع رذنأو» : ىلاعت هللا لاق (.ةلاسرلا غالبإب مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرو هللا رمأ) ناونعب ءهصن ام

 امه ءىرب ىنإ لقف كوصع نإف *نينمؤملا نم كعبتا نمل كحانج ضفخاو *نيبرقألا

 .٠ .٠ رجحل هر ومس 45 - 44 : رجحلا ةروس )١( انيىإ

 ا ا لا ا و ا
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 ىف كبلقتو#موفت نيح كاري ىذلا *ميحرلا زيزعلا ىلع لكوتو *نولمعت

 ىذلا نأ ىأ 4 داعم ىلإ كدارل نآرقلا كيلع ضرف ىذلا نإ :ىلاعت لاقو ''”«نولأست
 :ىلاعت لاق امكءكلذ نع كلأسيل ةرخآلا راد ىلإ كدارل نآرقلا غيلبت ئايلع بجوأو ؛كيلع ضرف
 ةريثك اذه ىف ثيداحألاو تايآلاو"” نولمعي اوناك امع *نيعمجأ مهنلأسنل كبروف)
 ظ ,. "دج

 تقو نم هنأو «ةوعدلا ىف اجردت ةمث نأ ىري ال ريثك نبا ظفاحلا مامإلا نأ ريرقتلا اذه نم ىرنو
 ةيآلا ىف راصتقالا نأو ؛ةماع ةوعدلا تناك نيبرقألا هتريشع راذنإب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلارمأ نأ
 وأ ءمهب ءادتبالا ديفي لب مهيلع ةيآلا هذه ىف ةوعدلا رصق ديفي ال نيبرقألا ةريشعلا ركذ ىلع
 رمحألا اهب بطاخي ةيدمحملا ةلاسرلا نأل ؛مهيلع ةوعدلا رصق ديفي الو  مهريغ ةبطاخم عم (مهنهجاوم

 نكلو «ةديعب وأ ةبيرق ةبارق ىلع ةروصقمب تسيل اهنأو «ةيدمحملا ةلاسرلا مومع ىلع قفاون نحنو
 («ليعبو بيرق نيب قرف الب ؛نيفلكملا نم هريغ ةوعد نمصتي كلذ نأو «باطخلاو ةوعدلا ىف جرد اذه

 باطخلا «كتريشع رذنأو» : ىلاعت هلوق نأ بسحنو «قيرفت ريغ نم ةباجتسالاب نوفلكم عيمجلاف
 ناك ىذلا مهب عامتجالا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم عادي مل كاذلو «ةريشعلا ىلع روصقم اهيف
 هيجوت نم ديال لب «ةصاخلا نم ةفئاط باطخب ةماعلا فلكي نأ لوقعملا نم سيلو «مهريغ افصلا 5
 .تايآلا رخآ ىلإ «نيكرشملا نع ضرعأو *رمؤت امب عدصاف :ىلاعت هلوق ىف ءاجف هيلإ باطخلا

 ىلاعت هللا ىلص هلوسر ىلاعت هللا رمأ مث : هصن ام ءاج دقف «قاحسإ نبا نع ءاج ام اذه ىكزيو
 ناكو «ةيكرفملا ىذأ ىلع ربصي نأو رمأ امب عدصي نأ ةئعبلا نم نينس ثالث دعب ملسو هيلع
 نم مهتالصب اوفختساو «باعشلا ىف اوبهذ اولص اذإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باحصأ
 ؛نيكرشملا ضعب مهيلع رهظ ذإ ؛ةمركملا ةكم باعش ىف نولصي رفن ىف صاقو ىبأ نب دعس انيبف «مهموق

 ظ ت0 مالسإلا ىف قيرأ مد لوأ ناكف ؛هجشف
 : اذه لبق عضوم ىف قاحسإ نبا لاق دقو
 1 ا
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 ةمركملا ةكمب مالسإلا ركذ اشف ىتح ؛ءاسنلاو لاجرلا نم الاسرأ مالسإلا ىف سانلا لخد

 ىداهي نأو «هب ءاج امب عدصي نأ ملسو هيلع ىلاعت للا ىلص هلوسر رمأ لجو ع هللا نإ مث هب ثدختو

 . هللا هرمأ نأ ىلإ اهب رتتساو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىفخأ ام نيب ةدلا تناكو «هرمأب سانلا

 ضرعأو رمؤت امب عدصاف )ل : ىلاعت لاق مث «هثعبم نم ىنغلب اميف نينس ثالث - هنيد راهظإب ىلاعت

 .4« نيكرشملا نع

 «لحارم ثالث يف تجردت نينسلا ثالث ةدم يف ةيدمحملا ةوعدلا نإ لوقن نأ عيطتسن كلذ نمو

 تيب نمو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نم ةوعدلا تأدتبا ذإ داعملا داز يف ميقلا نبا مامإلا لبق نم اهيلإ راشأ

 هقيدص يلإ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نم ناكف ؛نالخو ءاقدصأ نم مهب لصتي نم ىلإ ترس ةوبنلا

 ديبع نب ةحلطو نافع نب نامثعك هئاقدصأ ىلإ ترس قيتع نمو ؛ةفاحق يبأ نب قيتع ركب يبأ لوألا

 هابرقأو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةريشع نم مهريغو ءريبزلاو ةيفص ىلإ ترس ةوبنلا تيب نمو ؛هلل

 . ةوعدلا بتارم بيترت ىف ميقلا نبا اهيلإراشأ يتلا يلوألا ةوعدلا ةبترم ىه هذهو «نيندأل

 نم « قحلا ةوعدب مهتهباجمو شيرق يف ةماعلا ةوعدلا ةبترم يهو « كلذ دعب نم ةثلاثلا ةبترملا تناك مل

 . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ءابرقأ يلعوأ « ةوبنلا تيب يلع ةروصقم نوكت نأ ريغ

 يلإ رونلا نايرس « اهريغ يلإ ىرست لب « اهيف تأدتبا يتلا دودحلا دنع فقتال ةبترم لك يف يهو

 بلطملا دبع لآ نم هتريشع وعدي ناك امف ٠ , اهلك شيرق ىلإ تجرخ نيبرقألا ة ةريشعلا ةبترم ىفو ؛ «مالظلا

 . ةبراوم ريغ ىف ةرهج مهوعدي ناك لب ٠ ضرألا نم روتسم نك ىف مشاه ىنبو

 نآرقلا نم لزن ىذلا ناك دقق «ةوعدلا هذه ىف ىبنلاهقوسي ناك ىذلا ليلدلا اما لئاس لأسي دقو

 اليلد بلط بلط وأ ءميركلا نارقلا لوح لداج ادحأ نأ ركذي ملو ؛«كلذ دعب هلوزن ىلاوتو ءاليلق ميركلا

 .ميقأ اناهربو «مدق اليلد اوفرعي نأ ريغ نم عابتالا ىلإ مهيدهي ناك ىذلا امف ءهب لدتساو

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا خيرات نم فرع املو «هناذ ىف قحلل تناك ةباجتسالا نأ كلذ نع باوجلاو

 ءطق ةيبرب هل لمع نرتقي مل ىذلا نيمألاو ءطق هبذك فرعي مل ىذلا قداصلا ناك ذإ ملسو هيلع

 ميقتسملا كردملا وه لب ءىركف فارحنا هيف فرعي مل ىذلا لقاعلاو «همراكمل بوبحماو ؛هسفن ىف ىفصلاو

 .لامعأ نم هب لصتا ام لكو ؛هتالماعم لك ىف كاردإلا
 111 النيلي لئلا لل لل الللي الليل ل اللئلئئئلئل ل انااا اليلللئئلللليا ا(!

 احح حجج ةبدمحملا ةثعبلا
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 4 ا ووتر بوح بو وثوب عاق “دس

 ىماستي نأ نع العو «نايب لك قاف ىذلا هنايبب مهيلع هولتي ًأدتبا ىذلا ميركلا نآرقلا اذه ناك مث
 «مهسوفن ىف اهتوق دقفت ناثوألا نوري ذإ ؛ناثوألا ىف مهتريحو «ءالؤه سوفن قارشإ نإو ؛ناسنإ ىأ هيلإ
 اهنولوازي هرثآمو ميهاربإ ننس ضعبو ؛مهلوقع ىلع دروتت ةيوامسلا نايدألا اياقبو ؛مهبولق ىف اهتناكم راهنتو
 ؛ةتيقم ةسفانم وأ ءدقح وأ ءدسح ةعزن مهسوفن ىلإ قبست ملو نورخافيو نوزتعي مهيلإ هتبسنبو «مهجح ىف
 . مهريغ قوع امث

 لاز ةينثولا رابغ نم اهالع امو «ةيفاص اسوفن هعم اونما نيذلاو لوسرلا اوعبتا نيذلا سوفن تناك
 هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم عم ناك ام قوف «مهيلإ هبذجو هرون عمل ىذلا وه هدحو قحلا ناكف ءاكيشو
 : ماسقأ ةثالث ىلإ «قحلا ىقلت دنع بولقلا سانلا قالخأ ىف نوثحابلا مسق دلو .تانيب نم ملسو

 دقو «قحلا ىلإ نورظني نيذلا مه ككاوأو ءرهزملا قحلا جارس ريغ ليلد ىلإ نوجاتحي الو ؛طارصلا ءاوس ىلإ مهيدهي هدحو هنايبف ؛هنايب درجمب قحلاب عنتقي نم وه ةيادهلا ىلإ بيرقلا : لوألا مسقلا
 هب اوقطنف ىدهلا رون لخدف ءتفصو ةمكحلاب تقرشأف «تاوهشلاو تاذللا ىوه نم مهبولق تلخ
 هدحو قحلاف ؛همدقي ناهربب هيلإ ىعادلا قحلا لماح نوبلاطيال كئلوأو ؛هجاهنم ىلع اوراسو «هب اولمعو
 ىلص ادمحم اوعبتا نيذلا كئلوأ مسقلا اذه نمو «سوفنلا هيل تب/رشا ذإ ؛هقدص ليلد هسفن ىف لمحي
 .ةوعدلا لوأ ىف ملسو هيلع هللا

 «قحلا عزاون مهسوفن ىف تطلتخا وأ «ةقباس تامولعمب مهلوقع تألتما موق : ىناثلا مسقلا
 هنايب ىفكي ال قحلا تاذو ؛ مهل ليبسلا رينيو «مهنيعي ناهربلاف «مهسوفن ىف رثأو «مهبولق طلاخ ىذلا ركفلا ثبخ هب اوفنيل «ليلد ىلإ نوجاتحي كلوأو «لطابلاو قحلا نيب هب نوزيمي كاردإ مهيفو «لطابلا عزاونو
 .هريغ ىلع ةيادهلا عزاون حجري ليلد نم دبالف ءيدهلا ىلإ مهريسيو ؛مهيلع ىلوتسي ىكل

 «قحلا تاذل قحلا عبتي الف «هتوقش هيلع تبلغو «ةلالضلا هيلع تبلغ مسق ثلاثلا مسقلاو
 ؛هتريصب ىلع سمط دق هتاذ تقولا ىفو ءقحلا بلط ىف ةصلخم ةريصب هل سيلو ءهبأق ىف رهزي الو
 «قحلل ءادعأ هللا مهلعج نيذلا نورباكملا نودناعملا مه ءالؤهو «ةواشغ هكاردإ ىلع ناكو «هبلق ىلع متخف
 قحلا نوعنمي ؛ةعنامم الإ ةقالعلا نوكت الف ءهتعفادم هباحصأ فقومو ؛هباحصأ ةاداعم مهفقوم نوكي ءالؤهو
 .فيسلا الإ مهنيب نوكي ال كلذلو ءىذألا اوعفديل ءالؤه مهعناميو «رشتني نأ نم

 بائتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل ) : ىلاعت هلوق نإ ىلازغلا لاق دقلو
 هللا ملعيلو :سانلل عفانمو ديدش سأب هيف ديدحلا انلزنأو ءطسقلاب سانلا موقيل نازيملاو
 ."""زيزع ىوق هللا نإ ؛بيغلاب هلسرو هرصنب نم

 )١( ديدحلا ةروس : 76.
 لا

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا مئاخ ماا ارح 11111
 ب بييبيبييبيبيبييحئيرررلاا
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 نيقباسلا نم مهعم نمو ريبزلاو نامثعو ؛ديزو ىلعو ركب وبأو ةجيدخ نولوألا نونمؤملا ناكو

 مهنمف ٠ مكاو راجعإلاب ميركلا نارقلا مصاحب نم ؛«مهدعب نم ءاج مث «لوألا فنصلا نم ةنارألا

و «قبسلا لهأ اوناكف ءداهجلا ناكو . ميثالا ىدتعملا ناكف ؛ىوغو لض نم مهنمو ءرصبأو ىدتها نم
 ام

 .ىذختسي قحلاو ءرطيسي رشلا كرتي نأ ةدلاخ ةوعد بحاصل ناك

 هير رمل ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةيباجتسا

م وعدي ناك نأ دعبو ؛هبر رمأل ملسو هيلع هللا ىلص دمحم باجتسا - 6
 ىف هرعدي ن

,هاقلي نم لك وعدي ذخأ ذئدعب 'نيبرقألا هتريشع ىلع ةينلعلا ةوعدلا در داعب
 ىشغي ذخأو 

 قحلا ىلإ ةوعدلا ىف ادهج رخددم ريغ «هبر ةلاس ر غيلبتو «هنيد ىلإ وعدي ةمركملا ةكم لوح علا قاوسألا

 : ريثك نبا كلذ ىف لوقيو هل كيرشال «هدحو ىلاعت هللا ةدابعب ةينادحولاو

 ارسو ءاراهنو اليل ىلاعت هللا ىلإ وعدي رمتسا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ دوصقملا ١

 <. نق سانلا عبتي ءهداص كلذ نع هدصيالو ءدار كلذ نع هدري الو فراص كلذ نع هفرصي ال ءاراهجو

 فيعضو «دبعو رح نم هيقَل نم وعدي ؛جحلا فقاومو مساوملا ىفو ؛مهلفاحمو مهعماجمو ؛مهتيدنأ

 سانلا داحأ نم هعبتا نم ىلعو هيلع طلستو ءءاوس عرش كلذ ىف قلخلا عيمج «ريقفو ىنغو ءىوقو

 . "7 ( ءايوقألا ءادشألا مهئافعض نم

 خيراتلا هبقل ىذلا ماشه نب ورمع مهيناثو 02050 همع هيلع اظالغإ | مهدشأ ناكو

 ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل ىلوق وأ ىندب ىذأ هنم نكي ملف لوألا امأ, لهج ىبأ بقلب قحب ىمالسإلا

 ؟ هتلناعم تناكف ارجاف ناك دف امهيناث امأو «هتيامح نع دوعقلاب ىفتكي الو .هتوعد ةمواقم ىف ةغلابم نكلو

 | ةكرح يف لوقلاب هصخنسو ءايغبو انانعإ ءافعضللو «لمعلاو لوقلا يف اروجف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل

 نم عقي ال ىذلا لوذرملا ىغبلا كلذ ىلإ هرج ىذلا فقوملا اذه ىإ هتعفد ىتلا ثعاوبلاو ءداهطضالا

 .ميرك

 هئاقتلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم عبتي ناكف «ةوعدلا ةبراحم فقوم هفقوم ناك بهل وبُأ

 ىلإ نيعماسلا اعدو ؛هركان هيف وعدي ىدن وأ لفحم ىلإ بهذ املكف ؛جحلا مسوم ىف ةيبرعلا لئابقلاب

 :اويجشتالا

 )١( ص!" ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ١ .
 1 لالالا لأ لا لكل اللا شلال ل الا ال لالا فال لذ قا الا لطالما ل ا لا ال اجا الل الكلام ان اج اجلا لال الا ااا ا7/ ا

 ةبدمخملا ةنعبلا
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 يم

 ل ل ا ب يي

 تيأر :١ لاق دابع نب ةعيبر هل لاقي لجر ربخأ :لاق «هيبأ نع دانزلا ىبأ نع دمحأ مامإلا ىورو
 ااوحلفت هللا الإ هلإ ال اولوق سانلا اهيأي :٠ لوقيوهو «زاجلا ىذ قوسم ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 تلأسف ءبهذ ثيح هعبتي «بذاك ءيباص هنإ : لوي هجولا ءيضو لجر هءاروو «هيلع لوعمتجم سانلاو

 هللا لوسر تير : لاق هنأ هانركذ ىذلا اذه ةعيبر نع ةدايزلا ضعب عم كلذ لثم ىقهيبلا ىورو
 لجر هءاروو ؛هللا ىلإ مهرعدي مسوارام ل ولات يور را لج ميرا ياحلو

 ؟اذه نم :تلق :مكئابأ نيدو مكنيد نع اله مكنرغي ال سانلا اهيأ 0 لومي وهو ,هأتنجو لفت لوحأ

 :ا(:ةنمع يقل وبأ :ليق

 نوضراعملا هراتخخا وأ هسفنل كلذ راتخا هلعلو «طبثملا وه نوكي نأ لبق بهل ابأ نأ اذه نم ىرنو
 حبشرت اذهف «هبذك امحر برقأ هنأ عمف بيرقلا هبيرق وه ذإ ؛هقيدصت ىلإ ىعدأ نوكيف «ةيدمحما ةوعدلل

 أله هنود زجاحي ال ؛ عطاس رون هل هتاذ قحلا نأ لالضلاو دقحلا هاسنأو .مالسلاو ة ةالصلا هيلع هقدصل

 .ةيداملا برآملا ةرطيسو ؛ىوهلا ةبلغو «نطعلا قيض نم دلوتي نفألا هنكلو «ههابشأو

 : ىلاعت هلوق لزن نيح نم داهجلا ءبع مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم لمح دقف نكي امهمر

 بحص نم هب ىلاعت هللا مهاده نمب مدقتو "”(نيكرشملا نع ضرعأو ؛رمؤت امب عدصاف)
 ىلإ ةملكب رشنلو «نيقباسلا اوناكف ءمهسفنأ مهنم ىرتشاو «لطابلاب قحلاو ؛لالضلاب ىدهلا اورتشا مارك
 .اليلق اددع اوناك نإو ءاوقبس نم

 4 عشلا روس (1)

 واق لا لالالالا لازالوا ماجلان اال لالالالا مااا الالاف رااالاراقاطاو لازال اطال اللا لارافلطا لالالا لالالالا الالاف الالام

 و
 ملسو هبلع هللا يلح نييبنلا متاخ

 ا 22 تت تب ب ا ا
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 نوفياسلا نوقياسلا

 ةضور هتيب تلعج ىتلا لوسرلا نكس «نينمؤملا مأ ةجيدخ ماركلا ةعبرألا قبس ىلإ انرشأ - 3٠
 دجيو «ةاساوملا دجيف .«ىلاعت هللا ليبس ىف ةلضانملاو «ةادعالا ةرادع ةاناعف دعب اهيلإ نكسيو «نانئمطالا

 ا ل

 .ناتهبلاو
 ميهاربإ ناك اذإو «ىلاعت هلل هبلق صلخ ىذلا قيدصلاو «ىفولا ىلولا قيدصلا ركب اب انركذ مث

 00 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دمحم ليلخ نيقدصملا ريبك قيدصلاف هللا ليلخ ءايبنالا وبأ

 نم ملع امدنع مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب ناميإلا ىلإ ىعس هنإ لب «ءملسأ نأ متع ام هنأ ىلإ انرشأ
 ا يول مازح نب ميكح

 عم ع انتقاب نمؤملا ناكف ؛ هنامياب هملعي همع 5 ل داعف «هذحو ردقو ركف هنكلو ل ةراشتساب مه لف

 .باهإلا ةضاضغو رغصلا

 ملأ . شيقل شيق بسأ اكو ءالهساجحم سوق الم ركب اك (: قاحسإ نب دمحم هيف لاق

 هنوفلأيو هنوتأب هموق لاجر ناكو «فورعم قلخ اذ ارجات الجر ناكو «رسو ريخ نم اهيف ناك امب شيرف

 © نمم هموق نم هب قثو نم مالسإلا ىلإ وعدي لعجف « «هتسلاجم نسحو هتراجو هملعل ؛رمالا نم دحاو ريغل

 هللا ديبع نب ةحلطو «نافع نب نامثعو « ماوعلا نب ريبزلا ىنغلب اميف هيدي ىلع ملسأف «هيلإ سلجيو هاشغي

 مهنع ىلاعت هللا ىصر فوع نب نمحرلا كبعو «صاقو ب نب لعسو
 . 1! (نيعمجأ

 بهذ مث ( هيفراعو ,هنالخو هئاقدصأل ةوعدلا تسب ركب ا ليخأو ئه نينلل ءالؤه مدق لقو

 «حارجلا نب رماع ةلديبع 3 ؛نوعظم نس نامثع مهنم انساب ةالصلا هيلع ىبنلا ىلإ ىرخأ ةفئاطب

 .مقرألا ىبأ نب مقرألاو ءدسألا دبع نب ةملس وبأو

 )١( حج ةياهنلاو ةيادبلاو . ماشه نبا 5 هريس ١ ص 559 .

 [1 1غ!!! 1111!!! !!!١1١1 11111114111411!!! بيلا

 00 ةبدمحملا ةيعبل ١
 انزل 8.

 ا 2 2 ا ا ا ااا ا ا ا ا “١ ١:١“ ١“ ١“ ١“ ١ ١ أ ١ “١_١ ١# ١ أ أذ أخذ ١“ :أخ#1#187أذأ1اا ا: م١اأاأااماااا0اااا_ ماأااااان:ا0انا0ا0ار0رخا0الا اناا خام ا ا ا ا 22232

 ل ل ل ل و ا و ا ا نا اخ ا ل د ا ا ل

 نإ“ ل إب نبى با إال وإن فى إناث نيك بثوب لإ“ إو بك د بكد لاك إب نبش وا ىلا نوب نجى“ نون نابت
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 رص باو بج حصا حج حج جوج حوحو وح حرج جوج وج و وح وح جوج حو ونوح حب حوض روحو وجو بوح جو جيون حو جو حو وح يو حو م و وو ووو ووو مم

 2 لي ا ل ل ل ل ا ل ا ل ا اا

 م تفص نم ةراتخم ةرفص صالخإو «هللا لضفب ومني ددعلا ذخأ
 ما مهنمو ؛نهبولق ماا لخد ءاسن مهنمو ,نيثالثو ةينامث ددعلا غلب ىتح مهبولق تماقتساو
 .نيلوألا نيقباسلا نم ناك ليفن نب ديز اهجوزو ؛باطخلا نب رمع تخأ ليمج

 نكلو عمجلا رثاكتي نأ لبق مالسإلا ىلإ ةرعدلاب نيدهاجم نوملسملا جرخي نأ ركب وبأ دارأ دقو
 ءاددع رثكأو رفوأ عمجلا نوكي ىتح «ثيرتلا ىأر غيلبتلاو ةوعدلا بحاص مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم
 هيلع دمحمب لازام قيدصلا نكلو ءاليلق ادع ةقيقحلا ىف اوناك إو ؛ةيبسنلا ة ةرثكلا ةزع ددعلا عم هنأل

 راذنإب تنلعأ دق ةوعدلا نأ رهظيو «نالعإلا ىلإ ءافختسالا نم اوجرخي نأ لبق ىتح مالسلاو ةالصلا

 ماوبوهتواههلورم ويا ركو يابا يروج كار عر ىلنق ركاتزبب نيبرقألا ةريشعلا
 .ةأوانم الو ةقفاوم مهل فرعي

 كلذ لبق ليلج لمعب ماق مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمو ءركب وبأ جرخ دقف نكي امهمو
 يلع ىلاعت هللا ىلص دمحم جرخو ءاهيف مالسإلا ىلإ عدي هتريشع ىلإ لجر لك ثعبن دقف «جررخل
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرو ءابيطخ ركب وبأ ماق " ؛مارحلا دجسملا ىلإ ركب وبأ هعمو ملسو
 ىلص ىبنلا دعب ىأ ) هلوسر ىلإو هللا ىلإ اعد بيطخ لوأ ناك : هصن ام هتياور ىف ريثك نبا لاقو . سلاج
 ءاديدش ابرض دجسملا ىحاون ىف هوبرضف نيملسملا ىلعو ركب ىبأ ىلع نوكرشملا راثو ؛( ملسو هيلع هلل
 . ©” اديدش ايرض برضو ءركب وبأ ءيطوو

 ءافصلا دنع بلطملا دبع ىنبو «مشاه ىنب ةبطاخم ىف مالسإلا نالعإ دعب اصوصخو ؛كلذ دعب
 نب ةديبع ملسأو (ىْوَل نب بعك دالوأ نم نوعظم ونب ملسأف ؛مالظلا ىف ءوضلا راشتنارشتني مالسإلا لخأ

 ىبأ نب ريمعو «باطخلا نب رمع تأ ؛ةمطاف هتأرماو «لفون نب ديز نب ديعسو بلطملا نب ثراحل
 نإو «رارحألا ةكم لهأ نم مهريغ اذكهو - ركب ىبأ تنب ءامسأو «ىلذهلا دوعسم نب هللا دبعو «صاقو
 .ةساير ىوذو لام ىوذ اونوكي مل

 ىلوم وهو ؛قيدصلا ركب ىبأ ىلوم ةريهف نب رماع مالسإلا ىلإ قبسأ اوناك دقو «ءافعضلا نمو
 .هنع هللا ىضر ركبوبأ هارتشا دسأل

 ىلإ بسلو ( ىهور هنأ لاقيو ؛«ناعدج نب هللا لبيع ىلوم هنأ لاقيو ؛كلائس نب بيهص منن

 .مورلا ضرأ ىف ة اريسأ ناك هنأل «مورلا

 )١( ص  ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا .” .
 223232001010101 اللا للللللللا

 ملسو هيلع هللا يلح نيببنلا مئاخ نضل حتت
 تك اح احح احح احح احح اح مح احح اح احح اح حا حاحا حاحا احح احح احح احح



 .هقتعأو ركب وبأ ارتشا ىتح ,هوبذع نيكرشملا ضعبل ىلوم ناكو «يشبحلا لالب مهنمو
 هنب رامعو .جحذم نم ناطحق برع نم رساي ناك دقو فنار راهيعووسلاب مهنمو

 ىف همأ عبتي قرلا ىلع دولوملاو «قرلا ىلع هتدلوف ءمهل ةالوم تناك ةيمس همأ نأل ؛موزخم ىنبل ىلوم ناك

 .برعلا ىلإ ىرس ىذلا قرلا ىف نامورلا ماظن ناك كلذكو «هتيرح ىف هابأ عبتي الو ءاهقر

 ايندلا ريخ ىلإ اوعراس دقو مالسإلا ىلإ اوعراس نيذلا ءافعضلا نم هريغو «ترآلا نب باهخ مهنمو

 ىلع نمن نأ ديرنو) ىلاعت هللا لاق امكو ؛ءاهتنا ريخلا اولان دف «ءادتبا اوذوأ دق اوناك اذإو «ةرخآلا ريخو

 .©04 نيئراولا مهلعجمو ةمئأ مهلعجمو ءضرألا ىف اوفعضتسا نيذلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةوعد رمأب ملع الإ تيب نم امف ة ةريثك اتويب مالسإلا لخد دقو

 لام بلق نم وأ« «ملسم نم ةمركملا ةكم تويب نم تبي المخ ام هنإف «هناذ ىف اليلق ددعلا ناك اذإو « ؛ملسو

 نمو .اهترطيس دقفت تذخأ راجحألا نأو ءاهدعاوق نم ىتؤت ناثوألا ةلود نأب كرشلا لهأ سحأو «هيلإ

 ىلإ هلع دمحم وعدي نأ ىفكي ناك هنإف ءاهب ناميإ نعال ءاهمساب هديري برأ نعف اكسمتم رمتسا

 تلاز ىتح ريسي ريكفت الإ وه امو ءاهتناكم نع ناثوألا تليازت ىتح ؛هل كيرش ال ىذلا مويقلا ىحلا

 . هئاولغ ىف رداسوأ نمؤم ريغ وهف اهب كسمت نمو ؛راجحأ اهنأ زواجتتالار اجحأ تراصو ؛ماهوألا

 ىشغيف «عومجلاب ىقتلي ذخأ دقو «هب رمأب عدصي نأب هيبن هللا رمأ نأ تقو نم - 4

 ءاعيمس دجي امدنع لئابقلا ايعاد جحلا كسانم ىف فقيو «هبر رمأب اعداص ىداونلا لخخديو ءايعاد قاوسألا

 ةربنا رون قارشإبو «ةوعدلا بحاص ةحامس ىف ىلاعت هللا هب ىحوي امب مهبيجيف هنولأسي «مهركاذي داحآلاو

 | نم دجوو «نيمراضم اراج وأ «نيرمتعم وأ اجيجح ىلاعت هللا تيب ىلإ دفت ىتلا لئابقلا ثيدح حبصأ ىتح

 ةوعدلا لوصو ةلدأ نم لعلو ؛هتينادحوب نونمؤيو ؛هتوعد نوعمتسي ؛مالسإلا ىلإ مهتدافأ تغص نم لاقل

 . ةءونش دزأ نم دامض مالسإو ؛ىرافغلا رذ 5 مالسإ لئابقلا ىلإ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تيتأ : مرذ بأ ىأ ) لاق هنأ ىرافغلا رذ ىبأ مالسإ ىف ىقهييلا ىور

 راشبتسالا تيأرف ءهللا لوسر ادمحم نو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ هللا لوسراي كيلع مالسلا : تلقف «ملسو

 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هجو ىف

 5+ :ضصقلا ةروش (1)
 نا ل ل ل
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 ةوعد نأو ءرافغ ىنب ىلإ ىرس مالسإلا ربخ نأ اهاضتقم نم ةقباس عئاقول ةجيتن كلذ نأ رهظيو
 ىبنلا قدص فرع ىتح ءاهنع ثحبلا ىلع رذ ابأ تئعبف مهيلإ تلصو دق هموق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا
 .هيلإ ءيجي نأ لبق مالسلاو ةالصلا هيلع

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعبم رذ ابأ غلب امل» :لاق سابع نبا نع هدانسإب ىراخبلا ىورو
 نم ربخلا هينأي ىبن هنأ معزي ىذلا لجرلا اذه ملع ىل ملعاف ىداولا اذه ىلإ بكرا هيخأل لاق ملسو
 «رذ ىبأ ل عجر مث عهمالك نم مب هملق ىتح رخالا قلطناف« ىنتئا مث ؛هلوق سس عمساف ءءامسلا

 لوسر سمتلاو «دجسملا ىتأف ؛«ىنتيفش ام :لاقف ,رعشلاب وه ام امالكو ؛قالخألا مراكمب رمأي هتيأر :لاقف

 هآرف ءعجطضاف «ليللا ضعب هكردأ ىتح ؛هنع لأسي نأ هركو «هفرعيال وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 ءيش نع هبحاص امهنم دحاو لأسي ملو «هعبتف «هتفايض ىلإ هاعدف «بيرغ هنأ فرعف بلاط ىبأ نب ىلع
 ىلإ داعف «ىسمأ ىتح ىبنلا هاري الو «مويلا كلذ لظو دجسملا ىلإ هدازو هتبرق لمتحا مث «حبصأ ىتح
 امهنم دحاو لأسي ال هعم هب بهذف هماقأف .هلزنم ملعي نأ لجرلل نآ امأ : لاقف ىلع هب رمف ؛هعجضم

 ىذلاب ىنثدحت الأ :لاقف «هعم ماقأف كلذ لثم ىلع داعف ؛ثلاثلا مويلا ناك اذإ ىتح ؛ءيش نع هبحاص
 هللا ىلص هللا لوسر هنإو ؛قح هنإف :لاق ...هربخأف ءتلق ىندشرتل اقاثيمو ادهع ىنتيطعأ نإ لاق «كمدقأ
 نإو ءاملا قيرأ ىنأك تمق كيلع فاخأ ايش تيأر نإ ىنإف «ىنعبتاف تحبصأ اذإف ؛ملسو هيلع ىلاعت
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع لخد ىتح «هوفقي قلطناف لعفف «ىلخدم لخدت ىتح «ىنعبتاف تيضم

 عجرا ٠ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل لاقف ؛هناكم ملسأو هلوق نم عمسو ءهعم لخدو ؛ملسو هيلع

 جرخف ؛مهينارهظ نيب اهب نحرصأل قحلاب كثعب ىذلاو :لاقف  ىرمأ كينأي ىتح مهربخأف كموق ىلإ
 , 2) هوعجضأ ىتح «هوبرضف ؛هللا لوسر اذمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : هتوص ىلعأب ىدانف ىتأ ىتح

 ؛ ماشلا ىلإ مكتراج قيرط اهنأو «رافغ نم هنأ نوملعت متسلأ مكليو : لاقف «هيلع بكأف «سابعلا ىَنف
 .ايناث سابعلا بكأف هيلعاوراثأو ؛هوبرضف اهلثمب دغلا نم داع مث مهنم هذقنأف

 تملسأ رافغ نإ ةاورلا لوقيو «ةمركملا ةكم جراخ هؤبن عيذي لحخأ لق مالسإلا نأ ىرن اذه نمو

 هربخ لصو لب ؛ةمركملا ةكم نم ةبرقم ىلع مه نم ىلإ طقف لصيل مالسإلا رمأ نكي ملو «رذ ابأ ةعبات
 .انرشأ امك دامض همسا مهنم لجر ملسأف ةءونش دزأ ىلإ

 )١( ص 7 ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا 71 .
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 دارأف «ىفشيف ءرحس وأ نونج نم سم هب نم ىقري هنأ برعلل لوقي الجر ناك اذه دامضو

 نم ءاهفس ءاجف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دمحمب ةياكنلا اونسحي نأ «ةمركملا ةكم ءاهفس

 .لونجم هنإ هل اولاقو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هيلع اوضرعيل هوعدو «ةمركملا ةكم

 .ىدي ىلع هيفشي نأ ىلاعت هللا لعل نونجم هنإ هنع نولوقت ىذلا لجرلا اذه نيأ :لاقف دامض ءاج

 ىدي ىلع ىفشي هللا نإو «حايرلا هذه نم ىقرأ ىنإ هل :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم ىقل

 .ىلإ ملهف ءاش نم

 ءهل لضم الف هللا دهي نم ؛هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ: ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لاقف

 .تارم ثالث (هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ؛هل ىداه الف للضي نمو

 لوقو ةرحسلا لوقو ؛ةنهكلا لوق تعمس دقل هللاو  ناميإلل هبلق هللا حتف دقو ارأتم دامض لاق

 ؛مالسإلا ىلع هعيابف رداع ىلع كعيابأ كدي ملهف ؛تاملكلا ءالؤه لثم تعمس امف ؛ءارعشلا

 دقف ءالؤه كتاملك ىلع دعأ» هل لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مالك عمس امدنع هنأ ىوزيو

 . (رحسلا نغلب

 نع ليق ام الإ تاعامج اونوكي ملو ىدارف اوناك «مالسإلا ىف نولخدي نم لاوحأ تناك كلت

 بعشو ؛ةفلتخم تويب نم اوناكو (؛لوصقني الو لوديزي اوناك مهنكلو اليلق اوناكو «رافغ ىبب

 ؟ شيرف عنصت اذامف .ةمركملا ةكم تازجح اوزواجتتو «ةقرفتم

 ةأواسسنملا

 هموقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا دبع نب دمحم نيب موقت ةكرعم لفون نب ةقرو عقوت -

 هموق ءاج دحأ نم ام هنأل اهب موقي نأ هبر هفلك ىتلا ةلاسرلا ءادأب مايقلاو هيلإ ىلاعت هللا ىحوأ ام ببسب

 نفل هي ايح ؛هوق دنع امرك مو يلع ل ىلص دمحم ناك دقو «ىدرم لإ باج ام لب

 مث «نيفلاخم ةمركملا ةكمب نم رثكأ بلقناف ؛ ؛ىلاعت هللا هاتآ امب مهبطاخ ىتح ؛ةقلطملا ةقثلا هب نوقثيو

هوعبتأ نمل ةلمجلا ىف نيدهطضمو «نيداعمو نيمواقمو «ءادتبا اهل نيركنتسم ؛ هتوعدل نيئوانم
. 

 هللا دبع نب دمحم نمو ءاهل نيعقوتم اونوكي ملو «قحلا ىلإ ةوعدلا هذهب اوئجوف مهنأل كلذو
أ ةمث نكي ملامر اكنإلا دلوت فولأم رمأ ريغتب ةأجافملاو «مالسلاو ةالصلا هيلع

 . عقي عقوتم رم

ثك درتي نكي ملو ؛ةمركملا ةكم جراخ هرك ذ ناك و ميهاربإ ىنب ىف ئجي هللا لوسر رمأ نو
 نيب اري

 | نم هب نولعي امل الإ مهينعيال جحلا لعلو «جحلا رمأو «ةراجتلا رمأ الإ مهينعي ال «نويدام موق اهلهأو ءاهلهأ

 ا ل م ل ااا ااا 1 1 1

 احح حجج ةبدمحملا ةئعبلا

 0 ا 11م1[ كك 0 ا ااا 0ا0077777 05 0 1 23-10102-دتد-خذدذدذخذجذٌذدذدذ6

 ل7 ل ثوان بوز سوو ص حو 0 ل

 خخ



 100000101010100 ل يي يي يي يي يي يي يي يبيع
3 

 ةدايسلا بعصت دالب ىف ةداسلا مهو «عبت مهل برعلا نأب روعشو «مهيلع ءالعتساو «برعلا نيب فرش
 هلعجو «ىلاعت هللا همرك ىذلا ءمظعملا تيبلا كلذ لبق نم نوكي ام الإ ةسايرب نوفرتعيال ماوقأ نيبو «اهيف
 .ءيش لك تارمث هيلإ ىبجم انمأ امرح

 «برعلا ةراجم لحم هنأو راوجلا نم هنوبستكي ىذلا فرشلا كلذ الإ تيبلا راوج نم مهمهي الو
 لاملا ةيحان نم نينمأ تيبلا ىف ةماقإلاب اوناكف « لئاقتو فوخ ىف سانلا ذإ «مهنمأو ءمهكسن لحم ره امك
 ءاتشلا ةلحر *مهفاليإ شيرق فاليإل ) :ىلاعت هللا لاق امك ؛مهنمأم وهو ؛مهتراجم ليبس وه ذإ
 نم مهنمآو ؛عوج نم مهمعطأ ىذلا *تيبلا اذه بر اودبعيلف *فيصلاو
 ش , 704فوخ

 ىف اوراس دقف «راكنإلاب ةردابملا ىلإ مهتعفد دق اهل نيمعقوتم اونوكي مل ىتلا ةأجافملا تناك اذإو
 « ىبلس رمأ درجنأ راكنإلا نأل ««درجمأ راكنإلا نم ىلعأ ةبترم وهو «راكنتسالا ىلإ راكنإلا نم اولقتناو « هقيرط
 ركنتسيو ؛قحلا ركني هنأ هانعم ىباجيإ لمع وهف راكنتسالا امأ «ليلدلا ءاج اذإ ناميإلا هدعب نم ءيجي دق
 ءدوحجلا ىلإ ةأوانملا عفدت دقو ,ةأجافملا نم كلذ لكو «ةأرانملا ىلإ راكنتسالا دعب نم اوعفدنا مث «هيلإ ةوعدلا
 ظ .ءاذيالا مث رفكلا ىلإ دوحجلا عفديو

 ناميإ ريغ نم ناثوألا ةدابع اوُفلُأ «هيلع مه امل رييغت ىه اهب اوثجوف ىتلا ةيدمحما ةوعدلاو - 7
 ىف اهنوكرشي ماهوألا هذه ةرطيسبو ءاماهوأ اهيف نومهوتي اهسيدقتب ىولتت مهتارابع تناك نكلو ءاهب ىوق
 . ضرألاو تاوامسلا قلاخ ىلاعت هللا نأ نوملعي مهو ؛ىلاعت هللا ةدابع

 ةلهسلا ةبيترلا ةايحلا نوبحي لب رييغتلا نوبحيال سانلا نيب ءالعتسالا درجمو «لاملا ىلإ نوليمي نيذلاو
 ناك كلذلو ءاذهب لغاش مهيف سيلو «راكفألاو بهاذملا ىف بلقتالو بالقنا الو ءاهيف ليدبت ال ىتلا
 ولوأ انءابأ هيلع انيفلأ ام عبتن لب» : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهوعدي امدنع مهباوج
 تلاعت لوقيف مهنع ىلاعتو هناحبس ىكحيو «"”(نودتهي الو ائيش نولقعي ال مهؤابأ ناك
 ناك ول وأ ءانءابآ هيلع اندجو ام عبتن لب اولاق هللا لزنأ ام اوعبتا مهل ليق اذاو ) : هتاملك
 ."06 ريعسلا باذع ىلإ مهرعدي ناطيشلا

 مهو ؛مانصألاب اوكسمتساو ءامئاق ناهربلاو ءاعطاس قحلا ناك ولو «ديحوتلااوفلأي ملو «كرشلا اوفلأ
 مهنكلو ءريغتت ال ءامسألا تناك نإو .«رجحب ارجح نوريغيو ءاهنودبعيو اهنومطحي ءاهب نونمؤي ل
 ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم قالخأ نم اوفرع ام اوعقوت دقلو «نوفلأي ام ريغ ىلإ اهنوكرتي ال
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 00 ا اهنورقاعي مهو «رمخلا مير ىلإ مهوعديس هنأ هتالماعم نمو

 اقزرو اركس هةنم نوذختت بانعأل أو ليخنلا تارمث نمو) انسح اقزر نيل اهنأب ميركلا

 ؛ مهتراجب نم أءزج ناك ابرلاو (هحبق ىلإ ةراشإ تناكف ءركسلل الباقم نسحلا قزرلا لعجف (١)4انسح

 ةراشإلاب مهنيب ىلتي ميركلا نآرقلاو «هيضتري الو هلوازي ال هنأ ميو ةياعللا ىلع ديحيم را ةمارخللو

 ؛هللا دنع وبري الف سانلا لاومأ ىف وبريل ابر نم متيتآ امو ) : هناحبس لوقي ذإ ؛هميرت ىلإ
 ا نوفعضملا مه 5 هللا هجو لوديرت ةاكز نم متيتأ امو

 مهيلع مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هب ءاج ىذلا ديدجلا نيدلا اذه نأ ةرابعلا حيرصب اذه لدف

 مهيف ناكو ءابر مهريغ ةراجم تارمث نم نولكأيو انيد هنوعفدي ءابرلاب مهلاومأ نولغتسي نيذلا نييوبرلا جعزيس

 لاحلا اذه روص دلو «راكنإلاب هولجاعف ؛مهرومأ ةماع بلقيس نيدلا كلذ نأ اوبسح اذكهو
 نيب ةبواجلا ىف حاحصلا ىف تءاج امك ةصقلا كيلإو ؛ىشاجنلا عم هثيدح ىف بلاط ىبأ نب رفعج
 رفعج قطانلا مهناسلو «ةشبحلا ةرجاهم

 : ىشاجنلا لاق

 اولاق ؟ مكموق نيد ىلعف :لاق ءال : اولاق ؟ متنأ دوهيفأ : لاق .ال : اولاق ؟ متنأ ىراصنأ ؟ مكنيدام ١
 نم .لاق .ائيش هب كرشن ال هللا دبعن : اولاق ؟ مالسإلا امف .لاق .مالسإلا اولاق «مكنيد امف : لاق ءال :

 ثعب امك انيلإ ىلاعت هللأ هثعب ءهبسنو ههجو انفرع دق ءانسفنأ نم لجر هب انءاج اولاق ؟اذهب مكءاج

 ىلاعت هللا ةدابعب انرمأو «ناثوألا دبعن نأ اناهنو «ةنامألا ءادأو ءافولاو قدصلاو ربلاب انرمأف ؛ انلبق نم ىلإ لسرلا

 انلعف املف ؛ هللا دنع نم وه هب ءاج ىذلا نأ انملعو ؛ ؛ ىلاعت هللا مالك انفرعو هانقدصف ؛هل كيرش ال هذحو

 كيلا | انررفف «ناثوألا تادابع ىلع انودار أو ءهلتق اودار أو هوبذكو قداصلا نيببنلا أوداعو ءانموق اناداع كلذ

 . (انموق نم انثامدواننيدب

 نإ هيلع قيرطلا ذطخأو ,هتأرانه اودرجتف « مهتاداع ىف هوأر ىذلا رييغتلا ريوصتلا ضعب روصي مالكلا اذه
 .اوعاطتسا

 بساحي رخآاموي كانه نأب نونمؤي اوناك ام ءمهيلع هتاذ ىفرمألا ةبارغ راكنإلاب مهتردابم ىلإ عفد امو
 هللا ىلص ىبنلا كلذ دكأ دلو ءادبأ رانلل وأ ادبأ ةنجلل اهنأو «هتءاسإ ىلع ءيسملاو هناسحإ ىلع نسحم لا هيف
 مريلل ديكأت ةبطخلا كلت ىف ءاج دق ف «هبر هرمأ نأ دعب هموق رذنيل فقو امدنع ملسو هيلع ىلاعت
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 امك نئعبتلو «نومانت امك نتومتل هللاو ١ نو لفاغ هنع مهنأ ملعي مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ءرخآلا
 نيب رذنأ نم لوأل مكنإو ءادبأ رانلل وأ ادبأ ةنجلل اهنإو ءارش رشلابوءاناسحإ ناسحإلاب نوزجتلو نوظقيتست
 .( ديدش باذع ىدي

 نوروصي نكلو «هللا نوفرعي «سحلاب الإ نونمؤيال نييدام اموق اوناك برعلا نم نيكرشملا نإ
 ريغ نم برغتسي نمو «ابيرغ اذه لك ناكف «مهنع بيغ وهو ؛هناحبس هنودبعي الف اهودبعيل ةراجح
 : نوكي امو رخآلا مويلا 0 ا كسا ليلد

 اورفك نيذلا كئلوأ *ديدج قلخ ىفل انثأ ءابارت انك اذئأ ٠ ءمهلوق بجعف بجعت نإو)
 . "”«نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأو ؛مهقانعأ ىف لالغألا كئلوأو ؛مهبرب

 هقلح ىسنو الثم انل برضو) : ديدج نم قلخلا مهبارغتسا ىف ىلاعتو هناحبس لوقيو

 قلخ لكب وهو ةرم لوأ اهأشنأ ىذلا اهييحي لق *ميمر ىهو ماظعلا ىبحي نم لاق
 .''6 ميلع

 مهنم لجر ىلاعت هللا نع ةلاسرلاب مهءاج نأ مهسوفن ىف ةبارغلاو مهبجعرانَأ تاوبنلاب مهلهجلو
 مجم 7 اهي نبالا نب ١ ىشمي الجر الإ | نوكي ال لوسرلا نأ نوملعي اوناك ولو «هناحبس هللا ىلإ وعدي

 اوشما نأ مهنم الملا قلطناو» :ةراجحلاب كسمتلا ىلإ ةوعدلا ىف مهلئاق لاق دقلو ءالجر هنوكل
 الإ اذه نإ ؛ةرخآلا ةلملا ىف اذهب انعمسام *داري ءيشل اذه نإ ؛مكتهلا ىلع اوربصاو
 اوقوذي ال لب ءىركذ نم كش ىف مه لب ءاننيب نم ركذلا هيلع لزنأأ *قالتخا
 ملو «ةلاسرلا اوفرعي مل نويمأ مهنأل «لوسرلا ةيرشب مهتبارغ بابسأ نم تناك اذكهو "76 باذع

 .لبق نم اهوكردي

 ىف ىشميو ماعطلا لكأي لوسرلا اذهل ام اولاقو» : مهنع ىلاعت هللا لاق دقلو
 ةنج هل نوكت وأ زنك هيلإ ىفلي وأ *اريذن هعم نوكيف 7 هيلإ لزنأ الول ؛قاوسألا

 اذ أروحسم الجر الإ لوعبتت نإ نوملاظلا لاقو ؛أهنم لكأي

 هقلخ ىلإ ىلاعت هللا تالاسر مهنم اوملع مهنيب ءايبنأ دوجو مدعو ؛تالسرلاو تاوبنلاب مهلهجف
 امه برشيو «نولكأي ام لكأي ايوس ارشب لوسرلا نوكي نأ نوبرغتسي مهلعج ءرشبلا نم موق لسرلا نأو
 ؛ مهنع ةبارغلا لوزتل قئاقحلا اوفرعتي نأ مهيلع امح ناك دقف ؛مهيلع ابيرغ رمآلا ناك اذإو «نوبرشي

 .نارفكلاو دوحجلا مهنم ناكف «دانعلا مهب جلف اودناع مهنكلو «ةوبنلا رونب اوسنأتسيو
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 " يلهو ةئلغ هللا لك نسببنلا متاح يس
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 ؛ريقفلاو ىنغلا نيب ىوست ىتلا ةوعدلا هذهب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نإو - 0
 ديمت ضرألاب اوسحأو دي ل لا يرد انحش
 ؛مهنود سانلاو ءمهدحو فارشالا مهنا نوبسحيو «مهباسنأب نولعتسي مهنم باسنالا ىوذ نأ ذإ مهتح نم

 ناسلبو لاقملا ناسلب لوقي ئذلا ديدجلا ىعادلا كلذ اومواقي نأ دبال ناكف «ىندألا مهريغو نولعألا مهو
 نمل رانلاو ءايشبح ادبع ناك ولو ؛عاطأ نمل ةنجلا نأو «ىوقتلاب الإ ىمجعأ ىلع ىبرعل لضف ال ١ لاعفلا

 ىف كلذ اوحن دقو «ءءافعضلا سوءر راوجب اهعضيل ءايوقالا ىصاونب ذخأي وهف «ايشرق افيرش ناك ولو «ىصع

 قرفي ال «هسفن ركب ىبأ ديبعو لالب راوجب نوكي «شيرق فلأمو برعلا ةباسن ركب ابأ اوأر دقف ,هعابتأ
 .راغصإلاو رابكإلاو ءفعضلاو فرشلا سايقم وهف ؛ناميإلا لضف الإ امهنيي

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمو ءاهؤاسؤرو ةكم ءافرش اهلبقي ال ةيعامتجا ءيدابم هذه كش الب

 اهلعجو هيلع ىحولا لزن دقو ءاهذفني ال فيكف ءالوسر ايبن نوكي نأ لبق اهذفني ناك هنأل ءاهذفنم دبال

 .ريعسلا ىف هب ىقليو «ةمايقلا موي هأقلت ةدقوملار انلاف مويلا بقاعي مل نإ هذفني مل نم« عابتالا بج بجاو اماظن وه

 «هنم نيرفان ريغ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم هيلإ وعديام ىلع اولبقأ ءافعضلا نأ اذه ىوق دقو

 نولماعي امك «قيقرلا نولماعي مالسإلا ىف اولخد نيذلا ءايوقألا أدتباو «ةباجتسالا دشأ نيبيجتسم اوناك لب
 ظ ٠ اعلا

 ظلغتسيو «ومني - هنوكرتي الو ةوصعرلا عم ءاج ىذلا رايتلا كلذ ةمواقم نم ديال نذإ

 نم هودمتسا ناطلسو «ىمهو فرش نم شبرق ىديأ تحن ام ضوقت ةوق نوكيو ؛هقوس ىلع ىوتسيو
 ظ . هناينب ىف نهاولا فرشلا كلذ

 «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم نيد عاذ اذإ هنإو ءناطلس هبش مهلو «نولعألا ءاسؤرلا اوناك مهنإ مث
 ماس ؛ناطلسلا وذ دمحمف «ةيلبقلا تاعزانملا تبهذو «ةاواسملا تمكحو ؛هدحو قحلل ناطلسلا راصو

 مهنأ ىلع مهناطلس نونبي مهنأل ؛مهيديأ نيب مدهني دلاتو فيرط دجم نم هونب امو «ناطلس نم مهل ام لك
 0 الو ءاجوع ريغ ىف لوقيو ' ؛ ميهاربإ ةنايد ىلإ اوعدي اذ وه اهو ميهاربإ ءيضئضو ليعامسإ ةيرذ

 ردم ال «كلذ دعب نم مهل نوكي ىنأف ؛نيكرشملا نم ناك امو ءافينح ميهاربإ ةلم

 .اهدهم ىف اهيلع ءاضقلاو « روذج نم مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم

 نولءاستيو «مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم ىلع نوسفني اوناك مهنم ءاربكلا ضعب نإ مث

 .هنم اهب ىلوأ نحنو ءانيلع ةلزنملا كلت هل تناك اذامل
 كلذ لثمو ءارفن زعأو الام رثكأ هنأو ةوبنلاب ىلوأ هنأ ىعداو ؛ةريغملا نب ديلولا كلذ ركذ دقو

 رم لجر ىلع هس اذه هم لزن - اولاقو) 0 7 امه لو 0 0 نبا
 االاليرش
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 ةايحلا ىف مهتشيعم مهنيب انمسق نحن كبر ةمحر نومسقي مهأ *ميظع نيتبرقلا
 كبر ةمحرو ايرخس اضعب مهضعب لختيل تاجرد ضعب قوف مهضعب انعفرو ءايندلا

 مهتويبل نمحرلاب رفكي نمل انلعجل ةدحاو ةمأ سانلا نوكي نأ الولو *نوعمجي امم ريخ

 افرخزو *نوئكتي اهيلع اررسو اباوبأ مهتويبلو#نورهظي اهيلع جراعمو ةضف نم افقس
 .206 نيقتملل كبر دنع ةرخآلاو ايندلا ةايحلا عاتم امل كلذ لك نإو

 ةيبرعلا سفنلا ىف ةنكمتسم تناك ىتلا ةيلهاجلا ةيبرعلا ةيبصعلا - هلك انركذ ام قوفو -
 نم مهل ام ىصق ىنب ىلع سفنت شيرقو ءاهتناكم شيرق ىلع سفنت برعلاف «ليج دعب اليج اهنوثراوتي
 مهتساير مشاه ىنب ىلع نوسفني ةيمأ ونبو ؛فانم دبع ىنب ىلع نوسفني مهريغو ىصق ونبو ؛ةناكم
 دبعو «فانم دبع نم ةسايرلا ثرو مشاهف ' هيلع مايقلاو تييبلا ةنادس نم ايلعلا ةناكملا ىف مهنوكو :برعلل

 .بلطملا دبع نع اهثرو بلاط وبأو ؛مشاه نع اهذخأ بلطملا

 تضرعت مث كانه دبع اوداع نأ تضرعتو ءايعت اوداع نم ةوادعل تضرعت ةيمالسإلا ةوعدلاف

 ةعمتجم تاوادعلا هذهل ةروص لثمأ لعلو ؛ةمواقملا تنوكت ءالّؤه لك نمو «مشاه ىنبل ءادعأ اوناك نم
 هذه نوعرف ناك دف .ريدج هب وهو «لهج ىبأ مساب مالسإلا ىف رهتشا ىذلا ماشه نب ورمع ره

 .هتنوعرو هقنحو ههفس لثم ىف نوعرف نكي مل نإو ءةمأل

 ىلإ مله :٠ هل الئاق مكحلا ابأ هتينكب هادانف لهج ابأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نعل
 نأ الإ ديرت له ءانتهلآ بس نع هتنم تنأ له ؛دمحماي : لهجوبأ لاقف «ىلإ كوعدأ هلوسر ىلإو هللا
 . « كتعبتال قح هلوقت ام نأ ملعأ ىنأ ول هللاوف «تغلب دق كنأ دهشن نحنف تغلب دق كنأ دهشن

 ؛مكحلا ابأ اي هتينكب هيداني هنأ ذإ ؛ ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم نم ةمكح اهلك ,ةثداه ةشقانم
 «هتينكي هيداني مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنا امنيبف ( لهج ىبأ ١م أشه نب ورمع بناج نم ةفرجع ىهو

 .دمحم اي ةوفج ىف لوقي لب ءاهلثمب هيدانيال

 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فارصنا دعب هثدحم لاق هنأ مهملا امنإ ءمهملا وه اذه سيلو

 ١ انلقف ةباجحلا انيف : اولاق ىصق ىنب نإ ؛ءيش ىنعنمي نكل «قح لوقي ام نأ ملعأل ىنإ هللاو :
 ومعطأ مث معن مال ملا م 0 اومعطأ مث «معن انلقف «ءاوللا انيف : اولاق :انلقف «ةودنلا انيف : اولاق :انلقف «ةياقسلا انيف: اولاق
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 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ تححح
 ايا ول ا ااا اا ااا ااا اال



 مايقلاو «مارحلا تيبلل ةباجحلا مهيديأ ىف اوعمج مهنأ ىصق ىنب ىلع ذخأت شيرف لئابق تناك

 ؛مهمسأ نلعيو مهركذ عيذي كلذو ؛ جيجحلا ةياققسو « فرش هقوف نتي فرش كلذو ( هلوئش ىلع

 ةراثإ هلك اذهو ءشيرق ءاول نولمحي نيذلا مهو ءمهءاسؤر كلذب اوناكف «برعلا ىروش ىهو «ةودنلاو

 ىلع مشاه ونبو «ءيصق دالوأ هب ىنأي ىذلا قحلا ةاداعم ىلإ ةسفانملا هذه تردحنا مث «مهيلع برعلل

 . شيرف نم هذخا ام ضعب هنع اوثرو دقو ءمهسأر

 نم اوناك فانم دبع ونبف مهنودسحي وأ اوذخأ ام ىصق ىنب ىلع سفنت اهلك شيرق تناك اذإو
ل ىلع كلذ رهظ دقلو «هعم ناك امو ءىصق فرش اوثرو نيذلا مهنأل مهيلع دقحلاب نوصتخي مهني

 ناس

 . لهج ىبأ ةمألا هذه نوعرف

 دعب اوركاذت مث ةموصخلا ددلب اوبيصأ دق نيذلا ءادعألا مه اوناكو ءارس ميركلا نآرقلا اوعمس دق

 اوطعأو انلمحف اولمحو ءانمعطأف اومعطأ ؛فرشلا فانم دبع ونبو نحن انعزانت ؛تعمس اذام 9 : اناح

 ىتمف «ءامسلا نم ىحولا هيِنأي ىبن انم : اولاق ءناهر ىسرفك انكو ءبكرلا ىلع انيذاخم ىتح ءانيطعأت

 . "1 هقدصن الو ادبأ هب نمؤن ال هللاو ءهذه لثم كردن

 ىف وهف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ةضراعم قمحأو فنعأ لثمي لهج وبأ ناك اذإو

لا ىلع عضت ىنلا ؛ةيلهاجلا ةيبصعلل ةروص حضوأ هتضراعم
 ءهكردتالو ؛قحلا نع ىمعتف ؛ةواشغ رئاصب

 نع ءيبولا ءيدرلاب ىضرتو «هل نعذتالو هكردت لب
 .ءيرملا قداصلا قحلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءادعأ هفقو ىذلا ىلهاجلا فقوملا كلذ اهب رربنل ال «رومألا هذه قوسن

 نيطايش اوناكو ؛هوداع مث «ةدناعملاو ةموصخلا ىف هوتنعأو هوبراح نيذلا هموصخ لقف يكب نإوأ «ملسو

 «سنإلا نيطايش نم اودع هثعبي ىبن لكل لعجي ىلاعت هللا نأ ىلع ميركلا نارقلا ىف اوركذ نيذلا سنإلا

 ..ةرباصملاو داهجلا باوثهل ىلاعت هللا بتكيل
 ١

 ادب دقو «قحلل مهتاداعم ىف ةبارغ لك لوزت ىكلو ءاهبابسأ برقأب عئاقولا للعنل هانقس نكلو

 «ءاذيإلا ىلإ مهب تبهذ ىتلا ةوادعلا ىف ةجاجللا كلتل ةيقيقحلا ثعاوبلا ثحابلا فرعيلو ؛هحضو
 اوفرسأو

 ةوفب تظقيتساو «مهسوفن ىف ةنكتسم تناك نيدلل ءاضغبلا نأ عقاولاو ءءاضغبلا نارين اوراثأو «لوقلا ىف اهب

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم ةوعد

 ودرع

 ا اا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااااماا اا

 يي 72 و ب بج وا ب بو يباح يجو يجونب ويح زج نجري يح وحصدت
اللللانلاال

 ل1 لل لل ل للا لخلل لل شاش عل لش ال لشللاال ل لاا ااطاا الطااطالا السا لاا

 ةيدمحملا ةئعللا
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 منإلاو «منإاهناذ ىف بابسألا نإ «عئاقلل نابت نوكي نكلو ءاهلارربت دعال اهبابسأل رومألا دانسإ نإ
 ظ .اماثآو اروجف الإ دلوت ال ةجاجللاو ءامشإ الإ دلوي ال

 مهو ىلاعت هللا ىف نولداجيو ؛ةينادحولا ىف لقع مهيفو كئلوأ ىرامي فيك سانلا بجعي دقل
 ثراحلا نب رضنلاو (برعلا ءايكذأ نم وهو ةريغملا نب ليلولا لاثمأ فقي فيك «لاحما ديدش وهو «هنوملعي

 ؛هيف اوراس ىذلا قحلا رون اوأرو ؛هوكردأ دق رضاحو ؛ةرطيسلاو هاجلاو لاو ةعدلا هعم اوفلأو ؛هوفلأ ضام نيب ةريح ىف اوناكف انركذ ام ببسب رومألا مهيلع تيمع نكلو ؛ميلس كاردإ مهيفو «ةضراعملا فقم
 ,ءالعتسالا ةيشاغو ؛هاجلا ةيشاغو ؛لاملا ةيشاغ نوكت ىتح ؛هيف اوشميو هرون مهيلع قربي نأ ام نكلو
 .ىدرملا ىلبقلا بصعتلا ةيشاغو

 ىلإ ىدهي رون ةوادعلا نم نوتألا كلذ طسو ىف ناكف ءاديور ادبور هبلق ىلإ رونلا دري ناك نم مهنمو
 .رودصلا تاذب ميلع هللاو ء,نسحأ ىه ىتلا

 ةوسعدلل سائلا ىفلت

 ءافصلا ىلع اهنلعأ نأ دعب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةوعد ةمركملا ةكم ىف سانلا ىقلت - 1
 نيهودشم اهوقلت ؛هبر رمأب عدص نيح ءايناث نيعمجأ برعلا ابطاخم مث ءالوأ نيبرقألا هتريشع ابطاخم
 ؛هتوعد لمحل ىلاعت هللا مهافطصا نيذلا نولوألا نوقباسلا كيلوأو ءاهيلإ هبلق ىغص مسقف ,ديدجلا ةبارغل
 .هدعب نم راطقألا اهتزواجمو ضرألا ىف اهرشنو ؛هتلاسر غيلبت ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةنواعمو

 هللا ىلص دمحم ةوعد ىف اوأرو «ةايحلا ةعتمو ناطلسلا اومرح نيذلا ءافعضلا ءالوه نم ناكو
 دجوأف «ءاهنإلا ةوجرم ىه لب ؛ءاقبلا ةيضرم لاح ىف اونوكي مل ذإو ةرخآلا ىف ىجرم المأ ملسو هيلع
 ءدادترا وأ جاعزنا ريغ نم اوربصف ءاهليبس ىف باذعلا اوقاذو ءاهيلإ اوعراسف «اهئاهنإ ىف لمآلا مالسإلا اهيف
 .26"2 باسح ريغب مهرجا نورباصلا ىفوي امنإ)و مهربص مهافوو مهل ىلاعت هللا نكم دقو «ناميإو ربصو دلج ىف ءءاسأبلاو سؤبلا نيلماح قيرطلا ىف اوضم لب

 ءالؤه سأر ىلعو «نونمؤي نيذلا ىلع ةراغ اونشو ءاهئادتبا ذنم ىبنلل ةوادعلا نلعأ ىناثلا مسقلاو
 ىف مهتجاجلو ؛ةوادعلا ىف مهؤاولغ تبهذ نم ءالؤه نمو «مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا مع يل وبا
 اودجي مل ذإ ءوحنلا كلذ ىلع اوناك مالسإلا ىف اولخد نم ريثكو «مهنع نوعفادي رفنلا نم ةزعو ؛مهيمحت ةريشع نم لوط الو مهل لوح ال نمو ؛ءارقفلاو ديبعلا نم ءافعضلا بيذعتو «نينمؤملا ءاذيإ ىلإ ةموصخلا
 . لهج وبأ نيذؤملا سأر ىلعو ىذألا مهنع عفدي دحأ نم اراوج

 )١( رمزلا ةروس : ٠١.

 اا اللا الاسلام اسال الواوا اطلالات ااا لااا اطال ااا اال
 حلا
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 فقو لب «نيلوألا نيقباسلا نم نكي ملو ؛مالسإلا قنتعي ملف ءالؤه نيب طسو ثلاثل مسقلاو

 ناكو «ةأوانم الو «ةاداعمريغ نم ةوعدلا در نم ةفقووأ «رظتنملا ةمقو
 ىنب ضعبو ؛ مشاه ىنب رثكأ ءالؤه نم

 نمث ضعب ةريشع لك ىف ناك امك «ءالؤه نم ضعب ةريشع لك ىف ناكو «نييشرقلا ضعبو ؛ةيمأ

 .ملسأ

 نيملسملا فوفص ىف لخديف ؛مالسإلل هردص ىلاعت هللا حرشي ناك نم مسقلا اذه نمو

 هنإ لب ءءالؤه نم ومني مالسإلا ناك دقف «ءازهتسالاو ةيرخسلا هلقأو ؛ىذألا المحتم ءارباص ادهاجم

 هردص ىلاعت هللا حرشف «ىلاعت هللا ةمحر هتكرادت نكلو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لتقب ةاورلا

 هتوعد نم ففخيالو نيلي الو (هتوعد نع ىلي الو وعدي مالسلاو ةالصلا هيلع ىبللا ذخأ

 ؛هب أوسأتيل وه ربصيو ءربصلا ىلإ مهرعديو مهيساويو مهب لزني ام ىلع نزحيو ىسأي هنكلو «هعابتأ ءافعض

ف املك هنإف «ةضراعملا تدادزاو ىذألا دادزا ؛نينمؤملا ددع دادزا املكو
 سئي ,هلهأ امنو قحلا ىو

 ةجح هديزت تناك سأيلا رداوب نكلو .ةمركملا ةكم ىف قثينا ىذلا ىلاعت هللا رون اوئفاطي نأ نم نوفلاخلا

را نيذلا قيرفف «لطابلاب كسمتلا قيرط ىف ريسي لكو «لطابلا ىف ةجاجلو
 طوس اونوكي نأ مهسفنأل اوضت

 نمل تانعإ ريغ نم ةمواقملاو «ءاذيإ ريغ نم ةضراعملا اوضترا نيذلاو «نوهمعي مهيغ ىف نورمتسي باذع

الصلا هيلع ىبنلا وعدي «مهجاهنمو مهقيرط ىف اوراس «ديدجلا نيدلاب اوءاج
 نع فكي نال مالسلاو ة

 ىلعو ؛مهريكفت بسح ىلع ؛هتوعد نع ضارعإلاب ابرغم هنوري ام هيلع نوضرعيو ؛هنولداجيو ؛هتوعد

 .ةداملا ناطيش مهل لوسي ام ىضتقم

 ؛ةملاسم مهنم ىقلي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ ةاورلا نم نورثكألا ركذيو - ٠

 تروطت مث ءرخأ ضعب نم ريرملا راكنتسالاو مهضعب نم ءاذيإلا ةروص تذخأ ؛ةفينع ةمواقم ىلإ اولقتنا

 ش . ةلوصوملا ماحرألا عطقو ءاضغبلاب ءارغإلاو ةوادعلا ىلإرومألا

 اناني ا
 ايي اال ا

 6 <«. له

 ةيدمخحملا ةثعبلا
 يح
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 0 2 نين نوي دهن ييييينيييتت

 هللاب كارشإلاو «ناثوألا ةدابع ميرخو ديحوتلا ةوعد نأ جم لب ءاينمز اقراف ىرن ال اننأ قحلا ىفو
 راذنإلا بقع لاقف «مانصألا ةدابع راكنتساب هتريشع نلعأ ذنمو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ءاج ذنم تأدتبا
 نمل كحانج ضفخاو *نيبرقألا كتريشع رذنأو ) :يلاعت هللا لاقف ءاوصع نإ مهنم ةءاربلا
 زيزعلا ىلع لكوتو *نولمعت ام ئرب ىنإ لقف كوصع نإف *نينمؤملا نم كعبتا
 0 ميحرلا

 : ىلاعت هللا لاق ذإ «ةماع برعلاو ةصاخ شيرق نالعإو ؛ةوعدلاب رهجلاب رمألا دنع كلذ لثم ءاجو
 نولعجي نيذلا *نيئزهتسملا كانيفك انإ *نيكرشملا نع ضرعأو رمؤت امب عدصاف )
 ."4 نوملعي فوسف رخأآ اهلإ هللا عم

 ةكمب ةوعدلا لوأ ىف تلزن ىتلا تايآلا تناك اذإو «نيتوعدلا نيب ام دحي اينمز اقراف دجمال انك اذإو
 ةكمب مالسلاو ةالصلا هيلع هماقم رخأ ىف تلزن ىتلا تايآلا عم ناثوألا ةيحان نم اهيناعم ىف هباشتت ةمركملا
 دق لاحو ءوسب مههئاثوأ اهيف ركذت مل لاح نيب اقبرفت دجمال اننإ لوقن نأ انيلع قحلا نم نإف .ةمركملا
 .ءوسب اهيف تركذ

 ام ؛مهنيي اميف لؤاستو «هب اوثجوف امم ةشهد لاحب تأدتبا مهتمواقم نأ انظ هنظن وأ هدجم ىذلا نإو
 مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم نأ ملع نم نيب مهو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هب ءاج ىذلا اذه نأش
 ىف ىرست ةوعدلا تناك دنولءاستي مه امنيبو ؛هيلإ لوقلا ةبسن ىف ككشتم نيبو ؛ةوعدلا هذه ىلإ اعد
 ؛ةمواقملل ذكتيخ اوهبنتف ءفاعضو فارشأو «ديبعو ةداس نيب ام نيقدصم مهنيب نم اهل دْجمو (طاسوألا
 نونوكيسو نوديزي مهف ءاليلق هنوعبتي نيذلا ناك اذإو ,هيرتعي فعض ال ايوقو هيف لزه ال ادج هودجو رمأل
 .هقوس ظلغتسي نأ لبق ءاتبن لازيال وهو عقاولا اذه ةعفادمل ةبهألا اوذخأي نأ دبالو اريثك

 ؛ءامومع ةوعدلا تديازت املك ةدشلا ىف ديازتت تناك ةمواقملا نأ ررقن كلذ ىلعو - 1١"
 اودادزا رطخلاب اوسحأ املكو ءاديدش رطخلاب نوسحي اليلق ولو ومنت اهوأر املك مهف ءاهل نوبيجتسملا رثاكتو
 ائيش مهتحح نم راهنت ضرألاو «ةيعامتجالا مهمظنو ؛مهتدايس ىلع رطخلا نوري مهنأل ءافنعو ةجاجل
 قيرفف هقلخ اهاضري ىتلا ةقيرطلا ىلعو ؛هتلكاش ىلع لمعي لكو «ةفلتخما اهروصب ةمواقملا دادزتف ءائيشف
 .اذكه ...مهعئابط لك عم ايقالتم نوكي رمأ ىلع عيمجلا ىقالتيو ؛هيماح بلاط ىبأل ىوكشلاب قيرفو ءازهتسالاب قيرفو «ءاذيالاب

 )١( ءارعشلا ةروس : 711/ 7١5. ) )1رجحلا ةروس : 954.
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 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لمح ةلواحم ىلوألا ةروصلا ءروص ثالث ذخأ مهضارتعا ْنإو

 .اهبورض لكب ةينثولا براحيو اهقيرط نع مالسإلا رشنيو ءاهب موقي ىتلا ةوعدلا كرت ىلع

 ىف ةلوقعم ريغ ىه بلاطمب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا جارحإ ةلواحمو ةلداجما - ةيناثلا ةروصلا
 .هنع سانلا دص كلذ ىف نوكي نأ ىسع نيعمجأ سانلا مامأ هزجع راهظإو ؛هزيجعت دصقب ءاهتاذ

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل ىداحألا ىلعفلا ءاذيإلاب «ةفلتخما هروص ىف ءاذيإلا - ةشلاثلا ةروصلا

 نم ناك مث «مهئافعض ىلع ديدش عقوو «مهؤاربك مهنم صلخي ملو «سانلا نم نونمؤي نيذللو :ةصاخ

 اعيمج اوقلت دقو«بلطملا ىنب مهناوخإو مهلك مشاه ىنب ىلع اهلك شيرق نم لزنأ «ىعامج ءاذيإ كلذ
 نيكراشم نيرباص هولمحتف نوقابلا امأ ءبهل وبأ الإ هترسأ نع قارتفالا ةيند لبقي ملو «مهل شيرق ةعطاقم

 . .ءاوس ىلع بلطملا ىنبو مشاه ىنب ونمؤم كلذ ىف ىوتساو «نينواعم

 ؛«نيملأتما ملأل مهسوفن رطفنت سانلا نأل ءومنيو عيذي ناميإلا لعجي ناك ءاذيإلا نأ ظحول دقو

 ةمواقمو ايدحم ءاذيإلا ببس ىف مهتكراشم ىلإ ةءورملا عفدتف «نوذؤي نمب ةلص مهل نيذلا ةيمح عفديو

 , مث ؛همالسإ نلعي نأل بلطملادبع نب ةزمح مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل ءاذيإلا عفد دقف رشلا كلذل

 .ةزمح مالسإ ىف ؛ ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس امك «هناميإ نلعي

 امك ؛ناميإلل اليبس دجيف «هبلق رطفني نأل اعفاد هيف اطرفم هئاذيإ ىف ىذؤملا عافدنا نوكي دقو

 اهناميإ ىلع اهل ءاذيإ ا ىذلا د كاك دقق باطخلا نيرتص نانيإ يل هاذا ناك

 َت اب ب وو دج يع ا

 .اهبرهجلاو «ةوعدلا

 لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا

 اددع هيف لوخدلا ىلإ اوعراس نيذلا ناك اذإو ؛هلوزن لوأ نم سوفنلا ىلإ مالسإلا ىرس - 3

 نم ثير ىف تاعامجلا بولق ىف لخدت اهنإف «درجما قحلا ىلع دمتعت ةوعد لك نأش كلذف ءاليلق

 .لابجلاك تراص اهنكلو «ربدتو ركفت ريغ نم قايسنا الو « لجعت ريغ
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 ةيعامتجاو ةيداقتعاو ةيركف ةروث تناك مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةوعد نإ لئاق لوقي دقو
 ءاهب ذخألاو اهترصن ىف عفدنتف ريهامجلا بذتجم نأ تاروثلا نأش نمو ؛ماع لكشب ةيناسنإو ةيداصتقاو
 ةروث مظعأ هتياغو هتجيتن ىف ناك مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هب ىنأ ام نأ كلذ نع ةباجإلا ىف لوقنو
 قرف ال ءامئاد تالاعفنالا نأش كلذ ذإ «ىفطنت نأ ثبلتال صاخشألا لاعفناك نوكت ريهامجلل تالاعفنا ةحماجلا تاروثلا نإف ءاهلاكشأو اهعئاقو ىف ال ءاهتاياغو اهنارمثو اهتجيتن ىف «ىناسنإلا خيراتلا اهأر ةيناسنإ
 ةرو كلا ارهظم اهمظعأف «ةيبروألا تاروثلاب كلذ ربتعاو ؛تاعامجلا ىف نوكت نأو داحآلا ىف نوكت نأ نيب
 اهئامعز تاروث ترثكو ءاهسفن لكأت تذخأ ىتح ثبلت مل مث «ةديدش ةلاعفنا اسنرف اهب تلعفنأ «ةيسنرفلا
 ناك امك ؛ةرصايقلا مكح هبشي مكح ىف رمألا رخآ ىف تبسر ىنح ةعامج دعب ةعامج مهسفنأ ىلع
 .تجضن نأ دعب اهيف ىرثمكلا لان ىذلا نويلبان دهع ىف

 دادمإلاو «لقعلا ماكحأو قطنملا ماكحأ نم ةعبان تناك دقف «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةرعد امأ
 هب تذخأو قحلاب تنمآ ةيضرم ةيضار ةنئمطم اسوفن تناك لب «ةلاعفنا تناك امو «سدقلا حورب ىهلإلا
 قرشأ اذإف ءاهلخخدي ىتلا سوفنلا ىف رارقتسالاو ماودلا هنأش نم نوكي اذهو .اهنم جرخي ملو ناميإلا اهلخد
 قيمعلا ءاملا هبشي لب «حايرلا لقأب ءيفطني ىذلا باطحألا نم شهلا ران هبشي الف ؛ءيفطني ال قارشإ اهيف
 | . ءاوهألا هب ثبعت الف « حايرلا هزهتال ىذلا روغلا ديعبلا

 .ىلاعفنا لاقتناو «ةرفط ريغ نم اليلق اليلق نولخدي نيذلا ناك كلذل
 «مالظلا ىف روثلاك ىرسي مالسإلا ًأدتبا دقل - مهلوخد لوأ نم مهبولق تربتخا دقلو - 7317

 ؛نونمؤم موق ملسأ ؛هلهأ ءاجوعو كرشلا ةجاجل طسو ىف اهب رقتساو اهلخدف ,ةنمؤم بولق هب تقرشأف
 نوبهذي اوناك لب «مارحلا دجسملا ىف نولصي ال ءادتبا اوناكف «مهنيد رئاعش اوميقي نأ نم اوعنم نكلو
 دقلو ,مهينارهظ نيب ميركلا نآرقلا ةءارقب نورهجي ال ؛مهنيدب نيفختسم ةمركملا ةكم باعش ىف ةالصلل
 رهتشا ىذلا لهج وبأ ءاجو ؛هتناكم شيرق نيب هتناكمو «كلذ لعفي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك
 كهنأ ملأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل رهاظ حجبت ىف لاقو ؛هلمعب هقحتساو مالسإلا ىف مسالا كلذب
 رم اذإ هنأ مالسإلا بدأ نأ ملعي هنال ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا هيلإ تفتلي ملف «انه ةالصلا نع دمحم اي
 .تفتلي ملو اميرك رموغللاب

 نوعمتجي اوناك لب ؛مهنيد لوسرلا نم اوملعتيل اوعمتجي نأ نوعيطتسي ال نولوألا نوملسملا ناكو
 مه اوناك نيثالثو ةعست وحن رهاطلا تيبلا اذه ىف عمتجي هنإ اولاق ؛مقرألا ىبأ نب مقرألا راد ىف ةيفخ
 ددعلا اذه اوناك اوملسأ نيذلا نأ كلذ ىنعم سيلو ؛هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر رمع ملسأ امدنع نيعمتجما
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 ميلألا باذعلا بذعي ناك نم مهنمو ؛مهباقر ىكلام ةنهم ىف اوناكو ءاونمآ ديبع ةمث ناك دقف ءطقف

 .هنم جورخلا ىلع ه هركيو «هنيد نع نتفيل

نأ نم هنيدب ارارف هيخأو همأو هيبأ هلهأ نع هناميإ ىفخيو «نمؤي ناك نم نينمؤملا نمو
 ىنمي 

را دوا عامر يأ واج ايديوب ارح
 هي سسوس نينب

11000 

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر الإ ىذألا فوخ ميركلا نارقلا ةءارقب نورهجي نوملسملا نكي ملو

 إف . هب لزني ىذلا ىذألا نكي امهم رهجي نأ هيلع نابجوت هبر ةلاسر غيلبتو هتوعد تناك دقف' ؛ ملسو هيلع

إ لب هعفد عيطتست شيرق تناك امو ؛«سانلا نم همصاع ىلاعت هللا
 ؛هوعمسي نأ مهنيب اميف نوهانتي اوناك مهن

 ؛ هيلإ عامتسالا ىف نوقتلي مث هتعامج نع ايفتخم دحاو لك بهذي «هوعمسيل ةيفخ نوبهذي مهنكلو

حو فلاخلا هنأ بسحيو ( مهعم هيلع قفنا م فلاخ دحأو لك نكلو ءاوهانت دقو
 أاعيمج مه اذإو (هذ

 ظ . اوقفتا ال نوضقان اعيمج مه اذإو نوفلتخم

احسإ نبا ىوري «مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا دعب ميركلا نارقلاب رهج نم لوأ نأ ةاورلا ركذيو
 ق

 هللا ا آفا رهج نم لأ ن ناك : لاق هنأ أ ماعلا نب ريزل يأ نع ريرزلا نب ةورع نع

 52285 50 0ويسوسما 00 نال دمرت يسيل

 ا 0 ل ىوع» 1 ودار اذإ ودعا نم هنوعنمب
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 : رومأ ةثالث ىلع لدي هلك اذه نإو - "4

 اصيرح ناك دقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رمأ نم ناك ام الإ ةدابعلاب ءافختسالا : اهلوأ

 نم نوقياضتي اوناك نإو «نيكرشملا نإ رهظيو «ةلاسرلا غلبي وهو «كلذب هيلإ ءاج رمألا نأل ءددرتم الو
 انأ هب ءازهتسالا ىلإ نودمعي اوناكف «نوعدي مل ابيجتسم اودجي مل عنملا اولواح نإو ؛ هنوعنمي اونوكي مل كلذ
 لقو «لوعمتسي لف ءارقو مهبولق ْى اولعج لق مهنالءتقو لك ىفو ءامئاد ةلع ضارعإلاو ءانا هئاذيإو

 ظ . مهاذأ ىف نودتشي نوكرشملا ناك

 ىلاعت هللا ءاش ام غلبي ىتح هبرض ىف نورمتسي مهو ؛هتءارق ىف رمتسيف «هنوبرضي دوعسم نب هللا دبع اذهف

 .مهبرض ىلإ امامتها قلم ريغ هغلبي نأ

 ىف اورمتسا ناميإلا مو ؛ نيرفاكلا ءاذيإ عم نينمؤملا لاح روصي هتءارق ءاننثأ ىف ءاذيالا لاح نِإو

 ْ .دايدزا ىف مالسإلا رمتساو «ءاذيإلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم ميركلا نآرقلا نوعمسي اوناك نيح نيكرشملا نأ : ثلاثلا رمألا
 (هريغ نم هنوعمسي امدنع اظيغ نوزيمتي مهنكلو ءانايحأ ءاذيإ هعبتي ذإ ءاتباث ظيغلا ناك نإو «مهظيغ زيمتي

 نآرقلا عامس نم طقف مهظيغ سيلف «نيح دعب انيح عابتألا ةدايزو ؛ةوعدلا نايرس نوملعي كلذب مهنأل
 غولبب هباحصا رشيي ليئكض ردقب ولو ديزي ناك اذإ رمآلاف ؛ نيبيجتسملا ددع ومن نمو «هنم هنإ لب ؛ ميركلا

 , ةريرملا ةبقاعلاب هءادعأ رذنيو' ةياغلا

 ناك نيذلا نينمؤملا نمو ءاهتاليز لب ؛ةوعدلل ةباجتسالا عنمي مل ىذألا نأ ظحالبو - "4

 :قاحسإ نبأ اهاور امك ةلماك هتصق ركذنلو ءبلطملا دبع نب ةزمح مالسإ ماقملا أله ىف رك ذنلو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب رم لهج ابأ نأ ةيعاو ناك ملسأ نم لجر ىنثدح :٠ قاحسإ نبا لاق
 لوسر هملكي ملف «هرمأل فيعضتلاو ؛هنيدل بيعلا نم هركيام هنم لانو ؛همتشو هاذآف افصلا دنع ملسو هيلع

 لبقأ نأ ثبلي ملف ...كلذ عمست نكسم ىف ناعدج نب هللا دبعل ةالومو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 نم عجر اذإ ناكو هل جرخيو ( هيهري صنق بحاص ناكو هل صنق نم اعجار ( هسوُف احشوتم ةزمح
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قو الإ شيرق نم دان ىلع رمي مل كلذ لعف اذإ ناكو «تيبلاب فوطي ىتح هلهأ ىلإ لصي مل هصنق
 «ف

ت ةيقكش نأ .شيرق ىف ىتف زعأ ناكو ( مهعم ثدخنو
 نبأ تست تعم ىقلا ) ةالرلا رم ال

ا أفئا دمحم كيخأ نبا ىقل أم تيأر ول «ةراَمَع أبآأ :هل تلاق (لهج
 هدجو «ماشه نب مكحلا 

 هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم هملكي ملو ءهنع فرصنا مث ءهركي ام هنم غلبو ءهبسو هاذأف ءاسلاج انهاه

 ىبال ادماع دحأ ىلع فقي ملو ؛ ىعسي جرخف .ةمارك نم هب هلل دارأ ام بضفلا ةزمح لمتحاف .ملسو

سار ىلع ماق اذإ ىتح ءهوحن لبقأف «موقلا ىف اسلاج هيلإ رظن دجسملا لحخد املف «هب عقوي نأ هيقل اذإ لهج
 ه

 ايل ىلع كلذ درف «لوقيام لوقأ «هنيد ىلع انأو همتشنأ :لاق مث «ةركنم ةجش هجشف اهب هبرضف سوقلا عفر

 ىلإف «ةرامع ابأ امعد : لهج وبأ لاقف «لهج ابأ اورصنيل ةزمح ىلإ موزخم ىنب نم لاجر ماقف «تعطتسا
ع ةزمح متو ءاحيبق ابس هيحخأ نبا تببس دق هللاو

لص هللا لوسر هيلع عبات ام ىلعو ؛همالسإ ىل
 هللا ى

 . "”(ملسو هيلع ىلاعت
| 

 ىف هلوخد وه نالعإلا كلذ ناكو ,همالسإ نلعأ هنأب مهويام انه قاحسإ نبا هركذ اميفو

 هللا دبع نب دمحم عبتأ هنأ كلذ نلعأ ذإ ةزمح نأ اضيأ قاحسإ نبا نع ةيادبلا ىف ركذ نكلو «ناميإلا

اهنم جرخم ىف كلذ دعب ركف هنكلو ؛ةيبصعلا ةيمح نع الإ اهب قطني ناك ام مالسلاو ةالصلا هيلع
 وأ ء

ريخ ناك نإ مهللا ءتعنص ام لاقو ؛هسفن ىلع ةزمح لبقأ ١
 الو «ىبلق يف هقيدصت لعجاف ءا

 ىلع ادغف «حبصأ ىتح «ناطيشلا ةموسو نم اهلثمب تيب مل ةليلب تابف .اجرخم هيف تعقو امث ىل لعجاف
 ةماقإو ؛هنم جرخلا فرعأ الو رمأ ىف تعقو دق ىنإ «ىخأ نبا اي لاقف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رآ :ىعأ قا ايةكيهكتا كقناءاغدج ىنثدحف ؛ديدش ىغ وه مأ دشرأ !! وه ام ىردأال ام ىلع ىلثم

و هفوخو ءهظعوو هرك لف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبقأاف «ىتثدت
 هبلق ىف ىلاعت هللا ىقلأف ءهرشب

 أ نبا اي رهظأف «قداصلا كنأ دهشأ : لاقف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق امب ناميإلا

 ىورو .نيدلا هب زعأ نمم ةزمح ناكف .لوألا ىنيد ىلع ىنأو ءامسلا هتلظأ ام ىل نأ بحأ ام هللاوف «كنيد

 . "كلذ لثم ىقهيبلا

 تناك ةينيد ةعزن هل تناك هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ةزمح نأ هلبق امو ,مالكلا اذه نم رهظيو

 فال اذإ الإ ايدان ىشغي ال هصنقو هديص نم ءاج اذإ ؛هتيلهاج ىف ناك .قحلا ىلع تناك مث « لطابلا ىلع

 ةبضغ ىف مالسإلا نلعأ امدنع هكاردإ قدصلو هيف راس قحلا حضو ىأر اذإ هعبط ىف نيدتملاو «تيبلاب

5 

011 
 اال رح اخ ةانبلا (99 161 ب ١ عواشه ىبا ةريص (10]
مال

 ل ل لال الاطلال الاطلال ااا شلال ا

 | ةنعبشل |
2 

 الا

 ل أخا “ااا أتاك ا ا 77575525 5 ز ز ز ز ز 7 202020-01
000000 

 كما
7 
٠. 

 7 22 ووو ووو وو ووو

1 
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 ا

 ارجو جرو و بوو وسو شوي ريدا

 (ةريح هترتعاف «ىضمي مأ ؟ ليبسلا امو ءاهنم جرخيأ ؟ لاح نم هل ضرع اميف رظنلا معني نأ دارأ «ةيوق ةفينع
 .مالسإلا ىلإ ىلاعت هللا هاده ذإ «ةهجوم ةيداه تناك

 رص هالسسسا

 ددع ذخأ دقف ءاربكلا هيف لقو «ءافعضلاب أدتبا دق ناك اذإو «ديزيو ومني مالسإلا ناك - 6
 .ءافعضلا نع اليلق ءبعلا نوعفري «ءابوقأ لخد دقف ءاليلق لازيال هتاذ ىف ددعلا ناك نإو «ربكي ءايوقألا

 هل روثيو «جشي ىتح هسأر قوف لهج وبأ برضي مالسإلا خيرات ىف ةرم لوالو ؛ةزمح الوأ لخد

 .ةزمح تابرض رش مهسفنأ اوقي نأ ىلإ مهاعد هلعلو ؛ةزمح اوكرتي نأ ىلإ مهوعديف «نامز

 نأ ىأ رمع مالسا نم ايبق ناك هنأ مهضعب ىعدا نإو ؛ةزمح مالسإ خيرات ريسلا باتك رك ذي ما
 ىلإ ةرجهلا دعب ناك هنال | ةثعبلا نم ةسداسلا ةقيعلا ىف ناك رمع مالساو «ليلقب هذعب ناك رمع مالسإ

 اذإ الإ اهخيرات نورك ذيال اوناك نإو «ةحيحص تاياورب عئاقولا رك ذب نونعي اوناك ةريسلا باتك نإو .ةشبحلا
 ظ .باطخلا نب رمع ناميإب ةشبحلا ىلإ مهنيدب نيبراه نينمؤملا جورخ ةعقاو تنرنقا امك «ةروهشم ةعقاوب تنرتقا

 امك كلذ هيذؤي ملالا رهظف ٠ أسق لإ ميحر عبط هيفو ' هدشري لض نإ حيحص كاردإ هتعيبط يف هنكلو

 . هب لزن نم يذؤي

 هذه هتتفلف ,ههابشأو وه هئاذيِإ نم مهنيدب أرارف نورجاهي نينمؤملا ىأر هنأ هتره ةثداح ىرقأ لعلو

 ظ .داشر نم نونمؤملا هيلع امو «ىغ نم هيف ناك امع ةرجهلا

 :تلاق هللا مكبحص 4 لامف ؛اجرخم انل هللا لعجي ىتح «انومترهفو ؛انومتيذأ «هللا ضرأ ىف نجرخنل

 ول : هل تلاقف ءاهنبا رماع ءاجف ءانجورخ ىأر اميف انذحخأ دقو فرصنا مث ءاهارأ نكأ مل ةقر هيف للاو تيأرو
 رامح ملسأ اذا الإ ملسي ال لاق ءمعن تلق همالسإ ىف تعمطأ :لاق ءانيلع هرج قو اهلا ركع تار
 .هتظلغ نم ىري ناك امل اسأي الإ كلذ لاق امو «باطخلا
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 هلاني مهملظ نم هنيدب اراف جرخي هموق نم اقيرف ىأر املك هنع هللا ىضر رمع نأ دافتسي انه نمو

 .هنم بنج ىف هدادجأو هؤابأ هيلع امل بصعتلا ناك نو ؛هعبط ىف ةلادعلاو ؛ملأ

 ملعي نمل ىذألا ضعب لازنإ نم هعنمي مل نيروهقم هموق ضعب جورخ نم ملألا كلذ نأ رهظيو

 ؟ مالسإلل هبلق تحتفف ىرخأ هتزه دقلو «هتبارق ىوذو هتيب لهأ نم همالسإ

 ةيشخ امهمالسإ ايفخأو ءاهجوزو ىه تملسأ دق هتخأ باطخلا تنب ةمطاف نأ هتصالخو

قلا نولتيو «نوفختسي مهتثالث ناكو هللا دبع نب ميعن اضيأ هليسأ دقو ءامهابرق ىوذ شطبو «هشطب
 نآر

 ميركلا نآرقلا اهئرقيو اهيلإ عوجي ترألا نب بابخ ناكو «ةمطاف جوز ديز نب ديعس لزنم ىف ميركلا

حصأ نم اطهر ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ديري هفيس احشوتم رمع جرخف
 نم بيرق مهو ؛هبا

 اذه ادمحم ديرأ : هل لاقف ؟ رمع اي ديرت نيأ هل لاقف «شيرق ضعب هيقلف «ءاسنو لاج ر نيب ام نيعبرأ

هللاو :هل لاقف «هلتقأف اهتهلأ بسو ءاهنيد باعو ءاهمالحأ هفسو « «شيرق رمأ قرف ىذلا ءيباصلا
 كترغ دقل 

دمحم تلتق دقو ضرألا ىلع ىشمت كيكرات فانم دبع ىنب ىرتأ ,رمعاي كسفن نم كسفن
 الفأ ؟ ا

 (ورمع نب لي 'ز نب ديعس كمع نبا كنتخ لاق «ىتيب لهأ ىأو : :لاق . .مهرمأ ميقتف كتيب لهأ ىلإ عجرت

 .امهب كيلعف ؛هنيد ىلع ادمحم اعبات هللاو دقف «باطخلا تنب ةمطاف كتخأو
 ووو ووو وو سوو بوح جوت سوم

 ةقر نكي مل نورجاهي نيذلل قر امدنع هنأل ,هللا دبع مأ ربخ «نيربخلا نيذه نيب ضقانت الو

يلع هللا ىلص ادمحم نأب «ةنمؤملا ريغ هسفن هل تلوسو ,هموق قارفل امُأ ناك نكلو , ؛مالسإلل ةبغر
 ملسو ه

وو «ناميإلا نم لاح هعز انتي ناكو «قارفلا كلذ اببس
 .رفكلا نم ةسوس

 000 نمأ ىذلا اهبحاص : ةثالث اهتيب ىف ىفختسي ناكو ,هتخأ ىلإرمع بهذ

هط ةروس اهيف ةفيحص هعمو ؛ميركلا نآرقلا عيمجلا
 عدخم ىف بابخ بيغت «رمع توص اوعمس املف ؛

عمس دقو ءاهذخف تحن اهتلعجف ؛ ؛ةفيحصلا باطخلا تنب ةمطاف تذخأو «تيبلا ضعب ىف وأ ؛مهل
 

ملف ؛ امهيلع بابخ ةءارق تيبلا ىلإ اند نيح رمع
هل الاق ؟ تعمس ىتلا ةنميهلا هذه ام لاق لخد ا

 : 

محم امتعبتا امكنأ تربخأ دقل هللاو ىلب لاق ؛ اكش :تغفساام
 «دكيز از نب ديعس هنتخب شطبو «هنيد ىلع اد

 هتخأ هل تلاق كلذ لعف املف « اهجشف ءاهبرضف « ءاهجوز نع هفكتل باطخلا تنب ةمطاف هتخأ هيلإ تماققف

 ىلع مدن مدلا نم هتخأب ام رمع ىأر املف كل ادب ام عنصاف« «هلوسرو هللاب انمآو ءانملسأ لق معن : هنتخخو

 هب ءاج ىذلا اذه ام رظنأ افنآ اهنوأرقت مكتعمس ىتلا ةفيحصلا هذه ىنيطعأ : :هتخأل لاقو ىوعراف «عنص ام
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 فلحو ؛ىفاخت ال :لاق !! اهيلع كاشخن انإ : هتخأ هل تلاق كلذ لاق املف .ابتاك رمع ناكو .دمحم
 كلك رش ىلع سجل كنإ ىحخأي هل تلاقف ,همالسإ ىف هتخأ تعمط كلذ لاق املف .اهأرق اذإ اهندريل هتهلأب
 نسحأ ام لاق اردص اهنم أرق املف ءاهأرقف ةفيحصلا هتطعأف لستغاف رمع ماقف «رهاطلا الإ اهسمي ال هنإو
 دق هللا نوكي نأ وجرأل ىنإ هللاو ءرمعاي :هل لاقف «هيلإ جرخ بابخ كلذ عمس املف ؛همركأو مالكلا اذه
 ىلع بابخ اي ىنلدف :كلذ دنع رمع لاقف ...رمعاي هللا هللاف «باطخلا نب رمعب وأ «ماشه نب مكحلا ىبأب مالسإلا ديأ مهللا :لوقي وهو «سمأ هتعمس ىنإف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيبن ةرعدب كاصخ
 .هباحصأ نم رفن ىف افصلا دنع تيب ىف وه :بابخ هل لاقف .ملسأف هينأ ىتح هم دمحم

 هعم هباحصأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ بهذ مث ءهحشوتف هفيس رمع ذخأف
 ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم لجر ماق هتوص اوعمس املف «بابلا مهيلع برضف
 عزف وهو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ عجرف ؛هفيس احشوتم هارف «بابلا للخ نم رظنف
 .فيسلا احشوتم باطخلا نب رمع اذه هللا لوسر اي لاقف

 هانلتق ارش ديري ناك نإو «هل هانلذب اريخ ديري ناك نإف ؛هل نذئاف : بلطملا دبع نب ةزمح لاقف
 ىلص هللا لوسر هيلإ ضهنو «لجرلا هل نذأف ءهل نذنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف ,هفيسب
 ةليدش ةذبج هذبج مث ,هئادر عمجمب وأ هتزجح ذيخأف ؛ةرجحلا ى هيقل ىتح ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا

 .ةعراق كب هللا لزني ىتح ىردأ ام هللا وف «باطخلا نباي كب ءاج ام :لاقو

 هللا لوسر ربكف هللا دنع نم ءاج امبو (هلوسربو هللاب نموال كتئج هللا لوسراي : رمع لاذ

 .ملسأ دق رمع نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم تببلا لهأ فرع ةريبكت

 نإو ءمحرلاب نمؤيو ؛لدعلاب نمؤي بلق عبن نم همالسإ ءاج باطخلا نب رمع نأ ىرتل كنإو
 نأل مالسإلا كردي نأ لبق هتيبصع هتعفد ؛هموق هيلع ناك امو ةيلهاجلا نولأم نم ءاشغ امهاشغ دق ناك
 ىف وهو «برعلا دنع مهتناكمب بهذيو ؛مهتملك قرفي كلذ نأ مهوت هنأ ذإ هللا لبع نب ذمحم ءيواني

 ىفخ ام كلذو ؛لطاب ىلع عامجإ نم ريخ رفاكو نمؤم نيب قحلا رون ببسب قرفتف «ءيطخم اذه

 . لطابلا ةواشغ هنع ىلاعت هللا لازأ ذإ كردملا لدعلا قيفشلا رمع ناكف «ةواشغلا هنع تلازف «هتحخأ نم ليسي

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنل بيبنلا متاخ لا
 ذيل
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أ نع أوعفدي نأ نوعيطتسيالو اهلثمب ةكيسلا نوعفديالو «ءوسلاب نوماري نيفعضتسم لوألا ىف
 ؛,مهسفن

وأ «راوج نسحل ةاعارم الو ءامامذ مهؤادعأ مهيف بقري الو
 «باذعلا مهنوموسي لب (ىبرقل وأ «ةدول 

 مهنألف ىذألا نع اوبات نإ نيكرشملا نم تاءورملا ووذو ءاعفد اوعقوتي نأ ريغ نم ناوهلا ىلع مهنوديريو

يال نم وأ «فيعض وأ دبع ءاذيإ ىف ةلاذن اوبكتري نأ نوديريال
 .ادر كلم

 ؛هنم ليسي مدلابو ءهسأر عمقت تابرضلاب سحي لهج وبأ مهيف لاذنألا ريبك أدتبا ةزمح ملسأ انو

 لك نأشك اهتياهن فاخي وهو اذه اهؤادتبا نوكي نأو ؛ةكرعملا نم ىشخ هموق نم ءارصن هل ففخت نإف

 .ءايوقألا فاخيو «ءافعضلا ىلع ىدعتسي ؛ةءورملا صقان نوكي نم

 زازتعالا دهع «ديدجلا دهعلا نايك لماكتو «كرشلا ىلع ةثراكلا تناك ءرمع ملسأ املف

تم ىدارف اوناك نأ دعب «نيعمتجم افوفص نهلجلا فوقوو .هئافختسا دعب هنالعتساو .مالسإلاب
 .نيقرف

 براقي نيملسملا ددعو ءافصلا ىف مقرألا ىبأ نب مقرألا تيب ىف همالسإ دنع رمع ىقتلا

«قحلا ىلع نحنو اننيو ىفخن مالع هللا لوسراي :لاقف «هنع هللا ىصضر رمع ماقف «نيعبرالا
 نورهظيو 

 . لطابلا ىلع مهو ؛مهنيد

 .انيقل ام تيأر دقو ليلق انإ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق

 هيف ترهظأ الإ ءرفكلاب ىدانأ هيف تسلج سلجم ىقييال قحلاب كعب ىذلاو :رمع لاق

 : لهج وبا لاقف «همالساب أوعماست لقو ؛ هرظتنت ىهو «شيرفب رم مث «تيبلاب فاطف جرخ مث «ناميإلا

 هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :ارهاج لاقف ؛توبص كنأ نالف معزي

 ىلع ابلإ ناك ىذلا ةعيبر نب ةبتع مهسأر ىلع ناكو ؛هوعرصي نأ نوديري هيلإ نوكرشملا بثوف ؛هلوسرو
أكف هنخنأ ىتح ؛هبرضو ركب ابأ عرص لق ناكو نيملسملا

 ؛هيلع رمع بوف («رمع ةبلط ناك هن

 «حيصي ةبتع لعجف ؛هينيع ىف هعبصا لخدأو ,هبرضي لعجو ىغارلا ركبلا كربي امك هيلع كربو ؛هعرصو
 .ةصاخ ركب ىبألو ةماع نيملسملل ىفتشاف ؛هنعرمع ماَقف «سانلا ىحنتف

 كنا ناي اللين انني انينيينن يي

 ةيدمخحملا ةئعبلا
 هحححمح

 هب -
 ااا ا ا 0 77 7 5 5 5 1373232 ذ دز ذزذزذزذزةيةي0ي0ي6 ١

20000 

 هول وص ون حجو سوح جر وج ب حج جوج حجر وج توجو

 كاما اا

 وم
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 كلصف تابرضلا ةرارح اوفرعيل شيرق فارشأ الإ برضي الأب ايفح هنع ىلاعت هللا ىضر رمع ناكر
 ديدشلا برضلاب هذخأ الإ فيرش هنم وندي اهر انأ ىتلا ةكرعملا هذه ىف ناك امف ' لدجلا كم مهدرجو
 نم مهقيذيو هنوقاليف «''"ناميإلا رهظيف ؛ ءاهيف سلجي ناك ىتلا سلاجملا عبتأ مث (سانلا زجعأ ىتح
 .اسوؤك مهناءاسإ

 نيعمتجم اورهظي نأ ىلإ مهوعدي نوملسملا هعمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ داع
 سأ اي ؛نيعمتجم ةفيرشلا ةبعكلا ىف اولصيل اوجرخو أوعمجتف ؛ ؛نيقرفتم اوقيي الأو
 .مهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر رمع ىناثلا سأر ىلعو ؛ءاذهشلا ديسو هللا دسأ ةزمح امهدحأ

 ةيعاد لهج ابأ نأل ؛ىلمعلا ىدحتلا اذهل اباوج اودجي ملو ' ؛مهعنمت نأ اشيرق مهعومجب اودحتو
 .هينيع ىف هعباصأ عضوو ؛رمع عرص ةعيبر نب ةبتع ركذتو ؛هسأر عمقت ةزمح سوق رك ذت رشلا

 لوو ؛كرشلا لذخناو «مالسإلا هب زتعا امب ؛نابكرلا تراسو هرونلا رهظف ؛مالسإلا رهظ ٠
 رمتسا هنأل ؛هيف مالكلا لجؤن ىذلا «داهطضالا ىف نيبنس ام ىلع تاعامجلا ىلإ داحألا نم داهطضالا
 .ةرجهلاب ىهتنأو «ةمركملا ةكم ىف ةوعدلا ةدم لوط

 : داهطضالا عم كلاسم ةثالث نوكلسي نوكرشملا ليخأو
 .هتوعدب رهجلا نم هوعنميل مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةلامتسا ةلواحم اهلوأ

 .مهمعز ىف هفعض راهظإوأ هزاجعإل هتلداجم : اهيناثو
 .بلاط ىبأ همعل هنم ىوكشلا : اهئلاثو

 ةلامتسالاب مهنع هفك ةلواحم

 ءاولان امف هب اومكهتو هوذآو ءاوتبثف هراصنأ اوذآ ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نم رافكلا سي -
 ةزمح هللا ىده ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل مهئاذيإبف «بولقلا ىف ناميإلا ىرس ءاذيإ اوداز املكو
 (نمأف ؛ «هبلق قر نورجاهي نينمؤملا هتيؤرلو ,هتخألو هنتخل رمع ءاذيإ ببسو ؛ ؛مهيلع |بلإ ناكف ناميإلل

 ءافختسا نسب ةقرافلا ةوقلا ناكف ,هلهأو كزشلا اهب ىلاعتو هنأحبس هللا كرك ةثراك هناميإ ناكو

 . مارحلا لخسمملا فوج ىف لري قحلا توص راهظإو «ةدابعلاب ةرهاجماو ؛ ؛مالسإلا نالعإو (نيملسملا
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 ؛ ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب وعديو ملاسي مكر هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاف كوذؤي مه اوناك اذإو

 . مهتامز أ ىف مهيساويو «مهملأل ملأي هنإ لب «ةوعدلا نع فكيالو «عطقيال

 «لزنف ٠ ءرطملا لازنإب مهل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص اعدف ءطحق ةمركملا ةكم لهأب لزن هنأ ىتح

 ىأأ ةافو دعب ةمركملا ةكم لهأ نيب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا اهشاع ىتلا ةرتفلا ىف ناك كلذ نأ رهظيو

 ناك ول دو هتوعد تباجتسا نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىور كلاذلو ءرجاه نأ ىلإ بلاط

 نأ ىوريو «هموقل ريخ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىأ هنيد نأ ملعي نأ ءاجرو «هناميإ ءاجر ايح بلاط وبأ

 ءاّمستسالا اذه بلاط وبأ كردأ ول :لاقف «ةنيدملاب مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمو ناك ءاقستسالا اذه

(010 

 ىلع وأ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هب ءاج ام لوبق ديفي ام مهيرتعي نم نيكرشملا نم ناك دقلو

ير ووو اراب وتس انلا ىف تيرئر ديور م.
 يس

 اطلت 0 ا

ا انيأر هقل هرحاسب وه ام هللاو ءرحاس متلق ءهب مكءاج امب مكءاجو بيشلا
 «مهلقعو مهثفنو ة ةرحسل

عجس انعمسو مهجلاختو ةنهكلا انيأر دل «نهاكب ره امندللاو :نهاك مئانر
 : وهام هللاو ال: رعاش متلقو . مه

 | وه امف ؛نونجمب وه امو ونجم متلقو ءهرجرو هجره ءاهلك هفانصأ أنعمسو «رعشلا انيأر دقل «رعاشب

 .”[ميظع رمأ مكب لزن دل هللاو هنإف « ؛مكنأش ىف اورظناف «شيرق رشعماي . هطيلختالو «هتسوسو الو «هقنخب

ع ةايح يف هأر هنأ ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا ءاقستسال بلاط يبأ ةيؤر يف روكذملا (1)
 ؛« بلطملا دب

 ا ا ا تلاق مشاه نب يفصأ يبأ تنب ةيقر نأ يور

 [ يبنلا اذه نإ | شيرق رشعم اي: لحص توصب خرصي فتاهب انأ اذإ ... مهلل ةدقار انأ انيبف « « مظعلا تقرأو

 ١ علا أ ضيبأ الاوط الجر مكنم اورظناف الأ « بصخلاو ايحلاب الهيحف « هموجتل نابإ اذه « مكنم ثوعبملا

 ؛ اعبس تيبلاب اوفوطيلو «٠ بيطلا نم اوسميلو ... لجر نطب لك نم هيلإ فلديلو « هدلوو وه رضحيلف الأ ...

 : يلقع هلوو يدلج فق دق ةروعذم ا تلاق ... موقلا نمؤيلو لجرلا عديلف « هتاذل رهاطلا بيطلا مهيفو

 ١ لك نم سانلا هيلإ ضفناو ء شيرق هدنع تعباتتف « بلطملا دبعو : دمحلا ةبيش وه اولاقف ... يايؤر تصصتقاو

 ؛ ةلهم . مهيعس كردي نإ ام هلوح نوقدي موقلا قفطو « سيبق ابأ اوقترا مث  اوفوطو اوملتساو اوسمف لجر نطب

 | هيلع يلاعت هلا يلص ادمحم هنب نبا دضتعاف « بلطمل ديع ماقف يانج اوفكتساو لا رق رد

تنأ « ةبركلا فشاكو « ةلخلا داس مهللا :٠ لاق مث « عفيأ دق مالغ ذئموي وهو هقتاع يلع هعفرف ملسو
 | ملاع 

 مهيلع نرطمأو مهللا نعمساف « مهتنس كيلإ نوكشي .. 5 كؤوادبع هذهو لخبم ريغ لوعسمو « « ملعم ريغ

لا ضورلا يف ءاج ام اذه « هجيجنب يداولا ظكو اهئامب ءامسلا ترجفنا ىتح اومار امف « اقدغم اثيغ
 « فنأ
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 : هتلامتسأال هب ةمركملا ةكم لهأ ءاقل

 لجرلا اذه تأيلف «رعشلاو ةناهكلاو رحسلاب مكملعأ اورظنا : اولاقف هللا دبع نب رباج نع - 9
 ملعن ام :مهنيب اميف اولاقف «هيلع ديري اذام رظنيلو هملكيلف ءاننيد باعو ءانرمأ تتشو ءانتعامج قرف ىذلا
 وه هنأ ىوربو ءاميلح اديس مهنيب ناكو ؛ديلولا ابأي تنأ هل اولاقو «كلذل هوبدنف «ةعيبر نب ةسبتع ريغ ادحأ

 .ديلولا ابأاي ىلب : اولاق ؟ نع فكيو ءاهضعب لبقي هلعل ارومأ هيلع ضرعأف « لجرلا اذه ىلإ موقأ الأ
 ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ بهذ دقف هوبدن مأ اذهل بدتنا ىذلا وه ناكأ ءاوسو

 . قحلا ىلإ ةوعدلا ةعباتم نع هل افاك هنظي ام هيلع ضرعو

 ؛بسنلا ىف ناكملاو «ةريشعلا ىف ةَطّصلا نم تملع دق ثيح انم كنإ «ىخأ نبا اي : ةبتع لاق
 (مهنيدو ههتهلآ تبعو ؛مهمالحأ هب تهفسو ؛مهتعامج هب تقرف ميظع رمأب كموق تيتأ دق كنإو

 اهنم لبقت كلعل ءاهيف رظنت ارومأ كيلع ضرعأ ىتح ىنم عمساف «مهئابأ نم ىضم نم هب ترفكو
 .اضعب

 . عمسأ ديلولا ابأأي لق : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 ءانلاومأ نم كل انعمج الام رمألا اذه نم هب تكج امب ديرت امنإ تنك نإ . ىخأ نبا اي: ةعيبر لاق

 . الام انرثكأ نوكت ىتح

 . كنود ارمأ عطقن ال ىتح ءانيلع كاندوس افرش ديرت تنك نإ

 .انيلع كانكلم اكلم ديرت ثنك نإو

 ءانلاومأ هيف انلذبو ءبطلا كل انبلط كسفن نع هدر عيطتست ال «هارت ايئر كيتأي ىذلا اذه ناك نإو

 .هنم ىوادتي ىتح «لجرلا ىلع عباتلا بلغ امبر هنإف «هنم كئربن ىتح

 .معن : لاق (ديلولا ابأ اب تغرفأ :٠ ةبتع غرف نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 هللا ىلص هللا لوسر التف «لعفأ :لاق .ينم عمسا :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق

 موقل ايبرع انارق هتايا تلصف باتك * ميحرلا نمحرلا نم ليزنت *ح) ملسو هيلع ىلاعت

 .ايلات الترم اهؤرقي هلم هللا لوسر ىضمو '١”(نوملعب
 )١( تلصف ةروس :+5-5١.
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 لوسر ىهتنا ىتح ءاهنم عمسيل اهيلع ادمتعم هرهظ ىضلخ هيديب ىقلأو ءاهل تصنأ ةبتع عمس امل

 :لاق ؟ ديلولاابأ اي تعمس : لاق مث ءاهدجسف «ةروسلا ىف ةدجسلا ةيآ ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 .كاذو تنأف :لوسرلا لاق .تعمس

 ؛هب بهذ ىذلا هجولا ريغب ديلولا وبأ مكءاج دقل : ضعبل مهضعب لاقف هباحصأ ىلإ ةبتع ماق مث

 .ديلولا ابأ اي كءاروام: اولاق هيلإاوسلج املف

 ةناهكلاب الو رعشلاب وه ام ,هللاو «طق هلثم تعمس ام الوق تعمس دق هللاو ىنأ ىئارو : ةبتع لاق

 ىذلا هلوقل ننوكيل هللاوف «هولزتعاو هيف وه امو لجرلا اذه نيب اولخ « ىل اهولعجاو «ىنوعيطأ شيرق رشعم اي
رهظي نإو ءمكريغب هومتيفك دقف «برعلا هبصت نإف أبن تعمس

 ظ هزعو «مككلم هكلمف «برعلا ىلع 

 .هب سانلا دعسأ متنكو .مكزع

 .هناسلب ديلولا بأ ايهللاو كرحس : هتحيصن نيبيجم ريغاولاق

لادبام اوعنصاف « أر اذه 3: هحصن ىف انيمأ تقولا كلذ ىف ناكو ءحصانلا لاق
 . ""' « مك

 نع هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم اولوحي نأ نع رمتسملا ءاذيإلا مهزجعأ -

 «نودقتعي امب اكاسمتساو ءاناميإ نينمؤملا ديزي ناك رمتسملا ماليإلاو ءديدشلا بيذعتلا نإ لب «ناميإلا

 وبأ فرعف .هلثمب ءاذيإلا نودري نونمؤملا ذخأو ءانركذ امك رمعو ةزمح لثم نمآ نأ ءاذيإلا ىلع بترتو

 فيك «ىوقلا هنع هللا ىضر رمع مهملآو ءرجافلا هلثا لداعلا ىوقلا نم سأرلا جش نوكي فيك لهج

 . ىصعلا ريرشلل برضلا نوكي

 نأ ريغ نم مهيلإ ىبنلا برقي هنأ نوبسحي ام ضرعو ؛نيللاب جالعلا قيرط كلذ نم نوبرجي اوذخأ .

 نوكيل مهيف فرشلا هيلع اوضرعو ؛مهقطنم وهامو «مهلاثمأ نيليام هيلع اوضرع ؛ناميإلا نم مه اوبرقت
 املف ءالام مهرثكأ نوكيل لاومألا هيلع اوضرعو ؛مهكلم نوكيل كلملا هيلع اوضرعو ,عاطملا ديسلا

 ىذلا ىداملا مهقطنمل كلذو ءهلقع فيإ دق نوكي نم الإ هضفري نأ نوبسحي الو ءاذه لك ضفر

 هنكلو هوجلاعيل ءابطألا سطن ىلع هوضرعي نأ هيلع اوضرع ؛كلملاو ةدايسلاو لاملاب الإ هيف ولعلا نوبسحيال

 دعي ال لب «نومدقي امم ريخ هدنع ام نأ اوملعيل ميركلا نارقلا مهيلع الت معن وأ الب بيجي نأ لدب

 . ىقبأو ريخ وهو هدنع ام راوجب اروك ذم اكيش هنوم دام
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 امف داهطضالاب هوجلاع «نآ دعب انآ مهتدايزو ؛هعابنأو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب اعرذ اوقاض
 لدج ىف هعم اولخدي نأ الإ قبي مل ؟نوعناص مه اذامف ءىدجأ امف ةدايسلاو لاملا ةوشرب هوجلاعو ,ىدجأ
 . هعابنأ ديزيالف « سانلا مامأ هرجع نيبيل

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا جم مهلدج
 هذه ىف مهنكلو ؛ةبتع هضرع ام ضرع ملسسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع اوداعأ - "4

 . ضفرلا دعب هنولداجي مثراذعإلا ىف ةبغرو ؛ مهتدارإل اقيثوت نيعمتجم هنوضرعي ةرما
 مهنم عمج لماكت املكف ؛ةفلتخم نوطب نم مالسلاو ةالصلا هيلع هل نيدناعملا نم المل عمتجا

 . هيف اورذعت ىتح هومصاخو هوملكف دمحم ىلإ اوثعبا ضعبل مهضعب لاق

 .كوملكيل كل اوعمتجا دق كموق فارشأ نإ: هيلإ اوثعبف

 ناكو ءءادب هرمأ ىف مهل ادب دق هنأ نظي وهو ءاعيرم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهءاجف
 .مهيلإ سلج ىتح ؛مهتنع هيلع زعيو ؛مهدشر بحي اصيرح مهيلع

 هموق ىلع لخدأ برعلا نم الجر ملعن ام هللاو انإو «كيف رذعنل كيلإ انثعب دق انإ دمحم اي :اولاق
 تقرفو «ةهلآلا تمتشو ؛مالحألا تهفسو «نيدلا تبعو ,ءابآلا تمتش دقل ءكموق ىلع تلخدأ ام
 بلطت ثيدحلا اذهب تئج امنإ تنك نإف ؛كنيبو اننيب اميف هتثج دقو الإ حيبق نم ىقب امف ؛ةعامجلا
 نإو ءانيلع كاندوس انيف فرشلا بلطت امنإ تنك نإو ءالام انرثكأ نوكت ىتح انلاومأ نم كل انعمج الام
 ىف انلاومأ انلذب «كلذ ناك امبرف «نجلا نم ايئر كيِنأي ىذلا اذه ناك نإ ءانيلع كانكلم اكلم ديرت تنك
 .كيف رذعن وأ هنم كئربن ىتح ءبطلا بلط

 بلطأ تئج امب مكتئجام «نولوقت ام ىب ام :١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق
 نأ ىنرمأو ءاباتك ىلع لزنأو ءالوسر مكيلإ هللا ىنثعب نكلو «مكيلع كلما الو ؛ مكيف فرشلاو «مكلاومأ
 مكظح وهف «هب مكتئجام ىنم !لبقت نإف «مكل تحصنو « ىبر تالاسر مكتغلبف ءاريذنو ءاريشب مكل نوكأ
 . « مكنيبو ىنيب هللا مكحي ىتح هللا رمأل ربصأ ىلع اودرت نو .ةرخألاو ايندلا ىف

 قيضأ سانلا نم دحأ سيل هنأ تملع دقف «كيلع انضرع ام لباق ريغ تنك نإف دمحم اي: اولاق
 لابجلا هذه انع ريسيلف ءهب كئعب امب كئثعب ىذلا كبر انل لأساف ءاشيع دشأ الو الام لقأ الو ءادالب انم

 اننللاابليب
- 

 بانا .٠ ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ
 ا



 نم ىضم نم انل ثعبيلو «قارعلاو ماشلار اهنأك اراهنأ اهيف رجفيلو ؛ اندالب انل طسبيلو ءانيلع تقيض دق ىتلا

 يا و يو ساي ريس وا وج

 ىسيع ءاج دف «بولقلاب ميلع هللاو ( ىرخأ تايآ نوبلطي مهنأ مالكلا اذه ىدؤم
 امب مهلاثمأل

ه ىلاعتو هناحبس هللاو ؛همكألا ءاربإو ىنوملا ءايحإ نم «ءكلذ نم دنأوم
 نمب ملعأوهو هدايا راتخي ىذلاو

 دقف هب ىنثعب امب هللا دنع نم مكتنج امنإ ءتثعب اذهب ام: مهلوق مهيلع ادار 552

 مكحي ىتح ربصأ ٠ ؛ ىلع هودرت نإو «ةرخآلاو ايندلا ىف مكظح وهف هولبقت نإف « ؛مكيلإ هب تلسرأ ام مكتغلب

 . مكنييو ىنيي هلل

 انعجاريو «لوقت امب كقدصي اكلم انل ثعبي نأ كبر لسف ءكسفنل ذخف اذه لعفت مل نإف :اولاق

 ىف موقت كنإف «ىغتبن كارن امع كينغيو «ةضفو بهذ نم اروصقو ازونكو انانج انل لعجيف هلأستو «كنع

 امك الوسر تنك نإ كبر نم كتلزنم لضف فرعن ىتح «سمتلن امك «شياعملا سمتلتو «قاوسألا

 . معزت

 تشعب امو ءاذه هبر لأسي ىذلاب نأ امو «لعافب انأ ام: ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا مهل لاق

 نإو ؛ةرخآلاو ايندلا ىف مكظح وهف مكتئج ام اولبقت نإف« ءاريذنو اريشب ىنثعب ىلاعت هللا نكلو ءاذهب مكيلإ

 .اننيب هللا مكحي ىتح ربصأ ىلع هودرت

 نأ الإ كب نمؤنال انإف «لعف ءاش نإ كبر نأ تمعز امك ءءامسلا نم افسك انيلع طقسأف : اولاق

 مكب لعف ءاش نإ ىبر ىلإ كلذ 3: ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص نيمألا قداصلا لوسرلا مهل لق 0
 .(كلذ

 دقيف «بلطن ام كنم بلطنو كانلأس امع كلأسنو كعم سلجنس اننأ كبر ملعام دمحماي:اولاق

 | هأانغلب دقف «هب انتج ام لبقن مل اذإ نب كلذ ىف عئاص وه ام كربخيو ؛هب انعجارت ام كملعيو « كيب

 أءدمحماي كيلإ انرذعأ دقف ءادبأ نمحرلاب , نمؤن ال هللاو انإو «نمحرلا هل لاقي ةماميلاب لجر اذه كملعي

 .انكلهت وأ كككلهن ىتح ءانب تلعف امو ككرتن ال هللاو

الاكلات 1141و
 الاطلال اللا لا لال لالالا الف الكل جلتملا لكنا لالالالا اف تتلاا الالات رولا لمنال لانا 
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 انينأت ىتح كل نمؤن نل :٠ مهنم لئاق لاقو ؛هللا تانب ىهو ؛ةكئالملا دبعن نحن :مهنم لئاق لاقو
 . (اليبق ةكئالملاو هللاب

 هتمغ نبا ةريغملا نب ةيمأ ىبأ نب هللا دبع لاق مث «باذعلا نيلجعتسمو ؛ةيسح تايأ نيبلاط اولواقت
 اهب اوفرعيل ارومأ كولأس مث ؛هلبقت ملف ءاوضرعام كموق كيلع ضرع دمحماي ١ بلطملا دبع تنب ةكناع
 ذخيتت ىتح ءادبأ كل نموأ ال هللاوف «باذعلا نم مهفوخت ام لجعت نأ كولأس مث « لعفت ملف هللا نم كتلزنم
 ةكئالملا نم ةعبرأ كعمو «ةروشنم ةخسنب كعم ىنأتو اهيتأت ىتح ءرظنأ انأو هنم ىقرت مث املس ءامسلا ىلإ
 .©0 ؛ كقدصأ ال ىنأ تننظل كلذ تلعف ول هللا ميأو :٠ لوقت امك كنأ نودهشي

 ةوق اونلعيلو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اوجرحيل نكلو ءاونميل ال اوبلط ام اوبلط - 45
 نبا ىمشاهلا لوق مهتاين ةقيقح حضفي ىذلا لعلو «ىلاعت هللا لاق امك نومصحخ موق مهو ؛مهلادج
 بيذكتلا نأب حرصي هنأكف ءككقدصأ ال ىنأ تننظل كلذ تلعف ول هللا ميأو : بلطملا دبع تنب ةكئاع
 اودازام تبيجتسا ولف ءاهوبلط ىتلا تايآلا كلت دعب ىتح ءاهنم ج خيال سوفنلا ىف زكار هنأو «ليلدلل قباس
 نئل مهناميأ دهج هللاب اومسقأو» : مهنع ىلاعتو هناحبس هللا ىكح امك اوناكو ءاتانعإ الإ
 *نونمؤيال تءاج اذإ اهنأ مكرعشي امو هللا دنع تايآلا امنإ لق اهب ننمؤيل ةيآ مهتءاج
 *نوهمعي مهنايغط ىف مهرذنو ةرم لوأ هب اونمؤي مل امك مهراصبأو مهتدئفأ بلقنو
 اوناك ام البق ءيش لك مهيلع انرشحو ىتوملا مهملكو ةكئالملا مهيلإ انلزن اننأ ولو
 ."(«نولهجي مهرثكأ نكلو هللا ءاشي نأ الإ اونمؤيل

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هب ءاج ام نإف «ليلدلل ابلط ال تنعتلل تناك تمدق ىتلا مهبلاطمو
 ريغ انآرق هللا دنع نم هنأ تبثي ىذلا ليلدلا هبحص دقو «قحلا نم هيف امل نونمؤم هعبت هناذ ىف حضاو قح
 برعلا ريغو برعلا زجعي ىذلا «رهزملا حابصملا وهو ؛مالظلا ىف ىراسلا دشريو «لاضلا ىدهي جوع ىذ
 نآرقلا اذه لثمب اونأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نعل لق ) : هلثمب اونأي نأ نع
 .6 اريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو ؛هلثمب نونأبال

 : مهنأ بلاطملا هذه ةصالخو

 ١ - مهناومأ ثعبي نأو «مهضرأ مهيلع عسوي نأ هنم اوبلط ؛ةيدام ةلدأ نوبلطي .

 .هتوبنل دهشي اكلم مهل ثعبي نأ اوبلطو -

 ةناابلاو: نافعا نبأ ريس نهرو التلك يفك ياو ءازقإلا يتم ريصما ىل ربيع نبأ حار ٠ 1١1
 . ريثك نبال ةياهنلاو
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 ؛ةضفو بهذ نم روصق اهيفو «زونك اهيفو ؛تانج ةلحاقلا مهضرأ لعجي نأ هنم اوبلطو - ٠١

 .ةماميلا نم لجر هملعي هنأب ابذك هومهناو

 .افسك ءامسلا نم مهيلع طقسي نأ اوبلطو - 4

 . ساطرق ىف باتك هعمو لزني نأو «ءامسلا ىلإ هيف ىقري املس رضحي نأ هنم اوبلطو - ه

 لزني نأ اوبلط ام ناميإ بالط اوناك ولو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هوجرحيل نكلو اونمؤيل ال كلذ اويلط
 .لازنإلا اذه دعب ناميإ الو ءمهديبي كلذ نأل ءءامسلا نم افسك مهيلع

 دعي مل هنأ بلط ام بلط نأ دعب ةكناع هتمع نب ةريغملا نب ةيمأ ىبأ نب هللا دبع اقداص ناك دلو

 .ءاج نإ قدصيس هنأ نظي ال هنأب لوقلا متخ لب ءبلط امب ءاج نإ ناميإلاب

 مهبلط در لب ءاوبلط اميف مه بيجي نأ ىلاعت هللا ىلإ بلطي مل مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نإو

 هيلع هللا ىلص ىبنلاو «دومثو داع تكله امك كالهلاف ءاونمؤي ملو اوبيجأ نإ مهنأ ملعي ىلاعتو هناحبس هنأل

 ٠ ىهتنت مث ثدحت ةزجعم اهبسانت الف ءاهدولخب ةيقاب ةدلاخ ةزجعم اهل نأو «ةدلاخ ةيقاب هتعيرش نأ ملعي ملسو

 لإ  هيلإ ىحوأ بلاطملا كلت اوبلطو ةلكسألا كلت مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنل اولأس امل مهنأ اوثلح دقو

 لاقف ( مهلبق نم تكلهأ امك اوكله اوبذك نإف ءاولأس ىذلا مهيتؤت نأ تش نإو مهب ىنأتست نأ تكش

 .« مهب ىنأتسأ لب 7: ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 «كلل نمؤنو ابهذ افصلا انل لعجي نأ كبر عدا «مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل اولاق مهنأ ىور دقلو

 كيلع أرقي كبر نإ :٠ لاقف ليربج ىتأف ءاعدف معن : أولاق ءكلذ نولعفتو :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 هبذعأ ال اباذع هبذعأ كلذ دعب مهنم رفك نمف ءابهذ مهل افصلا حبصأ تكش نإ كل لوقيو ؛مالسلا

 همالسو هللا تاولص ميحرلا فوءرلا لاق «ةبوتلاو ةمحرلا باب مهل تحتف تكش نإو ؛نيملاعلا نم ادحأ

 .  ةمحرلاو وتلا لب :ةيلع
 : نيلئاقلا قدصأ وهو ىلاعت هللا لاق دقف ميركلا نآرقلا اهلجس دق اهيلع درلاو مهبلاطم نإ

 نم ةنج كل نوكن وأ *اعوبني ضرألا نم انل رجفت ىتح كل نمؤن نل اولاقو)
 انيلع تمعز امك ءامسلا طقست وأ * اريجفت اهلالخ راهنألا رجفتف «بنعو ليخن

 ىف ىقرن وأ ءفرخز نم تيب كل نوكي وأ *اليبق ةكئالملاو هللاب ىتأت وأ ءافسك

 تنك له ىبر ناحبس لق ؛هؤرقن اباتك انيلع لزنت ىتح كيقرل نمؤن نلو ءءامسلا
 .4''2 الوسر ارشب الإ
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 لاقف نونمؤيال مهتءاج ول مهنأ نيبو ؛ىرخأ تايآ ىف بلاطملا هذه ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو
 اربلك دقف *نيضرعم اهنع اوناك الإ مهبر تايأ نم ةيأ نم مهينأت امو» : هتاملك تلاعت
 نم انكلهأ مكاوري ملأ *«نوءزهتسي هب اوناك ام ءاننأ مهينأي فوسف مهءاج امل قحلاب
 مهيلع ءامسلا انلسرأو ءمكل نكمن مل ام ضرألا ىف مهانكم ءنرق نم مهلبق
 انرق مهدعب نم انأشنأو «مهبونذب مهانكلهأف «مهتخم نم ىرخم راهنألا انلعجو ءاراردم
 نإ اورفك نيذلا لاقل ؛مهيديأب هوسملف ساطرق ىف اباتك مهيلع انلزن ولو *نيرخآ
 ىث رمألا ىضقل اكلم انلزنأ ولو كلم هيلع لزنأ الول اولاقو *نيبم رحس الإ اذه

 .©06 نوسبلي ام مهيلع ًاننسبللو ءالجر هانلعجل اكلم هانلعج ولو *نورظنيال سا# سرب
 لك نإف رمأ ىف لطابلا داقتعالا قبس اذإو «رفكلاب لوقلا قبس دقف ءاونمريل ال اذه لك اوبلط

 مدعو راكنإلاب باجيإلابو ؛هنوديري ىذلا ليلدلا مهل تأي مل اذإ بلسلاب ؛نالطبلا اذه تابثإل تاهاجالا
 .راكنإلا ىف ةجاجل الإ ةلدألا ةرثكو ءارارصإ الإ ليلدلا ةوق هديزنال تنعتلا إف «رارقإلا

 دقو ؛ةوعدلا رمأ ىف مهبطاخي وهو «ريكفتلل ةصرف مهيطعيل ؛اليلد نآرقلا مهل راتخخا دق ىلاعت هللا نو
 امف ةربع ىضاملا ىفو ؛ناميإلا امإو باقعلا امإف ,ةعفد ءيججم اهنإف «ةيسحلا ةلدألا امأ «نارفغلاو ةبوتلا دلوتت
 لب «قحلاب اونعذيل اوناك ام مهنأل ءاناعذإ نكت ملو ءاكاله ةجيتنلا تناك الإ نوبلطي ام عون نم ةيآ تءاج
 بذك نأ الإ تايآلاب لسرن نأ انعنم امو 7 : كلذ ىلإ ريشي ىلاعت لاق دقو ؛بيذكتلا قبس دق
 .""افيوخت الإ تايآلاب لسرن امو ءاهب اوملظف «ةرصبم ةقانلا دومث انيتأو ؛نولوألا اهب

 رهظ اذإو ءزجاعلا رهظمب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا راهظإل الإ ؛ةلكسألا هذه تناك ام - <47
 ؛ىرسي ىذلا ناميإلا عوبني دض فوقوللو ؛هعابتا نع سانلا عنمل ةعيرذ كلذ نم اوذختأ مهمعز ىف هزجع
 الو نوديزي عابتألاو «قحلا الإ ديريال هنأو ؛هقدص كلذب تبث دقل ءاودارأ ام قم له نكلو ؛عطقني الو
  .ددعت وأ ديحوت ةيضقلاو «تايأ لدجلا عضوم نوليحي مهنإو .اناميإ نودادزي لب ءدحأ دتري الو نوصقني
 .لاحا ديدش وهو «هللا ىف نولداجي لهف
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 بانكلا لهاي ةناعتسالا

 ليلدلا بلطي اذهو ؛هعامس درجمب هكرديف هبلقو هلقعب قحلا كردي لجر :نالجر سانلاو ؛مهبولق

 هللا لاق نيذلا مه ءالؤه : اتيت هذيزي هنكلو هبلق ىف ناميإلا ءيشنيال ليلدلاف ءاناميإ دادزيلو (هبلق نئمطيل

 . "'6 اناميا مهتدازف اونمآ نيذلا امأف ) : مهيف ىلاعت

 مهو ؛هيلإ ناميإلا لخادم تدس دق ىفلغأ هبلق نوكيف «راكنإلاب قباسيو «رفكلا ىلإ عراسي رخأو
 " مهراصبأ ىلعو (مهعمس ىلعو ؛مهبولق ىلع هللا متخ) :مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا

 فرحنيو «مهمصاخي نم اوزجعيل هنوبلطي لب «هرون ىف اوريسيل ليلدلا نوبلطي ال كئلوأو «'' «ةواشغ
 وهف ««مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نومواقي اوناك نيذلا نيكرشملا ةاتع نأش ىف ىلاعت هلاق ام رظناو «لوقلا مهب

 انيلع رطمأف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ مهللا اولاق ذإو» : هتاملك تلاعت لوقي
 ناك امو مهيف تنأو مهبذعيل هللا ناك امو *ميلأ باذعب انتثا وأ ءامسلا نم ةراجح

 ظ ."6 نورفغتسي مهو مهبذعم هللا
 «ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب ةقثلا دقفي مل ادحأ نأ اهومدق ىتلا بلاطملا دعب نوكرشملا سحأ

 ول ىذلا ليلدلا فيك ذإ ءداشر اهعم سيل ريكفتلا نم ةيواه ىف مهئاوهناو ءمهقمح ىلع اليلد تناك لب
 .ميِلأ باذع وأ ةراجح نم رطم لازنإك ءاوبيجتسي نأ لبق اوتامل ذهن

 لهأب ةناعتسالاب ىفاضإلا لالدتسالا ىلإ اودمعف ؛مهتلاهج فشك ىذلا لالدتسالا نع اوزجع

 .ناميإلا ىف سانلا هب لخدي ىذلا بذعلا رايتلا فقو ىلع «مهونيعي نأ مهاسع باتكلا

 ىبأ نب ةبقعو ثراحلا نب رضنلا تثعب اشيرق نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور - 44
 ؛هتفص مهل اوفصت نأ دعب «ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نع مهولس :اولاقف ةنيدملاب دوهي رابحأ ىلإ طيعم

 .ءايبنألا ملع نم اندنع سيل ام مهدنعو لوألا باتكلا لهأ مهنإ : هلوقب مهاربخأو

 ءهرمأ مهل افصوو ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع دوهي رابحأ الأسف «ةنيدملا املق ىتح اجرخ
 .اذه انبحاص نع انوربختل مكانثج دقو «ةاروتلا لهأ مكنإ : الاقو هلوق ضعبو

 مل نإو «لسرم ىبن وهف نهب مكربخأ نإف «نهب مكرمأن ثالث نع هولس : دوهيرابحأ مهل تلاقف
 : مكيأر هبف اورف «لوقتم لجر وهف لعفي

 نيولوك و وص وو 022:22 ص ص حا نو ثور سوح ونس وج و سوو سون حو حو وحج و حوحو وح ا حوحو حا وح و بوح وا ب ع ضع جوج جوج وح حوحو وب وح بوح حو جوي وجوب نون حنو سوح وج صحو حجج حج جوج وح سوح سو نوح وح عع

 را لاقبألا ةروشن 73 17 + ةرقبلا ةروسأ 9 ١8. 5 : ةبوتلا ةروس )١(
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 .بيجع ثيدح مهل ناك دق هنإف ءمهرمأ ناك ام لوألا رهدلا ىف اوبهذ ةيتف نع هولس (أ )

 .هؤبن ناك ام اهبراغمو ضرألا قراشم فاط : فاوط لجر نع هولسو ( ب)

 . ىهام حورلا نع هولسو (ج)
 .مكل ادب ام هرمأ ىف اوعنصاف «لوقتم لجر هنإف ءمكربخي مل نإو ؛هوعبتاف كلذب مكربخأ نإف

 : الاف شيرق ىلع امدق ىتح ةبقعو رضنلا لبقأف

 نع هلأسن نأ دوهي رابحأ انرمأ دق : دمحم نيبو مكنيي ام لصفي امب مكانثج دق شيرق رشعم اي
 هيما ا حال هب عدرا رم

 جسم لمشت نأ نكمي ام كلذ أل مهو مل ؛مهلهمأ دقف نوط يلع نك .رمألا لوأ لعف

 هلملع الف ؛هللا دنع نم ملكتي هنأل ؛هولجأ نإ ةباجإلاب مهذعو اذلو . ؛ ميركلا نآرقلا ىهو «ىربكلا

 ىلع ةباجإلا قلعي مل ىأ نثتسي ملو ؛هنع متلأس امب ادغ مكربخأ : مهل لاقف .ريدقلا ىلعلا هللا دنع نم الإ
 . هللا هتئيشم

 م ب ل لا ا

 ةسمخ مويلاو ءادغ دمحم اندعو :اولاقو ةمركملا ةكم لهأ فجرأ ىتح « ؛ ليربج هينأي الو «ىحو هزلذ

 ا ا ا ولو ىتحو ؛هانلأس امم ءيشب اهيف انربخيال اهيف انحبصأ دق رسشع
 . ليربج ءاج مث ةمركملا ةكم لهأ هب ملكتي ام هيلع قشو ؛هنع ىحولا ثكم

 : نيباوجب كلذ نع بيجو «ةدملا هذه ىحولا رخأت اذا

 نلوقت الو) :ىلاعت هللا ءاش نإ لقي ملف ءادغ بيجيس هنأ ررق امدنع نثتسي مل هنأ : امهلوأ
 .204 ءاش نأ الإ ادغ كلذ لعاف ىنإ ءيشل

 هيلع دمحم زجع مهتعاشإو ءاهوحن مهفاجرإو ءاهراظتنا لوط دعب ةباجإلا ءيجم نأ : امهيناثو
 نوكيف ءاهيلإ ةجاحلا تقو ىف نوكت ذإ عقوأ نوكت اهنأ ةدئاف ةباجالل نوكت ؛ةباجإلا نع مالسلاو ةالصلا
 ءمهرحن ىف مهديك درو مهبيذكتل ىوقأو سفنلا ىف اتيبثت دشأ ىدحتلا نوكيو «سفنلا ىف نيكمت لضف
 هللا ىلص دمحم زجع هيدي نيب اوعاشأ نم لك هملع دق مهدر نوكيف «كلذ ىف اولواقت دق نونوكي ذإ
 .مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل قيدصتلا ةوعد نوكنف ؛ و هيلع أعت
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 باتكلا اذهب ىنأيال مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم نأ ىلع لدي ريخأتلا نأ نيرمألا ىف مدقت ام قوفو

 .ريصبلا عيمسلا وهو قلخ ام ملعي ىذلا بويغلا مالع ىلاعت هللا نع هينأي امنإو «هدنع نم

 فهكلا لهأ مه ةيتفلا كئلوأ نأب لوألا لاؤسلا نع اوبيجأ - ةثالثلا ةلكسألا نع اوبيجأ - 7

 : هتاملك تلاعت لاق دقف «ةروسلا هذه نم اءزج لقننلو - مهئامسأب تيمس ىتلا ةروسلا ىف اوركذ نيذلا

 ةيتفلا ىوأ ذإ *ابجع انتايآ نم اوناك ميقرلاو فهكلا باحصأ نأ تبسح مأ)

 ىلع انبرضف *ادشر انرمأ نم انل ءيبهو ةمحر كندل نم انتأ انبر اولاقف فهكلا ىلإ
 *ادمأ اوثبل ال ىصحأ نيبزحلا ىأ ملعنل مهانثعب مث *اددع نينس فهكلا ىف مهناذأ

 ىلع انطبرو *ىده مهاندزو مهبرب اونمآ ةيتف مهنإ قحلاب مهأبن كيلع صقن نحن
 أذإ انلق دقل اهلإ هنود نم وعدن نل «ضرألاو تاومسلا بر انبر اولاقف اوماق ذإ مهبولق
 ملظأ نمف «نيب ناطلسب مهيلع نوتأي الول ةهلآ هنود نم اوذختا انموق ءالؤه اططش
 فهكلا ىلإ اووأف هللا الإ نودبعيامو ءوهومتلزتعا اذإو *ابذك هللا ىلع ىرتفا نمم

 , اذإ سمشلا ىرتو *«اقفرم مكرمأ نم مكل ءيبهيو ؛هتمحر نم مكبر مكل رشني
 : ىف مهو ؛لامشلا تاذ مهضرقت تبرغ اذإو نيميلا تاذ مهفهك نع روازت تعلط

 : ايلو هل دج نلف للضي نمو ءدتهملا رهف هللا دهي نم هللا تايأ نم كلذ ءهنم ةوجف

 : ىلاعت هلوقب متخت ىتلا ةصقلا رخأ ىلإ '106...|دشرم

 هنود نم دجب نلو «هتاملكل لدبم ال «كبر باتك نم كيلإ ىحوأ ام لئاوذ

 ش .؟ادحتلم

 ؛ميركلا نآرقلا مهعمست هتوالتو ءفهكلا ةروس نم رطش وهو «لوألا لاؤسلا ةباجإ هذه

 .زاجعإلا ىنعم نوكردي هتوالتبو «ميقتسم طارص ىلإو «قحلا ىلإ ةوعد هتاذ ىف ميركلا نآرقلا مهعامسإو

 لوقي ذإ ءفهكلا ةروس رخخأ ىف تءاج دقف ؛فاوطلا لجرلا وهو «ىناثلا لاؤسلا نع ةباجإلا امأو
 : ىف هل انكم انإ * اركذ هنم مكيلع ولتأس لق «نينرقلا ىذ نع كنولأسيو» هتاملك تلاعت

 ؛«سمشلا برغم غلب اذإ ىتح #*أببس عبنأف #اببس ءيش لك نم هانيتأو «ضرألا

 : امإو «بذعت نأ امإ نينرقلا اذاي انلق ءاموق اهدنع دجوو «ةئمح نيع ىف برغت اهدجو

  اباذع هبذعيف هبر ىلإ دري مث هبذعن فوسف ملظ نم امأ لاق *انسح مهيف ذختت نأ

 *ارسي انرمأ نم هل لوقنسو «ىنسحلا ءازج هلف ءاحلاص لمعو نمأ نم امأو *اركن
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 مهل لعمت مل مرق ىلع علطت اهدجو سمشلا علطم غلب اذإ ىتح ةاببس عينا مل
 نيب غلب اذإ ىتح #اببس عبنأ مل *اربخ هيدل امب انطحأ دقو كلذك *ارتس اهنود نم
 هلوقب متتخت ىتلا ةصقلا رخآ ىلإ 4 الوق نوهقفي نوداكيال اموق امهنود نم دجو نيدسلا

 .""(اعمج مهانعمجف ءروصلا ىف خفنو «ضعب ىف جومي ذئموي مهضعب انكرتو» ىلاعت
 : ىلاعت هلوقب ءارسإلا ةروس ىف ثلاثلا لاؤسلا نع ةباجإلا تناكو

 الإ ملعلا نم متيتوأ امو ؛ىبر رمأ نم حورلا لق حورلا نع كنولأسبو)
 ("04هلبلق

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم زجعب اوفجرأ نيذلا لك اهعمسيو ىلتت تايا دودرلا تءاج
 ؛مهيأع مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا هولتي ام نمض ىف مهيف ىلتت تناكف ءاهوعمس وأ ءاهرأرقف :مهيد
 فو ؛ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نيبو مهنيب ةجاحما رمأ ملع نميفو .مهيف ايوق ارثأ كلذا نأ كشالو
 .كلذ دعب اناميإ اوداز دكؤملا نم ؟ اونمأ لهف ءهزاجعإ لئالدو ميركلا نآرقلا حور نم مهيف ىرس ام ةمدقم

 ميركلا نآرقلا مهعامسإ
 هيلع ضرعو «شيرق مساب ملسو هيلع هللا يلص يبنلل ددوتي ةعيبر نب ةبتع بهذ امدنع - 1117

 أرقف « يئر هدنع ناك نإ يئرلا نم هجلاعي ابيبط هل اورضحي نأ وأ « ريفولا لاملا وأ « كلملاوأ « مهيف ةدايسلا
 نمحرلا نم ليزنت *مح) :يلاعت هلوق نوضرعي ام درت ةبواجم دعب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هيلع

 اميف ينوصعاو « مويلا رمألا اذه يف ىنوعيطأ موقاي ) :مهل لاقف «هباحصأ ينأف «تايآلا رخأ ىلإ «ميحرلا
 . ( هيلع درأ ام تيرد امو هلثم امالك يانذأ تعمس ام ءامالك لجرلا اذه نم تعمس دقل هللاوف « دعب

 نكلو ءاونمؤيل ال « هريثأت اوفرع نأ دعب ميركلا نآرقلل اوعمتسي نأ يلع نيصيرح نوكرشملا ناك
 . ناك لب «هراذنإو هديدهت فاخي ناك هرارصإو هدوحجو ؛ هدانع عم مهضعب نألو ,ةدعلا اودعيلو «هوفرعيل
 .ملسو هيلع يلاعت هللا ىلص ىبنلا نم ديدهت درجم فاخي

 اووي سوس مع يي تبل

 000 ا 7

 )١( ءارساإلا ةروس (0) .98- م7: فهكلا ةروس : 28./.
 11111111111 لااا للا 1 ا للفلل لبا

 ملسو هيلع هللا ىلص نييبنلا متاخ موب ايس
 ااا يااا ااا اخاملا



 . لبق نم فلؤي مل ام كلذو «ةليبقلا ىف برقلا نم ةقيثو ةطبار ركذب باطخلا نسحأ هارنو

 ؛ةريغملا نب ديلولا هعمس دقل ءاونمؤي مل نو ؛هعامتسال ميركلا نارقلا مهبذجي شيرق ءاربك ناك .

 هنأو «قدغمل هلفسأ نِإو « «رمثمل هالعأ إو «ةوالطل هيلع نإو «ةوالحل هل نإ ١ هفصو ىف شيرقل لاقف

 لوقي نأ ىلإ را يا ااا راب ىلا ال راياطرإر ا اهمال ,ولعيل

 .ءادتبا ميركلا نآرقلل فصولا كلذب ضري مل نإو ءرحس هنإ

لخإو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةبحمو ميركلا نآرقلا مهبذج دق نونمؤملا ناك اذإو
 «مهصا

ا مهفغش دق هب مهفغشو «لوقلا غيلبب مهملعل نوكرشملاف «ناميإلاب مهبولق قارشإو
 نكلو «ميركلا نارقل

 ىلعو مهعمس ىلعو مهبرلق ىلع هللا متخ) ؛مهبولق ترتعا تاملظ ناميإلا نيبو مهنيب تلاح

 . "174 ةواشغ مهراصبأ

 هديزي ال تنعتملاو نمؤي ريغصلاو «ريبكو ريغص نيب قرف ال «ميركلا نآرقلا عامسب اوفغش دقلو

ءانارفك دوسحلا دوقحلا بلقو ءاناميإ صلخلا بلق لمت ليلدلا ةوق نإف« ءاتانعإو ارفك الإ عامسلا
 ؛ةجاجلو 

هتوعدو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم اضغب داز هدانع ىف جل املكو
 .اهل نيبيجتسملاو ؛

 برح نب نايفس ابأ نأ ثدح هنأ ىرهزلا باهش نبا نع قاحسإ نبا ىور دقلو - 47

 يان يكل ورا ويعمل جلل يما ب

 رصف ان هشيم يغمض ركود رمل

 لك ذأ ةثاثلا ةليللا تناك اذإ تح ءاوفرصنا مئةرم لوأاواق ام لثم ضعبل مهضعب لاقف «قيرطلا مهعمجف

 ضسعبل مهضعب لاقف «قيرطلا مهعمجف ودنا ادن 0 كيس لجر

 نآرقلا اذهل اوعمستال اورفك نيذلا لاقو) :مهيف هللا لاق دقو «كلذ م. اودهاعت دقو

 . "6 نوبلغت مكلعل هيف اوغلاو
ألا لأس دقف ءاوعمس ام مهني امبف نوركاذتي ميركلا نآرقلا عامس دعب اوناكو ٠

 قيرش نب سنخ

عمس اميف كِيأر نع ةلظنح ابأ ىنربخأ ): :لاقف «عمس اميف هيأر نع نايفس ابأ ىفقتلا
 ؟ دمحم نم ت
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 ءاهانعم تفرع اسم ءايشأ تعمسو ءاهب دارلم فرعأو ؛اهفرعأ ءايشأ تعمس دقل هللاو «ةبلعثاأي : لاقف
 :لاقف لهج ابأ ىنأو «نايفس ىبأ دنع نم سنخألا بهذو ؛كلذك انأو : سنخألا لاقو .اهب داريام الو
 فانم دبع ونبو نحن انعزانت «تعمس اذام : :لاقف ءدمحم نم تعمس اميف كيأر ام ؛مكحلا ابأ اي
 يسرفك انكر بكرا ىلع انذاخم ىتح ءانيطعأف ارطعأو ءانلمحف اولمحو ءانمعطأف ءاومعطأ «فيرشلا
 لقت دقو (عقدصن الو ءادبأ مؤ ال هلا ؟ اذه لكم كردن ىتمف ءامسلا نم ىحولا هيأ ىبانماولق نهر
 .لهج ىبأ لوق نم ءزجلا كلذ

 ىلإ هجتي امك «ميركلا نآرقلا عامس وحن نوبذجني اوناك مهنأ ربخلا كلذ نم دوصقملاو - 11
 بلطي نمو «هل انعذم قحلا ابلاط عمتسي نم نيب قرفلاك ءامهنيب قرفلا نأ ديب «ونمؤملا ةوالتلاو عامسلا
 . هتوالطو هتوالح هيلإ هبذجي نكلو «قحلا ريغ

 ةمئاقلا ةلدألاو «تانيبلا اوفرعيل هيلإ مهبذج بولقلا بلقم ىلاعت هللا نأكو «نونمؤي اوناك ام كلذلو
 ضارعإلا مث «ليلدلاب ةفرعمو ؛عامسو ةنيب نعف كلذ دعب نم اورفك نإف ءاودتهيل

 اوبغرو «ةلالضلا اورتشا مهنأل مهل ةرذعم الو ؛لالضلا مهيلع بتك نم نأش ضارعإلا ناك دقو
 ىف اوثكن اولعفي الأ اودعاوت املكو ؛ ميهبلا ليللا حنج ىف هعامس ىلع نوتفاهتي اوناك مهنأ عمو ؛ةيادهلا نع
 أوتصني ملو ءاوءزهتسا اراهن اراهج ميركلا نآرقلا مهيلع الت اذإ مالسلاو ة ةالصلا هيلع ىبنلا ناك مهدرهع
 .مهقولح ىف ةصغو ؛ مهنويع ىف ىذق هتوعد تناكو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا عابتأ رثكي نأ ةيشخ

 مهاعدو ميركلا نآرقلا مهيلع الت اذإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك, قاحسإ نبا لاق
 اننإ لمعاف ءباجح كنيبو اننيب نمو ءرقو انناذآ ىفو «هيلإ انوعدت امم ةنكأ ىف انبولق :نوءزهي اولاق «هيلإ
 .نولماع

 اباجح ةرخآلاب نونمؤيال نيذلا نيبو كنيب انلعج نآرقلا تارق اذإو) : مهلوق مهنع ىلاعت هللا ىكحف
 هدحو نارقلا ىف كبر تركذ اذإو ءارقو مهناذأ ىفو ؛هوهقفي نا أ ةنكأ مهبولق ىلع انلعجو # اروتسم
 نوملاظلا لوقي ذإ ىوجم مه ذإو «كيلإ نوعمتسي ذإ هب نوعمتسي امب ملعأ نحن *اروفن مهرابدأ ىلع اولو
 اماظع انك اذ اولاقو *اليبس نوعيطتسيالف اولضف لاثمألا كل اوبرض ىفيك رظنا ةناروحسم الججر نوعبتت نإ
 نولوقيسف «مكرودص ىف ربكي امم اقلخ وأ *اديدح وأ ةراجح اونوك لق *اديدج اقلخ نوثوعبمل انإ انإأ اتافرو
 , 204 ةرم لوأ مكرطف ىذلا لق انديعي نم
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 ىلع لدت ميركلا نآرقلا عامس ىلع رافكلا ةاتع صرح نم ركذ ام عم ةميركلا تايآلا هذهو

 نايبلا لهأ بذجم ةغالب نم هيف امل «هيلإ عامتسالا ىلإ مهبذجي ناك ميركلا نآرقلا نأ : اهلوأ
 نايبلا نيب قرفلا نوركذيو ؛همالكو مهمالك نيب قرفلا نوكردي اذهبو ءهتلزنم فرعتو هعامتسال

 عرقتو مهرهبت ةيسحلا تايالا تناك اذإو «نيدلا موي ىلإ ةغلابلا ىلاعت هللا ةجح نيملاعلا بر مالكو ؛ىرشبلا
 اهب ملعيف «مهعامسأ ىعرتستو مهبولق بذجتي ةيونعملا ةيآلا كلت كلذكف ؛ةنيب مهرثكأ اهاريف «مهعامسأ

 ىف الو «لهجلا ىف مهل ةجح الو «ةنيبلا موقتو «ةجحلا موقت كلذبو «مهبولق ناميإلا لخدي مل نيذلا
 .راذتعالا

 نم هيف اوأر امك «هلثمب اونأي نأ نع زجعلاب اوسحأ دق هلثمب اونأي نأب ةبلاطملا مدع عم مهنأ :اهيناث

 :هلالضو هرفك ىلع رمتسا دقو« مهلئاق لوقي ىتح ءاهيلإ اوعمتسي مل ةغالب ةعورو «هيلإ نولصي ال نايي

 ىلع رفكلا اوبحتساف «هتوعدل اونعذي ملو «هتغالبل اونعذأ مهف (رشب اذه لوقيام «هيلع ىلعي الو ولعي هنإ)

 . لئالدلا مايق عم «ناميإلا

 هعنقت الو «ليلد هيدهي ال كلذك ناك نمو ؛ فيما بط ىف ةيرإ سوف اكإ اهنلا

 نم نأل «ناميإلا ىلإ هب ىدأتي ىذلا قيرطلا فرعتي نأ لواحي الف ءاقح بلطي ال ذئتيح هنأل ؛:ةجح

 املكةيادهلا نع دعب هيف نعمأ املكو ؛هيلإ لصب ال قحلل بولطملا ىلإ لصوم ريغ اجوعم اقيرط كلس

 .هباق نم باوج نكي ال عمسي ؛ نإو هنع دعب هنأل هيلِإ عمتسي ال قحلا دئار هداني امهمو ءاركن دادزا لغوأ

 ميقتسملا قيرطلاو ؛ةمئاق ةيداه رهاوظلاو تارامألا نأل «قحلا ىلإ لصو ميقتسملا قيرطلا كلس نمو

 سفنلا ىلع ةقلغم ريخلل ةقحام ةرثأ وأ «ةوهش وأ ىوهب هبلق دبرم ريغ قحلا بلط ىف صالخإلا وه
 .هباوبأ

 ةنتفلاو ءاديألا
 تيبلا ىلع نوسفني نيذلا ةيلهاجلا ةيبصعلا لهأ لواح دقو ؛ةيدمحملا ةوعدلا تءاج ذنم - 6

 نم ةيلهاجلا سجر اوفلأ نيذلاو ؛هللا مهاتأ ام ىلع سانلا اودسحي نأ مهبأد نم نيذلاو ,هتناكم ىمشاهلا

 ءاههجو ىف فوقولا نيدرمنمو نيعمتجم كئلوأ لك لواح لقو «قررلا مس تابيطلا ميرو «تادابع

 «روصق الو ءانو ريغ نم لصاوتم وهف ءائكيطب ريسلا ناك اذإو .رخأتت الو ءأملق ىعست «ليزتو ومنت ىهو

 هبشي ىذلا ضرعلاو ةليحلاب اهءافطإ اولواحف «ءافطنإلل ةلباق ةوعد اهنأ اونظ «هترئاد تعسناو هرون جلبنا املكو

 ملال مما م ل
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 ةجحلا تماقو نيكساخ مهرابدأ ىلع اودتراف لدجلاب زاجعإلا اولواحو ءاليتف كلذ ىدجأ امف «ةوشرلا

 مرام اقر طال

 ىهف «تابقعلا تناك إو ؛ هقيرط ىف رئاس مالسإلاو ( ةنمه ءيش دجي ملو ءاذه لك اولواح

 :نيرمأ ىلإ الا اليبس اودجي ملو «هتأطبأ نإو ءريسلا قوعت ال

 ناميإلا هبلق بذهو «ةيفاعلاو مالسلا رثآ نلو «ةوقالو هل لوح ال نمل رمتسملا ءاذيإلا امهدحأ
 اذه سأر لا را بي بم

 .مهل ةريشع الو ةوطس نوكلميال نيذلا ءارقفلاو

 وهو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىلع اييدأ اناطلس هل نأ لوبسحي نمب ةناعتسالا : :امهينا

 .ريبك هيمحي ىذلا وهو مشاه ىنب سأر وهو اريغص هلفك ىذلا همع هنأل «بلاط وب

 ءطقف ايداحأ هولعجي ملو ؛ايعامج هولعجو ءاذيإلا ىف اوداز نيرمألا نم أدحاو أودجي مل املف

 بتك نم الإ ةريشعلا فا ةيمحي مالسلاو ةالصلا هيلع لذمحم عم مهرفاكو مهنمؤم مشاه ىنب ىلب اودجوو

 ؛ةيمحلاب رفكو «ةبارقلاب رفكو «هللاب رفك دقف ءبهل وبأ وهو منهج ىف ابهل نوكي نأ هيلع ىلاعت هللا
 .اديعب الالض لضف ؛هيخأ نبا ملسأو «ةرصنلاو ةريشعلا ةيمح

 0 ءاذيأ

 586 مهنوبذعيو « مهنوسجحي 8 00 نم اهيف نم 0 ةليبق لك تبث هباحصأ نم
 ةدش نم نتفي نم مهنمف «مهنيد نع مهنونتفي مهنم اوفعضتسا نمث «رحلا دتشا اذإ ةمركملا ةكم ءاضمربو

 مهنم ىلاعت هللا همصعيو تبثي نم مهنمو «هبيصي ىذلا ءالبلا

 ؛ةوعدلا لوأ ىف ناميإلا ا أوعراس نيذلا نينمؤوملا نم ديبعلا لونيعي دوقداصلا نونمؤملا ناك لقو

 هكلمي ناك ام لك لعج دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو «مهنوذؤي نيذلا اورباصيل ءارقفلا لونيعيو

 «بشنلاو للملا نم جرخي مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ًادتباو ؛ءافعضلا ءالؤهل ةجيدخ هجوزو وه لام نم

 .مهنم نيفعضتسملا داميإلا لمأل أئوع هلنع ام نوكيلو ءزجاح ةوعدلا نع هزجاحي اليكل

 . ةيرحلا نيد اوقنتعا امدنع تنعلا دشأ ديبعلا ىقل نذِإ

 0 0 لا '

 ملسو هبلع هللا يلح نيببنلا متاخ دل
 نيت 00000 اااا

 ووو ووو وتو و وو وتروح وتوازن :وثكدزت وت وازن رززج نتاوا نتا زت نثبت وجا زج تا زنتا نت ا جوج نت تح حت تح توزن و تك حتحوت شح تح يح وح وج وتوج وج سو وج سوح سو وح وج حن جت وروح و توج وج وس سوح سوس ووو و سو نوت وو وتو وس وتو د

 تع



 :هناوخاو هنع هللا هكر لالب

 ناك ؛فلخ نب ةيمأ دنع اقيقر ناك ؛حابر نب لالب امالسإ سانلا لوأ نم ناك - 5
 ةميظعلا ةرخصلاب رمأي مث .ةمركملا ةكم ءاحطب ىف هرهظ ىلع هحرطيف ديدشلا رحلا ىف ةريهظلا دنع هجرخي

 تاللا دبعتو ءدمحمب رفكت وأ تومت ىتح كلذ ىلع لازتال :هل لوقي مث ؛ هردص ىلع عضوتف
 :افوهلم لوقيف كرشلا ىلإ دوعي نأو «ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب رفكي نأ ىلع ءالبلا لمتحيف «ىزعلاو
 مهلعو «ربصلا تابثإب ةعراسمللو ءالبلا ةدشل ةلجع ىف اهظفلي العا هللا اهليوأتو 0 لوح 5 لحأ -

 .ءالبلا قشأ ىقالولو «هنوبلطي امل ةباجتسالا

 قيتع «قيدصلا ركب وبأ وهو - اثوغ هل ناكف ؛باذعلا اذه ىف وهو هيلع رم نمؤوملا ةءورملا اذ نكلو
 .؟ ىتم ىتح ؛نيكسملا اذه ىف ىلاعت هللا ىقتت الأ :ةيمأل لامقف .ناميإلا لهأ قتعمو رانلا

 . ىرت امث هذقنأف هتدسفأ ىذلا تنأ : ةيمأ لاق

 .هنانعل كلمأ وه ايوق ادبع ذخأ هنأل «ةحبار هتقفص نأ بسحو .تلبق دق :ةيمأ لاق

 .دعب نم مالسإلا نذؤم ناكو ؛هقتعأو ىلاعت هللا هاطعأ امب احرف الالب ركب وبأ ذخأو

 هذه قيدص ركب ىبأ دي ىلع باذعلا نم مهل ءادف ةيرحلاب مهيلع ىلاعت هللا نم نيذلا ءالؤهو
 م

 .ةمالا

 اهتنبو ةيدهنلا ةرينزو «سيبع مأو «دحأ ةوزغو رد ةوزغ ىف داهجلا ىف ناك ىذلا ةريهف نب رماع

 امكقتعاال هللاو :لوقت ىهو اهل نيحطب امهتديس امهتثعب دقو امهب رمف رادلا دبع ىنب نم ةأرمال اتناكو

 . ( كنيمي نم ىللخت ىأ ) ىلح :هنع هللا ىضر ركب وبأ لاقف .ادبأ

 .امهقتعأف ءامهتدسفأ «تنأ لح : هل تلاقف

 ؟ امه مكبف :لاق

 .اهنيحط اهيلإ اعجرأ «ناترح امهو ءامهتذخأ دق ركب وبأ لاق .اذكو اذكب تلاق

 نإ امكل كلذو :قبدصلا لاق ؟ اهيلإ هدرن مث ءركب ابأ اي هنم غرفن وأ :امهنع هللا ىضر اتلاق
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 ةلالم اهكرتيف .لمي ىتح اهبرضيف ؛مالسإلا كرتتل اهبذعم هكرش مايأ ىف رمع ناكو ةيراجب رمو
 .") اهقتعأو ركب وبأ اهعاتباف .ةقفش ال

 *ىنسحلاب قدصو *ىقتاو ىطعأ نم امأف» :تايآلا هذه هيف تلزن هنأ ىوريو

 *ىرسعلل هرسينسف *ىئسحلاب بذكو #*ىنغتساو لخب نم امأو *ىرسيلل هرسينسف

 مكترذنأف * ىلوألاو ةرخالل ائل نإو *ىدهلل ائيلع نإ *ىدرت اذإ هلام هنع ىلغي امو

 ىذلا *ىقتألا اهبنجيسو *يلوتو بذك ىذلا *ىقشألا الإ اهالصي ال *ىظلت ارا

 * ىلعألا هبر هجو ءاغتبا الإ * ىزرجم ةمعن نم هدنع دحأل امو * كرت هلام ىنؤي

 #21 ىضري فوسلو

 :رمهريغو مهنغ هللا فضو وساي لآ
 فعض هلانو هأجلاو لاملا نم فعض هيفو « ىلاعتو هناحبس هللاب نمأو هلك ملسأ تيبوه - نه

 نأ ىلإ لهج ىبأب روجفلا بهذو «تبذع ( ةيمس همأو «بذع ؛رامع وبأ وهو «رسأي ةريجالا سأرف .قرلا

 .هنيدل ءادف تام مالسإلا ىف ديهش لوأ تناكف .تتامف اهنطب ىف حمرب اهبرضي

 «بذعي وهو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا هب رم دقلو ءايضار أبيط هلبقو «باذعلا شار امتع لمحو

 .رسأي نب رامع لأ نم ادحأ بذعت ال مهللا :لاق مث ءناظقيلا ابأ اربص :لاقف

 هيلع ىبنلا رم دقو «ةمركملا ةكم ءاضمرب مهنوبذعي «ةريهظلا تيمح اذا مهنوبذعي موزخم لآ ناكو .
 .ةنجلا مكدعوم نإف ءرساي لآ اربص :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «نوبذعي مهو «مهب مالسلاو ةالصلا

 طغض تحن رفكلا ةملكب نوقطنيف ؛مهنيد دنع مهونتفي ىتح مهنم نولاني انايحأ اوناك دقلو
 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نم لان ىتح هوكرت امو ءرامع ىلع باذعلا اوددش دقلو ؛باذعلا
 نم ىلع ةذخاؤم ال نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هل نيبف ؛ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل كلذ ركذو

 .ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ

 مهدحأ نوبرضي اوناك مهنإ ءمعن :لاق ؛مهنيد كرت ىف هب نورذعي ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 هولأس ام مهيطعي ىتح هب لزن ىذلا برضلا ةدش نم اسلاج ىوتسي نأ ردقي ام ىتح هنوشطعيو هنوعيجيو

 لاو , ١7" , ١8" ص ١ ج ماشه نبا ةريس نم هانذخأ قيدصلا لمعب ءالؤه قتع رابخأ )١(
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 نوغلبي امب مهنم .ءادتفا مع : لوقيف .هللا لود نم ناهلإ ىزعلاو تاللا هل اولوقي ىتحو .ةنتفلا نم
 نم

00 

 نم الإ ؛هناميإ دعب نم هللاب رفك نم) :ىلاعت هللا لزنأ اذه لثم ىفو ٠ :ريثك نبا لوقيو

 هللا نم بضغ مهيلعف ءاردص رفكلاب حرش نم نكلو «ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ
 ىدهي ال هللا نأو ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا اوبحتسا مهنأب كلذ *ميظع باذع مهلو

 مه كئلوأو مهراصبأر مهعمسو مهبولق ىلع هللا عبط نيذلا كئلوأ *نيرفاكلا موقلا

 مهل لصح امب نيروذعم اوناك ءالؤهف 27(نورساخلا مه ةرخآلا ىف مهنأ مرجال *نولفاغلا

 . ''' ( هتوقو هلوحب كلذ نم ىلاعت هللا انراجأ «غيلبلا باذعلاو ةناهإلا نم

 «بيذعتلاب هنوذؤي ةريشعو لهأ نم هيمحي نم هل نكي مل نمف «ءاذيإلا ىف اوننفت - 4
 ىنح ءاهتفع عضوم ىف حمرلاب ةأرما برضي نأ نيعللا لهج ىبأب ةلاذنلا تغلب دقلو «ديدشلا برضلاو

 رأ ؛هنع دوذت ةريشع هل نكت مل نم نأش اذه «ةليبن ةبورع وأ «ىناسنإ بدأ نم جرم ىأ ريغ نم «تنام

 . هةعنمت

 ؛مهلذارأ خيشو .مههيفس لهج وبأ كلذ ىلوتي ناكو ؛هيلع عينشتلاب هوذخأ ةريشع هل ناك نمو

ب ىرغي ىذلا قسافلا لهج وبأ ناك ١ :لاقف «كلذ هتريس ىف قاحسإ نبا ىكح لقو
 شيرق لاجر ىف مه

 ؛كنم ريخ وهو «كيبأ نيد تكرت :هل لاقو ءهازخأو هبنأ ةعنمو فرش هل ملسأ دق لجرلاب عمس اذإ

 «كتراجم ندسكنل هللاو :لاق ارجات ناك نإو ءكفرش نعضنلو ؛كيأر نليفنلو ءكملح نهفسنل

 . ") ( هب ىرغأو هبرض افيعض ناك نإو ءكلام نكلهنلو

 إو .مهمول نم لهج ىبأ لاثمأ اوعنمي مل ؛مهنم دحاو ملسأ نإ مهئاربك نم نورفاكلا ناك دقلو

 .ةيلهاج ةيبصع ةرعم مهذخأت ال ىتح ,مهلتق نم ههابشأو هنوعنمي اوناك ظ

 نم اهيلإ انرشأ ىتلا ةقيرطتلا ىلع مهومولي نأ «لهج ىبأ ليبق موزخم ونب دارأف ءلاجر ملسأ دقل

 اذه ىلع ةيتفلا ءالؤه بتاعن نأ اندرأ انإ اولاق ءاونأو مهونذأتساف مهموق رش اوشخ مهنكلو مهمالحأ هيفست

 .مهريغ كلذب نمأن انإف ءاوثدحأ ىذلا نيدلا

 لل اال م ل لل ل ل سلم لالا لالالالا اال اس الا اسس
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 مكل اذه :مهل لاقف «مهيلإ انرشأ نيذلا رفنلا ىف هوخأ ملسأ نيح ديلولا نب ماشهل كلذ اولاق
 ءالجر مكفرشأ هب نلقأل هومتلتق نثل هللاب مسقأف «هسفن ىلع اورذحا ؛هسفنو مكايإو «هربتاعف هب مكيلعف
 . 217 هنع اوعزنو ءهركرتف ءالجر انفرشأ لتقل انيديأ ىف بيصأو ل هللاوف ءهنعلا مهللا مهسفنأ ىف اولاق

 ظ . نيدلا نودؤيال لب « ملسأ اذإ هنولطميو ؛هنوطعيال نيد هل ناك نمو
 ؛ هيمح ةريشع اذ نكي مل هنأل يذألا هب نولزنيو « هنوبذعي اوناك ؛ترألا نب بابخ ءالؤه نمو

 . عنص ام رجأ هنوطعي الف « هتعانص يف هنوبراحي اوناك كلذ عمو

 يح ؛دمحمب رفكأ ال هللاو ال تلقف ,دمحمب رفكت ىتح كيضقأ ال هللاو ال لاقف ءهاضافنأ تكجف افيس لئاو نب صاعلل تلمعف ."”انيق الجر تنك» لاق ترألا نب بابخ نع ىاخبلا ىور
 : ىلاعت هللا لزنأف ؛كيطعأف .دلوو لام مث ىلو ىنتثج تثعب مث تم اذإ ىنإف لاق «ثعبت مث تومت
 دنع دختا مأ بيغلا علطا *«ادلوو الام نيتوأل لاقو ءانتايأب رفك ىذلا تيأرفأل
 انينأيو لوقيام هئرثو *ادم باذعلا نم هل دمنو لوقيام بتكنس الك *ادهع نمحرلا
 . 294 ادرف

 ؛ ملسو هيل هلاغت هللا هلص هبنلا ةرباصم
 لمحت بجوي ناميإلا نأ نايبب مهبولق ىف ىقلي مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ناك - 0

 دعب ءرينمؤملاهدايع رصان ىلاعت للا نأ نايبو ءايندلا ىف قحلا هيضتقي ام لمحت هنمث ةرخآلا باوث نأو «قاشملا
 . مهربص رهظيو مهناميإ لمي نأ

 وهو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تينأ ١ : لاق هنأ ترألا نب بابخ نع ىراخبلا ىور
 ؛ دعقف ؛ هللا رعدت الأ :تلقف «ةدش نيكرشملا نم انيقل دقو «ةفيرشلا ةبعكلا لظ ىف وهو ةدربب دسوتم
 ءبصعو محل نم هماظع نودام ديدحلا طاشمأب طشميل مكلبق نم ناك دق : لاقف .ههجو رمحم وهو
 هللا نمتيلو ؛هنيد نع كلذ هفرصيام نيتنثاب قشيف «هسأر قرفم ىلع راشنملا عضويو ؛هنيد نع كلذ هفرصيام
 مكنكلو ... لجو رع هللا الإ فاخي ام (تومرضح 0 ءاعنص نم بكارلا ريسي ىتح رمألا اذه

 . (لولجعتست

 هللا ىلص ىبنلا مهبلاطف اورصنتساو ؛ءاضمرلا رح نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىلإ نونمؤملا اكش
 : ءالببالا نم دبال هنأو ءربصلا ءازج ةنخجلا نأ وهو «دعب نم ميركلا نآرقلا أبنأ امب مهئبني هنأكو ربص ريغ نم ناميإ الف ءربصلاب ملسو هيلع

.68. - 
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 نأ الأ ءهللا رصن ىتم هعم اونمآ نيذلاو لوسرلا لوقي ىتح ءاولزلزو ءارضلاو ءاسأبلا

 .'!4بيرق هللا رصن

 لجو امو «ضرألا قوف نم ىلاعت هللا مهئتجال مهيلع اعد ول ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نألو اذه

 ةالصلا هيلع نييبنلا متاخ لاق ( ةكم ىلبج) نيبشخألا مهيلع قبطي هللا نأ هربخأ امل مالسلاو ةالصلا

 ( ىلاعت هللا دبعي نم مهبالصأ نم هللا جرخي نأوجرأل : ١ : مالسلاو
 ناكف «هءاجر ىلاعت هللا قمح دقو

 .اهبراغمو ضرالا قراشم ىلإ «رونلا اولمح نم

 : رالسلاو ةالصلا هيلع هبنلا صخشب لزني ه.داألا

لا هيلع ىبنلا عمسو (ىوكشو ول ءافعضلا ىذأل ناك دل - 05
 : مهنينأ مالسلاو ةالص

 ١ نم قذي مل اذإ ةمحرلا ىبن نوكيل ناك امو «ةنجلاب مهرشبو ربصلاب مهاكشأف هيلإ اوكشو ءاضمم امأ هل ناكف

 مهكراشي مل اذإ ءءارضلاو ءارسلا ىف ةاواسملا ىلإ وعديل ناك امو ءاهنوعرجتي ىنل مالآلا نم قاهدلا سأكلا
١ 

 ريغب ىذؤيو هب أزهتسبو هفسي نأ نم هوعنميل اوناك ام مهنكلو « لتقي نأ نم هنوعنمي مشاه ونب ناك

 ىذلا بهل ىبأ همع لاثمأ نم لب ؛لهج ىبأ لاثمأ نم مهؤاهفس كلذ ىلع ارجتي ناك لب لقلا

 أءاحطبلا ريبك ةرضح ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا هجو ىف لفتي نأ نم نيعللا نبا نيعللا هنبا طلس

 ظ . ميركلا نبا ميركلا بلاط

 هللا ىلص ىبنلا امنيب : لاق «صاعلا نب ورمع نع رييزلا نب ةورع نع هدنسب ىراخبلا ىوري هنإ

 هقنخف هقنع ىلع هبوث عضوف طيعم ىبأ نب ةبقع لبقأ ذإ ةفيرشلا ةبعكلا رجح ىف ىلصي ملسو هيلع ىلاعت

 هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا نع هعفدو هيبكنمب ذخأ ىتح ؛هنع هللا ىضر ركب وبأ لبقأف اديدش اقنخ

 ؛مكبر نم تانيبلاب مكءاج دقو ؛هللا ىبر لوقي نأ الجر نولتقتأ ١ : هلوق التر ؛ملسو

 هللا نإ ءمكدعي ىذلا ضعب مكبصي اقداص كي نإو ؛هبذك هيلعف ابذاك كي نإو

 .2 «باذك فرسم وه نم ىدهيال

 ا يل ا يل 3022 وو وي

 ا ا0ا0ي0اااا

 مماتي

 .7/ رفاغ ةروس (0) 5١5. : ةرقبلا ةروس )١(

 ا
 ] ]ذ] ية يايا

[ [ 
اا

 

 2 دمحملا ةيعبلا

35 

 ب َ
 0000 ااا ا ا ااا ا ااا ا ا 020 0201201212 0

 ب



 ؛هيلع همالسو ىلاعت هللا تاولص ىلصي وهو هيلع روزجلا ثرف ىمريل هللا هنعل لهج ابأ نإ لب
 ! .مهنعلت ىهو اهيبأ رهظ نع هيقلتف «ةريغص ىهو ءارهزلا ةمطاف ءيجتف دجاس ىبنلاو

 نأب ءيباع ريغ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لتقب مهي نأ ىلإ نيعللا لهج ىبأب لصيل رجفلا نإ
 نإو ؛هرأ ىف اوعمتجيف ؛ةزمح هللا فيسو بلاط ىبأ دي نم وجني نل هنأو ؛هرأثب ذخألل مشاه ونب كرحتي

 نكلو ؛هلمع ةبغم ىف قمحألا ركفي الف ءمصيو ىمعي نيفدلا دقحلا هنكلو «هنيد ىف هعابتا ىف اوقرفت
  .همظكي ال ىذلا هسفن ظيغ ءافش ىف طقف ركفي

 :لوقي مهنيب فقو شبرق نم ءاهفسلا خيش لهج ابأ نأ هدنسب قاحسإ نبا ثددح
 بسمو انمالحأ هيفستو ءانئابأ متشو «اننيد بيع نم نورت ام الإ ىبأ ادمحم نإ « شيرق رشعمأي

 كلذ دعب عنصيلف ءهسأر هب تخضف هتالص ىف دجس اذإف رجحب ادغ هل نسلجأل هللا دهاعأ ىنإو ؛ انتهلأ
 ادغو «هرظتني هللا لوسرل سلج مث ارجح ذخأ هللا هنعل لهج وبأ حبصأ املف .مهل ادب ام فانم دبع ونب

 دجس املف .مهتيدنأ ىف اوسلجف شيرق تدغ دقو «ىلصي ماقف ...ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 انهبنم عجر هنم اند اذإ ىتح ؛هوحن لبقأ مث ءرجحلا لهج وبأ لمتحا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 شيرف نم لاجر هيلإ ماقو ...هدي نم رجحلا فذق ىتح «هرجح ىلع هادي تسي دق ابوعرم هنول اعقتمم

 لحف هنود ىل ضرع هنم توند املف ؛ةحرابلا مكل تلق ام لعفأل تمق : لاق ءمكحلا ابأ اي كب ام :ولاقف
 27 ( ىنلكأي نأ مهف ؛ طق لحفل هباينأالو ءهترصق الو ءهتماه لثم تير ام هللاو «لبإإلا نم

 .كلذ نع ازجوم دمحأ نع ىورام ناك نإو .دمحأ مامإلاو ىقهيبلا كلذ لثم ىور دقو

 : ,مالسلاو ةالصلا هيلغ دمحم ةباهم
 راس اذإ مهءازهتسا عد ؛نيكرشملا نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاذيا ضعب اذه - 01

 ناك لهف ؛مالسالا ىلإ لئابقلا وعدي وهو ءهل مهتدناعم عدو «لونجمو رحاس هنأب هل مهيمر عدو ؛ملكتوأ
 ؟ هيلع ًارتجي ىذلا ليزهلا ناك هنأو ءبيهملا نكي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نأ هببس كلذ

 تاذ ىف ىوقلاو ؛هصخش ىف بيهملا ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم نأ كلذ نع باوجلاو
 نإو ءابوهرم نوكي نأ دري مل ىذلا بوبحلا بوهرملا وهف ةلماكلا ةيناسنإلا ةوقلا ىلاعت هللا هانأ ىذلاو «هسفن
 دمحم ناكو ؛ءامركلاب نورغي ءاهفسلاو ىقمحلا نكلو ؛ سانلا نم همصعي ىلاعت هللاو ءتناك ةبهرلا دارأ
 نأ عيطتسيل ءايناد ايرق اميلأ نوكي نأ دارأ لب ءاعزفم افوخم نوكي نأ دري ملو ءاميرك مالسلاو ةالصلا هيلع
 .مهبهريالو سانلا فلأتي

 وو ل ترو زا
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نيك رشملا بولق ىف ةبهرلا ضرفي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دقو
 نكح كي كلذل ناك نا ! 

 : ةمساح ةعطاق ؛ةلصاف لوسرلا ةباهم امهيف تناك نيعضوم

 اموي مهعفارشأ عمتجا دقو مهتيأر :٠ لاق هنأ ءصاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ىورام : امهلوأ

 اذه نم هيلع انربص ام لثم انيأر ام :اولاقف « ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اوركذف ءرجحلا ىف

 .ميظع رمأ ىلع هنم انرصو ءانتهلا بسو ءانتعامج قرفوباننيد باعو ءانءابآ متشو انمالحأ هفس هفس «طق لجرلا

 مث «نكرلا ملتسا ىتح « «ىشمي لبقأف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر علط ذإ «كلذ يف مه امنيبف

 «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هجو ىف كلذ تفرعف لوقلا ضعبي هوزمغف تيبلاب افئاط مهب رم

 0ع وحس يبا ؛ههجو ىف اهتفرعف ءاهلثمب هوزمغ ةيناثلا مهب رم املف ءىضمف

 مهنم ام ىتح «هتملك موقلا تذخأف . حبذلاب مكتئج دقل هديب ىسفن ىذلاو امأ «شيرق رشعم نوعمسنأ

 فرصتنا : لوقيل هنإ ىتح ؛هوفريل كلذ لبق هيف مهدشأ نإ ىتح , (عقو رث راط هسأ ار ىلع امنأكو الإ لجر نم

 .لوهجب تنك امف ادشار مساقلا ابأ اي

 ةيهلا مهتيرأو «ةشهدلا مهتذخأ دقو «ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمزع مهعزنأ ىذلا اذه نإ

اطتسا امو هج اينو 7 عنمي ال اذه نإف ءاذه هناكم ىف هوذؤي نأ اومزتعاو اوفتاكت كلذ دعب اوناك اذإو
 رع

 ءمهل عزفأ ناكل ةيناثلا ىف اهدارأ ولو ؛ةبيهلا ةمواقم ىلع رارصإو «ةبواجمو ةرماؤم لوط دعب الإ ادر اهل

 .امئاد نيللا ىلإ ليمي ناك هنكلو «عورأو

نم اهعاتباف «ةمركملا ةكم ىلإ هل لباب شارأ نم لججر مدق دقف «ىشارألا ةصق ىف ناك ام ىناثلا
 ه

 | هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرو «شيرق ىف ىداني فقو ىتح «ىشارألا لبقأف اهنامثأب هلطمف لهج وبأ

 [ نب مكحلا ىبأ ىلع ىنيدعي لجر نم شيرق رشعماي ٠ : يشارألا لاقف ءدجسملا ةيحان ىف سلاج ملسو

 . ىقح ىلع ىنبلغ دقو «ليبس نباو بيرغ ىنإف «ماشه

 «سلاجلا كلذ ىرت : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب نيئزهتسم شيرق نم سلجماب نم لاقف

 هللا ىلص ىبنلل لهسج ىبأ ةوادع نم نوملعي امل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ نيريشم

 . هيلع كيدعي وهف هيلإ بهذا :٠ ملسو هيلع ىلاعت

 ماقف «كلذ هل ركذف : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع فقو ىتح ىشارألا لبقأ

 . ىلاعت هللا نوعو «هصخش الإ هعم ناطلس الو «بيرغلا فاصنإ امزتعم ميظعلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 . عنصي اذام رظناف هعبتا مهعم نم لجرل اولاق كرشملا ىشرقلا سلجلا ىأر املف

 ليلزازط
 الل ل ل ااا ااا“
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 ظ را توا ىلع اإل سا

 .هنول عقتما دقو ؛مد ةرطق ههجو ىف امو هيلِإ جرخ

 .هقح لجرلا اذه طعأ : لهج ىبأ لثم ةبهرم ةمزعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاق
 .هيلإ هعفدف ؛هقحب هيلإ جرخف لخدف هل ىذلا هيطعأ ىتح حربنال : لذاختملا توغاطلا لاق
 هيلع هللا لوسر دمحم ةبيهب ؛قحلا هللا قحأ دقو ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرصنا

 ؛هورصنيل هيدان وعدي ضقو ىذلا سلجملا ىلع ىشارألا لبقأو .كنأشل قحلا:ىشارألل لاقو ؛مالسلاو ةالصلا
 :ىل قذلا تذحخأ دقف اريخ هللا هازج.مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نع لاقف

 جرخف هبأب هيلع برض نأ الإ وه ام هللاو ءابجع تأ ١ ةعقاولل ابقارم هولسرأ ىذلا لجرلا لاقو

 .( هحور هعم أمو

 ام هللاو «مكحيو : لاقف ؟تعنص ام لثم انيأر ام هللا وف ءكلام كليو ١ : هل اولاقف لهجوبأ ءاج
 ام لبإلا نم الحفل هسأر قوف نإو ؛هيلإ تجرخ مث ءابعر تئلمف ؛هتوص تعمسو «ىباب ىلع قرط نإ

 . « ىنلكأل تيبأول هللاوف ءطق لحفل هباينأو هترصق الو هتماه لثم تيأر

 . هتبيهب ملسو هيلع هللا هلص مهبهري مل اذامل
 الو ,ةوورمو ملح مهل نم نوصتخيو «نينمُوما مهاذأب نوديري نوكرشملا ناك دقل - 4

 دمحم ءالؤه سأر ىلعو ؛بلاط ىبأ نب رفعجو نامثعو ركب ىبأك ةمواقم نوعقوتي الو ,مهيف فنع
 .اهب نومواقي ةرقالو مهل لوحال نيذلا ءافعضلا نولانيو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 اولان مهنأ فرعي ملف ءاسؤكأ سأكلا مهقيذبو «شطب ةوق هدنع نم اولا مهنأ فرعي مل نكلو
 لهج وبأ كلذ لع دف ءاهتبغم نونمأيالو «ةمواقملا هنم نوعقوتي مهنأل «بلطملا دبع نب ةزمح ىذألاب
 ؛مهسطاعم مغرأو «مههوجو هوش ىذلا باطخلا نب رمع ىذألاب اولاني ملو ؛هسأر نم اهعضومب ميثللا
 .ةثوبهريو هنوفاخي اوناك دف «كلذل ىذألاب هولاني ملوا' نيعمتجم مهب حاطو

 نود الو ءاريثك كلذ نم ىلعأ لب «ةباهم رمع نود ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ناك امو
 هزاجأ ام لثم ءهصخشو هسفن ةوقو هتباهم مدختسي مل اذاملف ,هنم اولان مهنكلو لاب رثدر اسس ا

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ 6-5 الاوطان قابلا لالالالا لالالالا لوطا للرطال لم للالاال ا ولللالطلاطواالللللوماللللل م الاللاوازلا لالا ةلااطافللاااما
 أخذ أح جججج حجج



 ليبس ىف ىذألا لمحو ؛لعفي مل هنكلو «هتلاذن ىف لهج ىبأ لثم ىوعرال نذإ ؛ةزمح همعو رمعل

 .ءافعضلا هباحصأبو هب لزني ءالبلاب ىضر لب ؛غرفي ملو بهري ملو ةوعدلا

 ءاج امو ءاغلبم ءاج نكلو ءارطيسم ءاج ام مالسلاو ةالصلا هيلع هنإ «ةوبنلا لمع وه كلذ نإو

 تاذب نيعنتقم ريغ نيفئاخ سانلا هعبتل ةبهرلا رهظأو هتبيه مدختسا ولف ءاعنقم ايعاد ءاج نكلو ءامكحتم

 تناك ايأ فوخ نع نوكيالو ءابهر ال ابغر مالسإلا ىف نولخدي نينمؤم ديري نيمألا لوسرلا نإ
 اودهاش نيذلا هلمحيل ءاج ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم هب ءاج ىذلا مالسإلا ْنِإ .فوخلا ةروص

 هلمحي نأ دبالف ءاهلابجأ نم ليج نيد ال اهلك ةقيلخلا نيد هنأل ؛هدعب نم فالخألا ىلإ اونياعو

 ةرضح ىف رباصيو هبحاص ربصي ىذلا ىوقلا ناميإلا ناك اذإ الإ كلذ نوكي الو .نيعبات درجم ال نونمؤم

 .اهبراغمو ضرالا قراشم ىف ةلاسرلاب غيلبتلا ةوقب هدعب نم نئمطيل

باغ اذإ هنوكرتي أم ناعرس مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةبيهب مالسإلا ىف نولخدي نيذلا نإ
 (مهنع 

 ءاهب نورطيسي ةوق ناميالا لهال راص ىتح «قافن مهيف نكي مل هنإف ةنيدملا ىف نينمؤملا لاحب كلذ ربتعاو

 ؛ىوَملا عم اوراس نيذلا بارعألا مهنم ناكو «رباصلا دهاجمللا ناميالاب عابتالاب نيملسملا نم ناكو

 ١ لزنأ ام دودح اوملعي الأ ردجأو ءاقافنو ارفك دشأ بارعألا , : يلاعت هللا مهيف لاقو

 | ةوعدلاب هلوسر رمأ ىلاعت هللا نإ ءملسو هيلع هللا ىلص دمحم توم دعب اودترا نيذلا مهو "4هللا

 ١ ىتلاب مهلداجو ءةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا ) :يلاعت لاقف «ةمكحلاب

 اظف سيل «مهبطاخي نمل انماطتم هتوعد ىف اعيدو فنكلا أطوم نوكي نأ ىضتقي كلذ نإو ”(نسحأ ىه

 .اعزفم الو ابهرم الو ءبلقلا ظيلغ الو

 هحضو ادب اذإ قحلا نو ذوي نيذلا ءايوقألا هيلع أرج امك مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نماطت إو

مكحنالو ةرطيس ريغ نم قحلا ةوقو ىلوألا ةوعدلا تناك مهبو ءافعضلا هيلإ برق دق «نيبملا
. 

 نأ رت ملأ .مهدعبي ملو ءايوقألا ضعب برق هيلع ءادتعالاو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نماطت نإ

 ميظعلا هرضاحو «ميركلا هيضامب مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم نأ نوري مهنأل نوملسي اوناك نيريثك
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 ىغبني ام نوفرعي نيذلل ايعرتسم راظنألل ابذاج ءاذيإلا نوكيف ؛هسفن بيطل الإ هيذؤي نأ دحأل حمسيل ناك ام
 ىف لوخدلل كلذ ىفكيو ؛مهل زيبمت ريغ نم هيلإ وعدي ىذلا ىف ريكفتلا ىلإ كلذ مهرعديف ارحل
 . لهاجم الو براحم ريغ ارصانم مالسإلا

 ' هيلع هيبنل راتخا اهعيذيو اهرشنيو اهتبثي ثيحو ؛هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللا نألو «كلذ لجأ نم ظ
 .فيسلا ةوقب ال سفنلا ةوقب ناك ولو ؛ةبهر وأ فنع ريغ نم قفربو رسيب رومألل ىتأتي نأ مالسلاو ةالصلا

 ةشبحلا ىلإ ةرجمعلا
 ديزي ىذألا ىلع ربصلا ىف هوعباتو ؛ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم اوعبتا نيذلا ددع - 5

 داهطضالا ديازتي ددعلا ديازتبو ةمركملا ةكم نم فارشأ مهيف لخد لب .ءافعضلا ىلع رصتقي ملو رثكيو

 نع الإ ردصت ال لاعفأ نمو ءرورحلا ىف ءاضمرلا ىف ءاقلإلاو «طايسلاو ىدبألا ءاذبإ نمف .عونتيو رثكيو
 نمو «ةيرخسو ءازهتسا نمو ؛هريغو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا عم لهج وبأ لعف امك .لاذنالا ءاهفسلا
 . مهتامارك نم لينلل ابيصحم اعترم تاماركلا ىوذ ىف نودجيو .ةدابعلا نم عنم

 ؛ةرجهلا نم دبالف اهلوح امو ةمركملا ةكمب مهو ؛هنم صلختلا نم صانم الو اماع ءاذيإلا حبصأ
 ضرأ ىأ ىلإو "*© ةعسو اريثك امغارم ضرألا ىف دجي هللا ليبس ىف رجاهي نمر)
 .نورجاهي

 دعب ىف اونوكي ىتح .ءاذيإلا نم ادحأ نكميالو ىذؤيال ةبيط هيف مكاح ناطلس تخم نوكتو «لئأبقلا ىف ةناكم مهلو .شيرق اهيف نمو ةكم ةوطس نع ةديعب نوكتو «ةيرحلا هيف رفاوتت ضرأ نم دبال
 .هلامتحاو داهطضالا نع

 نم اهريغك عابتالاب شيرقل نيدنال ىهو .شيرق ةوطس نع ةديعب ىههف .ةشبحلا ضرأ ىف كلذو
 هيلع لاقو .هيلإ ةرجهلاب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا راشأف ءرهتشاو كلذب فرع بيط مكاح اهيفو .لئابق
 ضرأ ىلإ متجرخ ول :٠ مهنع هعنم ىلع ردقيال وهو .مهب لزني ءالبلا ىأر دقو هباحصأل مالسلاو ةالصلا
 . ( هيف متنأ ام اجرف مكل هللا لعجي ىتح قدص ضرأ ىهو ءدحأ هدنع ملظيال اكلم اهب نإف ةشبحلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ثعبم نم ةسماخلا ةئسلا ىف ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نم ةرمز لوأ تناك
0 

 اوقهرأ ىتلا ةنتفلا عنمو هنم ماصتعالاو ؛ىذألا عفد ريغ ىرخأ ةرمث اهل ةرجهلا نأ كشالو
 بلاط ىبأ نب رفعج ففو لقف ؛ةيمالسإلا ءيدابملابو ؛مالسإلاب فيرعتلا ق ةرمشلا .لهو ءارسعاهب

 )١( ءاسنلا ةروس : 53٠
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 ةلص نم ةينادحولا نيد هيلإ وعدي امو ؛ةيمالسإلا قئاقحلا نيبي ىئاجنلا مامأ نيرجاهملا مساب ثدحتما

 نم كلذ انلقن دقو .ةقرغملا ةيبصعلاو ةيلهاجلا داسف نم هعنمي امو «قالخألا مراكم ىلع ثحلاو «ماحرألا

 هيلع ىسيع ىف هلاق امو ؛مالسإلاب ىراصنلا فرعت ةشبحلا ىلإ ةرجهلا نأ ىرخأ ةرمث كانهو

لا نأ امك ءاهنيابتو ةكم ضرأ ريغ ضرأ ىف مالسإلا عرزت ىهف .مالسلا
 ةنيدملا ىلإ كلذ دعب نم ةرجه

 نما :رفك نم دناعو مواقو رفكو ملسأ نم ملسأف .هيلإ مهتوعدو مالسإلاب دوهيلا فيرعت اهيف ناك
 ."'(اهيلع لضي امنإف لض نمو ؛هسفنلف ىدتها

 ىلاعت هللا ىلص دمحم تنب ةيفر هعمو نافع نب نامثع ةرمز لوأ ىف ناكو ءارمز اورجاه دقو

 تناكو «نيعللا بهل ىبأ انبا اهتخأو اهكرت نأ دعب نافع نب نامثع نيرونلا وذ اهجوزت ىتلاو «ملسو هيلع

 . كلذ دعب ةرجهلا تلاوت مث .ءاسنلاو لاجرلا نم ةرشع وحن ىلوألا ةرمزلا ةدع

 مهئانبأ ىوس نيملسملا نم اهيلإ رجاهو ةشبحلا ضرأب قحل نم عيمج ناك قاحسإ نبا لوقيو
 . "7(نينامثو ةثالث اهب اودلو وأ ءاراغص مهب اوجرخ نيذلا

 نع ىورو ةئالث نينامشلا نع دئازلا نوك ىف كشلا نأ ىلإ ىهتناو ؛ريثك نبا مقرلا اذه شقان دقو

 نم اوحن غلبن نحنو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر انئعب ٠١ لاق هنأ دوعسم نبا نع دمحأ مامإلا

 ."7 (نينامث
ّْ 

 ةبحص ىف ةرجهلا فرش ىلاعت هللا ردق نكلو ءاورجاه نيذلا نم نكي مل ركب وبأو -

 نع ىراخبلاو قاحسإ نبا ىور امك هنأ كلذو ملسو هيلع هللا ىلص هللا دبع نب دمحم هللا قلخ مركأ

 ١ رهاظت ىأرو «ىذألا اهيف هباصأو «ةكم ( ركب ىبأ ) هيلع تقاض نبح ١ تلاق ةشئاع نع ريبزلا نيقورع

 ١ ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نذأتسا ىأر ام هباحصأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع شيرق

 ةيقراع اذإ ىتح «ةشسبحلا ىلإ ارجاهم هنع ىلاعت هللا ىضر جرخف ءهل نذأف ةرجهلا ىف ملسو هيلع

 | ىلإ :لاقف «شيباحألا ديس وهو ءركب ىبأ نب ثراحلا ىنب وخأ ةنغدلا نبا هيقل - نيموي وأ - اموي ةكم

 ريعتو «ةريشعلا نيزتل كنإ هللاوف ؟ ملو :لاق .ىلع اوقيضو ىنوذآو «ىموق ىنجرخأ :لاق ؟ ركب ابأ اي يأ

 لخد اذإ ىتح ؛هعم عجرف .ىراوج ىف كنإف عجرا ؛مودعم لا بسكتو «فورعملا لعفتو «بئاونل ىلع

 .19 ص " ج ةياهنلاو ةيادبلا(١١ 215 : ءارسالا ةروس (؟)
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 بنعم

 ,ريخب الإ دحأ هل ضرعي الف «ةفاحق ىِبَأ نبا ترجأ دق ىنإ شيرق رشعماي :لاقف «ةنغدلا نبا هعم ماق ةكم
 .هنعاوفكف

 نآرقلا أرق اذإ ءاقيقر ناكو ؛هيف ىلصي ناكف هراد باب دنع دجسم هل ناكو «هلزنم ىف ركب وبأ ماقأ

 نبا ىلإ شيرق لاجر ىشميف ؛هتبيه نم نوري امل نوبجعي ءاسنلاو ديبعلاو ؛نايبصلا هيلع فقيف ؛ ىكبتسا
 قري دمحم هب ءاج ام ًارقو ىلص اذإ لجر هنإ ءانيذّويل لجرلا اذه رجم مل كنإ ةنغدلا نبا اي :اولاقف ؛ةنغدلا
 عنصيلف هتيب لخدي نأب هرمف هنأف مهنتفي نأ انئافعضو انئاسنو انناببص ىلع هنم فوختن نحنو ؛ةبيه هلو

 تنأ ىذلا كناكم اوهرك دقو ؛كموق ىذؤتل كرجأ مل ىنإ ركب ابأأي لاقف ءهيلإ ةنغدلا نبا ىشمف ؛ءاشام
 راوجب ىضرأو كراوج كيلع درأ وأ,ركب وبأ لاق .تببحأ ام هيف عنصاف كتيب لخداف كنم كلذب اوذأتو هب
 ىلأ نبا نإ (« شيرف رشعماي:لاقف .ةنغدلا نبا مأقف .كيلع هتددر لق : لاق . ىراوج ىلع ددراف :لاق .هللا

 .20 ( مكبحاصب مكنأشف «ىراوج ىلع در دق ةفاحق

 ريغ اهئانف ىف وأ ؛هراد مامأ هتالصب ارهاجم ىلصي وهو «ءاذيإلا وأ باذعلا ىف ءاقبلاب ركب وبأ ىضر
 ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هل ضرعتي امل اضرعتم ىبنلا نم اييرق نوكي نأب ىضرو ؛ىلاعت هللا ىلع الإ دمتعم

 نم مهسفنأب ارارفو «هيف اونتفي نأ نم مهنيدب ارارف ةشبحلا ضرأ ىلإ نورجاهملا كئلوأ رفاس - 1١
 دلو «نينئكمطم ارارحأ هضرأ ىف مهكرتو مهاوثم مركأ ءابيط امكاح اودجوف « ةيرخسلاو ءازهتسالاو ةناهملا
 . مهب هيصوي ىشاجنلا ىلإ لسرأف اورف ىتح ةكم ءانبأ نم نيملسملاب لزنامو رفعج هنبا قارفل بلاط وبأ قر

 اذهو ءاعم مالسإلاب رمأبو مهب ربلا ىلإ هيف ريشي اباتك هيلإ لسرأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 'ة ىقهيبلا ةياور ىف ءاج امك مالسلاو ةالصلا هيلع هباتك صن

 : ةشبحلا كلم محصألا ىشاجنلا ىلإ هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ىسيع نأ دهشأو ؛نميهملا نمؤملا سودقلا كللا هللا كيلإ دمحأ ىنإف ؛كيلع مالسا

 هحور نم هللا هقلخف «ىسيعب تلمحف ةنيصحلا ةبيطلا ةرهاطلا لوتبلا ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هللا "”حور
 .هخفنو هذيب مدأ قلخ امك «هتخفنو

 .ةحيحص يف ساحنلا ربخلا اذه ىور )١(
 . هتملكب دلوو , ليربج سدقلا حور نم ةخفنب هقلخ ناك (؟)

 ٠ ليال
 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا متاخ

 يي يب ب ببي يبيت
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 ىذلابو ىب نمؤتف ىنعبتت نأو ؛هتعاط ىلع ةالاوملاو هل كيرش ال هدحو هلل ىلإ كوعدأ ىنإو

 كوءاج اذإف « نيملسملا نم رفن هعمو ءارفعج ىمع نبا كيلإ تثعب دقو «هللا لوسر ىنإف «ىنءاج

 هتحيصن اولبقاف «تحصنو تغلب دقو «لجو زع هللا ىلإ كدونجو كوعدأ ىنإو ءربجتلا عدو ,مهرقأ
 ظ . « ىدهلا عبتأ نم ىلع مالسلاو

 ظ : نيرمأل ةعباتم هيف باتك اذه

 دجو دقو «بسانملا لجرلاو ةبسانملا دج ثيح هتوعد عباتي وهف «مالسإلا ىلإ وعدي هنأ - امهلوأ
 قحلا ىلإ نوعمتسي نمم نوكي وهو «قحلا ىلإ عمتسي لداعلا نأل ءافلدزم قحلا هيف لخدي احوتفم ابلق هيف
 ىبنلا ةوعد باجأ دقو ,هتلاسرو ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب نمآو ؛هئاعدل باجتسا دقو «هنسحأ لوعبتيف

 : لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع هيلإ بتكو مالسإلا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع

 نب محصألا ىئاجنلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم ىلإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 دقف مالسإلا ىلإ ىناده ىذلا وه الإ هلإ ال ؛هتاكربو هللا ةمحرو ؛هللا نم هللا ىبناي كيلع مالس رجبأ

 مالسلا هيلع ىسيع نإ ضرألاو ءامسلا بروف «ىسيع رمأ نم تركذ اميف ؛هللا لوسراي كباتك ىنغلب
 هللا لوسر كنأ دهشأف «هباحصأو كمع نبا انبرقو ءانيلإ هب تثعب ام انفرع دقو «تركذ ام ىلع ديزي ام

 كيلإ تلسرأو «نيملاعلا بر هلل هيد ىلع تملسأو «كمع نبا تعيابو ؛كتعياب دقو ءاقدصمو اقدص

 دهشأ ىنإف هللا لوسراي تلعف كينآ نأ تكش نإو ءىسفن الإ كلمأ ال ىنإف ءرجبأ نبا محصألا نب احيرأب

 .( قح لوقتام نأ

 نايبو «مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاب ءاقتلالل ةشبحلا نم دفو ىف هنبا لسرأ هنأ اذه نم ىرنو

 .هلوسرو هللا ةعاطل عوضخلا

 ناسحإلا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هاعد دقف ءاورجاه نيذلا ىلع فطعلا هتعباتم وه - ىناثلا رمألا

 .ناطلسلا ىوذ ربجتب مهقهري اأو مهتماقإ ىف مهيلإ

 نم ركشو «ءافولا بوجوب هساسحإلو ءاورجاه نيذلل مالسلاو ةالصلا هيلع هتبحم طرفل هنو

 ذلا دفولا ءاج امدنع مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نإف لقألا ىلع اهلثمب ةنسحلا ةلباقملاو «ءانثلا قحتسي

 مدق :٠ لاق ةمامأ ىبأ نع هدنسب ىقهيبلا ىور دقف «هسفنب هتمدخب موقي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك ؛هئعب

 لاقف «مالسلاو ةالصلا هيلع مهمدخي ماقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع ىشاجنلا دفو

 . !مهئفاكأ نأ بحأ ىنإو «نيمركم ىباحصأل اوناك مهنإ لاقف «هللا لوسر اي كيفكن نحن : هباحصأ
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 ديري ىذلا ىناحلا ميحرلا ةعباتم ىهو «ىشاجنلا ىلإ اورجاه نيذلا هباحصأل ةعباتم هذه - 5
 ؛مهفص ىف راص ىتح امهكلمب لازامو ؛ةيئانلا ضرألا كلت ىلإ اررجاه نيذلا هباحصأ ىلع نانئمطالا
 .طقف لداعلا ميركت ال «ةوخإلا ميركت مهمركو «مهتماقإ تباطو

 نأب اوفتكي مل ؛كلذ نم ضيقنلا ىلع تناك دقف ؛ءادعألا ةعباتم امأ ءايلوألا ةعباتم هذه
 مهنأل مهوظفل امك «مهظفلي رجهملا اولعجي نأر ءمهب ةياكتلا اودارأ لب ؛مهلاومأو مهرايد نم مهوجرخأ
 ؛ةماقإلا بيط مهيلع اودسفي نأل ةيلهاجلا ةيبصعلا مهتعفدف ةفراولا هلالظ نودميو مالسإلا نورشني مهوأر
 .مهيلع ىشاجنلاداسفإ لواحي نماولسرأف «مهرومأ ماقتساو ءرارقلاو

 اورقتسا دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نأ شيرق تأر امل : قاحسإ نبا لاق
 شيرق نم نيلجر مهنم مهيف اوثعيي نأ مهنيب اورمتتا ارارقو اراد اهب اوباصأ دق مهأو ءةشبحلا ضرأب اونأمطاو
 اونمأو ءاهب اونأمطا ىتلا ضرألا نم مهوجرخيو ؛مهنيد ىف مهونتفيل «مهيلع مهدريف ىشاجنلا ىلإ نيدلج
 .اهب هورغيل ىشاجنلل اهتوعفدي اياده مهعم اولسرأو « "17 صاعلا نب ورمعو ةعيبر ىبأ نب هللا دبع اولسرأف «اهيف

 ريخ اهب انرواج «ةشبحلا ضر انلزن امل: تلاق اهنأ ةملس مأ نع ىور .راربألا نيرجاهملا جعزأ دقو
 نأ مهنيب اورمتتا اشيرق كلذ غلب املف «ههركن اكيش عمسنالو « ىلاعت هللا اندبعو ؛اننيد ىلع انيمأ ىشاجنلا راج
 ...ةكم عاتم نم فرطتسي امث اياده ىشاجنلا اودهي نأو «نيدلج مهنم نيلجر انيف ىشاجنلا ىلإ اوثعيي
 ةعيبر نب هللا دبع كلذب اوثعب مث «ةيده هل اودهأ الإ اقيرطب هتقراطب نم اوكرتي ملو ءاريثك امدأ اوعمجف
 ىثاجنلا املكت نأ لبق «هتيده قيرطب لك ىلإ اعفدا :امهل اولاقو «مهرمأب امهورمأ «صاعلا نب ورمعو
 امدق ىتح اجرخف ...مهملكي نأ لبق امكيلإ مهملسي نأ هالس مث ؛هاياده ىشاجنلا ىلإ امدق مث ,مهيف
 . 9 راج ريخ دنع «راد ريخب هدنع نحنو ىشاجنلا ىلع

 لك ءاطعإ دنع اوركذو هتيده قيرطب لكل اومدقو ءامهموق هب امهاصوأ ام نالوسرلا ذفن دقل
 «مكنيد ىف اولخدي ملو ؛مهموق نيد اوقراف «مهمعز ىف مهئاهفس نم ناملغ مهيلإ ءاج هنأ ؛هتيده دحاو
 ملكت اذإف ءمهودريل مهموق فارشأ مهيف كللملا ىلإ اثعب دقو «متتأ الو نحن هفرعن ال عدتبم نيدب اوءاجر
 :مهيلع اوباع امب ملعأو ءانيع مهب ىلعأ مهموق نإف «مهملكي الو انيلإ مهملسي نأب هيلع اوريئثأف مهيف كلل
 .اوبلطامب ةقراطبلا مهدعوف

 لبق مهاياده اومدقو «ىشاجنلاب اوقتلا مث «ةقراطبلا ةوشر ىلع مئاقلا ديهمتلا كلذ كلما ءاقلل اردهم

 : اولاقق «نيرجاهملا ةبيغ ىف اوملكت مث ءاوملكتي نأ

 .”"عغ صا ج ماشه نبا ةريس )١(

 بباب
111111[ 
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 5 اولخدي ملو ءمهموف نيد اوقراف ءءاهفس انم كدلب ىلإ )١( ىوض دق هنا كلملا اهيأ |

 مهمامعأو مهئابآ نم مهموق فارشأ مهيف كيلإ انثعب دقو «تنأ الو نحن هفرعن ال ؛هوعدتب نيدب اوءاجو

 .هيف مهربتاعو ؛مهيلع اوباع امب ملعأو ءانيع مهب ” ىلعأ مهف «مهيلإ مهدرتل مهرئاشعو

 انيع مهب ىلعأ مهموق ,كلملا اهيأ ءاقدص : اولاقف «مهتاوهل ايادهلا تكرحو ,ةقراطبلا ملكت ذئدنع

 .مهدالب ىلإ مهادريل ءامهيلإ مهملسأف ؛مهيلع اوباع امب ملعأو
 موق داكي الو مهيلإ مهملسأ ال : لاقو امساح ادر ديكلا درف ؛ةلطابلا ةلمحلاب ىشاجنلا سحأ

 نإف ؛مهرمأ ىف اذه لوقي امع مهلأسأف مهوعدأ ىتح ؛ىاوس نم ىلع ىنوراتخاو ىدالب اولزنو «ىنورواج

 تنسحاو ءامهنم مهتعنم كلذ ريغ ىلع اوناك نإو ,مهموق ىلإ مهتددرو امهيلإ مهتملسأ نولوقي امك اوناك

 .ىنورواج ام مهراوج

 «نالجرلا مههجاويل هللا لور باحصأ ىلإ لسرأ مث «لداع مكاح نم ىحلا لوقلا وه كلذ

 .ةفقاسالا اعدو ءاوءاج

 (اينارصن لازيال ناكو) ىنيد ىف هب اولخدت ملو ءمكموق هيف هب متقراف ىذلا نيدلا اذه ام : مهل لاق

 3 للملا هذه نم دحأ نيد ىف الو

 ىتأنو «مانصألا دبعن ةيلهاج لهأ اموق انك كلما اهيأ : الئاق بلاط ىبأ نب رفعج هيلع دز

 هللا ثعب ىتح «كلذ ىلع انكف ؛فيعضلا انم ىوقلا لكأيو «راوجلا ءيسنو ؛ماحرألا عطقنو شحاوفلا

 | نحن دبعن انك ام علخنو «هدبعنو هدحونل هللا ىلإ اناعدف «هفافعو «هتنامأو «هقدصو هبسن فرعن الوسانيلإ

 «راوجلا نسحو ءمحرلا ةلصو ةنامألا ءادأو «ثيدحلا قدصب انرمأو ,ناثوألاو ةراجحلا نم هنود نم انؤابآو

 هانقدصف : لاق مث .مالسإلا رومأ هيلع ددعف ...روزلا لوقو شحاوفلا نع اناهنو «ءامدلاو مراحنا نع ىفكلاو

 ام انللحأو ءانيلع مرح ام انمرحو ائيش هب كرشن ملف «هدحو هللا اندبعف ءهللا نم هب ءاج ام ىلع هانعبتاو ءهب انمآو

 نم لحتسن انك ام لحتسن نأو ...نائوألا ةدابع ىلإ انودريل ءاننيد نع انونتفو انوبذعف ءانموق انيلع ادعف ءانل لحأ

 نم ىلع كانرتخاو كدالب ىلإ انجرخخ اننيد نيبو اننيب اولاحو ءانيلع اوقيضو انوملظو انورهق املف ؛ثئابخلا

 .كدنع ملظن الأ انوجرو «كراوج ىف انبغرو ؛كاوس

 . "7 ءيش هللا نع هب ءاج ام كعم له : - اسراد افرعتم - ىشاجنلا لاق

 ل ا ا

 مهبرصبأ يأ )١( . أجل اهانعم يوض )١(

 .هظافلأ نع ربخلا جرخيال افرصت تاملكلا ضعب يف انفرصت دقو « ةملس مأ نينمؤملا مأ هتور هلوطب ربخلا ()
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 .صعيهك نم اردص هيلع أرقف .كدنع ام تاه :ىشاجنلا هل لاقف .معن : رفعج هل لاق

 نم ىلاعت هللا هبهو امو ايركز ربخ هأرق اميف ناكو ؛هيدي نيب قئاقحلا حوضو نم ىئاجنلا رأت
 مث ...ايكز امالغ كل بهأل كبر لوسر ىنإ اهل لاقو «كلملا ءاج ذإ ميرم لمح ىف ءاج مث « ىبحي
 قداص ناكو ءالداع ناكو ؛هيلع ىَملُأ اذإ قحلا كردي انمؤم ناك ىشاجنلا نإ ..مالسلا هيلع ىسيع ةدالو

 نيح ءادتبا هتقفاو هتفقاسأ نإ اولاقو « هتيحل تلضخا يتح قحلا هكاردإو ؛ هرثأت طرف نم ىكبف

 . ةدحاو ةاكشم نم جرخيل يسيع هب ءاج يذلاو هنإ : يشاجنلا لاق ظ

 .نوداكي الو امكيلإ مهملسأ ال هللاوف ءاقلطنأ :نويشرقلا امهثعب نيذللا نينثالل لاق مث
 ةجيتنلا تناك دقو ؛ قتحلا لهأل لطابلا ديكي يذلا ديكلا يف يلوألا ةلوجلا يه هذه - 17

 ؛ هيف عابلا عساو وهف ءديكلا يف يلوألا ةميزهلا دنع فقي ال صاعلا نب ورمع نكلو « قحلا قافحإ
 . اسفن يقنَأ وه يذلا هبحاص نيبو هنيب ةبواجما تناكف

 . مهءارضخ هب لصأتسأ امب ادغ هنينآل هللاو : هبحاصل ورمع لاق

 . انوفلاخ دق اوناك نإو « اماحرأ مهل إف « لعفت ال : هبحاص هل لاقف

 . ةعيبر نب هللا دبع هبحاص هعمو ؛ىشاجنلاب ورمع ىققتلاو « دغلا ءاج

 امع مهلسف ؛مهيلإ لسرأف ءاميظع الوق ميرم نب ىسيع ىف نولوقي مهنإ ؛كلملا اهيأ : ورمع لاق
 «ميرم نب ىسيع ىف نولوقنام :مهضعب لاقف «فوخو ةريح ىف اوعقو دقو مهيلإ لسرأف . هيف نولوقي
 لاق ام هللاو لوقن : نيممصم اولاق اذلو «هريغ اولمحتي نأل دادعتسا ىلع مهموق ىذأ اولمح نيذلا نكلو
 . ؟ ميرم نب ىسيع ىف نولوقت اذام : مهل لاق ىشاجنلا ىلع اولخد املف «نئاك وه ام كلذ ىف انئاك انيب

 هلوسرو هللا دبع وه لوقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص انيبن هب انءاج ىذلا هيف لوقن : رفعج لاق

 طالما لالا راافاااااوالا الملا اللا قارا رلطرطلالاللالااقرلابلاافنلاالالاازلاللالاللالابالالالا اللالالاالال رالاااماوللاللاللقفلالا اال االااااااغلال

 ملسو هبلع هللا نيببنلا متان
 كيا ايتام
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 ادع ام هللاو : لاق مث ءادوع اهنم ذخأف ءضرألا ىلع هديب برض اذه ىثاجنلا عمس امدنع '

 . مترخن نِإو :لاقف : لاق ام لاق نيح هلوح اورفانتف نورضاح ةقراطبلاو

 ام لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا دبع نب دمحم باحصأ نم نيملسملا ىلإ تفنلا مث

 نم البج ىل نأ بحأ ام «مرغ مكبس نم ءمرغ مكبس نم ؛مرغ مكبس نم «نونمآلا مف اوهذا: هنعم

 . مكنم الجر تيذأ ىنأو بهذ

 ظ ىبنلل هتبتاكم كلذ ىلع لدت امك - مالسإلا ىف لخئدو - هلهأو قحلل مامهلا ىشاجنلا رصتنا

 . اهتريشعو

 ؛ةشبحلا لاجر ضعب عم اورمأت همالسإ دعب مهنأ رهظبو ؛ةقراطبلا ىف اهلعف تلعف ةيدهلا نكلو

 جاع ام هلوف :٠ ةملم مأ نينؤلا مأ ةديسلا لوقنو «عزف ىف نوملسملا ناكف مهنم لجر هيلع جرخف

 ٠ ىنأيف «ىشاجنلا ىلع لجرلا كلذ رهظي نأ افوخت كلذ دنع هانرح نزح نم انيلع دشأ ناك طق اننزحأ انزح

 ١ . ( هفرعي ىشاجنلا ناك ام انّح نم فرعيال لجر

 ١ اوناك مأ اهيف المع نولوتي اوناكأ خيراتلا ركذي ملو «ةشبحلا ىف نيرجاهملل رمألا ماقتسا - 4

بنا ةريسلا ىحخرؤم نأل «كلذ نم ائيش خيراتلا ركذي مل ءىشاجنلا ةفايض ىف
 | الإ نونعي اراك ام ةرهاطلا ةي

 نأ اندرأ نكلو ! بساكمو ةعاص نم ةيداما لامعألاب نونعي اوناك ام مهنكلو ؛هفرعي نأ ةقيقحلا بلاط ءاش

جاه نيذلا لاجرلا روص نم هفرعتن ؛هركذي ملو خيراتلا هأوط ام فرع
 مهروص نم روصتن نأ دبالف ءاور

 ظ .مهلاوحأ

5 

 ١

و ءرهاطلا ىقتلا نامثع نيرونلا وذ مهنبي نم ناك دقل
 | جرخ دقو «رهاملا رجاتلا كلذ عم وه

 ا

 ١
 ١
 ١

- 

 مهنأ خيراتلا ىف تبثي ملو ؛هلام ةقفنلا لكأت ىتح ةراجتلا ىف هلمع كرتيل ناك امو ءابلاغ هلام ضعب هعمو

 ءاذه ىف ضرف نم دبال ناك اذإو ؛نوصقنيالو ةرجهلا ىف نوديازتي اوناك مهنال ءىشاجنلا ةفايض ىف اوناك

 ريغ نم فورعم اب مهيفكي ام مهيلع ردت ىتلا ةبساكلا مهلامعأ نم اونكمتيل مهنيعي ناك هنأ روصتن اننأ وهف

 . ريتقتالو «فارسإ

١ 
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 : اضرف امهضرفن نيرمأ ذئنيح روصتنو
 نم كلذ سيلف مهريغ ىلع الك نوشيعي الو ؛توقلا مهبسكي امب اوماق دق اونوكي نأ - امهلوأ

 ظ . مالسإلا ىف قالخألا مراكم
 تناك اذإو ءزجاعلا مهنم رداقلاو «مهريقف مهينغ نيعي «مهنيب لماكلا نواعتلا ضرفن نأ - امهيناث

 مكحبو ءالوأ بارتغالا مكحب ةشبحلا ضرأ ىف اهسفن تضرف ةيعيبطلا ةاحخاؤملا وأ نواعتلا نإف . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هلعف امب جرزخحلاو سوألا نيبو ءراصنألاو نيرجاهملا نيب تاقالعلا تمظن دق ةاخاؤملا
 ل ادادتما فطاعتلا ناك دقو ءاثلاث فطاعتلاو محارتلا بجوي ىذلا ىمالسإلا قلخلا مكحبو ؛ايناث هيلإ ةجاحلا
 . ىذأ الو نم ريغ نم مهقاتعإو نيملسملا ديبعلا ءارش نم ركب وبأ لعفي امك «مهئايوقأ نم نيملسملا ءافعض ةيامح نم ةكم ىف ناك

 ع اقيإلابو «لوسعملا لوقلابو ؛ةيشارلا ةيدهلاب هاضرحيل ىشاجنلا ىلإ ابهذ ناذللا نالوسرلا لشف دقل
 . نيروحدم نيمومذم اجرخو ؛هتلادعب اولظتساو «هراد ىف اولح نم جارخإ ىلع هالمحي نأ ىف دسفممل

 دمحمب تنمآ اشيرق نأب تاعئاشلا عاشأ ءاهركامو شيرق ةيهاد صاعلا نب ورمع امهدحأ نكلو
 ىف نينمّوملا ىلإ تلصو ىتح ءاهؤادصأ تبواجم تاعئاشلا هذه نأو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 نم سيلبإ عدخ دقو «عدخني بلقلا رهاطو «نيرجاهملا ضعب اهقدص ىلإ نأمطاف «ةشبحلاب مهترجه
 ظ . رهاطلا مدآانابأ لبق

 نإ ام مهنكلو ؛نيثالثو ةثالث وحن مهتدع تناكو (ةعئاشلا قدص نيبساح مهنم داع نم داع
 ءاربك ضعب راوج ىف لخد نم مهنمف ؛مهلبقتست ةيرخسلاو ءازهتسالاو ىذألا اودجو ىتح ةكم اوفراش
 . هتبارق وذ هسبح نم مهنمو ءارباص ىذألا لبقتسا نم مهنمو «نيكرشملا

 . ةركام ةئيبخ ةيرف اهتعفد ىتلاةبذاكلا ةعئاشلا هذهبرتغت مل ةشبحلا ضرأ ىف ةرثكلا تيقب هنأل ؛مهتيغب متت مل نكلو ؛مهيف اومكحتيل مهيلإ نيرجاهملا ضعب اوديعي نأ كلذب نوركاملا عاطتساو
 ةعئاشلا هذهل بابسأ ركذت هنأ اصوصخو «ةعئاشلا ضرف ديؤي دنس نم كل له : لئاق لوقي دقو

 تالللا دجم امدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم نيكرشملا ةصق ىهو «تنيبو تركذ ام ريغ
 . ىراخبلا حيحص ىف ءاج امكو نومعزي امك ىزسعلاو
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 ؛مهباقر نم اونكمتسيو ؛مهجرخيل نيل عاقإلا ىلع المح اءاج نيذلل نيلوسرلا ىشاجنل
 بير الب لقعلاو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم لاجر اودسفيو «مهنيد نع مهونتفيلو «مهنابرحو

 . نمزلا ىف انرتقا امك «نيرمألا نيب ةيقطنم طباورب طبري

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا دوجس وهو ؛ةريسلا وخرؤم هركذي ىذلا ببسلاضرفن نأ اننكمي الو

 «ثيدحلا بتك ىف ةياورلا تناك ولو «لوقلاب هيلع جرعن نأ دبالو ؛ىرخألا ةثلاثلا ةانمو ىزعلاو تالل

 . هلوبق ةلاحتسا نيبنو

 : ةعئاشلا ببس نايب ىف هصن ام ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا باتك ىف ءاج

 سبح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ هريغو حيحصلا ىف تبث ام وهو ؛ببس هل ناكو

 "'ىوغ امو مكبحاص لض ام *ىره اذا مجنلاو) : هيلع ىلاعت هللا لزنأو ؛نيكرشملا عم اموي

 ناكو «سنإلاو نجلاو نيكرشملاو نيملسملا نم كانه نم دجسو ءدجسو اهمتخ ىنح ؛ مهيلع اهؤرقي

 اذإ الإ ىبن الو لوسر نم كلبق انلسرأ امو) : ىلاعت هلوق دنع نورسفملا هركذ يبس كلذل

 : هتايآ هللا مكحي مث ءناطيشلا ىقلي ام هللا خسنيف «هتينمأ ىف ناطيشلا ىقلأ ىنمت

 احفص اهركذ نع بارضالا ائيبحأ دقو «قينارغلا ةصق ة اوركذو "اريك هيلع هلو
 اهعمسي الك .

 دبع انثدح «رمعم وبأ انثدح ٠ ىراخبلا لاق . حيحصلا ىف ةصقلا لصأ نأ الإ أاهعضاوم ىف اهعضيال نم

دجس : لاق سابع نبا نع ةمركع نع ينوي انثدح «ثراولا
 ؛مجنلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا 

 انثدح 3 لاقو ' 9-5 3 0 هب عرفنا )ا 5 0 55 0 هعم لجسو

ا هلثم ىورو الز «دواد 0 2 1 .اذه 0 لاقو ( هتهبج 5 هعفرف بارت
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 تاللا متيأرفأ» :ىلاعت هلوق أرقي وهو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ هاضتقم نأ : الوأ
 املف ؛ىجئرتل نهتعافش نإو ءالعلا قينارغلا كلت» ناطيشلا ريثأتب داز رخألا ةثلاثلا ةانمو *ىزعلاو
 الو نروكحضتو *نوبجعت ثيدحلا اذه نمفأ) : ىلاعت هلوق ىلإ لصوو ةوالت ةروسلا منأ
 . هعم اودجسف ةوالتلا ةلدجحس دجس 0 هودبعأو هلل اودجساف #*نودمأس متنأو *نوكبت

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع طلستيال ناطيشلا نأل عقي نأ ليحتسمو بير الب لطاب كلذو
 نوقسافلا زوجو «ميركلا نآرقلا نأش ىف لطابلا كشلا ءاج الإو ؛ميركلا نآرقلاو ليزنتلا نأش ىفو ؛ملسو
 هيلع هللا ىلص ىبنلا نوكي نأ زيوجيو «ةدايزلاو « ليدبتلاو ربيغتلا هارتعا دق نآرقلا نوكي نأ هاضتقم ىلع
 1 بيرالب لطاب هيلإ ىدؤيامف لطب كلذو ؛هادؤم نع داعتباو ءفرخ هارتعا دق ةلاسرلا غلبم وهو ملسو

 اهلك نكلو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ لوقلا اهيف دنسي مل رابخألا هذه نأ : ايناثو
 . اهيلإ تفتلي الف ءتالسرم

 نم كلبق نم انلسرأ امو) : ىلاعت هلوق ريسفت ىلإ هنودنسي لوقلا اذه نولوقي نيذلا نأ : انلاثو
 مل ؛ناطيشلا ىقلي ام هللا خسنيف هتينمأ ىف ناطيشلا ىقلأ ىنمت اذإ الإ ىبن الو لوسر
 ةدايز ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتينمأ ىف ىقلأ هنأ اومعزف 2"”(ميكح ميلع هللاو ؛هتايأ هللا مكحب
 مكحأو هتينمأ ىف ناطيشلا اهاقلأ ىتلا ةدايزلا كلت تخسن مث « ىجرتل نهتعافش نإو ءالعلا قينارغلا كلت
 نآرقلا ىف نأ مهلوق نورتفملا هيلع ىنيو «ميركلا نآرقلا لصأ ىف ككشي نأ هنأش نم كلذو ؛تايآلا
 ةمايقلا موي ىلِإ ظوفحم هنأ نم ميركلا نآرقلا هب ءاج ام ركدي هنأل ءرفاك هلئاق لوق كلذو ءاصقنو ةدايز ميركلا

 ' «97«نوظفاحل هل هناو رك ذلا انلزن نحن انإ) : ىلاعت هلوقل اقيدصت

 ىبنالو ءلوسر نم كلبق نم انلسرأ امو) :يلاعت هلوق رسفن فيكو ؛لئاق لوقي دقو
 للا مكحي مث ناطيشلا ىقلي ام هللا خسنيف هتينمأ ىف ناطيشلا ىقلأ ىنمت اذإ الإ
 نيموصعم اوسيل ءايبنألاف ؛هتزيرغ ىضتقمب ناسنإلا هانمتي امب قلعتي ام وه ىنمتلا نإ لوقت ... (24«هنايأ

 بوو ووو وص جوج وتوج توج توجو جوت جوج جرت جو حوت توج جاين وج نا اونا

 110010101101010 يي يي يي يي

 و سلا ةروسا#] اد عكا ةروسا(0) 00817: جحلاةروس )١(
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 ةوبنلا ىلع ةنطابلاو ةرهاظلا هتايأ ىلاعتو هناحبس مكحيو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا بلق نم هليزي ىأ ىلاعت

 . مهبولق هزنت كلذبو «قحلاو ةلاسرلاو

 لوقن نحنو ؟ريثألا نبا ركذ امك ىراخبلا نع تيور دق ىتلا تاياورلا ىف عنصن اذامو :لاقي دقو

 امهم درت ةياورلا هذه لثمو ؛نيمألا ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلعو ىلاعت هللا ىلع ليحتسي رمأ ةياور اهنأ

 ةياورلاو ءاكرش نوكي ام نآرملا ىف دازو ءرحس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ لوقنأ «ىوارلا نكي

 ربخ وأ «داحآلا ربخ ثيدح ركني نم نأ اهيف ررقي ىذلا ىعفاشلا ةدعاق انقبط ولو ءداحأ ةياور نكت امهم

لاو ءرفكن الو هركنن نأ امهدحأ نيرمأ نيب نوكن نأ ىدؤملا ناكف ءرفكيال ىأ بت هل لاقي ال ةصاخلا
 ىناث

 ركنن نأ انيبن ةمصعو ءانبر نآرقلو ءاننيدل طايتحالا نإ ! رفكنف ميركلا نآرقلاو ةلاسرلا ىف ككشي ام لوقن نأ

 هيلع ىبنلاو ميركلا نآرقلاب نمؤنو ءاهتحصو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل رابخألا كلت ةبسن

 . ىلاعت هللاب نمؤن نأ لب مالسلاو ةالصلا

 ريغ ةياورلا كلت وه سيل ةمركملا ةكم لهأ مالسإ ةعاشإ ببس نأ ررقن نأ ىلإ اذه نم ىهتنن اننإو

 امنإ . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاو ميركلا نآرقلا ىف مهككشتو ؛مهنيد نع سانلا نتفت ىتلا ةقداصلا

 نيذلا دوعيل ةمركملا ةكم لهأ مالسإ ةعاشإ وهو اهنارتقاو هعئاقو طابتراو خيراتلا قايس نم هانطبنتسا امم ببسل

 . مهتنسلأو مهيديأب نوكرشملا مهلانيف «مهنيدباورف

 211 ا
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 لااا
 لا ل
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 لضاني ملسو هيلع هللا يلص يبنلا

 شيرق هلعفت ام ىرنلو ةرباصملاب هداهج ىرنل ملسو هيلع ىلاعت لا ىلص ىبل ىلإ دوعن - 5
 بلاط وبأو «هنوسبحيوأ هنولتقيوأ هنوذؤي د شيرقل ادمحم اوملسي نأ مهتءورم تبأ نيذلا مشاه ىنب عمو ؛هعم

 ( هيساوت تيبلا ىف ةجيدخخو ؛هكرتي نأ أ ىبأيو 'ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم ىمحي دوطلاك فقاو مهريبك

 ؛لاضنلا ددجيل لاضنلا ءاثعو علخ دقو «همزع اددجم اهدنع نم جرخيو ' هموق نم ادودكم اهيلإ دوعيف
 . ةرصنلاب ىلاعت هللا نمو ؛ :لييأتلاب سانيإلا دازب همع نمو اهنم دوزت دقو «ةدار إلا ىوق مدقلا تبا مدقتيو

 تدادزاو اهدانع دادزا دقو اه نديم نطرألا نأب سخن اهنكلو ءاذيإلا ىف تغلاب دق شيرقو

 نا أ اصوصخو ءابيجتسم دج ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةوعد اوأر املك اهناوفنعو اهتجاجل

 اهيف تناك ىتلا ةنسلا ىف رمع لخد دقف «ديدجلا نيدلا ىف اولخد دق ةميكشلا ىوذ ءايوقألا ضعب
 ظ . ةشبحلا ىلإ ةرجهللا

 ةالصلا هيلع ادمحم اوتكسي نأ اودارأ املظو اناودع اهيف مهسفنأ اوعضو ىتلا ةديدشلا هذه ىف مهو
 نبال امك ؛ةياعرلا قح هيلع مهلو «ءاحطبلا خيش وهو مهنيد ىلع لازيال ىذلا همع قيرط نع مالسلاو

 . ةيامحلا قح هيلع هيخأ

 : بلاط هبأب مهُواقل

 هنأ اوأر نأ دعب بلاط ىبأ ىلإ بهذ ادفو مهيف ةناكم مهل نمم اوعمجو ؛مهرمأ اوربد - ١
 وأ ىذأ نم قئاع هقوعيال (هقيرط 7 رئاس لوحيسرلاو (ةعامج هيلإ | اوبهذي نأ اودار 0 ىدارف مهدي ال

 نم ؛ (نسحأ يه قتلا وعدي هل ىلاعد هللادبسبر ىذلا قيرطلا ىف ضام وهف ' مهاقمح ةهافس وأ ءازهتسا
 ؟ ارمتسم ىذألا ناك نإو ؛هولداجي ملف ايلم ه هركرت كلذل «هيبقع ىلع صكني نأ ريغ

 : مهلئاق لاقف «بلاط ىبأ ىلإ مهدفو بهذ

 ءانع هفكت نأ اماف ءانمالحأ للضو هفسو ءاننيد باعو ' ءانتهلا بس دق كيخأ نبا نإ ءبلاط ابأاي

 . هكيفكنف «هفالخ نم هيلع نحن ام لثم ىلع كنإف «هنيبو اننيب ىلخت نأ امإو

 الايراني اا

 0 ىلإ لئابقل ىلإ جرخ دق رمألاو :نولقيالو «نوديزي نوملسملاو ردع الو
 لا ا
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 ءاورمذتو مهنيب اميف اونغاضتو ءمهدقح ببسب مهيلع رمألا دتشاو «مهظيغ دادزا
 ىلع اوضاختو

 ناسلبو «فنعأ هجوب نكلو «ىرخأ ةرم بلاط ىبأ ىلإ اوبهذي نأ مهنم ةيورلا لهأ ىأرو ءمهئاذبإ بوجو

 خا

 كليبخأ نبا نم كانينأتسا دق انإو ءانيف افرشو ةلزنمو انس كل نإ بلاط ابأ اي :٠ مهلئاق لاقف اوعمتجا

 وأ انع هفكت ىتح انتهلآ بيعو ءانمالحأ هيفسنو انئابأ متش نم اذه يلع ربصن ال هللاو انإو ءانع ههنت ملف

 . نيقيرفلا دحأ كلهي ىتح ؛كلذ ىف كايإو هلزانن

 ملو ؛لوقلا ىف رزجحلا ل اولازأ دقو ؛مهتوأدع نالعإب بلاط ىبأل ديدهتلا ناك ةرملا هله ق

 رثأ هل ناك لوقلا ةجهل ريغت نأ كش الو «ىلوألا ىف اوركذ امك ةلزنم فرش الو «ةخوخيش الو انس اوعاري

 لاقف «مقافت ىذلا هموق رمأ ىف هكرشيو «قيض نم هباصأ ام هيلع ضرعي نأ دارأ هنكلو «ملسو هيلع ىلاعت

 نم ىنلمحت الو ءكسفن ىلعو ىلع قبأف اذكو اذك اولاقف «ىنوءاج دق كموق نإ ىحخأ نب اي : هل

 . قيطأ الامرمألا

و ىلاعت هللا نم ديؤملا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةميزع فعضت مل
 ةرصنلا وجري ال ىذلا

 فلخت هنظل نكلو ءىذألا نم افوخخ ال ؛ملأت «هلهأ نم ةزع ىف هنأ رعشي نأ ىف بغري ناك نإو ءهنم الإ

 نع فعض هنأ ملعو ؛هملسمو هلذاخ هنأ نظ ذإ ةلضانملاو داهجلا ناديم ىف وهو «هترصن نع بيبحلا همع

 . هترصن

 ىف رمقلاو ىنيمي ىف سمشلا اوعضو ول هللاو معاي ٠١ لسرلا نم مزعلا ىلوأ ةلاقم لاق دئدنع

 امو «ماق مث ىكبف ربعتسا مث ( هتكرت ام هيف كلهأ وأ ىلاعن هللا هرهظي ىتح رمألا اذه كرتأ نأ ىلع ىراسي

 . هلذخي الو هملسي الأ هبيبحو همع نم وجري هنأل نكلو ءافعض هرابعتسا ناك

 هثرك هنأو «شيرق دفو لوق نم ناك ام ركذ ىف هيخأ نبا ىلع فرسأ هنأ ميركلا بلاط وبأ كردأ

 بلاط وبأ لاقف «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع لبقأف « ىخأ نبا اي لبقأ : هادان ىلو املف . كلذب

 ظ . « ادبأ ءيشل كملسأ ال هللاوف «تببحأ ام لف «ىتخأ نبا اي بهذا: :ميظعلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىلإ اولصي نأل ليش ال هنأ ارملعَو « شيرف ىلع رابخألا تدراوت

او «هتنت مل مهتليح نكلو ( هعنأم بلاط وبأو هوجرخي وأ هوسبحي وأ هولتميل
 دنع تكس ال ةمثأ ولو ةبغرل

 .مهتيلهاج ىف برعلا دنع ةبارغلا رهاظ نكي مل نإو «ببرغرمأ ىلإ اوهتناو ءاوركفف « مادصلا

 مخططا ناموا طلخا لاول ممل وولط اطل ورسلاا لولاة لا لسلاورسسستططووا امال وستا ارنا تلالاللططلاجااوالك للخطاط ارلاطتاازلاكارورو 11 كيني

 لي هو لو ١

 ' ١ ل دمحمل | إ

 دمتنتحتتم
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 ندا يدب وول او وعول
 . مهرظن ىف ة ةوخالا ءانبأو ,ةوخإلا لدابت نكميو «ءانبألا لدابت نكمملا

 نوكي شيرق نم ىتف هوطعي نأ ريظن ىف هيخأ نبا مهملسي نأ هيلع نوضرعي بلاط ىبأ ىلإ اوبهذ

 لحيل صخس نم لاقتنالاو ,ةلدابملا لبقت ةعلس ةبحملا نأكو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم لدن نخأ نبا

 . رخآ صخش هلحم

 هلمجأو «شيرق ىف ىتف دهنأ ءديلولا نب ةرامع اذه «بلاط ابأ اي ليلجلا بلاط ىبأل مهلئاق لاق
 كنيد فلاخ دق ىذلا اذه كيخأ نبا انيلإ ملسأو ؛كل وهف ادلو هذختاو ,23 هرصنو هلقع كلف ءهذخف
 ظ . لجرب لجر وه امنإف ؛هلتقنو ءانمالحأ هفسو كموق ةعامج قرفو ؛كئأبأ نيدو

 لجرلا مهيلإ عراس دقو ؛هيمحيل مهدلو ذخأيو «ه :يل هيخأ نبا مهيطعي ةفيخس ةركف اهنأ كشال
 . اهفخس ىديبيل ميظعلا

 ىخأ نبا مكيطعأو . مكل هوذغَأ مكنبا ىنوطعتأ « ىننوموست ام سئبل هللاو : بلاط وبأ مهل لاق

 اا ا

 0 59 0 :لاقف .صلختلا
 . كل ادب ام عنصاف «ىلع موقلا ةرهاظمو «ىنالذخ

 لبانتو ؛«برحلا تيمحو 6 بقح : ريثك نبا لاق امكو «كلذ ىف اودتشا لق موقلا نإو

 ٠ ”اضعب مهضعب ىدانو ؛موَقلا

 هيخأ نبا نع ىلختي ن ا م يل وو لولطول اص دّقل - 5514

 ليبس ىف ء يش لك لمحتي بلطملا لبع نبا ءاحطبلا عدلا نكت امهمو ؛لاوحألا نكت امهم

 ا لاا : وا

 لع )انمحم كعأ ني تع تأ هبل أي و وك ويلا

 . هرصنتو كرصنيو 2ءدهنع عفدتو «ةيدلا كنع عفدي ىأ ةيدلا عفد لقعلا 20(

 4/7 ص ” ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ()

 ا ممممممما 20
210000001010106 

 كروم
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 ؛ىتسخأ نبا وهو «ىب راجتسا هنإ : لاقف «هعنمت ( ةملس ىبأ ىأ ) كبحاصلو كلامف ( مالسلاو ةالصلا

 . ىخأ نب|عنمأ ال ىتخأ نبا عنمأ مل نأ نإ

 : اددهم لاقف هيخأل ةقياضملا لوط نم بهل ابأ ةيمحلا تذخأ

 هللاو «هموق نيب نم هراوج ىف هيلع نوبثاوتت نولازت ام «خيشلا اذه ىلع مترثكأ «شيرق رشعماي

 . دارأ ام غليي ىتح ؛هيف ماق ام لك ىف هعم نموفنل وأ نهتتتل

 لخدف لبق نم هل خأ زاحنا امك هلع دمحم ىلإ زاحني نأ اوشخو ءمهفص ىف بهل وبأ ناك

 . مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم عم لهج وبأ هلعف ام ببسب ةزمح وهو مالسإلا ىف

 . ارصانو ايلو مهل ناكو. ةبتع ابأ اي هركت امع فرصنن لب: اولاقف هئاضرإ ىلإ اوعراس اذلو

 نوكتل ' «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هترصن ىف هعم نوكي نأ بلاط وبأ عمط ةيوقلا ةفقولا هذهب

 0 نأ ثبلت مل قرب م 7 هذه نكلو ؛اهمركأ يا 0 يلايللا

 7 «ةءورم هكرخت ال ؛مهئاذيإو مهنتف 1 كرتشي «هئادعأل هتالاومو ( 0 ةالصلا هيلع /ىنل 4

 ةعطافملا

 وهو «تاديدهتلاو ليحلا هدنع تعاض ىذلا بلاط ابأ اصوصحو ءاهنم اولاني نأ هسفن نع مهنوعفاديو

 ىف روخ هبيصي الو ؛نهيالو فعضبيال («هذنع فقتالو «تاديدهتلا هذنع لاستت دوطلاك خماش عفترم

 . هتمرع

 يلا لعق رهو «ابعص أبكرم اوبكري نأو ,ططشلا اومزتعا ىلحلا اذه ىلإ رمألا مهب لصو الو

 . هعم مشاه ىنبو «بلاط ابأ نولابي الو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

ىلص ىبنلا عنم ىف هورصاني نأ فانم دبع ىنب ىدانف اوربد امو اوتيب امب بلاط وبأ ملع
 ىلاعت هللا 

 ل ل ا

 يااا كرتنلو
 ١ لل لاا 00 ذآ ذآ آآ#آذ1#1آ1آ#1ذ ا
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 _ نينلسلا علب تس اراك اندفا نيبطللا لارا نيكرشلا نإ»

 هوعنمب 0 سو ةيلع هللا ىلع هلا لوسر اولخدي نأ 5 ؛ مشاهو باطلا ىنب عمج بلاط

 0 ا 0 ا ل تق ادارأ نم

 لوسر 0 را الو ءمهوسلاجي ا را 5

 مشاه ىنب نم اولبقي الأ «قيثاومو ادوهعو «ةفيحص مهركم ىف اوبتكو ٠ . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلل

 . ( لتقلل هوملسي ىتح ةفأر مهب مهذخأي الو ءادبأ احلص

 «قاوسألا مهنع اوعطقو ؛دهجلاو ءالبلا مهيلع دتشاو نينس ثالث مهبعش ىف مشاه ونب ثببل ١ ظ
 اوكردي نأ كلذب نوديري ءهورتشاف هيلإ مهورداب الإ اعيب الو ,ةمركملا ةكم مدقي اماعط مهل اوكرتي الف
 . (ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مد كفس

 عجطضاف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رمأ - مهعجاضم سانلا ذخأ اذإ بلاطوبأ ناكو ٠ ظ
 . « هل الايتغاو اركم هب دارأ نم كلذ ىري ىتح «هشارف ىلع

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر شارف ىلع اوعجضاف همع ىنب وأ هتوخإ وأ هينب دحأ رمأي انايحأ ناكو ١
 . ( هيلع مانيف مهشرف ضعب ىنأي نأو ملسو هيلع

 ىف همينيف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم اهب اوبيصي نأ ةليغلل طاتحي ميظعلا معلا ناك اذكهو
 هينب ضعب هناكم لعجيف رخآل تقو نم لوسرلا ناكم ريغيو . ىئافلا خيشلا وهو هلدب ةليغلل اضرعتم «هتمأنم
 ةبحنأو ةقفشلا اهنكلو «ةيبصعلل ىفي ناك كلذ نودبو ؛هريغ وأ بلطملا ن ىنب نم همع ىنب وأ هتوخإ وأ وه

 يملا بلاط ىأ بلق ف ىلاعتدلااهاقلأ لال

 ةدش نم نوغاضتي لافطألا ناك ىتح «بلطملا ىنبو مشاه ىنبو «نينمؤملا ىلع ءالبلا دتشا
 ؛مهنوحكنيال عةحك انملا لمشت تناك دقف «ةلماك قاحسإ نبا ىور امك ةعطاقملا تناك لقو ,عوجلا

 مهنم نوحكنيالو

 : مهقيئاوم نم هلاهت هللا مسا خنمت ةضراللا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاو «بلاط وبأ مهلر ىلعو بلطملا وسو مشاه ونب فكم هس

 مهب بهذي ال رابكلا نكلو «عوجلا مهضعي دعي مهنايبص نوري مهو ءابأد نينس ثالث ةعيطقلا هذه ىف مهعم

 210010010111111 111111111111120 0 ا يا يس”

 4 .٠ ليما 5 هءءأب ه م
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 ىف ربصلاب ىلاعت هللا ىقلأف «هولتقيل ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم اوملسي نأوأ مهسفنأل اوريجتسيف «عزفلا

 : نيرمأ ىف هتايأ ىلاعت هللا رهظأ دقتلو اعم رفاكلاو نمؤم لا بلق

 هللا اودهاع ىتلا هتافص وأ ىلاعت هللا مسا اهيف ةملك لك تلكأو تءاج ةضرألا نأ : امهلوأ

 نأ حصي ال ىلاعت هللا مسا نأ مهملعت نأ ةضرألا مهلأ ىلاعت هللا نأكو ؛ةمئاد ةعيطقلا نوكت نأ هيلع ىلاعت

 قداصلا ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم ىلاعت هللا علطأ دقو ؛مهبر رمأ نع قسفو ملظ ةقيثو ىف نوكي

 . هتنم تمظعو ؛هتردق تلاعت «نيملاعلا بر نم ماهلإب ةضرألا هتلعف ام ىلع قدصملا

 امك «ناودعلاو ملظلا ىلع أودهاعت نيذلا ءالؤه بولق نم ةمحرلا تقفقشت هنأ : ىناثلا رمألا

 نم لاجر موالت مشاه ىنبب ترم ىتلا ثالثلا نينسلا سأر ىلع هنإف ءراجحألا ضعب نم راهنألا رجفنت

 مهنأ ادار مشاه ىنب نم ءاسن نم اودلو دق «شيرق نم لاجرو ؛ « ىصقو «فانم دبع ىنب نم «شيرق نوطب

 اهنأ ليقو ءاهيف ة ءاج امث ةءاربلاو ؛ ؛ةفيحصلا ضقن ىلع مهرمأ عمتج جاو «قحلاب و

 تلخأ ةضرألا نأب مهربخي مهيلإ بلاط وبأ بهذ يرق نم ألا ىلع طيس دق يكفل اذه انيب
 5 هيلع اودهاعتو «هونود ىذلا قسفلاو ملظلا اهيف تقبأو ,هللا مسأ مهتفيحص نم

 نم لفاح عمج ىف لاقف «بلطملا دبع ىنب نم ةبصعلا هعمو «بلاط وبأ ميظعلا لجرلا قلطنا

 ظ : شيرق
 اننيب نوكي نأ هلعف اهيلع متدهاعت ىتلا مكتفيحصب اونأف وكل اهركذن مكنيب رومأ تثدح دق

 . حلص مكنيبو
 ءاهب نيبجعم ةفيحصلاب اونأف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم مشاه ونب ملسي نأ اوعمطف

 : مهلئاق لاقو مهيديأ نيب , اهوعضوف «مهيلإ عفديس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ نوكشيال

 هومتلعج ءدحاو لجر مكنيبو اننيب عطق امنإف «مكموق عمجي رمأ ىلإ اوعجرتو اولبقت نأ مكل نأ دق

 . مكموق ةكلهل طخ
 , نأ ىنبذكي ملو «ىنربخأ ىخأ نبا نإ ءفصن هيف مكل ارمأ مكيطعأل مكتيأ امنإببلاطوبأ لاقف

 عل يحرم كرتو ءاهيف هل وه مسا لك احمو ةفيحصلا هذه نم ءيرب هللا

 ع لاق امك ىخأ نبا لاق ىذلا ثيدحلا ناك نإف «ملظلاب

 متييحتسا وأ هومتلتقف «مكيلإ هانعفر الطاب هلاق ىذلا ناك نإو ءانرخآ اندنع

 .مهتفيحص نم مهول مهملسيأ تا وده مهكر لوقف اضر اول

 0 ا ا ااا ا م م ل لل ا ا ل ا ا ل10
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 دكحتتحُم 22

 اعد نمو ؛نايبلا نم ةفيحصلا ضعب نيبنسو «قدصملا قداصلا لاق امك اهردجوف ةفيحصلا اوحتف
 الإ اذه نإ اولاقو ءرفكلا ةلاقم اولاقو «دانعلاو رفكلا ىلع اورصأ لب ؛هتانيب مهتءاج ذإ قحلل اونعذي ملو هيلإ
 هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةدشلاو مهرفك نم هيلع اوناك ام رشب اوداعو ءاوسكتراو ؛مكبحاص نم رحس

 مكن اا شو ثمل إبل ع مما والا هاذ فيفا

50001111100 

 امهريغو ؛فانم دبع ىنبو ىصق ىنب نم رفنلا رهظف . لطابلاب ةعمجم تناك ىتلا مهفوفص تفش
 ىف امب اورهاجو (هذنع ةفيحصلا تناك نم مهيفو ءاهرمأو ةفيحصلا ىلع لبق نم اوموالت لق اوناكو

 هذه ىف 1 ءارب نحن 7 ىف اولاق ٠ نيصك انالو ؛« نيددرتم ريغ ؛ ؛ نيعطاق نيمساح اولاقو مهسوفن

 . ةفيحصلا

 . 27 ليلب ىضق رمأ اذهو :هلقعو هركف ىف لاضلاو ءهسفن تاذ ىف ثيبخلا لهج وبأ لاقو

 اولواحي نأ رفكلا ةجاجل مهب تغلب اشيرق نأ ةصقلا هذه نم صلختست ىنلا ةجيتنلا ناك - 1١
 ىنب ىدصت نم ةبقاع ىلإ هيف نورظنيال ' «كلذ ىف اوعفدني نأو ؛ ملسو ةيلغ ىلاعت هللا ص ديعم رج

 ثيحب «لئابقلا ىف همد قرفت ىف مهدنع ريكفتلا ًادتبا دق ناك هلعلو ءمهنم هرأثب ذخألل ؛ ؛مهل مشاه
 ذإ ءمهمعز ىف مهل ةحارلا متو اولبقيف ر أنلاب لبق مشاه ىنبل نوكي الف ءدحاو لجر ةبرض هنوبرضي

 ريبدتلا يس سيح نولتفي ذ ذإ' اهروذج نم ةرعدلا 5

 مالسلاو ا لواحيو «ىذألا ميسا لير ديلا
 ىلع لازيال وهو ؛هسفنب هئادفل دعتسيو كلذ ءارو ام المحتم هعجضم ىف هميني هنأ ىتح ءبابسألا لكب

 كلذ ادب دقو هتحص دقتعي ناك هسفن ةليخد ىف هنأ رهظي ناك نإو ؛ديدجلا نيدلا ىلإ جرخي ملو . مهنيد

+ 0 9 

 )١( جا ماشه نب ةريس باتك نم ةصقلا صخلم ذخأ ١ اهيف امو 80 , 44 صا جةياهنلاو ةيادبلا باتك نمو .
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 مهيف ناك هلعلو ؛مهناوخإب لزن ىذلا رمألا نم ملأت نم شيرق ىف ناك هنأ ةصقلا ةياهن نم وديي هنإو

 .مالسإلا ىف دعب نم مهنم نورثكألا لخد كلذلو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم قيدصتل ليم

 هجئاتنل اوناك نيعئاط فلحلا ىف اولخد نإو «شيرق ضعب نأ ىلع لدت ربخلا ةياهن نإو

 ءاديدهت نوي اوئاك مهنأ اعقاوهوأ نأ دعب مهفلح هيلع اردقع ام جئان لمحت اعيطتسي ملف «نيهراك
 . اذفان هوأر امدنع مهيلع مظع دقو «ذافنلل احلاص ارمأ هنوريالو

 ىوري . هركدتسيال مهنم ةلصلا ىوذ نم كلذ ملعي نمو ءارس ماعطلا لسري نم مهنم ناك دقلو
 هتمع ديري احمق لمحي مالغ هعمو بهذ ةجيدخخ ىخأ نبا ؛دليوخ نب مازح نب ميكح نأ كلذ ىف

 «لهج وبأ هب قلعتف «بعشلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دنع ىهو دليوخ تنب ةجيدحخ
 . ةكمب كحضفأ ىتح ؛كماعطو تنأ بهذتال هللاو ءمشاه ىنب ىلإ بهذنأ :لاقو

 كلام :هل لاقو دسأ نب ثراحلا نب ماشه نب ىرتخبلا وبأ هل ضرعت كلذ لهج وبأ لاق امدنع

 هدنع هتمعل ناك ماعط : هلعف هيلع اركنم ىرتخبلاوبأ هل لاقف . مشاه ىنب ىلإ ماعطلا لمحي :لاقف ؟هلو

 ظ . لجرلا ليبس لخ ءاهماعطب اهيتأي لجر ؟ هعنمتأ هيلإ هب تئعب

 نكي ملو «هبحاص نم لك لانو ءانعالتو مازح نب ميكح ليبم ىلخي نأ لهج وبأ ىبأ
 .اديدش امطو هأطوو ؛هجشو هبرضف «ريعب ىحل ىرتخبلا وبُأ ذخأف «برضلاب الإ لماعي نأ لهج ىبأل

 | ىنبو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر كلذ غليي نأ نوهركي مهو ؛ىري بلطملا دبع نب ةزمحو
 ١ ضري مل نم ةفيحصلا باتك نم ناكو .مهيلإ بهذت ةمعطألا تناك اذكهو ؛مهب نوتمشيف مشاه

 | نم بلطملاونبو مشاه ونب اهيقل ىتلا ةديدشلا ةقشملا عنمي مل كلذ نكلو ءاهءاهنإ وجري ناكو ءاهذيفنتب
 . الامتحاو ةقشم مهدشأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاو ؛ مهموق

 ظ هتوعد ىف رمتسم هلع لوسرلا
 شيعلا بابسأ هترسأو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلع تقيض دق ةعطاقملا تناك اذإ - 7

 قيض ىف ةماقإلاو «ليللاب مئاق وهف ؛هتوعد نم هعنمت مل اهنإف «قزرلا ىف لبسلا مهيلع تقيضو ؛لهسلا

 | ضرعأو رمؤت امب عدصاف» ىلاعت هللا رمأل بيجتسي مادام ءالملمتم الو امرب سيل هنكلو «قزرلا

 | سنأ ىف وهف ءهرصنب ديبأتلاو نوعلاب هدمي ىلاعت هللاو «هتياعد ىف رمتساو مهنع ضرعأف «نيكرشملا نع

 مهنإف «ىموقل رفغا مهللا» :امئاد هراعش نكلو ءهموق نم ةثحو ىف ناك نإو ءهبر نم
 نيبو هنيب رمتسم لدجلاو . « ىلاعت هللا دبعي نم مهبالصأ نم جرخي نأ وجرأ ىنإو» (نوملعيال

 . لطابلاب نودصيف «قحلا ىلإ مهوعدي مهداحأ
ل للاعلام اللام الالتفاف واللام المان :

 ا طفلا لالالالا اللا لالالالا االو

 ةيدمحملا ةيعبلا
 دو
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 وه هللا نأ مهتنايد ىفو «ىلاعت هللا بسيف ءاهلك هتلمب رفكي نأ لهج ىبأب تفاهتلا لصو دقلو
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل اولاق دقل ءهعم دادنألا نوكرشي اوناك نإو ضرألاو تاومسلا قلاخ
 ؛ةيلهاجلا ةيبصعلا الإ مهل نيد ال هتلكاش ىلع نمو لهج ابأ نألو « كهلإ نبسنل وأ انتهلأ بس نكرتتلا
 ؛ناثوألاو راجحألا بس نع ىهنلا لزنف هبس هنكلو ىلاعت هللا بسي نأ هنم عقوتيال ءيشب نونمؤي الو
 نم نوعدي نيذلا اوبستالو» : ىلاعت لاقف «ناثوألا ةدابع نالطبو ءدرجلا ديحوتلا ىلإ ةوعدلا نوكتو
 ظ . « ملع ريغب اودع هللا اوبسيف هللا نود

 مهبورحو سرفلا رابخأ نم صصقب ىأيف «ميركلا نآرقلا ىكاحي هنأ بسحي نم مهنم ناك دقلو
 دمحم ام هللاو موقاي : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل لوقي مث ؛مهدعييو ميركلا نآرقلا نع سانلا ىلسي
 نيملاعلا بر مهنع ىكحيف ءاهبتتكا امك ءاهبتكأ «نيلوألا ريطاسأ الإ هثيدح امو «ىنم اثيدح نسحأب
 ىهن اهبنتكا ؛نيلوألا ريطاسأ اولاقو) :ىلاعت هللا لوقيف «يلتي ميركلا نآرقلاب مهيلع هدريو «مهلوق
 ناك هنإ ضرألاو تاومسلا ىف رسلا ملعي ىذلا هلزنأ لق *اليصأو ةركب هيلع ىلمت
 هيلإ لزنأ الول قاوسألا ىف ىشميو ماعطلا لكأي لوسرلا اذه لام اولاقو *اميحر اروفغ
 ظ .©"04اريذن هعم نوكيف كلم

 هيلع اومكهت اذإف ؛هعامس نم نورفي نيذلا مهو ؛هقئاقحب نوثبعيو «ميركلا نآرقلا نوبذكي مه
 نع نوكفنيالو ءارارف هنم نوعيطتسيالو ؛مهعماسم ىلع ميركلا نآرقلا مجهيف مهمكهت ىف لاقي ام اورظتنأ
 ظ . هعامس

 هبسح امي وأ ةقباسلا نايدألا نم قئاقحب ميركلا نآرقلا ىناعم ضقاني هنأ بسحي ناك نم مهنمو
 ىه ىتلاب مهوعديو ؛مهتلداجم ىقلتيو «مهنيب سلجي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرو . كلذكا
 : ىتأي ام ةريسلا ىف قاحسإ نبا ىوري «هكلس الإ قحلاب عانقإلا باوبأ نم اباب رخدم ريغ «نسحأ

 ءاجف «دجسملا ىف ةريغملا نب ديلولا عم اموي انغلب اميف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر سلج
 ىلص هللا لوسر ملكتف «شيرق لاجر نم دحاو ريغ سلجم ىفو ؛مهعم سلج ىتح ؛ثراحلا نب رضنلا
 ىتح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هملكف ؛ثراحلا نب رضنلا هل ضرعف ملسو هيلع ىلاعت هلل
 *نودرأو اهل متنأ ملهج بصح هللا نود نم نودبعت امو مكنإ) : ىلاعت هلوق الت مث :ةمعنأ

 ال اهيف مهو ريفز اهيف مهل *نودلاخ اهيف لكو اهودرو ام ةهلأ ءالؤه ناك رل
 . 224 نوعمسي
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 ؛سلج ىتح ىمهسلا ىرعبزلا نب هللا دبع لبقأو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ماق مث

 هذه انتهلا نم دبعن امو انأ دمحم معز دقو ءدعق امو ثراحلا نب رضنلا ماق ام هللاو : ةريغملا نب ديلولا لاقف

 دبعن نم لكأ ادمحم اولسف ؛هتمصخف هتدجو ول هللاو امأ ؛ ىرعبزلا نب هللا دبع لاقف . منهج بصح

 « ىسيع دبعت ىراصنلاو «اريزع دبعت دوهيلاو «ةكئالملا دبعن نحنف ؛هدبع نم عم منهج بصح هللا نود نم

 كلذ ركذف ءمصخو جتحا دق هنأ اوأرو «ىرعبزلا نبا لوق نم سلجملا يف هعم ناك نمو ديلولا بجعف
 نأ بحأ نم لك : ميكحلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل

 ؛ىنسحلا انم مهل تقبس نيذلا نِإ) : ىلاعت هلوق لزنف ..رانلا ىف هدبع نم عم وهف هللا نود نم دبعي

 "”(نودلاخخ مهسفنأ تهتشا اميف مهو ءاهسيسح نوعمسيال *نودعبم اهنع كئلوأ
 . مهنأ نوركذي اميف لزنو . ىلاعت هللا ةعاط ىلع اوضم نيذلا نابهرلاو رابحألا دبع نمو ريزعو ىسيع ىأ
 *نومركم دابع لب هناحبس ادلو نمحرلا لختا اولاقو» : ىلاعت هللا تانب اهنأو ؛ةكئالملا نودبعي

 الو مهفلخ امو مهيديأ نيب ام ملعي *«نولمعي هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسيال

 هنود نم هلإ ىنإ مهنم لقي نمو *نوقفشم هتيشخ نم مهو ىضترا نمل الإ لوعفشي
 ."06 نيملاظلا ىزجم كلذك منهج هيزجتل كلذف

 اذإ ءالقم ميرم نبا برض املو» :يرعبزلا نبا لوقب نيكرشملا باجعإ ىف ىلاعت لاقو
 موق مه لب الدج الإ كل هوبرض ام ءوه مأ ريخ انهتلأأ اولاق *نودصي هنم كموق

 . ؟نومصخ

 :ةثالث رومأ ىلع لدت ءاهيلع در ميركلا نآرَملا ىف ناك ىتلا رابخألا هذه نإ -717

 دنع امب نونيعتسي اوناك مهنأو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نولداجي اوناك ءالؤه نأ : اهلوأ

 ىبنلا ىلع هب نوجتحي ءيشب اولدي نأ مهنولأسي مهب نونيعتسي دوهيلا ىلإ نوبهذي اوناك ؛مولع نم مهريغ
 لزنو «نينرقلا ىذ نعو ؛حورلا نعو فهكلا لهأ نع ةلثسألا مهونقل دقو ءملسو هيلع ىلاعت هللا لع

 اوضغنأو ءارارصإ اورصأ لب ءاونمؤي مل مهنكلو هل ةديرملا قحلا ةبلاط سوفنلا عابشإ هيف امب ميركلا نآرقلا
 . ارابكتساو اولع مهسوءر

 الو هنوءرقي باتك مهل نكي مل ؛نويمأ مهنأ عم ؛تانايدلا نم ارابخأ نوسردي نآلا ءالوأ مه اهو

 قحلا ةفرعمل هب اونيعتسيل وأ «هب اونمؤيل ال «ىراصنلاو دوهيلا دنع امث ايش اوفرعي نأ اولواح كلذ عمو ؛هونود ملع

 لوقي .مهلاح ىلاعت هللا فشك كلذلو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا اومصتخيو اولداجيل لب «هيلإ لوصولاو

 بألا روس 19 ا او ألا نوي
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 ووو رووح توتر جوج جوجو تو و جوج جا جر رج جوجو وتوج سوت ونوح جوج جوج جوج سوح حج وح سوو جا سرج حوض ضحوا وو حو حو و اح سو سوو

 0 خي ل ا ا م ل بي ل ب ب ب ل يل ا ا

 ام ءوه 8 ا :يلاعت لاقف ءانانعإ نوديري لب ًاناميإ نوديريال مهنأ انيبم هتاملك تلاعت .
 .ةيحان ىأ نم ةجحلا اوسمتلي نأ نوديري ىأ ؟نومصخ موق مه لب ءالدج الإ كل هوبرض

 نأو «قحلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم نأ مهسفنأ تاذ ىف نودقتعي اوناك مهنأ : اهيناثث

 دنع ؛نوتكسي اوناك ام كلذلو ؛هروهظ دعب قحلا ىف نورامي مهنكلو «ىكاحي ال ىذلا وه ميركلا نآرقلا
 ,رهاظلا ىف ةجاحم ىرقأو ؛ةجاجل دشأ وه امع اوثحب اومحفأ اذإ مهنإ لب مهضعب ماحفإ وأ ؛مهماحفإ
 ماق امو : نيدناعم اولاق لب ؛هئانيب تدب دقو ؛قحلاب اوملسي مل مهيديأ نيب ثراحلا نب رضنلا محفأ امل كلذلو
 اليبس ناك لب ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمل امحفم هنظي امب ىتأف «ىرعبزلا نبأ ءاج ىتح . دعق امو
 . هودارأ ام نكلو ءاداشر اودارأ نإ ءقحلا ةفرعمل

 هتوعد نع مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىنو ام ةعيطقلاو ةعطاقملاو راصحلا ءانثأ 0 اهثلاث

 . نيدهطضملا نيبذعملااوناك ولو «ءايوقألا ءادشألا نينمّوما نم هعم نمو وه سأبي ملو «مه اوسكي ىتح
 . هسفن تنهو الو ءناكتسا الو فعض امو «ىنو ام كلذ ءانثأ ىف هنإو

 ىذألا نم اوغرفأ دقو «هموق عم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نع ةريثك رابخأب ىتأ دق قحسإ نبا نإ

 : ةلداجمل رابخأ ركذ دعب هخيرات ىف ريثك نبا لاق دقلو «ةحراج ةقزم :ةشيرم ماهس نم مهتبعج ىف ام لك

 ىنبو ءمشاه ىنب ىلع شيرق دقاعت نيب اهب اضرتعم قاحسإ نبا اهركذ صصقلا هذه لك
 ناك امو ؛ةفيحصلا ضقن نيبو «بعشلا ىف مهايإ مهرصحو «ةملاظلا ةفيحصلا مهيلع مهتباتكو «بلطملا

 لايع وهف ىزاغملا دارأ نم 7: ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا لاق اذهلو ءتقولا اذهل ةبسانم رومأ ىهو اهرمأ نم
 . © قاحسإ نبا ىلع

 تهنهن امف ءرصقي الو ىنيال هبر رمأ عداص ؛هتوعد لصاوم ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاف «ذذإ

 . (نايرعلا ريذنلا انأ :  مزعو ةوق ىف لوقيوهو «رمتسا لب ؛ىرعلاو عوجلا ةدارإ الو «ةعطاقملا هتمزع نم
 ؛ىعامجلا ءاذيإلا ىلإ ىداحألا ءاذيإلا نم تلقتناو «ءاذيإلا ىصقأ تغلب دق شيرق تناك اذاو

 تغلب دق تناك اذإ «ءارصنو ءايلوأو «براقأ نم مهنولاوي نم عم مهئاذيإ ىلإ «مهدحو نينمؤملا ءاذيإ نمو

 . نيملاعلا بر نم ديؤم هنأل ءأبعي مل مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمف «كلذ

 ب
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 " ملشو هيلع هللا نلك نيسيتلا مساح يحج
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 ةثيحصلا ضقن ىف ىعس
 ىلإ ىعادلا رباصلا مولظملا لإ 0 نم عون ىلإ ىضفي دق ةدشلا تاجرد ىصقأ - 34

 نم عييانيلا هذه حتفنت دقو «ةقفشلا نم عيباني حتفي دق هب خراصلا ملظلا او ىذلا قحلا

 مرت ل نيا باطلا ىو مشاه نب نم اهتيومع وانك شيق تمل دنل
 امك ءرضلا مهتمساقمب مهسفنأ اومزلأف ءمهفرش مهلاني ناك هنأل ءمهءارض مشاه ةيرذ نم مهتمومع
 . ةمومعلا هذه فرش نم اوعفتنا

 لك تعطقنا امف ءاهروعش لخادم نم ةعيطقلا ىلع تعمجأ دق اهلك اشيرق نأ ضرفن ال اننإو

 ءيطخما ظافحلاو ةفلاخلاو «:ةضغابملا تقو ىف ع اعد دق ناك اذإ اذإو «تالصلا ل تلازامو «تادوملا

 كلذ ىنعم سيلف ؛ ما يحتمل ةيمحلا ريثأت تحن مهلج وأ اوباجتساف «ءابالا هيلع ناك ام ىلع

 ريثأت تح رأ « لوقلا نم رهاظب باجأ نم باجأ امبر لب ؛مينألا ىعادلا ىلإ اعيمج مهبولق تغص مهنأ

 نإو «ةطبارلا ةبحاو 0-5 9 لع لايسل لاح 3 3 ءاهدعب 60 ىف ' «ددبتت لف 0

 اذإ مهنأو «قحلا لهأل وب ترطف ةعيطقلا كلت نإو
 ءاهببس نوفرعتيس ةعيطقلا هذهب نوعماستي ذإ ةيبرعلا دالبلا ىف سانلا نإو «تانعإلا ىف اوغلاب ءناهربلا مهايعأ
 ىبنلاو «سانلا نيب وشفيو مالسإلا ةقيقح عيشتف ءاهيبكترم ىلع ططشلاب نومكحيو ءاهرمأ نوركاذتيو
 هللا ىلإ هتبسن فرشو ؛هججحو هرونب قرشملا ميركلا دارقلا ةوالتو «نايب نع ىني ال مالسلاو ةالصلا هيلع

 . ةميقتسملا ةرطفلا هب ىدانيو ةقيلخلا هب بطاخي ىذلا ىلاعت

 ىبأ ضرغ لثم ناك ولو ؛دوصقم ضرغ ىلإ دؤت مل اهنأل ؛ «ةفيحصلا ضقن نم دبال كلذل

 متك ةلو احم تناك املكف «مهنع نيديعبلاو مهنم نيندألا برعلا نيب عيذت نأ نم ةوعدلا عنمت ملو «لهج

 . اهرون قارشإو ءاهنيعم قائبناو ءاهروهظو اهغوزب ناك «ةرعدل
 نكن مل هنأ اهرهاظم ضعبو «سوفنلا لئاخدو «رومألا قئاقح نم ودبي هنأ ىلإ انرشأ -

 . اهدضاعتالو ءاهديؤتال بولقلاف «لمعلا نم رهاظب تناك اذإو ؛ةلماك ةيعامجلا ةعيطقلا ىلع ةقفاومل

 هتمع ىلإ ربلاب بهذي ناك ىذلا مازح نب ميكح ةصق ميركلا ئراقلا اهيأ كيلع انصصق دقو

 ىبال ىرتخبلا ىبأ ىدصتو «هيلع لهج ىبأ ضارتعاو ؛ ءمشاه ىنب , نم هعم نمو رهاطلا اهجوزو ةجيدخ

 0 ا ا يل الاب
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 ربو ووو واو وتوت 27 إس تت و تت نوت ىو سوت نوت و نوت و توت تت تو وى نس نإ وت نون و و و نت نو جى نت نتن وت ووش ووش نسوا ثنا لى زن لني و نت تت



 2 دور و وت حتت ب زو وجو اوجد و ثو ث وح وج جو جا جر دج يروح وج وتوج جا جرح حج جوج حا حج حج تن حجز ثان خا جون جوج نو نوت ص نا نحو وج جوج حج تح تا حو حو و تت توت ويحي تن لا تت تت حدر حوت شوج ثواب ثا ثا تونا وج تا نجوا تى سوح تس سان بناا

 كلذ ىف لوقيو «ةبارقلل اماركإو ؛نيمولظملا ىلع افاطعنا «نييشرقلا نم كلذ عقي ناك هنأ رهظير
 «هموق ىف فرش أذ ناكو .. .ثراحلا نب ورمع نب ماشه ءالب نم نسحأ دحأ ليي ملو» :قاحسإ نا

 مف غلب اذإ ىتح ءاماعط هرقوأ دق اليل -بعشلا ىف بلطلا ونبو مشاه ونبو ؛ ريعبلاب ىتأي ىنغلب اميف ناكف

 0 للا ل ل ل ملا

 . (كلذ

 دهع نيمثالل سيلف «دهع ةنايخ ىلع لدي ال اذهو ؛ديوزتلا هنم رركتيو «لمعلا هنم رركتي اذكهو

 . هموق اهلعف ىتلا ةلعفلا كلت ملظب اساسحإو «ةبارقلا ةلصل ةباجتسا ناك هنكلو ؛ ىعاري

 لضفلا بحاص هنإف ؛هموق نم نيرصاحما هب نواعي ناك ىذلا فرشلا كلذ اذه م اشهل ناك اذإو

 هللا ىلص ىبنلا ربخأ فيك لبق نم انركذ دقو «نيكرشملا بناج نم ةفيحصلا ضقن بيرت ىف لوألا
 تهتنا فيكو «ضيغبلا مهملإ مهل تقبأو ؛هدهعو هللا مسا هيف ام تلكأ ةضرألا نأب ملسو هيلع ىلاعت

 ةياهنلاو

 دقأ : هل لاقف «بلطملا دبع تنب ةكئاع همأ تناكو «ةريغملا نب ةيمأ نب ريهز ىلإ ماشه ىشما
 دي ا ماعطلا لكأت نأ تيضر

 (لهج ىبأ ىأ)م اشه نب مكحلا ىبأ لاوخأ اوناك ول هللاب 50 ىنإ نأ“ ؛مهيلإ حكني الو نوحكني الو

 . ادبأ هيلإ كباجأ ام ؛مهنم هيلإ كاعد ام لثم ىلإ هتوعد مث

 . انلاث انغبا : ماشه لاق ءانأ :لاق ؟ وه نم لاق . الجر تدجو دل : ماشه لاق

 ىنب نم نانطب كلهي نأ تيضر دقأ معطماي :لاقف ؛ىدع نب معطملا ىلإ ميركلا ماشه بهذ

 مكنم اهيلإ مهندجتل اذه نم مهومتنكمأ نل هللاو امأ «هيف شيرقل قفاوم كلذ ىلع دهاش تنأو ؛فانم دبع
 لاق ءانأ لاق ؟ وه نمف لاق . ايناث تدجو دق لاق .دحاو لجر انأ امنإ عنصأ اذامف كحيو : لاق . اعارس
 ىرتخبلا ىبأ ىلإ ماشه بهذف . اعبار انغبأ :لاق ؛ةيمأ ىبأ ني ريهز لاق ؟وه نم لاق. تلعف دق لاق .اثلاث انغبا
 0 ا يبا يا امل

 ش اذنلل كللالانلنللا

 ”ملسو ةيلع هللا ىلص نييبنلا متاح جحا
 واي ا ا اال يلام للاي يابني جا نال لاي يال ايلي نا يل ا ا لالا اا ااا



 انأو ىدع نب معطملاو «ةيمأ ىبأ نب ريهز لاق ؟ وه نم :لاق .معن :لاق ؟ اذه ىلع نيعي ادحأ دج لهو

 . اسماخ انغبا :لاق .كعم

 اذه ىلع لهو : هل لاقف . مهقحو مهتبارق هل ركذو هملكف . دوسألا نب ةعمز ىلإ ماشه بهذ

 . معن :لاق . لحأ نم هيلإ وعدت ىذلارمألا

 فقوو «ةفيحصلا ضقنل ةوعدلا ىلع اودقاعتو . ةكم ىلعأب ودعت ؛ماركلا ةسمخلا ككلوأ عمتجا

 . 9: نيعادلا لوأ ناك امك نيملكتملا لوأ ناكف «ريهز

 ونبو «بايثلا سبلنو ماعطلا لكأنأ ةكم لهأ اي: سانلا ىلع لبقأ دقو لاق مث اعبس تيبلاب فاط

 . ةماظلا ةعطاقلا ةفيحصلا هذه قشت ىتح دعقألل هللاو ؛مهنم عاتي الو نوعاتبيال ىكله مشاه

 ظ ظ . قشتال هللاو : لهج وبأ لاق

 . تبتك نيح ءاهتباتك انيضر ام ءبذكأ هللاو تنأ : دوسألا نب ةعمز لاق

 . هب رقثالو اهيف بتك ام ىضرنام ةعمز قدص :ىرتخبلا وبأ لاق

 . اهيف بتك امو ءاهنم هللا ىلإ أربن كلذ ريغ لاق نم بذكو امتقدص : ىدع نب معطملا لاق

 . ناكملا اذه ريغب هيف رووشت ليلب ىضق دق رمأ اذه : لهج وبأ لاق

 اونعذي مل نِإو ءمشاه ىنب ىلع مهدنع نغضال نيذلا رابك نأ دافتسي مالكلا اذه نم - 5

 ةراثإ الإ ىودج اهل نكي مل ىتلا ةعيطقلا هذهب نيضار اونوكي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةوعدل

 . نيطروم اوناك امنإو هتوعدو هتريشعو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىلع فطعلا

 لوقلا نأك ءدجسملا نم ةيحان ىف سلاجو عمتسم ميظعلا بلاط وبأو ةشقانملا هذه ترج دقو

 . هموق مارك نم ةدوملاب ىنعملاو «لهج ىبأ ميثللا لاثمأ نم ريشعو وه .. ىذألاب ىنعملا هنأكو «همهي ال

 اهب هربخأ ىتلا قحلا ةلاقم مهل لاق ءاهعطق اودارأ ءرمألا مهرايخخ مزتعا دق موقلا جو امدنع هنكلو

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل
 اهيف عدت ملو «ناتهبلاو ةعيطقلاو ملظلا تلكأ ةضرألا نأب ىنربخأ دق ىخأ نبا نإ شيرق رشعم اي

 إو ءاهدنع اولزناو ءانتعيطق نع اوهتناف ؛لاق امك تناك نإف ءمك<فيحص ىلإ ملهف هعتبأ الإ هلل امسا

 . ىخأ نبا مكيلإ تعفد ابذاك ناك

 . ههابشأو لهج ىبأ فنأ مغر ةفيحصلا شيرق تضقن ذئدنع

 ا 1200000 ةيدمدملا ةثعبلا
3 ْ 

 اااا0ا06060ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااااا

7 



 رورو ووو و ومو رورو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو و وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ومو مو موو مومو ومو و مومو مدمس مو سموم

 هم

 العف ةفم | « *+#©

 حجر رصب دجو ءايمعلا ةيلهاجلا طسو ىف هنأ كش الو ؛ةموكشملا ةفيحصلا تضقن - "1
 وأ «نوطبلا نم بسن برق وأ مشاه ىنب رهص وأ بسن ىوذ اوناك مهرثكأو ؛محرلا ةلصو «ةءورملا ىعاد
 فاالتخا عم فرشلا حيجرتو ؛ةمورالا مارتحاو ؛ةوخنلاو ةءورم ا مهتك رح نم مهنمو :ةححكنالا ببس
 .. ىبأب محروذ مهيف ناك ول :مهلئاق لاقو «هفنأ اوقدو «لهج ىبأ ةلاذن اومواقو .هببسب فعضلا ىلع نيدلا
 ظ . ةعيطقلا كلت ىضترا ام لهج

 مالسإلا ىف لخد مهرثكأو ؛ مهتءورم تاءورملا ىوذل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ردق لقو

 فرش نيفرشلا لانو ؛ناينسحلا هل تعمتجاف همالسإ ىف اريخو هتيلهاج ىف أريخ ناكو ؛همالسإ نسحو
 . ناميإلا فرشو ةءورملاو ةمهلا

 اهردقو ( هتوورم هل فرع مالسلاو ةالصلا هيلع أدمحم نكلو ؛مالسإلا ىف لخدب مل نم مهنمو

 1 . اهردق قح هل

 ةفيحصلا قرخ بوجوب ةفيرشلا ةبعكلا لوح اودان نيذلا ةسمخلا دحأ ناك اذه ىرتخبلا وبأو
 . نيروحدم نيمومذم نوجرخي ههابشأو لهج ابأ لعج ارارصإ كلذ ىلع رصأو ءاهيف ام ضقنو

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمو ,ةمركملا ةقباسلا كلت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فرع
 ةالصلا هيلع دمحم قلخ ءافولاف «روفوملا ءازجلا هفقوم ىلع هيزجي نأ مزتعاو ؛تامركملا تاقباسلا ىسنيال
 . مالسإلا قلخو ؛مالسلاو

 ارلانو ءاوملسأ نيذلا هناوخإك نوكيل ءملسي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنمتي ناك دلو
 ىف التاقم جرخ هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هغلبو «هكرش ىلع رمتسا لب ؛ملسي مل هنكلو نيينسحلا
 . هنم نكمتو هيقل اذإ مهنم دحأ هلتقي الأ نيملسملا ىصوأف «ىربكلا ردد ةوزغ ىف نيكرشملا فوفص
 هتعفدف «مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةيصو هل ركذف «نيكرشملا نم هل بحاص هعمو نيدهاجما دحأ هيقلف
 ءاعم دهاجما امهلتنف ءاعم وجنن نأ امإو ءاعم لتقن امإ لاقف «هبحاص لتقيو «ةاجنلاب درفني الأ ىلإ اضيأ هتءورم
 . لعفي مل هتيلو

 لااا امال الاانا ااا الاانا طاطا لااا ااا ااا الالام اال اال
 هةذدددتتي

5 

 222 بي ب ب ببر: 8 6 . هوعب



 ناك امو هلتقي الأو هل ضرعتي الأرمأ وهف «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةيصو فلاخ هنأ بسحأ ىن

أل ؛امهيجني نأ نسحتسملا نم ناك هنأ بسحأ ىنإ لب ءامهيجني نأ نم عنام نم ةمث
 ىهني مالسإلا ن

 ظ ىف شيرف رايخف «نينمؤملا نم ناكل شاع ول هنأ بسحنو ؛ ةجودنم تناك لقو ةرورضلل الإ لتقلا نع

 كق ىرتلا أ تركذت اذ ىف كش ةكسح ىسفن ىف ثو ومآ نإ مالسإلا ف رابح ةيهاجلا

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةدارإ يغب ةيمالسإلا فويسلا

 : ةيمالسألا ةوعدلا قالطنا

 ةوعد رمأو « 901707 مولا نيف اهياقاجلا اجلا فل احلا ينل يهل كلن كلك - /

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم

 نيجاح ةمركملا ةكم ىلإ نوثيجي مهو ؛مشاه ىنب نم اهتبؤفل شرق ةعطاقم برعلا ىأر دقف
 مهتعطاقم ىلإ ةوعدلاو ءاهنايشغ نم نيعونمم برعلا ةداس نودجيو قاوسأل لوشغي نيرجتمو نيرمتعمو
 دمحم هب ىداني امو ؛قحلا ةوعد اوفرعتي نأو ءاذه ناك مل اولأسي نأ دبالف ءقاسو مدق ىلع ةمئاق

 . هلالض ىف رمتسي نم مهنمو «نمؤي نم مهنمف ؛مهعامسأ ىلإ لصنف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع
 ةيدمحل | ةوعدلا لصت نأو «هتوعدو مالسإلاب برعلا عماست نأ ىف اببس ةعطافملا هذه تناك كلذلو

 عم ثدحخ نمؤي مل نمو «ةيادهلاب هريغ اعدو «هسفنل ىدتها دّقف ىدتها نمف : مهنكامأ ىف لئابقلا ىلإ

 برو «مهعيمج اهلمح دقل ءاهضتري مل نمو ءاهاضترا نم اهب ملع دق ةوعدلا نوكتف «هب رفك امب هريغ

 . هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برو ؛هل هقفال هقف لماح

 مهبولق تفص نم «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ نوعمتسي ةمركملا ةكم ىلإ سانلا ءاج
 . اليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا ام «ىلاعت هللا ليبس نع مهودصي نأ نولواحي داصرملاب مهل شيرقو «ناميإلل

 «قئاع مهقوعيال قحلا ىلإ نوريسي مالسإلا ىلإ ليم ا مهبولق ىف ىلاعت هللا عضو نيذلا كفوأو

 نم لئابقلا ىف عمس ام ىلع ءانب مالسإلا ىف لخدي نأ لواح لجر ةصق كل ركذنلو هر راو

 هنوريو «مهيلع هولتي هب ىحوأ باتك نم هعم امو ؛ةينادحولا ىلإ هتوعدو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ر ابخأ

 لوسرلا ىلإ نوئيجي نيذلا هلاثمأو لجرلا دصرتت شيرقو «هنم ابيرقالو «هلثم اوعمس دق اونوكي مل ابجع

 . بلطلا ىف اناعمإو ةبغر نوديزي لب «نورفني الف ءهنم مهريفنت لواحتو ؛هيلإ نوعمتسي

 مدق دق ناكو «سود ةليبق ىف افيرش اعاطم اديس ناكو «ىسودلا ورمع نب ليفطلا لجرلا اذهو

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم هورذحو «شيرق نم نيكرشملا ءاربك هب عمتجاف (ةمركلا ةكب

 . هيلإ عمتسيو هب عمتجي نأ هوهنو
 ل ل ل 0000 0 ل لااا “اا 010- 927
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 ؛ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ ادغ هنكلو ؛عمسي اليكل انطق هنذأ اشحو «عمتسي الأب عنتقا ىتح هب اولاز امو
 هنكلو ءعمسي الأ شيرق لاجر هاصوأ ل لواحو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةتغبلا ىلع ىأرف
 أرقي ام ضعب عمسي نأ الإ ىبأ ةيفاصلا بولقلا هيلإ بذَجت ةرهاظ ةبيط نم نيمألا هلوسر ىلاعت هللا بهو امب
 ءاهنع رابخإلاو ءاهنأش ىف هلوق لوقلاف ءهسفن نع ربخيل لجرلل ةملكلا كرتنلو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هب
 ناك نإو «هتلبق انسح هب ىنأي ىذلا ناك نإف ؛لوقي ام لجرلا اذه نم عمسأ نأ ىنعنمي امف «حيبقلا نم نسحلا ىلع ىفخي ام هرعاش بيبل لجرل ىنإ هللاو «ىمأ لكناو «ىسفن ىف تلق : هنع هللا ىضر لاق
 ؛هيلع تلخدف «هتيب ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فرصنا ىتح تثكمف ؛هتكرت احيبق
 كلرمأ ىننوفوخي اوحرب ام هللاوف . اذكو اذك ىل : اولاق كموق نإ (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحماي :تلقف
 ءانسح الوق ىنعمسي نأ الإ ىلاعت هللا ىبأ مث «كلوق عمسأ الكل ( نطق) فسركب ىنذأ اودس ىتح
 نآرقلا ىلع التو ؛مالسالا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع ضرعف «كرمأ ىلع ضرعاف
 . قحلا ةداهش تدهشو تملسأف «لدعأ ارمأ الو «هنم نسحأ الوق تعمس ام هللاو الف «ميركلا

 لطابلا الو روزلا لوقب فرعي مل مهنيي افيرش هموق ىف ةملكلا عومسم الجر اذه ليفطلا ناكو
 ؛فيسلاب داهجلا رصع ءاج نأ ىلإ مالسإلا ىلع سود تناكو ؛نيعئاط اوملسأف ؛مالسإلا ىلإ مهاعدف
 نم نيدترملا تبراحو ؛ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رصع ىف نيكرشملا تبراحو نيدهاجما عم تدهاجف
 . مالسإلا ىف ةتباث مدق اهل ناكو «هدعب

 نكت امهم ايداه ائيضم اعاعش ىرسي هنإ لب ءدحأ ةضبق ىف عقيال رونلاف «شيرق عنم دجي ملو
 ؛اهئانثأ ىفو ةعيطقلا دعب ةيدمحما ةلاسرلارمأ عويشل الثم هانلعج ىذلا لوألا لجرلا اذه ,ةفئاكتملا تاملظفلا
 ؛ديحوتلا ةوعدل اريخ هتجيتن ىف نوكي هب ماق امو «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم دض لمع ام لك ناكف
 ظ . نيبلا قحلا ءادنو

 اهيصاق ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ ىرسي ذخأ مالسإلا نأ دجم ةريثكل اهنإو ءاههابشأو ةصقلا هذه نم
 ؛نيعمجأ برعلا ىوثم ةمركملا ةكم ىف ميقم ديحوتلا ةوعد بطق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاو ءاهينادو
 اهب رهجي هناولصب مهنيي ءابوقألا ضعبو ءافعضلا هيلإ عمتسي «قحلا ةوعد ىف رمتسي لب «ىنيالو تكسيال
 ىذلا كرشلا ىلع اهتلمح ردقب ءانطاب اهب نوذوخأم مهو ءارهاظ نوئزهتسي نوكرشملاو ؛تفاخي الو
 تاذ ىف موق مهنكلو ءانيقيو اناميإ ال ءادسحو ادقحو ؛ةيبصع نم رهاظب هنع نوحاليو هب نوكسمتسي
 قح نيب ةكرعملا تناك كلذكو ؛نونمؤملا نونقيطنملا مهبضغو مهقنح ريثي نوددرتملاو (لوددرتم مهسفنأ
 . هتاذ ىف ددرتم لطابو ( نيبم حئال

 ا ا بيلا
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 ىمسف ؛جوز مركأل جوز ربأ تناك دقو ءاهنع ىلاعت هللا ىضر ةجيدخ نينمؤملا مأو ءبلطملا دبع نبا

 نم امهتوم دعب رب ملو ؛نييبح هيف دق هنأ «ذزحلا ماع ماعلا كلذ ملسو هيلع لمت هللا ىلص أ

 ٠ هرهصو هتبارق ىوذ نم امهنع هضوعي

 3 ةباثملا امهيف ىريو ءهسفن ىف رثؤي نأ ىذألا هنع ناعنميو «هرزأ نادشيو ؛هنايساوي اناك دف

 7 لمعيو ؛هتاضرم ليبس ىف ىذألا لمحتيو ؛هنع دوذيو ءهرصني بلاط وبأذ «نكسلاو نانئمطالا

 نبا لعجي ام هنم نوكي نأ ىلع هموق قيض لمحتيف خيشلا معلا قياضت شيرقو ءامئاد هنيعرفت
 ىف هيخ أ

 لوسرلا ةريسل خيرا لك دهشيو دهشأو ,هيخأ نبال ةمالم هجوت نأ ىلع وه ةمالملا لمحتيو «قيض

خي وهو «هيخأ نبا ىلع بلاط ىبأ نم هدلو ىلع ىنحأ بأ دجو ام هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 هفلا

 «ىلاعت هللا هملعي رمألا كلذ نإو « شيرق ةبس ةيشخ نولوقي امك ءهب ىداني ام بيجتسيالو ؛هيلإ وعدي اميف

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع نع ىذألا فيفختو «ةدحوملا ةيدمحلا ةوعدلاب قلعتي هتلمج ىف وهو

 ظ . هعم نمأ نمو

 ىنب نم مهريغو «نامثعو ىلعو ؛ةزمح نمأ امك ةيدمحما ةوعدلاب نمآ ول بلاط ابأ نأ بسحنو ظ

دصي نأ الو «مهنع داذ امك ؛هبحصو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نع دوذي نأ عاطتسا ام ىانم دبع
 

 ءاحطبلا ىلع لماكلا هناطلس دقفي ذئتيحو «نوئواني نم نمض ىف هنولخدي مهنأ ذإ ؛مهدص امك اشيرق

 كلذ ىف رمألا ناك امك «ةيقاولا عردلا نوكي نأ الو «مهتدح ىفكفكي نأ عيطتسي الف ؛هتدايس نوركني ذإ

 . ىلاعت هللا دنع هملعف نطابلا امأ« ءارهاظ مهنيد ىلع وهو

 «رفاكب سيلو «نمؤم هنإ انلقل «بولقلا ىف نكتسي ام ىلع تار امألاب وأ نئارقلاب ذخأن نأ انل نأ ولو

 ميظع نيلاحلا ىف وهف نكي امهمو ءبجتسي ملف لوقلاب ناميإلا ىلإ ىعد هنأ رهاوظلا هذه ضراعي نكلو

 . هكرش ىف ىتح
 هنأ ىتح ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل هنيامح ىف بلاط ىبُأ نم ناك ام ىلإ تاراشإ هذه

 . هدعب نم هتلان ام بلاط ىبأ ةايح ىف ىنم تلان ام اشيرق نإ : لوقيل مالسلاو ةالصلا هيلع

 ,رومألا تمهلدا اذإ نكسلا تناك دقف «دشأ وأ مألاك ةيناحلا ةجوزلاو ؛ نينمؤملا مأ ةجيدخخ امأو

 دوهجم هني ىل دوعي مث «ةوادعلا دتشتو رفكلا دتشي ءقحلا ىلإ عاد ىقالي ام دشأ هموق ةأرانم نم ىَقلو

 "7 نو سور ا و سرت سوح

 اا

 ريدم

 ةبدمخمل / ةنعبل /
 نو دو
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 لصتل كلنإ ءادبأ هللا كيزخيال هللاو :٠ الوأ تلاق امك هل لوقي اهلاح ناسلو «ةربلا جوزلا ىقاليف ءاءونشم
 . ( ةشئاجلا هسفن رقتو ,هحراوج نكسنتو ,هداّؤف نئمطيف ,رهدلا بئاون ىلع نيعتو لكلا لمحو محرلا

 بابسأ اهيف رفاضتت ىتلا تاقوألا دشأ ىف همكحأو لوقلا بيطأب اهمهلت ةصلخما جوزلا ةفطاع نإو
 قلخ نأ هتايآ نمو» : ىلاعت هللا لاق امكو ءنكسلا ىمست ىتلا قحب ىهو ؛قلقلاو ىسفنلا قيضلا
 : #01 ةمحرو ةدوم مكنيي لعجو اهيلإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل

 ,سمخلا تاولصلا ضرف لبق وهو «ةاورلا ققحي امك «نينس ثالثب ةرجهلا لبق ناك ماعلا اذه ظ
 بيترتلل ءامهلبق نزحلا ماع انركذ كلذلو « جارعملاو ءارسإلا لبق كلذ ىلع ءانب وهو «نوققحا لوقي امك
 اميف امهنألو ؛هبرب هسنأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةاساومل اناك «جارعملاو ءارسإلا نألو - الوأ ىنمزلا

 نيبف . نيبيبح دقفب ميركلا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا بلق تلان ىتلا ةشحولل باهذإ امهيف انل رهظي
 ىنادت وأ براقت دحأل ةيامح الو هدحو يماحلا وهو ؛مظعألا بيبحلا وه هللا نأ ءارسإلا اذهب ىلاعت هللا
 . هتيامح

 امهيف نأل «جارعملاو ءارسإلا ىف مالكلا نوسدقي ةيوبنلا ةريسلا ىف اوبتك نم نيرثكألا نو
 . ةالصلا ىهو ديحوتلاب قلعتت ىتلا ةيمالسإلا ضئارفلا نايبل اليمكت |

 . بلاط ابأو ةجيدخ نأ ىدقاولا معزو ؛ىقهيبلا لاق :٠ ريبكلا هخيرات ىف ريثك نبا كلذ ىف لوقيو

 هللا ىلص هللا لوسر عر لبق ةمركملا ةكمب ةجيدخ تيفوت : لاق هنأ ىرهزلا نع فورو . ةليل نيثالثو
 تاولصلا ضرفت نأ لبق مهدارم :تلق ... ةالصلا ضرفت نأ لبق ليقو ةرونملا ةنيدملا ىلإ ملسو هيلع
 ىقهييلا ركذ امك ءارسإلا لبق ةجيدخو بلاط ىبأ ةأفو ركذن نأ سنا ناكو ,ءارسإلا ةليل سمخلا

 1 دحاو ريغو

 هناميإو .بلاط وبأ
 ؛ةيمالسإلا ةوعدلا ىف فقوم هل ناك بلاط ابأ نأ نمؤم هيف ىرامي الو ؛هيف كشال امم -

 ونبو وه ءاعونمم شيعي نأ ىضر دقو ؛هليبس ىف قيضلا لمحتيو ؛هنع عفاديو قحلا ىمحي نم فقوم رهو
 ىنبو وه هموق هعطاق أمدنع كلذو «ةأيحلا بابسأ لكو «قزرلا ىف مهيلع اقيضم «بلطملا ونبو مشاه

 . مهل كرحملا ناك دقو ءبلاط بأ مهريبك مهسأر ىلعو «مهرفاكو مهنمؤم كلذ ىف ىوتساو ؛فانم دبع ىنب نم مهيلإ مضنأ نمو ؛مشاه

 الاطلال لااا ارامل الاالالالزاناللالارالالاتما الاطلال الاطلال ولولا قلاوون لالالالا لالالالا ملاكا

 7707 2 2 ا اترإالا 9 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ ْ ل



 لخدي مل لقألا ىلع وأ ءهللا نيد ىف لخدي مل قحلل عفارلا فرشملا فقوملا اذه هنم ناك امكو

 عنتميالو ؛ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيلإ وعدي اميف لخديال كلذ ىلع رمتساو ءارهاظ هللا نيد ىف

 .عافدلا نع

 ظ كيران هللا ىلص دمحم هتبحم طرفلو ؛ةيلهاجلا ةيبصعلا درجم كلذ نأ دقتعي هتريسل١ئراقلاو
 .اهدحو ةيبصعلل ا تناك ةبحلا نأو ؛ملسو

 ل

 ملو «كرشلا ىلع ةيمالسإلا ةوعدلا ةيامح ىف ءالبلا اذه دعب بلاط وبأ تامأ :وهو ؛لاؤس دري انهو

 ؟ هبلق ةشاشب ناميإلا طلاخي

 هللا الإ هلإ ال :قحلا ةملك هناسل ىلع ىرجأ ىلاعت هللا نأو ءانمؤم تام هنإ ةعيشلا انناوخإ لوقي
 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ تدنسأ تاياور كلذ ىف مهلو ..هللا لوسر دمحم

 ؛كرشلا ىلع تام هنأ ثيدحلاو هقفلا ءاملع نم ةرثاكلا ةرثكلا مهعمو ؛ةنسلا لهأ ةعامج لوقيو

 .رانلا نم حاضحض ىف نوكيف ؛منهج باذع هنع ففخي ىلاعت هللا نأو «رانلا لهأ نم هنأو

 اومكحي نأ ىلإ ىلعل عيشتلا اذه مهرج دقف «ىلعل عيشتلا طرف نم هنأب نيلوألا مالك ذودريو

 ؛نيتداهشلاب هقطنو ؛همالسإ تور ىتلا رابخألا دانسإ ىف افعض نوركذي مث «بلاط ىبأ هيبأ ناميإب

 نورك ذيو ؛هللا لوسر ادمحم نأو هللا ال هلإ ال نأ ةداهشب قطن ام هنأ تركذ حاحصلا رابخألا نأ نوركذيو

 نم حاضحض ىف نوكي هنأ ركذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع مهدنع حص ىذلا ربخلا ىف هنأ

ةرصانم نم هل ناك امل. هنع فيفختلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةوعدل ةباجتسا كلذ نأو «رانلا
 هل 

 .مالسلاو ةالصلا هيلع

 ا

 د ع وماما

 نأ وجريل «هيلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رمأ نوكشي شيرقل افهك ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

و ةيادبلا هباتك ىف ريثك نب ظفاحلا ثدحلا خرؤملل ةملكلاكرتنلو «مهنع ففخي
 . 7 ةياهنلا

 .لوقنملا قستيل , بسانم ريخأتو ميدقت هيف ليلق فرصتب - ١١7 ص 7 ج ةياهنلاو ةيادبلا )١(
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 نبا ىلع انل ذخأيلف ءبلاط ىبأ ىلإ انب اوقلطناف لئابقلا ىف دمحم رمأ اشف دقو املسأ دق رمعو ةزمح

 ةبيشو «ةعيبر نب ةبتع : هموق فارشأ مهو ؛ه و بلاط ىبأ ىلإ اوشم امل :لاق سابع نبا نع هلهأ ضعب
 نم لاجر ىف «برح نب نايفس وبأو ءفلخ نب ةيمأو ( لهج وبأ ) ماشه نب ورمعو ؛ةعيبر نبا
 :اولاقف مهفارشأ

 ىذلا تملع دقو ؛كيلع انفوختو «ىرتام كرضح دقو ءتملع دق ثيح انم كنإ ءبلاط ابأ اي

 .هنيدو هعدنلو ءاننيدو انعديلو ءهنع فكدلو ءانع ضكيل ءانم هل ذحخو ءانل لخف «هعداف كيبخأ نبا نيبو انني

 كوطعيل «كيلإ اوعمتجا لق كموق فارشأ ءالؤه ,ىخأ نب اي :لاقف « هءاجف بلاط وبأ هيلإ ثعبف

 ؛برعلا اهب نوكلمت اهنوطعت ةدحاو ةملك ؛مع اي : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف .اوذخأيلو

 اهلإ ةهلآلا لعجم نأ ديرت ءدمحم اي :اولاق مث مهيديأب اوقفصف .هنود نم نودبعتام نوعلختو هللا الإ هلإ ال
 اوقلطناف «نوديرت امم ائيش مكيطعمب لجرلا اذه ام هللاو هنإ ضعبل مهضعب لاق مث ,بجعل كرمأ نإ .ادحاو
 .اوقرفت مث ؛هنيبو مكنيب هللا مكحي ىتح «مكئابأ نيد ىلع اوضمأو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عمطف ءاططش مهتلأس كتيأر ام ىخأ نباي هللاو : بلاطوبأ لاف
 صرح ىأر املف « ةمايقلا موي ةعافشلا اهب كل لحتسأ اهلقف ءمع ىأ ٠ : هل لوقي لعجف ؛هيف ملسو
 نم كيبأ ىنب ىلعو «كيلع ةبسلا ةفاخم الول هللاو « ىخأ نبا اي :لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ...هنذأب هيلإ ىغصأف ؛هيتفش كرحي هيلإ سابعلا ظن توملا بلاط

 .اهلوقي نأ هترمأ ىتلا ةملكلا ىخأ لاق دقل « ىخأ نباي : سابعلا لاق

 ." ( عمسأ مل :٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 : رومأ ةثالث ىلع لدي «ربخلا اذه

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب مهلاصناو ؛مهنمأل انامض بلاط ىبأ ءاقب ىف ىرت اشيرق نأ : اهلوأ

 )1١(ج_عص"؟١.
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 ىبنلل ةبحم اهب قطني هنأ ذإ ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص بلاط ىبأ ةبحم مظع :اهيناث >2
 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 :نيتيحان نم كلذو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةوعد قدصي هنأ ىلع لدت ةياورلا نأ : اهفلاث

 .هللا الإ هلإ ال :وهو ءالوقعم مهلأس هنأ ىأ ( اططش مهتلأس كتيأر ام :٠ لاق هنأ : امهالوأ

 .سابعلا لاق امك «ناميإلا ةملكب قطن بلاط ابأ نأ ىلع لدت اهنأ : ةيناثلاو

 : بلاط ىبأ ناميإ اوركنأ نيذلا در دقو

 .هلاح امو «يوارلا نم فرعي ملف ؛هلهأ ضعب نع لاق هنأل ءليهججت هيف دنسلا نأب :الوأ

 ىئاسنلاو ىذمرتلا كلذكو «سابعلا ةملك ركذي ملو «قايسلا اذه ىور دمحأ مامإلا نأب : ايناثو

 .ريرج نبأو

 امدنع «ةيمأ نب هللا دبعو ( لهج ابأ ) ماشه نب ورمع نأ ربخلا اذه قايس ىف ىراخبلا ىورو

 نع بغرتأ بلاط ابأ اي: هل الاق ءهللا الإ هلإ ال لوقي نأ همع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لأس

 .« بلطملا دبع ةلم ىلع :٠ هب ملكت ام رخآ لاق ىتح هناملكي الازي ملف ؟بللطعملا دبع :ةلم

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأو ءاهلقي مل هنأ ىلع لدت حاحصلا تاياور نم اهريغ اذكهر

 . ( كنع هنأ مل ام كل نرفغتسأل :٠ لاق

 : رظن عضوم ةثلاثلاو «ناتنثا اهنم تقم «ةثالث ارومأ كانه نأ هيلإ ىهتنن ىذلا نإو -

 «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع عافدلاب ءمالسإلا ىلع ىماح بلاط ابأ نأ : ىلوألا

 هل هرهظأ امو ءاهيلع ءانثلاو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةرعدل حدملا نم هلاق امو «نيملسملا نع عافدلابو

 | فلاخ نمل صيقنتلاو بيعلا نم همالك هنمضت امو ؛هراعشأ ىف ةقفشلاو ةبحلاو ةدوملا نم هباحصألو

يبرع نكمي الو «ىماست الو ىنادت ال ىتلا ةيبلطملا ةيمشاهلا ةغيلبلا ةحيصفلا تارابعلا كلتب هبذكو
 اهتبراقم ا

 . "'دشار قداص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ملعي هلك كلذ ىف وهو ءاهتضراعم الو

 هنأو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بلاطم ىكزي ناك ةافولا هترضح امدنع هنأ تبث - ةيناثلا ظ

 هللا ىلص ىبنلا ةوعد نع مهسيدقت لضف الو ءطق ناثوألا ىكز نأ ةيدمحما ةوعدلا دعب هنع فرع ام

 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم ىذألا لمحت هنأو ملسو هيلع ىلاعت

 )١( ص  ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ١7١5 .
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 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل تناك ىتلا ةحضاولا ةقفشلاو «ةرهاظلا ةبخلا هذه كلذ ىلإ فاضيو
 | .ملسو

 ءاهلاقو ءاهب قطن هنأب ةياور تءاج دقف ( هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ١ ةملكب قطنلا - ةثلاثلا
 ىمري لئاقلا نأكو ؛ملسي نأ لبق اهلاق هنإ لاقف ؛هماقم ىلع مهضعب لواطتو «سابعلا نع تيور هذهو
 نم هنأل «همالسإ لبق ولو ءبلطملا دبع نب سابعلا بذكي نأ هللا ذاعمو «مالسإلا لبق «بذكلاب سابعلا
 نأ ىشخأ ىنأ الول :٠ لاق ةرادع امهنيبو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نع لوقلا هقدص دقف «لايفس ىبأ عم مورلا كلم لقره ةثداحم نع ىراخبلا هاورام ىلإ رظنأو ,بذكي ال ىبرعلاو «مهفارشأو شيرق ةباؤذ
 هنإ الك ؟ ةمهو افرش نايفس ىبأ نم لقأ سابعلا دعي لهف ؛ تبذكل برعلا ىف ةبذك ىنع ظفحت
 .هدعبو مالسإلا لبق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا معو «ىمشاهلا ىشرقلا

 ايذكم نكي مل بلاط ابأ نأ صيخلتلا قدص هيف انيرخش ىذلا ضرعلا اذه نم ىهتنن اننإو - 17
 .؟ نيملسملا نم ناك لهف ءادناعم امواقم نكي ملو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ملعي هلك اذه ىف وهو ٠ اذه ىف ريثك نبا لوقيو
 .©) :هقيدصتو بلقلا ملع نيب قرفو ؛هبلق نمؤي مل اذه عم نكلو ؛دشار قداص

 :مهنع ىلاعتو كرات هللا لاق امك اوناك ذإ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب دوهيلا ملعب ههبشي اذهب هنأكو
 .نونعذيالو نوملعي مهف ءمهملع ىضقي امل اونعذي مل مهنكلو «7(يهءانبأ نوفرعي امك هنوفرعي ١

 هبسحأو «بلاط ىبأ ىلع هقابطنا وأ ءاذه هلوق ىف ريثك نب ظفاحلا فلاخأ نأ ىسفنل حمسأ ىنإو
 ؛هتارابع تلد امك ؛ناعذإلاو نيقيلاب نرتقم ملع وهف ؛ناعذإلاو قيدصتلا ىلع لدي ام هبحص دق بلاط ىبأ ملع نأ لوقأو ,دوهيلاو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةوعدلو ىلاعت هلل هتفرعم نيب اقراف دجو دق ره
 قيدصتلا بجومب قطني مل هنأ وهف .بلاط ىبأل ةبسنلاب صقن ةمث ناك اذإف ؛مالسإلا نع عفاد امكو
 . طق اكرشم نوكي نأ نكميال هنأ لوقأ كلذل ىنإو «ناعذالاو

 .ديحوتلا ةوعد ليأو شيرق لاوقأ ركنتسا هنأل : الوأ

 .نوقداصلا نونمُوملا ىقلت امك ىذألا ىقلتو ؛هلهأو ديحوتلا نع عفاد هنأل : ايناثو
 .دشار قداص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نأب حرص هنأل : انلاثو

 ترجو وجوب بوو وجو جونو وي رو و حو سوو وو سا

 120101010000 يري يا
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رتنال اننإف ءافاعض اوناك ولو «نيملسملا ةرمز ىف هلاخدإ ىف ددرتي نم دجو نو
 نم هجارخإ ىف دد

 ةباجتسا بلطملا دبع ةلم ىلع :توملا تاركس ىف وهو لاق هنأ ءهيلإ بسن دق ناك اذإو ؛نيكرشملا ةرمز

 نع عافد نم هنم ناك ام لك ضراعت ةملكلا هذه نأ بسحن ال انإف «شيرق نم خايشألا دحأل

 وهو اهلاق ةدشار ةقداص مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةوعد نأب هل ةريثك تاحيرصتو ؛مالسإلا

 : هنع هللا ىضر لاق دقف بلاط ىبأ ىف ريثك نب ظفاحلا هلاق امب اذه ىف انمالك متخنو .ىفاعم حيحص

 لكب هباحصأ نعو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةيذأ نع سانلا دصي ناك بلاط وبأ ١

 ىف ىلاعت هل امل «ناميإلا هل ىلاعت هللا ردقي مل اذه عم نكلو «لامو سفنو «لاقمو لاعف نم هيلع ردقي ام

 اناهن ام الولو اهل ميلستلاو اهب ناميإلا بجي ىتلا ةغمادلا ةغلابلا ةعطاقلا ةجحلاو ؛ةميظعلا ةمكحلا نم كلذ

 . 7 « هيلع انمحرتو بلاط ىبأل انرفغتسال 'نيكرشملل رافغتسالا نم هنع ىلاعت هللا

 هل رفغتسأ نأ ىلإ ليمأ كلذلو ءالطاب ارمأ مانصألا ةدابع ىري هنأ ىلع لدت هفقاومو « هلاوقأو هلاعفأو يلاعت هللا

 امو «رودصلا تاذب ميلعلا وه ىلاعتو هناحبس هللاو ءالصأ رفاكب سيل هنأ ىرأو ماقملا اذه لهأ نم تنك نإ

 .سفنألا ىفخت

 اهدع هللا يضر ةجيدخ

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بلق ىف نزحلا اهتوم لخدأ ىتلا ةيناثلا ديقفلا ىه ةجيدخن تناك - 5

نم هداؤف فجري اهءاج موي بعرلا هنع تبهذأ ىتل ىهو ءاهسفن نم ةعطق ناكو ملسو هيلع
 ءاقل لوأ 

 هتكراش ىتْلا ىهو «ىذأو ادودص هموق نم ىفل املك ؛هبلق حارج وسأت تناك ىتلا ىهو ؛ىهلإلا ىحولاب

 «جاوزالا ددعو ءاهدعب نم جوزت نكلو ءاهعم طق اهريغ اهنايح ىف جوزتي مل هسفن ىف اهتناكملو

 ش٠ مهينديو «ةبححلا هباحصأ ىلويلو برعلا لئابق نيبو هنيب فلؤيل لب ؛ةوهشلا اهنم سيل ءدصاقمل لحلا ناكو

 مهلوعي لئاع ريغ نم مهجاوزأ نوكرتيو «نولتقي وأ .هباحصأ نم نوتومي نم جاوزأ ىوؤيلو هنم
و ؛ ىلإف ءاعايض كرت نمو «هتثرولف الام كرت نم :٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لمعلاب ققحيل

 . ( ىلع

 نم ةنجلا ىف تيبب ترشب ءمالسالا ىفو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نم اهتلزنم مظعل اهنإو

 .بصق
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 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ليربج ىتأ :٠ لاق ةريره ىبأ نع هدنسب ىراخبلا ىور
 ًارقاف كنتنأ ىه اذإف - بارش وأ ماعط وأ - مادإ هيف ؛ءانإب تنأ دق ةجيدخ هذه هللا لوسراي :لاقف ءملسو

 بصقلاو « بصنالو هيف بخص ال ءبصق نم ةنجلا ىف تيبب اهرشبو «ىنمو ءاهبر نم مالسلا اهيلع
 وللا هب دارملا

 بصق تزاح اهنأل «ُولْوللا بصق ىنعي بصق نم ةنجلا ىف تيبب اهرشب امنإ ١ ىليهسلا لاق دقو
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع اهتوص عفرت مل اهنأأل ءبصن الو هيف بخصالو «ناميإلا ىلإ قبسلا

 اهركذ ناك ىنح ؛هدوت تناك نم داويو ؛هبخم تناك نم بحي «ريخلاب امئاد اهركذي ناك دق

 هللا ىلص ىبنلل ةأرما نم ترغ ام :٠ ةشئاع نينمؤملا مأ تلاق دقل ىتح ؛هئاسن ضعب ةريغ ريثي مئادل
 ىف تيبب اهرشبي نأ ىلاعت هللا هرمأو ءاهركذي هعمسأ تنك امل ؛ةجيدخ نم ترغ ام ؛ملسو هيلع ىلاعت

 , (©7 نهعسي ام اهنم اهلئالخ ىف ىدهيف ةاشلا حبذيل ناك إو ءبصق نم ةنجلا
 ءاهتخأ دليوخ تنب ةلاه هيلع تنذأتسا دقلو ءاهب هرك ذي نمو ءاهاركذ مركي اهركذ عم ناكو

 . ( ةلاه مهللا >: لاقف «حاتراف ؛ةجيدخ ناذئتسا فرعف

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك :١ تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع دمحأ مامإلا ىورو
 ؛نيقدشلا ءارمح اهركذت ام رثكأ ام :٠ تلتف ءاموي ترغف ءانثلا نسحأب اهيلع ىنثأ ةجيدحخ ركذ اذإ ملسو
 ذإ ىنتقدصو «سانلا ىب رفك ذإ ىب تنمأ دقو ءاهنم اريخ ىنلدبأ ام :لاق «اهنم اريخ هللا كلدبأ دق
 . «ءاسنلا دالوأ ىنمرح ذإ اهدلو هللا ىنقزرو «سانلا ىنمرح ذإ ءاهلامب ىنتسأو ؛سانلا ىسبذك

 .ةيطبقلا ةيرام نم ميهاربإ هل ىلاعت هللا بهي نأ لبق كلذ نأ حضاوو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا سفن ىف ةجيدخ نينمؤملا مأ ةناكم هلك مالكلا اذه نم ىرن اننإو

 نم شحوتسا اذإ سنؤملا ناك فيكو «ءالبلا دتشأو ءرومالا تمهلدا اذإ «ىساوملا تناك فيكو ؛ملسو

 مالسلاو ةالصلا هيلع اتح ناكف «سانلا لعفي ام لوه نم عاترا اذإ نكسلاو ةأدهلا تناك فيكو «سانلا
 سنؤملاو : مفاكملا ىماحلا ؛نيبيبحلا هيف لقف دقو ؛نرحلا ماع ميركلا همع ةافوو اهتافو ماع ىمسي نأ

 نسال
 ركذيو .لايل ثالئب اهلبق هتافو تناك : ليقو «تاياورلا حصأ ىلع ةجيدخ لبق بلاط وبأ تام دقو

 ءاهتافو لبق تناك هتافو نأ حجارلا نأو ةليل نيثالثو سمخ نم وحنب هتافو لبق تناك اهتافو نأ ةاورلا ضعب

 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل اديدش انزح تئروأ امهتافو نإف رخؤملاو مدقملا ىف رمألا نكي امهمو

 و
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 بلاط ىبا توم دعب ناكام

 وبأ تام ىتح «ههركأ ايش شيرق ىنم تلان ام ٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق - 5

 ىماوملا سنؤملاو ؛حفاكملا ىماحلا «نيبيبحلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم مزل دقلو ؛ بلاط

تح ؛ «شيرق هيلع تبلك «هبر ةلاس ر غلبو ةوعدلا رشابو جرخ امل مث
 ناكف «هتيب ىف هنوذؤي اوناك ى

دعو طيعم نب ةبقعو هيما نب صاعلا ىبأ نب مكحلاو ؛ «لهج وبأ مهنمو ( ءوس ناريج هناريج
 نب ى

 .ىلصي وهو ةأشلا محر هي هيلع حرطي مهدحأ ناكو ؛ىلذهلا ءادصألا نباو ؛ءارمحلا

 «تيبلا دنع ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امنيب ٠ .لاك درعتم نبا نع ملسبا يور ذو

 روزج "'”الس ىلإ موقي مكيأ :لهج وبأ لاقف «سمألاب روزج ترحن دقو «سولج هباحصأو لهج وبأ

ف .موقلا ىقشأ ثعبناف ءدجس اذإ دمحم ىفتك نيب هعضيف هذخأيف «نالف ىنب
 ىبنلا دجس املف «هذخأ

ذ «ضعب ىلع لمي مهضعب لعجووكسسفتلت هيفكك نب عضو ملسو هيلع ىلا هلا ىلص
 ال

 , «تءاجف «ةمطاف ربخأف ناسنإ بهذ ىنح 57 ر عقرب ام دجاس ملم هيلع ىلاعت هللا ىلص ىناو رظنأ

ملف «مهمتشت :د مهيلع تلبقأ مث ءهنع تحرطف ةيريوج ىهو
  ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىضق ا

يلع مهللا . لاق مث ءاثالث لاف ل اذإو اثالث اعد ءاعد اذإ | ناكو ؛مهيلع اعد مث ءهسأر عفر ؛هتالص
 ك

 | لهج ىبأب مهللا: لاق مث «هتوعد اوفاخو ءكحضلا مهنع بهذ هتوص اوعمس املف «تارم ثالث شيرقب

 ؛ طيعم ىبأ نب ةبقعو «فلخ نب ةيمأو ؛ ةبقع 0 0 ( ةعيبر نب ةبيشو ( ةعيبر نب يكريعب

 ا بوم شيرق ىذأ دتشا

 .بلاط ىبأ ةافو دعب ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 : كلذ ىف ريثك نبا لاق دقلو

وزجلا الس مهحرط نم مدقت امم ىور ام بلاغ نأ ىدنعو و
 ىلصي وهو ؛هيفتك نيب ر

 ىاعت هللا ىلص هل مهقنخ نم صاعلا نب ورمع نب هللا دبع هب ربخأ ام كلذكو . .دوعسم نبا هأور امك

ب ليحف ىلصي وهو هقنع طي نأ ىلع هللا هنعل .. .لهج ىبأ مزع كلذكو اديدش اقنخ ملسو هيلع
 نيبو هني

بشأ انه اه هركذف ٠ ؛ ملعأ هللاو بلاط ىبأ ةافو دعب ناك هلك كلذ - كلذ هبشأأ امو «كلذ
 . ( بسنأو ه

 . روزجلا ىهو , ةقانلا صالخ وعاشحأ , السلا 0
 اا 0 ا ا 00ا

 0 0 0 ا
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 . نيرود ذخأ نيكرشملا ىذأ نأ ركذن كلذ ىلعو ؛هتهاجو هل مالكلا اذه نإو
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىذأ ناك دقو «بلاط ىبأ ةافو لبق ناك ام : لوألا رودلا

 نب مكحلا ىبأك مهؤاهفس كلذب موقيو «مهتنسلأ ريغب هنم نولاني الو «بسلاو ةيرخسلاو ءازهتسالاب ناك
 .موقلا ءاهفس نم امهريغو «طيعم ىبأ نب ةبقعو ( لهج ىبأ ) ماشه

 ىدأ ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ريغو «ءافعضلل ىندبلا ءاذيإلاو بيذعتلا كلذ عم ناكو
 . ءازهتسالاو ةيرخسلاو لوقلا ىذأل تناك مهترجه لعلو «نافع نب نامثعو ؛بلاط ىبأ نب رفعجك ءاربك مهيف ناكو «نيترم ةشبحلا ىلإ ةرجهلا ىلإ

 ىتح لعفلاو لوقلاب ءادتعالا ناكو «ىذألا دتشا انهو «بلاط ىبأ ةافو دعب ناك : ىناثلا رودلا
 .ىدع نب معطم هراجأف ,ةمركملا ةكم لخديل راوجلا بلطي نأ ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رطضا

 .هتيامحب ىلاعت هللا هضوع دّقف ءبلاط ىبأ ةيامح دققف دق ناك اذإو

 يلاعت هللا ةيامح
 .. هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب لهج وبأ رم ؛: لاق «سابع نبا نع هدنسب ىراخبلا ىور - 18120

 ىبنلا هرهتناف «ىنم ايدان رثكأ دحأ اهب ام تملع دقل دمحماي ىلصت نأ كهنأ ملأ :لاقف «ىلصيوهو ملسو
 هيدان اعد ول هللاو ,"06هينابزلا عدنس * هيدان عديلف) : ىلاعت هللا هلوق لزنف «ملسو هيلع هللا ىلص
 .باذعلا هينابز هتذخأل

 ههجو مالسلاو ةالصلا هيلع لمحم رفعي له : ةريرش ىبأ نع هذئسب ىربطلا ريرج نبا ىورز

 نرفعألو «هتبقر ىلع نأطأل كلذك ىلصي هتيأر امدنع ىزعلاو تاللاوف : لاق : معن :اولاق ؟ مكرهظأ نيب
 ىلع صكني وهو الإ هنم مهأجف امف ءهتبقر ىلع أطيل ىلصي وهو هل هللا لوسر ىنأف «بارتلاب ههجو

 . « ةكئالملا هتفطتخال ىنم اند ول ١ .ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نيب ترج هنأ اههنع هللا ىصر سابع نبا نع ةمركع ثدح دقلو

 راجحالا نأ مهل نيسو ؛ىلاعت هللا ىلإ مهوعدي مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاو ةمركملا ةكم ىكر شمو

 )١( قلعلا ةروس :./١.

 با ا 0
100111 
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هيفستو «انئابأ متشو“ اننيد بيع نم نورت ام الإ | ىبأ دق هنإ «شيرق رشعماي ٍ
 ءانتهلا بسو انمالحأ 

 تخضف ؛هئالص ىف دجس اذإف ءرجحب ادغ هل نسلجأل هللا دهاعأ ىنإو
 كلذ دعب عنصيلف هسأر هب

 .مهل ادب ام فانم دبعونب

 لوسر ادغو «رظتني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل سلج مث ءارجح ذخأ لهج وبأ حبصأ املف

 ؛ىناميلاو دوسألا نينكرلا نيب ىلص ؛ىلص اذإ ناكف « ؛ماشلل هتلبق تناكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . يلصي ماقف ف ماشلا نيبو هنيب ةفيرشلا ةبعكلا لعجف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجس املف «نورظتني مهتيدنأ ىف اوسلجف شيرق تدغ دقو

 00 ا اواواو «لمتحا

 .هيدي نم رجحلا فذق

 تروس ابأي كب ام :هل اولاقف هب ناك امو لعفي ام اوريل اودغ نيذلا شيرق لاجر ىأر

 لثم تيأر ام هللإو «لبإلا نم لحف هنود ىل ضرع هنم ترند املف ؛ةحرابلا كل تلق ام لمفأل هيلإ تمن

 . (ينلكأي نأ مهف ءطق لحفل هباينأ الو هترصق الو هتماه

 عفري ري ىوقلاف لعض اهدانسأ صضعب 7 ناك اذإو ( ةيوق ةحيحص دانسأب تاقث ةأور رابخأ هذه

 .ىوقلا ةياور انبسحو فيعضلا

 ىتلا ثيداحألاو ة ةريسلا بتك نإو ءبلاط ىبأ ةافو دعب كلذ نأ نم ريثك نبا هآر أم حجرن نحنو

 ناك اذإو «تابثث تاقث نع اهتياورب عئاقولا قدصب ىنعت نكلو ؛ عئاقولا نامز ركذت ال ةحيحص دانسأب تيور

 الخ ىذلا تقولا وهو ءاهبساني امب ةطبترم ثادحألا ركذي نأ صحافلا خرؤملا قح نمف ؛تباث ريغ نامزلا

 نع دوذلاو ةبحنا ىلاعت هللا همهلا ىذلا بيرقلا بيسنلا ةرصن نم مسلسو هيلع هللا ىلص ىبنل هيف

 تناك «هيلإ ىلاعت هللا هضبق اذإ ىتح ؛ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عاابتا نلعي مل هتايح رثكأ ىف ناكولو «هيبن

 .نامز نم ةعاس هلوسرو هدبع عيضي مل ىذلا هدحو ىلاعت هلل ةرصنلا

 | ةبحملا عم ةباسملا
 تنرتقا دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم اهغلب ىتلا هتلاسرل ىلاعت هللا ةيامح تناك - 17 .

 مهركذيف ءرثكي ءازهتسالاو ءدتشي ىذألا ناك ثيح اهتاقوأ ىف رهظت تناك ةباهم نم هيلع هللا ضافأ امب

 مهلواطتو ؛ قادت فج كالا نفد نكن  مهئازهتساو مهتيرخسل هيبن كرتي مل هنأب ىلاعت هللا
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 كلا اهاقلأ ىتلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةباهم امهيف تنبت نيتعقاو كلذ ىف ركذنلر
 .هتمحرو هتبحم عم هيلع ىلاعت

 نب كلملا دبع نع هدنسب قاحسإ نب دمحم ىور امك اهتصالخو ؛ىشارألا ةصق : ىلوألا
 هلطمف ماشه نب لهج وبأ اهعاتباف «ةمركملا ةكم ىلإ هل لبإب شارأ نم لجر مدق : لاق ىفقثلا نايفس ىىبأ
 ةيحان ىف سلاج مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسرو «شيرق ىدان ىلع فقو ىتح شارألا لبقأف ءاهنامنأب
 : لاقف دجسملا

 دقو ؛ليبس نباو بيرغ ىنإف ؛ماشه نب مكحلا ىبأ ىلع ىنيدعي لجر نم له شيرق رشعماي
 ؟ يقح ىلع ىنباغ

 امل هب دوءزهي ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىلإ لوريشيو .كلذ ىرت : سلجم ا لهأ لاقف

 .هيلع كيدعي رهف هيلإ بهذا .ةوادعلا نم لهج ىبأ نيبو هنيب ام نوملعي

 املف ءهعم ماقف .كلذ ركذف ,ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع فقو ىنح «ىثارأل لبقأف
 ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخف .عنصي اذام رظناف هعبتا : مهعم نمم لجرل اولاق هعم ماق هوأر
 دقو «مد ةرطق ههجو ىف امو «هيلإ جرخف ءجرخاف دمحم :لاق ؟ اذه نم :لاقف .هباب هيلع برضف هءاج

 جرخف « هل ىذلا هيطعأ ىتح حربتال :لاق .هقح لجرلا طعأ : مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف «هنول عقتما
 لبقأف .كنأشل لحرا : لجرلل لاقو ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرصنا مث «هيلإ هعفدف هقحب هيلإ
 .ىل ىذلا تذخأ دق ءاريخ هللا هازج : لاقف «سلجما كلذ ىلع فقو ىتح ىنارألا

 نأ وه ام هللاو ءبجعلا نم ابجع :لاق ؟ تيأر اذام كحبو :اولاقف هعم هوثعب ىذلا لجرلا ىلإ اوءاج
 جرخأ ىتح حربت ال معن :لاقف «هقح لجرلا اذه طعأ :لاقف ؛هحور هعم امو جرخف ؛هباب هيلع برض
 ظ .هقح هيلإ جرخأف لخدف ,هقح هيلإ

 ةنيضأر قوف نإو ؛هيلإ تجرخف ءابعر تيلمف ( هتوص ثعمسو ؛ىبأب ىلع برض نأ ره أم هللاو

 . ( ىنلكأل تببأ نئل هللاوف طق لحفل هباينأ الو «هترصق الو هتماه لثم تيأر ام لبإلا نم الحسفل
 قح ةماقإ ىف دارأ اذإ اهب نيعتسي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةبيه ىلع الوأ لدت ةعقاولا هذه نو

 نيلت ةفأرلاو ءاميحر افوءر امئاد نوكي ىتح ءامئاد ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا ىف اهب نيعتسي الو «لطاب ضفحخر
 لا لطالما الا اال اقل الاا الا الاازافاالاال طلال وانالللل قرانا زاطاما ملال لالالالا لالالالا لال للملا طلال

 ملسو هبلع هللا نيببنلا مئاخ
 ددننتحي

 ول 9 ٠.6 7 هو وه #
0 

211110100010010 
4 



 نيللاو امئاد بولقلا فيلأت ىعدتست ةلاسرلاو ءاهتبهرأو ءاهتقهرأ رارمتساب تمدختسا اذإ ةبيهلاو «بولقلا

 بلقلا ظيلغ اظف تنك ولو ءمهل تنل هللا نم ةمحر امبف» ىلاعت هللا لاق دقلو ءامئاد

 ."1 كلوح نم اوضفنال

 طسو ىف وهو ؛مهقوقحب ةناهتساو «سانلا ىلع امجهتو ءاهفس سانلا دشأ نأ ىلع : ايناث لدتو

 كنإو «هجول اهجو همصخ ىقال اذإ ديدعر نابج وهف درفنا اذإ اعزفو اعلهو ءافوخ مهدشأ وه عومجلا

 .اودرفناو ؛دوصقم مارم مهنأب اوسحأ اذإ ءاعرف مهدشأ مهريغو ماكحلا نم ءاذيإلا ىف نوغلابي نيذلا ىرتل

 .ءابوق الا ىقال اذإ همزالي هنإ لب «نبجلا عم ىفانتي ال وهو ع افدنالا طرف نم مجهتلاف

 نب ةورع نع هدنسب ىقهيبلا هاور ام ىهف : ةيناثلا ةعقاولا امأ .اهاندرأ ىتلا ىلوألا ةعقاولا ىه هذه

 هللا ىلص ىبنلا تباصأ امو شيرق نم تير ام رثكأ ام : صاعلا نب ورمع نب هللا دبعل تلق : لاق ريبزل
 ءرجحلا ىف اموي مهفارشأ عمتجا دقو ؛مهتيأر :لاقف ؟ ةوادع نم هرهظت تناك اميف ملسو هيلع ىلاعت

 هفس ءطق لجرلا اذه نم هيلع انربص ام لثم انيأرام : اولاقف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوركذف

 . ميظع رمأ ىلع هعم انرصو ءانتهلآ بسو ءانتعامج قرفو ءاننيد باعو ءانءابأ متشو ءانمالحأ

 | ملتسا ىتح ىشمي لبقأف «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر علط كلذ ىف مه امني لاف

 ( ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هجو ىف كلذ تفرعف ؛لوقلا ضعبب هوزمغف «تيبلاب انئاط مهب رم مث .نكرلا

 «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ههجو ىف اهتفرعف ءاهلثمب هوزمغ ةيناثلا مهب رم املف «ىضمف «ملسو هيلع

 دقل ءهديب ىسفن ىذلاو امأ «شيرق رشعماي نوعمتسنأ :١ لاقف .اهلثمب هوزمغف ةثلاثلا مهب رمف ىضمف

 ظ . ؛ حبذلاب مكتنج

 مهدشأ نإ ىتح ؛عقو رئاط هسأر ىلع هنأكو الإ لجر نم مهنم ام ىتح ؛هتملك موقلا تذخأف

 (لرهجب تنك امف ادشار مساقلا بأ فرصنأ: لوقيل هنإ ىتح ؛هؤفريل كلذ لبق هيف

 مهعم انأو «رجحلا ىف اوعمتجا دغلا ناك اذإ ىتح ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فرصنا

 مكأدب اذإ ىتح ؛هنع مكغلب امو ءمكنم غلب ام متركذ : ضعبل مهضعب لاق ( ورمع نب هللا دبع ىأ )

 .هومتك رت لوهركت امب

 هب اوطاحأف «دحاو لج ةبثو هيلإ اوبثوف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر علط كلذ ىلع مه امنييف

 هللا لوسر لوقيف «مهنيدو مهتهلا بيع نم مهغليي ناك امل ءاذكو ءاذكو ءاذك لوقت ىذلا تنأ :نولوقي
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 : لوقيو ةئوو كيب وبأ ماقو ؛هئادر عماجمب ذخأ مهنم الجر تأ دقلو ( كلذ لوقأ ىزلا اَنأ معنا ص
 )طق هنم تغلب اشيرق تيأر ام ربكأل كلذ نإف ؛هنع اوفرصنا مث ( هللا ىبر لوقي نأ الجر نولتقنأ مكليو ١

 ىناني الو ؛ةيسفنلا هتقاطو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةبيه ىلع اضيأ لدت ةعقاول هذه نإو
 ريبدتلا عم ىفانتت الو ةمدصلا لوأ دنع اهسفن ضرفن ةبيهلا نإف « منإ نم كلذ دعب هوب را ام ةبيهلا هذه
 مهبولق ىف ىقليو ؛ءازهتسالاو زمغلا نع مهتنسلأ فكي امب مههجاوو . ىلوألا ةرملا ىف هوقل قف ءاهتمرأقلا

 كلذ نإو ؛هئادر عماجمب مهضعب اهيف ذخأ ىتلا ةكرحلا كلت تناك مث ءمهرمأ اوربد ةبيهلا اهتدجرأ
 .بلقلا ىف ةهباجما ءاقلإو لوقلا مزتعي امدنع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل تناك ىتلا ةبيهلا ىفاني ١

 .هنود نم ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ماقم نع لزننلو
 ىلعو ؛هلايستغا رسيبدت هتبيه عنمت ملو «ةبيهلا ىوذ نم هنع هللا ىضر رمع ناك دقن

 نانثا هل بدتنا .هلثق اوربد ال كلذلو ؛بوهرملا بوهملا ناك لب ءميظع ةبيهلا نم ردق ىلع ناك
 .مادقإلاو ريدتلا ةبهرلا كلتو ؛ةبيهلا هذه عنمت مل كلذ عمو ارهش مسلاب فيسسلا ىذغو ءامهسفنأ

 امبو هرارشألا رش هب عنم امب شيرق نم هبر هامح دق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىرن اذكهر
 .قدصو مزعو « سفن ةوق نم ىلاعت هللا هحنم

 فئاطلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم
 هللا ليبسم نع دص نم ةمركملا ةكم لهأ نم قاذ ام ملسو هيلع هللا ىلص دمحم قاذ -

 شيرفل تسيلو «ةماع هتوعد نكلو ءهيلع اوبلكو ءمهيف ةوعدلا غلب دقو ,هباحصألو هل ءاذيإو «ةمواقمو
 ؛اليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا ام اهومواقو ؛ةمركملا ةكم لهأ اهملع دقو «نيعمجأ سانلل ىه لب مهدحو
 . سانلا ىلع ناطلسلا كلذب نوديري مهنأ ليقل هعيطي نم لوأ اوناك ولو «ةمكح كلذ ىف هللو

 اهري مل ةرصن مهيف ىري اميرو ؛ةمركملا ةكمل ام ةراجتلاو رامشلا نم ةورثلاو ناطلسلاو ةوقلا نم اهلو «ةمركملا ةكم نم برقت ىتلا فئاطلا ىلإ ةرعدلا قاطن عيسوت ليبس ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنا ها دقل
 . شيرف نم

 ١١١ وحن ةمركملا ةكم نيبو اهنيب فئاطلا ناك دقف «ىبسنلا برقلا قوف كلذو «هنضاوحو «هعضارم مهيفف «فئاطلا نم نوبيرق مهو ءدعس ىنب ىف عضر هنأل ءمحر عون فئاطلا ىف هلو
 .ةيوارحصلا دالبلا لهأ فرع ىف ةقشلا ىف ديعبب سيل كلذو ءاليم ( ةئامو نيرشع)
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 هبرق دادتشا درجت سيل فئاطلا ىلإ بهذ «ةرشاعلا ةنسلا نم لاوش تايرخأ ىف فئاطلا ىلإ بهذ

 هنألو «كلذل امنإو ءاهاوقأ سيلو «بابسألا ضعب نوكي دق كلذ نكلو «ةريسلا بتك ركذت امك هنم

 رصقي نأ وأ «دراب ديدح ىف برضي نأ هل ناك امو ؛مهنم ىقب نم وأ «شيرق ناميإ نم سأيلا هبشي ام هارتعا

 «مهب هسفن لغشي الف «عاننقالا ىلإ ارهجتي نأ ريغ نم لطابلاب لدجلا هيلع بلغ دقو ؛مهيلع هتوعد

 .ةرصنلا عابتالا ءارو نمو عابتالا مهنم وجري «فئاطلا وهو «ديعب ريغ دلب ىلإ هجلاو

 نيرشع وحن غلبت انلق امك ةفاسملا نأ عم هيمدق ىلع ايعس فئاطلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص بهذ

 نكي ملف ءادودو ابيبح هل راص دقو «لبق نم هقتعأ ىذلا ةثراح نب ديز هالوم الإ هعم نكي ملو «ليم ةئامو

 نوكي دقو ؛هباهذب دحأ ملعي نأ دري مل هنأل ليق ءركذ امك الجار بهذ دقو ءانيعم ناك لب ءامداخ هل

 . امهاصقأ داهجلاو دهجلا هب غلببو «ةوعدلا ليبس ىف دهاجي ناك هنإ لوقن نكلو ءببسلا ضعب كلذ

و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهتنا امل هدنسب هتريس ىف قاحسإ نبا لاق
 ىلإ دمع فئاطلا ىلإ ملس

 ءريمع نب ورمع نب ليلاي دبع . ةثالث ةوخإ مهو ءمهفرشأو فيقث ةداس لثموي مه فيقث نم رفن

 نب فوع نب ةدقع نب فروع نباو هريمع نب ورمع نب بيبحو ريمع نب ورمع نب دوعسمو
 ١ (17(فبقت

 . فيقث ىف مهيأ ةناكمل «مهفارشأ نم نودعي اوناك نيذلا ءالؤهب ىقتلا

 ليبس ىف اداهج تناك اهنكلو ؛ةباجتسالا ةققحم ريغ فيقث ىلإ ةيوبنلا ةلحرلا هذه تناك دقو

 مهيلإ ثدي نمو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ريب تناك تلا ةبواجما كل ركذنلو .. اهبحاص نم ةوعدلا

 . ريمع نب ورمع دالوأ نم

 امبو «ىلاعت هللا ىلإ مهاعدف «ريمع نب ورمع دالوأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سلج
خ نم ىلع هعم مايقلاو ءمالسلاو ةالصلا هيلع هترصن نم هل مهءاج

 .لوقلا نم ركنب هوباجاف «هموق نم هفلا

 ىلاعت هللا ناك نإ ( ةبعكلا ءاسك عزني هنأ ىأ ) ةفيرشلا ةبعكلا بايث طرمي وهو : مهدحأ لاق

 ةالصلا هيلع لوسرلاب رخسي هنأكو .ةفيرشلا ةبعكلا بايث عزتي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لسرأ

 ؛ةفيرشلا ةبعكلا بايث وه عزني نأ ىلاعت هللا نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاسرإ يلع قلعيو ؛مالسلاو

 . اهتيسدقل ليحتسم كلذو

 !! كريغ هلسري ادحأ هللا دجو امأ : ىناثلا لاقو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا وه نوكي نأ ركنتسي هنأكو
 تلا اا دل كك ام ة ال ها ط تاتا تالا

 ل ل ل ل ا م ا ا كيلي كنز الينا

 و م« لو
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 كرر موري

 نإو ؛كيلع درأ نأ نم ارطخ مظعأ تنأل لوقت امك ءهللا نم الوسر تنك نثل : مهنلا لاقو
 > . كملكأ نأ ىل ىغبني ام هللا ىلع بذكت تنك

 سئيو ؛مهنم ةباجتسا ال هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىأرف ؛ءازهتساو امكهت هلك درلا ناك

 نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىأرف. ةءورم مهيف نوكي دق هنإف ىلاعت هللا ةوعدل نيميجتسم ري اواك اذإ
 ؛هونلعأ لب ءهرمأ اوفخي مل مهمؤلل مهنكلو ؛ مهريثي ىأ مهرثديف هموق غلبي نأ هركو ؛مهيلإ هئيجم اوفخي

 عمتجا ىتح ءهب نوحيصتيو هنوبسي « مهديبعو ؛مهءاهفس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب اورغأ لب
 . هيلع سانلا

 عقرب ال اولعج رم املف ؛هقيرط ىلع نيفص فئاطلا لهأ هل دعق هنأ ةبقع نب ىسوم ىور دقو
 , ©) ( امد ناليسي امهو «ىضمف ؛هومدأ ىتح ؛ةراجحلاب امهوخضر الإ امهعضي الو هيلجر

 هلو «ةءورملا ىنعم اوقوذي مل ؛مامل موقل ةقاشلا ةلحرلا كلت نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا داع

 .ةيمدآلا روصلا نم ةروص ىأ ىف ةيناسنإلا ةماركلا اوفرعي
 ةبيشو ةبتع ةعيبر ىنبا فطع ماثللا ككيلوأ لعف ام راثأ دقو «دودللا ودعلا فطع ريثي ام ءالبلا لشأ

 بيرق ناتسب امهل ناك دقف . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاذيإ ىف لبق نم اكرتشا نيذللا
 . هراجشأ نم ةرجش لظ ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىوأ دق «فئاطلا نم

 ىبنلل بنعلا نم فطقب سادع هل لاقي امهل امالغ ائعبف ؛ةعيبر ىنبا ىف محرلا تكرحم دق
 . ىشرقلا مركلا نم كلذو «هب غلبتيل ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 : ملسو هيلع هللا هلص هبنلاو سادع
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلل همدقو «قبط ىف ناك ىذلا فطقلاب بهذف ءاينارصن سادع ناك - 84

 ىف صحفتو «سادع هيلإرظنف ؛ هللا مساب :٠ هلوقب هلكأ ملسسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادتباف ملسو هيلع
 : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل لاقف . دالبلا هذه لهأ هلوقي ام مالكلا اذه نإ هللاو : لاق مث ههجو
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاف «ىونين لهأ نمو «ىنارصن : لاق ؟ كنيد امو سادع تنأ دالبلا ىأ نمو
 . ىبن انأو ايبن ناك «ىخأ كلذ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟! ىتم نب سنوي ام كيردي امو : سادع لاقف .ىتم نب سنوي حلاصلا لجرلا ةيرق نم : ملسو هيلع
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 . هيمدقو هيديو هسأر لبقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع كلام نب سادع بكأ

 :هبحاصل امهدحأ لاقف «مالسإلل امهبلق كلذ نلي ملف . ىنارصنلا ىتفلا نم ناك ام ةعيبر انبا ىأر

 . كيلع هدسفأ دقف كمالغ امأ

 !؟ هيمدقو هيديو لجرلا اذه سأر لبقت كلام «سادع اي كليو : هل الاق سادع امهيلإ داع ل

 . ىبن الإ هملعي ال رمأب ىنربخأ دقل ءاذه نم ريخ ءيش ضرألا ىف ام «ىديس اي :لاق

 . هنيد نم ريخ كنيدف «كنيد نع كنفرصي ال سادع اي كحيو : هل الاق

 اهب اودحج ءاحضاو قحلا ناك نإو «نيبملا لالضلا كلذ اهعمو «ةميركلا ةفطاعلا تناك

 . لالضلا ناكو نارفكلا ناكو «نايغطلا ناكف :مهسفنأ اهتنقيتساو

 : ةراجاو .وقغعو .ءأفص

 ؛ءامؤللا ءالؤه نم ىذألا ةرارمو «ةوفجلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا سحأ - 6

 رداغ نأ دعب ناكو هبر هءاعد لاقف ءاعراض هبر ىلإ أجلي نأ ىف الإ ةباثم دجي ملف «ةناهم نم هل اودارأ امبو

 : لاق نأمطاو ءكلام نب سادع نم يأر ام ىأرو «ةعيبر ىنبا

 بر نأ «نيمحارلا محرأ اب سانلا ىلع يناوهو «يتسلبح ةلقو «ينوق فعض وكشأ كيلإ مهلا ٠

 «ىضرت ىتح ىبتعلا كلءكطخس ىلع لحي وأ «كبضغ ىب لزنت نأ نم ةرخآلاو ايندلا رمأ هيلع حلصو
 2: ( كب الإ ةوق الو لوح الو

 ىف نوهيف «دوجولا ىف ةوعد مظعأب موقت اهنأل ؛ةيضار اهنكلو ةمولكم سفن نم ثعبنم ءاعد
م لبقي وهف «ةغلاب نكت امهم ةديدش لكو ءافينع نكي امهم رمأ لك اهليبس

 «هاضري امو ىلاعت هللا هردق ا

 . نوهي هنود امو هيلع ىلاعت هللا بضغ الإ همهي الو

 مأ نأ نيحيحصلا ىف تبث دقو ؛هعم هنأ هل نيبو «مالسلا ةالصلا هيلع هئاعدل ىلاعت هللا باجتسا

 دشأ ناك موي كيلع ىتأ له :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل تلاق اهنأ تثدح ةشئاع نينمؤملا

 ىنبجي ملف .. ليلاي دبع نبا ىلع ىسفن تضرع ذإ ... كموق نم تيقل ام : لاق ؟ دحأ موي نم كيلع

 دق ةباحسب انأ اذإف «ىسأر تعفرف «بلاعثلا نرقب انأو الإ قفتسأ ملف ؛مومهم انأو «تقلطناف «تدرأ ام ىلإ

كلل كموق لوق عمس دق هللا نإ 3. لاقف «ىنادانف مالسلا هيلع ليربج اهيف اذإف «ترظنف « ىنتلظأ
 هب اودر امو 
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 :لاق مث ىلع ملسف «لابجلا كلم ىنادان مث ؛مهيف تئش امب هرمأتل لابجلا كلم كل ثعب دقو «كيلع
 دق لابجلا كلم انأو ءكل كموق لوق عمس دق هللا نإ هللا ىنثعب دق -ملسو هيلع هللا ىلص -دمحم اي
 لاقف (ةمركملا ةكمب نيلبج) نيبشخألا مهيلع قبطأف تكش نإ ءتئش ام ىنرمأتل كبر كيلإ ىنثعب
 . هللا دبعي نم مهبالصأ نم هللا جرخي نأ وجرأ ١ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هدي يف عضي هنأب يلاعت هللا نيبف «هتوق فعض هئاعد ىف ركذ دقو ؛هيبن ءاعدل ىلاعت هللا باجتسا ظ
 نإ لب «ىلو الو ءودعل هكرتي مل هنأو ءهعم ىلاعت هللاو «سانلا دنع نوهي نأ نكمي ال هنأو ىرَقلا لك
 . ادبأ نوهي ال ىلاعت هللا عم ناك نمف . هدابع قوف رهاقلا وهو .هناحبس هللا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ

 : هل نجلا غعامس
 هللاب اونمؤيو «قحلا ةوعد سانلا عبتي نأب ايفح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك - 111

 الأ كسفن عخاب كلعل ) ميركلا هيبن ابطاخم ىلاعت هللا لاق امكو ؛ناثوألا ةدابع اوكرتيو هلوسرو
 ناك اذإ هنأ ىلاعت هللا نيبف ءمهلثمك مهريغ نأو ؛نوعبتي ال هموق نأ اكش دقلو "”© نيئمؤم اونوكي
 ءاوعمتسا دق نجلا ضعب نأ ىلاعت هللا نيبف «نجلا نم اعابتأ هل نإف ءاليلق اددع هموق نم هوعبتا نيذلا
 لزن امو «فئاطلا نم هجورخ دعب ةاورلا ىوري اميف مهعامس نع اربخم ىلاعت لاقف اورفكي ملو اوباجتساو
 هورضح املف نآرقلا لوعمتسي نجلا نم أرفن كيلإ انفرص ذإو) : ىلاعتو هناحبس هللا لاق «هب
 نم لزنأ اباتك انعمس انإ انموق اي اولاق *نيرذنم مهموق ىلإ اولو ىضق املف اوتصنأ اولاق
 اوبيجأ انموق اي *ميقتسم قيرط ىلإو قحلا ىلإ ىدهي هيدي نيب امل اقلصم ىسوم دعب
 بجي ال نمو *مبلأ باذع نم مكرجيو مكبونذ نم مكل رفغي هب اونماو هللا ىعاد
 لالض ىف كئفلوأو ءايلوأ هنود نم هن سيلو (ضرألا ىف زرجعمب سيلف هللا ىعاد
 : 904 كيب

 اولاقف نجلا نم رفن عمتس | هنأ ىلإ ىحوأ لق ) : نجلا ةروس ىف ىلاعت هللا لاقو
 ىلاعت هنأو *ادحأ انبرب كرشن نلو هب انمأف دشرلا ىلإ ىدهي *ابجع انأرق انعمس انإ
 اننظ انأو *اططش هللا ىلع انهيفس لوقي ناك هنأو *ادلو الو ةبحاص لخنأ ام انبر دج
 نوذوعي سنإلا نم لاجر ناك هنأو «ابذك هللا ىلع نجلاو سنإلا لوقت نل نأ

 . ©« اقهر مهودازف نجلا نم لاجرب
 )١( ءارعشلا ةروس (0) . ١"ا/ ص ا + ةياهنلاو ةيادبلا : .

 .5- :١ نجلا ةروس (؟4) .59” 79: فاقحألا ةروس ()
 0001 اا لليل ل اا الل 21111 ا ليي فلا

 ددنننحلا
 .٠

© , 

 1: 9 .؟؟ م هو ونوه.
7007 



 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع رابخأ نم ىور امو ميركلا نآرقلا رهاوظ لدت امك نجلاو

 ةفئاط مهنإ لوقي نم لوق ميركلا نآرقلا عم قفتيالو «ىسانألا نم نجلا سيلف «ناسنإلا لباقي سنج
 كلذف راصنألا مهنأ لوقي نم باوصلا بناجو أطخأ دقلو .اهيف اودعب وأ ءضرألا ىف اوبيغ سانلا نم
 «نويبرغلا هلوقي ام مامأ ىركف لالقتسا مهل سيل نيذلا ضعب نييبرغلا عبت نكلو «ةهادبلاب لطاب مالك

 . باوص وه امو أطخ وه امو «لطاب وه امو قح وه ام زييمت اهب نوعيطتسي ةقاط مهدنع تسيلو

 كلذ ىف ميركلا باتكلا تايأو «سنإلل لباقم سنج مهنأب حرصت ميركلا نآرقلا تارابع لك نإ 20
 نم مترثكتسا دق نجلا رشعمأي ؛اعيمج مهرشحي مويو) : ىلاعت هللا هلوق كلذ نم ريتك

 ىذلا انلجأ انغلبو ءضعبب انضعب عتمتسا انبر «سنإلا نم مهزايلوآ لاقو سنإلا
 *ميلع ميكح كبر نإ هللا ءاش ام الإ اهيف نيدلاخ مكاوشم رانلا لاق ءانل تلجأ

 ملأ «سنإلاو نجلا رشعماي *نوبسكي اوناك امب اضعب نيملاظلا ضعب ىلون كلذكو
 اندهش اولاق ءاذه مكموي ءاقل مكنورذنيو «ىتايآ مكيلع نوصقي مكنم لسر مكأي

 . "74نيرفاك اوناك مهنأ مهسفنأ ىلع أودهشو ايندلا ةايحلا مهترغو انسفنأ ىلع

 . مزجت نيج نيلالاو ننتج نجلا نأ ناعابحيرسي لد كانو هل كانالا لهنا

 اذه لثمب اونأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نئل لق ) : ىلاعت هللا لوقيو

 . "76 اريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو «هلثمب نونأيال نآرقلا

 راطقأ نم اوذفنت نأ متعطتسا نإ «سنإلاو نجلا رشعماي : ىلاعت هللا هلوق أرقاو
 . "”«ناطلسب الإ نوذفنت ال ءاوذفناف ضرألاو تاومسلا

 نم نجلا الو «نجلا نم سنإلا سيلف «نيسنجلا فالتخا صوصنلا هذه حيرص نم ذخأت اننإو

 ةقيقحل ضقانم هرهاظ ىلع مالكلا نأ ىلع ليلدلا ماق اذإ ال ظافلألا رهاوظب ذخخأن نأ بجاولا نإو «سنإلا

 . هتفلاخم ليحتسم ىلقع رمأ وأ «ةرورضلاب نيدلا نم تملع دق ةيعرش
 نيذلا كئلوأ نم مه ميركلا نارقلا ىف هرهاظ نع نجلا ظفل اوجرخي نأ نوديري نيذلا كئلوأو .

 ؛ناميإلل لوألا نكرلا وهو «بيغلاب نونمؤي الو ةداملاب الإ نونمؤي الف ءسوسحلا ريغ ىف نوركفيال
 نونمؤي نيذلاف :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي ذإ «بيغلاب ناميإلا وه نينمؤملل فصو لوأ ناك كلذلو

 . بيغلاب ناميإلا ةقدنرلاو ناميإلا نيب ةقرفتلا لصيفو «بيغلاب
 ع

 نأ وهو .نوملسملا هررقي ام ىلإ ليمن اننأ كلذ نع باوجلاو ؟ نجلا ةقيقح ام :لءاستن كلذ لعبو

 لاق ىلاعت هللا نأل كلذو ؛ماهوألا ىلع ال «ميركلا نآرقلا صن ىلع كلذ ىف !ودْمتعاو ران نم نجلا
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 0 اورو وو ووو ثوان تو ل نسل

 لاق ؛مدآل دجسي ملو ربكتساو ىبأ امو «هبر رمأ نع قسفف نجلا نم ناك) نيسعللا سيلبإ نع
 ءاقتلابو ">6نيط نم هتقلخو ران نم ىنتقلخ هنم ريخ انأ ) :هنع ىلاعتو هناحبم هللا ىكح اميف

 . ميركلا نآرقلا حيرص هيلع لدي امك اذه

 ناك اذإ هنأ نايب هيف ذإ ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ةيلست مهضعب ناميإو نجلا عامس نإ
 ."4نيقسافلا موقلا ىلع سأت الف) ةباجإلا ىلإ نجلا تعراس دقف سنإلا ىف ةباجإلا تؤطب دق

 ىدع نب معطملا راوج ىف
 . «ىحولا طبهم ةمركملا ةكم ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دوعي نأ دبال ناك - 0

 ةكم ىلإ ةدوعلا ىضتقت فئاطلا ىف اهب أدتباو اهمسر ىتلا ةطخلا نأل ءجحلا مسوم ىف برعلا عمتجمو
 . مارحلا هللا تيب ىلإ جحلا ىف لئبقلا دوفو عاامتجا ءانثأ ىف ةيبرعلا لئابقلاب لصتي نأ ةطخلا كلتو ؛ةمركملا

 هعم ناكو «ءارح دنع وهو «ةمركملا ةكم ىلإ عوجرلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مه

 الأب بلطو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع ىشخف ةرفسلا هذه ىف هبحص ىذلا ةثراح نب ديز
 . راضي ال ىتح «نيكرشملا ةمركملا ةكم ةداس نم دحأ راوج ىف الإ عجري

 هريجي نأ قيرش نب سنخألا ىلإ لسرأف «هتروشم دنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لزنف
 . اهحيحص ىلع ريجي ال شيرق فيلح هنإ لاقف . ةمركملا ةكمب

 ىؤل نب رماع ىنب نإ : لاقف «هريجيل ورمع نب ليهس ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ثعب مث
 ظ . ىؤَل نب بعك ىلع ريخم ال

 هل لق ؛معن :لوسرلل لاقف ءهريجيل ىدع نب معطملا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ثعب مل
 . ةليللا كلت هدنع تابف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هيلإ بهذف «تأيلف

 ؛اعيمج فويسلا ودلقتم  ةياورلا فالتخا ىلع  ةعبس وأ - ةتس هونبو هعم جرخ حبصأ امل مث
 مهفويس لئابحب هدالوأو وه ىبتحاو . فط : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل لاقف ؛دجسملا اولخدف
 ظ . فاطملا ىف

 ىلع لبقأو ؛فانم دبع نب ةيمأ نب نايفس وبأ ءاجف «ميركلا راوجلا اذهب ايوق انالعإ كلذ ناك
 . فخت ال نذإ :لاقف ءريجم لب : لاق ؟ عبات مأ ريجمأ :لاقف ىدع نب معطم

 )١( فارعألا ةروس :١7. )"( ةدئاملا ةروس : 75.
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 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا عم برح وهف اعبات ناك نإ هنأ ىلإ ريشي ؛ لاؤسلا اذهب نايفس ابأ نأكو.
 نوضرفي الو ءمهنم هنأل «هتمذ ظفحم هنإف اريجم ناك نإو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عابأ لانام لني

 . ةموصخلا وأ ةوادعلا هيف

 هللا ىلص ىبنلل هتيامح عم همالسإ نلعي مل بلاط ابأ نأ ىف ىلاعت هللا ةمحر فرعت اذه نمو
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عابتأ نم اوذآ نم عم هوبراحل مالسإلا نلعأ ول هنأ ذإ ءملسو هيلع ىلاعت
 . ةمذ الو الإ مهيف اوعري مل نيذلا

 رمسفلا نافشلا

 ةشحولل اداعبإو ءاعدلا اذهل ةباجتسا تناك ىدمحلا ءاعدلا دعب تناك ىتلا رومألا نإ انلق - 4
 ؛هتوق فعض اكش دقو «ةوقلاب مالسلاو ةالصلا هيلع هراعشإل ناك لابجلا كلم ءيجمف «رهاطلا هبلق نع

 ناك مث عابتألا ة ةرثكب مالسلا ةالصلا هيلع هسانيإل ناك مهضعب ناميإو ميركلا نارقلل نجلا عامسو

 هنا يل لاؤهللا ىلع بال ليلا اس تابإ لروما مكر :ء كن يحمل اوجلا ليهست

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر اهاكش ىتلا هتليح ةلقب بهذي ىكل اهيلإ ىلاعت هللا هاده

 نأ نايبل . جارعملاو ءارسإلاو ءرمقلا قاقشنا اهنم ناك ىتلا «ةيسحلا تايآلا كلذدعب نم تناكو

 .''" ؟ىلق امو كبر كعدو ام) هكرتي مل ىلاعت هللا

 دعب رمقلا قاقشنا اوركذ دقو « عئاقولا بيترتب ةبترم رابخألا اوركذي مل ةريسلا باتك نأ انركذ دقو

 | مأ ةجيدخو بلاط ىبأ ةافو دعب ناك ءارسإلا نأ ريثك نبا حجر امك انحجر دق نحنو ؛ جارعملاو ءارسإلا

 | اسمخ ضرفت مل تاولصلاو سمخلا تاولصلا ضرفت نأ لبق تيفوت اهنأ ذإ ءامهنع هللا ىضر نينمؤملا

 : جارعملا ىف الإ

 لالدتسالل ةيوقت كلذ نإف بيترتلا كلذ ىكزت ةبسانملا إو ءرمقلا قاقشنا جارعملا دعب ركذ دقو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهب ىدحم ىتلا ىربكلا ةزجعملا وه ميركلا نآرقلا ناك نإو «ةلاسرلا ةحص ىلع

 . ةزجعملا ظ5 ايي
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 رظنو اهب طاحأ نم دنع عطقلا ديفت ةددعتم قرط نم ةرئاوتملا ثيداحألا كلذب تءاجو ءمالسلاو ةالصلا
 كلذ دعب نم ركذيو «نالكتلا هيلعو ةقثلا هبو «ىلاعت هللا ءاش نإ رسيت ام كلذ نم ركذن نحنو ءاهيف
 . كلذ ىف ةدراولا حاحصلا رابخألا ريثك نبا ةجحلا ظفاحلا

 ا و يل يا حاحصلا هذه نم راتخن نأ لبقو
 نم ةنيرق دجوت مل ام هرهاظب ذخؤي ىنآرقلا ظفللا نإف «عقوتملا ركذ ال «عقاولا ةياكح ىلع لدي امم ىضاملا

 00 اهيف بيرلل لاجم ال ىتلا ةثوثبملا لقعلا اياضق نم وأ «ىرورضلا ملعلاو عامجإلاب تتبث ةقيقح
 ام ركنتو « سانلا نيب فولأملاب ةرثأتملاوأ ةنوفأملا لوقعلا ىوذ ضعب داعبتساب هرهاظ نع هجارخإو ؛ ميركلا نارقلا
 ىلاعت هللاب ناميإلا بجوت ىتلا هتدارإو ىلاعت هللا ةردق ىه ةئشنم ةثدحم ةريغم ةوق كانه نأ ملعت الو ؛هادع
 هتدارإ بجوت ال «تاببسملاو بابسألا قلخ «ءيش لك قلاخ هدحو هنأو «لعفي اميف اراتخم ؛ديري ال الاعف
 . "74 نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال ) ةيداع ابابسأ

 هللا لوق نأل سو لل ىلع هلا يلم ىلا رصصتا ىف ىضألا ىف عقو هنا رقت كلل ىو
 ىف عوقولا ىلع لادلا ىضاملا ظفلب رمقلا قاقشنا نع ربع « رمقلا ق قشناو ةعاسلا تبرتقا ) : ىلاعت

 لد ىذلا هرهاظ ريب ظفلل رخل قليب هنأو «عراضملا هب ديرأ ىضاملا نأ ىلع اهجيرختو ؛ يضم نمز

 ديرأ ظفلللا نأ ىلع ةلاد ةنيرق نوكيو ؛ جيرختلا كلذ بجوي غوسم نم هل دبالءهرهاظب ميركلا نآرقلا هيلع
 . هرشأظ ريغ هب

 لإ جاتحيال عوقولا ىلع ةلاد ةجح هتاذ ىف وهو ' ؛ميركلا نآرقلا رهاظ هيلع لدي ام اذه - ا

 عقو فيك انل نيبت ةنسلا نكلو «هريغ نم دييأتلا دمتسي الو ءهريغ ديوي وهف هديؤت ىرخأ ةجح
 . عوقولا لكش نايل ةنسلا ىلإ عجرن نحنف عوقولا لصأ ال

 ؛ةباحصلا نم نيريثك نع قرط ةدعب تبثي عوقولا لكش وأ «عوقولا نأ ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقن

 دبعو «ةفيذحو «معطم نب ريبجو «ملسو هيلع ىلع هللا ىلص هللا لوسر مداخ كلام نب سنأ نع ىورف

 . نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نب هللا دبعو ؛دوعسم نب هللا دبعو«رمع نب هللا

 ءرمقلا قشناف يآ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اولأس ةمركملا ةكم لهأ نأ ملسمو ىراخبلا ىور
 لوسر اولأس ةمركملا ةكم لهأ نأ كلام نب سنأ نع ةدانق نع ملسمل ةياور ىفو «نيترم ةكمب رمقلا قشناف
 اوأر ىتح هتياور تدازو «ىراخبلا هاور «نيتقش رمقلا مهارأف ةيأ مهيري نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 . امهنيب ءارح

 . نيتقرف راص هنأب نيترم ةملك رسفت كلذبو
 ال6 :.قاينألا ةروش 1
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 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا متاخ يحج
 غاي لاحلالا

 0 ويتحول حتت توت و تجوب جوج وون وحوض وجا وج حووج جوج جون جوج جوج حن وجت جوج جوج تا جوج جوج حجوا وح وح توج حوحو جا جاو جا وج حوحو جوجو بوح حو حاج سوح حو نوح وج حو جا وح حو ن و ئوع حو سوح جن حج نونو

2 



 يلاعت هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع رمقلا قشنا :لاق معطم نب ريبج نع دمحأ مامإلا ىورو

 نإ اولاقو دمحم انرحس : اولاقف «لبجلا اذه ىلع ةقرفو «لبجلا اذه ىلع ةقرف «نيتقرف راصف ؛ملسو هيلع
 ظ . مهلك سانلا رحسي نأ عيطتسي ال هنإف ءانرحس ناك

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نامز ىف قشنا رمقلا نإ لاق «سابع نبا نع ىراخبلا ىورو

 . هيقش اوأر ىتح رمقلا قشنا ةرجهلا لبق ناك كلذ ىضم دق ىراخبلا لاق دقو

 هللا ىلص هللا لوسر ىلإ نوكرشملا عمتجا 9 : هدنسب ميعن وبأ هنع ىور اميف سابع نبا لوقيو
 ... ماشه نب صاعلاو «لئاو نب صاعلاو «ماشه نب لهج وبأو ةريغملا نب ديلولا مهنم ملسو هيلع ىلاعت
 ىبأ ىلع افنصن «نيتقرف رمقلا انل ىشف اقداص تنك نإ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل اولاقف مهؤارظنو

 رع هللا لأسف «معن اولاق ؟ نونمؤت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهل لاقف «ناعقيق ىلع افصنو «سيبق

 ىلع افصنو ؛سيبق ىبأ ىلع افصن قش دق رمقلا ىسمأف «ردب ةليل تناكو ءاولأس ام هيطعي نأ لجو

 ' . (لاعقيف

 رمقلا ناكو «نيقش ناكو «قش رمقلا نأ ىلع لدي اهضعب اذهو «تاياورلا ترفاضت اذكهو

 ! ىتلا تاياورلا هذه يف كشي نأ دحأل سيلو «ةرشع ةعبارلا ةليللا ىف ناك هنأ تاياورلا ضعب تنيعو ءاردب

 | هيلع ىلاعت للا ىلص ىبنلا رصع ىف رمقلا قاقشنا رابخأ نأ ريثك نبا ىعدا ىتح ءاضعب اهضعب دنس
 | لصألا نأ اصوصخو ؛بيذكتلل لاجم الو ؛بيرتسمل غاسم ةمث دعي مل هْنأ «رتاوتلا دح تغلب ملسو

 أ نوبرغتسي نوركني نيذلا نكلو ؛هفلخ نمالو هيدي نيب نم لطابلا هينأي ال ىذلا ميركلا نآرقلا رهاظب تباث

 . مهبولق ىف ةيقب نآرقلاب ناميإلل ناك نإ ءنولوؤي مث
 لصح ول كلذ نأ كودري نيَملَسَم اوناك نإ نولوؤيو ءلوركني مث «نوبرغتسي نيذلا نإ ب68

 ددر دقو «صخت الو معت لب ؛هتيؤرب برعلا صتخي ملو . ملاعلا عاقب لك ىف ايئرم ناكل ىنوك رمأ وهو

 . ءالؤه نم مالسإلا رومأ نوفرعتي نيذلا مهنع هلقنو تايقرشملا باتك نم ىراصنلا كلذ

 .ةبارغ كلذ نم دشأ وه ام متقدص دقل :ميركلا نآرقلا ىف نرككشي نيذلا برغلاءاملعل لوقنو . >

داليم ملع هنأ مالسلا هيلع حيسملا داليم ىف نولوقي اهيف ام لكب نونمؤيو ءاهنوقدصي ىتلا ليجانألا نإف
 دنع ه

 قيرط نع هناكم اوملع ىتح ءمهمامأ ريسي مجنلاو ؛مهدالب نم اوءاج مسزناو ؛مهملعأ مجنب سوجما
 اوار دق اعيمج سانلا نأ اوتبثي نأب نيملسملا نوبلاطت امك «كلذ اوأر دق مهلك سانلا ناك لهف ؛موجنلا

 نم جرخت ةملك تربك# :ميركلا نآرقلا اوبذكي نأ نم لح ىف مهف الإو ءرمقلا قاقشنا

 ْ ."”(ابذك الإ نولوقي نا «مههاوفأ
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 هدر ىف لوقنو .نولوقي امب نينمؤم الو «نيصلخم ريغ اوناك إو «ضارتعالا لبقن اننإف كلذ عمو

 مهنع ىلاعت هللا ىكحو - دمحم انرحس : اولاقو اونمؤوي مل «قشنا دق رمَقلا اوأر امدنع نيكرشملا برعلا نإ
 ةيآ اورب نإو *رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا) : رمقلا قامشنا ةعقاو يف ىلاعت هللا لاق دقف «كلذ
 . "0 رمتسم رحس اولوقبو ءاوضرعي

 . اقشنم هوأر دق نيميقملا ريغ نم هرمأ اوملع نيذلا سانلا نأب هفرعت ىهتناو «فرعتي نأ دارأ مهضعبو
 لوسر دهع ىلع رمقلا قشنا :لاق دوعسم نبا نع ملسمو ىراخبلا ناخيشلاو ؛دمحأ مامإلا ىور دقف
 ,رافسلا هب مكينأي ام اورظنا :اولاقف ؛ةشبك ىبأ نبا رحس اذه : شيرق تلاقف « ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلل
 . مهلك سانلا رحسي نأ عيطتسيال اذمحم نإف

 ةمركملا ةكمب رمقلا قشنا : لاق دقف ءاضيأ دوعسم نب هللا دبع نع كلذ لثم ىقهيبلا ىورو

 اورظنا «ةشبك ىبأ نبا هب مكرحس رحس اذه : ةمركملا ةكم لهأل شيرق رافك لاقف «نيتقرف راص ىتح
 لئسف لاق ءهب مكرحس رحس وهف «متأر ام لثم اوري مل اوناك نإو ءقدص دقف متيأر ام اوأر اوناك نإ ءرافسل
 .انيأر :اولاقف «ةهجو لك نم اومدق نمورافسلا

 لهأ ىرخم دقو «دلبب الو ميلقإب ةصتخم نكت ملو ؛ةماع تناك ةيثلا نأ نيب ب حاحصلا هذه نم
 لدف ؛هربخب رفسلا مهيف ىنأ وأ . مهرواجم تناك ىتلا نكامألا لك ىف ىؤر دق نأ اوأرف رظنلاو صحفلا
 نم ةقداص ماتيو هيلع ىلعت هللا ىلس يبا رابخأو قداص ميركلا نآرقلاو «ةماع تناك ةيؤرلا أ ىلع اذه
 دري الو «ةئيب ةمئاق قدصلا تار امأف «برغتسم بارغتسا وأ ءمهوتم مهوتب مهراكنإلا ليبس الو هوجرلا لك
 ..درويج لاك راكرإ رأ «يرفشتم ناردتنلا وأ متهاو مهرتب نبا رمألا

 : ريثك نبا خرؤملا لاق ءدنهلا ىف ىؤر دقرمقلا قاقشنا نأب رابخألا تءاج هنإف «كلذ قوفو

 دالب ضعب ىف كلذب خرأ هنإ : لاقيو ٠ ضرألا عاقب نم ريثك ىف كلذ دهوش دقف كلذ عمو
 ."”رمقلا قاقشنا ةليلب خرأو ؛ةليللا كلت ىف ءانب ىنبو . دنهلا

 تلال
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 جارسعملاو ءارسسالا

 . ارهش رشع ةتسب ةرجهلا لبق ناك ءارسإلا نأ مكاحلا ىورو «ةرجهلا لبق ىتلا ةنسلا ىف ناك هنأ

 لاق ىرهزلاو «ةدعقلا ىذ ىف هنأ لاق ىدسلاف «هيف هب ىرسأ ىذلا رهشلا ىف كلذ ىلع فلتخاو

 . لوألا عيبر ىف

 نينثالا ةليل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دلو : الاق امهنأ سابع نباو رباج نع ىورو

 . تام هيفو ؛رجاه هيفو ءءامسلا ىلإ جرع هيفو ءثعب هيفو ؛لوالا عيبر رهش نم رشع ىناثلا

 دقو : ريثك نبا لوقيو ءبجر رهش نم نيرشعلاو ةعباسلا ةليل ىف ناك ءارسإلا نأ ةياور ىفو
 نأو ءبجر رهش لئاضف ىف انركذ امك هدنس حصي ال اثيدح دروأ دقو «ىسدقملا رورس نب ظفاحلا هراتخا

 لوأ ىف ناك ءارسإلا نأ معزي نم سانلا نمو . ملعأ هللاو بجر نم نيرشعلاو ةعباسلا ةليل ىف ناك ءارسإلا
 هللاو ءكلذل لصأ الو «ةروهشملا ةالصلا اهيف تئدحأ ىتلا بئاغرلا ةليل ىهو ءبجر رهش نم ةعمج ةليل

 ةرجهلا لبق ءناضمر نم ةرشع عبس ةليل «تبسلا ةليل يف ناك ءارسإلا نأ برألا ةياهن يف ءاج دقو

 !! رهشأ ةعستو ةنس نوسمخو ىدحإ هنسو هب ملسو هيلع هللا ىلص ىرسأ دقو ءارهش رشع ةينامشب

 درلا هل مهدرو «فئاطلا ىلإ ملسو هيلع هللا يلص يبنلا باهذ دعب تناك اهنأ يلع اوقفتا دقو .ةتباث ةعقاولا

 ثدحلا ظفاحلا رظن يف هدنس حصي مل ربخب تتبث بجر نم نيرشعلاو عباسلا ةليل ىف اهنوك نأو «ركنما
 .. ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو :هركذ دعب نم لاقو «ريثك نبا

 لب «هدرن نأ انل سيل لوبقلاب سانلا هاقلتي امو «لوبقلاب هوقلت وأ «خيراتلا كلذ اولبق سانلا اندجو دقو

 . نيقيو مزج ريغ نمو عطق ريغ نم نكلو «هلبقن

 ىف تناك اهنأ رهظيو « لقألا ىلع ةنسب ةرجهلا لبق ناك ءارسإلا نأ يلع اضيأ تاياورلا تقفتاو

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو .ريخألاوأ لوألا اهشاث ىف ةرجهلا لبق ىتلا ةنسلا
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 . رمقلا قاقشنا دعب ناك ءارسإلا نأ ىرن ثداوحلا تابسانمو خيراتلا قايس نمو

 هللاو ءاهنامزل ىلاعت هللا نييعتو «جارعملاو ءارسإلا ةلأسمل ةبسانملا ام : لئاسلا لأسي دق انهو - 7
 ةمكح فرعتن نأ انلو «مولعملا اهلجأو ءاهناقوأ ىفو اهنيزاومب روسمألا عضي ءميلع ميكح ىلاعتو هناحبس
 ةريبك وأ ةريغص هيلع ىفختال ىذلا ريبخلا ميلعلا وهف « يلاعت هللا دارم وه اذه نأب عطقن نأ ريغ نم ىلاعت هللا
 .ضرألا ىف وأ ءامسلا ىف

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هيبنل باجتسا ىلاعتو هناحبس هللا نأ وهو ءانررق امب لؤاستلا اذه نع بيجتو
 ىلاعت هللا هدمأ ؛هتوق فعض اكشو ؛«فئاطلا نم هجورخ بع هبر اعد ىذلا ءاعدلاب هتعارض ىف ملسو
 عون نم ةيسح ةيأب هليأو ءانئمطم انمأ ةمركملا ةكم لوخدل ريبدتلا نسحب هدمأف ةليحلا ةلقو «ةوقلاب

 :اولاَقف ءايسح ناك ولو «ليلدلا هعنقي ال دناعملا نألف «ىلاعت هللا ىعادل اوبيجتسي مل اوناك اذإو «نوبلطي ام
 ىف ىلاعت هللا ءاقلب سنألا كلذ دعب نم ناك مث ءاهرافسأ ىف نابكرلا هنأر رمقلا قاقشنا نأ عم ءانرحس
 . ؟ ؟"ايؤرلا نم رثكأ وه امب ناك مأ ءايؤرلا ىف حورلاب ناك « ىلاعت هللاب هءاقل نأ انلقأ ءاوس «جارعملا

 ءفوطعلا ةجيدخ «نيبيبحلا ةافو دعب ةشحولاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا سحأ دقل
 هتيانع نإو «مركأ هتطايحو «مظعأ هتمحرو «ربكأ هللا سنأ :لعفلاب هل ىلاعت هللا لاقف . قيفشلا بلاط ىبأو
 نميهملا وهو «كتياغ ىلإ كب لصتو ؛كوأش كل ققحو «كرمأ كغلبتس ىنلا .ىه كتلاسربو كب

 . ءامسلا ىلإ هجورع هذعب نمو «ءارسإلا ناك كلذل ؛ميحرلا فوورلا

 ةحضاولا ةراشإلا تناك مث ءءارسإلاب تحرص ىتلا تاميركلا تايآلا ىلإ لقتنن نالو -
 دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم اليل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس ) : يلاعت هللا لاق «جارعملا ىلإ
 صنلا اذه ىفن .( ريصبلا عيمسلا وه هنإ . انتابآ نم هيرنل هلوح انكراب ىذلا ىصقألا
 . « انتايآ نم هيرنل 7 : ىلاعت هلوقب جارعملا ىلإ ةراشإلا تناكو ءاحيرص ءارسإلا ركذ

 كانيدأ ىتلا ايؤرلا انلعج امو «سانلاب طاحأ كبر نإ : كل انلق ذإو» :ىلاعت هللا لاقو
 "74 اريبك انايغط الإ مهديزي امف مهفوخنو «نآرقلا ىف ةنوعلملا ةرجشلاو سائلل ةئتف الإ
 .جارعملا ىه ايؤرلا نأ نورسفملاركذ دقف

 *ىوغ امو مكبحاص لض ام *ىوه اذإ مجنلاو» : مجنلا ةروس ىف ىلاعت هللا لاقو
 ةرم وذ *ىوفلا ديدشس هملع # ىحوي ىحو الإ وه نإ *ىورهلا نع قبطني امو

 )١( ج برألا ةياهنو . نيدلا ريخ زيزعلا دبع ذاتسألل ةرطعلا ةريسلا ١١ ص 787 0 7584 .2

 0-0 : ءارسالا ةروس (9) ١ : ءارسالا روس (؟)

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ مرسل
 يح و يايا ايي ا يل جي اا اي ايي اوال يامي يايا اا اا جاااياجااماالا
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 ىحوأف *ىندأ وأ نيسوق باق ناكف مىلدتن اند مث *ىلعألا قفألاب وهو *ىوتساف
 ةلزن هآر دقلو ؛ىريام ىلع هنورامتفأ *ىأر ام داؤفلا بذك ام *ىحوأ ام هدبع ىلإ
 غاز ام *ىشغي ام ةردسلا ىشغي ذا «ىوألا ةنج اهدنع *ىهتنملا ةردس دنع *ىرخأ
 تلرن تايآلا هذه نأ نورسفملا ررق دقلو .206 ىربكلا هبر تايآ نم ىأر دقل *ىفطامو رصبلا

 نإف العلا تاومسلا ىلإ جورعلاب حرصت مل ةقباسلا تارابعلا تناك اذإو حضاول كلذ نإو ؛جارعملا ىف ئ

 . ةحيرصلا ظافلألاك نركت ةلالدلا ةوق ىف ةحضاولا تار أشإلاو ءاحيرصت نوكت داكت ةحضاو تاراشإلا

 ىبأ بعش نم ًأدتبا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب ءارسإلا نأ ةريسلا ءاملع ضعب لاق دقو

 نأو «تهتنا دق هتمهم نأو ءتام دق بلاط ابأ نأ ىلإ ريشي هنإف ءاحيحص كلذ ىف دنسلا ناك نإو «بلاط
 نكلو دئادشلا ىف ةددجتملا ةمئادلا ةرصنلا نوكت هب نطابلاو رهاظلاو رخآلا لوألا .مئادل ىقابلا وهو ىلاعت هلل
 . مارحلا دجسملاب ميطحلا نم أدتبا هنأ ىراخبلا ىف تبانلا

 | ىرسأ ىذلا ناحبس) : ىلع ف ىهو ءارسإلا تتبثأ ىتلا 7 ةيآلا ا نإ - 4

 نالخألا فيدل ياو 0و

 ناز اف الو« سراعملل رخااقلا ىلع اهلج نكي مل اذإ الإ اهرخاظي ريسفت .ظافلأل نأ تازرقملا نم هنإ

 ضعب نتفف شيرق نيب ءارسإلا ربخ نلعأ امدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإف كلذ قوفو
 هللا ىلص هللا لوسر فرصنا  ةداتق نع هاور اميف ريثك نبا كلذ ىف لوقيو «دترا نم دترأ ارملسا قيذلا
 دعب ةفئاط تدتراو . سانلا رثكأ هبذك هنأ ركذف «كلذب اشيرق ربخي حبصأف ؛ةمركملا ةكم ىلإ ملسو هيلع
 هقدصأل :! لاقو ءسدقملا تيب ةفص نع هلأس قيدصلا نأ ركذو «قيدصتلا نإ قيدصلا ردابو ءاهمالسإ

 ::قيدصلا ركب وبا قيم لكمويف ' ,سدقملا تيب ىف هقدصأ الفأ ٠ ايشعو ةركب ءامسلا ربخ ىف

 مهدشرأف ءارفان مهل ريعب دنف شيرقل ريع ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هرورم دنع هنأ ىور هنا

 . 7 كلذب ةمركملا ةكم لهأ اوربخأ دقو ؛هناكم ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 ىلص لاق دقو ءاهفصوف مهسل اريع ه هوفصوتسا لوقلا اودر نيذلا ةمركملا ةكم لهأ نأ ىور هناو
 ىداوب نالف ىنب ريعب تررم ىنأ كلذ ةيآو :١ هقدص ىلع لالدتسالاو «مهرابخإ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ىتح «تلبقأ مث «ماشلا ىلإ هجوتم انأو ؛هيلع مهتللدف «ريعب مهل دنف "”ةبادلا سح مهرفنأف ءاذكو اذك

 ١ )١( ح فنألا ضورلا (؟١) .امل-1 ب : مجنلا ةروس ١ ص 544.
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 (ء يشب هيلع اوطغ لق «ءام هيف ءانإ مهلو «اماين موقلا تدجوف «نالف ىنب ريعب تررم نانحضب تنك“ اذإ

 ةينث نم نآلا بوصت مهريع نأ كلذ ةيآو ءناك امك هيلع تيطغ مث ؛هيف ام تبرشو ؛هءاطغ تفشكف

 .. ةينثلا موقلا ردتباف ءءاقرب ىرخألاو ؛ءادوس امهادحإ ؛ناترارغ هيلع قروأ لبج مهمدقي ءاضيبلا ”١ ميعنتلا
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ركذ امك «مهوربخأف ريعلا نعو ءانإلا نع مهولأسو

 ةمركملا ةكم نيب نيراملا عم ىقالت هنإف ءدسجلاو حورلاب ناك ءارسإلا نأ ىلع لدي هلك اذه نإو
 اهدانسإ ىف تاياورلا هذه ضعب تناك اذإو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هربخ قدصو «ىفالتلا نع ربخأو ماشلاو
 اهريغ ىلع لدي ال لب ؛ىوعدلا ليبأت ىف رهاظ ميركلا نآرقلا صنو ,رخآلا ىوقي اهضعب نإف ؛مالك

 . ليلدلا موقي ىتح

 هللا ىلص ىبنلا ردابلو «قيدصتلا عنمت ةبارغ ةمث تناك ام ةقداصلا ايؤرلا وأ حورلاب ءارسإلا ناك ولو
 . هيلإ هب ىحوأ ىحو اذهوأ «مانملا ىف ايؤر كلذ نأ مهرابخإب ملسو هيلع ىلاعت

 ةشئاع نينمؤملا مأ نع ىور ءرخآ لوق ةميركلا ةيآلا هب قطنت ىذلا لوقلا اذه راوجب ناك دقلو
 دقو ؛نايفس ىبأ نب ةيواعم نع اضيأ ىورو ؛هنع هللا ىضر قيدصلا اهيبأ نعو اهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر
 نمم هريغ نع لقن هلعل نكلو «ةوعدلا نوئواني نيذلا نيبذكملا نم هوبأو وه كلذ نابإ ناك
 ىبنلا ىلإ تفز دق نابإلا كلذ ىف تناك امو ءاهريغ نع ةشئاع تلقن امك ءاونياعو ءاودهاش
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 . ةشئاع نع نيدلا ذخؤي نأب رمأ هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع رثأ دقو ءاذه ةشئاع لوقب

 ( هندب دقفت مل :١ تلاق اهنأ : هيفف ءاهنع هقدص مدع مهوي ام هسفن ىف لمحي اهنع ربخلا نكلو
 الإ اهب نبي مل هنأ ىلع نيثدحلاو نيخرؤملا عامجإ عم ؛دحاو تيبم ىف هعم تناك اهنأ مهوي كلذ نأو
 - .ةنيلملا ىف

 انلعج امو» : ىلاعت هللا لوق نأ نع ىرصبلا نسحلا ىور امب لوقلا اذه باحصأ لدتسا دقو
 ؛مانملا ىف نوكي ام ىه ايؤرلاو «جارعملا ةليل ىف ناك ام ىه ايؤرلا نإ اولاقو "76سانلل ةنتف الإ كانيرأ ىتلاايؤرلا
 صصقت ال ) : مانملا ىف هآر ام هيلع صق نأ دعب فسوي هنبال لاق هنأ : بوقعي انديس نع ىكح امك

 . 2« كتوخإ ىلع كايؤر

 )١( ءارسالا ةروس (0) . ةكم لخدم ىف ناكم وه : *9”.
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 دقو «ىدهك ىؤر عمجلاو «كمانم ىف هتيأر ام ايؤرلا ١ : ىدابزوريفلل رئاصبلا باتك ىف ءاجو

 . ةيمانم ايؤرلا نأ ىف ةحبرص صوصن هريغو اذهو ”2١ «اولاب لاقيف ءايؤرلا نم ةزمهلا ففخت
 ىه : لوقت هنع هللا ىضر نسحلا ةياور نإ ؟ جارعملا ىف تناك مأ ءارسإلا ىف تناك ىهأ نكلو

 مالك نأ ىلع لدي جارعمل ةليل ىلع صنلا نكلو ؛ةدحاو تناك ةليللا نأ معن «جارعما ةليل ىف ناك ام

 اا . ءارسإلا ىف ال جارعملا ىف هعم نمو نسحلا

 نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب ىرسأ ةليل : لاق
 ىحوي نأ لبق رفن ةثالث هءاج ةبعكلا دجسم

نت ءايبنالا كلاذك و «هبأق مانيالو هنيع مانتو ؛هبلق ىري اميف ىرخأ ةليل هونأ ىتح مهري ملف ... مهريخخ اوذخ
 ما

وعضوف اولمتحا ىتح هوملكي ملو «مهبولق مانتالو «مهنيعأ
 ثيدحلاو ... ليربج مهنم هالوتف «مزمز دنع ه

يو ؛ مارحلا دجسملا ىف وهو ظقيتساو هرخآ ىف لاقو ليوط
 ال صن هنا فنالا ضورلا بحاص ىفر

 . هيف لاكشإ
رنو «هيلإ ىحوي نأ لبق ناك هنأ ىلع هيف صن هنأل ءالاكشإ هيف نأ ىرنو

 ضرعتي مل هنأ ى

 . رخأ عوضوم ىف ةياورلا تحص اذإ تناك اهلعلو «جارعملاو ءارسإلا ركذل

 ءارسإلا نأب اهنيب قفوي هنأو ءارسإلل ةبسنلاب تضراعت دق ةلدألا نأ فنألا نضؤرلا حنا قارو

 ظ . حورلاو دسجلاب ىرخألاو حورلاب امهادحإ : نيترم ناك

 بيرال ىتلا ىه حورلاو دسجلاب ناك ءارسإلا نأ ىلع ةلدألا لب «ضراعتت مل ةلدألا نأ ىرن نحنو

 | . ىوقلا فيعضلا ضراعي نأ نكمي الو ءاهيف

 حورلاب ناك هنأ ىلع لدي ام هب لدتسا اميف دن الو ءحورلاو دسجلاب ناك ءارسإلا نأ ىرن اذلو

 «ءارسإلا وه اهعوضوم نأ ىرن ال ؟سانلل ةنتف الإ كانيرأ ىتلا ايؤرلا انلعج امو : ةيآلا نإو «طقف

 . جارعملا وه اهعوضوم نإ لب

 نأو سدقملا تيب ىلإ ةمركملا ةكم نم ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلاعت هللا لقني نأ ىف ةبارغالو

 امنإ ءناكملاو نامزلا ىف تافاسملا نأل :ىلاعتو هناحبس هللا ىلع ديعبي سيل اذه نإف «ةدحاو ةليل ىف هب دوعي

 نكامألا قلاخ وهو ؛ءيش لك ىلع رداقلا وهو ىلاعتو هناحبس هلل ةبسنلاب طق نوكت ال «ديبعلل ةبسنلاب ىه

 . نامزألاو

 م

 كا06060606060606060606060606060606060ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااواوااا

 وم
 اا1< < < >> 2

ااا
 

0 

 . مع ض

 2ب دمحمل ا ةيعبل إ

 حالا

 الل
 اني

 كغكغكطك#ك#_»_»>م#*|ٌ ٌ
اال  ْْْرزيز)” ©”

 د 2 
 0000 ل ل

. 2590 



 حورلاب جارغملا
 ؛حورلاو دسجلاب ناك ءارسإلاك جارعملا نأ لع ءاملبلا نم نيركالا نإ ب1

 ءءامس ىف مدآ ىقل هنأب حيرصتلا اهيفف «ةنسلا اهتور ىتلا ةحيحصلا ثيداحألا رهاوظ نم كلذ اوذخأو
 . اهب ذخألا اورثآ رهاوظلا هذهو «ىسومو ىبحيو ىسيعو سيردإو ءاهلثم ىف ميهاربإب

 ؛هبطاخخو هبر ىأر هنأ مهنم قيرف لاقف «ىلاعتو هناحبس هللا ةير دنع اوفقو نيرثكألا كنلوأ نكلر
 اميظعت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم هب صتخا ىلاعتو هناحبس هللا ةبطاخل هل اميركت كلذ ناكو
 ايحو الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك امو» يلاعتو هناحبس هللا لوق ىف روكذملا قوف وهو ؛هل ابيرقتو
 ىقلتو «ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر ةثالثلا هذه نم سيلو ©” «الوسر لسري وأ باجح ءارو نم وأ
 . باجح ريغ نم ةرشابم هنم لوسرلا

 ىرخأ ةفئاط تلاقو ىرعشألا نسحلا وبأ اضيأ هلاقو لبنح نب دمحأ مامالا ىأرلا كلذ ىأر دقو
 «كبر تير له هللا لوسراي تلق 0: هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر رذ ىبأ نع ملسم ثيدحل كلذ عقي مل
 . ارون تيأر ةياور ىفو «هارأ ىنأ رون هنإ مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 ةلحرلاف «ىلوأ وه لب «جارعملا ىف كلذ اولاق ةقداص اير ىفو حورلاب ناك ءارسإلا نإ اولاق نيذلاو
 . لبق نم ءارسإلل ةبسنلاب ىأرلا اذه ةلدأ ىف لوقلا انيب دقو ةقداص ايور تناك اهلك

 ناك جارعملا نإ لاق نم مهنمف «حورلاو دسجلاب ناك ءارسإلا نأ نوري نمم مهريغ مهيلإ مضنأ دقو
 عرتنملا ليوأتلاب ال ؛لدابتملا رهاظلابو ؛حورلاب جارعملا نوكي نأ لبقت ظافلألا دج لب «هليوأت وأ هعابتأ نم صانم نوكيال ىتح ؛حورلاو دسجلاب ناك هنأ ىلع هرهاظب لدي ىنآرق صن عوضوملا ىف سيلو حررلاب
 .اعازتن

 ٠ جارعملا ىلع ةلادلا تاميركلا تايآلا ىفرظننلو :

 «انتابأ نم هيرنل) ىلاعتو هناحبس هلوق ىف كلذو «ةرابعلاب ال ةراشإلاب جارعملا ىلع ءارسإلا ةيآ ةلالد
 0. نيقباسلا ءايبنألا ةمامإو جارعملا ىه هدبع هللا اهارأ ىتلا تايآلا كلتف

 ؛ةينايبلا تاراشإلاب الإ جارعملا ىلع لدت ال اهظافلأ تناك ؛جارعملا ىلع تلد ىتلا ى رخألا تايآلاو
 . طق نايب هيلإ لصي ال ىذلا لزعألا كامسلا ىف ىنايبلا ومسلا نم اهلكو «ةرابع ةرابع اهيف رظننلو

 ناك اذإو ؛مالسلا هيلع ليربج هنإ اولاق دقف (94ىوتساف ةرم وذ *ىوقلا ديدش هملع)
 . ءاحيإلاو داشرإلاب نوكي لب نيقلتلاب نوكي ال هميلعتف « ىلاعتو هناحبس
 .5- ه : مجنلا ةروس (5) .ه١ : ىروشلا ةروس (0)

 وا اواو قمل لل طال اال الل هاا اطال ازال ااا افا ا اجا امال اا اتفاقا اطل ااا اكل اشف لالا اطال فلولا قش اطلالة اطل مؤ ااااا طاطا ااا مااا

 مّللسو هبلع هللا نيببنلا مئاخ 414
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 «ىلدتف اند مث ) مالسلا هيلع ليربج داري «ىلعألا قفألاب وهو» :ىلاعتو هناحبس هلوقو

 قيرط نع «ىحوأ ام هدبع ىلإ ىحوأف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم برقو لزن ىأ

 «ىأر ام داؤفلا بذك ام» ىلاعتو هناحبس هلوقو اضيأ ليربج وهو «ىرخأ ةلزن هآر دقلو) « ليربج

 امو رصبلا غاز ام) : ىلاعتو هناحبس هلوقو ؛هرصببال هداؤفب تناك اهأر ىتلا ىربكلا تايألا نأ ىلإ ءيموت

 وأ رصبملا لكي ىتح رصبلاب ةيؤر نكت مل هنأل نوكي دق ام هيف ىفنلاو ؛هدح زواج امو لك ام ىأ ىغط

 غيزيو «هاري نأ نكميال ام ىري نأ لواحيو «ىغطيل هدح زواجتي مل رصبلا نأ نايبل نوكي دقو ؛هدح زواجتي

 . ري مل ام سفنلا ىف ىقليو «لمبو لكي نأ
 حورلاب ناك ج جارعملا نإف «حورلاو دسجلاب ناك اذإ ءارسإلا نأ ىلإ ىهتنن صحافلا رظنلا اذه دنع اننإو

 ءايبنألاب ىقتلا هنأ ج جارعملا ىف ركذ هنأ (أ) ينأي ال كلذ حيجرت ىلإ انهجا دقو «ةقداص ايؤر ناك هنأو «طقف

 ثععبلا موي ىلاعت هللا اهثعبيس مهماسجأو ؛مهحاورأ وه مهنم ىقابلاو مهريغو «ىبحيو ىسومو ميهاربإو مدأ
 ءرابخألا نم ربخ الو «ثيداحألا نم ثيدح ىف ركذي مل ديعب ضرف اهانقأ مئ اهثعب هنأ ضرفو «روشنلاو

 ىدؤي ارمأ نوكي نأ الإ هلئاق ىلع در وهف لوقنملا نم هيلع ليلدال ىبيغ رمأ ىف ضرف لكو ءافيعض ول

 مث «ءايحأ ماركلا ءايبنألا ماسجأ ةداعإ ررقي لوقعملا الو لوقنملا نم ءيش دجوي الو «ىلقعلا ناهربلا هيلإ

 .ءانفلا ىلإ اهتداعإ

 ةلحرلا هذه ىف رمألا نأب حرصت لب ءيموت جارعملا ىف ةدراولا ةميركلا ةينآرقلا تارابعلا نإ (ب)

 : لوقي ىلاعت هللاف «داؤفلاو بلقلاب ناك لب ؛سحلاب نكي مل كاردإلا نأو ايحور ناك ةيوامسلا

 ةيؤر تابثإ ىف ناك هلك ىنارقلا ثياحلاف «ىري ام ىلع هنورامتفأ *ىأر ام داؤفلا بذك ام )

 ؛ةيحور ةيؤرلا نوكت نأب الإ ققحتي ال كلذو ءبذكي ال ىذلا داؤفلا ىأر اميف ةارامملا زوجنال هنأو «داؤفلا

 انيب دقو «باجيإلاب ال «يفنلاب تركذ رصبلا ةماح تركذ امدنع هنأو ؛ةيحور الإ نوكتال بلقلا ةيؤر نأل

 .اذه ىف ىفنلا ىدؤم

 تاحبسلابو ؛هتمظع راضحتساب ةنكمم ةيباقلا ةيؤرلاو هبر ىأر هنأب حرصت جارعملا رابخأ نأ (ج)

 ثيدح ىف هبر ري مل هنأ رق دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأو ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ةهجتلا ةيحورل

 . (هأ ارأ ىنأف «رون هنإ):رذ ىبأ ليلجلا ىباحصلا لاؤس ةباجإ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دّقف «ىرافغلا رذ ىبأ

 دعب ةمايقلا موي كلذف «ةنكمم ريغ وأ «ةنكمم ةمايقلا موي ىلاعت هللا ةيؤر نوكل كلذ ىف ضرعتن ال اننإ

 نحنو ءايندلا ىف مالكلا ريغ اهيف مالكلا نإف ءاهيف رانلا لهأ ءاقيإو ءاهيلإ ةنجلا لهأ باهذو «روشنلاو ثعبلا

 نوكت اهنوتبثي نم دنع ةنجلا لهأ ةيؤرو «ةينافلا نيعلاب ىهف نآلا ىلاعت هللا ةيؤر تناك نإف ؛ىرنو سحن

 .هكرم فيك ملعأ هلو ةبقابلانيلا

 الار[ ف
 ا

 ااا ا

 ةيدمحملا ةثعبلا
 ددددددجح ١
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 : امهارن نيتقيقح ريرقت ىلإ اذه نم ىهتننو
 . اهل ضراعم الو «ةتبثملا صوصنلا رهاوظب حورلاو دسجلاب ناك ءارسإلا نأ : ىلوألا
 نآرقلا نم حورلاو دسجلاب ناك هنأ ةتبثملا ةلدألا دوجو مدعل طف حورلاب ناك جارعملا نأ : ةيناثلا

 . لقعلاو لقنلا نم ضراعملا دوجولو ؛ميركلا
 ءوض ىلع ظافلألا رسفن نأ ىلع تدع ىف ىه امك جارعملاو ءارسإلا ةصق ىلإ دوعن نآلاو

 . امهانررق نيتللا نيتقيقحلا نيناه

 نكلو «هانررق ىذلا اذه دنع جارعملاو ءارسإلل ةبسنلاب فقن نأ نكمملا نم ناك - ١
 جارعملا ىف ركذ ام لك نأ ساسأ ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا نع لوقنملاب سنأتسن نأ بجي
 . حورلاب هنأ

 ٠. ىراخبلا ةياور اهنم راتخن « جورعلا مث ءارسإلا ةعقاوب قلعتت ةفلتخم تايأور تيور دقو .

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ؛ةعصعص نب كلام نع ؛كلام نب سنأ نع هدنسب ىراخبلا ىور ٠ْ
 : لاق هب ىرسأ ةليل نع مهثدح ملسو ١

 اهبوذقا لزب هةتمسر هك نقل ذإ اهينعمم ترجل ىف لاق ايزو يحل قا اسي # 7+
 ىلإ هرعش ةرقن نم لاق ؛هب ىنعي اذام ىبنج ىلإ وهو دوراجلل ( ىرارلا ىأ ) تلقف ءهذه ىلإ هذه نيب ٠
 ناميإ ءولمم بهذ نم تشطب تينأ مل ؛ىبلق جرختساف . ةنرتش ىلإ ههف نب لوني حسو رج ١
 .ةوراجلا لاف («ضيبأ ر امحلا قوفو لغبلا نود ةبادب تين مث . ديعأ مث «ىشح مل ٠ «ىبلق لسغف ٠ْ
 ىنأ ىتح ؛ ؛ليئاربج ىب قلطناف ؛ ؛هيلع تلمحف ؛هفرط ىصقأ دنع هوطخ عضي . معن.سنأ لاق :قاربلاوهو ش٠
 لاق ؟ هيلإ لسرأ دقوأ ليق دمحم لاق ! كعم نمو لاق ليئربج لاق ؟ اذه نم ليق حتفتساف « ءايندلا ءامسلا |[
 درف هيلع ملسف ؛مدآ كوبأ اذه لاقف ؛م دأ اذإف تصلخ املف «حتفف . ءاج ءيجعأ معنف . هب ابحرم ليق معن ش٠
 اذه نم ليق «حتفتساف «ةيناثلا ءامسلا ىلإ ىب دعص مث ؛ حلاصلا ىبنلاو ؛حلاصلا نبالاب ابحرم لاقف مالسلا ْ
 . ءاج ءيجلا معنف ءهب ابحرم ليق معن لاق هيلإ لسرأ دقوأ لبق ؛دمحم لاق ؟ كعم نمو ليق «ليئاربج لاق ٠ْ
 تملسف امهيلع ملسف ىسيعو ىبحي اذه لاق ,ةلاخ انبا امهو ىسيعو ىبحيب اذإ ؛,تصلخ املف «حتفف ٠ْ
 . حلاصلا ىبنلاو حلاصلا خألاب ابحرم: الاق مئادرف امهيلع ش٠

ْ 



 ؟ كعم نمو لاق .ليئاربج لاق ؟ اذه نم ليق «ليئاربج حتفتساف . ةثلاثلا ءامسلا ىلإ ىب دعص مث

 لاق .فسوي اذإ تصلخ املف «حتفف «ءيجلا معنف هب ابحرم ليف معن لاق ! هيلإ لسرأ دقوأ ليق ءدمحم لاق

 . حلاصلا ىبنلاو حلاصلا خألاب ابحرم لاق مث ءدرف هيلع تملسف ؛هيلع ملسف فسوي اذه

 لاق ؟كعم نمو لاق ليئاربج لاق ؟ اذه نم ليق حتفتساف ةعبارلا ءامسلا ىلإ ىب دعص مث

 ملسف ليق «سيردإ اذإ تصلخ املف ءاج ءيججأ معنف هب ابحرم ليق معن لاق هيلإ لسرأ دقوأ ليق ءدمحم
 ظ . حلاصلا ىبنلاو حلاصلا خألاب ءابحرم لاق مث ءدرف هيلع تملسف ؛هيلع

 كعم نمو ليق «ليئاربج لاق ؟ اذه نم ليق «حتفتساف ةسماخلا ءامسلا ىَنأ ىتح ىب دعص مل
 لاق «نوراهب اذإ تصلخ املف ؛ءاج ءيجلا معنف ءهب ابحرم ليق «معن لاق هيلإ لسرأ دقوأ ليق ءدمحم لاق

 .حلاصلا ىبنلاو «حلاصلا خألاب ابحرم لاق مث ؛هيلع تملسف هيلع ملسف نوراه اذه

 نمو ليق «ليئاربج لاق ؟ اذه نم ليقف «حتفتساف «ةسداسلا ءامسلا ىتأ ىتح ىب دعص مث

 اذإ تصاخ املف «ءاج ءىجما معنف هب ابحرم ليق ءمعن لاق ؟ هيلإ لسرأ دقوأ ليق .دمحم لاق ؟كعم

 املف ؛حلاصلا ىبنلاو حلاصلا خألاب ابحرم : لاق مث درف هيلع تملسف «ةيلع ملسف ىسوم اذه لاق ءىسوم

 نم رثكأ هتمأ نم ةنجلا لخدي ىدعب ثعب امالغ نأل «ىكبأ لاق ؟ كيكيي ام : هل ليقف ءىكب تزواجت

 ظ . ىتمأ نم اهلخد

 نمو ليق .ليئاربج لاق ؟ اذه نم ليق «ليئاربج حتفتساف ةعباسلا ءامسلا ىلإ ىب دعص مث
 اذإ «تصلخ املف «ءاج ءيجما معنف هب ابحرم ليق . معن لاق ؟هيلإ ثعب دقوأ ليق ءدمحم لاق ؟كعم

 .حلاصلا ىبنلاو حلاصلا نبالاب ابحرم : لاق مث ءدرف «هيلع تملسف ؛هيلع ملسف ميهاربإ كوبأ اذه لاق ميهاربإ

 | اذه ام تلقف «نانطاب نارهنو «نارهاظ نارهن ءراهنأ ةعبرأ اذإو «ىهتنملا ةردس ىلإ تعفر مث

 | هلخدي. رومعملا تيبلا ىل عفر مث ءتارفلاو لينلاف «نارهاظلا امأو ةنجلا ىف نارهنف نانطابلا امأ لاق ؟ ليئاربجاي

 | لاق .نبللا تذخأف «لسع نم ءانإو «نبل نم ءانإو ءرمخ نم ءانإب تينأ مث ءكلم فلأ نوعبس موي لك
 ظ . .٠ كتمأو اهيلع تنأ ىتلا ةرطفلا ىه

 ؛مب لاقف «ىسوم ىلع تررمف تعجرف «موي لك ةالص نوسمخ ؛تاولصلا ىلع ضرف مث
 ١ ىنإو « موي لك ةالص نيسمخ عيطتست ال كتمأ نإ لاق موي لك ةالص نيسمخب ترمأ تلق ؟ ترمأ

 [ كتمال فيفختلا هلسف ؛كبر ىلإ عجراف ؛ةجلاعملا دشأ ليئارسإ ىنب تجلاعو «كلبق سانلا تبرج دق هللاو

 ىلإ تعجرف ءارشع ىنع عضوف تعجرف ؛هلثم لاف ىسوم ىلإ تعجرف ءارشع ىنع عضوف ؛«تعجرف

 سمخب ترمأف تعجرف ؛هلثم لاقف «موي لك تاولص رشعب ترمأف تعجرف «هلثم لاقف ( ىسوم
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 0 ل ا ا ل ل ل ب ل ب ا

 كتمأ لاق ٠ موب لك تاولص سمخب تلقف «ترمأ مب لاقف ( ىسوم ىلإ تعجرف ( موي لك تاولص

 :ةجلاعملا لشأ ردات كحل علو سانلا تبرج دق ىنإو 0 ل

 لاق «ملسأو ىضرأ ىنكلو ءتبيحتسا ىتح ىبر تلأس :لاق «كتسأل فيفختلا هلسف كبر ىلإ عجراف
 . ( ىدابع نع تففخو ىتضيرف تيضمأ : دانم ىنادان تزواج املف

 ) مالسلاو ةداصلا هيلع سوم ةروشعب هب عجار نأ دعب هنأ ديحوتلا باك ىف تراعبلا ةياور ىفو

 .درصأو مباسأو هوقو هاو ان ىشأ ب 00

 ل 200 يادوب ةسح لكل باكا أ ف كيل تضو امك ا

 ةيبس

 ىلعو ؛نيعمجأ ءايبنألا مأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ الا ا عل د
 نيذلا قري كلذكو عةحلاصلا ايؤرلاب ثتبث ةيحور ةمامإلا نوكت حورلاب ناك ءارسإلا نإ | اولاق 0

 . ايحور ناك جارعملا نإ اولاق

 امامإ ءايبنألاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةالص نأ ىلع هتياور قايسم لدي ام ةاورلا نم نكلو

 جرعي وهو تناك ةمامإلا نأ ىلع ةياورلا قايس لدي ام ةاورلا نمو ,ىصقألا دجسملا ىلإ همدقم دنع تناك
 . العلا تاومسلا ىلإ

 ؛ جورعلا نم لزن نأ دعب تناك ءايبنألل مالسلاو وبا اتحاو

 : كلذ ىف لوقيو

 اميركت هعم اوطبه ءايبنألا نأ رهاظلاو «سدقملا تيب ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر طبهو ١
 لبق دحأب نوعمتجي ال «نيدفاولا ةداع ىه امك ٠ ةميظعلا ةيهلإلا ةرضحلا نم هعوجر دنع ءاميظعتو هل

 ولف «هيلع ملسف نالف اذه : ليربج هل لوقي مهنم دحاو ىلع لأس املك ناك اذهلو ؛هيلإ هوبلط نيذلا
 ةالصلا هيلع لاق هنأ كلذ ىلع لدي امبو «ةيناث ةرم مهب هفرعت ىلإ جاتحا ام هدوعص لبق مهب عمتجا دق ناك

 نع مهب امامإ مهمدقتف رجفلا ةالص الإ كاذ ذإ تقو ء يجي ملو ( مهتما ةالصلا تناح املف » مالسلاو

 . 29 : لجو زع هبر نع هيوري اميف ليربج رمأ

 )١( ءارسإلا ةروس لوأ ريثك نبال ريسفتلاو " ج ةياهنلاو ةيادبلا .

 ) )5ص  ج ةياهنلاو ةيادبلا "١ .
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 نأ دعب تناك ءايبنألل ملسو هيسلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةمامإ نأ ىلع لدي مالكلا اذه نإو
 .ةقداص اير تناكو «حورلاب ناك انيهتنا امك جارعملا نأو «يلعألا قفألا نم لزنت

 «ةحيحصلا ةنسلا اهب تءاج امكو «ميركلا نآرقلا ىف اهيلع صن امك «جارعملاو ءارسإلا ةصق هذه

 ىفصن نأ نم دبال ناكف «تاياورلا فالتخالو ءاهلوح مالكلا ةرثكل «بانطإلا نم ءيشب اهانركذ دقو

 ىلص ىبنلا ةايح ىف تناك ىتلا ةيسحلا تاداعلا قراوخ مظعأ رمقلا قاقشناو اهنأ اصوصخو . اهيف لوقلا

 ابا ساب ابوي ل دما او

 ةسيرعلا دالبلا يف مالسالا رابتشلا

 ةيمالسإلا ةوعدلا لزنمو «ىحولا طبهم ةمركملا ةكم نوكت نأ 0 هنأحبس هللا 5 2

 دنع ام ردق ىلع ةيبرعلا ةفرعملا ردصم دعت : مهنمأو سانلا ةباثم اهنألو «برعلا راظنأ حمطم اهنأل ؛ىلوألا

 ىفف ؛عاتملاو بدألا قاوسأ اهبو مهمسوم ىف برعلا ىقتلم اهبو «مارحلا هللا تيب جح اهبو ءبرعلا

 الخلا ءارعشلا ىرابتي مسوملا ف مقت ىلا قوسألا ىفو «قيمع جف لك" نم برعلا ىقتلي جحلا مسوم
 . ةنجمو زاجم ىذو «ظاكع ىف

 لقتنت ثادحأ نم اهيف نوكي ام لك نإف «برعلا دالب ىف ةناكملا كلت اهل ةمركملا ةكم تناك اذإو
 هناحبس هللا ةدابعو ناثوألا مده ىلإ وعدي لوسر ةلاسر اهنم ثادحألا تناك اذإف «برعلا دالب ىلإ هرابخأ .

 . نابكرلا اهربخب ريسي نأ دبال هنإف ءهدحو ىلاعتو

 ابلاط وأ «نيدناعلا عم ادناعم ءاهل متهيو ءاهيلإ تفتلي نم مهنمو ءامامتها اهريعيال نم برعلا نمو

 ٠ . هيغتبيف « قحلل

 طارص ىلإو «قحلا ىلإ هتوعدو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رابخأ نإذ ءرمألا ناك كلذكو
 افرعتم ةمركملا ةكم ىلإ ءيجي ناك نم برعلا ن نمو «ةيبرعلا دالبلا ىف اهؤادصأ بواجتت تناك ميقتسم

 ١ امك ءاهسرديو هتوعد فرعتي نم هيلِإ لسري نم مهنمو ءملسو هيلع هللا ىلص ميركلا لوسرلا كلذ رمأ

 «هيلإ وعديام فرعتي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ هينب لسرأ ذإ «برعلا ميكح ىفيص نب مثكأ لعف

 لدعلاب رمأي هللا نإ ف : ىلاعت هلوق مهيلع الت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اولأسو اورضح املف
 انييلييي اي ل اقل( 111111141411111 1111111 14111111111111 ايلين ل

 احح ة.تيعفلا ةكعلا
 ايا ا الا .

 ش

 از 437222 و ناوضو  ئو وتو حت تتويج تت نوت تو جن جت توج تحرج وج سوت روح ون نت وحك تن جتك تو إس يتكون زور ترون وجون وجوبا تنجز

 ووك وو أه وصوص ناو وع و سوو جور جن ص سوو د



 111111111111111 111 10-111021 ل وو
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 مكلعل مكظعي ىغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنيو ىبرملا ىذ ءاتيإو ناسحالاو

 وهف انيد نكي مل نإ هنإ : لاق. 1 ا وم يملا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص لمحم ةوعد هب ترهش ىذلا ماعلا ملعلا اذهب ىرافغلا رذ ا ملسأ دقو

 .ملسو

 هللا ىلص ىبنلا ةوعدب ربخلا هءاج ذإ ملسأ دقف ءورمع نب ليفطلا وحنلا اذه ىلع ملسأ كلذكو
 ؛هيلإ وعدي امو ةربخ فرعتيل مك ارك . دقو ءاركاش افيرش الجر ناكو «ملسو هيلع ىلاعت

 : اولاَقف شيرق نم لاجر هيلإ ىشمف «ةمركملا ةكم م دق هنأ ثدحي ذإ «هناميإ ةصق انيلع صقي هكرتنلو

 يو وو

 نيبو لجرلا نيبو ءهيخأ نيبو لجرلا نيبو «هينب نيبو لجرلا نيب قرفي ءرحس هلوق امنإو ءانرمأ تتشو
 . ائيش هنم نعمست الو هنملكت الف ءانيلع لخد دق ام كموق ىلعو كيلع ىشخن اننإو ؛هتجوز

 ىف توشح ىنح هملكأ الو ائيش هنم عمسأ الأ تعمجأ ىنح اولاز ام هللاوف ١ : ليفطلا لوقيو
 مما نأ ديالو كت نمويرف ضلي نأ نمالرخ افسرك دجسملا لإ تودغ نيح ىنذأ

 لوا ىمأ لكذو : ىسفن ىف تلقق نسح مالك تعمسف «هلوق ضعب ىنعمسي نأ الإ ىلاعت هلا ىلذ
 ؛لوقي ام لجرلا اذه نم عمسأ نأ ىنعنمي امف «حيبقلا نم نسحلا ىلع ىفخي ام رعاش بيبل لجرل ىنإ
 . هتكرت احيبق ناك نإو «هتلبق انسح هب ىتأي ىذلا ناك نإف

 ءالسإلا ىلإ لام دقو ليفطلا هعبت هتيب ىلإ هتالص نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا فرصنا الو

 ىنذأ تددس ىتح كرمأ ىننوفوخي اوحرب ام هللاوف ءاذكو اذك اولاق دق كموق نإ ءدمحماي ١
 . كرمأ ىلع ضرعاف انسح الوق هتعمسف ؛كلوق ىنعمسي نأ الإ ىلاعت هللا ىبأ مث ءعمسأ الثل فسركب
 الرق تعمس ام هللاوف «ميركلا نآرقلا ىلع التو ' ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع ضرعف لاق
 عاطم ؤرما ىنإ هللا لوسر اي: :تلقو ؛قحلا ةداهش تدهشو تملسأف «هنم لدعأ ارمأ الو ؛هنم نسحأ طق
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عجي نأ هللا عداف ؛مالسإلا ىلإ مهيعادو مهيلإ عجار انأو «ىموق ىف
 اميف مهيلع انوع ىل نوكت ةيأ ىل ل

 . هيلإ مهوعدأ
ةكم نم هرون ثعبنا ىذلا مالسإلا نى مهوعلي هموق ىلإ ليفط داع

 مارحلا تيبلا هللا داز «ةمركملا 

 . ( اميظعتو اميركت

 ظ : نأرجن هرراصن دفو
 مهو نارجم دفو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةوعد اوملع امدنع اوملسأ نميو - +٠“

 نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا رمأ اوملع امدنع ؛ىراصنلا نم ءكلذ نم بيرق وأ ءالجر نورشع

 ظ : لوقي وهف قاحسإ نبال ةملكلا كرتنلو «ةشبحلا

 نم بيرق وأ الجر نورشع ةمركملا ةكمب وهو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدق

 ؛هولاسو هوملكو هيلإ اوسلجف دجسملا ىف هودجوف «ةشبحلا نم هربخ مهغلب نيح ىراصنلا نم كلذ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةلءاسم نم اوغرف املف ,ةفيرشلا ةبعكلا لوح مهتيدنأ ىف شيرق نم لاجرو
 أ نآرقلا مهيلع التو «لجو رع هللا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هلل ىلص هللا لوسر مهاعد اودارأ امع ملسو

 | هنم اوفرعو ءهوقدصو هب اونمأو هلل اوباجتسا مث «عمدلا نم مهنيعأ تضاف ميركلا نآرقلا اوعمس املف ميركلا

 . هرمأ نم مهباتك ىف مهل فصوي ناك ام

 هللا مكبيخ : مهل اولاق ءامثأ الوق اولاقف شيرق نم رفن ىف لهج بأ مهضرتعا نينمؤم هنع اوماق ام

 مكسلاجم نئمطت ملف «لجرلا ربخب مهونأتل مهل نودترت مكنيد لهأ نم مك ءارو نم مكثعب ءبكر نم

 مهل اولاقف ١ اولاق امك وأ ءمكنم قمحأ ابكر ملعن ام ؛لاق اميف هومتقدصو ؛مكنيد متقراف ىتح ؛هدنع

 . «اريخ انسفنأ لأن مل «هيلع متنأ ام مكلو ءهيلع نحن امانل «مكلهاجتال مكيلع مالم

 ضعبل ماع فصو يف ةراشإلاب هل انيبم ميركلا نآرقلا يف ءالؤه ربخ يلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو

 | يلتي اذإو *نونمؤم هب مه هلبق نم باتكلا مهانينآ نيذلا ) : ىلاعت هللا لاقف « باتكلا لهأ

 | نوتؤي كئلوأ *نيملسم هلبق نم انك انإ , انبر نم قحلا هنإ هب انمأ اولاق مهيلع

 | اوعمس اذإو *نوقفني مهانقزر امثو ةئيسلا ةئسحلاب نوءرديو اوربص امب نيترم مهرجأ

 ا لاا نوزتإا ناوين توتا ونود وسو ووتر تورو ووو ييميفما

 نيني
٠ 

 ١ *نيلهاجلا يغتبن ال مكيلع مالس ؛مكلامعأ مكلو انلامعأ انل اولاقو هنع اوضرعأ رغللا

 ٠ ظ . ""(كيدتهملاب ملعأ وهو عءاشي نم يدهي هللا نكلو 0 تببحأ نم ىدهت ال كنإ

 ؛ هيي ااا اني نا ليس ا ا ااا

 ةبدمحملا ةثعبلا
 احح ححح
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 سس "هي

 11011000 ا يي ببي لا

 يهدد

 ا

 ملو « مهنع ربخلا كل انركذ نيذلا نارجم يراصن يف تلزن تايآلا هذه نأ نورثكألا حجر دقو
 وه يراصنلا نم هباحصأو يشاجنلا يف لزن ىذلا نإ قاحسإ نبا لوقيز ؛ هعابتأو يشاجنلا يف تايآلا نكت
 دوهيلا اونمأ نيذلا ةوادع سانلا دشأ ندجتل ) : يلاعتو هناحبس هللا لوقي ذإ «ةدئاملا ةروس يف ءاج ام
 نأب كلذ ءىراصن انإ اولاق نيذلا اونمآ نيذلل ةدوم مهبرقأ ندجتلو ءاركرشأ نيذلاو
 *نيدهاشلا عم انبتكاف انمآ انبر نولوقي «قحلا نم اوفرع امب عفدلا نم ضيفت مهنيعأ ىرت لوسرلا ىلإ لرنأ ام اوعمس اذإو *نوربكتسيال مهنأو ءانابهرو نيسيسق مهنم
 *نيحلاصلا موقلا عم انبر انلخدي نأ عمطنو قحلا نم انءاج امو هللاب نمؤنال امو
 ءارج كلذو اهيف نيدلاخ « راهنألا اهتحن نم يرجت تانج اولاق امب هللا مهاتآن
 004« يئسحملا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا صرع
 لئابقلا ىلع هسفن

 هللا ةمحرو ؛تقولا اذه ىف هموق نمؤي نأ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا سكي - 4
 ىف مهناميإ نم سكي دق ناك اذإف ؛لاوحألاو نامزلا نم راودأ دعب نكلو «ناميإلا ىلع مهلمحم دق ىلاعت
 حونل لاق امك هل لقي مل ىلاعت هللا نأل ؛ثادحألا بقاعت دعب مهناميإ نم سأيي مل وهف ءتقولا كلذ
 . ؟(نمأ دق نم الإ كموق نم نمؤي نل هنإ ) : مالسلا هيلع

 هنإف ,ةلوجلا هذه ىف ىذألا الإ هموق نم دجي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ناك اذإو
 انيأر دقو ءاليبسم مهبولق ىلإ قحلا لوق دجي نم هيلإ نودفي وأ ءجحلا ىلإ نودفي نيذلا ضعب ىف دجو
 نآرقلا نوعمتسيو «ةيبرعلا لئابقلا نم داحأ ءيجيف ةمركملا ةكم جراخ ثعبني مالسإلا رون ناك 521
 ؛نيدجاس هلل اورخ ميركلا نآرقلا مهيلع ىلت اذإف ءهنسحأ نوعبتيف «لوقلا نوعمتسسي نمب مهر ميركل
 ٠ . مهماوقأ دعب نم وعدي مث

 ىف مهوعدي جحلا مسوم ىف لئابقلا ىلإ مدقي نأ ملسو هيلع يلاعت هللا ىلص ىبنلا ىأر دقو
 دقو «ميركلا نآرقلا مهيلع ولتيو «قحلا ىلإ مهوعدي ؛ةلبق ةلبق مهيلإ بهذي ىنم ىف اهنولزني ىتا مهام
 ىلاعت هللا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا وعدي ذو ءاهاعبتي نأ نايرحتي اناكف «بهل وبأ ,لهج وبأ مهسأر ىلعو ؛هللا ليبم نع اودصيل قحلا ةرادع ىف نوجلي نيذلا ىربناف «كلذب شيرق تسح
 سكسي ااتيبللا
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 ىنباي :٠ لوقيف نابوانتي امهو بهل و بَأو لهج وبأ ىدصتي « اوحلفت هللا الإ هلإ ال اولوق «سانلا اهيأي :٠ هلوقب

 ؛ةلالضلاو ةعدبلا نم ءاج ام ىلإ ءمكقانعأ نم ىزعلاو تاللا اوخلست نأ ىلإ مكوعدي امنإ اذه نإ «نالف

 . (هنم اوعمست الو «هوعيطت الف

عدي هللا ليبس نع نودصي نيذلاو ءاهقيرط لخأت ةيدمحملا ةوعدلا تناك اذكهو
 رون نكلو ءاهنورث

 «ةوعدلا ىلع بئاد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ءراصبألا هنع ىمعتالو ؛ةلالضلا هئفطت ال قحلا

 سانلا مالعإ نإ ؛ةباجتسالا رادقم نكي امهمو 5 اهزهتناف « هعابتا نع ةلفغ دجو امبرو «هرقراف وأ هوعبتا

 . اهطبحي اهيف ريكفتلا درجمو «ناثوألا ىف ريكفتلا ىلإ ناهذألا هبني ديحوتلا ةديقعب

 ضرعي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك ١ : لاق هنأ ىرهزلا باهش نبا نع ىور دقلو

 كلذ عم مهلأسي ال «موق فيرش لك ملكيو ,مهفارشأ بطاخيو ءمسوم لك ىف برعلا لئابق ىلع هسفن

 نمو «كلذف ؛هيلإ وعدأ ىذلاب مكنم ىضر نم ( عيش ىلع اأدحا هركأال ١ لوقيو (هوعنميو هووُوي نا الإ

 ؛ ىبر ةلاسر غلبأ ىتح «لتقلا نم ل داري اميف (ىنوعنمت ىا) ىنوزر نأ ديرأ أمنإ ههركأ مل هرك

 5 ( ءاش امب ىنبحص نملو ؛ىل ىلاعت هللا ىضقي ىتحو

 لبق نم مهينأي وهف «ةمكحلاب مهوعدي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ اذه نم ىرنو
 ىلإ عدا ) ىلاعت هللا لاق امك مهنيدت ةبراحمب ءادتبا مهيتأي الو «ةدجنلل مهبحب برعلا نع رهش ام

 . 26 نسحأ ىه ىتلاب مهلداجو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس

 : لوقي ناك نم مهنمو ءدرلا نسحي نم مهنمو ؛قحلا ةوعد لوبحي ال تاعامجلا رثكأ ناكو

 ةقبر نم اوجرخي نأ نوريثكلا عطتسي مل نإو ءمهتدقأ ىغصت تناك داحآلا ضعب نكلو .كمرقب قحلا

 . ةدحاو ةعفد هيلع مه ام

 ىبنلا ناك رخآ نم ليملاو ؛داحآلا ضعب نم دصلاو «تاعامجلا نم دودصلا عمو - ٠6

 . برعلا لاوحأب سانلا ملعأ نم وهو «قيدصلا ركب وبأ هعمو فارشألاو

 اهنم تدبو ؛عامتسالا ىلع تلبقأ دق تاعامج تناك ؛:تضرعأ ىتلا لئابقلا راوجب ناكر

 تاعامجلا ضعب نع اربخ كل ركذنلو «نيبنس ام ىلع «جرزخلاو سوألا اتليبق تناك ىتح «ةباجتسالا
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 ةوقو «ةعنملا ىلع مهتردق ىلع لدت ةبواجم مهمالك ىف دجنسو «برثي لهأب ءاقللا لبق ءءادتبا تلام ىتلا

 ةميركلا هسفن هضرع تارم ىدحإ ىف بحص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ميعنوبأ ىور

 نم ةليبق نيبو ءركب ىبأ نيب ناكو ءامهنع ىلاعت هللا ىضر ركب ابأو بلاط ىبأ نب ىلع لئابقلا ىلع
 . ليوط ثيدح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيبو مهنيب ىرج مث ؛ةدومو ةلص ةبلعت نب نابيش

 00 . ةبلعت نب نابيش ىنب نم : اولاق ؟ موقلا نمم :موقلا ابطاخم ركبوبأ لاق

 رع نم ءالؤه دعب سيل ىمأو تنأ ىبأب :لاقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تفتلاف
 ؛ ةصيبق نب ءيناهو ءورمع نب قورفم موقلا ىف ناكو «سانلا ررغو ؛مهموق ىف ررغ ءالؤهو «مهموق ىف
 دق ناكو ورمع نب قورفم اسلجم ركب ىبأ ىلإ سانلا برقأ ناكو «كيرش نب نامعنلاو ؛ةثراح نب ىنثلاو
 ؟ مكيف ددعلا فيك ركبوبأ هل لاقف اناسلو انايب مهيلع بلغ

 . ةلق نم بلغن نلو ؛فلأ ىلع ديزنل انإ :ورمع نب قورفم هل لاقف

 ىلع حالسلاو «دالوألا ىلع دايجلا رثؤنل انإو بضغن نيح ءاقل نوكن ام دشأ انإ : قورفم لاقف
 . ( ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىأ) شيرق وخأ كلعل ءانيلع ليديو ةرم انليدي هللا دنع نم رصنلاو «حاقللا

 . اذ وه اهف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هنأ مكغلب دق ناك نإ : ركبوبأ لاقف
 ؛هل ابطاخم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تفنلا مث . كلذ لوقي هنأ انغلب :قورفم لاقف

 ظ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف . هبوثب هلظي ركب وبأ ماقو ؛سلجف
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 ىنورصتتو ىنووُؤت ناو هللا لوسر ىناو هل كيرشال هلحو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ مكوعدأ
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 ١ ,هلوسر تبذكو هللا رمأ ىلع ترهاظت اشيييرف نإف هب ىنرسمأ ىذلا ىلاعت هللا نع ىدؤأ ىتح

 ٠ ديمحلا ىنغلا وه هللاو ءقحلا نع لطابلاب تنسغتساو .
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 . شيرق اخأأي اضيأ مالإو : قورفم لاقف

 مكبر مرح ام لئأ اولاعت لق) : ىلاعت هللا لوق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر التف

 نحن قالمإ نم مكدالوأ اولتقت الو ءاناسحإ نيدلاولابو ءائيش هب اركرشت الأ مكيلع

 ىتلا سفنلا اولتقت الو «نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا اوبرقنالو ءمهايإو مكقزرن
 ىتلاب الإ ميتيلا لام اوبرقتالو *نولمعت مكلعل هب مكاصو مكلذ «قحلاب الإ هللا مرح

 الإ اسفن فلكن ال ءطسفلاب نازيملاو ليكلا اوفوأو ؛هدشأ غلبي ىتح نسحأ ىه

 هب مكاصو مكلذ ءاوفوأ هللا لهعبو (ىبرق اذ ناك ولو ءاولدعاف متلق اذإو ءاهعسو

 نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف اميقتسم ىطارط اذه نأو *نوركذت مكلعل

 ظ . 276 نوقتت مكلعل هب مكاصو مكلذ ءهليبس
 ناك ولو ءضرألا لهأ مالك نم اذه ام هللاوف ؟ شيرق اخخأ اي اضيأ وعدت مالإو «قورفم لاقف

 ظ . هاتفرعل مهمالك

 ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ) :يلاعت هللا لوق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر التف

 ."”(نوركلت مكلعل مكظعي ىغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنيو ؛يبرقلا ىذ ءاتيإو

 موق ءاسأ دقلو «لامعألا نساحمو «قالخألا مراكم ىلإ شيرق اخأ اي هللاو توعد : قورفم لاق

 .كيلع اورهاظو «كوبذك
 انخيش ةصيبق نب ءيناه اذهو : لاقف ؛ةصيبق نب ءيناه مالكلا ىف هكرشي نأ بحأ هنأكو

 ظ . انئيد بحاصو

 ءانتيد انكرت نإ ىرأ ىنإو . كلوق تقدصو «شيرف اخأ اي كتلاقم تعمس دن ءيناه لاقف

 ىأرلا ىف ةلز - هيلإ وعدنام ةبقاع ىف رظننو «كرمأ ىف ركفتن مل .. انيلإ هتسلج سلجم كنيد ىلع كانعبتاو

 مهيلع دقعن نأ هركن اموق انئارو نم نإو «ةلجعلا ىف ةلذلا نوكت امنإو «ةبقاعلا ىف رظن ةلقو «لقعلا ىف ةشيطو

 .رظنتو رظننو «عجرتو عجرن نكلو ءادقع
 . انبيرح بحاصو انخيش ىنثما اذهو : لاقف ؛ةثراح نب ىنثملا مالكلا ىف هكرشيتنأ بحأ هنأكو

 ؛هب تملكت ام ىنبجعأو «شيرق اخأ اي كلوق تنسحتساو ؛كتلاقم تعمس دق :ىنثملا لاقف

 : نيزيح نيب انلزن امنإ انإو ءانيلإ هتسلج سلجم كايإ انعابتاو اننيد انكرتو .ةصيبق نب ءيناه باوج وه باوجلاو
 . ةوامسلا رخآلاو ؛ةماميلا امهدحأ
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 . نازيحلا ناذه امو :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 «ىرسك راهنأو سراف ضرأف رخآلا امأو «برعلا ضر ؛ربلا فوفطف امهدحأ امأ : ىنثملا هل لاقف

 هيلإ انوعدت ىذلارمألا لعلو ءاثدحم ىوؤنالو اثدح ثدحن ال : ىرسك انيلع هذخأ دهع ىلع انلزن امنإو
 دالب ىلي ناكام امأو «لوبقم هرذعو ءروفغم هبحاص بنذف «برعلا لي امم ناك ام امأف كولملا ههركي ام
 برعلا ىلي امث كعنمنو فرصنت نأ تدرأ نإف ؛ لوبقم ريغ هرذعو «روفغم ريغ هبحاص بنأف «سرأف

 نيدب موقيال هنإ «قدصلاب متحصفأ ذإ «درلا متأسأ ام : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 . هبناوج عيمج نم هطاح نم الإ هللا

 ىتح ءاريسي الإ ءاوثبلت مل نإ ؛متيأرأ ٠ ابطاخم : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق مث

 مهللا» : ديت واما لب ردن ا يابا يرو مايروح اح

 . ( شيرق اخأاي كل كلذ نإ

 ارشبمو ادهاش كانلسرأ انإ 7 : يلاعت هللا لوق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر التف
 .206 ارينم اجارسو «هنذإب هللا ىلإ ايعادو *اريذنو

 . ركب ىبأ ىدي ىلع اضباق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ضهن مث

 نم هيف امل انبتك ءادج بيرغ ثيدح اذه :ربخلا قاس نأ دعب ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا لوفي
 8 «7(برعلا ةحاصفو ؛ميسشلا مراكمو قالخألا نساحمو «ةوبنلا لئالد

 قو ءييق سراق ىلع ذورصنيم مهنأ مهل أبت ملسو هيلع ىلاعت كلا ىلص ىلا أ ريخلا ىف

 ءاريثك هللا اودمحا ) : ام لاق دقف « ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا كلذ نلع نلعأو ءالعف اورصتنا

 : رومأ ىلع لدي ليوطلا ربخلا اذه نإو « سراف لهأب ةعيبر ءانبأ رفظ دقف

 رق لارا بارما هيو اهنا روبل يلم نع بلا علا

 ىلع ادييأت ىقلي ناك هنأو ماشلا ىف مورلل ةمخاتملا م أءسرافل ةمخاتملا لئابقلا نم اوناكأ أ ءاوس «جحلا مسوم

 ا

 ؛درمت ةمث ناك نإو ؛مهفت نسح اضيأ ىقلي نأك ءادودص ىقلي ناك امك هنأ - اهنمو (ب)

 . سلجم درجمب اوريغيل هيلع مه ام اوكرتي نأ نوديري ال مهنأ هؤشنمو

 )١( ص  ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا (؟) .غ6 40 : بازحألا ةروس ١44 , ١58 .
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 نوكي ةسفانم نوكت ال ثيحو اشيرق تلضأ ىتلا ىه ءفرشلاب ةرطيسلا بحو ةسفانملا نأ - اهنمو

 .ريكفتلاوربدتلا

 ظ : سرفلاو رمورلا نيب ام

 دالبلا راوج ىف سرفلا ةميزه نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هب أبنت ام ةبسانلو - 5
 سرفلا نأو ؛مورلل سرفلا ةبلغ نم نيملاعلا بر نم لزنملا ميركلا نآرقلا ؤبنت ركذن بلاك رمألا عوقوو «ةيبرعلا

 مهبلغ دعب نم مهو «ضرأألا ىندأ ىف مورلا تبلغ *ملآ 9 : ىلاعت هللا لوق ىف دعب نم نوبلغيس
 916 هلارصنب نونا حرفي ذوي «دعب نمو لبق نمرمألا هل نين عضب ىف *نويغيس

 مهو ؛مهيلع اورصتناف «مورلا لاتق ىلإ سرفلا داق ىرسك نأ نوخرؤملاو ةريسلا ءاملع ركذ دقلو
 اذهب نوزتعي نوكرشملا ناكف ءدحاو لالض نع ناردصيو «نائوألا ةدبعك مهف ؟ رانلا ةدبع نم

 لهأ نوملسملاو ؛باتك لهأ اوسيلو «نويمأ مهنأل ؛نيملسملا ىلع نورصتنيس ةلاحم ال مهنأ ءرصنلا
 ؟ نورصتنيس مهنأب ماهيإلل مهب نوليطتسيو ؛مهنوبراقي نمث ةرخافملا تناكف «باتك لهأ ىراصنلاو «باتك

 دعب نم مهو ؛ضرألا ىندأ ىف مورلا تبلغ *ملا ) يلاعت هللا لوق لزنف «نيملسملا ىلع

 .تاميركلا تايالا رخآ ىلإ 4 مهبلغ

 نينس عضب ىف نوباغيس :قيدصلا ركب وبأ هل لاقو ءاوبلغي نل مورلا نإ نيكرشملا ضعب لاق دقو
 مورلا رصني مل نإو ؛ناهرلا كرشلا رسخ اهيف مورلا رصتنا نإ ءنينس عست ىف ؛لبإلا نم ددع ىلع انهارتف

 . هيلع انهارت ام عفدي نأ هيلع ركبوبأ ناك اهيف

 رجاه نأ دعب ناك رصنلا كلذ نأ رهظيو ءركب ىبأل ناهرلا ناكف «ةدملا هذه ىف مورلا رصتنا دقو

 .. ةئيدلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل
 : لوقيف ءربخلا كلذ هذه ىف ركذي ريثك نبا ظفاحلاو

 هعم قبب مل ىتح ؛هرسكو ؛هرهنف ؛هدالب ىف هسفنب ( لقره ىأ ) هازغ ىرسك نأ روهشلا ؛
 ردقي ملو .. هيلع تقاض ىتح «ةليوط ةدم ىرسك اهرصاحف ؛:ةينيطنطسقلا ةنيدم الإ ( لقره ىأ)

 ىأ ) مهينأت تناكف «رحبلا ةيحان نم رخآلا اهفصنو ربلا ةيحان نم اهفصن نأل ءاهتناصحل . دلبلا حتف ىلع
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 ةذنع نأ 3 ( رصيف هعواطف ( ٌةريُ 0 ؛ مادخو ؛راوجو 0 ءرهاوجو «بهذ نم ءايندلا

 ليصخن ىف ىعسيل ؛هتكلمم هيلاقأو «ماشلا دالب ىلإ جورخلا نم هنكمي نأ ىرسك لأسو !هبلط ام عيمج
 . هلصاوحو هرئاخذ نم كلذ

 رو ءاهلاجر ىف التو داش اهيف تاق سراف رو رمال

 اهيفو «نئادملا ىلإ ىهننا ىتح ؛لتقي لزي ملو .. ىرسك عم مهرثكأ ناك دقو ةلئاقملا نم اهب ناك
 ءهدلو 9 قلحو «هءأسن ريا ؛هلاومأو هلصاوج عيمج ذخخأو ءاهب نم لتقف رسل ةكلمم ىسرك

 ام اذه : لوقي ىرسك ىلإ بتكو «ةلذلاو ناوهلا ةياغ ىف هموق نم ةرواسألا ثعبو ,رامح ىلع هبكرأو
 ... هذخف تبلط

 ردقي ملف مهراصح ىف دجف ( ةينيطنطسقلا ) دلبلا ىلع هقنح دتشاو ءىرسك ىمعلا باصأ
 : ءيش ىلع

 ىف سرفلا بلغ كلذبو «ةديكم دعب ةديكم رصيق ة ةديكمب بزح نأ دعب هدلب ىلإ ىرسك داع

 . ؟الدعب نمو لبق نم مألا هللو ءلبق نم مررلا اوبلغ امك ضرألا ىندأ

 امك «ءىرسك ىلع نابيش ونب هب رصتتنا امل دادتمأ ه هركذ نأل ماقملا اذه ىف ربخلا كلذ ركذ دقو
 رجلا لبق تاك هاو نأ «عضوم ريغ ف ل نيمحقم انو ملسو يلع يل هلل ىلص ىنل أب

 . لعب نم سرأف ىف مالسإلا رصنب ناذيإ هنألو «اهدعب ام نإ تدتمأو

 نم ةرجهلا لبق ناك امو ؛لئابقلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاقتلا ىلإ كلذ دعب دعنلو
 . اهل ديهمت

 10111111 2 يي ع يع

 لا
 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ

 ننجح



 ملسو هيلع هللا ىلص هؤاقتلا

 ظ جرزسخلاو سوألاب
 «لوقلا نم انفلسأ امك لئابقلا ىلع هسفن ضرعي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ذخأ -

 ىلإو «ةيمالسإلا ةوعدلا هيلع ضرع الإ ةمركملا ةكم ىلإ ءاج دق ليبق نم ًالم نأ جحلا مسوم ىف ملع امو
 لوقي هموق ىف ريبك دوجوب ملع امو .هللا لوسر د يي ع ناميإلاو «ديحوتلا

 هيلع مالسإلا ضرع الإ عبتيف

 اورواج نممو «مورلا ارواج نمم اهبوسنجو ةيبرعسلا دالبلا لامش نم نيريثكب ىقتلا دقو
 ؛ةوخن مهيف ناك نم برعلا فارشأ نم مهيف ىأر نم سراف رواج ىتلا ةعيبر نم ىقل نأ بقعو «سرفلا
 . برثي نم لاجر ضعبب ىقتلا بجاولا كاردإو ةفرعمو

 ؛ناميإلا ىلع عابتالا دعب ةرصنلاو ديبأتلا ىلع قافتالا ناك مث ءمهنم تاعامجب الوأ ىقتلا
 . ىلاعتو هناحبس هللا نم ىدهو

 دوهيلا ناك اهلهأ نأل كلذ ؛ةيدمحملا ةوعدلا لبقت ىتلا ضرألا اهيف امو ءاهلاوحأب برثي تناكو

 | «نيينو نيدما لهأ ناكو ءاوفقث منو ءارناك امثيح دوهيلا أشك «قافو ىلع مهعماونوكي ملو مهنويراحب
 | هللا لاق امكو «نيينثولا ىلع دوهيلا رصني ثوعبم ىبن نآلا هنأ مهل نوركذي وناكف «باتك لهأ دوهيلاو

 نوحتفتسي لبق نم اوناكو مهعم ال قدصم هللا دنع نم باتك مهءاج املو» :ىلاعت

 ""«نيرفاكلا ىلع هللا ةنعلف «هب اورفك اوفرع ام مهءاج املف اورفك نيذلا ىلع

 .ةيدمحما ةثعبلل كاردإو «ةوبنلل ةفرعم مهيدايأ نيب تناك كلذبو

 ءاديدش مهنيب فالخلا ناكو «جرزخلاو سوألا ىتليبق ىلإ نومتني برثي لهأ ناك كلذ قوفو
 نتفلا روذب ءاَقلإو ,تاعامجلا قيرفت ىف مهنأشك «ىدوهي لمعب مهفالخ ناك امبرو «نولتاقتي اوناكو

 عقت برحلاو ءارمتسم برثي ىتليبق جرزخلاو سوألا نيب رفانتلا ناكف . هلظ ىف نوشيعي عمتجم ىأ ىف

 جراخلا نم ةرصن وأ ةجاح ىف اوناكف «نيرخآلا ىلع شيرقب راصنتسالاب مهي نم مههيفو «رخآل تقو نم
 | عماجلا وه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ناكف ؛مهنيب فلؤي نمب نوبحري اوناكو «رحانتلا ىلاوتلو
 نيب فلأف ءءادعأ متنك ذإ اوركذاو» : ىلاعت لاق امك ؛مهبولق نيب فلؤملا ىلاعت هللاو مهني
 . «اهنم مكذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو ءاناوخإ هتمعنب متحبصأف ءوكبولق

 .49 : ةرقبلا ةروس )١(

 ل ةيدممملا ةثعبلا
 كا اشلا

 مقفي ةنن دي يينهييميينفقلا
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 ىتح هومنلا قيرط ىف راس مث ءداحآلاب جرزخلاو سوألا نم برثي لهأب لاصتالا أدتبا -
 . نيترم ترركتو ؛ةعيبلا تناك مث ؛تاعامجلاب لاصتالا راص

 الجر ناكو ءاجاح ةمركملا ةكم فوع ىنب نم وهو تماصلا نب ديوس مدق هنأ قاحسإ نبا ىوري

 . هموق ىف عومسم توص هلو ارعاش ناكو ؛هفرشو هدلجل ؛لماكلا هموق ىف ىمسي اعيفر هبسنو «افيرش
 . مالسإلا ىلإ هاعدو هب ىقتلاف ؛هب عمس نيح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا هل ىدصتف

 . تاءوبنلاب ملعلا هل دهمي ملع ىلع ناك لب «ملع ىلع سيل اييارعأ نكي مل هنأل ةبواجم امهنيب تناكف

 لاف . ىعم ىذلا لثم كعم ىذلا لعلف : ديوس لاقف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هاعد

 - نامقل ةمكح ىنعي - نامقل ةلجم لاق ؟ كعم ىذلا امو : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف ؛هيلع اهضرعف . ىلع اهضرعا : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ءرونو ىده ىلع ىلاعت هللا هلزنأ نآرق اذه ءهنم لضفأ ىعم ىذلاو : نسح مالكلا اذه نإ :١ ملسو هيلع |
 لوقلا اذه نإ : لاقو هنم دعيي ملف ؛مالسإلا ىلإ هاعدو ؛ميركلا نآرقلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص الت مث |
 ثاعب ةعقاو لبق هلتق ناكو . جرزخلا هلتق نأ ثبلي ملف هموق ىلع مدقو «ةنيدملا ىلإ هنع فرصنأ مث .نسح ش1
 . جرزخلاو سوألا نيب تناك ىتلا ٠

 هئاقل ىف هعم تناك مالسإلا تامدقم نإو ءاملسم لئق هارنلانإ نولوقي هموق نم لاجر ناك دقلو ٠ْ
 نأ ىلع لدي اذهو « نسح لوقلا اذه نإ :٠ ميركلا نآرقلا ىف لاق ذإ ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب |
 تاعامج كلذ دعب نم ءاج دقلو «كلذ نم ىلعأ ميركلا نآرقلا فصو ناك نإو «ناميإلل حتف دق هبلق |
 ىأ ,جرزخلا نم مهموق ىلع شيرق نم فلحلا نوسمتلي «عفار نب سنأ مهسأر ىلع سوألا نم 1
 ظ . جرزخلا نم مهورصنيل شيرق عم افلح اودقعيل ٠ْ
 ريخ ىف مكل له :لاقف «مهيلإ سلجف «مهائأف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهب عمس ٠ْ
 اوكرشيالو «هللا اودبعي نأ ىلإ مهوعدأ دابعلا ىلإ ىلاعت هللا لوسر انأ ٠ لاقف ؟ كاذ امو: اولاق ؟ ها ٠

 . ميركلا نآرقلا مهيلع التو مالسإلا مهل ركذ مث( باتكلا ىلع لزنأو ءائيش هب ش٠

 يقل ورخام الطرق د ديلا لاق تهم زو ساير ل ستان ميقا فاك 7
 ىلإ اوداعو «ذاعم نب سايإ تمصف . اذه ريغل انئج دقل ىرمعلف «كنع انعد : هل لاقو ةعامجلا سيئر ٠

 11 ل للا لل ملال يبي يبف ب

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا مئاخ حج
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اهي نوعمسي اولي مل مهنإهموق نم هتوم رضح نم لاق دقو «سايإ تام مث ةنيدلا
 ةحبسيو ةرب هلل ل

 كردت ةبيط اسفن هللا هاطعأو «هتريصب رانأ دق ىلاعت هللا نإو ءاملسم تام هنأ ىف نوكشي اوناك امف هدمحيو

 ش . ىلاعت هلل تصلخ ذإ هب نمؤتو «هعامس لوأ دنع قحلا

 : ثاحب موي
 ؛ةميظع ةلتقم مهنيب تناكو ؛ جرزخلاو سوألا هيف لئاقت «ةروما ةنبدماب عضوم ثاعب - م

 مهخويش نم ريثك نبا لوقي امك قبي ملو ؛مهئاربكو جرزخلاو سوألا فارشأ نم ريثك قلخ اهيف لئق
رعو «ةمركملا ةكم نم سوألا ةدوع بغ كلذ ناكو «اهبانب اديدش اضع برحلا مهتضعف ؛ لياقلا الإ

 ض

 تفر نعل هرتز مهخلو فانيلا ار: وبلال طق نمو للعم راق ىلع بلا

 نم ثدحي مهرحانت ىف ءايحألا نأكو ءارون بلقلا ىف دجوت نايحألا نم ريثك ىف ةدشلا نإو
 . بلاس رخآلاو بجوم امهدحأ نيكيش كاكتحا نم ثدحي ىذلا رونلاك ءيضي رون مهماحتلا

 ريكفتلل برثي لهأ ةيعاد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةوعد دعب هذه ثاعب ةعقاو تناك دف

 ءادتبا ناك هنإف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هئعبب ةضراع ةفرعم مهدنعو «مالسلاو ةالصلا هيلع هب ءاج اميف

 . اداحأ نولخدي اوناك نأ دعب «تاعامج هيف برثي نم سانلا لوخدل

 : تلاق اهنأ ءاهنع ىلاعت هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع هدنسب هحيحص ىف ىراخبلا ىور دقو ]

 هللا ةمعنل هبلق حتفو «نانئمطالاو مالسلا درب بلط ءاهب ىوتكا نمو «برحلا رانب اووتكا دقل

 .ىلاعت

 راسصن'الا مالسسإ ءدب

 . اجاوفأ اجاوفأ ىلاعت هللا نيد ىف نولخدي

 ةرسأب مهل نكت ملو ءهب نوسنأتسيف «مهرئاشع ىف مالسإلا ةمعن نوركذي اوناك داحآلا كيأوأ نإ

 هللا ىلص ميركلا هتيب ىلع دقحلا اهراثأوأ «دسحلا وأ «ةسفانملا اهتبجح ؛ةوادع مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا

 نع دصت ىتلا عناوملا نوكت نأ ريغ نم «هعابتا تابجومو «قحلا ة ةفرعم مهنيب تدجوف ؛ملسو هيلع ىلاعت
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 ؛اهيلإ لخدي نأ نم قحلا رون عنمتف ءءاضغبلاو ةوادعلا نم فالغب بولقلا فلغت ىتلاو «ىلاعت هللا ليبس
 ْ ظ .اهرينيف

 لئابقلا ىلع مالسإلا ضرعي مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاو ثاعب بقع ناك ىذلا مسوملا ىف

 نوسلجي الفأ لاق ءال اولاق ؟ دوهي ىلاوم نمأ : لاق ءجرزخلا نم رفن : اولاق . متنأ نم : مهل لاقفا
 نآرقلا ءمهيلع التو ؛مالسإلا مهيلع ضرعو «ىلاعت هللا ىلإ مهاعدف اوسلجف «ىلب اولاق ؟وكملكأ

 نإ اولاق ءيش مهنيب ناك اذإ اوناكف مهدالبب مهوزغ اوناكو ناثرأ باحصأ كرش لهأ مه اوناكو «ملعو
 نآرقلا ررق امك كلذب ملع مهدنع ناكو ؛مرإو داع لتق لثم مكلتقنف «هعبتن «هنامز لظأ دق «نآلا اثوعبم ايبن
 ظ . ميركلا

 املف «ةيمالسإلا ةركفلا مهنيب اودجوأ دق ءمالسإلا ةشاشب اوقاذو «لبق نم اوءاج نيذلا رفنلا إو
 . دوهيلا مالك مهنيب اميف اوركاذت ءهللا ىلإ مهاعدو طهرلا كلذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ملك

 ١ ( هيلإ مكنقبسي الف دوهي هب مكدعوت ىذلا ىبنلا هنأ هللاو نوملعت : موقاي :٠ ضعبل مهضعب لاق

 دوسي نأ اودارأو «هب اوقدصو ؛هيلإ مهاعد اميف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اوباجأ كلذل
 000 ىلاعت هللا ىلص ىبنلل اولاقف «مهل ريخلا قيرط مالسإلا نوكي نأو «مهموق قحلا قبتسي نأو ؛مهنيب مالسإلا

 الف «كيلع ىلاعت هللا مهعمجي نأ لعلو ؛مهنيب ام رشلاو ةوادعلا نم مهنيب موق الو ءانموق انك رت انإ»
 . © جرزخلا نم طهرلا اذه ءامسأ ةريسلا بتك تركذ دقو ءهللا ىعاد اوباجأ اذكهو « كنم زعأ لجر

 اهيف ركذ ام تاياورلا نم نكلو « جرزخلا نم مهلكو ؛ةينامث اوناك مأ ةتس اوناكأ «تاياورلا تفلتخاو
 : مئيهلاوبأ سوألا نم ناك هنأ

 «برثي ىلإ نيدئاع اوفرصنأ نأ امف ءقدصلاو قحلاو ريخلا دفو كئاوأ ناك دّقف «نكي امهمو
 «تشفو تمع ىتح «هتوعدب نوعديو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نورك ذي ارذخأ ىتح

 ىلإ ةوعد اهنأل ءاناهرب اوبلطي ملو ءاهركذ درجم «قحلا ةوعدل اوباجتسا نم مهنمو ؛برثي لهأ اهب ركاذتو
 ضرألاو تاومسلا قلاخ ىلاعت هللا نأب نونمؤي ذإ ءاهب نوملعي اوناكو ,ةقداص اهتاذ ىف ىهو «ديحوتلا

 .ةئسلا حاحصو ميعن نياو ىليهسلاو ءريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو «ماشه نبال ةريسلا ىف ىخيراتلا قايسلا اذه )١(
 ةرورفزول لول 11[ ةل ل لةن1 0 ا ل 221111111111 ا

 و ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ -
 جا حجج

 تن



 نأ مهل نوركذي مهنيب دوهيلاو ؛ميهاربإ ةلم نم ةيقب مهيف ناك لب ٠ ؛ىلاعت هللاب نيلهاج اوناك امو ؛هدحو
 . اهيف ءارم ال ةباجتسم ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا تناكف «؛ثعب دق ةمركملا ةكم ىف الوسر

 0 ال اير ل 0

 نم قبي مل «لصتملا هدنسب لوقي قحسإ نبا نأ ىتح ؛ميركلا نآرقلا مهيلع ولتيو ؛مالسإلا مهملعي ءاثوعبم
 اوهلغ: اغيمجت هونلفلا نا ا راد راصنألا رود
 .ةعبل اوئيهت الا مج هتوعد

 ىسلوألا ةعببلا وأ ىلو'لا ةبقعلا

 ىف نوعزانتي ال نم ةركاذم اهوركاذتو برثي عوبر ىف ةيدمحملا ةوعدلا ءادصأ تبواج - ١"

 نمو ؛هيلإ مهتدئفأ تغص نمو «قحلا نوبلطي نم بواج نكلو ءاهنورصني ةيلهاج ةيبصع وأ هسمت فرش

 كلذ لك قوفو «ةرمتسم برح ىف مهلعجو ؛مهمسقت ىتلا ةقرفلا لاوز ةباجتسالا نم نوجري
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأب مهيلع نوحتفتسي اوناك ىذلا دوهيلا ىلع اهب اولعتسي نأ نوديري

 . هاوس نوغبي الو «قحلا ىف نوعراسي مهنأل ؛هيلإ نوعراسي مهف ؛مهيلع باتكلا لهأ عم نوكيس

 ١ ريخلا هيف اوجر ىذلا مهافتلا ناكو «لوألا ءاقللا مسوم بقعأ ىذلا جحلا مسوم ناك املف

 ٠ْ | سوألا نم ابيقن رشع انثا ءاج مسوملا اذه ىف ؛ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةرضح ىف مالسلاو نمألاو

 ١ ؟ لق امل ؛هل نيبيجتسم ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ءاقللو ءاذهل لب طقف جحلا ءادأل ال ءجرزخلاو

 ؛مهمساب نوثدحتي «ءابقن مهوثعب نمم مهءارو نمو مهسفنأ نع قيثاوملا هب هئاطعإو ؛هئاقل ىلع دهعلا اودقاع

 مهنع قيثاوملاو دوهعلا نومدقيو

 ىنثا انكو «ىلوألا ةبقعلا رضح نميف تنك ١ : لاق هنأ تماصلا ٠ نب ةدابع نع ىور لقو

 و /اوبعو ةعيبلا هذه تناكو (ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر انعيابيل الجر

 ءديحوتلا ةديقع ىلع مالسإلا نم ءزج ىهو ءاهقحب اوموقي نأ مهيلع دهعلا ذخأو «ةيرسألاو ؛ةيعامتجالا
 . ةديقعلا هذه ساسأ ىلع «تادابعلاو

 ( ملسو هيلع لات هلل ىلص هللا لوسر انياب لاقف «ةعيابملا هذه صن تماصلا نب ةدابع ركذ دقو

 هيرتفن ناتهبب ىنأ الو ءاندالوأ لتقن الو ( ىنزن الو قرسن الو «(أئيش هللاب كرشن الأ ىلع ىلوألا ةبقعلا ةليل

 ؛ةنجلا مكلف متيفو نإف : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ؛فورعم ىف هيصعن الو ءانلجرأو انيديأ نيب
 كسي يل لل ا ا م ل ا ا ا

 . هم شط ١

 مهل تمكثف ١ ا ا ١

 20 اسال
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 "لوو ووو وس و تو و ترو و تو سو

 7 نإ إنو تاو توت وت وتاب ون وت نابو ري ءو يئن نا إش وت وتحت توت سوت توت تح وت تدور سا ص تتر سنن جا ا رو سوح ىوجا و جوت وتر جت نوت تون زجر تر تت وت جرجا وتوت توت ناروتو زخاوز ارد
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 هللا ىلإ مكرمأف «ةمايقلا موي ىلإ هيلع مترتس نإو «هل ةرافك وهف ايندلا ىف هدحب متذخأف ائيش متيشغ نإو
 نيععيحصلا ىف جرخم ثيدحلا اذه نإ «ريثك نبا ظفاحلا لاق دقلو .رفغ ءاش نإو بذع ءاش نإ «ىلاعت

 ةيمالسإلا تافيلكتلا ضعب نايبل تناك ةعيابملا هذه نأ ىرنو .ىرهزلا باهش نبا نع قرط نم امهريغو
 ررق دق نكي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأل ةرصنلاو ءاويإلل تناك امو ءاهيف فالتخا ال ىتلا
 دهع لبق «ةرصنلا دهعب ذخأي ال هنألو هب ءاحيإلا وأ ءكلذب رمألا هءاج دق نكي ملو مهيلإ ةرجهلا

 قيثوت دعب الإ نوكت الو «مالسإلا نود ةبراحمو«دييأت دهع نكلو ءراوج دهع مهدهع ناك امف «ناميإلا
 ظ . اهقحو «ناميإلا ةملك

 بسحن اميف ةيمستلا هذه تناك امو «ءاسنلا ةعيب ةعيبلا هذه ةريسلا باتك نم نوريثك ىمس دقو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةعيابم نم ميركلا نأرقلا هركذ امل اهتهباشمل كلذ دعب تناك امنإ «ةعيبلا تقو ىف
 هذه امأ ءءاسنلا عم تناك كلتف ءاهعوضوم فلتخاو ءاهنقو فلتخا نإو ءاهماكحأ ىف ءاسنلل ملسو
 ؛ميركلا نآرقلا اهب ءاج امك ءاسنلا ةعيب صن اذهو . ءاوس ىلع ءاسنللو لاجرلل ىهو ؛لاجرلا عم تناكف
 الأ ىلع كنعيابي تانمؤملا كءاج اذإ ىبنلا اهيأ اي 9 : ةنحتمملا ةروس ىف ىلاعت هللا لاق دقف

 ناتهبب نينأي الو «نهدالوأ نلتقي الو «نينزي الو «نقرسي الو ءائيش هللاب نكرشي
 ؛هللا نهل رفغتساو ؛نهعيابف «فورعم ىف كنيصعي الو نهلجرأو نهيديأ نيب هنبرتفي
 . ةرجهلا دعب ءاسنلا ةعيب "16 ميحر روفغ هللا نإ

 : ريم نب .بلغطصم

 ءاج امك وهف «ميكح نب ىصق ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم بسنلا ىف ىقتلي ىذلا ريمع
 . ىصق نبرادلا دبع نب فانم دبع نب مشاه نب ريمع نب بعصم هبسن ىف

 مهيلع أرقيو ؛نيدلا ىف مههقفيو «مهملعيلو «نمؤي مل نم ىلاعت هللا ىلإ وعديل ؛مهيلإ هلسرأ دقو
 ظ . ميركلا نآرقلا

 مهيلإ ثعب امنإ «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةدانق نب ورمع نع هدنسب ىقهيبلا ركذيو

 .©7 ةبقع نب ىسوم هركذي ىذلا وهو ؛مهيلإ هثعبي نأ هيلإ اوبتك نيح ابعصم

 )١( ةئحتمملا ةروس : ١. )'( ص  ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ١56١ .

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ -
 ا اا ايا ااا ا ااا ياي ااا

 كارو تروج جرو وو وتوت ترو ونت تت تو جو حو وتزن ون وتوت تونس توت ونجا توا تروج جت وت خور ون جا تزوج توت وتوج تت تا جوج حج جرحا ننس نسج سوت حج حوا جوج نس وضحت وت وتوت توتو تا سو وج جب وح وح وتو ضرع وسو توت و و وتو سون نا نشا



 ش مهيلإ هثعبي نأ ررق هنأو ءابعصم مهل راتخا ىذلا وه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ حجرت انإو
 هل اوباجتسا دقو ؛ةلاسرلا بحاص مهكرتي نأ لوقعملا نم ناك امف ؛مهيلع ولتيو مالسإلا مهما يل

 أم عم مهتبغر تقتلاف ءاضيأ لوسرلا ىلإ اوبتك دق مهلعلو ؛مهملعي نم مهيلإ لسري نأ ريغ نم لوسرللو
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هررق

 ءيدأبم مهملعي لدخأف ؛ ميركلا نآرقلا ملعو ؛مالسإلا ملع هعمو «ريمع نب بعصم هيلإ بهذ

 . ( ءيرقملا ) ةنيدملا ىف ىمس كلذلو «ميركلا نارقلا مهئرقيو هتادابعو «مالسإلا

 . ةرارز نب دعسأ دنع ةنيدملا مدق امدنع لزن دقو

 ءاج ذا ! مالسإلابو ميركلا نآرقلاب مهملعأ هنأل 6 ىف رتل ةنيدلاب 0 موي 5

 ؛ىلوألا عل مادمت رأس ار وو ا نع دعتسي بالو «بن رهف لاسر

 مهمؤي ذ أ ىلع قافولا ناكف « ىسوأ مهمؤي نأ اوهرك جرزخلاو «ىجرزخ مهمؤي نأ اوهرك سوألا نأ وهو
 هنأ ىورو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب قيلألا امهو نايفاك نيلوألا نيببسلا نأ ىرنو ءبعصم
 . ةرارز نب دعسأ ءبعصم عم ةمامإلا لدابتي ناك

 : ةرونملا ةنيدملاب .تميقأ ةغمج لوأ

 ةعيبأ هذه نإ :هيف لوقنو «قاحسإ نبا نع هاور «ماشه نبا ةريس نم هانذحخأ ناونع اذه - ١7"

 اشف نأ دعب ةرونملا ةنيدملا ىف ةعمجلا ماقت نأ دبال ناكو . سمخلا ىدحإ ىهو رهظلا ةالص ماقم
 ةعمجلاو ؛هنيد ىلعو هسفن ىلع ملسملا اهيف نمأي ؛ةيمالسإ ةنيدم نوكتل «قيرطلا ىف تراسو ؛مالسالا

 . هباحصأو

 مزه لبج ىلإ ابهذو امهنع هللا ىضر ريمع نب بعصم هدنع لزن ىذلا ةرارز نب دعسأ ذخأ دقل
 . الجر نيعبرأ ذئموي مهتلع تناكو تامضخلا عيقب هل لاقي عيقب ىف ةضايب ىنب ةرح نم تيبنلا

 بهذ نيح كلام نب بعك نب نمحرلا دبع نع ةماشلا ىبأ نع هدنسب قاحسإ نبا ىور

 «ةرارز نب دزيمأ (ةمامأ ىبأ ىلع ىلص ناذألا عمسف ؛ةعمجلا ىلإ هب تجرخ اذإ ثنك لاق هرصب
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 ااا ا نا ها او وا يور ضب ابيب ا ا )ايي ب ايا ا لا اطال



 كارتر تربو حو جوتوبوبوجوح وجو بوح بوح جون وخر حو نوح وع عوج سو وموت وحر وحن حوك نمزج حو حو وح حاحا سنع وجاك كوك روت و حوت وح رو ونور حول وعو خنت يجرح كون حك ئوتكحو ونواب تركو وتو حاجا وج نجاحا جو وح سوح

 ىف هب تجرخف ؛ةرارز نب دعسأ ةمامأ ىبأ ىلع ىلص ةعمجلا ناذأ عمس اذإ هلام هلأسأ الأ ءزجعل ىب اذه
 تأ اي :١ تلقف هل رفغتساو ؛هيلع ىلص ةعمجلل ناذألا عمس املف ؛جرخأ تنك امك ؛ةعمج موي“

 ىف ةنيدملا ىف انب عمج نم لوأ ناك ىنب ىأ لاقف «ةمامأ ىبأ ىلع تيلص ةعمجلا تعمس اذإ كلام
 :لاق ؟ ذئموي متنأ مكو : ميول ود يل اس اللا

 . 27 الجر نوعبرأ

 ا انا نا ويس را

 مالسإلا ىلإ ناوعدي اذخأ امهنأ ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ىفو قاحسإ 5 سلا ف ءاج دقت
 ةيادبلا ىف ءاج م كيلإو . اركذ مهدعبأو ءاتوص راصنألا ىوقأ نم أمهو «رفظ ىنبو :لهشألا ديع ىلب

 ىف اسلجف رفظ ىنب طئاوح نم اطئاح هب لخدف «ةرارز نب دعسأ ةلاخ نبا ذاعم نب دعس ناك : ةياهنلاو

 ىنب نم ذكموي ريضحلا نب ديمو «ذاعم نب ديس املس نمي لاجر امهيلإ عمتجاو ( ( ناتسبلا ) طئاحلا

 نيلجرلا نيذه ىلإ قلطنا كلابأ ال :ديسأل دعس .لاقف . هموق نيد ىلع كرشم امهالك :لهشألا لبع

 مث  هتبرح ريضح نب ديسأ ذخأف ... انيراد اينأي نأ امههناو ءامهرجزاف انءافعض اهفسيل انيراد اين دق نيذللا

 فقوف هيف هللا قدصاف «كءاج لق ؛هموق ديس اذه : بعصمل لاق ةرآرز ني دسفسأ هار امل: امهيلإ لبقأ

 امكسفنأب امكل ناك نإ «ىنالزتعا ؟ انءافعض ناهفست ءانيلإ امكب ءاج ام : لاق مث ءاتمشتم ديسأ امهيلع
 . هيلإ مهوعدتو « لطابلاب انءافعض هفستل بيرغلا ديدعر انراد ىف انتيتأ :مالغ لاقو ؛ةجاح

 . ملكتي نأ لبق هلهستو هقارشإ ىف ؛ههجو ىف مالسإلا انفرعل هللاو «ديسأو بعصم لاقف

 :هل الاق ؛نيدلا اذه ىف اولخدت نأ متدرأ اذإ لوعنصت فيك «هلمجأو مالكلا اذه نسحأ ام : لاقف
 نإ : امهل لاق مث ءهيلإ بلط ام لعفف ... ىلصت مث «قحلا ةداهش دهشت مث «كيبوث رهطتو «رهطتف لستغت

 ذاعم نب دعس هيلإ رظن املف ءمهيدان ىف سولج مهو هموقو دعس ىلإ فرصناو هتبرح ذخأ مث
 . مك دنع نم هب بهذ ىذلا هجولا ريغب ديسأ مك ءاج دقل هللاب فلحأ :لاق البقم

 )١( ج ماشه نبا ةريس ١١ ص  4١5ص ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو ١07 ج 7.
 ل ايف يلا الل يي

 دندحتم

 ١ 9 ذل 4 هموم

 ك0 اا ا ا ااا اا ااا ا ا ا ا ا اذ ا ااا



 . اسأب امهب تيأر ام هللاوف «نيلجرلا تملك لاق .تلعف ام :دعس لاق ؛ىدانلا ىلع فقو املف
 كارول اروبا ىلا يعز يبا تيدر يت لس :الاقف امهتيهن دقو
 . كورقحيل «كتلاخ نبا هنأ اوفرع مهنأ

 هللاو : لاق مث ءهدي ىف ةبرحلا ذخأو ؛ةثراح ينب نم هل ركذ ىذلل افوخم ءاردابم ابضغم دعس ماقف
 . اكيش تينغأ كارأ ام

 فقوف امهنم عمسي نأ دارأ امنإ ءاديسأ نأ فرع نينئكمطم امهأر املف ؛دعس امهيلإ جرخ مث
 ىف اناشغنأ «ىنم اذه تمرام «ةبارقلا نم كنيبو ىنيي ام الول ةمامأ ابأ اي هللاو :ذاعم نب دعس لاق مث ءاتمشتم
 . هركن امب انراد

 .نانثا مهنم فلختي ال كعبتي نإ هموق هئارو نم ديسنهللاو كءاج : بعصمل دعسأ لاق

 . هركت ام كنع انلزع هتهرك نإو ؛هتلبق هيف تبغر ارمأ تيضر نإف «عمستف دعفت وأ : بعصم لاق
 ؛ميركلا نآرفلا هيلع أرقو ؛مالسإلا هيلع ضرعو . سلجو ةبرحلا زكر مث «تفصنأ :دعس لاق

 , انأرق هانلعج انا *نيبملا باتكلاو *وح» فرخزلا ةروس لوأ هيلع أرق هنأ ةبقع نب ىسوم ركذو
 أ ركذلا مكنع برضنفا *ميكح ىلعل انيدل باتكلا مأ ىف هنإو *نولقعت مكلعل ايبرع
 مالسإلا ههجو ىف انفرعف «نيلوألا ىف ىبل نم نلسرأ مكر * نيفرسم اموق متنك نأ احفص

 . هلهستو هقارشإ ىف ملكتي نأ لبق
 رهطتو ءرهطتف لستغت :الاق «نيدلا اذه ىف متلخد متنأ اذإ نوعنصت فيك : امهل دعس لاق مث

 املف ءهموق ىدان ىلإ ادئاع لبقأف هب راشأ ام لعف نأ دعب هتبرح ذخأ دقو ... ؛قحلا ةداهش دهشت مث كيبوث
 فقو املف ءمكدنع نم هب بهذ ىذلا هجولا ريغب دعس مكيلا داع دقل هللاب فلحن :اولاق ءالبقم هموق هأر

 : لوقيو «مالسإلل ايعاد فقو ؛مهيلع
 نإف :لاق «ةبيقن اننميأو ءايأر انلضفأو انديسم :اولاق ؟ مكيف ىرمأ نوملعت فيك «لهشألا دبع ىنباي

 . '''هلوسرو هللاب اونمؤت ىتح مارح ىلع مكئاسنو مكلاجر مالك

 مالسإلا ىلإ نوعدي اوذخأو ءدعسأ لزنم ىف ذاعم نب دعسو ةرارز نب دعسأو بعصم عمتجا
 . ءاسنو الاجر لهشألا دبع ونب ملسأف برثي ىف اشف ىتح

 نيب ترج ىتلا ةبواجما كل انلقنو «ةرارز نب دعسأو ءريمع نب بعصم ةياعد ىف لوقلا انلصف دقو
 . مهسوفنو مهلاح روصت مههاوفأ ىلع ترج امك ؛لاجرلا تاملك ىلإ عامتسالا نإف ؛ءاربكلاو ءامعزلا

 ١617 , 0١09 , ص " ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 ايي نيب يالي ل يي يي ا ل ا 2

 ووو ةيدمدملا ةنعبلا

 ح1 ا اممم ماما مم ماما اا ااا ا اا ااا ااا اا اال ا ١ بل 5
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 واوا و او رو واو 0033333 "



 رون نونو جو جو جا جب جوج وج جو جت وج جوج جر ج جب جنا جوج ناو وتو جوجو تت وج بج جسر ج سوح حجج حو حج حب جو وح سىس وحج ست سات

 4 جوت وو خو توا ست تا جد زج ون و وصون وب سئ تت جنجر ب نش توت زئا شا و نوت تو دا

 ىلع لدي اذه نإو ؤكلت ريغ نم اهعابناو قحلا ةوعد ىلإ ءاغصإلا ىلإ ةبواجما نم نوهتني اوناك دق
 قحلا ىلإ هجنت اهنإف ءرخفلا ىف ةسفانملاو ءفرشلاب تاعزانملا نم سوفنلا تلخ ثيحو ؛مهسوفن ءافص
 مهادأ ىذلا عازنلاو قرفتلا نم مهل ةاجنم عابتالا ىف نأ اوسحأ دقو هيف لوخدلا ىلِإ عراستف ءميلس بلقب
 اهب حتفتسي ناك ةيدمحملا ةوبنلا ركذب تاصاهرإ مهتلصو تناك كلذ قوفو ءاهبانب مهتضعو «برحلا ىلإ

 . مهيلع دوهيلا

 ةسئاثلا ةيثعلا

 جرزخلاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيب لوألا ءاقللا دعب ىلوألا ةبقعلا تءاج - 5
 هللا ىلص لوسرلا ةنيدمم «ةلضافلا ةنيدملا نوكتل ىلاعت هللا اهدعأ ىتلا برثي ىلإ مالسإلا ربخ لقتنا مهبو
 هله نوكت نأ ىلع اهب ةعيبلاو مالسإلا ءيدابمب فيرعتلا ىلوالا ةبقعلا ىف ناك مث ؛ملسو هيلع ىلاعت

 اشف نأ دعب ةبقعلا ىف ةيناثلا ةعيبلا تناكو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هذخأ ىذلا قاثيملا ةعببلا

 ىبنلا هرضح مسوم رخآ ىف تناك اهنأ رهظيو «ةرجهلاو ةنيدملا ىلإ لاقتنالل اديهمت تناكو ؛مالسإلا
 ةعيبلا تناك كلذلو ,هلبق ىذلا مسوملا ىف تناك ىلوألا ةبقعلاو «ةرونملا ةنيدملاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 . كلذ نيبتيامك «ةرصنلاو ءاويإلاب اهيف

 نأ نولواحيو ءشيرق ىلإ برستي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاصتا ربخ نأ رهظيو
 مهو «لئابقلا ىلع هسفن ضرعي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ اوأر ذإ «مهرذح اوذخأي

 مهنم نوعقوتي مهنإو «برعلا ىلإ مهينارهظ نيب نم ديحوتلا ىلإ ةوعدلا جرخت نأ نم ةفيحخ نوسجوتي
 . مهيلع ةوق مهنم ذختيو «مهب نيعتسيل «ةباجتسالا

 . نابوانتيو ءبهلوبأو لهجوبأ هبقعتي فيك انيأر دقو

 ؛جررخلاو نينوألا نم تاعامج مهعمر (ةرارز نب لقبا قف بري نم بعصم ءاح امدنع كلذل

 مالسإلا ضغب هلكأ ىذلا لولس نب ىبأ نب هللا دبع لثم هنود مهبولق يفاجتت نم مهنو ؛مالسإلا
 ل ةرونملا ةنيدملا ىف قافنلا سأر راص ىتح ؛نيملسملاو

 دايس للا ىلإ

 نأ اوبتحا نيذلا شق يحان نم ؛نيتيحان نم هرذح ملسو هيلع ىلع هلا ىلص ىبنا أ دف
 علو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا نأ ىتح لوح نم ثبت مهنوبع ىري ناك دقلو «مهارو نمر يدي ار

 ” “يلهو هيلع هللا ىلع ندديسلا مناخ 0
 يااا ااا اا اللا



 نإف ؛ةبطخلا لطي الو ؛مكملكتم ملكتيل ٠ : ةبقعلا ىف مهب ىقتلا امدنع جرزخلاو سوألا دفول لوقيل

 . ( مكوحضفي مكب اوملعي نإو ءانيع نيكرشملا نم مكيلع
 هللا ىلص هلعلو «جرزخلاو سوألا نم نيملسملا اوبحص نيذلا نيكرشملا كئلوُأ نم ةيناثلا ةيحانلاو

 قيرفو «شيرق قيرف «نيقيرفلا معي همالك ناك ؛نيكرشملا نويع نم رذح اميف ملسو هيلع ىلاعت
 1 . ناميإلا دفو اوبحص نيذلا نيكرشملا

 ىف ةعيبلا مهيلع ذخأي ملف «ىنم مايأ ىف ادعوم مهل برض لب ؛مهروضح لوأ ىف قتلي مل اذهلو
 . ءاقل لوأ

 ىلَص هللا لوسر اندعاوو جحلا ىلإ انجرح ١ لاق ,2كلام نب بعك نع ةهدئسب قاحسإ نبا ىورف

 . لوسر اندعاو ىتلا ةليللا تناكو «جحلا نم انغرف املف قيرشتلا مايأ طساوأ نم ةبقعلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا

 . نيكرشملا نم انموق نم انعم نم متكن انكو ... ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 . ليللا ثلث ىضم اذإ ىتح انلاحر ىف انموق ىف ةليللا كلت انمنف : ةياورلا هذه ىف بعك لوقيو

 ىتح «نيفختسم اطقلا للست للستن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر داعيم انلاحر نم انجرخ
 . ناتأرما انعمو ءالجر نوعبسو ثالث نحنو ةبقعلا دنع انعمتجا

 . ناتأرما مهعمو ؛نيعبس اوناك مهنأ ىورو «كلام نب بعك ةياور هذه
 اذه ىف هبحص دقو نيعملا ناكملاو ؛دودحملا تاقيملا ىف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىقتلا

 دقو ؛هترصن ىلع نئمطيو ؛هل قئوتيل هبحص امنإو هموق نيد ىلع وهو «بلطملا دبع نب سابعلا همع ءاقللا
 ١ مه نمم ءانموق نم هانعنم دقو متملع دق ثيح ءانم ادمحم نإ )١( ج رزخلا رشعماي ١ : ءاقللا اذه ىف لاق

 ؟ نإف ؛مكب قوحللاو «مكيلإ زايحنالا الإ ىبأ دق هنإو ءهدلب ىف ةعنمو ؛هموق نم زع ىف وهف هيف انيأر لثم ىلع

 نورت متنك نإو «كلذ نم متلمحت امو متتأ؛ .هفلاخ نم هرعن امو ؛هلإ هومتوعد امب هل نوفاو مكنأ نورت تنك

 . هدلبو هموق نم ةعنمو ةزع ىف هنإف ؛هوعدف نآلا نمف «مكيلإ جورخلا دعب هولذاخو هوملسم مكنأ
 كبرلو كسفنل ذخف ءهللا لوسر اي ملكتف ءتلق ام انعمس دق :جرزخلاو سوألا لئاق لاق ذئدنع

 . تبيبحاام

 . مالسإلا ىف بغرو «ىلاعت هللا ىلإ اعدو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ملكتف

 . اولعفف ابيقن رشع ىنثا مهنيب نم اوراتخي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر بلط دقو

 . شيرق دنع 0 ا ا را اهسوأو 0 لخا ع ماماسرسم رعلا تناك ل
 1 ل اديني ا ننللللل انليلنلا
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 : ةعيبلا

 ىلإ ةعيبلا تمسقنا دقو ةرفاضتملا تاياورلا كلذب تءاج امك «ةيناثلا ةعيبلا ىه هذه - 5

 : نيمسف
 ىلص ىبنلا نأ : مسقلا اذه ىف دمحأ مامإلا ىور دقو ؛ مالسإلا ءيدابم قيثوتل - امهدحأ

 ميا «لسكلاو طاشنلا ىف ةعاطلاو عمسلا ىلع نوعيابت ١ هيف لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا
 ( مئال ةمول نوفاخت ال هللا ىف الوقت نأ . ركحما نع ىهنلاو «فورعماب رمألا ىلعو ءرسيلاو

 . هوعنمي نأ . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هترصنب صاخ - ىناثلا مسقلاو

 : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل لاق هنأ ةرارز نب دعسأ ةمامأ ىبأ نع قاحسإ نبا ىوربو

 هللا ىلع باوثلا نم انلام انربخأ مث ءتكش ام كسفنل لس مث ءتكش ام كبرل دمحم اي لس
 هب اوكرشت الو ؛هودبعت نأ ىبرل مكلأسأ 9 : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءانلعف اذإ مكيلعو
 . ( مكسفنأ هنم نوعنمت مث انوعنمتو ءانورصنتو انووؤت نأ ىباحصأو ىسفنل مكلأسأو ءائيش

 ةعاطلاو عمسلا ىلع هللا لوسر انعيلب نإ لاق هنأ تماصلا نب ةدابع نع اضيأ دمحأ م امإلا ىورو
 لوقن نأ ىلعو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو ' سيفو معلا ىف ةقفنلو «لسكلاو طاشنلا ىف
 ؛برغي انيلع مالا او اع انامل ناسا لربي رفا يلوا مئال ةم ةمول هيف انذخأت ال. هللا ىف
 . ةنجلا انلو ءانءانبأو انجاوأ انسفنأ هب عنمنامم

 اذإو ءاضعب اهضعب لمكي لب ءاهنيب فلاخت الو ءاهيناعمو ةعيبلا ظافلأ ىف ةددعتم تاياور هذه
 . اهلمكت ىرخألا ةياورلا نإف :ةياور نم تارابعلا ضعب تصقن تناك

 دهعلا مهيلع ذخأ ( تيطعأو تذخأ 9 ةعببلا ةجيتن ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق دقو
 . ةئجلاب دعولا مهاطعأو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو ةعاطلاو ديحوتلاب هلل

 رصنلاب دعولا ىف ام ضعبل مهضعب نيب دقف «مهير نم ةنيب نع ءاويإلاو رصنلاب دعولا اوطعأ دقلو
 . اهفنع ىفوأ «ةعيبلاب ارقفصي نأ لبق هوركاذت ام ضعب كل ركذنلو ءاهتولمحتيس ؛تاعبت نم

 نوعيابت م الع نوردت له : فوع نب ملاس ىنب دحأ ىراصنألا ةلضف نب ةدابع نب سابعلا لاق
 . معن : ولاق ؟ لجرلا اذه

 مكلارمأ تكهنأ اذ مكنأ نورت متنك نإف «سانلا نم دوسألاو رمحألا برح ىلع هنوعيابت مكنإ: لاق
 مكنأ نورت متنك نإو «ةرخآلاو ايندلا ىزخ متلعف نإ هللاو وهف «نآلا نمف ه هرمتملسأ التق مكفارشأو ةبيصم
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 انإف : اولاق «ةرخآلاو ايندلا ريخ هللاو وهف ءهوذخف فارشألا لتقو لاملا ةكهن ىلع «هيلإ هومتوعد امب هل نوفاو
 . فارشألا لتقو ؛لاومألا ةبيصم ىلع هذخأت

 نأ بلط امدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوق ابيجم ءابقنلا دحأ رورعم نب ءاربلا لاق دقلو
 : هنع ىلاعت هللا ىضر لاق . مهءانبأو مهءاسن هنم لوعنمي امم هوعنمي

 بورحلا ءانبأ هللاو نحنف «هللا لوسراي انعيابف .انرزأ عنمن امم كعنمنل قحلاب كثعب ىذلاوف «معن
 . رباك نم ارباك اهانثرو

 - اهوعطاق انإو - الابح لاجرلا نيبو اننيب نإ ءهللا لوسراي 7: لاقف ناهيتلا نب مثيهلا وبأ ضرتعاو
 . انعدتو كموق ىلإ عجرت نأ هللا كرهظأ مث «كلذ انلبق نإ تيسع لهف - دوهيلا ىنعي

 متنأو «مكنم انأ «مدهلا مدهلاو ؛مدلا مدلا لب : لاق مث ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مسبنف |
 . متملاس نم ملاسأو «متبراح نم براحأ « ىنم

 ءالفك مهيف امب متنأ ٠ ةعيبلا تمت نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق دقلو

 ىلص ىبنلل ةيامح نم نوكي ام اهمايق ساسأ ناكو ؛ةرجهلاب اناذيإ تناكو ؛ةيناثلا ةعيبلا تمت اذهب
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا

 رقع ىف شيرف ةبراحمو ؛ اهذيفنت دارأ مهضعبو ؛ةديدش ةعيبلا هذهل راصنألا ةسامح تناك دقو

 تئكش نإ ؛ قحلاب كئثعب ىذلاو ,هللا لوسراي : افنأ همالك انلقن ىذلا ةلضف نب سابعلا لاق دقل «مهراد

 نكلو ؛كلذب رمؤن مل :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءانفايسأب اباذع ىنم لهأ ىلع نليمنل
 . مكلاحر ىلإ اوعجرا

 : ةغيبلاب شيرق ملغ
 ىف متت نأ لبق ةعيبلاب نوكر شملا ملعي نأ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رذح ناك - 57

 . ةفيخخ مهنم نوسجوتي اوناك ذإ ءسوألاو جرزخلا رابخأ ةفرعمل نويعلا نوثيي اوناك مهنأل  هعضوم

 ىلإ اوءاج ىتح «شيرق ةلج نم سان مهيلع ادغ اوحضأ املف مهلزانم ىلإ ةعيبلا لهأ عجر دقل
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 هب 4 احح ةبدمحملا ةئعبلا
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 ىلع هنوعيابتوانرهظأ نيب نم هنوججرختست انبحاص ىلإ متئج مككأانغلب دق هنإ ءجرزخلا رشعماي اولاق
 . مكنم مهنيبو انئيب ب برحلا بشنت نأ نم انيلإ ضغبأ برعلا نم ىح نم ام هللاو هنإو انبرح

 نأ اوملسأو ناميإلل مهبلق لام نيذلا دهتجا دقو «مهلثم نوكرشم برثي لهأ نيب نم ناك دقو
 اذه نم ناك ام نوفلحي نم نيكرشملا كئلوأ نم ثعبنا كلذل . اهب لصتي امو ةعيبلا رمأ مهنع اوفخي
 . مهتلاقم نويشرقلا قدصف ءانملع امو ءيش

 5 دعب نم راص ىذلا ,لولس نب ىبأ نب , هللا دبع اونأ نييشرقلا نأ قاحسإ نبا ىور دقو

 ىموق ناك ام ( ميسج رمألا أله نإ :مهل لاقف (ةعيبلا را نك هولأسف هيك خلا نم ناكو «نيقفانملا

 نم اوقثوتسا دق اونوكي ملو «هونظ انظ رمألا لوأ شيرقل ةبسنلاب رمألا ناك .هتملع امو ءاذه لثم ىلع اوقرفتيل
 . اونكمطي مل نكلو «ةنظلا ةلازإل ءايفاك بيذكتلا ناكف «هقدص

 تمت دق ةعيبلا نأ اودجو «ىنم نم سانلا رفن املف ءاونئمطيل ءربخلا قدص نورحتي اوذخأ كلذل
 . عقو دق انظ هونظ ام نأ وأ

 نب دعس مهنم اوكردأ نكلو ؛مهب اوقحلي ملف ءاوعياب نيذلا موقلا بلط ىف اوجرخف «كلذ مهعار

 . هعابنا مهزجعأف ءهنم مهنكمي الأ رذنملا عاطتسا دقو «ءابقنلا نم امهالك ناكو ءورمع نب رذنملاو ةدابع

 ,هنوبرضي ةمركملا ةكم هولخدأ ىتح هب اولبقأ مث ؛هقنع ىلإ هيدي اوطبرف هوذحخأف ةدابع نب دعس امأو

 ' فيثك رعش اذ ناكو , 2 هتمجب هنوبذجيو

 ءاذه دنعف «ريخ موقلا نم دحأ دنع كي نإ ىسفن ىف تلقف «لاجرلا نم ولخ ؛عاشعش هجولا عضو

 هللاوف د ا ل ىسفن ىف تلقف «ةديدش ةملك ىنملك ىنم اند املف

 (راوج شيرق نم دحأ نيبو كنيب امأ كحبو :لاقف ءمهعم نمم لجر ىل ىلدأ ذإ ؛مهيديأ ىفل ىلإ

 ؛ىدالبب مهملظ دارأ نم مهعنمأو «ةراخم . معطم نب ريبجل ريجأ تنك دقل ؛ ا تلق . دهعالو

 دنع دجسملا ىف امهدجوف امهيلإ لجرلا كلذ عجرخو . كحيو : : لاق .٠ 20 نب برح نب ثراحللو

 :الاق ءاراوج هنيبو امكنيب نأ ركذيو «حطبألاب برضي جرزخلا نم الجر نإ :امهل لاقف «ةفيرشلا ةبعكلا

 «هذلبب اوملظي نأ نم مهعنميو ءانراجن ريجيل ناك هنإ | هللاو قدص :الاق «ةدابع نب دعس :لاق ؟وه نمو

 . ادعس اصلخف اءاجف

 اني يي يللا نيس 0 ا ا

 دحدتحتم ملسو هيلع هللا نيببنلا متاخ

 .٠

 9 .. . هد وو

 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ١ ١ ا ااا اا ا 222 يو صال ااا



 ةالصلا هيلع دمحم بلط بيجتسا نأ ءمهقنحأ اشيرق نأ نيبتيل . اهلوطب ةصقلا هذه انركذ
 نب دعسب هولزنأ ىذلا ىذألا ىفو موقلا عبتن ىف مهبضغ رهظو تركي ىف هتوعدل ىوأملا لجي نأ مالسلاو

 نيعبسلا قوف مهوكا ردأ ولو ءاولصي نأ لبق ءاولحرو «قيرطلا اوزاتجا دق هريغو ؛هوك ردأ ىذلا وهو «ةدابع

 هذه لعل لب ؛نيملسملاو نيكرشملا نيب ةعقوم لوأ نوكت اهلعلو . ةبقاعلا نوكت فيك ىلاعت هللا الإ ملعيال
 اوكردأ نيكرشملا لعلو «ةريثك تناك نإو ؛كرشلا ةوقو ةليلق ولو مالسإلا ةوق نيب ةكرعم لوأ اهتاذ ةدراطملا
 . نيرباصلا ىلو هللاو ؛هتياهن ىلع كشوأ فاعضتسالا دهع نأب

 ةرسجملا ءادسا

 ايقن جرخ مالسإلا نأ دوك ملا رسولا نولقني ىوأم مهل راص هنأ نوملسملا دجو - /١١”
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نأو «هعفدب ءاذيإلاو ءاهلثمب ةبرضلا مهل ليكيل مهضرأ نم ايوق ارهاظ ارهاط

 مدنلاب اورعش امو ؛ةليبق ةليبق «برعلا لئابق هيلع فتلت دق هنأو «اديك هب اودارأ نإ مهئوانت ةوق هل راص دق ملسو

 مل مدنلا نكلو ,ءازهتسالاو ىذالاب هبحصو وش هوقال لب «ةوعدلا نم ه هرنكمي ملو ةريراخ نأ ىلع

 ١ ترطيسو ءءادعلا هيلع ىلوتسا نمو ,ةوادعلا مهيلع تلوتسا دقو ٠ مهيغ ى نورداس مهنأل ( مهرعي

 00000 1 ةلدح 0 ةوق 0 "7 ىل د 00

 ( نيب ةسفانملا نأ ا أوتع الإ قحلا ىف ة ةرقلا رهاظم 9 بي

 ةوق تدادزا 0 ؛بولقلا ىن رفكلا تيبثتو ؛ضارعإلا ىف لصألا ىه فرشلا نيب اغار «رئاشعلا

 . هيلع همالسو ىلاعت هللا تاولص لوسرلا لهأ مشاه ىنب فرشل ةدايز كلذ نأ اوبسح ؛ةوعدلا ظ

 نوعمجتي ةوقلا ىلإ نوجرخي مهوأر امل «مهينارهظ نيب نيذلا نيملسملا ىلع مهبلك دتشا كلذلو
 ةرملا هذه ىف مه لب «نيترم ةشبحلا ةرجه ىف اوجرخ امك ؛مهنيدب نيراف اوجرخي ملو ءاهب
 ظ . هتيادهو « ىلاعت هللا قيفوتب اهب لومصعتسي ةوق اوعمجيل نوجرخي

 كلذلو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةرجهو ؛ةشبحلا ىترجه نيب حضاولا قرفلا وه كلذو
 ىلإ ةرجهلا امأ ءانركذ امك ؛باطخلا نب رمعك شيرق ضعب قافشإ تراثأ لب ؛ةشبحلا اترجه مهعرت مل
 . مهريغ ىلع ال مهسفنأ ىلعف ؛قافشإ ةمث ناك نإو مهبضغ تراثأو ؛مهتجعزأ دقلف ؛برثي

 روفش ا“ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برثي لهأ عياب امدنع شيرق نم نيكرشملا روعش اذه
 ؟ لذ مهبو مهنع عفدت (ةوق مهل راص مهنأو ؛مهل ىلاعت هللا رصنب لوسحي اوأدتبا دقف نيرباصلا نينمؤملا
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 5-3 ظ ةيدمحملا ةثعبلا
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 ىف اوفعضتسا نيذلا ىلع نمن نأ ديرنو» : ىلاعت هللا لاق امك ءءزهتسالاو فاعضتسالا

 . «نيثراولا مهلعجمو ةملأ مهلعجمو ضرألا

 : ةرجهلا هله نينمؤملا ضرحي رلسو هيلع هللا لص هبنلا
 ىلع نينمؤملا ضرحي - ةيناثلا ةعيبلا دعب نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذخأ - 4

 مهيلهأ نيب هنورشنبو «ىلاعت هللا نيد ىلإ نوعدي جرزخلاو سوألا نم برثي لهأو .برثي ىلإ ةرجهلا
 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر راصنأ مه اوراصو ؛ةنيدملا ىف ةرثاك ةرثك اوراص ىتح «مهناوخإو

 اددع راصنألا ناكو ءاريثك اددع اونوكي مل نييراوحلا نأ ديب ءمالسلا هيلع ىسيعل نييراوحلاك اوحبصأو

 ٠ . دعب نم اريثك

 مانملا ىف تيأر ٠١ لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نع ةفلتخم قرطب ملسمو ىراخبلا ىور

 نع ىرهزلا ىورو « برثي ىه اذإف ءرجه وأ ةماميلا اهنأ ىلإ ىمهو بهذو « لخن اهب ضرأ ىلإ رجاهأ ىنأ
 ةكمب ذكموي وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق اهنأ ةشئاع نينمؤملا مأ نع ريبزلا نب ةورع
 لبق رجاه نم رجاهف ؛ نيتبال نيب لخن تاذ ةخبس تبرأ «مكترجه راد تيرأ دق :١ نيملسملل ةمركملا

 ىلإ رجاه ناك نم ةنيدملا ىلإ عجرو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر كلذ ركذ نيح ةنيدملا

 :ةململا نه ةكيعلا

 يلاعتو هناحبس هللا هركذ اهبرمألا وأ ةرجهلاب نذإلا نأ هتاياورب لكَ يبنلا ةريس يف قاحسإ نبا ركذيو

 *ريدقل مهرصن يلع هللا نإو ؛ اوملظ مهنأب نولتاقي نيذلل نإ ) : هتاملك تلاعت هلوق يف

 سانلا هللا عفد الولو « هللا ابر اولوقي نأ الإ قح ريغب مهرايد نم اوجرخأ نيذلا

 ؛ اريثك هللا مسا اهيف ركذي دجاسمو تاولصو عيبو ؛ عماوص تمدهل ضعبب مهضعب
 اوماقأ ضرألا يف مهانكم نإ نيذلا * زيزع يوقل هللا نإ « هرصني نم هللا نرصنيلو

 . ©»(رومألا ةبقاع هللو « ركنملا نع اوهنو « فورعملاب اورمأو ةاكزلا اونآو ةالصلا

 مهنأ نع ءيبنت تايآلا نألو « ةيندم جحلا ةروس نأل « ةنيدملاب تلزن تاميركلا تايآلا هذه نأ يرنو

 يلع مدقم ببسلاو « ةرجهلا لبق جارخإلاو جورخلاب هللا نم نذإلا نأو مهرايد نم ةرجهلاب اوجرخأ
 تراص يتلا برثي يف ةعمجتم ةوق تراص نأ دعب , ةرجهلا دعب وهو « لاتقلاب نذإ اهيف رمألا نأو ببسملا

 . لوسرلا ةئيدم

 )١( جحلا ةروس : 59 - 4١.
 ان للا 0 لل 00 لا ا

 ١ دنتنتحي
 9 يآ أ همه عوف
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 . ةرجهلاب نينمؤملل نذإلا
 دق ىلاعت هللا نإ : هلم لاقو ةرصنلاو ءاويإلا برثي ىف نأ مهل نيبو هلع هللا لوسر نذأ -9

 . ( اهب نونمأت ارادو اناوخإ مكل لعج

 اداحآ ءالاسرأ نيرجاهم نوملسملا جرخ ءارمأ نوكي داكي ىذلا حيرصلا نذإلا اذه دعب

 دعب ءالؤه نالءشيرف نم نيقوعم نودجي اوناك لب ءالهس اللذ ليبسلا نورجاهملا دجي ملو «تاعامجو
 ةنيدم تراص ىتلا برثي ىف مهناوخإب نوعمجتي ةمركملا ةكمب نيملسملا نأ اوكردأراصنألا ةعيبب اوملع نأ

 ةملس مأ اوعنمي نأ اولواحف«هوعنم هعنم اوعاطتسا نإف ءرجاه نم لك نودصرتي اوذخأف هلع هللا ل

 ةءورملا لهأ نم تدجو ىتحءاهدحو ترجاهو تربص ةئمؤم ةدارإب ىهو ءاهنود رجاهي هوكرتو ءاهجوزو

 ظ ظ .اهترجه ىلع اهنواع نم

 وأ دهعب نيفوم ريغ مهوبذعي مث مهودري ىتح بذكلاب نيرجاهملا ىلع نولياحتي اوناك انايحأو

 ظ . ةعيبر ىبأ نب شايع وهو نيرجاهملا دحأب ءالثم كلذل برضنلو ةمذ

 ناكو «ماشه نب ثراحلاو ماشه نب لهج وبأ هيلإ جرخ ةرجهلاب مه امدنع اذه اشايع نأ ىوري

 ! لب ءدعب رجاه دق نكي مل هلع ىبنلاو «ةرونملا ةنيدملا مدق ىتح ءهاعبتتف ءامهمأل امهاخأو امهمع نبا

 نم لظتست الو «كارت ىتح طشم اهسأر سمي الأ ترذن دق كمأ نإ : هل الاقو ةمركملا ةكمب لازيال ناك

 | نع كونتفيل الإ موقلا كديري نإ «هللاو هنإ شايع اي :١ هعم ناكو رمع هل لاقف ءاهل قرف «كارت ىتح سمش
 وهو «لاقف «تلظتسال ةكم رح اهيلع دتشا ولو ءتطشتمال لمقلا كمأ ىذآول هللاوف ءمهرذحاف كنيد

 , كلف ءالام شيرق رثكأ نمل ىنأ ملعتل كنإ هللاو : رمع هل لاق. هذخآف لام كانه ىلوع يمأ ربأ : عودخم

 ىتقان ذخف «تلعف ام تلعف ذإ امأ «قيفشلا قيفرلا رمع لاق كلذ ىبأ املف .امهعم بهذت الو ىلام فصن

 ؛امهعم اهيلع جرخف ءاهيلع غلاف «بير موقلا رمُأ نم كبار نإف ءاهرهظ مزلاف «لولذ ةبيجت ةقان اهنإف ءهذه

 ىنبقعت الفأ ءاذه ىريعب تظلغتسا دقل هللاو ؛يخأأي : لهج وبأ هل لاق قيرطلا ضعبي اوناك اذإ ىتح

 مث ءاطابر هاقثوأف «هيلع اودع ضرألاب اووتسا املف ءاهيلع الوحتيل اهخانأ خانأف يلب : لاق . هذه كتقان ىلع

 . ناميإلاب نئمطم هبلقو ءاهركم مالسإلا نم جرخو «نتتفاف هانتفف «ةمركملا ةكم هب الخد

 لبق هلهأ هكردأ صاعلا نب ماشه وهو ؛ثلاث بحاص امهعمو ؛ةرجهلا ىف رمع بحاص ناكو
 . نتفف هنيد نع هونتفف ةرونملا ةنيدملا ىلإ لصي نأ

 نمب هللا لبقي ال لوقن انك) ؛ةرجهلا ىف امهبحص دق ناكو ءاهلك ةياورلا بحاص رمع لاق

 موق ؛ ةبوت الو ءالدع الو افرص نتتفا نمم لباقب هللا ام  هلوق هيبأ نع رمع ني هللا دبع ةياور ىفو (نتتنا
 . كلذ مهسفنأل مه نولوقي اوناكو (مهباصأ ءالبل رفكلا ىلإ اوعجر مث هللا اوفرع
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 امنا ! ؛نيلرألا نينمؤملا كاوأ بولق نكسو ؛قورافلا رمع بلق نكس ىذلا داقتعالا اذه لعلو

 0 خب وي اسوا دو توبي

 ىلع اوفرسأ نيذلا ىدابعاي لقال: ىلاعت هللا لزنأ » ةنيدملا ىلإ هع هللا لوسر دق
 روفغلا وه هنإ . اعيمج بونذلا رفغي هللا نإ ؛هللا ةمحر نم اوطنقت ال ء,مهسفن
 00 ال مث ؛باذعلا مكينأي نأ لبق نم هل اوملسأو مكبر ىلإ اوبينأو * ميحرلا
 ال متنأو ؛ةتفب باذعلا مكيتأي نأ لبق نم مكبر نم مكيلإ لزنأ ام نسحأ اوعبتاو
 . 204 نورعشت

 مث ءامهدحأ هقفارو «هتقفارم ةين ىلع اناك نيذللا هيبحاص ميركلا رمع سني مل ةيآلا هذه تلزن ال
 0و تاو ماا د كا ايا 5

 . ىلاعت هللا ةمحر نم اوطنق دقاوناك نم 0

 ىبأ نب شايعب ىل نم : لاق «ةرونملا ةنيدملاب وهو « لَم هللا لوسر نإ : لوقت ىرخأ ةياور كانهو
 ىلإ جرخف ءامهب ( هليَع) هللا لوسر اي كلاانأ ةريغملا نب ديلولا نب ديلولا لاقق «صاعلا نب ماشهو ؛ةعيبر
 نيذه ديرأ : تلاق ؟ هللا ةمأ اي نيديرت نيأ :اهل لاقف ءاماعط لمح ةأرما ىقلف ايفختسم ةمركملا ةكم
 املف ؛ هل فقس ال تيب ىف نيسوبحم اناكو 0

 لحف ؛هفيسب امهبرض مث ءامهيديق تخم اهعضوف ( ارجنخ ىأ ) ةدر ذخأ مث ءامهيلع روست ىسمأ
 . هريعب ىلع امهلمح مث ؛ناديقلا

 9 0 0 ناك ؛ .نيكرتلا نم ديل و اذه لجأ نم - ضر

 0 لإ «يذألا نملأ ف ا 0 ارياف كومه ف ىلا

 وهف ريتا ىبأو ,ةمركملا ةكم نطاوم نم نطوم لك ف ناميالاب رهجي نأ الإ | ىل ىذلا باطخلا

 . هليبس ىف فقي نم ايدحتم ة ةرجهلاب ارهاجم جرخو ؛ءافختسالا ىبَأ اضيأ ة ةرجهلا ىف

 نم ادحأ تملع ام ٠ : لاق هنأ ةنجلا ىف ههجو ىلاعت هللا مرك بلاط ىبأ نب ىلع ىور

 .هه - ها": رمزلا ةروس )١(
 22011111111111 1 1 1 ا لا ا ل سل ض١
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 شيرق نم ًالملاو «ةفيرشلا ةبعكلا لبق ىضمو «هتزنع رصتخاو ءامهسأ هيدي ىف ىضتناو «هسوق بكتتو

 ءارو ىنقليلف «هنأرما لمرتوأ ءهدلو متبيوأ ءهمأ هلكثت نأ دارأ نم« سطاعملا هذه الإ هللا مغريال «هوجولا تهاش

 ' (١!ىداولا اذه

 شايع هتلحر ىف بحص هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ روهشملا نإ : لئاس لأسي دقو '

 ةروهشملا ةياورلا هذه نيب قفون فيكف «صاعلا نب ماشه امهبحصي نأ هتمرع ىف ناكو : ةعيبر ىبا نبا

 ىتمو «نكمث نينياورلا نيب عمجلا نإ ءكلذ نع باوجلا ىف لوقنو ؟ ههجو هللا مرك ىلع ةياورو
 . امهنيب قيفوتلا رذعت اذإ الإ امهادحإ درنال ذإ «نيتياورلا قيدصت نيعتي عمجلا نكمأ

 ةينلا مازتعا دعب نوكي رفسلا نأ حضاوو رفسلا ىف تناك ةبحصلا نأ ذإ ءرهاظو نكمم قيفوتلاو

 . رافغ ىنب ةاضأ نم ءبضانتلا هل لاقي ناكم ىف هعم ايقتلي نأ ىلع امهعم اقفتم ناك دقو «رارصإلاو

 وهف «ةرجهلا نلعأ دقو «ةمركملا ةكمب لازيال وهو تناك ههجو هللا مرك ىلع اهاور ىتلا ةعقاولاو

 . شيرق نم ءافختسا ىلع وأءارس نيرجاهملا ةرجه تناك

 دبع نب ةعافر ىلع اولزن ءمهريغو ةقارس نب ورمعو« باطخلا نب ديز هوخأو هلهأ هب قحلو ةرونملا ةنيدملا ىلإ

 ىلع ؛نانس نب بيهصو ؛هللا ديبع نب ةحلط لزنو .ءابق ىف فوع نب ورمع ىنب ىف ريهز نب روذنملا
 نيب مهنأكو ؛مهب نوبحري اوناكو ءاورصنو اووآ نيذلا لزانم ىف لزن مهريغ اذكهو «فاصأ نب بيبخ
 ؛مهيلع تضاف مالسلا ةالصلا هيلع هلوسرو هللا ةبحمو (مهعمج قداصلا ناميإلا نال ؛مهيوذو مهيلهأ

 ةمدصلا دنع اوربص نيذلا نيرجاهملا مهناوخإ لضف اوملع دقو ؛نمحرلا ةدئام ىلع اياغأ مهتلعجف

 لذ نمو ءانمأ مهفوخ نم ىلاعت هللا لعجف ؛مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأو مهسفنأ ىف اوذوأ ؛يلوالا
 ؛ايلعلا ىه ىلاعت هللا ةملك تراص نأ هللا قيفوتب مهب ناكو «يلاعت هللا ةزعب اوزتعا ذإ «ةزع مهئافعض

 . :راصنألاو نيرجاهملا ىف ىلاعت هللا لاق دقو

 هللا نم الضف ثوغتبي مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا ءارقفلل)
 ناميإلاو رادلا اوءوبت نيذلاو * نوقداصلا مه كتلوأ ؛هلوسرو هللا نورصنيو ءاناوضرو

 )١( «يبرعلا ركفلا راد ) رشانلا 19177 ةعبط مظعلا قيفر موحرملل مالسإلا ريهاشم رهشأ اذه يف عجار .
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 نورثؤيو اوتوأ امم ةجاح مهرودص ىف نودجيالو ءمهيلإ رجاه نم نوبحي مهلبق نم
 مه كئلوأف هسفن حش قوي نمو ةصاصخ مهب ناك ولو ءمهسفنأ ىلع

 , ”4نوحلفملا

 ءراصنألاو نيرجاهلملا نس نولوألا نوقباسلاو) : هتاملك تلاعت هناحبس هللا لوقيو ظ

 اهتمن ىرخم تانج مهل دعأو ءهنع اوضرو مهنع هللا ىضر ناسحإب مهوعبتا نيذلاو
 .© © ميظعلا زوفلا كلذ ادبأ اهيف نيدلاخ ءراهنألا

 ؛هريغ لظ الو «يلاعت هللا لظ ىف نيعمتجم ؛مهنيدب نيراف اورجاه نيذلا مه نولوألا نوقباسلاف
 كنلوأ مهسفنأ ىلع مهورثآو «مهبولق مهل اوحتف ذإب مهرايد مهل اوحتفو «قبسلا ىف مهولو نيذلا راصنالاو
 ؛ناسحإب مهوعبتأ مهنود نيذلاو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا عابتا ىلإ وسلا ىف لوألا لضفلا مهل

 ١ ظ 5 عابتالا لضف مهل نورخالاو «قبسلا لضف مهل ءالهف

 هلع ىسبنلا ةرسجه
 امك ءانلعم رجاه نم مهنم ليلقو «نيفختسم انادحوو تافارز نورجاهي نوملسملا طخأ - ١

 صخي ههجو هللا مرك ىلعو (هوعنمي نأ مهأدحو هترجه نلعأ دقف هلع ىلاعت هللا ىضر رمع لعف

 نم نأ كش الو .ىدحتلا اذه وه هنع هللا ىضر رمع هب درفنا ام لعلو ءيدحتو نلعأ ىذلا هنأب رمع
 ةسابز هتوق ىف ةزمح لثل ناك أامف «بلطملا نب ةزمح ءادهشلا ديسك «ىفتخيالو نلعي نم ءايوقألا

 نوضريال بلطملا دبع نب سابعلا مهسأر ىلعو مشاه ىنب نم هتريشع نإف كلذ قوفو «ىفتخي نأ هناميإر
 لدت امك . يع لوسرلا ةرجهب سابعلا ىضر دقو ؛هترجه ىلع مرقفاوي ال وأ ؛هتدارإ ىف ةزمح اوقهري نأ
 روصتلا انرياس ول لب «ةرصنلاو ءاويإلا ىلع ةيناثلا ةعيبلا تناك ثيح ؛ةيناثلا ةبقعلا ىف هتبطخخ كلذ ىلع

 . نيرصانلا عم هرصني ؛هيخأ نبا راوجب لوكيل ةزمح ةرجهب بحري ناك سابعلا نأ انلقل ىقطنملا ىلقتعلا

 عم وهف ىلع امأف ركب وبأو ىلع الإ هلم ىبنلا لبق اورجاهي مل مهنأ تبثي نم نينمؤملا نم ىقب ام
 دريل هدعب نم ىقيي نأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنم رمأب ىبنلا دعب رجاه هنأ تبث دقو لَم ىبنل
 ضيراعمب هيلإ ريشيو «هيقبتسي لع ىبنلاو «ةرجهلاب مهي ناك دقف هنع ىلاعت هللا ىضر ركب وبأ امأ ؛عئادولا

 . نينثأ ىناث هبحاص نوكي دق هنأب لوقلا

 )١( ةيوعلا ةروس (1) .8 + 8: رشحلا ةروس : ٠١١.
 000 لا ا يي ليف ل ا ل ان انلينبملا
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 ل
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 نيرجاهملا نم هباحصأ دعب ةمركملا ةكمب هكَْع هللا لوسر ماقأ ةريسلا ىف قاحسإ نبا لاق دقل
 الإ نتف وأ سبح نم الإ «نيرجاهملا نم دحأ ةمركملا ةكمب هعم فلختي ملو ؛ةرجهلا ىف هل ذوي نأرظنني

 يس ناسا اها رك كيرا ناك فاعلا ير نيلسفلا ذاق أ رك وار لل ا لع

 حس يس ملا هلع هللا لوسر هل لوقيف «ةرجهلا ىف هيَ
 . هنوكي نأ

 . ؛ةعيابما هذه ليلدب «جرزخلاو سوألاب ىقتلا امدنع ىلوألا ةعيبلا ذنم ةرجهلل دعتسي فَ يبنلا ناك

 هللا لوسر نذأ اهدعب نم مث ءاهدارأو ةرجهلا مزتعا هنأ ىلع اليلد ةرصنلاو ءاويإلا ةعيب ةيناثلا ةعيبلا تناك مث

 تناكف « لقألا ىف نينلعم م تافارز اورجاهف ءاورجاهي نأب مهرمأ وأ هال

 اهيف هل نوكيو «ةوق هيف مالسإلل نوكي دلب ىلإ هيف مالسإلل ةوق ال نطوم نم اجورخو ؛ةوعدلل ابيترت ةرجهلا
 ؛ةمركملا ةكم ىف مالسإلا ءيدابم كْيَع ىبنلا ذفني نأ لوقعملا نم ناك امف «ةيمالسإ ةلود ءاشنال ناطلسلا

 اهعمجي لداع ناطلس لظ ىف الإ اهعمج نكميال ةاكزلاف ءنوكرشم اهمكحيو ؛ةينثولا لظ ىف ىهو
 اونوكيل محارتلا 8 نيملسملا ةوعدو «ءاخإلاو ةاواسملا ءيدابم ذيفنتو «ءارقفلا ىلع اهدريو «ءاينغالا نم

 : | ساس الو «ةلضاف ةلود ءانبل «ةرجازلا دودحلا ميقي نأ نكمي ناك امو ؛مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ

 ام «يلهاجلا ابرلا براحيل ناك امو «لدعلاو اضرلا نم ساسأ ىلع سانلا نيب تالماعملا مظنيل الو «لداعلا

 ١ نع سانلا لعبتو ؛ يلاعت هللا رماوأ دفنت ةيمالسإ ةلودبو يفت هللا لَظ ىف الإ كلذ نم ء يش نكمي ناك

 «لدشرتسملا دسريو «فرحنملا موقي ,الضاف اماع ايأر مفي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنكمي ناك امو « هيهأون ا

 تبسيبلو ( هتوعد ىناسنإلا دوجولا ىف معتو ؛هناكر ا اتبعلو .«مالسإلا ل َظ ىف الإ ] نسحملا ءيفاكيو

 . عقوتم رمأل فوخ وأ «عقو ثداح اسمبسب تءاح ةرجهلا

 : ةيدمحملا ةرجهلاب نرتقا ام
 ىه ةعقاولا هذه نأ ةريسلا باتك نم ريثك نظف «شيرق نم تعقو ةعقاوب ةرجهلا تنرتقا - 1

 . امكحم اميظنتو ءاررقم ارمأ تناك ةرجهلا نكلو ءاهل اببسم ارمأ تناك ةرجهلا نأو «ةرجهلا ببسس

 1 كولتقي وأ كوتبشيل اورفك نيذلا كب ركمي ذإو 9 : ىلاعتو كرابت هللا لوقي

 هللاو ءمهبناج نم نوربدي مهف "نيركاملا ريخ هللاو هللا ركميو نوركميو ؛كوجرخي
 هتركذ ام هتصالخ هيلع اورمأتو هب اوركم ىذلا رمألاو ةرجهلا وهو هيلإ يم ىبنلا هجو دق ءارمأ ربدي ىلاعت
 . ةفيرشلا ةيآلا

 )١( لافنألا ةروس : 7١.
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 ءاوعمجتيل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم اوعبتا نيذلا اهنم جر دق ةمركملا ةكم نأ نوكرشملا ىأر
 هيلع دمحم ءادعأ دشأ بير الب مهنأو «نيكرشملا ىلع ضقنتو كرشلا مواقت ةوق برثي لهأ عم اونوكيلو

 ,لحفتسي نأ لبق رمألا اوكرادتي نأ مهيلع نأو ءمهيلع ةوقلا كلت نوكت نأ دبالف «هعابنأو مالسلاو ةالصلا
 ظ . برأملا ققحتت نأو

 لازيال مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم نإف «دبع وأ فيعض الإ قبي ملو ءاورجاه دق عابتألا ناك اذإو
 . مهبرأم ققحم دقف «هنم اولان اذإف «عابتأ هريغو سأرلا وهو «مهينارهظ نيب

 نم باحصأو ةعيش هل راص دق ليَ هللا لوسر نأ شيرق تأر امل : هتريس ىف قاحسإ نبا لاق
 «ةعنم مهنم اوباصأو اراد اوباصأ مهنأ اوفرع - مهيلإ نيرجاهملا نم هباحصأ جورخ اوأرو  مهدلب ريغو ؛مهريغ
00 1 1 7.4 

 . مهبرحل عمجاأ دق هنا اوفرعو ؛مهيلإ هع هللا لوسر جورخ اورذحف
 اذ ارمأ نوضقي ال «شيرق رمأ عمتجم تناكو ؛بالك نب ىصق راد ىهو «ةودنلا راد ىف اوعمتجا

 هنإ ليف (مهعمج رضصح لج نم لجر مهيلع فلدو (« شيرف ءاربك ةودنلا ىف عمتجا ءاهيفالإ لاب

 . اثبخ هلثم وهف وه نكي مل نإو «سيلبإ

 انإف «متيأر دقام هرمأ نم ناك دق لجرلا اذه نإ ضعبل مهضعب لاقو ؛ هلك دمحم رمأ ىف اورواشت
 .ايأر هيف اوعمجأف انريغ نم هعبتا دق نميف انيلع بوثولا ىلع هنمأنام هللاو

 ءارعشلا نم ههابشأ باصأ ام هب اوصبرت مث ءاباب هيلع اوقلغأو ءديدحلا ىف هوسبحا : مهنم لئاق لاقف
 . توما اذه نم مهنم ىضم نمو «هلبق اوناك ىذلا

 بابلا ءارو نم هرمأ نجرخيل نولوقت امك هومتسبح نئلو «يأرب مكل اذه ام :يدجنلا خيشلا لاق
 ىتح ؛هب مكورثاكي مث ,مكيديأ نم هوعزنيل «مكيلإ اوبثي نأ اوكشوألف «هباحصأ ىلإ هنود متقلغأ ىذلا
 .هريغ ىف اورظناف ىأرب مكل اذه ام .مكرمأ ىلع مكوبلغي

 نيأ ىلابن ام هللاوف ءانع جرخأ اذإف ءاندالب نم هيفننف ءانرهظأ نيب نم هجرخن : مهنم لئاق لاقف
 . تناك امك انتفلأو انرمأ انحلصأف «هنم انغرفو ءانع باغ نإ «عقو ثيح الو بهذ

 هتبلغو ؛هقطنم ةوالحو هثيدح نسح اورت ملأءيأرب مكل اذه ام هللاو ال : ىدجنلا خيشلا لاقف
 مهيلع بلغيف «برعلا نم ىح ىلع لحي نأ متنمأ ام متلعف ول هللاوف ءهب ىتأي امب لاجرلا بولق ىلع
 ذخأيف ءمكدالب ىف مهب مكأطي ىتح ؛مكيلإ مهب ريسي مث ؛هيلع هوعباتي ىتح هثيدحو هلوف نم كلذب
 . اذه ريغ ايأر هيف اورف «دارأ ام مكب لعفي مث «مكيديأ نم مكرمأ
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 ؟ مكحلا ابأ ايوه امو:أولاق ءدعب هيلع متعقو مكارأ ام ايأرل هيف ىل نإ هللاو ءماشه نب لهج وبأ لاقف

 مث ءامراص افيس مهنم دحاو لك ىطعن مث ءايتف اطيسو ابيسن اباش ىتف ةليبق لك نم ذخأن نأ يرأ.لاق

 لئابقلا ىف همد قرفت كلذ اولعف اذا مهنإف «هنم حيرتسنف «هولتقيف ءدحاو لجر ةبرض هوبرضيف ؛هيلإ اودمعي
 ٠١ مهل هانلقعف (ةيدلا ىأ ) لقعلاب هنم اوضريف ءاعيمج مهموق برح ىلع فانم دبعونب ردقي ملف ءاعيمج

 . هريغ ىأر ال ىذلا ىأرلا اذه «لجرلا اذه لاق ام لولا :ىدجنلا خيشلا لاق

 هشارف ىلع ةليللا ماني الأ هرمأو ءاوربد امب هيبن ىلاعت هللا ملعأف كلذ ىلإ اوهتنا

 نوركميو) هلع ىبنلا ملعأ ىلاعت هللا نكلو ؛هولتقيل هلع ىبنلاب اورمتثا موقلا نإ - 71

 رمأ نأ سابع نبا نع هدنسب لبنح نب دمحأ مامإلا ىور دقلو ؟نيركاملا ريخ هللاو هللا ركميو

 «قدص لخدم ىنلخدأ بر لقو» : ىلاعت هلوق لزنو ءتقولا كلذ ىف ناك ةرجهلاب هلم هللا لوسر

 ناك قدصلا لوخد نأو 0 أريصن اناطلس كندل نم ىل لعجاو ؛«قدص جرخم ىنجرخأو

 اذكهو «ةداتق رسف امك ؛ةمركملا ةكم نم ةرجهلاب ناك قدص جرخم جورخلاو «ةرونملا ةنيدملا لوخدب

 ١ ناكو «هزازعإو هترصنلو قحلا ةوعدل هيلإ ] ىلاعت هللا ضرأ يأ ىهو ةمركملا ةكم نم هجورخ ناك

 ) قدص هلوخدو ؛قدص هجورخف «هنأش ءالعإو «قحلا ةرصن ةدارإ ببسب هنأل اقدص ةرونملا ةنيدملا هلوخد

 . قح امهالكو
 5 هاد ارطاحأ دق 4 هللا لوسر دمحم لقي مهتراؤم ذيفت يف وي ىذلا ليلا ةمنع ىف شرق نإ

 ١ لهأ ضعب ركذو كلذ ليلعت ىف ىليهسلا لاقو همانم ىلإ اولخدي نأ اولواحي ملو ؛مهيلإ ج رخي ذإ هولتقيل

 | ىفركذق ؛هقل واج امنإ مهو رالارصق عم رادل ىف هيلع محقتلا نم مه علا بيلا ريمغ

 , نأ برعلا ىف ةبسلل اهنإ للاو : : ضعبل مهضعب لاقف ءرادلا نم ةأرما تحاصف هيلع جولولاب اومه مهنأربخلا
 اوحبصأو «بابلاب مهماقأ ىذلا وه اذهف .انتمرح رس انكتهو ؛معلا تانب ىلع ناطيحلا انروست اننأ انع ثدحتي

 . هجورخ لورظتني
 سيلو «سانلا عئادو هدنع تناكف « ؛موقلا نم تانامأ المحم ناك مهرمأب هي هيب هللا ملعأ امدنع

 ناكو «هتنامأو هقدص نم ملعي امل 86 ىبنلا دنع هعضوالإ هيلع ىشخي ءيش هدنع دحأ ةمركملا ةكمب

 . نيكرشملا ءايربك نم ةأوانملاو ةوادعلا ةدش عم كلذ
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 2و ووو ووو توت دك جازت نحوك حوت جاو جوج جروح حج جا نارا وت حج وس حا جوج ىو جوج حج جون جا وت جوج جوج وج نو جا جو جو ون وح وجون و حو حوض و توتو ئ وح سوح حو حا جن حج نو حوحو سوح حا سو حابس ان نا ناو ع

 ناكم ىف ماني هلعجو ؛ةنجلا ىف ههجو ىلاعت هللا مركو ؛هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع فلخخ كلذلو
 نل هنإف ,هيف منف ؛يمرضحلا اذه ىدربب جستو ؛«يشارف ىلع من : ههجو هللا مرك ىلعل لاقو هلع همون

 ىوقلا دلجلا عاجشلا وهو ,هللم هللا لوسرل قدصملا نمؤملا ىلع مانف ؛مهنم ههركت ءيش كيلإ صلخي

 . نيرشعلاو ةيناثلا وأ «نيرشعلاو ةثلاثلا وحن ىف كاذ ذإ ناكو ؛هللا ليبس ىف توملا باهي ال ىذلا

 : ةمتغلا هف نوكرشملا خمتجا
 وبأ مهيفو «مالسلاو ةالصلا هيلع هل اوعمتجا ام مهنأ ىظرقلا بعك نع هدنسب قاحسإ نبا ىور

 برعلا كولم متنك هرمأ ىلع هومتعبات نإ مكنأ معزي ادمحم نإ : هباب ىلع مهو ؛ لهج وبأ لاق لهج

 مث' ,حبذ مكيف ناك اولعفت مل نإو ؛ندرألا نانجك نانج مكل تلعجف مكتوم دعب نم متثعب مث ؛ مجعلاو

 : لاق مث «بارت نم ةنفح ذخأف ءهّلِ هللا لوسر جرخف اهيف نوقرخم اران مكل تلعج مث 0

 ؛مهسوءر ىلع بارتلا كلذ رثني لعجف ؛هنع مهراصبأ ىلع ىلاعت هللا ذخأو مهدحأ تنأ كلذ لوقأ معن

 تك ميقتسم طارص ىلع# نيلسرملا نمل كنإ ك ميكحلا نآرقلاو نسي ) :ولتي وهو

 لوقلا قح دقل * نولفاغ مهف «مهؤابأ رذنأ ام اموق رذنتل * ميحرلا زيزعلا ليزنت
 مهف ناقذألا لإ نوف الالغأ ذأ هتان ىف انلعج انإ +نونمؤي ال مهف مهرثكأ ىلع

 ال مهف مهانيشغأف ءاذس مهفلخ نمو ءاذس مهيديأ نيب نم انلعجو ا لوحمقم

 ,2) ؟ نورصيي

 هنأ لوقت ىتلا ةياورلا تحصأ ءاوسو «تايآلا هذه مهيلع أرقو ؛هوري مل مهو ل هللا لوسر مهب رم

 تايآلا كلت مهيلع التو ؛مهيلع رم هنأ ةقيقحلا لب ءائيش بللا نم ريغت مل اهنإف ءحصت مل مأ مهبطاخ

 . قيدصلا هبحاص عم دعوم ىلع ناك ثيح ىلإ هلم ىبنلا فرصناو ؛مههوجو ىف بارتلا اثحو «تانيبلا

 نيرظتنم مهفقوم ىف اورمتسا مهنإف «هلَم لوسرلا لتق نودبري اوناك نيذلا نورمتؤملا نوكرشملا امأ
 دق لع هللا لوسر ىأر دق هنأ رهظيو ءمهعم نكي مل نمم تآ مهاتأ ىتح ؛هولتقيل جرخي نأ هلع ىبنلا

 مكيلع دمحم جرت دق هللاو ءهللا مكببخ لاف ٠ أدمحم : اولاقف ؟ انه اه نورظتنت ام : مهل لاقف . 7

 لك عضوف ؛مكب ام نورت امأ «هتجاحل ىضم مث ءابارت هسأر ىلع عضو دقو الإ الجر مكنم كرت ام مث

 اولعجف ؛مهانأ ىذلا لجرلا اذه اوقدصي مل كلذ عم مهنكلو «بارت هيلع اذإف «هسأر ل

 هيلع امئا دمحم اذه نإ هللاو :نولوقيف 27 هللا لور دربي ايمتم , ناارغلا ىف اع كرريف درعا

 . انثدح ىذلا انقدص دقل هللاو : اولاقف ءشارفلا نم ىلع ماقف ءاوحبصأ ىتح ؛كلذك اوحربي ملف ؛هدرب

 2 1 نسي ةروش (0
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 ريالا ملسو هيلع هللا نيببنلا متاخ

 3 إيل 4 هم وم*# مند
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 : امهقيرطو ةرجهلا يلإ هبحاص خم 26 هبنلا

 ىبنلا هل لاق ةرجهلاب مه املكف للم ىبنلا باحصأ رجاه امك ةرجهلا ديري ركب وبأ ناك - 4

 لعل لجعت ال :٠ هل لاقف ةرجهلا ىف هلم هللا لوسر ركب وبأ نذأتسا :قاحسإ نبا لوقيو . لجعت ال هك

 كلذ مظع دقلو «هسفن ىنعي امنإ ثم هللا لوسر نوكي نأ ركب وبأ عمط دقو ( ابحاص كل لعجي نأ هللا

 ىنأي هلم هللا لوسر ناكو ؛كلذل ادادعإ امهفاعي ءهراد ىف امهسبحن ؛نيتلحار عاتباف ء«هسفن ىف نظلا

 ءاهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ىورت امك «ةيشع امإو «ةركب امإ راهنلا ىفرط ىف ركب ىبأ تيب ىلإ موي لك

 اناثأ هموق ىرهظ نيب نم ةمركملا ةكم نم جورخلاو «ةرجهلاب ىبنلل هيف نذأ ىذل مويلا ناك اذإ ىتح :لوقتو

 هذه ىف هللع هللا لوسر ءاج ام : لاق ءركبوبأ هأر أاملف ءاهيف ىنأيال ناك ةعاس ىف ةرجاهلاب هلم هللا لوسر

 وأ لاف «ةرجهلاو جورخلا ىف ىل ذأ دق هلا نإ : ركب ىبأل # لوسرلا لاق .... ثدح رمأل الإ ةعاسلا

 . (ةبحصلا :هللا لوسر لاق هللا لوسراي ةبحصلا : ركب

 أ تلو ىح «حرفلا نم ىكيادصحأ نأ مويا كلذ لبق طق ترعشام هاف :رخا يفر تل

 . اذهل امهتددعأ تنك ناتلحار نيناه نإب هللا ىبن اي: لاق مث« يكيي ذئموي ركب

 «جرخ املف «ّتكع هللا لوسرل نذأو «موقلا هب رمتأي امب هع هيبن هللا ملعأ ىتلا ةليللا ىف اذه ناك

قاشلا ةلحرلا تناك مهراصبأ ىلع ىلاعت هللا ىشغ دقو
 ؛ةبهألا اهل تذخأ دقو ءةكر ابملا ة ةرججهلا تناكو ؛ة

 . ةدعلا اهل تدعأو

 ةبحصلاب مالسلاو ةالصلا هيلع هربخأو ءةرجهلاب هل هبر نذإب ركب ابأ هيَ لوسرلا ربخأ امدنع

 «(اذهل امهتددعأ تنك ناتلحار نيناه نإ هللا ىبناي 8: قيدصلا لاق ءامهعمجج

ىنب نم هوبأو ؛كرشلا ىلع لازيال ناكو ءطقيرأ نب , هللا دبع ركب وبأ رجأتسا دقو
 ١ نم همأو «ركب 

هيل ع لقو ؛ةلحرلا ىف امهليلد نوكيل ركب وبأ هرجأتسا دق («ورمع نب مهس ىنب
 ؛نيتلحارلا ركب وبأ 

 ؛ ءامهيلع جورخلا داعيم لحي ىتح امهاعريو امهدعي هذنع اتناكف
 هللا لوسرل امهالضف ىدهأ هنأ ىوريو

 . كل ىه لاقو «هركذف ءاهنمث نع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هلأسف ؛ هَ

 , رن ركب ىبأل ةخوخ نم جرخ ءركب وبأو وه هلع هللا لوسر جرخو امهنيي داعيملا ناكو
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 مهللا ءائيش كأ ملو «ينقلخ ىذلا هلل دمحلا ٠ الئاق ميعن نبا ىور اميف هع ىبنلا اعد دقو
 ىف ىنفلخاو ؛يرفس ىف ىنبحصا مهللا ؛مايألاو ىلايللا بئاصمو ءرهدلا قئاوبو ءايندلا لوه ىلع ىنعأ
 سانلا ىلإو « نيف يب كباو«يسوتت تل حاص عرين كو «ىتقؤ ام ىلكاو ىلع

 تاوامسلا هل تقرشأ ىذلا 0 كهجوب ذوعأ «يبر تنأو «نيفعضتسملا بر تنأ «ينلكت الف
 ىب لزنتو ءكبضغ ىلع لخم نأ نيرخآلاو نيلوألا رمأ هيلع حلصو ؛تاملظلا هب تفشكو ضرألا
 ام ريخ ىدنع ىبتعلا كل ؛كتيفاع لوخمو «كتمقن ةأجفو ؛كتمعن لاوز نم كب ذوعأ ءكطخس
 . © كب الا ةوق الو لوح الو ءتعطتسا

 ضرأ بحأل كنإ ١ تيبلا ىلإ رظنو ؛ةمركملا ةكم نم جرخ نيح مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نمو
 . ةوعدلا عنمو ىذألاب ناك مهجارخإو « تجر ام كنم ىنوجرخأ كلهأ نأ الولو ءهللا ىلإ هللا

 تناك اهنأل ءاهلك ةيناسنإلل اهلكأ تنآ ىتلا ةكرابملا هتلحر كم هللا لوسر أدتبا عراضلا ءاعدلا اذهب
 . ةوعدلا مومع ءادتبا

 ةرجهلا ىف ريكفتلا أدتباو ءجحلا ىهتنا دققف ءاهماع ىفو ةيناثلا ةبقعلا دعب ةرجهلا ةركف تناك دقو
 (رفص ىنالو مرح ىف نكت مل مالسلاو ةالصلا هيلع هترجه نإ اولاقو «هلبق نونمُؤملا رجاه دقو «ةيوبنلا

 لوألا عيبر نم رشع ىناثلا ىف ةرونملا ةنيدملا ىلإ اولصو دقو «هئادتبا عم تأدتبا اهلعلو :تأدتبا دق نكلو
 . نينثالا موي ىف تناكو ؛تاياورلا حصأ ىلع

 جرخو «نينثالا موي ءيبنو «نينثالا موي مكيبن دلو ٠ لاق سابع نبا نع دمحأ مامإلا ىور دقلو

 . 6 نينثالا موي ىفوتو 'نينثالا موي ةنيدملا لخدو «نينثالا موي ةكم نم

 : روث واه هف
 اهدعب نم ءاج ىذلا رصنلا نأل ءرصنلا مظعأ ىه لب ؛لوألا رصنلا ىه ةرجهلا تناك - "4

 هبحاصو لم دمحم ركذو «لوألا رصنلا ىلاعتو هناحبس هللا اهدع دقلو «حتفلل باب ىهف ءاهل ةرمث ناك
 نيذلا هجرخأ ذإ ؛هللا هرصن دقف هورصنت الإ ) : هتاملك تلاعت هللا لاق ذإ ءاذه روث راغ ىف
 هللا لزنأف ءانعم هللا نإ ءنزحتال هبحاصل لوقي ذإ «راغلا ىف امه ذإ «نينثا ىناث اورفك
 هللا ةملكو «يلفسلا اورفك نيذلا ةملك لعجوءاهورت مل دونجب هديأو ؛هيلع هتنيكس
 . 20( ميكح زيزع هللاو ءايلعلا ىه

٠ 
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 انااا يايا ماامااملاملاملا

 رت توتو وتوت وون تت تت نب جونج وت وشو وجو توت ونور توتا تو جورج جوج جوج نو وج جوج وج جوج حوت جوج نر نر و جر جوت ىو جت وج جوج وج وح حج وح ووجب و جر وح وتو وح ا ون حوحو وش شا حاحا وح ياو

 كريو توتو وحجر



 قيدصلا هبحاصو وه راسو «هلفسأب ةمركملا ةكم نم ةفاسم ىلع وهو «روث راغ ىلإ لَم ىبنلا جرخ
 كفلخ تنك اذإ : لاقف تا ااا اا ارم
 تنك اذإ لاق هنأ ىوريو . كفلخ نم ىتؤت نأ تيشخ كمامأ تنك اذإو كمامأ نم ىتؤت نأ تيشخ
 نيرا فيقتل كافل غ كنك ذرب بلطلا تيقخ انام

 هعمو «راغلا ىلإ قلطنأ ةليل هلع هللا لوسر جرخ دّقل ١ : لاق باطخلا نب رمع نع ىقهيبلا ىورو
 كلام ركب ابأ اي ٠ : لاقف ,هلع هللا لوسر نطف ىتح ؛هفلخ ةعاسو هيدي نيب ةعاس ىشمي لعجف «ركب وبأ
 ركذأ مث ءكفلخ ىشمأف ؛بلطلا ركذأ هللا لوسراي : لاقف «يدي نيب ةعاسو «يفلخ ةعاس ىشمت
 : لاق . ينود كب نوكي نأ تببحأل ءيش ناك ول ركب ابأ اي : هلع ىبنلا لاقف «كيدي نيب ىشمأف دصرلا
 راغلا كل يربتسأ ىنح هللا لوسر اب كناكم :ركب وبأ لاق . راغلا ىلإ ايهتنا املف «قحلاب كثعب ىذلاو «معن
 لخدف «ءيربتسأ ىتح هللا لوسر اي كناكم : لاقف ءرحجلا ءيربتسي مل هنأ ركذ ناك اذإ يحس لحال

 (”2١ رمع لأ نم ريخ ةليللا كلتل ؛هديب ىسفن ىذلاو :رمع لاق «لزنف ؛هللا لوسر اي لزنا :لاق مث «أربتساف

 ؛ةلاسرلا غيلبتو «ةوعدلا ليبس ىف ةقشملاب ايضار «يلاعت هللا دعو ىلإ انئمطم هلع هللا لوسر ثكم

 مل ىتلا «ةيمالسإلا ةلودلا ةماقا ليبس ىف ىلاعت هللا دالب بحأ ىهو ,ةمركملا ةكم قرافي نأ ىضر دقو
 تايآلاب مهدوحجو ءمهرفكو ؛مهدانع عم ةلواحنا هذه تناكو «هلتق اولواحو ؛ةوعدلا نم اهلهأ هنكمي

 . اهريغ ىف مالسإلا ةلودل اضرأ ديري جرخي نأ ىف اببس

 أودصرت مهنأو ؛ ىلع هناكم مان ىذل نأو ءجرخ تع هللا لوسر نأ مهنم ةاتعلا وأ ءنوكرشملا ملع
 بهذ نيأ ىلع نم اوفرعي نأ اولواح ؛هولتقيل مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نودصرتي مهنأ نوبسحي مهو ءايلع

 ىف اوقلطأو ؛نوكي نيأ اوفرعيل هاطخ نورثأتبو ؛هرثأ نوصقتي اوذخأف «نوبلطيام هدنع اودجي ملف هلع ىبنلا
 ىذلا روث لبج ىلإ رمألا مهب لصو ىتح «هوعبتتو ؛هرثأ اوفتقا دقو اتيم أ ايح هب ىتأي نم نكامألاو قاوسألا
 نيتمامح نأو ءنينس نم هنأكو «هجيسن جسني توبكنعلا تلعج نأ ىلاعت هللا ةيآ نكلو ءنابحاصلا هراغب

 ؟ الإ هتوبن تابثإل ثدحتي مل ض بلا نكلو «تاداعلا قراوخ نم ةيسح ةيآ تناكف هئاب ىلع اتششع

 لكلو «لايجألا لك ىف ةقيلخلا ىلع ةجح وهو نيدلا موي ىلإ ةيقابلا ىربكلا هزجعملا هنأل «ميركلا نآرقلاب

 ٠ سا انجألا

 اولاقو اردجو ام اودجو ؛مهنكلر ءراغلا ىلا رثألا مهب ىهتنادقو هل ىبنلا نوبلطي شيرق لاجر ا
 ركاب جامو لويفراا ار هلخاد ىلإ مهراظنأب اوقلأ ول مهو .دحأ لخدي مل :توبكنعلا جسن

 )١( ص 4 ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيدبلا ١8٠١ .

 ري م م ل ا ل ا

 75 دمدملا ةنعبلا
 دححااحلا

 ليك احح لالا

 رود وو ووو و ونواو و نو سو ووو وح و وت سوح وت حنس حجت جونج جوت نحن وت حج جو حج حج جروح

 ير ور رو و و و ص وو و حو و ص و و نون جن و و وو وح حو جوج جاو



 متأ املف «بقتري ركب وبأو ؛«يلصي امئاق ناك اذلو «نئمطم نمأ لِ ىبنلاو «مهراظنأ ىلاعت هللا فرص

 ىنأ هللاو امأ كنوبلطي كموق نإ ١ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىلع افئاخ ركب وبأ لاق ؛هتالص لَم ىبنل
 . « انعم هللا نإ ضخت ال 9 :هللم ىبنلا هل لاقف « هركأ ام كيف ىرأ نأ ةفاخم نكلو «يسفن ىلع ١2”لئال

 لوسرلل ةبسنلاب رمألا ربد دق ركب وبأ ناكو «راغلا لخاد ىرجي ناك امو «موقلا نم ناك ام اذه
 مالغ وهو ءاهرمأ نم ربدت امو ءشيرق رابخأب راغلا ىف امهو امتد نأ هللا دبع هنبا فلك دقل ,#

 هب نوديكي ارمأ عمسي الو «ةمركملا ةكمب شيرق عم حبصيف امهدنع نم جلديف ءنقل كردم فقث باش
 نأ ةريهف نب رماع هالوم رمأو ؛مالظلا طلتخي نيح كلذ ربخب امهيتأي ىتح ؛هبحاصو هع هللا لوسرل

 لصت منغلا نبل لاصرأو ناتيبيف ءءاشعلا ةعاس ىف كلذو «راغلا ىف امهو امهيلع اهحيريف همدغ ىعري
 ءءاذغ نبللا نم نوكيف «ةمركملا ةكم ىلإ داعو «منغلا ةريهف نب رماع ذخأ «سلغلا ءاج اذإ ىتح ءامهيلإ
 . اماعط نيلماح وأ ءارابخأ نيلماح «راغلا ىلإ نوئيجي نمراثآب منغلا ريس بهذيو

 تعطق هب طبرت ام دجم مل املو «بارج ىف ماعطلا نم ةرفس امهل دعت ركب ىبأ تنب ءامسأ تناكو

 ماعطلاب بهذت تناكو «نيقاطنلا تاذ تيمس كلذلو يارخلا ف ىلع هزم ةعطقب تطرف ءاهقاطن

 . ةصرفلا اهتنكمأ املك وأ موي لك هبحاصو هلم هللا لوسرل

 : ةرونملا ةنيدملا .هلإ ريسلاو ةقارس
 اولصي نأ نم اوسكيو «ششيرق بلط نكسي ىتح «لايل ثالث راغلا ىف هلع ىبنلا ثكم - 7

 ريغ ءامهيلع انيمأ ناك هنكلو «كرشملا امهليلد امهعمو «ةرونملا ةنيدملا ىلإ نيدصاق اجرخ اهدعبو ؛ هلم «هيلإ
 هنأ نوروصتي ال مهنأل «شيرق نم دحأ مهعبتي ال ىتح «لحاسلا قيرط امهب كلسف ؛ءيلامت الو سلدم
 نم انرشأ امك ةقان ةئام اتيم وأ ايح هب دوعي نمل اولعج دقو «هقيرط نوفتقيو هنوعبتتي مهو قيرطلا اذه كلسي

 : لاق هنأ هنع قاحسإ نبا ىور دقو ءاهلاني نأ ىف مشعج نب كلام نب ةقارس عمط دقو
 .مهيلع هدر نمل ةقان ةثام هيف شيرق تلعج ءارجاهم ةمركملا ةكم نم يَ هللا لوسر جرخ املا .

 ىلإ ءافنآ ىلع اورم ةثالث ةبكر تيأر دقل هللاو : لاقف .. انم لجر لبقأ ذإ «يموق ىدان ىف سلاج انأ امنيبف
 ١ 22-2111002 ..ىسرفب ترمأ مل ...اليلق تثكم مث :«تكسا نأ ىنيعب هيأإ تأموأف ؛هباحصأو أدمحم مهارأل
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 «تمسقتساف ,2'”ىتمأل تسبلف تقلطنا مث ءاهب مسقتسا ىحادق تذخأ مث . ىحالسب ترمأو ْش
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 .مردلا (؟) .هب لزنت ةلزان دنع خرصو هتوص عفر ىنعمب نيزحلا وأ ضيرملا لأ نم ىه ١ )١(
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 امنيبف ءهرثأ ىلع تبكرف .«ةقانلا ةئام ذخآف «شيرق ىلع هدرأ نأ وجرأ تنكر ؛هركأ ىذلا مهسلا جرخف
 مهسلا جرخفءاهب تمسقتساف حادقلا تجرخأ مث ءاذه ام :تلقف ؛هنع تطقسف «يب رثع دتشي ىسرف
 مث اذه ام تلقف هنع تطقسف « يب رثع دتشي ىسرف امنيبف هرثأ ىف تبكرف ,هعبتأ نأ الإ تيبأف ء؛هركأ ىذلا

 هادي تبهذف «يسرف ىب رثع مهتيأرو مولا ادب املف ءهرثأ ىف تبكرف ءاهب تمسقتساف ىحادق تجرخأ

 تيأر نيح تفرعف « راصعإلاك ناخد امهعبتو ضرألا نم هادي عزتنا مث ءهنع تطقسو «ضرألا ىف

 ىنورظنأ ءمشعج نب ةقارس انأ :تلقف « ممقلا تيدانف ءرهاظ هنأو ءينع عنم دق هنأ كلذ
 ؟انم يغبت اذامو :هللع هللا لوسر لاقف . هنوهركت ءيش ينم مكيتأي الو مكييرأ ال هللاف ءمكملكأ

 ظ ظ ظ . ( كنيبو ىنيب نوكي اباتك بتكت : تلق

 قثوتسا «ةلاسرلا ىف نيقيلا ملعو ءىأر ام ىأر امدنع هنكلو ؛هيلإ ىعسي ناك ام هل ركذ هنأ ظحالي

 . يلاعت هللا رمأب روصنم هلك ادمحم نأ نم

 . هيلإ هاقلأ مث ءاباتك هلع هللا لوسر بتكف

 غرف مث ؛ةمركملا ةكم حتفب نيبملا حتفلا ءاج ىتح ءباتكلا اذهل اظفاح ةقارس رمتسا دقو

 ١ نم توند ١ كلذ ىف لوقيو «باتكلاب هلم هللا لوسر ىلإ ةقارس بهذ فئاطلاو نينح نم ُهّليَع هللا لوسر

 ١ لاف ءمشعج نب ةقارس انأ ءىل كباتك اذه هللا لوسر اي تلقو ءباتكلاب ىدي تعفرف ؛ هللا لوسر

 ظ . ( ءافو موي اذه » هلم هللا لوسر

 ؛ نأ دارأ كلذلو «ىأر ام ىأر نأ موي نم هلكت ىبنلا قدصب انمؤم ناك هنأ رهظيو «همالسإ ةقارس نلعأ
 ظ ظ - . باتكلا اذه ذخأي

 أ ءىضايح ىشفي لبالا نم ةلاضلا: الئاق ةلاضلا لبإلا ىقس نع هلل ىبنلا لأس دقو
 ظ ؟اهيقسأ نأ ىف رجأ نم ىل له لبإلا اهنألم دقو

 . ( رجأ ىرح دبك تاذ لك ىف معن :٠ ميحرلا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لاق

 . هتقدص هلل هللا لوسر ىلإ قاسو ؛هموق ىلإ عجرف همالسإ نسح دلو

 : رعو قيرط هف ريسي بكرلا
 وه لب « هتاذ ىف الهس نعي ؛ءارحصلا ىف قيرطلا نأل ةلهس ةكرابملا ةلحرلا نكت مل 7

 كلذو «ةروعو ءارحصلا قرط دشأ وه ايرط ليلدلا راتخادقو «ماكآلاو داهولاو لامرلا هيف زاتنم ثعو قيرط

 ةيديفسفلا ةكعتلا
 2 ميكي ا يبي يي يكب تتخلل



 نبال ةملكلا كرتنلو «هنم برثي ىلإ لوصولا ىف افولأم نكي ملو «لحاسلا قيرط مهب كلس دقل
 ليقول اييرع ولا كانا كار وسرت اع

 ىضم مث ؛ةمركملا ةكم لفسأ امهب كلس ( طقيرأ) طقرأ نب هللا دبع امهليلد امهب جرخ امل

 ىلع امهب كلس مث «نافسع نم لفسأ قيرطلا ضراع ىتح لحاسلا ىلع ( ركب ىبأو # ىبنلا ) امهب
 ؛كلذ هناكم نم امهب زاجأ مث ءاديدق زاجأ نأ دعب 'قيرطلا امهب ضراع ىتح امهب راجتسا مث ؛جمأ لفسأ
 نطبتسا مثءفقل ةجلدم امهب زاجأ مث ءافقل امهب كلس مث «ةرملا ةينث امهب كلس مث رارخلا امهب كلسف
 ىذ عجرم امهب نطبت مث ؛جاجم عجرم امهب كلس مث ءجاجم هل لاقيو ؛"2) جاحم ةجلدم امهب
 نم ؛ملس امهب كلس مث «درجألا ىلع مث ,دجادجلا ىلع امهب ذخأ مث ءرشك ىذ نطب مث «نيوضعل
 . ؛ ةحافلا امهب زاجأ مث .. ديبابعلا ىلع مث ءءام نيع مسا ( للعف نزو ) نهعت ةجلدم دادعأ نطب

 هللا لوسر لمحف . امهرهظ ضعب امهيلع أطبأ دقو ؛جرعلا امهب طبه مث 9 : ماشه نبا لاق
 ثعبو ؛ةنيدملا ىلإ - ءادرلا نبا هل لاقي هل لمج ىلع ءرجح نب سوأ هل لاقي ماسأ نم لجر ؛ُهلت
 نيمي نع افلا ةينث امهب كلسف جرعلا نم امهليلد امهب جرخ مث «ةدينه نب دوعسم هل لاقي هل امالغ هعم

 موي لوألا عيبر رهش نم تلخ ةليل ةرشع ىتنثال ءابق امهب مدق مث «مئر نطب امهب طبه ىتح «هبوكر '
 . "6 لدتعت سمشلا تداكو ؛ءاحضلا دتشا نيح ؛«نينثالا

 هلك ركذ امف «كرابملا بكرلا كلذ اهب رم ىتلا نكامألا ءامسأ هيف تركذ ىذلا نايبلا وه اذه
 ىذلا ليلدلا كلذ وهو ءاهب ريبخ الإ اهملعيل ناك ام ءاهيف لهاجم ىهو «ةيبرعلا ءارحصلا ىف نكامأ ءامسأ
 . كرشلا ىلع هئاقب عم هعم نم ىلع انيمأ ناكو ءاهب اميلع ناك

 رييغت ىلإ لع ىبنلا رطضاو «لحاورلا تدهجأ ىتح ؛ةلحرلا ةبوعص رادقم ىلع لدي نايبلا اذهو
 .ةلحارلا

 :روووووتوتو ووو توتو وتوت وتو جو جوجو جوجو و حج وج وج حجج ج

 0 2 يل ل ضي ل ب م ل ب ب ل ب ب ل ب يب ب ب ب ب كب

 ؛:طةهبخم مأ

 :هتلحر ءانثأ ىف ديدقلا ىف هلم ىبنلا اهب ىقتلا :ةصلخم ةرهاط ةيقن ةأرما نع ربخ اذه -
 ةالصلا هيلع هجورخ ةقراخ ىلإ فاضي ام ؛تاداعلا قراوخ نم مالسلاو ةالصلا هيلع اهب ناقل ىف رهظ دقو

 ىلإو «راغلا ىف توبكنعلا جسن فاضيو «هوري ملف ؛ةواشغ مهرصب ىلع ىلاعت هللا عضو دقو «مالسلاو

 . تارم ةدع هترثعو «ةقارس سرف مئاوق صوغ ىلِإو ؛هيلع مامحلا شيشعت

 ص ماسه نب 4 مجعم يف . 457 . 49١ ص 7”: ١ ج ماشه نباةريس (؟) (عاجم) ترقايل نادلبلا مجعم ىف . )١(

 0100 و 1 ا ل ل ل ا

 ش 0 ا ايكياولا
 9 لي . هو هو

 اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا



 نكلو ؛ةيسحلا ىسيعو ىسوم تازجعم نع لقت ال ؛ةيسح تاداع قراوخ هذه لك نإف

 . ىربكلا ةزجعملا ميركلا نآرقلاب هادحت لب ءاهب ىناسنإلا دوجولا دحتي ملو ءاهب اشيرق دحتي مل لل ىبنل

 اهيف نبل ال لئاح ءافجع ةاش نم رد نبللا نأ وه ؛دبعم مأ ىلع رورملا ىف ادب ىذلا قراخلاو

 امك ةصقلا كيلإو هلم ىبنلا هيف لزن ىذلا لزنمل رول ؛ىقسلا رركتو ؛بكرلا عيمج ىقس
 : ىعازخلا دبعم ىبَأ نع هدنسب ىقهيبلا اهاور

 ىبأ ىلوم ةريهف نب رماعو ركب وبأو وه ةنيدملا ىإ ةكم نم رجاه ةليل جرخ هلي هللا لوسر نأا
 ؛ ةدلج ةزرب ةأرما دبعم مأ تناكو ؛ةيعازخلا دبعم مأ ىتميخب :ب أورمف ؛ ؛ىثيللا طقيرأ نب هللا دبع مهليلدو ركب

 اينزرتخب نبل رأ محل اهدع لا ادرا 31 ةمخلا نان يح
 ل ل

نس ىف ىأ ) نوتنسم نولمرم موقلا ذإو «ىرقلا مكزوعأ ام ءيش اندنع ناك ول :تلاقو
 . (بدج ة

 مأأي ةاشلا هذه امو: مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءاهتميخ رسك ىف ةاش اذإف هلم هللا لوسر رظنف

 تلاقف ؟ نبل نم اهب لهف : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؛منغلا نع دهجلا اهفلخ ةاش ىه :تلاقق ؟ دبعم

 بلح اهب ناك نإ : تلاق ؟اهبلحأ نأ ىل نينذأت :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . كلذ نم دهجأ ىه

 اعدو ؛ يلاعت هللا مسا ركذو ءاهعرض حسمف ةاشلاب لم هللا لوسر اعدف ءاهبلحاف
 ١ 'طهرلا ضيري اهل ءانإب

 هباحصأ ىقسو ءاهاقسف ءاهيلإ هلسرأو ؛هألم ىتح اجث اهنم بلحف ترتجاو تجافتف
 دعب اللع اوبرشف

و «مهرخأ ( مالسلاو ةالصلا هيلع ىأ ) برش اوورأ اذا ىنتح ,'""لهن
 1 مث «مهرخأ مولا ىقاس : لاق

 اولعرا مث ءاهدنع هورداغف ءءدب ىلع ادوع ايناث هيف بلح
 د

نبللا اذه نيأ نم : لاقو ءبجع نبللا ىأر املف « ,'"”نهب ىقنال الزه نكواستي افجع
 الو «كبعم مأأي 

ك كرابم لجر انبرم هنإ هللاو ءال تلاقف ؟ بزاع ةأشلاو «تيبلا ىف ةبولح
 ؛تيكو «تيك هثيدح نم نا

لجر تير :تلاقق «هبلطت ىذلا شيرق بحاص هارأل ىنإ هللاوف «هيففص : لاقف
 نسح «ةءاضولا رهاظ ا

 ؛فطو هرافشأ ىفو «جعد هينيع ىف ؛ «ميسو ميسق "4" ةلعص هب رزت ملو ؛ةلجم هبعت مل «هجولا حيلم «قلخلا

 هيلعف تمصاذإ ؛ةفاثك هتيحل ىفو «عطس هقنع ىف ( ديس ىأ ) نرقأ جز «لحكأ «لحص هتوص ىفو .

 | مظن تازرخ هقطنم نأك ءرذه الو «رزن ال لصف «قطنملا ولح ءءاهبلا هالعو ءامس ملكت اذإو راقول
 دهس سم ودي وو يس سس جور

 )١( اهيلجر نيب تجرف اهانعم تجافتو , ةعامجلاعبشي ىأ .

 .ىناثلابرشلاللعلاو ,لوألاب رشلالهنلا(؟)

 . رعشلا ةرثك : فطولاو سأرلا رغص : ةلعصلاو , نطبلا ةماخض : ةلجتلا (4) . خملا : ىقنلا (")

 //ر وز اوت تتار تح وج حوت تن توجهت يجرون نت تتوج وتبت توريه تعيس ح بحبس ل ل ل

 - اما

 اذ ذ ا
 ا 1 ا لل

 .. «ن قو

 © دمحم ا ةيعبل ا
 حجما
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 :ربوووووووو ووو وتو ووو ووو رونو وووو وتو ووو ووو واو ووو

 ةروووووو ووو رتو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو توتو توجو وت ووو وتو وو حزنا و جدت ون إس تنبت يل

 الو «لوط نسم نيع هؤنشتال «ةعبر ءبيرق نم مهنسحأو ؛ديعب نم مهملحأو سانلا ىهبأ «نردحتي

 هب نوفحي ءاقفر هل ءادق مهنسحأو ءارظنم ةثالثلا رضنأ وهف «نينصغ نيب نصغ ءرصق نم نيع همحتقت

 . دنفم الو سباع ال ءدوسحم ءدوفحم «هرمأل اوردابت رمأ نإو ءهلوقل اوعمتسا لاق نإ

 ندهجألو :ةضضأ نأ دلال هتفداص ولو «بلطت ىذلا شيرف بحاص هللاو أذه : اهلعب لاقف

 . اليبس كلذ ىلإ تدجو

 و نكس ف كنف و يال ا

 ا 0 ا ا

 ىف راسو ؛داجلا قيرطلا ريغ هبحاصو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاب كلس ىذلا دئارلا راس - 4

 ريسمب قلعتي اهلكو هلع ىبنلل قراوخ قيرطلا هذه ىف تثدح دقو ةريثك نكامأب رم «قوراعم ريغ قيرط
 . كلذل ةبسانم ء يجب قراوخلا تناكف «ءاملاو هدازلا ىلإ هتجاحو ءءارحصلا ىفرئاسلا

 ىضر ركب وبأو هي هللا لوسر قلطنا امل :٠ لاق نامعنلا نب سبق نع دنسب ىقهيبلا ىور دقو
 كانه نأ ريغ ءبلخت ةاش ىدنع ام لاقف نبللا هايقستساف ءامنغ ىعري دبعب اورم «نيفختسم هنع ىلاعت هللا
 ءاهب عدا :مالسلاو ةالصلا هيلع لاف «نبل نم اهل ىقب امو "7 تجدخأ دقو ءاتشلا لوأ تلمح اقانع
 و اال وا يو سياويو»
 :لاقف ىعارلا بجعلا ذخأ. كل برشف ؛بلح مث «ىعارلا ىقسف «بلح مث ءركب ابأ مالسلاو ةالصلا
 لاق ؟ كربخأ ىتح ىلع متكت كارتو :٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ءطق كلثم تأ ام هللاوف «تنأ نم
 هنأ شيرق معزت ىذلا تنأ :صلخملا ىعارلا لاف . 46 ) هللا لوسر دمحم ىلإف هل ىبنلا لاق ءمعن
 ظ ام لعفي ال هنأو ءقح هب تكج ام نأ دهشأو «ىبن كنأ دهشأ ىنإف لاق «كلذ نولوقيل مهنإ لاق !! ءيباص
 ترهظ دق ىنأ كنغلب اذإف اذه كموي كلذ عيطتستال كنإ :٠ هلع ىبنلا لاق «كعبتم انأو «ىبنالإ تلعف
 .(انتأف

 .ىلعيوبأ اضيأ اذه ىور دقو

 لمحلا مامت لبق هتدلو اذإ اضيأ لاقيو هناوأ لبق لزن نكلو قلخلا مات راص نأ دعب اهدلو تقلأ يأ ١(

 . قلخلا صقان
 00 ا ا ل ا يي يي يا يي ف ا يي يي يي يي يصفع

 ملسو هبلع هللا يلص نييبنلا مئاخ 5غ لالا

 ديوي يالا ياي ااا ااا اا اا مخ ا اال اا ا انااا



 نأ نيةشلامنف ع( مناي انالغ ثدكوا لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع هدنسب ميعنوبأ ىورو

 نبل كدنع مالغاي ) هلع لاقف ؛نيكرشملا نم ارف دقو ركب وبأو ,# هللا لوسر ىتأف «ةكمب طيعم
 ا ا ا لاقف امكيقاسب تسلو «نمتؤم ىنإ:تلقف اانيقست

 ةرخصب ركب وبأ ءاجو . عرضلا لفحف ءاعدف «عرضلا هي هللا لوسر ذخأو ءاهب امهتيتأف «معن:تلق

 دعب ناك املف «صلقف صلقأ عرضلل لاق مث «ىنايقسو ءركب وبأو وه برش مث ءاهيف بلحف «ةرعقنم
 : © هللا لوسر لاقف «ميركلا نأرقلا ىنعي . بيلا لوقا انه نم نمل تلقف هلل هللا لوسر تينأ

 00001 1 5 «ملعم مالغ كنإ ١

 نيملسملا نم ناك هنع هللا ىضر دوعسم نبا نأ كلذو مالك اهيف ةريسلا ءاملعل ةصقلا هذهو

 ءانثأ ىف همالسإ ناك هنأ مهوت ةصقلاو «ةشبحلا ىلإ رجاهو «هللا ليبس ىف اوذوأو «ةرجهلا لبق اوملسأ نيذلا

 . هلم ىبنلا ةلحر
 «حاحصلا ىف تباث كلذ نإف ؛ةداعلل قراوخلا بلو ءةصقلا لصأ عنمي ال «ةريسلا ءاملع مالكو

 . بير الب تباث هريغو ةعقاولا لصأ ىلع ال «قايسلا ىلع ابصنم مالكلا ناك امبرو

 . رابخألا نم قداصلا لقن ىف ليوطت الو ءقدص هنأل ليوطت هيف سيلو ' ؛مالكلا كلذ انس دقو

 | ديزي ام ةيسحلا قراوخلا نم هيدي ىلع ءاج دق هلم هللا لوسر انديس نأ ىلع لدي هلك اذه نإو

 ؛هللا نذإب اهروبق نم اهجرخأ ذإو «هللا نذاب ىتوملا ايحأ ذإ ؛ را عر ابر رضا ل تار
 ةداعلل قراخ جارعملاو ءارسالاف هني دمحم قراوخ يف ةيناحورلا فعض ىلع لديال عونلا فالتخاو

 ءايحإ نع لقت ال ةيحور ةوق ىلع لدي هرركتو هعباصأ نيب نبللا عبنو «ةقارس سرف صوغو ؛ىحور ىدام
 . « اريذن نيملاعلل نوكيل هدبع ىلع هلزنأ ) ميركلا نآرقلاب الإ م ىبنلا دحتي مل كلذ عمو «ىتوملا

 ءابق ىلإ هلع هبنلا لوطو

 دقو ءءارحصلا ءاثعو ىف رعو قيرط ىف ارئاس هبحاصو هت دمحم كرابلا بكرلا رمتسا
 هللا نأ عقاولاب ع ىبنلا ملعيل 1111111111 ارارف لاطتسا

 وهو هبحاصل لاق ذإ «ناميإلا نيعب لبق نم ملع امك « («لحخرا ثيحو لح ثيح هعم ىلاعتو هناحبس

 . هتوبن ىف تايآلا هارأ امك «هتلحر ىف تايآلا ىلاعت هللا هارأف انعم هللا نإ نزحمال «راغلاب

 نيذلا ناميإلا لهأ ءاقل ثيحو «ةرصنلاو ةعنملا ءىح مح «ءابق ىلإ لوصولاب ةلحرلا ةدْس تهتنا دقو

 ا

 ا ل للا يللا 110 ا ل ا ل ا ا ا ا اا10101 01 هَ

 .« ه6 لاو

 حدو ةيدمحم] ا ةيعبلا
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 وود ووو و ووو وود ووو وووووو و ووو وو ووو وو ووو ونوس حوحو ووو مومو حو سوو وجون جو حور حوت جن نو وجت جو جت توتو جوس هوجو سجس سوسو لورود

 د



 سمشلا انيلعت ىتح حربي ام هللاوف ؛ هكر هللا لوسر رظننانترح رهاظ ىلإ حبصلا انيلص اذإ جرخن انك «همودق
 للا لوعر ايف مالا ويلا ناك اذإ ىتح «ةراح مايأ ىف كلذو ءانلخد الظ دج مل اذإف «لالظلا ىلع
 لد نيح هل هللا لس مدقو ٠ انتويب انلخد لظ قيي مل اذإ ىتح سلجج انك امك انسلج ؛ كَ

 . انيلع - هع هللا لوسر مودق رظنن نأو «عنصن انك ام ىأر قر «ىدرهب لجر أر نم لوأ ذاكف «تريل
 ىف وهو ؛م هللا لوسر ىلإ انجرخف ؛ءاج دق مكدج اذه ( راصنألا ) ةليق ىنب اي هتوص ىلعأب خرصف
 ىأ سانلا هبكرو هلم هللا لوسر ىأر نكي مل ةركأو هتس لثم ىف دع هللا ىضرركب وأ عمو ةلخن لل
 ؛هئادرب هلظأف ءركب وبأ ماقف لكم هللا لوسر نع لظلا لأز ىتح ءركب ىبأ نم هنوفرعي امو هيلع (اومحدزا )
 . كلذ دنع هانفرعف

 ل و ةريسلا ءاملع رك ذي اميف « هلم هللا لوسر لزن

 ؛موثلك دنع لزن هع هنإ لاقف« نيربخلا نيب ) هريغو قاحسإ نبا قفو دقو (ةمثيخ نب دعس دنع لزن هنأ

 .دعس يب ىف كلذ ناك «هيلإ | اوسلجو سانلل ع اذإ ناك هنكلو
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 ناكو «هل لهأ ال ابزع ناك هنأل ءدعس تبب ىف سولجلا ر هي ا اما

110000 
 ةالصلا هيلع لوسرلا دعب ةمركملا ةكم ىف ماقأ هنأكو  برثي ىلإ هتمس ذخأ مث عئادولا درل هلع هللا لوسر
 . لايل ثالث راغلا ىف اثكم امهنأ ذإراغلا ىف هبحاصو ىبنلا اهثكم ىتلا ةدملا مالسلاو

 رهظيو ءدنه نب مرثلك لزنم وهو ىننلا هيف لزن ىذلا لزنملا ىف ههجو هللا مرك ىلع لزنو
 نبا ركذ دقو 'نيتليل وأ ةليل ءابقب ماقأ هنألا؛ ؛لقألا ىلع ةليلب لع ىبنلا روضح دعب ناك ءابق ىلإ هروضح نأ
 ةدملا هذه ىفو سيمخلاو ءاعبر لاو ءاثالغلاو نينثالا موي ماقأ هنأ ركذف ءاهيلايلب مايأ ةعبرأ ءابق ىف ماقأ هنأ قاحسإ

 ىلع سسأ دجسمل ..): رس ل اعلا راشأ ىذلا وهو ءاهدجسم أشنأ ءابقب اهماقأ ىتلا
 بحي هللاو ءاورهطتي نأ نوبحي لاجر هيث هيف موقت نأ قحأ موي ل لوأ نم ىوقتلا

 ىمسي نأب ريدج وهو لم ىبنلا هيف ماقأ موي لوأ نم ىرتلا ىلع سسأ دجسم وهف 204 نيرهطملا
 لوسر ناك دقلو . نفقانم الو يكرم هندابح ىف اورهطتي نأ نوب نيذلا دجسم أو «ةجهلا دجس

 لوألاو ىلاتلا مويلا ىف ليقو «نينثالا م وب ناكو لوألا عيبر رهش نم رشع ىناثلا مويلا ىف لصو هلم هللا

 . ةاورلا هحجري ىذلاوه

 )١( ةبوتلا ةروس :8 ٠١.
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 ءسسسدملا لود

 «فالخألا ىلعو «ةرونملا ةنيدملا لهأ ىلع اكرابم اموي ةنيدملا كم هللا لوسر لوخد ناك - "ال١

 ملعم ريغءاهلوح امو ةمركملا ةكم ىف ةوعدلا نم مالسإلا هيف لقتنا ىذلا مويلا هنال ءاهلك ةقيلخلا ىلعو

 اماظن نوكت نأ ريغ نم ءاهب قلعتي ام نايبو ءاهنايبو «ةديقعلا ةرئاد ىف ةوعدلا تناك لب ماع رقم تباث ماظنب

 عقفص لك ىف ؛ةيبرعلا دالبلل ءالعف ةوعدلا مومع ىلإ ريحلا كلذ نم مالسإلا لقتنا «ذفنيو عبتي اضورفم

 . ميلقإ ىلإ ميلقإ نم اهءارو ام ىلإ باسنا اهنمو «ةرواجلا لودلا ىلإ برعلا زيح زواج مث ءاهعاقصأ نم
 ذإ ءفرش نم ةنيدملا صتخا امبو «ءلضف نم هب هللا مهابحامب ةرونملا ةنيدملا لهأ سحأ دقلو ظ

 ءاثلاث مالسإلا هيلإ زرأي ىذلا ناكملاو ءايناث ىمالسإلا ماظنلا نطومو ءالوأ ةرصنلاو ءاويإلا نطوم تراص

 . هب مهوقبسس باتك وأ «هوملع ملعب نولواطتي ال اوراصاهيف دوهيلا نأو«لوفأب تنذأ ةينثولا نأب تسحأو

 نيحرف ةيادهلا هيف هنوري نم نولبقتسي هّتْيَع ىبنلا مدقمب نيربكم نيللهم سانلا جرخ اذلو

 . ةينثولا نم رهطلاو صالخإلاو «ةماركلاو ةزعلا همدقم ىف نيدجاو
 جرخ# :لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ركب ىبَأ نع لصتملا دنسلاب ملسمو ىراخبلا ناخيشلا ىور

 ؛ للم هللا لوسر ءاج ربكأ هللا :٠ نولوقي مدخلاو ناملغلا تويبلا ىلعو «قيرطلا ىف ةنيدملا انمدق نيح سانلا

 ثيح بهذو «قلطنا حبصأ املف هللا لوسر ءاج ربكأ هللا ءدمحم ءاج ربكأ هللا ءدمحم ءاج ربكأ هللا

 ش . (رمأ

 نبأ نع «ضايرلا ىف ىربطلاو «لئامشلا ىف ىرقملا ركب وبأو «ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا ىورو

 نلعت رودخلا تاوذ تدعص هنأ :ةحلط تنب ةشئاع همأو ءصفح نب دمحم نب هللا ديبع همساو «ةشئاع

 : هلوخد لاح هل ةئنهت

 عادولا تابثث ليم انيلع ردبل !ذ

 د هلل اعدام اهتحلع رككشلا بجو

 3 ءاطملا رشالاب تف انين :توعتلا اهب

 . ديزي نب بئأسلا نع ىئاسنلاو ىذمرتلا ننس ىف ربخلا اذه ىور

 نم ريخألا تيبلا فذحيو « كوبت ةوزغ نم ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا ةدوع دنع ليق ءاعدلا اذه نإ ميقلا نبا لوقي )١(

 نورشبتسي نينمؤملا لعج امم كوبت ةوزغ يف يبنلا نع ةنيدملا يف نوفجرملا فجرأ هنأ هلوق يف ببسلاو « ةئالثلا تايبآلا

ا لبق نم ةنيدملا لخدم يف عادولا ةينث نإو ؛ نولوقي ءاسنلاو ناملغلا جرخف « هئيجمب نوحرفيو
 « ةكم لبق نم ال « ماشل

 علط نلعت دئالولاو نايبصلاو ءاسنلا جرخو « ٠ هيقلتل سانلا جرخ «ةنيدملا نم لوسر اند ال : ميقلا نبا كلذ يف لوقيو

 نم همدقم دنع كلذ ناك امنإ . لوقي ةاورلا ضعبو ؛ عاد هلل اعد ام . انيلع ركشلا بجو « عادولا تاينث نم . انيلع ردبلا

 اماما ما0مما اا م ا ااا ا ا ا ذا“ اللالاا اك ل

 تحج ةيدمحملا ةنعبلا
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 ووو و وو وو جوت ون جورج وج و وج و سوت جوج جوجو وج وس تا وت تو سوت ون و توت سوت جس سوء

 ىلمع لابقتسا كانه ناك دف ؛ع ىبنلا مدقمل ةنيدملا لهأ ريبكت هبحص - عئار لابقتسا اذه
 نوكتل م هللا لوسر ةقانب ذخأي نأ ىف ءجرزخلاو سوألا نوطب لك لهأ محازت وهو ؛هانعم ىف عورأ
 . مهني هتماقإ

 ؛ةقانلا مامزب اوذحخأو «ةعنملاو ةدعلاو ددعلا انيف اندنع مقأ هللا لوسر اي: اولاقف «ملاس ىنب نم لاجر ءاج
 . (ةرومأم اهنإف اهليبس اولخ 9 للم هللا لوسر لاقف

 ةالصلا هيلع لاق «ةعنملاو ةدعلاو ددعلا ىلإ انيلإ مله هللا لوسر اي :اولاقف . ةضايب ىنب نم لاجر ءاجو
 دعس هضرتعا ؛ةدعاس ىنب رادب ترم اذإ ىتح تقلطناف ءاهليبس اولخف «ةرومأم اهنإف اهليبس اولخ : مالسلاو
 لاققف «ةعنملاو ددعلا ىلإ انيلإ مله هللا لوسر اي: اولاقف ؛ةدعاس ىنب نم لاجر ىف ورمع نب رذنملاو ةدابع نبا
 نب ثراحلا ىنب راد تزاو اذإ ىتح تقلطناف ءاهليبس اولخف ؛ةرومأم اهنإف ءاهليبس اولخ :مالسلاو ةالصلا هيلع

 نب ثراحلا ىنب نم لاجر ىف ؛ةحاور نب هللا دبعو ءديز نب ةجراخو ؛ةعيبر نب ذاعم هضرتعا جرزخلا
 ددعلا ىلإ مله :اولاق كَم ىبنلا دج بلطملا دبع مأ مهنمو «كلاوخأ ىلإ مله هللا لوسر اي : اولاقف «جرزخلا
 . اهليبس اولخف «ةرومأم اهنإف ءاهليبس اولخ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «ةعنملاو «ةدعلاو

 ,ىراصنألا بويأ ىبأ راد دنع كلذ ناكو ؛تكرب راجنلا نب كلام ىنب راد تنأ اذإ ىتح تقلطناف
 ؛هللا لوسرو «ديعب ريغ تراسف «تبثو ىتح ءاهنع هل هللا لوسر لزني مل تكرب امل :قاحسإ نبا لوقيو
 اهنع لزن مث. هيف تكربف «ةرم لوأ اهكربم ىلإ تعجرف ءاهفلخ تتفتلا مث ؛هب اهينثي ال اهمامز اهل عضاو
 ىئب ىتح هلع هللا لوسر هيلع لزنو «هتيب ىف هعضوف هلحر ديز نب دلاخ بويأ وبأ لمتحاف هم هللا لوسر
 . اراد هل ىنبو ءدجسملا

 ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسرل بطخ

 نوبحري اوناك مالسإلا ىف اولخد نيذلا راصنألا نأ ىلع ءاهانقس ىتلا رابخألا هذه لدت - "7
 ىلع«دهعلا نوطعيو «مهددعب نودعتسي اوناك انوطبو اتويب مهنأو ؛تاعامجو ؛ىدارف مهتويب ىف هلع ىبنلاب

 بيحرتلا اودبأو ديبأتلا اونلعأ الإ تيب لهأب رم ام هنأ ىور دقلو ءنودبي الام نوفخي وأ نورهظي ال ام نونطمي
 . ةرهاطلا ةنيدملا ىف قافنلا ميعز دعب نم راص ىذلا ىبأ نب هللا دبع الإ
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 ددنجحنحتت

 9 . . افلانلاب

 ايي ااا ااا ااا ايا ياياياااماالالا



 نأ رظتني «لولس نب ىبأ نب هللا دبعب هقيرط ىف رم هم هللا لوسر نأ ةبقع نب ىسوم ركذ دقلو
 ؛مهيلع لزناف كوعد نيذلا ىلا رظنا هللا دبع : لاقف ءمهسفنأ ىف جرزخلا ديس ذئموي وهو «لزنملا ىلإ هوعدي

 - كب انيلع هللا نم دقل : هنع رذتعي ةدابع نب دعس لاقف ءراصنألا نم رفنل م هللا لوسر كلذ ركذف

 . انيلع هكلمنو «جاتلا هسأر ىلع دقعن نأ ديرن انإو هللا لوسراي

 : رومأ ةثالث ىلإ ىراصنألا بويأ ىبأ راد ىف هلوزن دعب نم هلل هللا لوسر هج

 ىف اهالص هنأ رهظيو ءفوع نب ورمع نب ملاس ىنب ىف اهالص دقف ةعمجلا ةالص : اهلوأ

 دجسم ىهف «ةعمجلا ةماقإل اهراتخا دق هلم ىبنلا مادامو «اهيف هدجسم ىنب دق نكي مل هنأل ءءاضف ضرأ

 . نيملسملا رمأ ىلو هنأ اصوصخو ؛تاولصلا هيف ماقت

 : ناتياور اهصن ىف ىور دقوءةعمجلا بطخ أع هللا لوسر نأ اولاق دقو : ةبطخلا ىناثلا رمألا

 ملو ءرصقأ هتياورو ' 00 امهادحإ

 «ثالثلا بطخلا ركذنلو ؛ىرخأ ةبطخ اهنأ ىلع اهدعب ىرخأ ىور لب ؛ةدحاو ةبطخ اهنأ ىلع صني

 . هظعاومو هلم هللا لوسر مالكب هبشأ اهنكلو ؛مالك اهتاور ضعب ىف ناك نإو

 :ريدج نبأ اهاور هتلا ةبطخلا

 ؛هرفكي نم ىداعأو ؛هرفكأ الو هب نمرأو ؛هيدهتسأو «هرفغتسأو ؛هنيعتسأ هذمحأ هلل دمحلا ١
 رونلاو ءقحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ «هلوسرو هدبع ادمحم نأو ؛هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 ؛ةعاسلا نم وندو «نامزلا نم عاطقنأو «سانلا نم ةلالضو «ملعلا نم ةلقو «لسرلا نم ةرتف ىلع ةظعوملاو
 ,ادبعب الالض 0 ىوغ دقف امهصعي نمو ءدشر دقف هلوسرو هللا عطي نم «لجألا نم برقو
 ىلاعت هللا ىوقتب هرمأي نأو «ةرخآلا ىلع هضحي نأ ملسملا هب ىصوأ امريخ هنإف هللا ىوقتب مكيصوأو

 | ىوقت نإو 0-0 لضفأ الو ؛ةحيصن كلذ نم لضفأالو ؛هسفن نم هللا مكرذح ام اورذحاف

 ا | حلصي نمو ءةرخآلا رم أ نم نوغتبت ام ىلع قدص كوعو «ةفاخمو لجو ىلع لمع نمل رخذ ىلاعت هللا

 | ؛هرمأ لجاع ىف اركذ هل نكي ىلاعت هللا هجو الإ كلذب ىوني ل ؛ةينالعلاو رسلا رمأ نم هللا نيبو هنيب ىذلا

 ا | مكرذحيو اديعب ادمأ هنيبو هنيب نول دوي كلذ ىوس امو «مدق ام ىلإ ءرملا رقتفي نيح ؛ توملا دعب اميف ارخذو

 ؛ لدبي اما“: ىلاعت لوقي هنإف ءكلذل فلخال ,هدعو رت «هلوق قدص ىذلاو ءدابعلاب فوءر هللاو هسفن هللا

 | نم هنإف«ةيئالعلاو رسلا ىف هلجأو «مكرمأ لجاع ىف هلل اوقتو .« ديبعلل مالظب انأ امو ؛ىدل لوقلا
 | هتقم ىقوت ىلاعت هللا ىوقن نإو ءاميظع ازوف زاف دقف هللا قتب نمو ءارجأ هل مظعيو هتائيس هنع رفكي هللا تي
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 ىف اوطرفت الو مكظحب اوذخ ؛ةجردلا عفرتو «برلا ىضرتو ؛هجولا ضيبت هللا ىوفقت نإو «هطخس ىفوتو

 امك اونسحأف ؛نيبذاكلا ملعيلو ءاوقدص نيذلا ملعيل ؛هليبس مكل حور فيك للا مكعلع ل هايج

 ؛نيملسملا مكامسو' مكابتجا وه هداهج قح هللا ىف اودهاجو ؛هءادعأ اوداعو «مكيلإ ىلاعت هللا نسحأ

 ل اولمعاو ءهللا ركذ نم اورثكأف ؛ هللاب الإ ةوقالو «ةنيب نع ىح نم ىبحيو «ةنيب نع كله نم كلهيل

 ؛سانلا ىلع ىضقي هللا نأب كلذ «سانلا نيبو هنيب ام هيفكي هللا نيبو هنيب ام حلصأ نم هنإف «توملا دعب
 . « ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو ءربكأ هللا ءهنم نوكلمي الو «سانلا نم كلميو ؛هيلع نوضقيالو

 لاق نكلو ءاهلقن ىلع انمدقأ ام اهاور ريثك نبا ظفاحلا نأ الولو «ريرج نبا اهاور امك ةبطخلا هذه

 . لاسرإ دنسلا ىفو ؛ريرج نبا دروأ اذكه : طظفاحلا

 نم لوطأ يمل يو ب وو م هيب"
 نم ةينآرق تايآ اهيف نأو هم ىبنلا بطخ ىف دهيعي مل اراركت اهيف نأ ظحالنو ل هْيَع ىبنلا بطخ رثكأ
 . ملعأ هللاو «ةبطخلا هذه دعب تلزناهنأ ىلع لدي امم ؛ةيندملا تايآلا

 : نيتبطخخ ىقهييبلا ىور دقو «ريرج نبا اهأور ىتلا ةبطخلل ةبسنلاب هارن ام اذه

 ىف هع ىبنلا اهبطخ ةبطخ لوأ تناك : لاق فوع نب نمحرلا دبع نع هاور ام : امهالوأ
 : لاق مث ,هلهأ وه امب هيلع ىنثأو «ىلاعت هللا دمحف مهيف ماق نأ ةرونملا ةنيدملا

 مث عار اهل سيل همنغ نعديأ مل ؛مكدحأ نقعصيل هللاو ' :نملعت « ءمكسفنأل اومدق سانلا اهيأ ١
 تلضفأف الام كتيتآو «كغلبف ىلوسر كنأي ملأ : هنود هبجحي بجاحالو نامجرت هل سيل ؛هبر هل نلوقيل
 ؛ منهج ريغ ىري الف «همادق رظني مث ءائيش ىري الف ءالامشو انيمي رظنيف ' «كسفنل تمدق امف ؛كيلع

 ىزجي اهب نإف «ةبيط ةملكف دجي مل نمو ؛ لعفيلف ةرمت قشب ولو «رانلا نم ههجو ىقي نأ عاطتسا نمف
 . « هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشع ةنسحلا

 ؛انلامعأ تائيسو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعن «هنيعتسأو ؛هدمحأ هلل دمحلا نإ ٠ : لاق هم هنأ ةيناثلاو
 نإ هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءهل ىداه الف للضي نمو ؛هل لضم الف ؛هللا دهي نم
 هنإ «سانلا ثيداحأ نم هاوس ام ىلع هراتخاو ؛هبلق ىف هللا هنبز نم حلفأ دق ءهللا باتك ثيدحلا نسحأ
 دقف هيفطصيو هللا هراتخي نم هنإف ءمكبولق لك نم هللا اوبحأ «هللا بحأ نم اوبحأ ؛ هغلبأو ثيدحلا نسحأ
 نم سانلا نم ىتوأ ام لك نمو «ثيدحلا نم حلاصلاو «دابعلا نم هتريخو ؛لامعألا نم هتريخ هامس
 :مكهلوأب نولفتام اص هلل ارقدصأو؛هقت نحو ءانيش هباوكرشن الو هلل ودعف «مارحلاو لالحل
 . ( هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ؛هدهع ىف ثكني نأ بضغي هللا نإ مكني هللا حورب واثر
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 تفلتخا نإو ءاهلبق امل ةيوقم اهنأ الإ ةلسرم اهقيرط نأ ةبطخلا هذه ةياور ىف ريثك نبا لاق دقو

 . ظافلألا

 اهتلمج ىف اهنأ ديب ؛ةلسرم اهنأ ىلعو ءدقن نم اهالوأ نتم ىف ام ىلع بطخلا هذه تناك

 ىبنلا لاوقأ تلدامك ؛ىلاعت هللا ىوقتب هتيذغتو «مهناميإ ةيوقتل نينمؤملا ةوعد ىف هل ىبنلا جاهنم ىلع

 . ديحوتلا ىلإ نيك رشملا ةوعد ىف هجاهنم ىلع ةرجهلا لبق

 مالسلاو ةالصلا هيلع هدجسم ءانب
 . ةرونملا ةئيدملا ىف هتماقإ للَع ىبنلا هب أدتبا ىذلا ثلاثلا رمألا وه اذه - "000

 دجسمل ..) هيف لاقو هناحبس هللا ركذ ىذلا دجسملا وهو ءءابق ىف دجسم ءانبب هلم أدتبا دقل

 ؛نيرهطملا بحي هللاو ءاورهطتي نأ نوبحي نيذلا هيلإ ءىجي هنأو موب لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ

 دجاسملا دحأ وه ىذلا ةرونملا ةنيدملاب دجسم ءاشنإ ىلإ هريكفت هلا بويأ ىبأ تيب ىف لزن الو

 اذهو «( ىصقألا دجسملا ) سدقملا تيب دجسمو ؛مارحلا دجسملا : ىهو لاحرلا اهيلإ دشت ىتلا ةثالثلا
 . (اذه ىدجسم ) مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك وأ ءدجسملا

 وهو ؛هدجسم عضوم ىف هلم هللا لوسر ةقان تكرب : لاق هنأ ىرهزلا باهش نبأ نع ىور

 . هدجسم هيف للم ىنبي نأ لبق مهل ىلصم ناكف « ؛نيملسملا نم لاجر هيف ىلصي

 دالوأ نم ةرونملا ةنيدملا ىف نيميتي نيمالغل ادبرم ةقانلا هيف تكرب ىذلا عضوم ا كلذ ناك دقلو

 ةرجه لبق ة ةرونملا ةنيدملا ىف مالسإلل عاد لوأ ناك ىذلا ةرارز نب دعسأ ةلافك ىف ناميتيلا ناكو «راصنألا

 . اهيلإ كلي ىبنلا
 لوسراي كل هبهن لب : الاقف ءامهيصو ةرضحب امهوأ امهيصو وأ «نيمالغلا لَ هللا لوسر مواس

 . ريناند ةرشعب امهنم هعاتباف «نمشلاب نوكي نأالإ ىبأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نكلو ؛هللا

 ميقيو ؛هيف ىلصي ناكو ؛هل فقسال ارادج مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ءارش لبق ناكر
 هللا لوسر ءاج دقو ةمركملا ةكمب وهو لع هللا لوسر مدقم لبق «ةرارز نب دعسأ ةعمجلاو تاعامجلا

 : انشأ امك هدجسم ىلصملا كلذ لعجف هلل

 (هنع هلل ضرب وبلا نإ لاق دقو ؛عارذ ل

 . دونصنملارجحلاب ناك هضعب نإ لاق مهضعبو «نبللاب هؤانب متو «عرذأ ةثالث نم ابيرق هساسأ لعج

 )١( ةبوتلا :٠١8.
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 رورو روووووو ووو ود

 روبوت وتب نوتات وترجو توتو نجت تتح جو صبت وت وتوت وو جوج جرح وح سا وج حا واح ح نو سؤ حشو حا ونا

 يمي يديم ميم

 ؛هئانب ىف لمعي ناك هلل ىبنلاو ءراصنألاو نيرجاهملا نم ءانبلا رضح نم لك هئانب ىف كرتشا دقو
 . ازجار لوقيو ءهسفنب ةراجحلاو نبللا لقني ناكو

 . ةرجاهملاو راصنألل رفغاف ةرخأآلا شيع الإ شيعال مهللا

 , ممهلا اثحتسم هزجر ىف مهضعب لوقبو نبللا نولقنبو «نوزجيري اولعج دقلو
 . للضملال معلا انم كاذل لمعي لوسرلاو اندعق نفل

 ابابو ءهرخؤم ىف اباب «باوبأ ةثالث هل لعجو «سدقملا تيب ىلإ هتلبق مالسلاو ةالصلا هيلع لعجو
 ىليهسلا رك ذو ,عوذجلاب هذمع لعجو , هلع هللا لوسر هزه لخدي ىذلا بابلاو ؛ةمحرلا نأب هل لاقي

 ىلع اهضعب ةدوضنم ةراجحلا نم ليقو ؛نبللا نم هتلبق تلعجو ؛ديرجلاب فقسو «لخن عوذج اهنأ
 . ضعب

 ىذ نامثع ةفالخ تناك او ءاهب لدبتساو ءاهدرجف رمع مامإلا ةفالخ ىف هدمع ترخن دقو
 ةياور هذهو ؛ةراجحلا نم هتلبق لعجو «جاسلاب هفقسو «ةسوقملا ةراجحلاب اهانب هنع هللا ىضر نيرونلا
 . اعست تناكو «هئاسن تارجح تفيضأ ناورم نب كلما دبع دهع ىفو ؛ةدحاو

 ؛ةئامو نيتس ةنس ىف كلذو ؛ هيف دازو هعبسوو« مهك ولم ثلاث ىدهملا هانب «سابعلا ىنب مايأ تناك او

 . هناينب نقنأو «نومأملا هللا دبع هيف داز مث

 عيجشتل ةفلك لقأب تناك ءابق دجسمو «هدجسم ءانب ىف هلع ىبنلا ةنس نأ ىلا اذه نم صلخنو
 . دجاسملا ءانب

 اضيأ ناك لاحرلا اهيلإ دشت ىتلا دجاسملا دحأ وه ىذلا رهاطلا هدجسم ناك امكو
 اهضعبوءدبرج اهفقسو ؛نيطلاب نيطم ديرج نم اهضعبءاعست مالسلاو ةالصلا هيلع هتويب تناكوب هنكسم
 . ايلاع هفقس نكي ملو ؛ديرجلاب اضيأ فقسو «ضعب قوف اهضعب ةصوصرم ةراجح نم

 ؛ةقيلخلا ىبن كلذف ءربتعم نم لهف ءفيللاب ةدودشم تابشخ مالسلاو ةالصلا هيلع هريرس ناكو

 !! هتايحك ةايح ىلإ ىماستي نم سانلا نم له

 ظ هللا تمحب ون
 لوألا ءزجلا ىوحيو لوألا دلجلا
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 . هللا اناده نأ الول ىدتهنل انك امو اذهل اناده ىذلا هلل دمحلا

 . هأذه أوعبتا نيذلا هباحصأ ىلعو ؛ هللا قلخخ ريخ دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 ىلص دمحم نيلسرملا ديسو نييبنلا متاخ ةريس ةرهاطلا ة ةريسلا نم ىناثلا ءزجلا وه اذهف «دعب امأ

 نيذلا نينمؤملا هدابع ىلع اهب ىلاعت هللا نم ىتلا ةيمالسإلا ةلودلا مايق ءادتبا هيفو . ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ةلذلا نمو ةوق فعضلا نم اهب مهلدبو ؛ةادهلاو ةمئألا اوراصو ءاهيف مهل ىلاعت هللا نكم مث « اوفعضتسا

 ا اي

 هلع ىذلا ةيبيدحلا ىف مهعم حلصلاو « شيرق ىذأ فقوو نيكرشملا عم داهجلا ءاهتناب ىهتني هنإو

 . انيبماحتف ىلاعتهللا

 . قيفرتلا نأ هللا بتك .. ديمحلا زيزعلا طارصصو لوقلا بيط ىلإ ىداهلاو قوما وه ىلاعت هلل

 ةرهز وبأ دمحم

4 

7 

 لل ا الللااااا0ا00 ا ا كبك

2 

 1 | و /

 متتنتنحدتملا

 يناثلا
 ٠

 00 2 22 22222222 0 7 7 77 7 7777 7777 7 1 1 0 0100202ت2كتكن0ا0ا0ا2ا0ااازنزدند1ا6





 مالس الا ةلود ءاشنإ

 هللا ضرأ بحأ ىهوب ةمركملا ةكم نم جرخو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رجاه - قارك

 «ميهاربإ رث :آم اهب نأو «نيبرقألاو لهألا اهب نألو « يحولا لزنم اهنألو ؛ مارحلا تيبلا اهب نأل ءهيلإ | ىلاعت

 عر هج امو داس هر أل كذاك امرة يدل ىلا لك عمق كو

 . «قحلا ميقت ةلود موقت نأ نم دب الو نيملاعلل ةمحر ثعب لب ءطقف سوفنلا بيذهتل وأ «ةدرجم ةيناحور
 ظ لم ىلا قرف لكس « سانلا نيب نواعتلا رشنتو «ةيناسنإلا عمجمو «ملظلا عنمتو «لطابلا ضفختو

 . ضرألا ىف داسفلا عنمتو ءرخآلا ىف مكحتي ناسنإلا ىنب ضعب

 نواعتتو ءرشلا نع ىهانتت ىتلا ةنمؤملا ةلودلا ةماقإ عيطتسي ثيح مالسلاو ةالصلا هيلعرجاه كلذلو

 ضرأ نم جرخ ذإ «يسوم لعف امك ؛ةلود اهيلع موقت ةعيرشب ىتأي لوسر لك كلذكو ءريخلا ىلع
 ةزعلا حور مهيف ىبري نأ لواحو «ليئارسإ ىنب عم كلذ لواحو «قحلا عفرت ةوق هموق نم ءيشنيل ؛وعرف
 «ةاخاؤملاو ةمحرلا بحو ؛«فاضنإلا بح امهعم نكس اذإ الإ بلق ىف نانكسي ال امهو ,ةماركلاو

 لزني الو «سانلا ىلع قشيو « ملظي ىذلا وه ميئللاو «قفريو ءمحريو فصني ىذلا وه ميركلا زيزعلاف «قفرلاو
 ؛ اولاقف ءعونخلاو سؤبلا دعب سأبلا مهيف ثيي نأ مالسلا هيلع ىسوم لواح ءءاضغبو ة ةوادع لب ؛ةمحر مهب

 «نودعاق انه اه انإ ءالتاقف كبرو تنأ بهذا ) مهسفنأ نع عافدلاو ةزعلا مهب ديري وهو ءهل
 . ( ةدئاملا - )١4

 ملو ءابرح نشي مل (؛ ( هلل للامر ءرصيقل رصيقل ام عد » هلوق هنعرثأ ىذلا مالسلا هيلع ىسيعو

  نيذبانتم اوناكف «دوهيلا اهيلإ لآ ىتلا ةيداملا ةظلغلا طسو ىف ةيناحورلاو «ةبحماو ةليضفلا ىلإ اعد نإو «ةلود مق

 ظ ْ ١ لزنملا نوضري نكلو ؛نوحالي الو «كودرمتي ال ؛ةينامورلا ةلودلل نوعناخ نوعضاخ نكلو ؛ةيناسنإلا عم

 ملح هللا نم لبحب الإ اوفقت امنيأ ةلذلا مهيلع تبرض) ىلات هللا لاق امك ءنوببا

 ةمحر ىعاد ناك نكلو «ةلود نوكي نأ لواحي مل ىسيعف 2. نارمع لآ -11) ؟سانلا

 ا ىف لوعضخيو ؛مهل ةوق ال نم عم ءءاضغبلاو ةوادعلا لوريثي باقرلا طظاللغ موف ىف ةاحاؤمو قفرو

 : داسفإلاو ةياعسلاب نوشيعيو «يوقلل

 «نييبنلا متاخ هنأل ةلضافلا ةلودلا ةماقإل لسرلا نم ةرتف ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ءاج

 | ىه نوكت نأو ؛ةنمؤم ةعامج ىف هتمحر عدوت نأ نم دب ال ناكف ؛ ةيهلالا ة ةوبنلا ءانب ىف حرص رخآ هنألو

 ؟ ىف ةلاسرلا لقتنتو ؛ اهئدابم مو اهيلإ ةوعدلا ىف ملاستو ءاهليبس ىف مواقت ءهدعب نم ةلاسرلا غيأبت ةلماح

 . اهيمحت ةلود عمو «ةنامألا تلمح ىتلا ةمألا هذه عم لايجألا
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 هيف هدعب نم نييراوحلاو هتايح ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لمعب ؛ةلضافلا ةلودلا مايق نإو
 ءاججرو ؛ءادفلاو ناميإلا ثبو «ةيرصنعلاو توافتلا حور باهذإو . ةاواسملاو ةلادعلاو ةليضفلل ىلمع قيبطت
 ئدابم ىلع ةلضاف ةلود مايق نأ ءنوعدي نيذلا ىلع ضرألا ىف ةجح كلذ نوكيو .ىلاعت هللا دنع ام
 نيذلا نأو «همالعأ دوجولا تماقو ؛هقيقخم تبث لمع هنكلو ؛هقيبطت ىّنأتي ال املح سيل قالخألا
 تاقالع قالخألاو ةليضفلا نأ نيمعاز مهملظ ىف سانلا ىلع نوفرسي «ةيناسنإلا قوقح ىف نوطرفي

 . ةماع ةيناسنإلاو ةيعامتجالا تاقالعلل اساسأ نوكت نأ حلصت الو ؛ةيصخش

 هنأو . هبرو دبعلا نيب ةقالع نيدلا نأ نومعزي نيذلا ىلع ةمئاق ةجح ةيمالسإلا ةلودلا مايق نأو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رجاه ام كلذك نيدلا ناك ول هنأل «عماوصلاو سئانكلاو دجاسملا ىلع روصقم
 نأو «دبعي امو هوكرتي نأ نيكرشملا نم بلطي نأ ىفتكاو ؛ةمركملا ةكم ىف ءاقبلا ىضترالو ؛ملسو
 ؛ةلضافلا قالخألا هيف نوملعي اوناك مهنأ اصوصخو ؛كلذب نوضتري اوناك مهلعلو «نودبعي امو مهكرتي

 . عيفرلا بسنلاو «دتحنا فرشو قدصلاو
 ءالمع كلذ نم معأو ءارثأ كلذ نم دعبأ هتلامر تناك“ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا نكلو 0
 ؛هبرو دبعلا نيب ةقالعلا ممعن انكلو «هبرو دبعلا نيب ةقالعلا وه نيدلا نأ نولوقي نيذلا ةلاقم لوقن انإو |

 لدعلاو ؛هدابعب ةمحرلا ىضتقت هبرب دبعلا ةقالع امنإ «موصلاو ةالصلاب ةصاخ تسيلو «ةلماش ةماع اهلعجنف ٠ْ

 نمؤيال د ١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق امك ؛مهنول ناك اأو مهسنج ناك ايأ مهنيب
 لدع نم ةعامجلا حالص هيف ريخ لمع لك نأو ؛ هلل الإ هبحي ال ءيشلا بحي ىتح ءمكدحأ
 نأ نكمي الو ؛هللا هجو هب دصق اذإ ةدابع اذه لك« سانلاب قفرو ةاواسم نالعإو «ضفخي ملظو «ماقي
 ىلعلا ىلاعت هلل ةاضيرم سانلا عفن دارأو «ىلاعت هلل ةينلا صلخأ اذإ الإ ,حالصإلا ىلع ارداق حاصم نوكي
 « سانلا نيب تالماعملا ميظنتو «ةلماعملا نسحو ءهدحو ىلاعت هللا ةدابع ني نولصفي نيذلاف « ريدقلا
 . ةجيتنلاو ةمدقنملاو « اهيلع بترتي امو ةةيقحلاو «همزالو نيدلا نيب نولصفي

 . باتكلا ىف ىلاعت هللا عضو ىتلا ةلضافلا ةلودلا ةبرجتل سانلا حلصأ اوناك برعلا نإو - 8

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نس دقو ءاهتماقإ سسأو اهمئاعد «نيمألا هلوسر ناسل ىلعو ميركلا
 نإو «ةاكزو جحو «موصو ةالص نم ةضورفملا تادابعلا نيبف «يلاعت هللا ماكحأ قيبطتل ةيلمعلا نئسلا
 يال لرسإل ع انزكلل كن ىف مو ةيلع ىلا للاى هنا رسأ ىف كدا املا تاك

١ 
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 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا مئاخ 1-ج
 تت ااا ااا يايا ااا املاملا هلا اا ااا



 كلاين

 تل

 تافالعلا ل ىلإ ةعامجلا نئلإ ا نم وب 5 سسأ 5 هذهل ىلاعتو هنأحبس عب

 بم لامجإلا 07 0 نع اهيف ةراشإلا ىنغت 21 د تافلكت ةيمالسإلا

 ؛عمتجم اهنم نوكتي ةمئالتم تادحو مهنم نوكيل داحالا بيذهت ةيعامتجالا فادهألا لوأ -أ

 «رارشألا رؤرس نم رايخألل ايقوتو «هماثأ نم عمتجملل أاريهطت ءاهماكحأ تذفنو تادابعلا تعرش اذهلو

 ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نإ ) اهترمثو اهتياغ نايب ىف ىلاعت لاق ىتلا «ةالصلا تناكف

 ىوقتو ؛حورلا اهيلع رطيستو سفنلا رهطتل موصلا عرشو .( توبكنعلا - ؛5) « ربكأ هللا ركذلو

 ءالولذ ةمأ هل نوكتف ( هتوهش ىلع هلّمع رطيسي لب «ىوهلل اعضاخ نينمؤملا نم دحاولا نوكي 0 ةدأر الإ ٠

 ةاكزلا تعرشو . نمحرلا ةفايض ىف ةماقإلاب نادجولا بيذهتو . ىناسنإلا فراعتلل جحلا عرشو

 ةيمنتو .اهريهطتو حورلا ةيكرتب ايباجيإ عمتجما ريهطت ناكف . ماو ىف سانلا شيعيلو ريقفلا ىنغلا نيعيل
 . سانلا نيب نواعتلاو ءبولقلا ىف ةمحرلا حور ثبو ةيعامتجالا تاقالعلا

 ةقدصلا لعجو . ايسفنو ايلمع ةبوتلا بابل احتفو «تمشأ اذإ سوفنلل اريهطت تارافكلا تعرش دقو

 ءاملا ءيفطي امك «ةيصعملا ءيفطت ةقدصلا 8: ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق امك مثِإ لك نم اريهطت

 . سانلا ةنواعمب اهريفكت ناكف . سانلا ىلع ءادتعا اهيف لؤضت امهم ةيصعم لك ذإ (رانلا

 9 .  ىعامتجالا ءانبلا ةاون ةرسألا نأل . ةلضافلا ةرسألا نيوكت ىلإ مالسإلا جاو - ب.
 وقحلاو تابجاولا حرشو . اهماكحأ نايبي ميركل نآرقلا ىنع كلذلو . همئاعد ةماقإ ىف ىلوألا ةدحولا

 تءاج لماعتلاو تادابعلاب ةصاخلا ةيعرشلا ماكحألا لك نإو . دا:بألاو ءابأآلا نيبو .نيجوزلا نيب اهيف

 «ةرمألا ماكحأ الإ ءطقف لوقلاب ل .لمعلاب اهليصفت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيبو .ةلمجم

 ,ةيرسألا تاقالعلاو ةيجوزلا تامازتلا نيب ؛ميركلا هباتك ىف اليصفنت اهنايب ىلاعتو هناحبس هللا 0 دقف

 . هب لصتي امو قالطلا لاوحأو ,هيف لامجإ ال اليصفت ثاريملا ماكحأ نيبو ؛ةفآ اهتباصأ اذإ اهجالعو

 ةرسألل اولعجيو ؛هعضاوم نع عرشلا اوفرحي نأ نوديري نيذلا ىلع ةمئاق ةجح هلك كلذ نإو ٠
 الو «ةرسألا ةناكم نوفرعي ال نيذلل ديلقت هنأل «ركنم هللا دنع وهو . ىلاعت هللا باتك هب تأي مل امالظن

 . اهتيرح

 0 ملل ل ا ا ا 1ا 111101001111111 111111

 د

 0 أ ع ا
 متت نختشتجلل

 لاس اًثل م
 ٠

 خالل ماك
 دا

 "لوو دوو ووو وو ووو وو توتو ل

 ١ ري



 ماسسع ىأ)
 هللا مكحل اذيفنت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهماقأ ىتلا ةيمالسإلا ةلودلا تماقو - ج

 امهربتعاو «ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلع مالسإلا ثح كلذلو . لضاف ماع ىأر نيوكت ىلع
 ةينادحولا براح كلذلو ءاينثو ناك ةمركملا ةكم ىف ماق ىذلا ماعلا ىأرلا ناك اذإو «ةلضافلا ةمألل اناونع
 ىأر نيوكت ىلإ هجيا ةيهّلإلا اياصولاو ميركلا نآرقلا ةيادهب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاف . ثئابخلا حابأو
 سانلل تجرأ ةمأ ريخ متنك) : ىلاعت لاق دقلو ؛ثئابخلا عنميو جرعملا موقي لضاف ماع
 ةنعللا نأ نيبو ؛( نارمع لآ - )٠١١ «هللاب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت
 ليئارسإ ىنب نم اورفك نيذلا نعل ) : ىلاعت لاقف اهيف ماعلا ىأرلا نودسفي نيذلا ىلع نوكت
 اوناك #نودتعي اوناكو اوصع امب كلذ ؛ ميرم نبأ ىسيعو ,دواد ناسل ىلع

 . ( ةدئاملا - /9 ,ا//) « نولعفي اوناك ام سئبل ؛هولعف ركنم نع نوهانتيال

 الو «هنجهتسيو « رشلا ركنتسي نأ نمؤم لك ىلع بجوأ «لضاف ماع ىأر نيوكت ليبس ىفو
 . ةايحلا ةنيفس توهو «ةعامجلا رومأ تبرطضا الإو«هنسحتسيو هرقي

 ؛ةنيفس ىف اومهتسا موق لثم هللا دودح ىف نهدملا لثم :١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق اذلو
 ؛اهالعأ ىف ىذلا ىلع ءاملاب رمي اهلفسأ ىف ىذلا ناكف ءاهالعأ ىف مهضعبو ءاهلفسأ ىف مهضعب راصف
 اوذحخأ نإف «ءاملا نم ىل دبالو متيذأت لاق ؟ كلام : اولاقف «هونأف « ةنيفسلا لفسأ هب رقني اسف ذخأف هب اوذأتف
 . « مهسفنأ اركلهأو ؛هوكلهأ هوكرت نإو ءمهسفنأب اوجو ؛هوجنأ هيدي ىلع

 كلذلو «لدعلا ميقيو «ملظلا عنمي ىذلا وه نوكتي نأ مالسإلا دارأ ىذلا لضافلا ماعلا ىأرلا نو
 ؛ملاظلا ىدي ىلع نذخأتلو ءركنملا نع نوهنتلو فورعملاب نرمأتل :٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوقي

 . ( مكل باجتسي الف نوعدت مث ءضعب ىلع مكضعب بولٌقب نبرضيل وأ ءارطأ قحلا ىلع هنرطأتلو
 هللا ىلص ىبنلا ثحي كلذلو ءرهظت الف «ةليذرلا هيف لتقتو «ةليضفلا هدوست لضافلا ماعلا ىأرلا نإو

 ةالصلا هيلع لوقيف . ريخلاب الإ سانلا مامأ رهظي ال هبحاص لعجي ىذلا ءايحلا ىلع ملسو هيلع ىلاعت
 . «ءايحلا مالسإلا قلخو ؛قلخ نيد لكل ١ مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيو ( هلك ريخ ءايحلا ١ مالسلاو

 وعدي كلذكو ؛ءايحلا نادقف اهرهاظم لوأ «ةليذرلا اهتداسو ءتفرحنا ىتلا ةيناسنإلا تاعامجلا نإ
 هللا لِنأ ام ءامسأب كلذ نومسيو ؛ةليذرلا راهظإو ءايحلا رجه ىلإ «مهماوقأ ىلعو «مهسفنأ ىلع نوفرسملا
 ناطلس نم اهب ىلاعت
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 تيا م و ا بمال اانا االله نالها لاتينا نامت ا اايناهنجلاونا و ؟اينلن نامل نانا خلاني اهلا هاا اها عاام اماما راما ماما

 م وووتواوو ووو تو ووو توتو ووو ووو ووو ووو جوج حج جوج حج توجو يو حوحو سوو بى حو وج حو وص ووو سو ص ونون سا حدا

 7 0و وجو ووو ووو وج جا جو سوح نوت وس وس سو ون سو حو وو و وتو سا



 ةسماركلا

 ميركت ىلإ وعدت ةرونملا ةنيدملا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهفلأ ىتلا مالسإلا ةلود نو

 ؛هيف ةيناسنإلل لب ءاملسم هنوكل الو ءدوسأ وأ ضيبأ هنوكل الو ءابيسن افيرش هنوكل ال ناسنإ هنأل . ناسنإلا

 مهانقزرو ءرحبلاو ربلا ىف مهانلمحو ؛ مدأ ىنب انمرك دقل-9 ءكلذ ىف ىلاعت هللا لاق دقلو

 نارقلا اعدو «قيقرلا ىلاعت هللا مركو .«اليضفت انقلخ نمم ريثك ىلع مهانلضفو ؛تابيطلا نم

 هفلكي نأب هقهري وأ «هكلمي نم كلاما لذي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عنمو ءمهقتع ىلإ ميركلا

 هترافكف ءهدبع مطل نم ١ لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ دمحأ مامإلا ىورو «قيطي ال ام

 سفن نيب ىوس لب «دبعلا سفنو ءرحلا سفن نيب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىوس دقو ( هقتع
 . ( هانلتق هلتق نمو ءهانعوج هدبع عوج نم 9 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف . هكلام سفنو «دبعلا

 سلا ذدسستلا

 نأ كلذ ىف ىوريو «مالسإلا ناونع اهدعو ءاهبورض لكب ةلادعلا ميركلا نآرقلا بجوأو (د)

 ةالصلا هيلع هتوعد اوفرعيل هينب لسرأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةوعد هتغلب ل ىفيص نب مثكأ

 ىهنبو ؛ىبرقلا ىذ ءائياو ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ ) :ىلاعت هلوق مهيلع التف ؛مالسلاو

 . ( لحنلا - ٠١ ) 4 نوركذت مكلعل مكظعي ىغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع

 نآنش مكنمرجي الو) : ىلاعت هللا لاق كلذلو ءءاوس ىلع ودعلاو ىلولا ىلع ةبولطم هلادعلا نإو

 ءونشملا ودعلا عم ىتح لدعلاف .« ةدئاملا - 8 ) « ىوقتلل برقأ وه اولدعا ءاولدعت الأ ىلع موق

 . ىوقتلل برقأ
 سانلا هب مكحي ىذلا نوناقلا نوكي نأ ىهو ؛ةينوناقلا ةلادعلا ىمسي ام لمشت اهنومضم ىف ةلادعلاو

 ؛هتلماعم ىف ىنغلا ىباحي الو هقيبطت ىف ريقفلا راضي الف ءادحاو عيمجلا ىلع هقيبطت نوكي نأو ءادحاو

 | لضف ال بارت نم مدأو مدال مكلك» :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق اذلو . قيبطتلا ىف ةاواسملا هساسأو

 :لاق ذإ ركب وبأ ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىدهب ىسأت دقلو .«ىوقتلاب الإ ىمجعأ ىلع ىبرعل

 قحلا ذأ ىتح ىوق مكنم فيعضلاو ؛هنم حلا ذخأ ىتح ؛فيعض مكنم ىرقلا١

 ] . ( هل
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 يمينك يمي يه د هييتا

 ةشيع شيعي نأ نم ناسنإ لكل نكمي نأب ةيعامتجالا ةلادعلا اهنومضم ىف ةلادعل لمشتو

 ْ ١ ةيلقع وأ تناك ةيمسج هتقاطب لمعي نأ ناسنإ لكل صرفلا
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 ءدوجولا ىف نانتباث ناتقيقح ىنغلاو رقفلا نإف «هتباذإو رقفلا وحم ةيعامتجالا ةلادعلا ىنعم سيلو
 ,ةيعامتجالا ةلادعلا امنإ .سانلا ضعب ناسل ىلع ريبعتلا ءاج امك «هتباذإ وأ ءامهدحأ وحم نكميال

 ٍ . هقيبطتو

 . « ىلعو ىلإف ءاعايض كرت نمو «هتثرولف الام كرت نم 9 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوقب
 ؛ميركلا نآرقلا مكح ىف ةررقتم ءيدابم ةثالث ىلع موقت ىهو ؛ةيلودلا ةلادعلا نومضم لمشيو

 ىف ءادعألا ىراجي نأ ريغ نم لثملاب ةلماعملاو ءدهعلاب ءافولا ىهو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لمعبو
 نأل ءاهكهتنن ال ةليضفلا تامرح اوكهتنا اذإو « مهيراجم ال ةيرذلاو ءاسنلا اولتق اذإف «ةليضفلا ةمرحل مهكاهتنا
 ةقالع ىف ساسألا نأ ةيلودلا ةلادعلا ىف رومألا ثلاثو .مهمئآم ىف سانلا ىراجي ال ةليضفلاو لدعلا نيد
 فوقوو داقتعالا ةيرحل ةبراحم وأ ؛ءادتعالل دادعتسا وأ ءادتعا نوكي ىتح ؛ملسلا وه مهريغب نيملسملا

 . داقتعا ىلع

 نواعتلا
 ربلا ىلع اونواعتو» : ىلاعت هللا لاقف «نواعتلا ساسأ ىلع ةيمالسإلا ةلودلا تماقو - ه

 ىف نونواعتي ءانبألاو ءابآلاو ءىمحلا وهو : نكسلا ىه ةأرملاف ءاهماوق وه ةرسألا ىف نواعتلاف «نواعتلا نم
 . اهئارس ىف نوكرتشيو «ةايحلا دئادش

 نواعتلا اندجو «ةيرقلا لهأو ىحلا لهأو ناريجلا نم نوكملا ريغصلا عمتجا ىلإ ةرسألا انزواجت اذإو
 راجلا ىلإ ناسحإلاب ميركلا نآرقلا رمأو ؛ناريجلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىصوأ دقو . مهنيب طبارتلا ماوف
 . رفسلا ىف راجلاو «لمعلا ىف راجلاو ءبنجلا راجلاو «ىبرقلا ىذ

 ؛بعشلا وأ ةمألا عمتجم ىلإ انهجتاو ةيرقلا وأ ىحلا لهأو ناريجلا نم ريغصلا عمتجما انزواجت اذإو
 راهنأ دوهجلا كلت نأكو ءاهنأش عفر ىف ةفلتخلا اهدوهج ىف اهفئاوط لك نواعتت ؛هناينب ةماعد نواعتلا اندجو

 عيمجلا نودمي ءاملعلاو ؛ةنواعتم ةوق عارزلا ةرهمو ؛ةوق عانصلا ةرهمف ءاهناذ ىف ةوق ةفئاط لكف
 ه ةرفاضتم ةنواعتم ىوقلا لك لمعتف «فراعملاب

 ادررانوتال 11111116 ةل اة[ 1111111 2 يي بي اي يي يفعل كلل ل

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ 5-9
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 أدبملا كلذ اررقم نآرقلا ءاجو «رزآتلاو نواعتلاب ةيمالسإلا ةلودلا ماقأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو

 هللا ىلص هللا لوسر اهذفنو «ميركلا نآرقلا اهب ىصوأ ىتلا ةيمالسإلا ةلودلا تناكو «هيناعم قدأب ميركلا

 نيذلا نينيدملا نيد دادس وهو «قحال هيف اهقحلي ملو «قباس هيلإ قبسي مل أدبمب تنأ دق ملسو هيلع ىلاعت
 امنيبو .ةاكزلا فراصم نم فرصم كلذ نإف ؛نيدلا دادس نع اوزجعو ءفرس وأ داسف ريغ ىف اونادتسا

 اهأشنأ ىتلا ةيمالسإلا ةلودلا تناك نيدملا قرتسي نأ نئادلل زاجأ هراودأ ضعب ىف ىنامورلا نوناقلا ناك

 ٠> نينيدملا نع نيدلا دس ىلع لمعت ىلاعت هللا نذإب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم

 نوكي نأ نابجوي ةيدمحما ةنسلاو ميركلا نآرقلا نأ دج ةيناسنإلا ةعامجلا ىلإ ةمألا نم انلقتنا نئلو

 ىلع اهماقأ ىتلا ةلودلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لمعيو ؛ةماع ةيناسنإلا تاقالعلا ساسأ نواعتلا

 مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ اي 3 ىلاعت هلوقل ةباجتسا ماعلا ىناسنإلا نواعتلا

 ميركلا نآرقلا نِإو 217 - تارجحلا ) «مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ ءاوفراعتل لئابقو ابوعش

 : ىلاعت هللا لاق دف «ةدحاو سفن ىلإ اهبسن ىف ىهتنتو ؛ةدحاو ةمأ ةيناسنإلا نأ ررقي نواعتلا معد ليبس ىف

 ثبو ءاهجوز اهنم قلخو ءةدحاو سفن نم مكقلخ ىذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأي)
 مكيلع ناك هللا نإ ءماحرألاو هب نولءاست ىذلا هللا اوقتاو ءءاسنو اريثك الاجر امهنم

 . ١( - ءاسنلا) 4ابيقر

 دوعيلا جم
 شياعتلاو ىلودلا داحممالا ًادبم ةرونملا ةنيدماب هتماقإ لوأ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ذفن دقلو

 . ةيبرعلا لئابقلا نم ريثك عمو دوهيلا عم ةدهاعملا دقعف : ىملسلا

 ءارايخأ اعيمج سانلا ناك ول :لوقن نحنو ؟ برحلا عم نواعتلا ادبم ضراعتي الأ :لئاق لوقي دقو ]

 لودلا ىف نكلو «نواعتلا أدبمل ةضقانم برحلا تناكل ؛لودلا ضعب ىلع ارطيسم ةباغلا نوناق نكي ملو

 | نوعنمي لودلا رارشأف «ةعدارلا تابوقعلاب رشلا نم نوعنمي رارشألا ناك اذإو «رارشأ داحآلا ىف امك «رارشأ

 ضعسب مهضعب ىسانلا هللا عفد الولو): يلاعتو هناحبس لاق كلذلو «ةعناملا برحلاب مهرش نم

 .( 55١ - ةرقبلا ١) «نيملاعلا ىلع لضف وذ هللا نكلو ضرألا تدسفل

 بورح تناك كلذكو «ناودعلاو مثإلا عفدو «ريخلا ىلع نواعتلا ليبق نم رارشألا برح تناكف

 عنمب مهبوعش اوقهري نأ نم نيمشاغلا كولملا عنمو «رارشألا عفدل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 . مهتايرح
 ا ل ا 0 000000 للا 11010101

 :اًنلا ءزجلا
 يدا عمو ١

 لاس ٍِ
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 ةدوسملاو ةمصحرلا

 دقلو «ةرفنملا ءاضغبلا عنمو «ةبرقملا ةدوملاو ةلماشلا ةمحرلا ساسأ ىلع مالسإلا ةلود مايقو - و
 ,رارشألاب ال ءرايخألاب ةمحرلا اهساسأف ةمحرلا امأ «ةدوملاو ةمحرلا ساسأ ىلع ةيمالسإلا ةلودلا تماق
 ةباحصلا ضعب لاق دقلو ؛ةفاكلاب ةمحرلا ىه لب ؛ىسفن لاعفنا درجم :مالسإلا ىف ةمحرلا تسيلف

 ءانتايرذو انجاوزأ محرن نحنو ةمحرلا ركذ نم ترثكأ هللا لوسر اي :٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل
 ةمحر ةرجازلا تابوقعلا تعرش كلذلو .  ةفاكلاب ةمحرلا ديرأ امنإ «ديرأ اذه امجمالسلاو ةالصلا هيلع لاقف
 هئاوطا ىف لمشي ةفآرلا عاونا ضعب نإ ( محري ال محري ال نم ( مالسلاو دال هيلع لاق لقف ناكل

 ةينازلا) : يلاعت هللا لاقف «ةانزلاب ةفأرلا نع ميركلا نآرقلا ىهن كلذلو «مرجاب ةفأرلا ىهو «ةوسقلا عاونأ دشأ
 هللا نيد ىف ةفأر امهب مكلخأت الو ,ةدلج ةئام امهنم داو لك اودلجاف ؛ىنارلاو

 . نوبنذملا بقاعي نأ لداعلا ةمحرلا نوناق نم ناكف ( ؟-رونلا) «رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ

 ,ىماتيلاو ءارقفلاو «ديبعلا نم ءافعضلا ىلع نوكت امنإ ءداحالل نوكت ىتلا ةلداعلا ةمحرلا نإو
 ؛( مكئافعضب «نوقزرتو لورصنت امنإ «مكئافعض ىف ىنوغبأ ٠١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق امك
 ىصوأو ؛ديبعلاب ةمحرلاب ىصوأو «ةفيعضلا ةأرملا ةمحرب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىصوأ كلذلو
 ظ . مهلاومأ ةياعرو ؛مهلاوحأ حالصإب ىماتيلا ةمحرب

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهنوك ىتلا ةيمالسإلا ةلودلا ىف ةمحرلا ءيدابم ىلإ تاراشإ هذه
 . ميركلا نآرقلا رمأب

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دع كلذلو «تاعامجلاو داحآلا اهيلإ اعد ةيناسنإلا طباورلا ماوق ىهف ةدوملا امأ
 ؛مالسإلا نسحأ امهدع ءاهمادإ ره ىذل ماعطلا ماعطإو ؛ةدوملا رهظم وه ىذلا مالسلا ءاشفإ ملسو هيلع
 نمو «تفرع نم ىلع مالسلا أرقت ناو ؛ماعطلا معطت نأ مالسإلا نسحاو |[ مالسلاو ةالصلا هيلع لاف

 . (فرعت مل

 مكل قلخ نأ هتابآ نمو) :يلاعت هللا لاق امك ؛ةرسألا ماوق اهلعجو «ةدوملاب رمألا ناك معن
 . 21١ - مورلا> «ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم

 كرابي نأ مكنم دارأ نم9 :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف «ىبرقلا ىف ةدوم محرلا ةلص بجوأو

 امنإ ءءىفاكملاب لصاولا سيلا : مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيو ( همحر لصيلف هرثأ ىف هل ًاسنبو هقزر ىف هل
 : ( ةعيطقلا دنع همحر لصي نم لصاولا

 2111111 اال لااا ااا 3 ا يي يي نعل نال ل
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 نيفلاخملل ىتح ةبجاو ىه لب ءمهدحو ةيمالسإلا ةمألا ءانبأل ةبسنلاب ةبجاو تسيل ةدوملا نإو

 ىهو «ةقيقحلا كلت ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقلو «مهيلع اودتعي مل وأ نيملسملا اوداعي مل اوماد ام نيدلا ىف

 مل نيذلا نع هللا مكاهني ال ) : يلاعت هللا لاقف «مهريغل نيملسملا ةلماعم ىف لماشلا نوناقلا

 هللا نإ مهيلإ ارطسقتو مهوربت نأ مكرايد نم مكوجرخي ملو ؛نيدلا ىف مكولتاقب

 نم مكوجرخأو نيدلا ىف مكولتاق نيذلا نع هللا مكاهني امنإ *نيطسقملا بحي

 (نوملاظلا مه كعلوأف مهلوتي نمو «مهولوت نأ مكجارخإ ىلع اورهاظو مكرايد
 نم نوداوي رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي اموق دم ال ١ : ىلاعت هللا لاقو . (4 - / ةنحتمملا)

 . (15؟ - ةلداجملا) «هلوسرو هللا داح

 ةحئاج مهب تلزن اشيرق نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا غلب ةيبيدحلا ةدم ىف هنأ ىوريو

 ٠ شيرق ءارقف ىلع اهعزويو ءارب اهب ىرتشيل رانيد ةئامسمخ ةعتلب ىبأ نب بطاح عم لسرأف

 ةدوملا عطقنت الو «نيلتاقملا ريغ نم ةبراحلا ةلودلا بوعش عم ةدوملا عطقنت ال «برحلاءانثأ ىف هنإ لب

 هللا نوداحي نيذلا مه كلوأف «ميظنتلاو بيترتلاو «ريبدتلاو لقعلاب لاتقلا ىف نوكرتشي نموأ نيلتاقملا عم الإ

 . هلوسرو
 ةرئادلا ريغ ىف اهل نيعطاقلا دعيو ءامثاد اهلصي لب «ةدوملا عطقي ال مالسإلا نأ ةصالخلاو

 . لصوي نأ هب هللا رمأ ام نوعطقي ةروكذملا

 ميركلا نآرقلا ىف اهسسأ تنيب ىتلا ةيمالسإلا ةلودلا تماق دقو«داسفلا عفدو ةحلصملا - ز

 «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ايلمع اهدعاوق ىسرأو ,ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهقبطو

 ١ ف غتباو) :ميركلا نآرقلا ىف تركذ ىتلا ةدعاقلا ىلع ةرخآلاو ايندلا ىف دابعلا حلاصم ةياعر ىلع تماق

 كيلإ هللا نسحأ امك نسحأو ءايندلا نم كبيصن سنت الو ؛ةرخآلا رادلا هللا كانآ

 ٠ 277 - صصقلا) «نيدسفملا بحي ال هللا نإ ضرألا ىف داسفلا غبت الو

 : نيرمأ ةظحالم بجي هنأ ىلع .مالسإلا تاياغ نم ىه ةيعامجلا ةحلصملا تناك اذكهو

 عش كلذلو ءامهنيب عمجلا نكمي مل نإ ةصاخلا ةعفنم ىلع ةمدقم ةماعلا ةعفنمو «لازي ررضلا نإف
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 نكلو «نيدهاجماب لزنت مالآل رض هيف ناك ولو ؛هيلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ثحو ؛داهجلا
 : ريخلا ىلع رشلا ةبلغو ؛ةعامجلا ةكلهت ىلإ ىدُؤي هكرت

 ةبولطم - سفنلا بيذهتو «قوقحلا مازتلاو بجاولا ءادأب ةيونعملا ةحلصملا نأ :ىناثلا رمألا
 ةحلصملا لبق ظحالت ةيلصألا ةحلصملاو ؛مالسإلا ىف ةياعر رثكأو ءابلط دشأ ىه لب «ةيداملا ةحلصملاك
 ىلإ رظنلا نإو «ةرخخآلا ىف ريخلا ليبس ايندلا نإ ءشاعملا ةظحالم لبق ةدابعلا ةظحالم تناك كلذلو «ةلجاعلا
 .(14-تربكنعلا) «نوملعي اوناك ول ناويحلا ىهل ةرخآلا رادلا نإو) ةياغو الآم ريخ ةرخآلا

 ءاهلالح نم ةايحلا نمؤملا بلطي نأ ىلإ وعدي نكلو «ةايحلا ىف دهزلا ىلإ وعدي ال مالسإلا نو
 مالسإلا اهدع ىتلا ةيقيقحلا حلاصملا توفي اهلوانت نأل الإ تامرحملا بنج ناك امو ءاهتامرحم بنتجيو
 . هريغ ىلع ءادتعا مرحلا نأل ىلاعت هللا همرح مرحم لوانت اهعمو الإ «ةعيضم ةحلصم نم امو «حلاصم

 ىلاعت هللا لحأ ام مير نع ىهنيو «تاحابملا لوانتي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإو
 : ىلاعت هللا لاقف «نوعنصي ام تابيطلا نومرحي نيذلا ىلع ىلاعت هللا ركنتسا دقلو ءايندلا هذه ىف تابيط نم
 ىف اونمآ نيذلل ىه لق «قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ ىتلا هللا ةئيز مرح نم لق)
 مرح امنإ لق *نوملعي موقل تايآلا لصفن كلذك ؛ةمايقلا موي ةصلاخ ءايئدلا ةايحلا
 ام هللاب اوكرشت نأو «قحلا ريغب ىغبلاو مثإلاو ءنطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا ىبر
 ىلاعت هللا لوقيو 0,79 - فارعألا) «نوملعت ال ام هللا ىلع اولوقت نأو اناطلس هب لزني مل
 بحي ال هللا نإ ءاردتعت الو ؛مكل هللا لحأ ام تابيط اومرحت ال اونمأ نيذلا اهيأي)
 «نونمؤم هب متنأ ىذلا هللا اوقتاو ءابيط الالح هللا مكقزر ام اولكو «نيدتعملا

 . (8/ 41/- ةدئاملا) ظ

 ىبنلا عنم دقو ءاهضيقن درجملا نامرحلا لب ' نامرحلا ىلع موقت ال ةليضفلا ةلود نأ دجم اذكهو
 ىضر دمحأ مامإلا ىور دقلو ؛هللا لحأ ام هسفن ىلع نمؤم مرحي نأ هللا رمأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 . ( ةليخم الو فرس ريغ ىف اوسبلاو اوبرشاو اولك :٠ لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ هنع ىلاعت هلل

 عرولا ١ :هنع ىلاعت هللا ىضر لاقف ءعرولا نع لثس هنع هللا ىضر دمحأ مامإلا نأ ىور دقلو
 ديوعتل وهف ءدهز ناك اذإو ؛نامرحلا درجم ةداهز ةلضافلا ةيمالسإلا ةلودلا ىف سيلف ؛(لالحلا بلط
 . اهيعاد جلي امدنع تاوهشلا نع اهمطف ىلع ةردقلا سفنلا
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 «لاماو «لسنلاو «لقعلاو نيدلاو سفنلا ىلع ةظفاحملل ىلع موقت مالسإلا ةلود ىف ةحلصملا نإو
 ناك نإف «هئادتعا رادقمب حلاصملا هذه نم ةحلصم ىلع ىدتعي نم ىلع تابوقعلا هللا بجوأ كلذلو

 رمأ ىلع ءادتعالا ناك نإو «ءادتعالا ردقب نوكت ةبوقعلا نإف ءهب الإ ةايحلا ققحتت ال رمأ ىلع ءادتعالا

 رمأ ىلع ءادتعالا ناك نإو «ةقباسلا نود نوكت ةبوقعلا نإف «ةقشمب نكلو ءادتعالا عم هب ةايحلا ققحتت

 ظ . قبس اميف ةبوقعلا نود ةبوقعلاف «ىلامك وأ ىهيفرت
 انركذ امك ىهو «دابعلا ةحاصم لجأل ءصاصقو دودح نم تابوقعلا تناك اذكهو

 . مهب ةمحر

 امو :ىلاعت هلوق اهيف قمحتيو ؛مهل ةحلصمو «دابعلل ةمحر ةيمالسإلا ةلودلا تناك اذكهو

 « نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ
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 ريع

 يللا ل ا ا ل ا ا ا ااا ذآ

 ١ 2 | . ا
 تتتتتملم

 لاس 3
 اإىل

 دكا اما



 3 0 ب

7 4 

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لامعا لوا
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهماقأ ىتلا ةيدمحما ةلودلا ىف مالكلا ىلإ اندرطتسا - 31

 اهدصاقم نيبن نكلو ؛ماكحألا الو «مظنلا نيلصفم ريغ «ةلودلا هذه مئاعد ىلإ نيريشم ؛هبر رمأب ملسو
 : نيرمأ سانلا ملعيل «ةحضوملا ةلصفما ةرابعلاب ال «ةنيبملا ةزجوملا ةراشإلاب اهتاياغو

 رطيست مل ىتلا ةميلسلا لوقعلا اهلبقت ءىدابم اهيلع ةلودلا هذه موقت ىتلا ءىدابمل نأ : امهلوأ
 ةدمتسم اهلعج نإو ؛هناذ ىف ىرهلل عابنا الو ريكفت ريغ نم ديلقتلا حزانم اهيف مكحتت ملو «ءاوهألا اهيلع
 ؛ سانلا ءاوهأب ةلزلزم الو «ةيرطضم اهلعجي ال ىلاعت هللا نم ىحوب ةيدمحلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا م اكحأ نم
 لاف ؟ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب تنمأ اذامل : ىبارعأ لع دقلو «سانلا حلاصم عم ةقفتم ىهر
 تيأر امو ' لعفت ال لوقي لقعلاو «لعفا رمأ ىف لوقي ادمحم تيأر امه: نيفنلاو ركفلا عيمتسنا ى ,ارعألا

 . ٠ لعفا لوقي لقعلاو «لعفت ال رمأ ىف لوقي ادمحم
 نإ «قحلا ريغب ىلاعت هللا ىلع نولوقي نيذلا لاوقأ درل ةلودلا هذه ىلإ ر يشن انلعج ىذلا ىناثلارمألا

 لحام اق ام نو فام لك ملة أف ءاهرمأ نومظني سانلا نإف ايندلا امأ «ةدابعلل نيدلا
 ”ملقن اهو مرح مؤ

 . سانلا نيب لدعلاو قحلا ميقتو ملظلا عنمت ةيمالسإ ةلود ةماقإ ديؤت ةيناسنإلا براجتلا تناك دلو
 رادقمبو «نيبلاغتملا ماكحلا نيب نوعئاض اياعرلاو ؛طبهت ىرخأو «موقت الود روصعلا مدقأ نم انيأر دقلو
 ةبلاغم 7 مه 1 نامورلا دهع نمف «صخي الو معي ىذلا رمتسملا ملظلا نوكي ماكحلا ءالعتسا
 نيمكحتم ا

 نأو . اهسفنب اهسفن بوعشلا مكحم نأ ىلإ وعدي مالسإلا ىف مكحلا مظن ىذلا ميركلا نآرقلا نإو
 مهيلع قشي الو ,مهملظي الو مهقهري ال بوعشلا م امأو .الوأ هماكحأ ذفني ىلاعت هللا مامأ لوئسم مكاحلا
 . ىلاعت هللا مكح ذيفنت ةقشملا ىف نوكي نأ الإ .ايناث

 ءاسخ لا

 طبرت ىتلا طباورلا داجيإب ةرونملاةنيدملا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلمع أدتبا دقو - 307
 نم لعجي نأو . نكامألاو باسنألا ةفلتخلا رصانعلا اهب مضت ةدحو نوكتو ؛ةيمالسالا ةعامجلا احنا

 الو قرفت ىتلا رومألاو «قراوفلا هيف ىحمت (هروعس ىف افلتؤم اعمتجم لئابقو اباسنأ نلتخلا عمتجا كلذ

 . عمج
 كيل ملا لل ملال 1 111111111111101

 ا يي ل يا يل ف - - ويب يوي ليمان ليلا جايا



 ظ 56 اهوا راصن دجوو «ةفلتخم نوطب نم نيرجاهم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص نق دجو

 ممألاو ,مهبولق نيب فلؤيل ءارفانتم ناك ىذلا عمجلا كلذ ىلإ ءاجف مهنيب تفج دق نكت مل ءامدلا نكلو

 عوضخلاو هللاب ناميإلا - اقيثوت عمجي ام دشأو ؛قحلا ىلع اهعمجو «ةرفانتملا بولقلا فيلأتب نوكتت امنإ

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم وهو دوجولا ىف نم رهطأ لظ ىف ؛هماكحأل
 نيب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىخآ 9 : فنألا ضورلا هباتك ىف ىليهسلا لاق

 .."رزأ دشيو ةريشعلاو لهألا ةقرافم نم مهسنؤيو «ةبرغلا ةشحو مهنع بهذيل ؛ةرونملاةئيدملاب اولزن نيح هباحصأ
 . ( ضعبب مهضعب

 ةعامجلا ةدحو نيوكت ىلإ هجنت تاذلابو الوأ ةاخاؤملا نكلو «ةاخاؤملا ضارغأ دحأ كلذ نأ ىدنعو

 ءايناث ضعب عم مهضعب نيرجاهملا نيب تناكو ءالوأ راصنألاو نيرجاهملا نيب ةاخاؤملا تناك كلذلو ءةنمؤلا

 ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىضقيل ؛مهجرزخخ عم مهسوأ ءاثلاث ضعب عم مهضعب راصنألا نيبو
 . اه رافن ليزتو «بولقلا عمجت ىتلا ةفلألاب ةقباسلا ةرغثلا

 [ تناك كلذل ءفيعضلا ىلوملاو فيرشلا بيسنلا نيب ةقالعلا ىه ةوخألا نوكتل تناك ةاخاؤملاف

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلوم ةثراح نب ديزل اخأ بلطملا دبع نب ةزمح :ةلعاج ةاخاؤملا

 نبال ةملكلا كرتنلو ءايلمع ةاواسملا أادبم عضولو ءانركذ امك ةعامجلا نوكتل تناك ةاخاؤملاف

 : هيف ناك ام حرشي قاحسإ .

 هباحصأ نيب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىخآ 9 :هدنسب هتريس ىف قاحسإ نبا لوقي

 نيوخأ هللا ىف اوخأت ١ . لقي مل ام هيلع لوقن نأ ىلاعت هللاب ذوعنو ءانغلب اميف لاقف ءراصنألاو نيرجاهملا نم

 «نيقتملا مامإو «نيلسرملا ديس هللا لوسر ناكف «ىخأ اذه :لاقف ءبلاط ىبأ نب ىلع ديب ذخأ مث (نيوخأ

 هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلعو «دابعلا نم ريظن الو ريطخ هل سيل ىذلا «نيملاعلا بر لوسرو

 نب ديزو ماسر الع ىلعت للا يصارع دسأو ؛ىلاعت هلل دسأ بلطملا دبع نب ةزمح ناكو ؛نيوخأ

 اورضح نيح دحأ موي ةزمح ىصوأ هيلإو :نيوخأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلوم ةثراح
 لبج نب ذاعمو ةنجلا ىف رايطلا «نيحانجلا وذ بلاط 5 نب رفعجو «توملا ثداح هب ثدح اذإ لاتقلا

 . ( ةشبحلا ضرأب ابئاغ ذئموي بلاط ىبأ نب رفعج ناكو ) ع نيوخأ ةملس ىنبؤخأ

 و

١١ 

 : نيوخأ .. ريهز نب ةجراخو ؛هنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا ركب وبَأ ناكو . ئ
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 نذؤم لالب نيب ةاخاؤملا ركذف «راصنألاو نيرجاهملا نيب ىخآتلا اذهب ةوخألا ىصحي ذخأ اذكهو
 ىف نأشلاك ؛عطقنت ال امهنيب ةوخألا ترمتسا دقو .. ةحيور ىِبَأ عم ملسو ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 . مهنيب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىخخأ نم لك

 اهب ماقأو «ماشلا ىلإ جرخ دق لالب ,ناكو «ماشلاب نيواودلا باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نود الو
 لوسر ناك ىتلا ةوخألل ؛ ءادبأ هقرافأ ال «ةحيور ىِبأ عم : لاقف «كناويد لعجم نم ىلإ :رمع هل لاق ءادهاجم

 . هيلإ مضف :ىنيبو هنيب اهدقع دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 ىلاعت هللا مرك بلاط ىبأ نب ىلعل ملسو هيلع ىلعت هللا ىلص ىبنلاةاخاؤم ميقلا نبا ركنأ دقو ظ
 ام ركذو ( راصنألاو نيرجاهملا نيب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىخأ دقو» : كلذ ىف لاقو ,ههجو
 : لاق مث : «قاحسإ نب دمحم نع هانلقن

 . (هسفنل اخأ ايلع اهيف لختاو ؛ةيناث ةاخاؤم ضعب عم مهضعب نيرجاهملا نيب ىحأ هيبن نإ لبق دقرا
 ةوخأو مالسإلا ةوخخأب نينغتسم اوناك نورجاهملاو ( طقف راصنألاو نيرجاهملا نيب ةاخاؤملا نأ ١ لوألا تباثلاو
 قحأ ناك ؛نيرجاهملا نيب ىخآ ولو ءراصنألا عم نيرجاهملا فالخب ةاخاؤم دقع نع بسنلا ةبارقو رادلا
 هيلع مهمركأو «ةباحصلا لضفأر ,راغلا ىف هسينأو ؛ةرجهلا ىف هقيفرو ؛هيلإ قلخلا بحأ هتوخأب سانلا
 ؛اليلخ ضرألا لهأ نم اذختم تنك ول ١ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق دقو 'قيدصلا ركب وبأ
 : «اليلخ ركب ابأ تذختال

 رصقيو «ةياورلا ىف نعطلل ضرعتي ملو «داعبتسالا درجت ةياورلا ركني ميقلا نبأ مامإلا ىرن اذكهو
 ؛هيلإ نيرجاهملا ةجاحو « ءاويإلا قيثوت لجأل ءراصنألاو نيرجاهملا نيب ناك ام ىلع اهيلع ثعابلاو ةاخخاؤملا
 . ضعبل مهضعب راصنألا الو «ضعبل مهضعب نورجاهملا هيلإ جاتحي الو

 امأ ءرظن هركذ ام ضعب ىفو»:قاحسإ نبا هلقن اميف لاقف ريثك نبا اذه ىف ميقلا نبا قفاو دقو
 كلذ ىف هدنتسمو ؛هتحص عنميو ؛كلذ ركني نم ءاملعلا نمف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةاخاؤم
 الف ءضعب ىلع مهضعب بولق فلأتتلو ضعب نم مهضعب قافترا لجأل تعرش امنإ ةاخاؤملا هذه نأ
 ةاخاؤم نم هركذ امك ءرخأ ىرجاهمل الو ؛مهنم دحأل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةاخاؤم ىنعم

 ىلإ ىلع ةحلصم لعجي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نوكي نأ الإ مهللا ؛ةثراح نب ديزو ةزمح
 بلاط ىبأ هيبأ ةايح ىف هرغص نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هيلع قفني نمم ناك هنإف ؛هريغ
 21١ ( ملعأ ىلاعت هللاو «رابتعالا اذهب هاحخأف ةثراح نب ديز هالوم حلاصمب مزتلا دق ةزمح نوكي كلذكو

 . ؟ا/ ص ١ ج ريثك نبا ظفاحلل ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 افلم( لولو علف لاف 1 نال 111 الة اطلالة ما ل1111 ال1141(!!! طلة ة1 01 ف1 لالة ل1 لل 111111041 ةلل كل 1100161

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ يحج
 ننال امايام يا يانام ا ا لا اا اماماحاملا

 هاروت تروج ووتر وجو وو نجيح حبو ن جوت توجو جوت واح وتوت توتا وت حوت تت جوجو جر جوج ترو جرح و توج حوا وت جاو تا تروج تاون حوت سوت حج وج حو جاو يرتاح حج جورج جو حو جوج وو جوج ع وينج وت روج سوح حجو جا حوحو وو سا



نألاو صعب 0 مهضعب نيرجاهملا نيب ةاحاؤملا نأ حجرلو ( هتبشن نحن ميقلا نبا هركني امو
 راص

رلا هذه ةحص ىف ملكتي مل ريثك نبا ظفاحلا نأل كلذو ؛ اهررقن ضعب عم مهضعب
 رصق ألو «ةتبثلا ةياو

ع ليلد ال رصق راصنألا مهناوخإ نم قافتر الا نم نيرجاهملا نيكمت درجم ةاخاؤملا ىف ثعابلا
 وه لب« ؛هيل

 . ميركلا نآرقلا كلذب حرص امك «ةرصنلاو ءاويإلاو :ةرجهلا رهاظ نم ذخأ

 : اهنه كلذ ريغ راثأ نكلو ءطقف قافتر الا اذه بسحن اميف اهنم دوصقملا سيل ةاخاؤملا نإ

 ىلع نمؤم ىلاعتي الأو نينمؤملا نيب ةبحصلا نيكمتو ءيوقلاو فيعضلا نيب ةفلألا دع : الوأ
ةئراح نب ديز عم بيسنلا فيرشلا ةزمح ةاخاؤمب كيهاذو «نمؤم

 ىلص هيلع نمو ءادبع ناك ىذلا ىلوم 

 : هناحبس لاقو ءايعدألا ىلاعت هللا مرح ىتح ؛هل انبا هلعجو ؛هالعأ دق ناكو «قتعلاب ملسو هيلع ىلاعت هلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةمكح نم ناكف (4- بازحألا ) «مكءانبأ مكءايعدأ لعج امو)

 ش بلطملا دبع نبال اخأ هلعج نأ ملسو

 «ةسفانتم توبي نم اوناك نم مهنم نويشرقلاو ,ةفلتخم لئابق نم اوناك نيرجاهملا نأ : ايناثو

 . مالسإلا ةوخأ مكحب مهنيي جمدلاو ةيبصعلا وحم نم دبال ناكف

 ةرعتسملا ةوادعلا مهتياده نم ةبرقم ىلع تناكف « مهنيب اميف نيفلأتم اونوكي مل راصنألا نأ : اثلاث

 9 ياعم ا ع يا اعبار

 ربك أ لوف 7 ةجاحلا نوكت 7 «عبتم ماظنو 0 عج لب هاما نيرجاهملا

هريغو برعلا نيب هنأو «خسني مل هنأ رقت ىذلا ةالاوملا ءالو 3-7 ٠
 ىف نولخدي نيذلا مجاعألا نم م

«نينمؤم ا بولق ىلع ةدوملاب تطبرو « اهترمث ةاخاؤملا ترمُثُأ دقو - انكز/#
 ملسمو «ىراخبلا ىور 

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىحخأف «ةنيدملا مدق فوع نب نمحرلا دبع نأ : : سنأ نع دمحأ مامإلاو

 «ىلام رطش رظناف ءالام ةنيدملا لهأ رثكأ انأ يأ تنأ :دعس هل لاقف «يراصنألا عيبرلا نب دعس نيبو هنيب

 كلهأ ىف هللا اراب :١ نمحرلا دبع لاقف « ءاهقلطأ ىتح كل بجعأ امهيأ رظناف «نانأرما ىتختو هذخف

برف ' عابو ىرتشاف ءبهذف ءهولدف ءقوسلا ىلع ىنولد ؛كلامو
 ثبل مث« نمسو .طقأ نم ءىشب ءاجف «ح

 .:ملسو هيلع ىلاعن هللا ىلص هللا لوسر لاقف «نارفعز نم كدو هيلعو ءاجف ثبلي نأ ىلاعت هّللا ءاش ام
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 :لاق ءاهتقدصأ ام :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف «ةأرما تجوزت هللا لوسر اي :لاقف '"'هيهم
 ظ . (ةاشبولو ملوأ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق .بهذ نم ةاون زو

 تلاق» ةريره ىبَأ نع ىراخبلا ىوري «فافكلاو ءاويإلا ريغ ىف نيعماط ريغ نورجاهملا ناك دقو .
 ال :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق «ليخنلا انناوخخإ نيبو اننيب مسقأ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل راصنألا
 نرم ام نورثكتسي مهنع ىلاعت هللا ىضر نورجاهملا ناكدقلو .. انعطأو انعمس :اولاق ؛ةرمثلا ىف مكوكرشبو
 انيأر امد هللا لوسر اي :اولاق نيرجاهملا نأ . سنأ نع دمحأ مامإلا ىورف «لاومأ نم مهيلع راصنألا مهناوخإ هب
 ىف انوكرشأو «ةنوثملا انوفك دقل ,ريثك نم الذب نسحأ الو ؛ليلق ىف ةاساوم نسحأ مهيلع انمدق موق لثم
 هللا متوعدو مهيلع متينأ ام ال :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؛هلك رجألاب اوبهذي نأ انيشخ دل ىتح ءأنهملا
 . ( مهل ىلاعت

 امك مهنم راصنألا ديفتسيل نولمعي نيرجاهملا لعج دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإ
 مكناوخإ نإ ١ : راصنألا ابطاخم لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ىوري هنإف «مهورصنو مهووأ
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف «عئاطق اننيب انلاومأ :راصنألا لاقف ءمكيلإ اوجرخو ؛دالوألاو لاومألا اوكرت دق
 « لمعلا نوفرعي ال موق مه لاق ىتح مهيلع ىنثي هللا لوسر لاز امو اولاق «كلذ ريغوأ :١ ملسو هيلع ىلاعت
 . (رمثلا مهنومساقتو ؛ مهنوفكتف

 ههنيب رمشلا نوكيو ءراصنألا عم نورجاهملا لمعي نأ الإ ىبأ :٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 : ( هتصح لمعللو ءاهتصح ضرألل ةلداع ةمسق

 ةرونملا ةنيدملا ناكس نيب ةفئالا
 راصنألاو « ضعب عم مهضعب نيرجاهملاو ؛ راصنألاو نيرجاهملا نيب ةاخاؤملا تناك -

 ةفلألل ساسأ ىهو . ةيصخشلا ةدوملا رصاوأ دع وهو . مهنيب انواعتو . داحآلا نم ايلات ءضعب عم مهضعب
 . ةيرسألاوأ ةيلبقلا تاقالعلل ميظنت كلذ راوجب نوكي نأ دبال ناك نكلو .ةيعامجلا طباورلاو . ةيعامتجالا
 نواعتلا ساسأ ىلع اهنيب لاصتالا نوكي نأ . ءاخإلاب داحألا نيب نواعتلا دعب « لئابقلاو لوطبلا نيب نواعتلاو
 . رشلا عفدو . ريخلا ةعفر ىف نيكسامتم مهنيي اميف اعيمج اونوكي نأو ؛مهنيب مثإلا عفدو . ريخلا ىلع

 نم ةرونملا ةنيدملا نكست تناك ىتلا تاعامجلا فيلأت ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هجما كلذلو
 . مهتينثو ىلع اوقب نمم نيكرشم لب دوهيو راصنأر نيرجاهم
 لاحلا هذه ام ىأ .لاحلا نع ماهفتسا . ميهمو؛رطعلا نم عون نارفعزلا نهد لعلو . نهدلا كدولا )01(

 .اهيلع تنأ ىتلا
 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاذ ظ 0 الوفا الاطار والالاطااما لالالالا اطال الالات اقرططاللا لارا ط الافطار طو ماقال لاطفال اللام اللا لالالالا لااا طاطا الا

 100101110002222 يي يي يي يي يي ااا

 000 2 2 2 حا - دوو واوا ان ع انني ملال نااخنااةب اها يف 2 :



 دوهيلا ءايحأ نم - برغي ىأ - اهب ناك : ( ةياهنلاو ةيادبلا ) هخيرات ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق دقو

 رصنتخب مايأ هب اولزن دقو «جرزخلاو سوألا لبق زاجحلاب مهلوزن ناكو «ةظبرق ونبو «ريضنلا ونبو ؛ ع اقئيق ونب
 . ىربطلا هركذ اميف سدقملا دالب خود نيح

 ,دوهيلا دنع ةنيدملا جرزخلاو سوألا لزن رذم رذش نميلا تقرفتو «مرعلا ليس ناك امل مث

 0 ءايبنألا نع روثأْاب ملعلا لضف نم مهيلع مهل نوري ل مهب نوهبشتي اوراصو «مهوفلاحف

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلعو ءاونمأ نيذلا نينمْؤملا ىلع نيقناح دوهيلا راص دق ةرجهلا دعبو

 نيذلا ىلع نوحتفتسي اوناك مهنأ عم «قاحسإ دالوأ ال «ليعامسإ دالوأ نيب نم ثوعبم هنأل ؛ملسو

 . نيملاظلا ىلع هللا ةنعلف هب اورفك اوفرع ام ءاج املف «هثعب ىف ةرصنلا نوجريو «هب اوكرشأ

 نم نونمؤملا اهيف ناكف «سوفنلا نم عاونأ اهب ةرونملا ةنيدملا تراص ةرجهلا دعب هنإ ميقلا نبا لوقيو

 ناكو «نوكرشملا اهيفو . ةظيرق ىنبو «ريضنلا ىنبو ؛عاقنيق ىنب نم دوهيلا اهيف ناكو .راصنألاو نيرجاهملا
 : كلذ ىف هنع ىلاعتو كزابت هللا ىضر لاق دقو . ءادعلا هنوبصاني نم اهجراخ نم

 مهحلاص مسق «ماسقأ ةثالث هعم رافكلا راص - ةنيدملا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل مدق املا

 مهئامد ىلع نونمأ مهرفك ىلع مهو ؛هودع هيلع اولاويالو ؛هيلع اورهاظيالو هوبراحي الأ ىلع مهدعاوو

 هيلإ لوي ام اورظتنأ لب «هوبراحي ملو ءهوحلاصي ملف ءهوكرت مسقو . ةوادعلا هل اوبصنو «هوبراح مسقو « مهلاومأو

 روهظ بحي ناك نم مهنمو «نطابلا ىف هراصتناو ؛هروهظ بحي ناك نم ءالؤه نم مث «هناوعأ رمأو «هرمأ
 : نيميرفلا نمأيل نطابلا ىف هولذع عم وهو صهايلا ىف هعم لخد نم مهنمو «مهراصتناو ؛هيلع هوذع

 . ( ىلاعتو كرابت هبر هرمأ امب فئاوطلا هذه نم ةفئاط لك لماعف «نوقفانملا مه ءالؤهو

 هذه رهظت مل نكلو «فئاوطلا هذه ىف ةرونملا ةنيدملا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مودق ناك

 ةوزغ ىف رصنلا دعب الإ رهظي مل ةيخيراتلا عئاقولا لدت امكو بسحأ اميف قافنلاف ءدحاو تقو ىف ماسقألا

 ىتح اولتوقف ءرشلا اومزتعاو «ةوادعلا اودبأو ءرصنلا اذهب عاقنيق ونب قرش املو ؛نيبنس امكو «ىربكلا رد

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مامأ ناك هنأ دكؤملا نم هنإف «فئاوطلا ضعب روهظ خيرات رمأ نم نكي

رجهلا نأو ارودقم ارمأ جارخإلا ناك نإو «هراد نم هوجرخأو «ءادعلا هوبصأت نيذلا شيرف وكر شم
 تناك ة

 . هءادعأ هيلعاوثلامي ملو «هولتاقي ملف «نينمؤملااولزتعا نيذلا همامأو «داقتعالا مهدعبيو «راوجلاو ظ
 ١ ل 00 ا ا ما ا ا ا
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 نمو ؛ هئادعأ ىلع هروهظ كوديري نم بولقلا فشكتي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك امو

 هلل كلرشتو ءرهظ امب مكحت ةعبرش ذفني ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاف هيلع هئادعأ روهظ نوديري ظ
 هباتك ىف ىلاعتو كرابت لوقي . ةعيرشلا هذه لزنم ىلاعت هللاف رذحلاو طايتحالاب رمأت تناك نإو «نطب ام
 . 0/١ - ءاسنلا» 4 مكرذح اوذخ اونمآ نيذلا اهيأأي ) : زيزعلا

 هبرحلاو .هسايسلاو ه.داصتقالاو .هعابتجالا فيكتلا

 ىلاعت هللا نم رمأ نينمؤملل ةبسنلاب وه اباتك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بتك - "4

 ملاظتلاو ملظلا عنم ىلع لمعلا ىف مالسإلا مكح نايبو ءرشلا عفدو «ريخلا ةماقإ ىلع نواعتو «مهلئابقو
 . تاعامجو اداحأ مهني

 نوكي نأ ىلع «مهريغو دوهيلا ىلع ىرسي مهلئابقو مهبوعش ىف نينمؤملا ىلع ىرسي ام لعجو
 نأ ىلعو ؛مهداقتعا ىف مهيلع ىدتعيالو ( مهنيد ىف نوراضي ال ؛مهيلع أم مهيلعو ؛نينمؤملل م مهل

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ىربكلا ةسايرلا نوكت

 نأ دقو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهدهاع ادهع دوهيلل ةبسنلاب باتكلا اذه ناك كلذلو
 : فيرشلا باتكلا كيلإو ؛ةنسلا حاحص هتور امكو «قاحسإ نبا هاور امك باتكلا رشنن نأ انل

 نيب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىمألا ىبنلا دمحم نم باتك اذه .ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 :مهعم دهاجو ؛مهب قحلف مهعبت نمو ؛برثيو شيرق نم نيملسملاو نينمؤملا

 . سانلا نود نم ةدحاو ةمأ مهنأب

 "”ههيناع نودفي مهو ؛©'” (نولقاعتي اهيلع مه ىتلا لاحلا ) مهتعبر ىلع شيرق نم نورجاهمل
 . نينمؤملا نيب طسقلاو «فورعملاب

 نيب طسقلاو فورعملاب اهيناع ىدفت ةفئاط لك «ىلوألا مهلقاعم نولقاعتي مهتعبر ىلع فوع ونبو

 100100000001000 11311232200 يي يي يي يي يي يي

 ظ . نينمؤملا
 طسقلاو فورعملاب اهيناع ىدفت ةفئاط لكو «ىلوألا مهلقاعم نولقاعتي «مهتعبر ىلع ةدعاس ونبو

 . نينمؤملا نيب |
 . ريسألا ىناعلا (؟) ل

 10111111 22322 يي 0

 ملسو هيلع هللا ىلص نييبنلا مئاخ
 ليتياابكا

5 7 
 9 نى . مهو هه موس

 ني نانا اانا نا عاباا 3 يوي اي اا الانامل



 طسقلاو فورعم اب اهيناع ىدفت ةفئاط لكو «ىلوألا مهلقاعم نولقاعتي مهتعبر ىلع ثراحلاونبو

 . نينمؤملا نيب
 طسقلاو فورعملب اهيناع ىدفت ةفئاط لكو «ىلوألا مهلقاعم نولقاعت مهتعبر ىلع مشج ونبو

 . نينمؤملا نيب
 فورعملاب اهيناع ىدفت مهنم ةفئاط لكو «ىلوأل ماب نولقاعتي مهتعبر ىلع راجنلا ونبو

 . نينمؤملا نيب طسقلاو

 اهيناع ىدفت مهنم ةفئاط لكو «يلوألا مهلقاعم 8 مهتعبر ىلع فوع نب ورمع ونبو

 ظ . نينمُؤملا نيب طسقلاو فورعملاب

 طسقلاو قورعملاب اهيناغ ىدنت ةفئاط لكو ؛ىلوألا مهلقاعم نولقاعتي مهتعبر ىلع تيبنلا ونبو

 . نينمُؤملا نيب
 . لقع وأ ءادف ىف فورعملاب هوطعي نأ مهنيب 2” اجرفم نوكرتي ال نينمملا نأ

 "'” هنود نمؤم ىلوم نمؤم فلاحي الأو
دع وأ مثإ وأ ملظ 9 ةعيسو ىغتبأ وأ ءمهنم ىغب نم ىلع نيقتملا نينمؤملا نأو

 نيب داسف وأ ناو

 . ملسم ىلع رفاك رصني الو ءرفاك ىف نمؤم لتقيالو
 . مهاندأ مهيلع ريجي ةدحاو ىلاعت هللا ةمذ نأو

 . سانلا نود ضعب ىلاوم مهضعب نينمؤملا نأو
 : مهيلع نيرصانتم الو «نيمولظم ريغ ةوسألاو رصنلا هل نإف ءدوهي نم انعبت نم نأو

 لدعو ءاوس ىلع الإ ؛هللا ليبس ىف لاتق ىف نمؤم نود نمؤم ملاسي ال «ةدحاو نينمؤملا ملس نأ

 . اضعب اهضعب بقعي انعم تزغ ةيزاغ لك نأو ؛مهنيي

 . ىلاعت هللا ليبس ىف مهءابو لان امب ضعب ىلع مهضعب ءيبي نينمؤملا نأو

 . هموقأو ىده نسحأ ىلع نيقتملا نينمؤملا نأو

 . لايعلا ىف ةرثكلاو نيدلاب لقثملا جرفملا )١(
سنلا ةمحلك ةمحل هنأل ءالولا ذخأيو نمؤم ءىجيف ٠ ل هانعم (؟)

 . ب

 1 طاطا طلاع لاطلاق لالن اللواط ناتا لانا ملط اطل لارا راقاتاطتاطا لالا تتلسلا ال طارالتالطل انااا رنة الليلللئلينل

 ا حا 2110001
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 رورو



 ' نمؤم ىلع هنود لوحيالو ءاسفنالو «شيرقل الام كرشم ريجيال هنأو

 ,ةفاك هيلع نينمؤملا نأو «لوتقملا ىلو ىضري نأ الإ دوق هنإف ةنيب نع الئق انمؤم 27طبتعا نم هنأو

 هيلع مايق الإ مهل لحيالو
 نو هةيؤؤرالو الفيم رضنب نأ رخآلا مويلاو هللاب نمآو «ةفيحصلا هذه ىف امب رقأ نمُومل لحيال هنأو

 . لدعالو فرص هنم ذخؤي الو «ةمايقلا موي هبضغو هللا ةنعل هيلع نإف هاوأوأ هرصن نم

 هيلع هللا ىلص ) دمحم ىلإو ؛لجو زع هللا ىلإ هدرم نإف «ءيش نم هيف متفلتخا امهم مكنأو ْ

 العر

 امأ ءاهيف ام لك ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهدهاع دقو «نينمؤملل ةبسنلاب هلك اذه
 ىف ءاج دقو «هب ءافولا هيفرط ىلعو ؛هيلع هلع ًادهع ناك دقف دوهيلاب اصاخ نمل ءاج ام

 بوهيلا هلع ملسو هيلع .هلاغت هللا ىلص هبنلا تهغع

 ؛نينمؤملا عم ةمأ فوع ىنب دوهي نأو «نيبراحم اومادام نينمؤملا عم نوقفتي دوهيلا نأ - ١
 . هتيب لهأو هسفن الإ عقوياال هنإف «مّأو ملظ نم الإ مهسفنأو مهيلاوم ؛ ؛مهنيد نيملسمللو ؛مهنيد دوهيلل

 نأو ؛فوع ىنب دوهيل ام لثم ثراحلا ىنب دوهيل نأو «فوع ىنب دوهيل ام لثم راجنلا ىنب : , دوهيل نأو

 ىنب دوهيل نأو «فوع ىنب دوهيل ام لثم مشج ىنب دوهيل نأو ءفوع ىنب دوهيل ام لثم ةدعاس ىنب دوهيل

 قوبل هل ملم سال فوع يوه لمع ب دوهيل أو :فوع ىنب دوهيل ام لثم سوألا

 . هتيب لهأو هسفن الإ

 رورو ررورورووبوورو ووو ووو ودولاب

 ووو روتر يكو كو حرجا وول ب وكارتون واكو خت جنززا وتوك تويتر زوا غبار حوا حازت سوك تاكا سنك ود تاو لا سا وبا وتاج وتو و ا ١

 و

 ٠ مهسفنأك ةبلعث نم نطب ةنفج نأو .

 مثلا نود ربلا نأ «فوع ىنب دوهيل ام لثم ةبيطشلا دوهيل أو .

 مهسفنأك دوهي ةناطب نأو ءمهسفنأك ةبلعت ىلاوم نأ .

 نأو ؛ ؛ حرج راث ىلع زجحني ال هنأو ؛ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نذإب الإ دحأ مهنم جرخيال هنأ
 هب اضرلا ىلع ىأ ) اذه ديأ ىلع هللا نأو ءملظ نم الإ هتيب لهأبو كتف هسفنبف كتف نم ( .

 ١( كلهي : عقوي (؟) .رربم ىأ ريغ نم هملتق : اهانعم طبتعا . ةمس
 : 0111 ل 3250000001011 1 ]1 1 ا ا 2 ل اننليلنيايللل 512

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا متاخ 03
 ظ2ظ2ظ ؤإ)) 0 ]6 ]1 ] ]101010000 -----ا



 . مهتقفن نيملسملا ىلعو ؛مهتقفن دوهيلا ىلع نأو

 ْ نود ربلاو ؛ةحيصنلاو حصنلا مهنيب نأو «ةفيحصلا هذه لهأ براح نم ىلع رصنلا مهنيل نأو

 . نيبراحم اومادام نينمؤملا عم نوقفتي دوهيلا نأو ؛مولظملل رصنلا نأو «هفيلحب ورم مئأي ال هنأو «مثإلا

 .ةفيحصلا هذه لهأل دص مارح برثي نأو

 . اهلهأ نذإب الإ ةمرح راج ال هنأو «مثآ الو راضم ريغ سفنلاك راجلا نأو

 « لجو زع هللا ىلإ هدرم نإف هداسف فاخي راجتشا وأ ثدح نم ةفيحصلا هذه لهأ نم ناك ام هنأو
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دمحم ىلإو

 . هربأو ةفيحصلا هذه ىف ام ىقنأ ىلع ىلاعت هللا نأو

 ظ ظ . اهرصن نم الو «شيرق راجمال هنأو

 ىلإ اوعد اذإ مهنإو «هنوبلبو هنوحلاصي حلص ىلإ اوعد اذإو . برثي مهد نم ىلع رصنلا مهنيب نأو
 7 لا

 هذه لهأ نم ارباع ةفسصلا هه ألام ل ىلع هس 0

 هذه ىف ام قدصأ ىلع ىلاعت هللا نأو ا «ةفيحصلا

 ملظ نماالإ ؛نمأ دعق نمو «نمأ جرخ نم هنأو «مثأو ملاظ نود باتكلا اذه لوحي ال هنأو «هربأو ةفيحصلا

 َ ( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ١ هللا لوسر دمحمو  ىقتاو رب نمل راج هللا نإو «منأ وأ

 : ةقيثولا هاذه هف ةرظن

 ١ لع لا كلا ىلص ىبل اب مظن ىلا لسو هلع لع هللا ىلص ينل ةقيو هله - راق

ْ٠ 
١ 

ْ٠ 
 درع نينمؤم نيب قرف الو ءراصنأو نيرجاهم نيب قرف ال ةرونملا ةنيدملا ناكسل ديدجلا عمتجما ملسو | ٠ْ

٠ 

 7 بو تو تو تب و

 : اهيف ظحاليو
 وهراص كل ياي رح و و ا ما 0

 ا ا ا سا و اما ميم

 ( ىف نواعتلا ساسأ ىلع موقي نأ هل ديرأ او هب برطضي رمأ ىف طروتت ال ىتح «هنذإب

 . ناودعوأ مثإ ىلع نونواعتيالو نوداوتيو نوقداصتي «رشلا عفدو «ريخلا بلج

 و نا وناو وسنوات نان حو حاحا حالا ىسناتلا ءرجلا



 مهل نوكت الف «ةدخاو ةيعر برثيب نوميقي نيذلا دوهيلا ريصي ةقيثولا هذه ىضتقمب هنأ (ب)
 عم كلذو «مهريغ ىلع قبطنت ال مظنب نوصتخي الو ؛مهريغ ىلع ىرست ال مهب ةصاخ ماكحأ
 هللا مكح مهيلع نأو ءاهيف ليبس مهيلع دحأل نوكي الأو ؛ةديقعلا ةمرح هيف ىعارت ؛مهنيدب ظافتحالا
 ىف ىلاعت هلوق اذه نيبيو ؛ةحلصم دجو اذإ مهنيب مكحي الأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنللو «ىلاعت
 كورضي نلف مهنع ضرعت نإو ءمهنع ضرعأ وأ ؛مهنيب مكحاف كوءاج نإف» : مهنأش
 .(47؟ - ةدئاملا ١ «نيطسقملا بحي هللا نإ ءطسقلاب مهنيب مكحاف تمكح نإو ءائيش

 نكلو ءملظلاو ؛ءامدلا ةمرحك ماعلا ماظنلاب قلعتي اميف نيعضاخخ اوناك مهنأ ىلع لدي اذه نإو
 هلو ءمكحي نأ هلف ' نا ا
 . ضرعي نأ

 نمو ؛نييعذلاك 5 نم مهنكلو ؛ماكحألا ىف امامت نييمذلاك مهنإ لوقن نأ عيطتسنال اذلو
 . مثإ ريغ نم ةصاخلا تالماعملا ىف مهقحب نوعتمتسي ؛ناريج ةيناث ةهج

 05000 ١ اهفيعض ةريشع لك ىمخ ثيحب رئاشعلا نيب نواعتلا هساسأ ناك دهعلا نأ ( دع

 ىف هلهأ ىلع صخش لك ةمرح ىلإ ريشي كلذو ءاهالتق تايد عفدتو ءاهريسأ رسأ كفتو اهنيب ةليضفلا
 . ماقتنالا وأ ءادتعالا ةرئاد ىف ال ربلا ةرئاد

 ىف ةعامجلا لب اعيمج نونمؤملا رفاضتي ثيحب ماع نواعت كانه ؛ةريشعلا نيب نواعتلا عم هنأ (د)
 ىف لوتقملا ءايلوأ ةنواعم اعيمج نينمؤملا ىلع بجوأ دوقلا ىلع صنلا ناك امدنع كلذلو «مولظملا نوع
 ةوادعلا ريثي ام وأ ءأراجتشا وأ اثدح ثدحي نم لك ىذأ عفد ىف اهلك ةعامجلا نواعتتو «صاصقلا
 اهنع عفديو «عفنلا اهل بلجي امو «ةعامجلا ريخ ىلع رومألا رقتست لضافلا نواعتلا اذهب هنأو ءءاضغبلاو
 . ةلضاف ةنيدم مهناريجو نينمؤملا نم تنوكتل هيف ام لكب دهعلا اذه ذفنول هنأو ءرضلا

 ؛ىشرق راجي الف «دوهيلل اودع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ودع نوكي نأ بجوي فلحلا نأو
 قائيملا نأل كلذو «مهؤادعأو «ىلاعت هللا ءادعأ مهنأل ؛ نيكرشملا اولاوي الأ دوهيلا ىلعف ءاشيرق رصاني نم الو
 كلذو «ةدحاو مهترصانمو ءدحاو مهودع ءدحاو ءالو لهأ ادوهيو نيملسم ةرونملا ةنيدملا لهأ لعجي
 الب كلذو ءاهلك ةنيدملا مجاه دقف ةرونملا ةنيدملا لهأ نم اقيرف مجاه نمف ءادحاو عيمجلا نمأ نوكيل
 دقف ؛مهيلع بجي امب اولخأاذإف «تابجاو مهيلع تبجرأو ءاقوقح مهتطعأ ةقيثولا نأل «دوهيلا م ب
 نواعتي نأ حصي ال هنإف ءادحاو ءالولا ماد امو. ةلباقتم تاجلو وقح أل «فرقح مهل ماو
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 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا مئاخ يحج
 ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ١
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 هللا ىلص ىبنلا ىفو دقو «هيلع صن ام نود ءيش ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ءادعأو دوهيلا

 ظ . دهعلا اذهب ملسو هيلع ىلاعت

 ءافولا بجوي رمألا نأ ةظحالم عم «باوجلاب ةليفك ىرخم ىتلا رومألا نإ « !! ؟دوهيلا ىفو لهف

 قلعتي اميف لالخإلا ناك اذإو ءهل ةقيثولا اهتنمضت ىتلا قوقحلا تبهذ امهدحأ لخأ نإو ؛نيبناجلا نم

 «راوجلا ةفص لوزت ةلاحلا هذه ىف هنإف «نينمملا ىلع نيكرشملل دوهيلا ةالاوم ىهو ؛ةيجراخلا رومألاب
 رخآلا فرطلل لحو ؛ةنيدملا ىف ةماقإلا نع ىلختيو ءراوجملا كرت نأ ثكني نم ىلع بجاولا نم نوكيو

 هل اودع راص هنأل « ؛هلتقب ولو «هرهظ ىمحي نأ هل لحي ناك لعفي مل نإف ءاهرك وأ اعوط هجرخي نأ

 امإو «نمألا اهيف ملس امإ رمألا نأل ءهلتقب ولو ءهدعبي نأ بجيف ؛ ؛ لجرلا ةناطب ىف نوكي نابعثلاك حبصأو

 فوخلا اهيف برح

 ناذ ا

 ؛عامتجالا اذه مظن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص عضوو ؛مالسإلا ةعامج تنوكت - 743

 .دعب نم مالسإلا ىف نولخدي نم نيب فيلأتلل مظنلا عضوو .نينمؤملا نيب ءاخإلاب ءهيف بولقلا فلأو
 «داحألا نيب ءاخإلا تفلأ امك ةرونملا ةنيدملا ىف تاعامجلا نيب تفلأ ىتلا ةقيثولا دمع ناك مث

 نوئشلا ىف نينمؤملل ام مهل نوكي نأ ىلع دوهيلا عم دهعلا دّمع مث ةعامج لك ىلع بجاولا نيبو
 | هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ اومكتحا نإو «مهنيب اميف اهيف نومكاحتي ؛ةصاخلا مهنوكش مهلو «ةماعلا

 . ميركلا نآرقلا ىف ىلاعت هللا لزنأ امب مهنيب مكحي نأ هلف «ملسو

 مهبولق نيب فلأ ام نس نأ دعب ءايبلق نينمُوملا ةعامج طبري ام نيب نيوكتلا كاذو فيلأتلا اذه دعبو

 ىف ةعامج ىدؤتل ءاهيلإ ةوعدلاو ءاهتيقاومب ماعلا هيبنتلاو ةالصلا ىف تاعامجلا ميظنتب كلذو ءايعامتجا

 . نابإلا اذه ىف هعرش ناكف «ناذألاب كلذو ءاهتاقوأ

 ةرونلا ةنيدملاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأمطا املفا قاحسإ نبا كلذ ىف لوقي

 ١ تضرفو ةالصلا تماقف مالسإلا رمأ مكحتسا ءراصنألا رمأ هيلإ عمتجاو «نيرجاهملا نم هناوخإ هيلإ عمتجاو

 نم ىحلا اذه ناكو ءمهرهظأ نيب مالسإلا أوبتو «مارحلاو لالحلا ضرفو ءدودحلا تماقو موصلاو ةاكرلا

 ءاهمدق نيح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك دقو .. ناميإلاو رادلا اوءوبت نيذلا مه راصنألا
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 نو وو ووو وحال

 واتوب تاون تو تبوك نوجا وتوت تا تون توت زج توتا نوجا توك جنوح جا ب نونو و وتاوتا وج كج نوت زك ح جحا وحا جو جو ناضج روج ري حووا حن ج را سوح جوج سو حا حا ا حا وس وحتي و نا نا“
 دنحنتل ب

 هب برضيل تحنف «سوقانلاب رمأ مث (ههرك مث ؛مهتالصل هب نوعدي ىذلا دوهي قوبك اقوب لعجي

 . ( نيملسملل

 : نارمأ مالكلا اذه ىلع ظحاليو

 لالحلا ضرفو دودحلا ةماقإو ' 5 ةاكزلا ةيضرفو ةالصلا مايق نم هركذ ام نأ : امهلوأ
 دف ؛ةالصلا ضرف وهو ؛ةرجهلا لبق ناك اهضعبو «كلذ دعب نم ةفلتخم تاقوأ ىف ناك امنإ م ارحلاو

 اهمايق وه ةرونملا ةنيدملا ىف دج ىذلا لعلو (هةعضوم ىف روك ذم وه امك «جارعملاو ءارسإلا ىف تضرف

 . كلذل ءيموت دق قاحسإ نبا ةرابعو ؛نانئمطاو نمأ ىف ةعامج

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلل رطخ ىدوهيلا قوبلا رطاخ نأ هيف قاحسإ نبا مالك نأ : ىناثلا رمألا
 . ىراصنلا سوقان كلذكو «ملسو هيلع

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع هجام نبا ىور نكلو
 نم ههركف ؛ ؛ سوقانلا اوركذ مث ؛دوهيلا لجأ نم هل ل أشتسا

 ظ . ىراصنلا لجأ

 : نيتهج نم هتياور ىف قاحسإ نبا هلاق ام فلاخيربخلا اذهو
 ىف لوسرلاو «قوبلاب مه ىذلا وه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ىف : امهالوأ

 . هب اوراشأ ام مالسلاو ةالصلا هيلع هركو ءراشتسا دق ةيناثلا ةياورلا

 ىلوألا ةياورلا نأ عم ؛ «سوقانلا ةركف ذيفنت ىف ذحخأ هنأ ديفي م اهيف قاحسإ نبا ةياور نأ : ةيناثلا

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ماقمب قيلألا ىه ةريخألا ةياورلا هذه نأ ىرن نحنو ؛ههرك هنأ لوقت
 . ملعأ هّللاو ؛ حصأ ىدنع ىهف مسالا ىفر

 نب ديز نب هللا دبع ىأر ذإ كلذ ىلع مه امنيبف» :لوقيف «ناذألا رمأ ىف قاحسإ نبا لسرتسيو
 فاط هنإ ١ : هللا لوسر اي : لاقف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىتأف « ءادنلا ٠ هبر دبع نب ةبلعث
 عيبتأ هللا دبع اي :هل تلقف ءهدي ىف اسوقان لمحي نارضخأ نابوث هيلع لجر ىبرم : : فئاط ةليللا هذه ىب

 ! كلذ نم ريخ ىلع كلدأ الفأ : لاق . ةالصلا ىلإ هب وعدن تلق ! هب عنصت امو : لاق ؟ سوقانلا اذه
 هلإ ال نأ دهشأ ؛هّللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ,ربكأ هّللا ,ربكأ هللا ءربكأ هللا ءربكأ هللا :لاق ؟ وه امو :تلق

 ؛ةالصلا ىلع ىح ؛ةالصلا ىلع ىح هللا لوسر أدمحم نأ دهشأ ' هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ ٠ هللا الإ

 هللا لوسر اهب ربخأ املف .(هللا الإ هلإ ال ءربكأ هللا ربا البلابل يلع سب تالا عج
 210111100100000 ل اا يي ا فل

 نتا ااا جالا اما مترتم املاطلا



 اتوص ىدنأ هنإف « هيلع اهقلأف لالب ىلع مقف . هللا ءاش نإ قح ايؤرل اهنإ لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلِإ جرخف . هتيب ىف وهو . باطخلا نب رمع اهعمس لالب نذأ املف ؛كنم
 لاقف «ىأر ىذلا لثم تيأر دقل «قحلاب كثعب ىذلاو ءهللا ىبن اي 9 :لوقبو «هءادر رجي وهو ؛ملسو هيلع
 . كلذ ىلع دمحلا هللف : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 نم نانثا هصنب اهأر ايؤرب ناك كلذ نأو. ناذألا ةغيص ىلإ ءادتهالا اذه ىف قاحسإ نبا قايس اذه

 ىلص ىبنلا اهب راشتسا ىتلا ىروشلا لورا دجال نأو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هّللا لوسر باحصأ
 . هباحصأ ملسو هيلع ىلاعت هللا

 هللا ىلص ىبنلا رارقإب اعرش كلذ ىلع ناذألا ناكف ايؤرلا رقأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأو
 ىؤرلا ال ناذألا عرش ىذلا وه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رارقإ نأ ىلع كلذو ؛ملسو هيلع ىلاعت
 . مالحألاو

 ؛هتغيصو «ناذألاب لزن دق ىحولا نأب قاحسإ نبا ةياور ىلع هتريس ىف ماشه نبا قلع نكلو
 | ىلص ىنلارمك :,ا) :لوقي ىثيللا ريمع نب هللا ديبع تعمس :ءاطع ىل لاق :لاق حيرج نبأ ركذا :لاقف
 رتشي نأ ديري باطخلا نب رمع امنيبف «ةالصلل عامتجالل سوقانلاب هباحصأو ملسو هيلع ىلاعت هللا

 أ كل ىلص ىنل ىلإ رمع بهذف «ةالصلل اونذأ لب «سوقانلا اولعجم ال ١ :مانملا ىف ىأر ذإ سوقانلل نيتبشخ
 عار امف ؛كلذب ىحولا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاج دقو ىأر ىذلاب هربخيل ملسو هيلع ىلاعت
 ١ كلذب كقبس دق ؛كلذب كاد تي هللا ىلص هللا لوسر لاققف ءذذؤي لالب الإ رمع

 غ ىحولا
 ظظ 5087 ىحولا نأب حرصت ةياورلا هذه نإو

 .ةعيبر نب ةبلعث نب هّللا دبع ايؤر تسيل ىهو هناكرأب

 تاعامجلا هب فرعت هنأو مالسإلا رئاعش نم راعش ناذألا نأل ؛كلذو ةياورلا هذه ىلإ ليمن انإو
 نوكت دقو «سانلا ىروشب نوكت ىتلا رومألا نم نوكي ال تادابعلا نم كلذك نوكي امو «ةيمالسإلا
 قيرطب فرعت ةنسلا تناك امو «ةئس ربتعي ىذلا قيرطلا اذهب ىحولا ءاجف « ؛مالعإلا قيرط ةفرعم ءادبا ىروشلا
 ءاملعلا نم نوريثكو (ةدكؤم ة ةنس ةالص لكل ناذألا نإو «ىلاعت هللا نم ىحوب نوكت امنإ ءداحألا ىؤر

 . هتكرت اذإ اهلك ةعامجلا مُّأت ةيافك ضرف تاعامجلل ةبسنلاب هنإ نولي
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 يم يي يي ا ا ذآ ذ ذز ]زا

 هللا نم رمأب الإ نوكت ال اهب الإ ناذألا ىزجي نأ نكمي ال ىتلا هئازجأ نايبو ناذألا ليصفت نإو
 نكت امهم هريغل ايؤرب ال ( هيبنل ىلاعت هللا نم ىحوب الإ ةدابعلا ءازجأ فرعت الو «ةدابع ناذالا نآل ؛ ىلاعت

 .مالسإلا ىف هتناكم

 لاستفلاب نذإلا
 ءافعضلا ةيامحو ةوعدلا ميمعت ىلإ هما ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رقتسا نأ لني 4

 لاتقب كلذ نوكي نأ لب ال ناكو ؛مهداقتعا ىف لوذؤيو ( مهنيد ىف لونتفي اوناك نيذلا نينمؤملا نم

 ىنلا ناثوألا مطخم نأ او ؛ناثوألا 0 كيلا ذاقنتسا نم دب الو « نينمؤملا كوُدؤي نيذلا نيكرشملا

 . هب طيح

 نيذلا نع عفادي هللا نإ) :نيبملا هباتك ىف ىلاعت لاقف «لاتقلا ىلاعت هللا عرش كلذلو

 هللا نإو ءاوملظ مهنأب نولتاقي نيذلل نذأ *روفك ناوخ لك بحي ال هللا نإ ءاونمأ

 الولو ءهللا انبر اولوقي نأ الإ قح ريغب مهرايد نم اوجرخأ نيذلا *ريدقل مهرصن ىلع
 اهيف رك ذي دجاسمو تاولصو عيبو عماوص تمدهل ضعبب مهضعب سانلا هللا 3

 ىف مهانكم نإ نيذلا #«زيزع ىوفل هللا نإ «هرصني نم هللا نرصنيلو اريك هللا مس

 «رومألا ةبقاع هللو ركنملا نع اوهنو فورعم اب اورمأو ةاكرلا اوتأو ةالصلا اوماقأ 0

 .(غ١ :؟م- جحلا)

 ىتلا ةجيتنلاو ءهيلع ثعابلا نايب ميركلا صنلا اذه ىفو ءداهجلا باب حتفو «لاتقلاب نذإلا ناك
 اذإ هنإو «قيرطلا وه ام نيعت دق م ادام« ءاهيرك ارمأ تناك و لو اريخ نوكت ريخلا لئاسوو «ريخل اهنإو ءاهيلإ ىهتني

 0 ا كر ؛لاتقلا مكيلع بتك) ىلا ل كالا رح

 ال متنأو ملعي هللاو ءمكل رش وهو ائيش اوبل نأ ىسعو ءمكل ريخ وهو اثيش اوهركت
 . (115- ةرثبلا ) «نوملعت

 دوجولا اذه ىف مالك غلبأ ميركلا نآرقلاب قيلت ةينايب تاراشإ اهيف لاتقلاب نذإلا اهيف ناك ىتلا ةيآلاو

 ] . ىناسنإلا

 0 نأ وهو ؛هيلع ثعبي ام دشأب حرص هنأ ذإ اهب حرصي مل كلو لاتقلاب نذإلا اهيف نأ: اهالوأ

 . ىأ ءلوهجملل ءانبلاب ةنولتاقيا هلوقب ربع ىلاعتو ةناييفلا ءالعف عقو دق ءادعألا بناج نم لاستقلا

 لشفلا نم لشأ 0 ,مهنيد نع مهونتفي نأ راحو 0 دف ؛العف 0-0 اولتاق يك رشم نأ
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 عفد وهو ءاوأدتبا مهنأ لباقم ىف نينمؤملا لانق نأ ىلع اليلد لوعفملل ءانبلاب ريبعتلا ناكف «ةيناثلا ةبقعلا

 ضعبب مهضعب سائلا هللا عفد الولو# : ىلاعت لاق امك ءضرألا ىف داسفللو ؛ىذألل

 . (؟١5 - ةرقبلا ) «نيملاعلا ىلع لضف وذ هللا نكلو ءضرألا تدسفل

 . هرارمتسال عنم وأ ملظلل عفد لاتقلا نأب حرص ىلاعت هللا نأ ةيناثلا ةينايبلا ةراشإلا

 هب ناميإلاو ؛ديحوتلا نعو هنع عافد وهف اولتاق نإف «قحلا لهأ مه ناميإلا لهأ نأ : ةثلاثلا

 ظ . ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا «هتاذ ىفو ,هثعاب ىف لمحي لاتق وهف

 ؛ضرألا ىف داسفلا ناك الإو ؛لطابلا عفد وه هليبس ىف اداهج نوكي ىذلا لاتقلا نأ .: ةعبارلا

 . ىلاعت هلل ةرصن لاتقلاف . اريثك هللا مسا اهيف ركذي دجاسمو ؛تاولصو عيب مدهتف ىلاعت هللا دبعي الأو

 ظ : ( 1١٠ - محلا ) ةزيزع ىوقل هللا نإ ؛هرصني نم هللا نرصنيلو» «قحلل ةيامحو

 نوميقي نيذلل نيكمت لاتقلا ةجيتنف «ةيمالسإلا قئاقحلل نيكمت هيف لاتقلا نأ : ةسماخلا

 كلذبو «لمعلابو لوقلاب هيلإ ةوعدلا نم قحلا لهأ نكمي هنأ هتجيتن نم لاتقلاف ؛ةاكزلا نوتؤيو «ةالصلا

 . هناحبس هللا ةعيرش موقت

 ؛ةيمالسإلا ةوعدلل نيكمتلا ىه ءملظلا عنمو ءادتعالا عفد دعب لاتقلا ةياغ نأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو

 ٠ مهدئاقع ىف مهل قاهرإ ريغ نمو «ةنتف ريغ نم نيراتخم ىلاعت هللا نيد ىف سانلا لخدي نأو
 :نارمأ مالسإلا ىف داهجلا ىلع ثعابلا نأ ةميركلا ةيآلا نم دخأن كلذبو

 ؛ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو» :يلاعت لاق امك - ةنتفلا عنمو ملظلا عفد :امهلوأ

 ءادتعالا نأو .(191 - ةرقبلا ) «نيملاظلا ىلع الإ ناودع الف اوهتنا نإف ءهلل نيدلا نوكيو

 هيلع توكسلاب ىذألا ةدارإ عفدي ال قحلاب ءاج ىذلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحمف «هلثمب دري

 ؛مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس ىف اولتاقو» :ىلاعت لاق امك ,هلثمب ءادتعالا عفدي لب «هرارمتساو

 ١990(., ب ةرقبلا) «نيدتعملا بحي ال هللا نإ أودتعت الو

 | ماكحلاو كولملا اهميقي ىتلا تازجاحلا لازت نأب ؛ةيمالسإلا ةرعدلل نيكمتلا وه : ىناثلا رمألا

 | ىلع بوعشلا لمح كلذ ىنعم سيلو ؛هوقوعي نأ وأ قحلا نيدل ةباجتسالاو مالسإلا ةوعد نيب نوملاظلا
 ةوعدلا ىقلت نم اونكمتيو «مالسإلا اوفرعي نأ هادؤم نإ لب «فيسلا ةرقب اهرك مالسإلا ىف لوخدلا

 «رفكيلف ءاش نمو «نمؤيلف ءاش نمف «لطابلا نم قحلاو «ىغلا نم دشرلا نيبت دقف اهوفرع اذإف «ةيمالسإلا

 توغاطلاب رفكي نمف «ىغلا نم دشرلا نيبت دق «نيدلا ىف هارك] ال» :ىلاعت لاق كلذلو
 ©« ميلع عيمس هللاو ءاهل ماصفنا ال ؛ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف ءهللاب نمؤيو

 . ( ةرقبلا - ؟55)
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 لاستفلا لوأ

 مهونتفو «مهلاومأ نم مهودرجو ؛ةمركملا ةكم نم نينمؤملا شيرق نم نوك رشملا جرخأ - 4
 لطابلا نأ مهوملعيو « مهيغ نع مهودريو نينمؤملا اوقياض امك مهوقياضي نأ نم دبال ناكف ؛مهنيد ىف
 فئاوط ىهو ءايارسلا لاسرإب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا أدتبا «جلبأ هنأو «ةوق قحلل نإ لب ءهل ءاقبال
 عنمتل وأ ؛براحتل ,ربكألا دئاقلا اهلسري ةبيتك هبشت ىهف ,داوقلا نم دئاق اهسأر ىلع شيجلا نم ةريغص
 ىبنلا نأ كلذ نم باتكلا ضعب مهف دقو ؛مايألا هذه ىف شويجلا ةيرسك وأ ؛ءادعألا نم موق نع قيرطلا
 ىلص ىبنلا نأو «نيكرشملا راجم نم ةفئاط وأ «شيرق ريع رداصت ايارسلاب أدتبا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ضرفي ىذلا راصحلا ىداصتقالا راصحلا نم مهفن نحنو «ىداصتقالا راصحلاب أدتبا ملسو هيلع ىلاعت هللا

 :ء اهلك شيرق ىلع ضرفي راصحلا نأ ىأ ؛قزر نم اهلك ةعامجلا دراوم ىلع ظ

 امف ؛ةعاجمب اهلك شيرق باصت نأ ديري ناك ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ بسحنو
 ةرعدلا اوءوان نيذلا نم امهتلكاش ىلع نمو نايفس ىبأو لهج ىبأ ةقيرط ىلع اهلك شيرق تناك
 نإو ءاوثواني ملو ءاوداعي مل نيذلا نوتكاسلا مهنم ناكو «نيبملا حتفلا ناك نأ ىلإ مهيغ ىلع اورمتساو ؛ءادتب
 بكتري ىذلا ملظب لزتعملا وأ ىصاعلا ملظب عيطملا ذخؤي نأ ةيمالسإلا ءيدابملا نش نم سيلو ءاونمؤي مل
 ,ةلصو ةدوم نينمّوملاب هطبري ناك نم مهنمو . اروسأم امولظمو راتخم ريغ اهركم ناك نم شدرق ىفو «رشلا
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب لب

 نمو ءاوتكس نمو ءرشلا تاياغ ىصقأ اوغلب نم معي ذإ ؟ صخي الو معي ىداصتقالا راصحلاو
 . (18- رطاف ) «ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو) اوداوت

 ريعلا اهلمحم ىتلا رجاتملا باحصأ اوناك ذإ «شيرق ءامعز ةضهانمل تناك ايارسلا هذه نكلو
 اوقياضي نأ ءالؤه ىلع اقح ناكف ؛مهلاومأو مهرايد نم نينمؤملا اوجرخأ ءامعزلا كئلرأ نألو ءرخآل انقو
 ءامعزلا كئلوأ اوقيذيلو «مهنم ذخأ ام ضعبل الباقم اوذخأيلو ؛لثملاب ةلماعم مهلاومأ نم مهوجرخأ نيذلا
 . اوعنص ام لابو

 وتوج وون زج جر وج ووو جر جت وح حا توون حو وجل“
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 ايارسلا لوأ

 هنم هللا هضر ةزيح كيب دفنا

  نيدهاجملا نم فيثكب سيل ددع ىهو ءايارسلا تأدتبا «ةرجهلا نم ىلوألا ةنسلا ىف - 55

 ىلع اولوتسيو ؛ماشلا ىلإ باهذلا نم مهوعنميل . مهل لاومأب ماشلا ىلإ نوهجتي شيرق نم الاجر نوضرتعي

 سيلو «شيرق نم اهلاجر راتخي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك ايازسلا هذه نأ ظحاليو

 ؛بلطملا دبع نب ةزمحل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص اهدقع دق ناك ةيرس لوأو ءدحأ راصنألا نم مهعم

 ةيرسلا هذه ةدع تناكو « ءرحبلا فيس ىلع ةرجهلا نم رهشأ ةعبس سأر ىلع ناضمر ىف ةزمح جرخو

 ريعل اقيرط اوضرتعا دقو «ضيبأ اهؤاول ناكو «ةنسلا هذه ايارس تناك كلذكو «نيرجاهملا نم الجر نيئالث

 ماشه نب ررمع مهسأر ىلع ؛ةئامثال ةزمح مهل ضرعت نم ةدع تناكو «مهئاربكل تناكو « شيرمل

 ظ . (لهجوبأ)

 ؛ لهج ىبأ اهثيبخو شيرق ميثل ةدايقب ةيناثلاو «ةزمح مالسإلا دسأ ةدايقب نونمؤملا ناقيرفلا لباقت
 . ورمع نبأ همسا نيقيرفلا 0 ناك برعلا نم لجر طسوتل يي نكل

 . بللسملا هبع نب ثراحلا نب ةديبع ةيرسن

 ظل 1

 1 ىراصنأ مهيف سيل نيرجاهملا نم نيتس ىف « غبار نطب ىلإ ريسلاب هرمأو «ضيبأ ءاول ثراحلا

 . برح نب رخص نايفس وبأ مهيلع «نيتثام مهتدع تناكو شيرق ىكرشمب ةيرسلا هذه تقتلا
 نكي ملو ةرملا ةينث اوغلب دق نونمؤملاو ءوكرشملا ناك ثيح ءايخآلا هل لاقي ءام دنع ءاقللا ناك دقو

 . ماهسلاب ىمر مهنيب ناك نكلو «لاتق مهنيي

 ءمهسب ىمر دقف اهدئاق نكي مل نإو ةيرسلا هذه ىف ناك ىذلا صاقو ىبأ نب دعس ىمر دقلو |

 . مالسإلا ىف هب ىمر مهس لوأ ناكف ..-

 اهنأو ءالوأ تناك ةزمح ةيرس نأ ركذف ءايارسلا بيترت ىف ىدقاولا هركذ ىذلا بيترتلا وه اذه

 . ثراحلا نب ةديبع ةيرس اهيلتو «ةيرسن لوأ تناك
 هيي لالي ليي ل و ا ا لا
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 وجو وتوج جوت جون توتو اجو توج جر جرجا جاجا وجا وج بج جون جوج وجو ج جوت جى سوئا حوت و و جوج و حو حج جحا حو سوح جو سن حو نحو

 8 0و جرزتو رات تتجاوز نجا و ثا نا جا ار وج جت سن تونا نت ون تح و سو نوت سن وتب وتو نت دن“

 «ةزمح ةيرس ال «ثراحلا نب ةديبع ةيرس تناك ةيرسلا ةيار لوأ نأ ركذي قاحسإ نبا نكلو
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهدقع ةبار لوأ ةزمح ةيار لوقي سانلا ضعبو) : كلذ ىف لوقيو
 . (سانلا ىلع كلذ هبشف اعم اتناك ةديبع ةثعبو ةزمح ةثعب نأ كلذ ؛نيملسملا نم دحأل

 ىف تناك ةدحاو نأ ركذي لب ءاعم اناك امهنأ ركذي ال ىدقاولا نكلو «قاحسإ نبا هركذ ام اذه
 ' ةديبع ةثعب ىهو أهدعب نماثلا رهشلا ىف تناك ةيناثلاو «ةزمح ةيرس ىهو ؛ةرجهلا دعب عباسلا رهشلا

 ىبأب ىقتلا ةزمح نإ لوقي ىدقاولاف «قاحسإ نبا ةياورو ىدقاولا ةياور نيب رخأ فالتخخا كانهو
 . لهج ىبأ نب ةمركعب ىقتلا هنإ ءلوقي قاحسإ نباو «لهج

 . ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس ام ىلع تبثُأ ىدقاولا ةياور ىري هنأ هلوق نحل نم رهظي ريثك نباو

 صاقو هبأ نب دهس ةيرس
 لص -ةرجهلا نم روهش ةرشع نا ىلع ىأ - ةرجهلا ةنس نم ةدعقلا ىذ ىفو - 17

 اريع نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ملع هنأل ؛ ةيرس ىف صاقو ىبأ نب دعس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل
 ىبنلا هنيع دقو «رازخلا همسا ناكم ىلإ اوراس نيرجاهملا نم نيرشع ىف ادعس لسرأف ءاهب رمتس شيرقل
 نيرشع ىف تجرخ :٠ هنع ىلاعت هللا ىضر دعس لوقيو ؛هوزواجتي الأ ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 هيلع هللا لوسر ناكو ؛ةسماخ حبص رازخلا انحبص ىتح ليلا ريسنو راهنلا نمكن انكف ءانمادقأ ىلع الجر
 قلي مل كلذ ىلعو «مويلا كلذ لبق انتقبس دق ريعلا تناكو «رازخلا زواجأ الأ ىلإ دهع دق مالسلاو ةالصلا
 ةالصلا هيلع هنأ رهظي هنأل ؛ مهتعباتمب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هرمأي ملو «شيرق نم ادحأ دعس
 هذه اهيف نوكت ال ةقحالملاو ءهنم لانيف ودعلا عزفت ةأجافملاو ؛قيرطلا ىف مهتتغابم ديري ناك مالسلاو
 ! مهل بكرم ال ثيح ءارحصلا ىف نولغوي الف «نيلجار اوناك مهنألو «ةأجافملا

 نع لقن امك «نيرشعو ادحاو وأ نيرشع اهتدع تناك دعس ةيرس نأ هتياور ىف ركذي ىدقاولاو
 . نيرجاهملا نم ةئامتس هعمو جرخ هنإ :لوقي قاحسإ نبا نكلو ؛هنع هللا ىضر دعس

 الجر نيتس وحن اهب ناك ريعلا نأ تبث هنأل «لوقعملا ىلإ برقأو حضوأ ىدقاولا ةياور علو
 . نولجار مهنأو نورشع مهبسانيو

 ؛اهتيقاوم ددح دقو «يلوألا ةنسلا ىف تناك ىدقاولا مالك ىلع ثالثلا ايارسلو - 4 '

 ا يايا اان انالاةلاملا لارا لا نارتو كرا ايايوا تاي ناوترك ياللا
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 ثالثلا ايارسلا هذه نأ قاحسإ نبا دنعو ,هخيرات ىف هنع هللا ىضر ريرج نب رفعج وبأ لاق نكلو

 . ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف تناك

 كلذ مهفي دق نكلو «يلوألا ىف ناك مأ ةيناثلا ةنسلا ىف ناكأ نيعي مل قاحسإ نبا نأ ظحالنو
 ىف تناك ىهو « نادو ىف تناكو ؛هتاوزغ ىلوأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا وزغ دعب اهركذ هنأل
 تناك اذإو « ثالثلا ايارسلا اهدعب ركذو «٠ قاحسإ نبا كلذب حرص دقو « ةيناثلا ةنسلا نم رفص

 نبا نأ ظحالن نكلو « ةيناثلا ةنسلا ىف ايارسلا هذه نوكت هنإف « اهنمز بيترتب ركذلا ىف بترت ثادحألا

 . اهناوأ ريغ ىف اهركذ تضتقا ةبسانمل . اهعوقو تقو ريغ ىف عئاقولا ضعب ىف ملكتي هتريس ىف قاحسإ
 هلاق ام حجر ريثك نبا ظفاحلا نإف «ةيناثلا ةنسلا ىف ايارسلا هذه دعي قاحسإ نبا نأ ضرف ىلعو

 نأشلا اذه ةمثأ نم هنإف ءابلاغ ررحم خيراتو ؛ةنسح تادايز هدنع هللا همحر ىدقاولاو): لوقيو ؛ىدقاولا

 ةفرعم ىف ليمكتلاب موسوملا انباتك ىف هحرجو هتلادع ىف لوقلا انطسب امك ءهسفن ىف قودص وهو «رابكلا
 (ةنملاو دمحلا هللو «ليهاجماو ءافعضلاو تاقثلا

 ؛شيرقب قلعتت ىهو هيف تاياورلاو «نمزلا ةظحالم ريغ ىرخأ ةظحالم كانهو - 6٠"
 . اهداقتعا ىف اهكاسمتسا رادقمو

 اوناكو «هناميإ متكي نكلو «نمؤم وه نم مهنم ناك مهريع ةيامحل نوجرخي اوناك نيذلا نأ كلذ
 دنع مهتتاف دق ةرجهلا تناك اذإ نينمؤوملاب اوقحلي نال اليبس نودجي مهاسع شيرق رجاتم ىف نوجرخي

 ةديبع ةيرس ءاقتلا دنع ثدح دق هنإف ءدعب نم مهتوفت نل اهنإف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جورخ

 ىلإ شيرق نم رف ءالتاقتي ملو ءاهيف ناقيرفلا فرصنا ىتلا «شيرق ريعب بلطملا دبع نب ثراحلا نبا
 | نب لفون ىنب فيلح ىنزاملا رباج نب ناوزغ نب ةبتعو ؛ةرهز ىنب فيلح ىنارهبلا ورمع نبا نيملسملا
 قيرطب نيملسملا ىلإ الصوف «نيملسملا ىلإ رافكلاب الصوت امهنكلو نيملسم اناكو «فانم دبع
 . رشلاو ءاذيإلا انمأيل نيكرشملا

 داهجلل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جورخ .
 نذإلاب ةحيرصلا ةيآلا ىف انولت امك «لاتقلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل نذأ - ١

 رخآ ىلإ (ريدقل مهرصن ىلع هللا نإو ءاوملظ مهنأب نولئاقي نيذلل نذأ 7 ىلاعت هلوق ىهو
 . لبق نم اهانولت ىتلا تايآلا هذه
 ا الا اا ل ما ا ااا ا ااا ا و
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 تناك مث «ةيرسس دعب ةيرس ايارسلا لسري طخأو «ةبهألا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا خأ لئدنع
 هللا ىلص ىبنلا هثعبي ثعب لك ىلع ةيرسلا نوفلطي مهنأ ةريسلا ىخرؤم حالطصا ىف ىرنو «تاوزغلا

 ادهاجم اهيف جرخي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنإف ةوزغلا امأ «شيجلا كلذ عم مالسلاو ةالصلا هيلع جرخي
 . لئاقي مل مأ لعفلاب لتاقأ ءاوس هسفنب

 ىذو لاوشو ناضمر ىف اهثعب ىتلا ثالنلا ايارسلاب داهجلا ًادتبا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإ
 ' صاقو ىبأ نب دعس ةيرسو ؛ثراحلا نب ةديبع ةيرسو «بلطملا دبع نب ةزمح ةيرس ىهو «ةدعقلا

 . ةيناثلا ةنسلا ىف تاوزغلا تأدتبا مث

 ىف مهفالتخا ناك امو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تاوزغ ددع ىف نوخرؤملا فلتخا دقو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جورخ ىف مهفالتخا وه فالتخالا ببس ناك امنإ ءاهددع وأ عئاقولا لصأ
 . ةيرس وأ ةوزغ دعيأ هجورخ مدع وأ شيجلا عم ملسو

 ىزاغم ةملكو ؛ جورخلا فصو ىف اليلق اوفلتخاو ,ددعلا ىلع نيقفتم مهدجب قيقحتلا للعو

 ' ايارسلاو تاوزغلا ىلع لمتتشت ةماع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 لوسر ىزاغم نأ ةداتق نع ىور دقف «نوعبرأو تدان ديب ىف دمحأ مامإلا ىور امك مهتدعو

 نامث ىف جرخ ؛ةوزغ ةرشع عستو ءاثعب لورشعو عبرأ «نوعبرأو ثالث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 ٠ نينحو «ةمركملا ةكم حتفو «ربيخو «عيسيرملاو «بازحالاو دحأو ردب «هسفنب اهنم

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىزاغم هذه : لاق هنأ ىنامثلا تاوزغلا هذه ىف ىرهزلا نع ىورو
 ىنب لتاف مث ثالث ةنس لاوش ىف دحأ موي لتاق مث «نيتنث ةنس ناضمر ىف ردب موي اهيف لئاق ءملسو هيلع

 مث «عست ةنس ركب وبأ جح مث «نامث ةنس لاوش ىف فئاطلا لهأ رصاحو ؛نينح موي لئاق مث «نأمل ةنس 5

 ظ . رشع ةنس عادولا ةجح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جح ظ

 ا
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 اهنم تاوزغلا نأو ءنورشعو عبرأ ثوعبلاو «ةرشع عست تاوزغلا نأ نيبتي ىخيراتلا قايسلا اذه نمو
 نم ناك أطخل مازهنالا هبش ءاج وأ «لاتق هيف نكي مل ام اهنمو «نيكرشملاو نينمؤوملا نيبب لانق هيف ناك ام
 دعي ال هنإف قدنخلا ىف ناك امك «حيرو بعرب ناك لب «لاتق ريغب نينمؤملل راصتنا لوكي دقو «نيلتاقملا
 كانه تناك دقو «ةظيرق ىنب ىف لاتقلاو لتقلا ناك امنإو «نيكرشملل ةميزهلا تناك ولو «لاتق اهبف
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 ءءاوبألا اهنمو «لاتق اهيف نكي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تاوزغ ىلوأو ءاهيف لاتق ال تاوزغ
 اهيف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لتاقي مل ىتلا تاوزغلا مظعأ نمو «ىلوألا ردبو «نافطغو ؛ةريشعلاو
 هللا لاق كلذلو «شيرقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيب مالس .ءادتبال احتف تناك دقف ةيبيدحلا

 متبو رخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل *انيبم احتف كل انحتف انإ) :اهيف ىلاعت
 .(5: ١ - حتفلا) « ازيزع ارصن هللا كرصنبو *اميقتسم اطارص كيدهبو ؛كيلع هتمعن

 ةوبنلا برح وأ ةلضافلا برحلا

 تناك لب «لاتق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهب ثعب ىتلا ايارسلا ىف نكي مل - 1

 نم ناك ام الإ ءامئاد كلذ نكي مل نإو « مالس ىف اقرتفيل الإ نايقتلي ناقيرفلا ناك امو ءاملس اهتجيتن

 لاتق الو لتق ايارسلا هذه ىف نكي مل هنأ عمو . ثراحلا نب ةديبع ةيرس ىف صاقو ىبأ نب دعس اهامر ةيمر

 رخآ اونوكي الو «هيلإ اوعراسي نأ امإف «ةوق هل تراص مالسإلا نأ اشيرق تملعأ اهنأل ,ةدئاف تاذ تناك

 ةوق نأب نورعشي ىرخأ ةهج نم وأ . ءادتعالا نم هب اوقبس ام ىلع درلاو «صاصقلا عراسي نأ امإو «سانل

 ع و ا ا ا
 | ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نأب نوسحي ةثلاث ةهج نمو . ميركلا هباتك ىف ىلاعتو هناحبس هللا

 كلذو «مهرايد ىف نيفعضتسملا نم هباحصأ نوقياضي امكو .مهلطابب هوقياض امك قحلاب مهقياضيس
 ١ ] ش مهلاومأو مهرايد نم نيملسملا اوجرخأ امل ءافك مهلاومأ ةرداصمب

 ٠ْ ىلاعت هللا هدمأ دق مالسإلا نأب مهل اراعشإ ةرجهلا نم ىلوألا ةنسلا ىف ىلوألا ايارسلا هذه تناكف

 . هوبغري مل مهنإ لب «هوملاسي ملاومادام هوبهريل «ةوقلاب

 ؛نافطغو «ةريشعلاو ءاوبألا ىف ىلوألا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تاوزغ كلذك تناكو

 . راعشإلا اذهل تناك لب «لاتقلاو لتقلا نم ةيلاخ تناك دقف «ىلوألا ردبو
 نيفين كيد د يملا

 مهنأ ادبو ءاريع قبسي ملو هب اوراسو ءافيثك اشيج اونوكو ؛ةنمؤملا ةوقلا هذهب شيرق ترعش اذإ ىتح
 ظ دمحم ناك امو «نيمجاهما اوناك مهنأل لاتقلا ناك«اهب ءادتعالا اودارأو ءاهل اودعتسا ذإ ءبرحلا نوموري

 ظ يرق هوك يدا ادا ؛مهشيجب ةرونملا ةنيدملا اوزغي ىتح رظتنيل مالسلاو ةالصلا هيلع

 | هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم هابر ىذلا ههجو هللا مرك ىلع داهجلا لطب لاق امك ءاولذ الإ مهراد رقع

 . باطخلا لصفو ةمكحلا هملعو ؛ملسو
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 نع باوجلا ىف لوقنو .ابراحم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك اذا: لئاس لأسي دق نكلو
 ىنب اعدو ؛براح لسرلا نم مزعلا ىلوأ نم وهو ىسوم نأل «كلذ ىف لسرلا نم اعدب نكي مل هنإ كلذ
 م نبجلاو ةلذلا لاحو اولاقو «نيرساخخ اوبلقناف مهرابدأ ىلع اودترا مهنكلو ؛ناميإلا ىلإ ليئارسإ
 1 . ( 74 - ةدئاملا ) «نودعاق انهاه انإ التاقف كبرو تنأ بهذاف)

 ' « مهرايد هشيجب قرتخاو ءاكولم براح مالسلا هيلع ىسوم نأ مهيديأب ىتلا ةروتلا ىف روكذملاو
 . ناميلس هنبا كلذكو . لئاقو براح مالسلا هيلع دوادو

 ثعبلل اديهمت ناك هنأكو «لاتقلا هل عرش ام هنألف ؛لئاقي مل مالسلا هيلع ىسيع ناك اذإو
 .ًاليلق ديزت أ ةنس ةثامتس وحن غلبت ؛ةريبك تسيل ةدم امهنيب نأ ذإ ىدمحلا

 «ضيبألاو دوسألاو رمحألل (ةفاك سانلل تناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةلاسر نأو

 ذإ .لاتقلل دادعتسالاب الإ نوكي ال كلذ نأو ءراصمألا ىلإ ةيوق ةوعدلا لصتو «راطقألا زاتجت نأ دبال تناكف
 . نيملاظلا ءاسؤرلاو؛ نيمشاغلا كولملاب اموكحم ناك ملاعلا نأ

 هولتاق دقو ءمكاحلا دض ىه ءيدابمب تءاج ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةعيرش نإو
 . اهل دادعتسالا وأ برحلا نم دبال ناكف ؛ قحلاب ةعفاد ملظلا نم ةعنام ةوق نوكت نأ دبال ناكف ءاهيلع

 ةليضفو ؛ءادتعا ريغ نم قحلاب اهيمح ةوق ةلداعلا ئدابملل نكت مل اذإ مهرمأ ميقتسي ال سانلا نإو

 سيلف «ريخلا ىلع ةلماح ءرشلل ةعفاد ةيوق ةليضف اهنكلو «ةملستسم ةفيعض ةعناخ ةليضف تسيل مالسإلا
 اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف) هيف امنإو « «رسيألا هل ردأف نميألا كدخ ىلع كبرض نم ١ هيف
 . ( 194 - ةرقبلا ) « هللا اوقتاو مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع

 وفعلاو ١١9( ةرقبلا) 6 اوحفصاو أوفعاف 1 ىلاعتو هناحبس لوقي ذإ «ربصلاو وفعلا هيفو

 قف ءامالستسا نوكي الو ازع نوكيو «ةردقم نع الإوفع الف ؛مالسإلل رمألا نوكي نأ دعب الإ نوكي ال
 نإو» هناحبس لاقف ءربصلاب ىلاعتو هناحبس رمأو « ازع الإ وفعب دبع داز ام9 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق
 نو ١( 375 -لحنلا) «نيرباصلل ريخ وهل متربص نئلو ( هب مئبقرع م لثمب اوبقاعف متبقاع

 نم فويسلا جرخت الأو ءحلصلا نوكي نأ ىسع «رباصي لب «لاتقلا ىلإ شيجلا عفدني الأ بجوي ربصلا
 . كلذب هشويج ىصوي ناكو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لعفي ناك امك .اهدامغأ

 ىف طقف ربصلا سيلف «سفن ةوقو ربص ىلإ جاتحي ناميإلا لهأ اوذأ نمع ليمجلا حفصلا نإو

 . ماقتنالا ةوهش نع سفنلا مطف ىفو «كلذ ىف نوكي امنإ ؛ءادعألا ءاقل
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 ؛ةليضفلا اهيفو قفرلا اهيف ةلضاف برح ىرنس امك ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برح نإو
 رطقت فويسلاو «ةليضفلا نوكت فيك سانلا ملعت ىهف:فوتحلاب سانلا ىفالتو «فويسلا ترجتشا نإو

 اهنإف «ةمحرلا اهتلخد اذإف ءهتاذ ىف هوركم رمأ اهلصأ ىف ىهو «برحلا ىف ةمحرملا نوكت فيكو ءامد

 هللا ىلص ىبنلا تاوزغ ىف ملكتن نأ لبقو .رورحلا ىف لظلاكو «حفاللا رحلا ىف ليلعلا ميسنلاك نوكت

 لمعو نيدهاجملل ميركلا نآرقلا رماوأ نم كلذ ذحخأن انإو ءاهيف ةليضفلا نايب ىف ملكتن ملسو هيلع ىلاعت

 دقو . هشويجل مالسلاو ةالصلا هيلع هاياصو ىفو ءاهئاهتنا ىفو اهريس ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 . اهنع نيفرحنم ريغ اهنومكحيو اهنوعبتي هدعب نم هباحصأ ناك

 برسحخلا يف ؟«ليصضخلا

 .اينقو ايسفن الاعفنا تسيل مالسإلا ةمحرو ؛ةيلاعلا ةيناسنإلا لئاضفلا نم ةمحرلا نإ - 70

 ةمحرلا ىه مالسإلا ةمحر نإ لب ءرجافلاو ربلاو «مثآلاو لضافلا ىلع نوكت ةيصخش ةفأر وأ ةقفش الو
 انولت امك «ةلضاف ابرح تماد ام كلذك نوكت نأ بجي اهنإ لب «ةماعلاب ةمحر برحلا نوكت دقو ةماعلاب

 وذ هللا نكلو «ضرألا تدسفل صضعبب مهصضعب سانلا هللا عفد الولو) : يلاعت هلوق لبق نم

 ١ ىف ةمحرلا نم تسيل هنم صاصتقالا نع عانتمالاو ملاظلا ىلع ةقفشلاف .؟نيملاعلا ىلع لضف

 ال نم» : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق كلذلو «مولظملا ىلع ةوسق اهايانث ىف ىفخت اهنأل «ءيش

 .؛ محري ال محري

 ةمحرلا 7 ناك اذإو «ةمحرلا اهتهنأو ؛ةمحرلا اهتلظأو «ةمحرلا هرعت ةيمالسإلا برالا

 عطقت نأ سانلاب ةمحرلا نم لاف ؛ مسجلا دسفت ال ىتح «ةفوثملا ءازجألا ضعب مدفن نأ ناسنإلا مسجب

 « نينمأ اوشيعي نأو ,سانلا ةمالسل هرصانع عطقب ءادتعالا دري نأو «ةعامجلا فوكت اهنأل ءداسفلا رصانع

 . اهب قطنلا نود لوح تازجاحم الو مهنيب ىرست قحلا ةملكو

 ىلعو ؛ يلا هلا بنتك ىلع نيدمتعم ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلصص ىبنلا برح ىف ملكتنو

 . ةيوبنلاةنسلا

 اولتاقو) :ىلاعت لاق دقف «نيملسملا ىلع ءادتعالا در ميركلا نآرقلا صن امك .اهيلع ثعابلاف

 :ىلاعت لاقو «نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت الو مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس ىف

 نمف) :ىلاعت لاق .مهئادتعا لثمب نودتعملا لماعي تأ هناحبس نيبو (197 - ةرقبلا) «نيملاظلا
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 هللا نأ اوملعاو هللا اوقتاو ءمكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا
 «صاصق تامرحلاو مارحلا رهشلاب مارحلا رهشلا 9ىلاعت هلوق دعب كلذو ؟نيقتملا عم

 :(1595 2 ورقبلا )

 نيكرشملا ءادتعال ناك هنأو «نيكرشملا نم ناك ءادتعالا ءادتبا نأ صوصنلا هذه نم دجنو
 ؛هلثمب ءادتعالا درب انرمأ اذإ اننإو .اهكرت ىلع مهولمحيل مهدئاقع ىف نينمؤؤما ةنتفو ةينيدلا ةبرحلا ىلع
 لتاقن نأب ءادتعالاو ءادتعالا نع انيهنف «ءادتعالا نع ىهنلا :امهو نارخأ نايلج نابلط كلذ اد
 وهو ؛ىوقتلاب انرمأ ىناثلا بلطلاو ءاهقيرط ىف ريسلا نم ةيمالسإلا ةوعدلا عنمي ملو «لاتقلاب انأدبي مل نم
 مهالتقب لثمن ال ىلتقلاب نولثمي اوناك نإو ءمهيراجم ال ضارعألا ىلع نودتعي اوناك نإف « ؛ةليضفلا مازتلا
 . امن للا ءاشذذإ نيبتس امك

 ىلإ وعدي ثكم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ةرهاطلا ة ةريسلا نم انصصق امب انملع دقل
 الإ | مهاذأ نم ملسي ملو ؛مهءافعض اصوصخو ؛نينمؤملا ىلع ىذألا اهيف ىلاوت ةنس ةرشع ثالث مالسإلا

 نم اوملسي مل كلذ عمو «بلطملا دبع نب ةزمحو باطخلا نب  رمعك هشطب ىشخي شطب اذ وكي نم
 . ةيبسن مهتمالس تناك لب ءامامت ىذألا ٠ْ

 ثرف دجاس وهو هيلع اومر ىتح ؛مهاذأ نم ملسي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرو ش٠
 مرسي برعم ؛ةرجهلا ةليل «مالسلاو ةالصلا هيلع هلتقب اومه دقل ىتح «روزج ش٠

 .ةرجهلا ىلع ةردق هدنع ناك نم رجاهو «ملسو ٠.
 كرتو . مهيغ ىف نورداس نوكرشملاو ءاوضترا ىذلا مهنيدب ارارف مهلاومأو مهرايد نورجاهملا كرت ٠ْ
 لهف «باذعلا دشأ نوبذعي مهو ؛ةرجهلا ىلع مهدنع ةردق ال ءءافعض ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل ش٠
 ؟هذؤي نيذا وني ذأ نم دبل نإ «سباغلا ىف مهب ىقلو نوب ءالؤه كري نأ ةمحرلا ىفتق نم ش٠
 مهرمأ لابو ى٠
 ىذألا عنمو ,ءادتعالا عفد برحلا ىلع ثعابلا نأ نإ ةقباسلا 57 نمو اذه نم ىهتننو ش٠

 ملو «ليلدلا سانلا عبتيو «نيدلا ىف ةنتف نوكت ال ىتح ةيمالسإلا ةوعدلا نيمأتو «نيملاظلا ةبوقعو ءرمتسملا ٠
 . ناوهلاو فسخلا مهنوموسيو مهنوقهري نيذلا ماكحلا اوعبتي ٠ْ
 تعمتجا امدنع اهءازجأ ممع مث شيرق ىف ادتبا ىذلا ؛ةيبرعلا 6 زجلا هبش ىف لاتقلا رمأ وه اذه ٠ْ

 ةنيدملا ىف هتبصق نم مالسإلا عالتقا اودار و «قدنخلا ةوزغ وأ ؛بازحألا ةوزغ ىف هبرح ىلع لئابقلا 5

 . 05 - ةبوتلا» «ةفاك مكنولتاقي امك ةفاك نيكرشملا اولتاقو# : ىلاعت هلوق لزف «ةهاط ٠ْ

 #232ظ#ظش737111 1 111111111100010 ا يي يي يي يي ا يي يي ا يي يي يي نيب اننلليلللل لل

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ ماع حس
 ايا خيالايلايل ااا ةناخل م اخنااملالا ماايلاكامنالا وول لا ١



 لسر ىديأ ىلع بتكلا ءاسؤرلاو كولملا ىلإ لسرأ دقف «ةيبرعلا ةريزجلا ىف اوناك نم ريغل ةبسنلاب امأ

 ضعبو . كولملا نم مهريغو ىرسك ىلإو ءرصم ميظع ىلإو «لقره ىلإ لسرأ «هباحصأ ءامكح نم
 .ةيبرعلادالبلا نم ةيئانلادالبلاءارمأ ٠

 ىف نسحأ نم مهنمو ؛درلا ءاسأ نم مهنمو دحأ برعلا ريغ نم مالسإلا ىلإ بجي مل نكلو
 هدرب نلعأو ؛ ؛لمعلاب درو «لوقلاب دري مل نم مهنمو ؛ ؛مالسإلا ىلإ ىلاعت هللا ىعاد بجي مل نكلو ؛ةباجإلا

 لتق لقرهو ؛هلتقي نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ لسري نأب مه ىرسكف «نيكرشملاك ءادعلا
 تناكف «ماشلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هجم كلذلو .ماشلا لهأ نم ملسأ نم ماشلا ىلع هيلاو

 . ماشلا ىلإ ديز نب ةماسأ شيج ذافنإب هتيصو مث ؛كوبت ةوزغ مث «ةتؤم ةوزغ
 ؛ةوعدلا نيكمتو «ىذألا عفد وه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برحل ثعابلا نأ ىرن اذهبو

 نم دشرلا نيبت دق نيدلا ىف هاركإ ال) :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛نيدلا ىلع هاركإ ةمث نكي ملو

 ضعب دارأ هنأ تبث لب ؛نيدلا ىلع ادحأ هركأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ تبثي ملو «ىغلا

 . كلذ نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هاهنف «مالسإلا ىلع هدلو هركي نأ راصنألا

 ةكرغملا لبق

 أ لسري ذأ امدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا برح ىف ىلجتت ةليضفلا تناكو - 4

 ناكو «لاتقلل مدقتي نأ لبق ىنأتلاب هشيجرمأي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دف «ةيئأنلا تاهجلا ىلإ شويجلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ناكف « ؛ماسجألا م دهو بولقلا ناحتما هنأل «لاتقلا اونمتي الأ ىلإ نينمؤملا وعدي

 . ( اوربصاف مهومتيُل اذإو ءودعلا ءاقل اونمتت ال ١:لوقي

 هبشي ام كلذو ؛مهبناج نم ءادتعالا نمأيل ءهودهاعي نأ وأ ؛مالسإلا نيب مهريخ لائقلا نيعت ذإو

 نأ نمأو ؛مهبناج نمأ دهعلا اولبق اذإ مهنأو 'لاتقلا نوكي نأ وأ ءءادتعالا مدع قاثيم رضاحلا رصعلا ىف

 .اهيلعف ءاسأ نمو ءهسفنلف ىدتها نمف «قحلاب مهعنقيو «سانلا هجو هل ولخي نأو «اهقيرط ىف ةوعدلا ريست

 دنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاعد انهابتنا ىعرتسي سدقملا ىداولا كلذ ىلإ هجتن ذإ اننإو

 ] ىف لوقي وهف «قلاخلا ةدحوو ةيناسنإلا ةدحوب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هروعش ىلع لدي ىذلا لاتقلا
 أ انرصناو ؛مهمزها مهللا ؛ كديب مهيصاونو انيصاون «كدابع مهو كدابع انإ مهللا ١ مالسلاو ةالصلا هيلع هئاعد

 77/7 سس دس هيما اس عسسل نا

 ا ةةآ1ة ة 1 ةؤ

 6-3 ءإ ١ 6 ١ لا ءزجلا
 نال .
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 0و وو وتو ئتو توت ت توت جو نجحت نوح نجا حج جوج جا وو وج جوج جروح حرت وتوج جا جرو حور حوحو رجا وح حاوح جا حا جو جوج وجب و جوج وج حجج جا جوا جا وجا حاوجا سا حا حجرا جا ونا ويا او يا حج حج اوت وح وح وحوض سن

 كرروور

 نا ا ا اع :نيسلاب درخجو مهند

 :ادئاق نميلا ىلإ هلسرأ دقو لبج نب ذاعمل لوقي وهف «ةبهألا

 مهرلتاقت الف ؛ كد نإف ' ؛مكوأدبي ىتح ؛مهولتاقت الف اوبأ نإف رع ىتح مهولتقت الر

 ىلع هللا ىدهي نألف «ليبس اذه نم ريخ ىلإ له: مهل اولوقو «كلذ مهورأ مث اليتق مكنم اولتقي ىتح
 . («تبرغو'سمشلا هيلع تعلط امث ريخ ادحاو الجر كيدي

 نأ دعب الإ مهلتاقي ال ملسملا دئاقلاف ءايقالت دق ناشيجلاو ةمئاق ملسلا ةين نأ ةيصولا هذه نم دجتو
 ؛لاتقلا نوأدبي مهكرتي لب «لاتقلا أدبي ال وه مث «ةوعدلا ةيرح نيمأت هيف نوكي ىذلا دهعلا ىلإ مهوعدي
 املظ هوقارأ ىذلا مدلا كلذ ىف ةربعلا مهل نيبي مث العف اولتقي ىتح مهلتاقي ال ءدبلا اذه دعب ىتحو
 . نيلصافلا ريخ هللاو مهنيبو هنيب هللا رمأب مكحيل فيسلا الإ قيب مل اوربتعي مل إف ءاناودعو

 ةكرهملا هف

 تسيلو «ةوبن برح اهنأ كلذ ءاهئادتبا ىف ناك امك ءاهناذ ةكرعملا مزالم قفرلاو -
 انأو «:ةمحرملا ىبن انأ ١ :هبرحو هتوعد فصو ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق دقلو ءارحانت الو 5
 ذإ ؛ةمحرملا لجأل الإ ةمحلملا تناك امف «ناتيقالتم ةمحلملاو ةمحرملا نأ قحلا ىفو «(ةمحلملا ىبن
 اي ا سلا نراك نب وزقلا تو اسفل مال ىف نانا الذ ىف اريل نخل

 هكا

 فيلأت ىلع لمعلا ةكرعما ءادتبا دنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برح بحاصي ناك هنإو
 لاتقلل مهلسرأ دقو هدنج مالسلاو ةالصلا هيلع ىصوي كلذلو ؟ فويسلا ترجتشا دقو ىنح بولقللا

 نم ضرألا ىلع امف مهوعدت ىتح مهيلع اوريغت الو مهب اونأتو سانلا اوفلأت» :هلوقب
 مهئاسنو مهئانبأب ىنوتأت نأ نم ىلإ بحأ نيملسم مهب ىنوتأت نأ ربو وأ ردم لهأ
 . (مهلاجر اولتقتو

 ةرورض نوكت نأ الإ لاجرلاو سفنألا ىلع ةظفاحم ابو «ليتقتلاب ال «ضيلأتلاب مستت ةقيفر برح ىه
 وأ رجش عطق وأ عرز فالتإب شيجلا موقي الأب ىصوي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك دقف ؛ةئثجلم

 نمو ؛ عون ىأباهيف اوكرتشي ملو ؛برحلا ىف ىأر مهل سيل نيذلا لاجرلاو ؛ءاسنلاو ةيرذلا نم فاعضلا لئق
 :هاياصو ىدحإ ىف هلوق كلذ
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 اومضو ءاولغت الو « ةأرما الو« الفط الو .ايناف اخيش اولتقت ال هللا ةكرب ىلعو هللا مساب اوقلطنا»

 . (نينسحلا بحي ىلاعت هللا نإ اونسحأو اوحلصأو ؛27 مكمئانغ

 ليبس ىف هللا مساب اوريس  مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىهو ؛ىرخأ ةيصو ةيصولا هذه ىنعم ىفو

 . (اديلو اولتقت الو اولثمت الو ءاوردغت الو (اونوخت)اولغتالو هّللا ءادعأ اولتاقو «ىلاعت هللا

 . (الماع ىأ) «افيسع الو ةيرذ لتقت الد: ديلولا نب دلاخل مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيو

 دويقلا نم اللحتو ءاداسفإو افالتإ نوكت نأ حصي ال ةلضافلا ةيوبنلا برحلا نأ نيبتي اياصولا هذهبو

 كالهإ نم مايألا هذه ىف داوقلا هلعفي ام لعفي الو «ءيش لك لاتقلا ىف حايي ال كلذلو «ةيناسنإلا

 , ءايحالا ممستيل هيف مسلا ءاقلإو عرزلا داسفإو «لسنلاو «ثرحلا

 سيلو نوبراحي ال نيذلا خويشلاو لافطألا لتق عنم ىف ددش ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإو

 صاصقلاو ءادتعالا عفدل ناك امنإ نيملسملا نم ناك ىذلا لاتقلا نأل ؛ءاسنلاو «برحلا ىف ىأر مهل

 مهتقاط ىف سيلو ؛نودتعي الو نولئاقي اوناك ام كئلوأو «ءادتعالا ةين ىلع وأ نيرمتسم اومادام نيدتعملا نم

 : اهقيرط ىف ريست نأ ةيمالسإلا ةوعدلا نيبراحم اوفقي نأ

 ةالصلا هيلع لاقف «ةلوتقم ةأرما ىأرف ىلتقلا ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رم دقو

 . ةيرذ الو افيسع لتقي الأب هرمأي ديلولا نب دلاخ ىلإ لسرأو .لئاقتل هذه تناك ام :مالسلاو

 7 ناو وووو ووو ووو ووو وو ووو وتو روروو ووتر وترجو رع

ضعب نأ هغلب دقلو ءانايبص اولتق هدنج نأ هغلب اذإ بضغي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دلو
 

ج م اوقأ لاب ام 3: هدنجل لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع فقوف « ؛نيملسملا دنج مهلتق لافطألا
 لتقلا مهب زوا

 . ( ةيرذلا اولتقت ال الأ .. ةيرذلا اولتقت ال الأ «ةيرذلا اولتق ىتح

 نيذلا لامعلا مهو ءافسعلا لتق عنم رركو ؛لامعلا لتق عنمي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكر

 ءادتعا عنمل تناك امنإ «نيرداقلا ءايوقألا لتقل نكت مل مالسلاو ةالصلا هيلع هبرح نأل ؛لمعلل نورجأتسي

 تاس ةئيهتل مهلمع نكي مل اذإ كلذك اوسيل لامعلاو «ءادتعالا نوربدي وأ ءحالسلا نولمحي نيذلا

 . لاعقلا

 اذه ىفو ءضرألا نم هب ىقوي محللا هيلع عضوي ام لك : مضولاو « اوبراقتو اوعمجت موقلا : مضو )١(

 . سفنأ ريغ وأ تناك اسفنأ مئانغلا ىلع ةظفاحملا ىلإ ةراشإ ملعأ هّللاو

 1 ا للا ل م آذآ ذا ا

 : / :اًنلا ءزحلا
 ااا
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 بجوت ةرورض ال هنأل رجشلا عطق عنمي ناكف ؛بيرختلا نع ئهني مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو

 برح تناك امف ؛نيملسملا شيجل هيف هيف نمكي انيمك هنم لعجيل هل ارتتسم ودعلا هذختي نأ الإ هعطق

 . بيرختلاب حمست ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 ةليضفلا
 نوعضي نيذلا ءامؤللا لاذنألا برحك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برح تسيل - 71

 ثيح الإ فيسلا عضي ال ىذلا ىوقلا قلخلا برح ىه امنإ «مقسلا عضومو ءربلا عضوم ىف فيسلا
 رمألا ربد وأ ءفيسلا لمحو ىدتعا نم الإ لتقي الف «هنمكم نم رشلا علتقيل ءرقتسيو ؛ءادلا نمكي
 ١ ةلمحتا نإ

 تناك ذإ اهنإو ءاهئاهتناو اهريسو اهئادتبا ىف اهراودأ لك ىف ةرطيسملا ىه ةليضفلا تناك كلذلو
 ةلماعملاف ءءادتعالا در دنع ىوقتلاب انرمأ ىلاعت هّللا نأ نم انركذ امل ةليضفلاب ةديقم ىهف ؛هلثمب ءادتعالا درل
 اذإف «لكملاب ةلماعملا لجأل ةليضفلا تامرح كهتني الأ ناميإلا شيج ىلع بجوت ىوقتلاب ديقتلا عم لثملا
 امفيك فلختلا لبقي ال ىذلا أدبملا اهنأل ةليضفلا ةاعارم بجاولا ناك لثملاب ةلماعملا عم ةليضفلا تضراعت
 . لاحلا تناك

 ىبنلا اهب ما ؛ءامسلا نوناقب ةديقلا دا ما ا يا

 ا او ا

 نوكي نأ را اعفد نيدرلا عقال يف ل يا 56 ةوبل

 ؛ نيدتعملا لذارأل ةاراجم ناديملا ىف اهلهأ نم تامرحلا كهتنتو ؛ةليضفلاو قحلا نع عافدلا اهيلع ثعابلا
 0 ناك اذإف :ةليضفلاب ديقم هدم 0 7 000 ناك اذ

 ا. رق لحلو ةلينلب يم أل هعمل مل

 لوقل لعفي ال ةليضفلا شيج نإف «لتقلا دعب مهماسجأ هوشيو «ىلتقلاب لثمي ودعلا ناك اذإو 1
 ( ةلثملاو مكايإ» : ةلضافلا بورحلل لوألا ملعلا مظعألا دئاقلا
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 ؛ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مع بلطملا دبع نب ةزمح دحأ ةوزغ ىف نوكرشملا لتق دلو

 همسجب اولثمو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هأمس امك ءادهشلا ليسو ؛ هيلإ هتبارق ىندأو ( هبيبحو

 .كلذ دعب نم دج اميف مهالنق نم دحأب لثمي نأب ركفي مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنم هتلزنم عمو ءرهاطلا

 برقأ نم دعي نيملسملا شيج نإف «شطعلاب مهولتقي وأ «ىرسألا نوعيجي ءادعألا ناك اذإو

 نومعطيو» :مهناميإ ىف نيقداصلا نينمزملا فصو ىف ىلاعت هلوقل اقيقحم ءريسألا ماعطإ تابرقلا

 .( 8- ناسنإلا ) «اريسأو اميتبو انيكسم هبح ىلع ماعطلا

 :ةيناسنإلا ةماركلا مارتحا

 در دنع ىلاعت هللا ىوقتب رمألل «برحلا ءانّنأ ىف اهمارتحا نم دبال ةليضفلا تناك اذإو - "ها

 مهانلمحو مدأ ىنب انمرك دقلو» :ىلاعت هلوقب «ةماركلا ىلع ةظفاحما ةليضفلا نمف ؛هلثمب ءادتعالا

 ءابيرغ ارمأ كلذ سانلا ضعب دعي دقو ,ءاوس ىلع ىلولا ةماركك ةمرتحم ودعلا ةماركف «( 7٠١ - ءارسإلا)

 ؛ةبارغ ال نكلو «ليتقتلا تقو وه لب «ميركتلا تقو سيل اذه نأ ذإ ؛ةكباشتم فويسلا تناك ثيح

 ٠ لوتقم نم روصتي رارمتسا الو هرارمتسال عنمو «رشلل عمق اهنكلو «ماقتنا برح تسيل ىهف

 شوحول ابهن مهثثج كرتي مل «شيرق ىلتق نفدب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رمأ كلذلو
 . ةفاج ركب وهو بيلقلا ىف شيرق نم ىلتقلا ثنج عضوب مالسلاو ةالصلا هيلع رمأ ءريطلا عابسو ضرالا

 بيذعت نع ىهن امك«حيرج ىلع زاهجإلا نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىهن دقلو
 هنم دصَقْلا سيل لاتقلا نألو «ةيناسنإلا مارتحال هلك كلذو «مواقي نأ نع حيرجلا ةوق تفعض ذإ «ىلتقلا

 1 ماقتنالا اهنم نيبلو ءادتعالا عفدو «ةاغطلا ةوق فاعضإ الإ

 هب ريسي ال هب ءادتعالا در مكحب ضرفت ىتلاو «برحلا نيناوق اهضرفت ىتلا لثملاب ةلماعملا نأو

 ىوقتلاب رومأم ىلاعت هللا رمأب ملسملا نإ لب «ةيناسنإلا ةماركلاو ةليضفلا تكهتتا ولو هادم ىصقأ ىلإ ملسما
 هنأل كلذ ذيفنت ىف ىماسلا لثملا ىه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برح تناكو «ءادتعالا در دنع

 نوناق ال مكحي ىذلا وه قالخألا نوناق نوكي ذئدنعف «ناسنإلا هاخأ براح نإ ناسنإلا هنم ملعتي ىذلا

 . ةباغلا
 اهيا للاي لا اال الل ا ا ا ا

[ ' 
 :؟ 1 | 7 ا

 حلا

 لاس .
.© 

 يامال

 لل لل ل ل ا ل ل ا ل ا



 برحلا ءاهتنا
 :ةثالث رومأ دحأب ىهتنت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برح تناك - "

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهمربي ناك ىتلا ةعداوملا دوهع تناك دقو - ةعداوملا - -اهلوأ
 ملسلل اوحنج نإو) :ىلاعتو هناحبس هللا لوقل ةباجتسا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنم اهيف ابوغرم
 اونمأ نيذلا اهيأي) :ىلاعتو هناحبس هّللا لوقلو 1١( لافنألا ) 4هللا ىلع لكوتو اهل حنجاف
 نوكت ال برحلاو ؛ملسلا وه ةقالعلا ىف لصألا نألو :7١8( ةرقبلا ) «ةفاك ملسلا ىف اولخدا
 يلا ير كاوا ولالا مازتلا عم هلثمب ءادتعالا در ةرورض اهيلإ تعفد اذإ الإ
 . اهردقب ردقت ةرورضلاو ؛برحلا ةرورض

 هابحاص هدعب نم دّقعو ءاحلص دّمع انك :تاعزارم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دفع دقو
 تناك اهلكو «هرون نم نيسبتقم ؛هيدهب نيذخآ حلص تادهاعم امهنع ىلاعت هللا ىضر رمعو ركب وبأ
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك امو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بناج نم حلصلا ىف ةبغرلا اهيف ودبت
 . برحلا ةرورض ققحتت ىتح ؛حلصلا ضرع دعب الإ برحلا ىف لخدي ملسو

 لب «بلاغلا وه ناك نإ «ةوقلا مكحب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهضرفي ال ةعداوملا نإو
 . ةرفانلا بولقلا ءاندإو ةحامسلاب اهضرفي

 هعمو ةمركملا ةكم ىلإ بهذ دقف ؛ةيييدحلا حلص كلذ ىلع ةلالدلا ىف لاثمألا حضوأ لعلو
 تضرع نإ ام نكلو ؛مارحلا هللا تيب جحيل «هتدع ىف دعتسم ؛هلاجر ىف ىوق ؛هددع ىف فيثك شيج
 اهيفو ميركلا حمسلا الإ هلبقيالام طورشلا نم لبقو اهيلإ مالسلاو ةالصلا هيلع عراس ىتح ؛ةنداهملا ةركف
 رخلا ركذنلو .ايضار هلبق هنكلو ؛هلبقي نأ ىبن ريغل ناك ام نيملسملاب فاحجإلا نم اهرهاظ لدي امك
 هيل ايما ؛اهيف

 سداسلا ماعلا نم ةدعقلا ىذ ىف جرخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلل لوسر نأ ىراخبلا ىور 2|
 هئيجمو «مالسلاو ةالصلا هيلع همزع اشيرق غلب املف «عنم اذإ الإ لئاقي الأ ىلع . مارحلا هللا تيب ىلإ جحبل ١

 «كلذب ملسو هيلع ىلاعت هللا ٍىلص ىبنلا ملع املف 2هعم نمو ؛هودصيل عومجلا هل اوعمج :ةباحيضأ عم

 : ركبوبأ لاقف ؛ (ىلع اوريتشأ ١ لاقو «هباجتضا 8 ددكلا شيجلا هعمو هآونو جحلا سابل سبل لقو

 اقف -«ءادلجق هلع اند نمف'ءلخأ برح الو هدحأ لبق ديزت ال هثيبلا ادضاق تجرخ هللا لوز اناا |
 ال هللاو) : لاق ةمركملا ةكم ىلع فرشأ اذإ ىتج (هللا ةكرب ىلع اوضما :١ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا
 :'( اهايإ مهتيطعأ الإ هللا تامرح اهيف نومظعي ةطخ ىننولأسي
 58 سويلم دايس ديس متظ 0 وتل
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 ...انثج انكلو «لاتقل ءيجن مل انإ :٠ مهل لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلإ مهلسر تءاج او

 ٠١ ( مهنيبو ىنيي اولخأو مهل در ام اوءاش نإف . مهب تذخأو ءبرحلا مهتكهن دق اشيرق نإو «نيرمتعم

 (ءىش لو ىذلا هللا رصنسو ( هشيجب ىوَملا وهو ,ةعداوملا مالسلاو ةالصلا هيلع ضرع

 : لوبغري امك اهلج ناك طورشب ةنداهملا اولبقف

 نكو ىلا اه أي نس رع بول عضو لو انه هع ىف بالو دوب -اهلرأ 0

 . هلامو همد ىلع نمأ وهف ماشلا ىلإ ازاتجم شيرق نم ةرونملا ةنيدملا مدق نم نأ -اهيناثو

 هيلو ْلذإ ريغ نم املسم ةمركملا ةكم نم مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم ىتأ نم نأ - اهفلاثو

 . مهيلع هدر

 .هيلإ هودري مل هنيد نع ادترم مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم عم نمث ءاج نم نأ - اهعبارو

 شيرف ةبغرب تبتك طورش اهلك هذه

 ةكم مدق نم نأ طرشلا كلذو «تاياغلا ةياغ ىهو ؛ةيمالسإلا ةوعدلا ةحلصمل دحاو طرش كانهو

 . هلامو همد ىلع نمأ وهف قزرلا ىغتبي وأ اجاح مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم باحصأ نم ةمركملا

 : لخد شيرق دقع ىف لخدي نأ دارأ نمو «لخد مالسلاو ةالصلا

 . اهعضوم ىف اهيلع مالكلا اذهل ليصفت نع انملكت امبرو

 حلصلاو ؛هيف ةدرجلا ةعداوملاب ال ؛لاتقلا ءاهنإب حاصلا وه - برحلا هب ىهتنت ىذلا ىناثلارمألا
 ادهع كلذ نوكيو «قوقح نم هيف نيفرطلا الك مزتلي ام لكب ءافولاو ةلادعلا ساسأ ىلع نوكي ذئنيح '

 لبق نوكت مالسإلا ىف لوخدلا هيف نوكي ال ىذلا دهعلا نأو « اعرش ةزئاجلا طورشلا لكب هيف ءافولا بجي

 اهل ايهنم نوكي نأ ال «عقت نأ نم برحلل اعنام نوكيف «برحلا وأ دهعلا وأ مالسإلا نيب رييختلا دنع برحلا

 . اهعوقو دعب

 اهيف رصنلا ناك ىتلا رايدلا عوبر ىف مالسإلا نالعإب نوكيف ءاهعوقو دعب برحلل ىهنملا حاصلا امأ

 . نينمؤملل
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 عونلا وهو «نيرفاكلا نم مالستسالاو «نينمؤملل راصتنالا وه برحلا ىهني ىذلا ثلاثلا رمألاو
 . افنآ ءانركذ ىذلا حلصلا نم ثلاثلا

 نيموزمملا ةلماعم
 ودعلا ةميزه دنع ةيوبنلا برحلا ىف هلهأ ىلع قفرلاو ,ةيدمحلا ةحامسلا ودبت -- 4

 اهيف ةميزه نونمؤملا مزهي مل «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم برح ىف هنأ ظحاليو ؛همالستساو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رصع ىف طق احاس اراصتنا مالسإلا موصحخ رصتتي مل هنأ ذإ ءطق مالستسا
 . هدعب نم نيلشارلاو «ملسو

 ةرعلا نيد مالسإلاو «ةلذ هيف مالستسالا نأل ءاوملستسي مل دحأ ةوزغ ىف نوملسما مزه امل هنإو

 ةالصلا هيلع هنإ لب ' ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةدايقب نونمؤملا ملستسي نأ نكمي الف ؛ةماركلاو
 مهقيرط ىف اوضم كلذب مه اوملع املف « ,نيكرشملا هب عبتي نأ دارأو «شيجلا قرفتم عمج مالسلاو
 ظ . هليبس ىف دهاجي هنأو هللا دنع نم ديؤم هنأ اوملع ذإ «بايإلاب ةمينغلا نم اوضرو «نيلفاق

 لوقي ال ةوبنلا برح ىف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمف ودعلا مالستساب ىهتنت برحلا تناك اذإو
 . ىدمحلا قفرلاو ةحامسلا نوكتو «ةلادعلا نوكت لب «بولغملل ليو «نيمشاغلا ةلاقم

 ةمركملا ةكم حتفب تهتنا ىتلا ىه شيرق عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل برح رخأ تناك
 مهوماسو ؛هباحصأ اوتنعأو ءهوذآ نم عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىقتلي انهو «نيملسملاو مالسإلل
 مهنكلو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلتقب اومه دقو «بيذعتلا ةدش نم تام نم مههنمو «باذعلا ءوس

 . نيركاملا ريخ هللاو هللا ركميو نوركمي اوناك
 . ةالصلا هيلع رشنف ؛نايفس ىبأ كرشلا برح ريبكبو « مهب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىقتلا

 ىبأ راد لخد نم ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هيدانم ىدانف «مهيلع نامألا ةيار ءرطيسملاو بلاغلاوهو ؛مالسلاو
 . «نمآ وهف هراد لخد نمو «نمأ وهف مارحلا دجسملا لخد نمو «نمآ وهف نايفس

 ةكم عوبر ىف نامألا ارشن ميحرلا فوءرلا قيفرلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا راصتنا ناك اذكهو
 لعاف ىنأ نونظت ام ١ :مهل لاق «شيرق نم ًالملاب ىقتلا الو :مرخلا يلعن هلع هللا تي لع ةمركلا
 مكيلع بيرثت ال :فصوي ىخأ هلاق ام لوقأ :مهل لاق «ميرك خأ نباو ميرك خأ ءاريخ :اولاق ! ؟ مكب
 كلذو ةحامسلا هذهب ىهتنت برح ىأ .؛ءاقلطلا متنأف اوبهذا «ني نيمحارلامحرأ وهو مكل لل فني ؛ ويلا

 110101011011011 يل ا ا ا سس

 ملسو هيلع هللا ىلص نييبنلا متاخ 2
 تح خخخ احح حاحا حاحا حالا



 لا ىلص هللا ومر ىف ىلا «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم اهب ماق ىتلا ا

 . ةلسح ةوس أ ملسو هيلع ىلاعت

 ىرسسلا
 ا ا -

 قلخلا نأ سانلا ميلعتل برح ىه ؛هللا انبر اولوقي نأ الإ قح ريغب مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نينمؤملا
 «ىرسألل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةلماعم وه ءاهراودأ لك ىف اهلظن ةليضفلا نأو ءاهمزالي ميركلا
 دمحمك هارسأب ايفر ناك ابراحم ةيناسنإلا خيرات فرعي الو :مهتيمدآ ردهي ال ىرسألاب اقيفر ناك دقل

 ىف رسأ نم رسأ امو ءىرسألاب ىصوي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ناك دقف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوقل كلذو و أ ىف ال ةفايض ىف مهنأكو ءراصنألا تويب ىف اولزن ,ردب ةوزغ

 ىف غلابيو ءىرسألاب ىصوي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك اذالو ( اريخ ىرسألاب اوصوتسا) : ملسو

 لتق نم مهضعب ناك امبرو «ةرعتسم برحلا نارينو نورسؤي مهنأ كلذ نع باوجلاو ؟ مهب ءاصيإلا
 ؛ماقتنالا ىف ةبغرلا ثاعبناو «ظيغلا ةدشل اظيلغو اعقوتم هيلع ءادتعالا نوكيف نيملسملا شيج نم ريثكلا

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاف ءبرحلا ىمرجم مهومس نميف ناكيرمألاو نويبروألا لعف امك
 ةيماقتنالا حورلا كلتل اعنم مهمارك|ب رمأو ىرسألا ءاذيإ عنم ةيوبنلا برحلا كلت ىف ةيماسلا لاثمألا برضي
 . ةظيلغلا

 اوناك مهرايد ىف اولزن دق نيذلا نإ ىتح ؛ةميركلا ةيصولا كلتب ردب ىرسأ ىف نوملسملا ذخأ دقو

 . ماعطلاب مهدالوأو مهسفنأ ىلع مهنورثؤي

 تأفطنا اذإ ىتح «ةبهتلم برحلا نارينو فيسلا داهج امهلوأ : نيداهج ىف اوناك ماركلا كئلوأ نإو
 ةبسنلاب ىلاعتو هناحبس هللا هاضري ال ام اهنم نوكيالكل ؛ظيغلا مظكتل سفنلا طبض وهو «ىناثلا داهجلا ناك

 . ىرسألا اصوصخو ؛نيبولغملل
 هبح ىلع ماعطلا نومعطيو» :ىلاعتو هناحبس هللا لوق انلوق نم ىضم اميف انولت دقل

 : نيرمأ ريسألل ةبسنلاب بجوي مالسإلا نإو ( :٠ ناسنإلا ) 4 اريسأو اميتيو ءانيكسم

 دعلا شيج لقثي نأب ضرألا ىف نخفي ىتح رسأب نأ مالسإلا شيجل سيل هنأ :امهلوأ
 نأ ىبنل ناك امل : ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقو ءلامقلا ةلصاوم ىلع ةردق هل نوكت الو ءحارجلاب .

 زع هللاو ءةرخآلا ديري هللاو ايندلا ضرع نوديرت ءضرألا ىف نخفي ىتح ئرسأ هل
 . ( 51 - لافنألا) تقي دع
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 امك هنييبو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هذفني ناك ىذلا ميركلا نآرقلا نأ : ىناشلا رمألا
 ركذي ميركلا نآرقلا اذه نأ «مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو) : ىلاعتو هناحبس لاق

 ؛لاجرلا وأ لاملاب ءادفلا امإو ءمهحارس قالطإب مهيلع نملا امإ امهو ءامهل ثلاث ال نيرمأ ىرسألل ةبسنلاب .
 مهومتنخلأ اذإ ىتح «باقرلا برضف اورفك نيذلا متيقل اذإف :١ ىلاعتو هناحبس هللا لاق دف
 . (4- دمحم) « اهرازوأ برحلا عضت ىتح ءءادف امإو ءدعب انم امإف «قاثولا اردشف

 قلطي نأ ريظن ىف نيملسملا ىراسأ نم قلطيف «سوؤرلاب نوكي دق ءادفلا نأ : انرشأ امكو
 . لاملاب نوكي دقو .ءادعألا ىرسأ نم نوملسملا :

 ىذلا ليمجلا حفصلا نم كلذ نوكيو ؛هحيرست نيعتي هنإف ءهل لام الو اريقف ريسألا ناك اذإو
 رومألا ذخأ نعو ؛(417 :رجحلا) «ليمجلا حفصلا حفصاف» :هلوقب هب هيبن ىلاعتو هناحبس هللا رمأ
 ؟نيلهاجلا نع ض رعأو فورعم اب رمأو وفعلا لخ) :ىلاعت هللا لاقامكو فعلاب

 .(118 -فارعألا)

 ةدابع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برح
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك اذإو ؛ىلاعتو هناحبس هللا ليبس ىف داهجلا تادابعلا مظعأ -

 ءاضيأ ةلضافلا برحلا مهملع دقف (ىلصأ ىنومتيأر امك اولص» :لاقو «ةالصلا نينمؤملا ملع دق ملسو
 ليبس ىف اوبراح١ :لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع هلاح ناسلو «ةلضافلا برحلا اهلك ةيناسنإلا ملع لب

 ءاهدصقم تدأ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برحف ؛ براحأ ىنومتيأر امك ةليضفلابو ةليضفلا
 ىتلا ةيماسلا لثملا لازت الو ؛ىلفسلا اورفك نيذلا ةملكو ايلعلا ىه ىلاعتو هناحبس هللا ةملك لعج وهو
 ىلعأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دع دقلو«نيملاعلا دشرتو ىدهت ةمئاق ةيدمحملا برحلا اهتروص
 1 (نيدلا مانس داهجلا ): ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق كلذلو ,داهجلا ةدابعلاو ةداهزلا تاجرد

 نيبو مالسإلا ىف ةينابهر الو لاقو .ةينابهرلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عنم دقو
 هذه ةينابهرو ؛ةينابهر ةمأ لك ىف» :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق دقف ؛داهجلا ىه مالسإلا ةينابهر نأ
 ايندلا لمع نع غرفتلاو «سانلا عم ةرشعلا هيف نأب ىسخرسلا مامإلا كلذ للع دقو ؛؛داهجلا ةمألا
 . ةمألا هذه ةفص وهو ءركنملا نع ىهنو ءفورعملاب رمأ هيفو «نيدلا مانس هيف امب لاغتشالاو

 . رمأ ىف نافلتخيو ءرومأ ةثالث ىف بهارلا عم دهاج ا هباشتي هنأو

 : ىهف ةهباشتملارومألا امأ
 )12115111111 ا 1 يي يي يي يي لي ا ل اي يلفت انيليللينللملا
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 نيبراش نيلكأ مهسفنأل سانلا اهايحي ىتلا ةايحلا نع جورخلاو ؛ةلمج سانلا لازتعا - الوأ

 ظ ١ اهيف امو ةأيحلا ةوالحب نيعتمتم

 ءاسنلا لزتعي هانعمو داهجلا فرش لان ىذلا ىقتلا دهاجماو ءءاسنلا لزتعي بهارلا نأ - ايناثو

 . هدبك تاذلف مهو ,داهجلا ةدم ىف دالوألا نع عطقنيو

 ىلإ هرظن ىف ومسيل ةدابعلاب بهارلا - ىلاعتو هناحبس هلل هسفن مدق دق امهيلك نأ - انلاثو

 ىمحيل ىلاعتو هناحبس هلل العف هسفن مدق دق دهاجماو .همعز ىف ىلاعتو هناحبس هللا نم هبرقت ىنلا ةيناحورلا

 . امهيلك ىف دصقلا فلتخا نإو ؛ةمئاق ةهباشملا نأ ىرتو «هترصنب هّللا رمأ ىذلا قحلا

 ىناثلاو ءهودعت ال ىصخشلا هدوجو ةرئاد ىف هتدابع لوألاف «هبر رمأ ذفنيو «سانلا ىمحيل «سانلا لزتعيف

 . راثيإ اهلك هتدابع ىناثلاو «ةرثأ نم هتدابعولخت ال لوألاو . ماعلا عفنلا ةرئاد ىف هتدابع

نابهرلا ةيبروألا نيناوَقلا ربتعت كلذلو ءاهبعاتمو ةأيحلا نم رارف اهنأل «ةئبهرلا عن عنم مالسإلا نإو
 '( ىف 

اذه دبعتملل دبري ال مالسإلاو ؛ىرايتخا توم ةنبهرلاو «تاومألا مكح
 | دبري هنكلو «رارفلا كلذ الو توملا 

 ا تادابعلا تيا ذإ«عفانملا مهل ابلاج «راضملا نم مهل أايماح ؛ءايحألا طسو ىف أيح ؛«سانلل أعفان نمؤملا

 ١ ءايحألل عفن لك دعي كلذلو «ىناسنإلا عونلا ةعفر ىف ةكراشملا ىه ؛ةيباجيإ ىه لب ؛ةيبلس ةيمالسإلا

 | ةبادوأ ناسنإ هنم لكأيف ءاعرز عرزي وأ ءاسرغ سرغي ملسم نم اما: مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف «ةقدص

ف ةيناحورلا نأ كلذ ىنعم سيل هنإو (ةقدص هب هل بتك الإ
 ٠. «لوألا ماقملا اهل نإ لب ءاهل دوجو ال مالسإلا ى

ىفو «هيناحور اهلك لب «ةيناحور جحلاو ةالصلاو موصلا ىفف
 | مالم السإلا ةيناحور نكلو «ةيناحور فاكتعالا 

 ٠ْ هئاوهأو مسجلا نم نم درجمو «ىسفن ومس نم اهيف ام عم ىه لب «ءايحألاو ةايحلا نع اعاطقنا تسيل

 . هنوفلأيو'  سانلا فلأي افلأم نمؤملا نوكي نأو «ةيناسنإلا تاقالعلا نيسحتل ىه ؛هتاوهشو
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 ةسصالخلا

 اهب درتل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برح ىف مالكلا دنع اهب انمدقت ةملك هذه - 1
 رامدلاو بورحلا نأ نومعزيو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم برح ىف ليواقألا نولوقتي نيذلا لوق

 ْ ةبلاغم نم دباال هنإف ءناسنإلا نبا ناسنإلا مادام هنإف ءاهورتفا ةيرف ىهو «نينلا لامعأ نم تسيل
 ؛ةمئاق رشلاو ريخلا نيب ةكرعملاو ,ءالعتساوأ ارابكتسا مدأل دوجسلا نع سيلبإ عنتما نأ تقو نمو

 سيلبإو «ضرألا ىلإ هتيرذو مدآ لزن نأ تقو نمو ؛ عفدت ةليضفلاو ىدتعت ةليذرلا نيب ةمكحتسم ةوادعلاو

 «ردع ضعبل مكضعب ؛اعيمج اهنم اطبها :ىلاعتو هناحبس هللا لوق ققحم دقو تقولا اذه
 لاق كلذلو ؛عفدي الو عتريرشلا كرتي نأ ةليضفلا نم سيلو . مئاق رشلاو ريخلا نيب عازنلاو (17: هط)
 هللا نكلو «ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو : ىلاعتو هناحبس للا
 ظ .( ؟1١0- ةرقبلا ) ؟نيملاعلا ىلع لضف وذ

 الإ برحلا نوروصتي ال «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاتق ىلع نوضرتعي نيذلا كيلوأ نإو
 مهتيدام طرفل نوروصتي الو . اهلتخم ةباغ ىلع وأ ءاهلكأت ةسيرف ىلع شوحولا بلاغتت امك ةيرشب ةبلاغم
 ؛ناميلسو ءدوادو ىسوم نييبنلا بورح تناك كلذكو ؛لطابلا ضفخو قحلا ءالعإل نوكت برحلا نأ
 اكلم الإ لسري الف ةميركلا هتاذ تهزتتو هللا ذاعمف ءءامدلا ىلإ اهرش مهلاتق ناك امو ؛ءايبنألا نم مهريغو
 . اميرك

 : ةرين ةحضاو ثحبلا نم تدب ىتلا قئاقحلا هذه ريرقت ىلإ اذه نم ىهتننو
 يقيل ؛هنم دبال ارمأ تناك «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم برح نأ : ىلوألا ةقيقحلا

 ىف ريستل مهتوعد تناك امو ءرشلا مامأ ريخلا ءاذختسا ىلإ وعدت هتلاسر تناك امو «لطابلا ضفخيو قحلا
 وأ ةيادهلا نوراتخي كلذ دعب سانلاو . غيلبتلا متيل ءاهنود زجاخُم تناك ىتلا زجاوحلا تلازأ اذإ الإ اهراسم

 ( 4١ : رمزلا ) «ليكوب مهيلع

 هلعت ةيلاثم ةلضاف ابرح تناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برح نأ : ةيناثلا ةقيقحلا
 .ةرجتشم فويسلاو ؛مرتخ ةيناسنإلا أو« لضاف وهو ابراحم نوكي دق هنأ ناسنإلا

 هنوذختيو ؛هيده ىف هنوعبتي نمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برح نأ : ةئلاثلا ةقيقحلا
 ل اال لقمان ااا اطال ااا رولا واللام لالالالا لالالالا اللاب لاااا لقال اقالة طال اطالة طا ا اال

 ملسو هبلع هللا نيببنلا متاخ
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 ةدابع تسيلف «ةدابع هتاذ ىف وه هعفرل برحلاو «قحلا عفر نأل ؛ةدابع ىه هملس ىفو هبرح ىف ةوسأ

 امنإ »: نمؤملا اهاون اذإ ةدابع هيف عفان لمع لك لب «عفان لمع ريغ نم عماوصلا ىف افوكع مالسإلا

 ( .. ىون ام ءيرما لكل امنإو «تاينلاب لامعألا

 - ةيدمحملا برحلا راودا
 ءاهراودأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بورح ىف ضوخن نأ لبق دبال ناك - 709

 نإف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برح فاصوأ ىف لوقلاب قبسن نأ نم - اهضاخ ىتلا كراعملاو

 سانلا برحك تسيل اهنأب نيئراقلا فرعن نأ ىرورضلا نم ناكف ءبهريو «عزفي دق برحلا ركذ
 قحلا اهلظيو «ةيناسنإلا لئاضفلا اهيلإ عفدت ةوبن برح اهنأو «بانلاو بلخلاب بلغلا نم اهماكحأ دمتست
 ؛نيبولغملا ةلماعم ىفو ءاهنم ءاهتنالا ىفو ءاهريس ىفو ءاهئادتبا ىفو ءاهيلع ثعابلا ىف ميركلا قلخلاو

 ىف عقيو «ةيادهلا ناكمو «ةلاسرلا ماقم ىلع هللا نيد ىف دحلم لواطتي اليكلو ءبيطلا نم ثيبخلا زيمتيل

 واوا ويب لا لطابلاب ىرتفيو قح ريغب لوقلا

 :رعاشلا لاق امك نوكيو «داه نم هل امف هتريصب

 لعولا هنرق ىهوأو اهرضي ملف اهنهويل اموي ةرخص حطانك
 :ةثالث اراودأ تذخأ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برح نأ لوقن ةمدقتلا هذه دعبو

 ؛قحلا ةوقب مهرعشيل شيرق رجاتمل ىدصتلل مالسلاو ةالصلا هيلع هجوت :لوألا رودلا

 ًأجلم ال هنأ اوملعيلو ءاجاهو ايوق هرون نيبت نأ دعب قحلا رون : اوكرديلو «نيدلا ىف ةنتفلا عنم ىلع مهلمحيلو

 . هيلإ الإ ىلاعتو هناحبس هللا نم مهل
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هّللا لوسر نم اولانيل ةرونملا ةنيدملا نومجاهي نمل هيقلت :ىناثلا رودلاو

 (ةمركملا ةكم ىف هوأدتبا لق « الين هزم اولانيلو هروذج نم مالسإلا نوعلتقي كلذب مهنأ نيناظ , ةعم نمو

 . اهقوس ظلغتسا دق هنأ نيبساح «ةرونملا ةنيدملا ىف هترجش اوعطقي نأ اولواحو

 ظ . ةظيرق ىنبو ءريضنلا ىنبو

 ؛ةفاك مهلتاقي نأ هيلع اّمح ناكف «ةفاك هولتاق نيذلا برعلا ىلإ جورخلا ىف ناك :ثلاثلا رودلا

 اوملعاو ؛ةفاك مكنولئاقي امك ,ةفاك دق رسما اولتاقو) : هلوقب ىلاعتو هناحبس هللا هرمأ امك

 ممعي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك تاوزغلا كلت ىفو ( 15- ةبوتلا ) «نيقتملا عم هللا نأ
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 نيبو ؛هناكر أو هتقيقح نيبيو ' مالسإلا نيب مهريخي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل مالسإلا ىلإ 0

 أم هفطعو ىوَقلا نيلو ةلماعملا فو ين اود ارمزهو «برحلا واتح نإو ءذاك" ملا اراخا إو «لاقلا
 . مهبولق ىف ناميإلا لخديو ؛هنوفلأيف ؛ أوبستحي مل

 للا ىلص لوسرل نأل ءاهجراخ ىلإ برعلا ةريزج نم لقتنت برحلا تذخأ دق رودلا اذه ىف هنإو
 ,ةيمالسإلا ةوعدلا مامأ قيرطلا اوحتفي نأ وأ «مالسإلا ىلإ لودلا ءاسؤرو كولملا وعدي لخأ ملسو هيلع ىلاعت
 يلجأ يم مهو الا ىف هلأ نع رهو بدي ول نم مهتنو يملا كلم ضايبلا ١ رهاب
 . نمؤي مل هنكلو اقيقر اباوج

 ةينيد ةنتفل نوملسملا ضرعتف ؛ ماشلا لهأ نس ملسأ نم هسويج تلتق لق مورلا كلم نأ ثدحو
 :ىلاعتو هناحبس هللا لاقف ءاهلجأل لاتقلاب ىلاعتو هناحبس هللا رمأو «ةمركملا ةكم ىف تناك ىتلاك
 ىلع الإ ناودع الف اوهتنا نإف ءهلل نيدلا نوكيو «ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو)
 ” اهيدي قرع لرب لو رعو فزد ةورغ تناك كلر ه1 ةرقبلا ) ؟نيملاظلا

 دبال ناكف «ةرونملا ةنيدملا ىلع اوضقنيل «ربيخ ىف ة ةرونملا ةنيدملا نم مهالجأ نيذلا دوهيلا عمج دقو
 ... اذكهو . ةرونملا ةنيدملا اورواسي نأ لبق ءمهرواسي نأ

 لولا رودسلا
 لب ءالانق الو ءابرح هيف قلي مل امهدحأ :نيمسق ىلإ همسقن نأ حصيرودلا اذه نإو - 5

 نايب هيفو «سوفنلاو لوقعلا نم مالسإلا بيرقتو . .ةرفانلا بولقلل ىيلأت هيف ناكو «ةملاسملاب ىهتني ءاقللا ناك
 دقو «هنولبقتسي سانلاو «مهلانم قوف اوراص نيملسملا نأو «يلاعتو هناحبس هللا هرعأ دق مالسإلا نأ شيرقل
 ظ . مهنيبو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيب اولوحي نأ اودارأ

 5 لاتقو لتق هيف ناك ىناثلا مسقلاو

 را ةوزغ لبق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهيف جرخ عبرأ تاوزغ تناك لوألا مسقلا ىفو
 .رودلا اذه نم ىناثلا مسقلا ءادتبا ىه ىتلا ىربكلا

 ةريشعلا ةوزغو «طاوب ةوزغو نادو ىمستو «ءاوبألا ةوزغ ىه لانق اهيف نكي مل ىتلا تاوزغلا كلتو
 قيرطلا ىف تناك ىلوألا ثالثلا تاوزغلاو . شحج نب هللا دبع ةبرس امهنيب تناكو «ىلوألا ردب ةوزغو
 1 021 ورا الات يالااا ةرونملا ةنيدملا نيب

 )111 اا ا ا يي ينيب
 انانإ

 احح حاحا حاحا حالا



 [ءاوبألا 1: ناو ةوؤغ

 اهنم بيرقو ؛ىرقلا تاهمأ نم ةريبك ةيرق نادوو «ةيناثلا ةنسلا ىف رفص ىف تناكدقف نادو امأو

 ؛ةفحجلا نم ةبرقم ىلع امهو . امهنم ةدحاو لكب ىمست نأ حص اذلو ءامهنيب ةوزغلا تناكو .ءاوبألا

 .٠ اخسرف نيرشعو ةثالث وحنب ةرونم ا ةنيدملا نع دعبتو «ةرونملا ةنيدملا نيبو

 ىراصنأ مهيف سيل نيرجاهملا نم عمج ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جورخ ناك دقو

 نكل ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهل دصرتف ؛تجرخ دق شيرقل اريع نأ ملع هنأ جورخلا ببسو

 ىلإ مهوعد اذإ نيملسملا اورصني نأ ىلع مهعم عداوتف ؛ةرمض ىنب ىقلو ءاهنع ريعلا لصف دعب لصو
 ٠ مهيلع ىدتعي نم ىلع مهرصن نيملسملا ىلع نأو ءمهسفنأو مهلاومأ ىلع نونمآ مهنأو ةرصنلا

 هموق ىف اديس ناكو ىرمضلا ©” رمع نب ىشخم ةرمض ىنب نع دقعلا ىلوت ىذلا ناكر

 .ةرونملا ةنيدملا ىلع ةدابع نب دعس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فلخخ دقو «هنامز ىف

 سمح ةرونما ةنيدملا نع هتبيغ تناكو ءرفص ةيقب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ماقأ دقو

 ش قف ةليل ةرشع

 : طاوب ةوزغ

 ؛ماشلا نم ةلبقم شيرقل اريع نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا غلب لوألا عيبر ىف -

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهيلإ جرخف ؛ةئامسمخو ريعب افلأ اهعمو «لجر ةئام اهيف فلخ نب ةيمأ اهريمأ

 دعس هءاول لمحو ءذاعم نب دعس ةرونملا ةنيدملا ىف هنع فلخو نيرجاهملا نم ةئام عمج ىف ملسو هيلع

 .ىوضر ةيحان نم ةنيهج لابج نم لبج - واولا حتفب - طاوبو «صاقو ىبأ نبا

 . اديك قلي مل ناكملا اذه ىلإ لصو امدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا نكلو

 ظ ”ةديشحخلا ةوزغ

 اريع نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ملع ( ةنسلا ) هذه نم ىلوألا ىدامج ىف نا

 لاقي رهزأ نبا ءاحطبي ةرجش تحن لزنف ءاهتاقالم مالسلاو ةالصلا هيلع جرخف ؛ ماشلا ىلإ ةبهاذ شيرقل
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 لكأف ماعط ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلل عنصو ( هذجسم تناكف اهدنع ىلصف ؛قابسلا تاذ اهل

 مل «ةجرعتملا باعشلا كلت نع ثحبلا عباتي ذخأو «بريشملا هل لاقي ءام نم هل ىقتسا مث ؛هباحصأ لكأو
 . ةرخآلا ىدامج نم ىلايلو «ىلوألا ىدامج ءاهب ماقأف عبني نطب نم ةريشعلا لزن ىتح قيرطلا ىف لدتعا

 جلدم ىنب عداوف «بولقلا فيلأتب داع هنكلو ءابرح قلي ملف ءاهكردي ملو تقبس دق ريعلا نكلو
 ؛اهفلأو ءابولق بسك دقف ءالام اهنم بسكي ملو «ريعلا كردي مل ناك اذإف ؛مهل ءافلح نم مهعم نمو
 .ةيدمحلا ةلاسرلا لامعأ لوأوه كلذو

 ءيدسألا ةملس ابأ ةرونملا ةنيدملا ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فلخ دقو
 هللا ىلص ىبنلا نك ؛ةجرخلا هله ىف هنأ قاحسإ نبا رك ذيو «بلطملا دبع نب ةزمح هءاول لمحو

 ؛رساي نب رامع نع ... مثيخ نب ديزي ىنثدحف : لاق ( بارت وبأ - ىلعل ) ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 هللا ىلص هللا لوسر لزن املف «عبني نطب نم ةريشعلا ةوزغ ىف نيقيفر بلاط ىبأ نب ىلعو انأ تنك لاق
 نب ىلع ىل لاقف مهعداوف ؛ةرمض ىنب نم مهءافلحو جلدم ىنب حلاصف ءارهش اهب ماقأ ملسو هيلع ىلاعت

 رظنن مهل نيع ىف نولمعي جلدم ىنب نم رفنلا ءالؤه نأ ناظقيلا ابأ اي كلل له :هنع هللا ىضر بلاط ىبأ
 نم ءاعقد ىف لخنلا نم روص 5 اندمعف ؛ مونلا انيشغف «ةعاس مهيلإ رظنف , مهانيتأف ,نولمعي فيك

 دقو . انسلجف ؛همدقب انكرحي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرو الإ انبهأ ام هللاوف هيف انمنف «ضرالا
 نم هيلع امل بارت ابأ اي :ىلعل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق ذئمويف «ءاعقدلا كلت نم انبرتت
 ةالصلا هيلع لاقف لوسراي ىلب : انلق ؟ نيلجر ىقشأب مكربخأ الأ :لاقف ءانرمأ نم ناك امب انربخخأف «بارتلا
 هللا ىلص هللا لوسر عضوو هذه ىلع ؛ىلع اي كبرضي ىذلاو (ةقانلا رقع ىذلا همت رهبحأ :مالسلاو

 . ( هتيحل ىلع هدي - ملسو هيلع ىلاعت

 نم دهاش هل ؛هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذهو) :لاقف «ريثك نبا ربخلا كلذ ىلع قلع دقو

 ءاجف ؛ةمطاف ابضاغم جرخ ايلع نأ : ىراخبلا حيحص ىف امك «بارن ابأ ىلع ةيمست ىف رخآ هجو

 ءاجف ءابضاغم جرخ :تلاقف ءهنع لأسف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لخدف ؛هيف مانف ءدجسملا
 | [بارت بأ اي مق 7: لوقبو ؛هنع بارتلا حسمي لعجو «هظقيأف دجسملا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع

 هللا مرك ىلع ىلإ ةينك بحأ تناك اهنأ لوقنف ةفيرشلا ةيوبنلا ةينكلا هذه ركذ ىف درطتسنو
 تنرتقا اهنألو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم هلفاكو هبيبح نم ةيمست اهنأل «ةنجلا ىف ههجو

 ل ا
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 ىذلا عرشلاب ةيناسنإلا قئاقحلا نع رابغلا لازأ امك ءهندب نع بارتلا اهب لازأ ىتلا ةميركلا هديب هحسمب

 ,نلفلل هلو ةليح

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىلع نالدي امهنإف . ريثك نبا ظفاحلا ركذ امك نايقالتم ناربخلاو
 . نطاوم ةدع ىف هيلإ بيبحلا ءادنلا كلذب هادان ملسو

 طحلا ىلع لدت ةينكلا هذه نأ مهيغ ىلع مهوعبت نم نيب اوعاذأف ءمهبر رمأ نع سان قسف دقلو .
 . مهلعف ءاس امك مهلوق ءاسف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دنع ىلع ةناكم نم

 ىف ىليهسلا ركذ دقو (ةرمص ىنب مهءافلحو جلدم ىبب عداو انرشأ امك ةوزغلا هله ىفو

 : هيف ءاج امك هصن اذهو ؛ةرمض ىنبو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيب ةعداوملا باتك ضورلا

 ىنبل هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب ١ قاحسإ نبا ريغ ركذ اميف ةعداوملا ةخسن تناك

 لام كا نين ىف وراعي كال مهمر نم ىلعرصت هلو مهسفنأو مهلاومأ ىلع نونمأ مهنإف «ةرمض
 ىلاعت هللا ةعاط كلذب مهيلع .هوباجأ ةرصنل مهاعد اذإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا أو - ةفوص رحب

 . ( ىقتاو مهنم رب نم ىلع رصنلا مهلو ؛هلوسر ةمذو

 : .هلوألا رطب

 | ضعبو ؛ يلوألا ىدامج نم ىلايل ةريشعلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ماقأ - رم

 | ىتح لئالق ىلايل الإ اهيف مقي مل هنكلو «ةرونملا ةنيدملا ىلإ داع مث ءانركذ امك ةرخآلا ىدامج نم لايل

 | مهدنع لازتال هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهوتل ةرونملا ةنيدملا ىلع شيرق اهتعمزأ ةراغ هبشب سحأ

 نمو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهب ماق ىتلا تاراذنإلا كلت مهتميزع فكفكت ملو لاتقلل ةمه

 هللا ىلص هللا لوسر جرخف اهئانف ىلع ىأ ةرونملا ةنيدملا حرس ىلع ىشرقلا رهف نب زرك راغأ دف هلسرأ

 ( هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر راسو «ةثراح نب ديز ةرونملا ةنيدملا ىلع لمعتساو هيل | ملسو هيلع ىلاعت

 | مهكردي مل ة ودب ارجادعب نور انك قكار هردب ةيعأن نق نرفع لاعب نار غلب جي «ملسو
 ( ةيقب اهب ماقأف ة ةرونملا ةنيدملا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عجر مث «ةليضفلاو ناميإلا شيج

 | اهيف الاتق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر قلي مل ىتلا ةوزغلا هذه ىمستو ؛نابعشو بجرو ىدامج

 | موي ميركلا هباتك ىف ىلاعتو هناحبس هللا اهامس ىتلا ىربكلا ردب ةوزغ لباقم ىف ىهو «ىلوألا ردب ة ةورعب

 أ دقلو' ا ل
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 : شحج نب هللا تبع ةيرش

 نيذلا ملاس ةرونملا ةنيدملا ىلإ ءاج امدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ تملع دق - 4
 هللا ىلص هتاوزغ نأ تيأر دقو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هبناج نم ةربلا فالحألا مهعم دقعو ؛اهيف نوميقي

 ةرفانلا بولقلا نيب فيمتو «ذخؤت قيثاومو ملس اهيف ناك نكلو لاتق اهيف نكي مل ىلوألا ملسو هيلع ىلاعت
 اهلخدي نأ ريغ نم قرشتف «قحلا بلطب سوفنلا صلخت نأ فيلأتلا ءارو نأ ذإ ءاهرفك ىلع ترمتسا ولو
 . ةرفنلا مالظ

 قافن ريغ نم ةدوملب ىقلت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ءيجم تناك نم لئابقلا نمو
 مدق ل١ : لاق هنأ ءصاقو ىبأ نب دعس نع هدنسسب دمحأ مامإلا ىور دقف ةنيهج ةليبق مهنمو «ةبيرالو
 قثوأف ءانرهظأ نيب تلزن دق كنإ :اولاقف «ةنيهج هتءاج ةرونملا ةنيدملا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 ؛ةئام انكو ءبجر ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر انئعبف اوملسأف مهل قئوأف انموقو كينأن ىتح
 ,ةنيهج ىلإ انأجلف ءاريثك اوناكو ؛مهيلع انرغأف ةنيهج بنج ىلإ ةنانك ىنب نم ىح ىلع ريغن نأ انرمأ
 ؛ مارحلا رهشلا ىف مارحلا دلبلا نم انجرخأ نم لئاقن امنإ انلقف ؟ مارحلا رهشلا ىف نولناقت مل اولاقو انوعنمف
 م1 ل ا اعين لو نا لو ورشا ىف ىلع: انني لاق دوران عيل اهني لاق
 وهف اميش ذخأ نم كاذ ذإ ءيفلا ناكو ءاهعطتقنف «شيرق ريع ىتأن لب ال «ىعم سانأ ىف (شحج نب هللا
 نابضغ ماقف ؛ ربخلا هوربخأف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ انباحصأ قلطناو «ريعلا ىلإ انقلطناف ؛هل
 ةقرفلا مكلبق ناك نم كلهأ امنإ «نيقرفتم متعجرو ءاعيمج ىدنع نم متبهذأ : لاقف ,هجولا رمحم

 . 6 شطعلاو عوجلا ىلع مكربصأ مكريخب سيل الجر مكيلع نشعبأل
 ةدايز ضعب عم هلثم ىور دقو ؛هيف نعطلا فرع نم هدنس ىف سيلو ؛دمحأ مامإلا دنع ةياور هذه

 ركدتسا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ثيدحلا نتم ىف دازو «ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا دنسلا ىف
 ري

 : رومأ ةثالث ىلع لدي ىقهيبلاو دمحأ نيمامإلا ةياورب ثيدحلاو

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةرصنل تدعتساو «تانيبلا تدب ذإ تنمأ ةنيهج نأ نم ءاج ام - اهلوأ

 . ملسو هيلع

 مارحلا رهشلا ىلإ اوهبن امدنع اوددرتو «لاتقلاب اومه نإو ءالعف اولتاقي مل نيملسملا نإ أيناثو
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 ىلع ثعابلا وه اذه لعلو ؛مودقلا ةبهأ ىلع شيرقل ريع ةمث تناك هنأ - ثلاغلا رمألاو

 هيلإ | تراشأ ىذلارمألا نإف ؛ثيلحلا ةمئأ نم نامامإ اهبلع فنا ىتاةيلورلا هذه رمأ نم نكي امهمو ؛ةيرسلا

 قاحسإ نبا 000 «شحج نب هللا دبع ةرمإب تراس ةيرسلا نأ وه ةياورلا كلت

 ءراصنألا نم دحأ نكي ملو «نيرجاهملا نم اوناكو «مهئامسأب مهدع دقو « ةئام اونوكي ملو ةينامث اوناك

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هررق دق . دودحلا ددعلا اذه لعلو ءاهركذ قبس ىتلا تاوزغلاو ثرعبلا لك نأشك

 ؛فالتخالا دعب ددعلا لق املكو «هبابسأ نم ناك ةئاملا ددع لعلو ؛فالتخالا ىأر نأ دعب ملسو هيلع

 ددعلا رصق ىلع لدي ال صنلا نأ ىلع .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ررق امك كالهلا ةقرفلا ىفو

 نأ قاحسإ نبا ركذ دقو « ؛ليلقلاب سيل ددع عم نيروكذملا ءالؤه مهيف نأ ىلع لدي امنإ ,ةينامث ىلع

 ريسي ىتح هيف رظني الأ هرمأو ةبرسلا ريمأ شحج نب هللا دبعل اباتك بتك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 ءاذي لزق تح نأقا ىباتك ىف ترظن اذإ :هيف هيف اذإف «باتكلا حتف نيموي مهب راس املف ؛هيف رظني مث «نيموي

 اعمس : : لاق «باتكلا ىف رظن املف «مهرابخأ سانلا نم ملعتو ءاشبرق اهب دصرتف فئاطلاو ةمركملا ةكم نيب

 هركتسأ نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىناهن دق لاقو «باتكلا ىف امب هباحصأ ربخأو «ةعاطو

 انأ امأف «عجريلف كلذ هرك نمو «يعم قلطنيلف اهيف بغربو ةداهشلا ديري مكنم ناك نمف « ؛مكنم ادحأ

 . ضامف

 ىف الإ نوكي ال هنإف «ريبختلا كلذ ناك ام الإو ؛ةينامث نكي مل ددعلا نأ ىلع لدي رييختلا اذه نإو

 . ةينامث ىف نوكي نأ ةداعلا ىف نكمي الو ءايبسن ولو ريبك ددع

 دارأف ٠ بولقلا ضعب ىف انهو هببس نوكي دق ذإ «قارتفالا لبق نم ناك ام «ريبختلا كلذ لعلو

 00 مزتعا نم الإ ريسي الأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل
 .زاجحلا قيرط ةكلاس ءاهريمأ ةرمإب ةيرسلا تراس. هلامتحا

 ناكو «نيمدقملا ةينامثلا نم اناكو ناوزغ نب ةبتعو صاقو ىِبَأ نب دعس مهنع لض نكلو

 .''' هبوكر ىف نابقتعي ريعب امهعم

 . اهيلإ ايدتهي نأ ىف ءاجر ناكو «تراس ةلفاقلا نكلو

 ىمرضحلا مهيلاومو شيرق نم اهيف اريع دجو ىتح ,هباحصأ نم ىقب نم عم هللا دبع ىضم

 ىلوم ناسيك نب مكجلاو «لفون هوخأو «ىموزخما ةريغملا نب هللا دبع نب نامثعو «دابع نب هللا دبع نبا
 . ةبعش نب ة ةريغملا

 قلن الاب النقا نا ةلاظب قاتلت «دقاو فعن يتلا حبل تل ا اوس
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 دق ةوبنلا ةيرس نم نصحم نب ةشاكع اور مهنكلو «مهءاقل اوباه ءريعلا باحصأ ةيرسلا ىأر ال
 . (مهنم مكيلع سأب ال «ةرمعلا نووان ىأ هرامع اولاقو اونمأف هسأر قلح

 ىبنلا اهنيب ىتلا مرحلا رهشألا عبار وهو «بجر رخآ ىف اوناك دقو «ةيرسلا لهأ نم ةباحصلا رواشت
 .نابعشو ىدامج نيب ىذلا بجرو «مرحماو ,ةجحلا وذو ةدعقلا وذ اهنأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 الو ؛مهيلع نوعنتميف «مرحلا نولخدي لئنيحو ؛ةليللا هذه ؛مهنوكر تي مأ «مارحلا رهشلا ىف نولتاقيأ اوددرت

 ظ . مارحلا بجر نم «ةيقابلا ةليللا هذه مهراظننا نكمي

 اورسأو . هلتقف ىمرضحلا نب ورمع ةيرسلا دحأ ىمرف ؛لاتقلا ىلع عامجإلاب ىروشلا تهتناو
 , هللا دبع نب لفون «موقلا نم تلفأو ءناسيك نب مكحلاو ةريغملا نب هللا دبع نب نامثع

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اومدق ىتح نيريسألاو ريعلاب ةيرسلا تداعو

 : مارحلا رهشلا هف لاتقلا

 عم نكلو «نيريسألاو ريعلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةيرسلا تمدق - 4
 دق تامرحلا مارتحا ىلع صيرحلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرو مارحلا رهشلا ىف لاتق ناك كلذ
 ءريعلا عيزوت فقوو ؛ « مارحلا رهشلا ىف لاتقلاب مكترمأ ام :٠ مالسلاو ةالصلا هيلع مهل لاقف « كلذ نم منت
 نيذلا مهناوخإ نم مئاللا مالكلا ناكو ءاوكله دق مهنأ اونظو ؛موقلا ىديأ ىف طقسأف درهما سيخ

 ْ . مه ءالب اولبي ملو ؛لاتقلا ىف اوكرتشي مل
 املف ءهبحاصو صاقو ىبأ نب دعس دوعي ىتح امهقالطإ مالسلاو ةالصلا هيلع فقوف ناريسألا امأ

 | امهقلطأ اداع

 > «شيرق نم نوكرشملا اهب رهاج «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىلع عينشتلا نم ةمئاق تماق دقو
 لاومأ نم اوذخأ ام لباقم ىف تذخأ ىتلا ريعلا مهكرح امنإو «كسانملاو ؛تامرحلا مارتحا مهكرح امو ٠ْ

 ( مهنم صاصقلاو مهييدأت ىلوتت ةوق مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم نوكي نأ نم ظيغلا مهكرحو ؛ نيرجاهملا

 ةالصلا هيلع ادمحم نأو «تامرحلا نع نيعفادملا رهظمب اورهظف (هرجف جلبنا لف ديدج رمأ أدتبا لق هنأو

 تيبلا تامرح اوكهتناو «مهنيد نع نيملسملا اونتف نيذلا مه مهنأ اوسنو ءاهنونوصي مهو اهكهتني مالسلاو |
 . لالح رهشو مارح رهش نيب ءاذيإلا اذه ىف نيقرفم ريغ نمآلا ىلاعتو هناحبس هللا مرح هنأ اوسنو ؛مارحلا
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 نم مهبولق هب رغنت ام مههاوفأ نم نورثني اوذخأف مهطيغ ىفشت نال ةيمرف اهردجو لق ةزهجاز

 . ربكأ مهرودص ىفخت امو .مهفونأ مغر مههاوفأ نم تدب نكلو «ءادتبا اهوفخأ مالسإلل ةرادعو نحإ
 : ىلاعتو هناحبس هللا هلوق لزن ىتح تارسح بهذت مهسوفن داكت راهطألا نودهاجلاو ءاذه ثدح

 هللا ليبس نع دصو ءريبك هيف لاتق لق ءهيف لاتق « مارحلا رهشلا نع كنولأسي)
 ,لتقلا نم ربكأ ةنتفلاو ءهّللا دنع ربكأ هنم هلهأ جارخإو ءمارحلا دجسملاو هب رفكو
 .(؟1١/ - ةرقبلا» «اوعاطتسا نإ مكنيد نع مكودري ىتح مكنولتاقي نولازي الو

 سيل هنإو «نيرفاكلل امساح اعطاق ادرو نينمؤملل امالسو ادرب تاميركلا تايآلا هذه تناك
 لتقو «ىلاعتو هناحبس هللا ليبس نع دصو مارحلا دجسملابو هللاب رفك نم «تامرحلا اوكهتنا نيذلا كئلوأل
 . مرحلا رهشألا كاهتنا ىف اوملكتي نأ - مارحلا تيبلا ىف

 ةنيدمملا ءانف ىلع ءادتبا اوراغأ دقف «نوكرشملا مه لاتقلاب اوأدتبا نيذلا نأ ملعي نأ بجي هنأ ىلع
 ؛مهيلع ةركلا اود يعيل مهوكرتي نأ ناميإلا لهأل ناك لهف؛ ءارارفاورفو ءابرأم اولاني مل مهنإ معن ؛ةرونل

 . مهراد رقع ىف مهوزغيل مهوكرتي نأ نكمي ال
 نول تناك دّقف «ىربكلا ردبل اصاهرإ ةوزغلا هذه 205 دنا ءرتإلا وكانو

 . نونمؤملا اهيلع ىلوتسا

 تاوزخغلا هذه تناك أكامل
 [ عبرأ تجرخو «تارم ثالث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تاوزغ تجرخ دق - 3

 ةديبع ةيرس ىف صاقو ىبأ نب دعس هلسرأ امهس الإ تاوزغلا ىف الو ءايارسلا ىف لاتق لصحي مل تايرس

 امهس تناكو «شحج نب هللا دبع ةبرس ىف ىمرضحلا نبا لتق امهسو «بلطملا دبع نب ثراحلا نبا

 | ام نيب نم وه لام ذخأل ةلواحم ىمسي امنإ ءالاتق كلذ ىمسي نأ نكمي الو ؛ريعلا ذخأل ؛ةرئاع

 .هللا نبر اولوقي نأ الإ قح ريغب مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ ذإ «نينمؤوملا نم نوكر ملا هبصتغا
 ووجب ديم هاما يوجب

 005 ياعرب ارا كنوع يريد ذي ايدل يلع ىلا تأ
 | نم هب ىلاعتو هناحبس هللا هديأ ام راهظإ ىلع لمعي نأ دبال ناكف « قحلا ةوق عمجي الإ وه امو ءرمألا رهاظ
 نأ دبال مهنإف ءابغر اهقيرط ىف ةوعدلا اوكرتي مل اذإ مهن أو «ةكوش قحلل نأب نيملاظلا رعشت نأ عيطتست «ةوق
 اذان 1111 11 ة 1161114111 01 1 1 1 1< ذيل

 / 2 5 1 ! 1 ف ١ ١
 ياي ااا

9 

 يي يايا يي ايطالية ياطاطبلا
. 

 ريوورورورووروررعر و رورورووووبوودوووومووودوددود

 17 اعل

 )0526 بوح جس سوح وح وجو وج جس وج حت جا جوج حجب وت سوح حو وج با بوب سو سب سون وص ثا  ج ص سو انشاد



 كغ يي ااا خذ زذز ز ]1 1 1 ز1 1 1ذ1ز1ذز1ز1 1 ز1 1 ز1 1 1ز1 1 ز1 1 ز1ز1ز1ز1 2ز1 1ز1ز2ز12ز1ز12ز>1 >0 >2 >0 >ز>0>ز0 >0 ز>ز0 ز2 >0 ز> 0 ز ز زا

 دنع درتي لطابلا لعجم لقألا ىلع وأ «لطابلا ىذأ فكت ةلوص نم هذه ىف قحلل دبالو ءابهر اهوكرتي
 كلتو ءايارسلا هذه تناكف . فويسلا ةلصلص ىشخي هنإف ءريمضلا توص شخي مل نإ هنأو «هاذأ لازنإ

 ؛ةمئان تناك رئامض ظقيتستلو «اهليبس ىف ريست قحلا ىلإ ةوعدلا اوكرتيل قحلا ةلوص نم رهاظم تاوزغلا
 نم ففخبف «ةرقلا ةلجلج ىأر اذإ ظقيتسي هنكلو «قيفرلا عداولا قحلا توصل عمتسي ال ام رئامضلا نمف

 . هيلع بتك دق لالضلا نكي مل نإ ةيادهلا قيرط ىف ريسي نأ كلذ عبتيو «ىذألا ةدح

 . ءاهداهو نوفرعتي ةيبرعلا دالبلا ىف نينمؤملل ةسارد انه ناك دقف «لاتق نكي مل اذإ هنإو -

 «مهنكاسمو ؛مهتيبخأ ىف بارعألاب اهيف نوقتليو ءاهفرعي نكي مل نم اهفرعيف ءاهلهاجم نوسرديو ءاهلابجو
 . اهنايبو اهحيضوتو اهيلإ لوقعلا هيجوتو ءاهملعي نكي مل نمل ةوعدلا نالعإ كلذ ىفو

 هللا ىلص ىبنلا اهب ثعب ىتلا ايارسلا ىف نونمؤملا كئلوأ اهلوجي ناك ىتلا تالوجلا هذه ىف نإو

 رزنلا الإ اهيف بعشلل ناك امف «مهيف ءاينغألا راجتلل الإ تناك امو «شيرق ريع رياسمل افرعت ملسو هيلع ىلاعت
 نم تلق دقو ءاوبصتغا ام لدب اذه نوكيل الإ ءاهذخأل شيرق ريع عبتت ىتلا ثوعبلا كلت تناك امو «ريسيلا

 اذه ىف نييسايسلاو نيبراحناو نيبتاكلا تارابع ىف ىرجي امك ءايداصتقا اراصح نكي مل كلذ نإ «لبق
 الف ءاهقزر دراوم ىف اهنوداعي ىتلا ةمألا ىلع قييضتلا هب دصقي انرصع ىف هتاملك ىرُجم ىذلاك .راصحلا

 ىف كلذ ناك امو ؛هلك بعشلا قيضلا معي ثيحب ؛نارمعلاو ةايحلل ةيرورضلا داوم ا الو «ماعط اهيلإ لسري
 نوموقي اوناك نيذلا راجتلا ةبراحم ىلإ هاجلالا ناك امنإ هتاوزغ ىف الو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ايارس

 ؛هباحصأ ءاذيإ ىف اوكرتشاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اوبراح نمم مهلك وُأ مهلجو «ةراجتلاب
 «ميقسلاو ءىربلا معت ةيداصتقا ابرح مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف ناك امف ؛مهرايدو مهلاومأ نم مهجارخإو

 اولوقي نأ الإ قح ريغب مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا لاومأ بصتغا ملاظ لامل ةرداصم وه لب
 . كلذ لبق نم تايآلا انولت امك هللا انبر

 هناحبس هللا ىلإ ةوعدلا رشن نم اهيف ام عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تاوزغ نإو -

 ؛ءاويإلاو ةرصنلا ىلع تاقافتا تدع اهيفف ؛بولقلل فيلأت اهيف ناك ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ىلاعتو

 ىلإ مهاعد اذإ هورصني نأ ىلع ةرمض ىنب عم مالسلاو ةالصلا هيلع قفتا ( نادو ) ءاوبألا ةوزغ ىفق

 . هوعد اذإ مهرصنيو ةرصنلا

 هيلع هنيب ةرصانملا ىلع اقافنأ ةرمض ىنب نم مهئافلحو «جلدم ىنب عم دقع ةريشعلا ةوزغ ىفو

 . ىليهسلل فنألا ضورلا نم لبق نم هانلقن امك ٠ ننتك :ناتكب 0 ةالصلا

 لااا للا ل ا ا

 ملسو هبلع هللا ىلص نيببنلا مئاخ حلل
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 لهأل ةوق نوكتل اهفلأو ءابولق ازغ دقف «برحل زغي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك اذإو

 ءرفنت اليكل اهيلإ قحلا لوخد ىلإ ليبسلا وه بولقلا فلأت نأل ؛مهبولق ىلإ ناميإلا لحخديلو ؛قحلا

 تاوزغو «نيرجاهملا نم اهارمأف «نيرجاهملا نم اهدونج ناك اهلك ثدعبلا هذه نأ ظحاليو

 ملف ءدحأ راصنألا نم مهيف نكي ملو «نيرجاهملا نم اهيف دونجلا ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ظ

 ناك هنأ دبال ! كلذ ناك اذاملو ءردب ىف الإ راصنألا نم ادحأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا 5

 : تاذلاب هل دصق ريغ نم ايقافتا اذإ ءيجي ملو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنم ادوصقم

 ظ ظ : كلذ نع باوجلاو

 سانلا دشأ مهف «نيكرشملا كئلوأ نم مهتاماركو مهنادبأ ىف اوذوأ نيذلا مه نيرجاهملا نإ : الوأ

 مهنألو ؛مهريغ نم شيرق ءاقلب ىلوأ اوناكف ؛مهمكحل ةعيرش صاصقلاو مهوذآ نم صاصقلا ىف ةبغر
 نأ نايبل انيببت دشأ مهنم مهرارفو نيكرشم اب مهئاقل ىف اوناكف «مهلالذإ نوكرشملا دارأو اوفعضتسا نيذلا مه

 نم ديدانصلا لاح نوكت اذامو «عقوأو عورأ نوكي كلذ نإو ءضرألا ىف مهل نكم مهنأوءالع دق قحلا

 , هللا لوسر مهل لاق ىتح «باذعلا رح تحن همأ تنامو هوبأو وه ىذوأ دقو رساي نب رامع اوأر اذإ شيرق

 سوفن ىف كلذ عقو نوكي اذامف «« ةنجلا مكدعوم نإف رساي لآ اوربصا ) : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 . ىلاعتو هناحبس هللا نيكمتب مهل افقاو قالمعلا ارامع اوُأر اذإ ظالغلا

 مهلامب اوبلاطي نأب سانلا قحأ اوناكف /نورجاهملا مه مهرايدو مهلاومأ نم اوجرخأ نيذلا نإ : ايناث

 ِكئلوأ رش اورجاهي مل نيذلا مهئافعضو مهيلهأ نع اوفكي نأو ؛تبرخ ىتلا مهرايدو «ءبصتغا ىذلا

 . اوبستكا امب ءازج مهرمأ لابو مهوطعيوأ ةاتعلا

 ىلع ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دهع نأ - اهتوقو بابسألا ةدمع وهو : اغلا

 نأ ىلع صنلا كلذ ىف نكي ملو ؛ مهتايرذو مهءاسنو مهسفنأ هنم نوعنمي امم هوعنمي نأو ةرصنلاو ءاويإلا

 هللا ىلص ىبنلا دري ملف «ملسلا برحلا ىف هعم نونوكي مهنأ انمض مهف نإو ؛برح ىف هعم اوجرخي
 ىلإ مهعدي مل اذلو هيف ليوأت ال احيرص اصن دقعلا هيلع صن ام ريغ ىف هعم اوجرخي نأ ملسو هيلع ىلاعت

 . دودحنا وزغلا اذهل ةبسنلاب ءانغ نيرجاهملا ىف ناكو ءايارسلا كلتو تاوزغلا هذه ىف هعم جورخلا

 نوكتل ؛مهراشتسا فلألا تزواجم هتلع نيكرشملا نم فيثك شيج ءاجو ءدجلا دج ال كلذلو 20

 اهداتعو اهلجرب شيرق نم مادقإلا دنع تناك ةراشتسالا كلتو ؛برحلا ىف اوكرتشي نأب اضر ةباجإلا

 قئوأ وهو ؛مهناميإ هيلإ مهعفد ام ىلعو ؛مهيف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاجر دنع اوناكف ءاهسرفو
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 موصلا ضرفو ةلبقلا ليوحت
 دقعو «ثوعبلا لاسرإو برحلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لمع نكي مل - "1

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لمع كلذ نكي مل اهلوح امو ةرونملا ةنيدملا نوئش ميظنتو ؛تادهاعملا
 هناحبس هللا نم ىحوب ةلودلا ميظنت كلذ عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لمع ناك لب ءطقف
 ؛ ىلاعتو هناحبس هللا نم ىحوب داهجلا لصأف «ىحوي ىحو الإ وه نإ ءىوهلا نع قطني ناك امف «ىلاعنو

 هلثمب موقيل ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ كلذ لكو ةيذيفنتلا تابيترتاو ةيئزجلا تابينرتلا نكلو
 هيظنت نكي ملو «ةنسح ةوسأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىف هلو «ىحولا عاطفنا دنع هدعب نم
 ةيعامتجالا تافيلكتلاو «تادابعلا نم ىلاعتو هناحبس هللا نع اهاقلتي ىتلا تافيلكتلا تناك لب ءطقف ةلودلا

 .الفاكتم اعمتجم نوكي ىذلا ىعامتجالا طبارتلا رصانع دشُأ هطبرت ىوق كسامتم ىعامتجا ماظن ىف «ةدحتم ةرق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عابنأ نم لعجتل ةيوق احور ىبرت نأ اهنأش نم ىتلا
 رطشلا وأ ءناضمرو بجر نيب ام ىرحألاب وأ :ةرخآلا ىدامج نيب ام ةرتفلا تناك كلذلو

 ! منجا ةيوقتو سفنلا ةيوقتب لصتت ةدابعلا نمرومأ ةيعرش نامز ةرتفلا كلت تناك هنم ربكألا

 : نيبنس امك نايعامتجا ناضرف امهو «رطفلا ةقدص ناضمر موص عم ضرفو «لاضمر موص

 . ةلازإلا هذه بابسأ ىف ذخألا وأ «مانصألا ةلازإب ىلاعتو هناحبس هللا نم ناذيإ ةلبقلا ليوخمو

 ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ ةلبقلا ليوحت
 . اهل ناك نإو ؛تاولص سمخ اهنأ ىلع جارعملاو ءارسإلا دعب ةالصلا تضرف امدنع - 575

 ,سدقملا تيب ىلإ ماشلا ىلإ نيملسملا ةلبق تناك ءاههجو ىلع تميقأ نإ «ةالص نيسمخ باوث
 ىلصملا ناكف «سدقملا تيب ةيحان ىلع ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ هاجيالا نوكيف «ةفيرشلا ةبعكلا طسوتن نكلو
 ظ . هبر رمأب نيتلبقلا نيب هتالص ىف عمجي

 كرت لقو ؛نيتلبقلا ىدحإ رابدتسا نم دبال لب ءانكم عمجلا نكي مل ةرونملا ةنيدملا ىلإ ر جاه املو

 نذؤي ام ةمث نكي ملو «ناثوالا اهب طيخم ةفيرشلا ةبعكلاو «ةمركملا ةكم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ءاهب ةطيحما ناثوألا لابقتسا نم ولخي ال اهلابقتسا ناكف ءاهلاوزب رومألا نم
 ! اهنع مانصألا لوزت نأ ىلع اصيرحو «ةلبقلا ىه ةفيرشلا ةبعكلا نوكت نأ ىلع اصيرح ناك
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 . نذؤي مل ىلاعتو هناحبس هللا نأل ءاتقؤم سدقملا تيب ىلإ ةلبقلا نوكت نأب ىلاعتو هناحبس هللا هرمأ دقو

 نأ ىأر هبر رمأب ملع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لعلو ؛هياع ىه امع ةفيرشلا ةبعكلا جرخت نأ

 ناذيإ اهيلإ هاجحالا نأو «ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ ةياهنلا نأو تقؤمرمأ ةفيرشلا ةبعكلارابدتساو ءسدقملا تيب لابقتسا
 . مارحلا تيبلا ةراهطو ؛ناثوألا ةلود باهذب

 تقولا برقي نأ ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ عرضي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك كلذلو

 نألو «ءايبنألا ىبأ ميهاربإ ةبعك ىلإ ةدوع ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ ةدوعلا نأل «ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ ةدوعلاب دوعوملا

 رمع ىف ناك نإو ءرصق وأ لاط نمز دعب نائوألا ةلازإب ناذيإو «ىلاعتو هناحبس هللا رصنب ناذيإ اهيلإ هاجتال

 . اريثك سيل باسحلاو نينسلا

 برقي نأ ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ عرضي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك تقولا اذه ىفو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نأ هانعم سدقملا تيب ىلإ ةلبقلا لعج نأ نومهوتي دوهيلا ناكو «ديعبلا

 «دقتعت مث لاخت مث ليختت ىتلا مهسوفن ىف نكس لطاب مهو وهو «ليئارسإ ىنب ءايبنأ نع اجراخ نوكي ال
 . مهينامأ عم قفنتوأ مهل ىنامأ نوكت نأ ىلع الإ ةنايدلاب نونمؤي ال نيذلا تانايدلا باحصأ نأشك

 | ىلع هناحبس هللا نذأ دق «ناقرفلا موي اهموي ناك ىتلا ناثوألا ةلود لاوزب ناذيإلا ناك رالي ]يذق

 : ىلاعتو هناحبس هللا لوق لزن ذإ ,ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ ةلبقلا ةداعإ ىرحألاب وأ «ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ ةلبقلا ليوحتب

 أ قرشلل هلل لق ءاهيلع اوناك ىتلا مهتلبق نع مهالو أم سانلا نم ءاهفسلا لوقيس ١

 | ارنركتل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو *ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم ىدهي ,برزغملاو

 اهيلع تنك ىتلا ةلبقلا انلعج امو ءاديهش مكيلع لوسرلا نوكيو «سانلا ىلع ءادهش

 2 ؛هيبقع ىلع بلقني نمم لوسرلا عبتي نم ملعنل الإ
 ىرن دق *ميحر فوءرل سانلاب هللا نإ ءمكناميإ عيضيل هللا ناك امو ءهّللا ىده

 دجسملا رطش كهجو لوف ءاهاضرت ةلبق كنيلوئلف ءءامسلا ىف كهجو بلقت

 1 هنأ نوملعيل باتكلا اوتوأ نيذلا نإو «هرطش مكهوجو اولوف متنك أم ثيحو ؛ مأرحلا

 الكي باتكلا اوتوأ نيذلا تينأ نكلو *نولمعي امع لفاغب هللا امو ؛مهبر نم قحلا

 | تعبتا نثلو ؛ضعب ةلبق عباتب مهضعب امو مهتلبق عباتب تنأ امو ؛كتلبق اوعبت ام ةيآ

 ( نيملاظلا نمل اذإ كنإ ملعلا نم كءاج ام دعب نم مهءاوهأ

 .(45١ه:575١1- ةرقبلا)

 : نيرمأ ىلع لدي وهو صنلا اذهب «ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ ةلبقلا ليوخت ناك
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 مهنأو ءاهيلع اوناك ىتلا مهتلبق نع مهالو ام : نولوقي اوناك نيذلا مه باتكلا لهأ نأ : امهدحأ
 . سدقملا تيب ةلبق نوعبتي اوناك نينمؤملا نأ ذإ «نيحرف اوناك

 لاوزب لوزي انقؤم امكح ناك سدقملا تيب ىلإ ةلبقلا لعج نأ ىلإ ريشي ةيآلا صن نأ : امهينا
 هناحبس هللا نيب دقو «مولعملا هتقو ءاهتناب تقوم مكح ءاهتنا هنكلو «خسن هنأ دقتعن ال كلذلو «هببس
 هالو كلاعتز

 ,فالتخالا اهرهاظ تاياور اذه ىف تيور دقتل ! ! ليوحتلا هيف ناك ىذلا تاقيملا فرعت نأ ىقب
 ناك مأ بجر ىف ليوحتلا كلذ ناكأ فالتخالاو ,ةرخآلا ىدامج دعب تناك اهنأ ىلع قافتالا نكلو
 ىف ناك هنأ ىورو ,بجر ىف ناك كلذ نأ سابع نب هللا دبعو ملسأ نب ديزو ةداتق نع ىورف نابعش ىف
 امو «شحج نب هللا دبع ةيرس دعب تناك اهنإ لوقي ذإ ءكلذ ىلإ ءيموي قاحسإ نبا مالكو «نابعش
 : ماقملا اذه ىف لوقيو بجر رخأ ىف تناك

 ىلع نابعش ىف ةلبقلا تفرص لاقيو ءشحج نب هللا دبع ةوزغ دعب تناك قاحسإ نبا لاق»
 ريرج نبا لوقلا اذه ىكحو .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص «هللا لوسر مدقم نم ارهش رشع ةينامل سأر
 ىلع «نابعش نم فصنلا ىف تلوح امنإ :مظعألا روهمجلا لاق .. ةباحصلا نم سانو ؛سابع نبأ نع
 فصنلا ىف ءاثالثلا موي تلوح اهنأ ىدقاولا دعس نب دمحم نعو .. ةرجهلا نم ارهش رشع ةيااهقا ار
 . نابعش نم

 اذإ الإ ةياور ىلإ هجتيل روهمجلا ناك امو «ريثك نبا ررقي امك ؛مظعألا روهمجلا ىأر هنأل كلذو نابعش نم فصنلا ىف اهنإ لوقت ىتلا ةياورلا هذه ىلإ ليمي هنأ «ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقف نكي امهمو
 وأ عطاق ليلدب تب اذإ الإ دري ال لوبقلا ءاملعلا مهيفو سانلا هاقلتي ام نأ امئاد انيأرو ءاهتحص هيدل تتبث
 0 اا . هنالطب حجار

 عم قفتي هب لافتحالاو «كرابم موي هنأ ساسأ ىلع نوملسملا هب لفتحي نابعش فصن نأ ايأر دق انإ
 ةحرف وه ذإ ءسدقم امهالكو «ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ سدقملا تيب نم ةلبقلا هيف تلوح ىذلا مويلا هنوك
 ظ . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مدقم وأ «ةرجهلا نيب ةدملا ردق ريثك نبا نأ ظحالن اننأ ىلعو
 ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مدقم تقو نم رهشألا ددع ءارقتساب هنإو ءارهش رشع ةينامئب
 عيبر نم رشع ىناثلا ةليل ىف تناك ةرجهلا نأ كلذ ءارهش رشع ةينامث ىضم دق نوكي ال نابعش فصتنم
 . امايأو ارهش رشع ةعبس نوكي ابجرو ؛ةرخآلاو ىلوألا ىدامجو ىناثلا عيبر انبستحا اذإف ؛لوألا

 وطلال الطلاسم ازانافاال الااااللالطاازاالااانانارل اللا قتال مالطا لالالالا لالالالا لالالالا الات ملال للا طلللططلا طلال

 ملسو هيلع هللا ىلح نيببنلا مئاخ
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 ناضمر موص
 ىف ناك كلذ نأ ريرج نبا ىور دقف ءناضمر موص ةضيرف امأ «ةلبقلاب قلعتي ام اذه - 1/6

 . كرابم رهش وهف «ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ ةلبقلا ليوخت هيف ناك امك نابعش

 : راودأ ةثالث تذخأ موصلا ةضيرف نأ ىور دقو

 دجو دقف «ةرونملا ةنيدملا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مدق امدنع تناك :لوألا رودلا

 هيلع لاقف «ىسوم هيف ىلاعتو هناحبس هللا ىجم موي اذه :اولاقف ؛هنع مهلأسف «ءاروشاع موي لوموصي دوهيلا

 مهفي دقو «لوآلا رودلا وه اذه .همايصب سانلا رمأو ؛هماصف «مكنم ىسومب قحأ نحن : مالسلاو ةالصلا

 هللا ىحو كلذ عم ردقن نأ دبال نحنو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا داهتجاب ناك كلذ نأ هنم

 هللا ىحو لزن دق نكي مل نإ ةدابعب سانلا رمأيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك ام الإو «ىلاعتو هناحبسم

 مكيلع بتك اونمأ نيذلا اهيأي) : ىلاعتو هناحبس هللا لوق لزن امدنع :ىناثلا رودلا

 | نمف ؛تادودعم امايأ *نوقتت مكلعل مكلبق نم نيذلا ىلع بتك امك ؛مايصلا

 متنك نإ مكل ريخ اوموصت نأو ؛هل ريخ وهف اريخ عوطت نمف ؛نيكسم ماعط

 ظ ( 184187 - ةرقبلا ) «نوملعت

 : اذهو «رطفي نأ نيبو ؛موصي نأ نيب رايخب نمؤوملا ناك هنأ رودلا اذه ىف ريثك نبا لاق دقو

 نإ «هيدبنس رظن كلذ ىفو . هنع أزجأف ءانيكسم معطأ ءاش نمو «ماص ءاش نم ناكف ءرودلا اذه ىف هلوق

 ظ . ثلاثلارودلا ركذ دعب ىلاعت هللا ءاش

 رهشأ) :ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقف ءناضمر رهش ىف مايصلا ةضيزف ره : ثلاثلا رودلا ظ

 دهش نمف «ناقرفلاو ىدهلا نم تانيبو «سانلل ىده نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر

 هللا ديري رخأ مايأ نم ةدعف ءرفس ىلع وأ اضيرم ناك نمو ؛همصيلف رهشلا مكنم

 اده أم ىلع هللا اوربكتلو ةدعلا ارلمكتلو «رسعلا مكب ديرب الو «رسيلا مكب

 5 21ه 2 ةرقبلا ( «نوركشت مكلعلو

 . اوعنتما اومان اذإف ءاوماني ىتح نوبرشيو نولكأي اوناك مهنأ : امهادحإ
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 . اولكأي نأو مهئاسن ىلإ ثفرلا مهل حابأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ةريخألا ىهو : ةيناثلا لاحلاو
 هذه ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقو ءرجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مهل نيبتي ىتح اوبرشيو
 سابل نه ءمكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ» : ىلاعتو هناحبس هلوقب ةريخألا لاحلا
 افعو «مكيلع باتف مكسفنأ نوناتخت متنك مكنأ هللا ملع ؛نهل سابل متنأو «مكل
 مكل نيبتي ىتح ءاوبرشأو اولكو مكل هللا بتك أم اوغتباو ؛ نهورشأب نالاف ؛ مكنع

 الو ءليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث ءرجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا
 نيسي كلذك ءاهوبرقت الف هللا دودح كلت ,دجاسملا ىف نوفكاع متنأو نهورشأبت

 . (1817 - ةرقبلا»> «نوقتي مهلعل سانلل هتاأ هللا

 : ةدع حاون نم ريثك نبا ظفاحلا مالك ىف رظنن نأ انلو

 ةيدف مدقيو هرطفي نأو «موصي نأ نيب اريخم نمُؤملا ناك موصلا ةضيرف دنع هنأ ركذ هنأ ىلوألا
 ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو) :ىلاعتو هناحبس هللا لوق نم اذه مهف هلعلو ؛نيكسم ماعط
 -راطفإلاو موصلا نيب ريبخت نكي مل هنأ مهضعبل لقألا ىلع وأ فلسلل نيعبتم ىرن نحنو ؟نيكسم
 نيذلا اهيأي) : ىلاعتو هناحبس هللا لوق ىف ةدكؤم ةضيرفلا تتبث دقو ؛ةضيرفلا ىفاني كلذ نآل ءالوأ ٠.
 امايأ *نوقتت مكلعل مكلبق نم نيذلا ىلع تبتك امك ؛مايصلا مكيلع بتك اونمأ |
 ةضيرف نأ نايبو © بتكب» اهنع ريبعتلاب ةضيرفلا تدكأت دقف .(184 2147 : ةرقبلا) (تادودعم ٠
 ىلاعتو هناحببم هللا مالك دافأ مث «مهريغ ىلع تبتك امك ؛نينمؤملا ىلع تبتك ةمئاد ؛ةيلزأ ةعبرش مايصلا ٠.

 . لاوحألا لك ىف ةبولطم هللا ىوقتو ؛هللا ىوقت ىلإ ةعيرذ اهنأ |
 لدف ءرخأ مايأ ىف موصي نأ ضيرملا وأ رفسلاب صخخرتملا ىلع ضرف ىلاعتو هناحبس هللا نأ : ةيناثلا ٠ْ
 ولو «يضقت نأ بجي لب ءراذعأ تناك اذإ كرتتو توفت ال اهنأ ىلعو ءاهنقو مولعم ةدودحم مايألا نأ ىلع ْ

 . ميقا ضيرملاوأ رفاسملل كلذ نوكيو ءرخأ مايأ ىف ءاضقلا بجو امو انه رييختلا ركذل رييخت ةمث ناك ٠ْ
 «نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر رهش) اهقايس ىف ؛مايصلا مكيلع بتك ةيآ نأ : ةئلاثلاو ٠
 لب ؛ةخوسنم ىرخألاو ةخسان امهادحإ ءدحاو صن ىف ناتيآ نوكت نأ لقعي الف 6 185 : ةرقبلا ) ٠
 .ةدودعملا مايل انايب ناضمر رهش ىلاعتو هناحبس هللا لوق نوكي نأ وه قسنملا ىنعم ا ٠.

 ؛موصلا ىف ةقاطلا ىصقأ نوغلبي نيذلا اهانعم 4 هنوقيطي# : ىلاعتو هناحبس هللا لوق نأ : ةعبارلاو ٠ْ
 ظ , ةخيشلاو خيشلا ىلع قيطتي صنلا اذه نأ ىور دقو ؛ةيدفلا مهيلع نإف ءدعب نم ةداعإلاب مهل لبق الو ٠ْ
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 ضرسمب ضسيرملاو نمزلا امهلثمو «سابع نبا نع كلذ ىور دقو ءموصلا ىف ةقاطلا ىصقأ ناغلبي نيذللا
 . هنم ءربلا ىف ءاجر ال

 اوموصت نأو هل ريخ وهف اريخ عوطن نمف# : ىلاعتو هناحبس هللا لوق نأ : ةسماخلاو
 موص ال ؛عوطتلا موص وه اهنم حضاولا نأل «رييختلا ىلع لدت ال (144 : ةرقبلا) (مكل ريخ

 ظ .ةضيرفلا

 لكألا عنمي نأ ضرفلا ناك ؛ةضيرفلا دعب هنأ نم هركذ اميف ةصحاف ةرظن رظنن نأ ىقب

 تبني مل هنإ كلذ ىف لوقنو «رجفلا ىلإ حيبأ كلذ دعب نم هنأو ءمونلا دعب مهجاوزأ ىلإ ثفرلاو ؛برشلاو
 تباثلا لب ءامهريغو «برشلاو لكألا ةحابإ ىهتنت مونلا درجمب هنأ ىوبن ثيدح نم الو «ىنآرق صن نم
؛هوكردأ صن نم مأ ؛هومهف مهف نم اذه ناكأ «كلذ لعف قيقحتلا ىلع مهضعب نأ وأ «كلذ اولعف مهنأ

 

 نأ حجارلا نإف هدجج الف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع كلذ ىف ىورملا صنلا نع ثحبن انك اذإو

 مكنأ هللا ملع) :ىلاعتو هناحبس هللا لوق ىنعملا اذهل حشريو ؛مهعروت طرفل مهمهف نم كلذ نوكي

 بغارلا رسف دقو ءمكسفنأ ةنايص نوديرت مكنأ ىنعملاو (141 : ةرقبلا) «مكسفنأ نوناتخت متنك

 . .قيطتال ام اهفيلكتب سفنلا ةنايخ نأ ىرأ ىنإو «ةنايخلا ةرارم هنأب نايتحخالا ىناهفصألا

كت ملف هنيبو هحضوو رمألا ميركلا نآرقلا ححصف «هومهف مهف كلذ نأ ىرأ اذهلو
 الاح هله ن

 .٠ ةديدج
 قسن هب ةقلعتملا ةميركلا تايآلارخأ ىلإ مايصلا ةضيرف لوأ نم ةميركلا تايآلا نأ انمؤم دقتعأ ىنإو

 ظ . ملعأ هللاو «خوسنمو خسان اهيف سيل «دحاو

 رسطفلا ةاكز ةضيرف

 اهنأ ثداوحلا قايس نم ودبيو ءرطفلا ةاكز ىلاعتو هناحبس هللا ضرف ةئسلا هذه ىفو - 34

 | ةقلص ضرفب بطخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىور كلذلو ؛موصلا ةضيرفل ةعبات تناك

 ةيناثلا ةنسلا ىف ىأ اهيفو : ريثك نبا ظفاحلا لاقو «نيموي وأ مويب ةئسلا هذه ناضمر ىف راطفإلا لبق «رطفلا ظ

 | لوأ تناكف «ىلصملا ىلإ سانلاب ىلصف سانلاب جرخو «ديعلا ةالص مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىلص
 ٠ هل اهبهو رييزلل تناكو «ةبرحلاب هيدي نيب اوجرخو ءاهالصو ىلصملا ىلإ سانلاب جرخو ؛ديع ةالص
 ٠ْ . دايعالا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىدي نيب لمح تناكف ؛يشاجنلا

 | راعشإ «عماجلا دايعالا عمتجم ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىدي نيب اهلمح ناكو

 ٠ْ ةزعلا اهيف لب ءاهيف ةلذ ال ىلاعتو هناحبس هللا نوعب ةزيزع ةيوق اهنأو «ةدارعلاب موقت ىتلا ةيعامجلا ةدحولاب
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 هللا ىلص ىبنلا نأل «ىربكلا ردب ةعقاو دعب تعرش اهنأ ىخيراتلا قايسلا نم ودبي رطفلا ةاكز نأو
 ظ . نيمويوأ مويب رطفلا ديع لبق اهب بطخ ملسو هيلع ىلاعت

 | حجرألا ىلع نابعش ىف ناقرفلا موي لبق ضرف هنأ دكؤملا نمف ؛موصلا امأ

 تضر دق لاملا ةاكز ىمستو «لاملا ىف ضرفت ىتلا ةاكزلا نإ : لوقي نم نيرخأتملا ةاورلا نم نأ
 ريغ ركذ امك بصنلا تاذ ةاكزلا تضرف - ةيناثلا ةنسلا ىأ - ةنسلا هذه ىفو : لوقيف ؛ةنسلا هذه ىف
 . نيرخأتملا نم دحاو

 : رظنلاب نيريدج نيرمأ ركذن رطفلا ةقدصو ناضمر ىف مالكلا ىهنن نأ لبقو
 ؛ةدكؤم ةنس تسيل «ضرف اهنأب ديفي رطفلا ةقدص ىف ةدراولا ثيداحألا حيرص نأ : امهلوأ

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ هدنسب ىذمرتلا ىور دلو «ةيفنحلا رقي امك «ضرفلا نود ابوجو ةبجاو الو
 ثنو ركذ ملسم لك ىلع ةبجاو رطفلا ةقدص نإ الأ) ةمركملا ةكم جاجح ىف ايدانم ثعب ملسو هيلع

 5 مهنومي هنأل ءالؤه نم دحاو لك ة ز عفدي نأ ىنغلا ىلع بجي هنأ ىأ «ريبك وأ ريغص «دبعو رح ظ

 ةقدصب نيكاسملا صيصخت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيده نم ناكو ٠ : ميقلا نبا لاق دقلو ظ
 امنإ» : ىلاعتو هناحبس هلوق ىف ةروكذملا ىأ ةينامثلا فانصألا ىلع اهمسقي نكي ملو «رطفلا |
 نيمراغلاو باقرلا ىفو مهبرلق ةفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا ْ

 الو ؛هباحصأ نم دحأ هلعف الو ؛كلذب رمأ الو (60 - ةبوتلا ) «ليبسلا نباو هللا ليبص ىفو |
 اذهو «ةماع نيكاسملا ىلع الإ اهجارخإ زوجي ال هنأ ( ةلبانحلا ىأ ) اندنع نيلوقلا دحأ لب «مهدعب نم |
 حجرأ لوقلا ظ

 ؛مويلا اذه ىف لاؤسلا نع مهونغي نأب ديعلا حارفأ ىف نيكاسملا كارشإ ىنعم اهيف ةقدصلا هذه نإو ظ

 ؛موصلا نأل «ناقرفلا مويردب ةوزغ لبق ضرف مايصلا نأ : امهيلإ نيكل نتي هرألا ننرمألا قات"
 داهجلا ةدع نإف ,ةيسفنلا داهجلا تاودأ ىه هذهو ؛ةدارإلا ىلعيو ءربصلا حور ىمنيو سفنلا طبض ىبري |
 . ربصلاوه [

 5 . ناقرفلا مويوهو «دعب نم ءىجي امل اديهمت هضرف ناكف

 اقاوم ملط لانا طل لطال نراك للطلاب فاو املا ن للرواة طوطموما لزوم امم لا موبومر وسلم مالو او تاو الامومة لل الزور لقلة رط الازواج 111

 عوج 3 ملسو هيلع هللا ىلص نييبنلا متاخ ا

 3 ٠
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 ناقرفلا موي
 ىمظعلا ردب

 نم ىناثلا ماعلا لوأ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهب ماق ىتلا تاوزغلا تناك - ال

 اوذأ نم هي وانت ىوق هل تراص مالسإلا نأب شيرق راعشإل «هنم رمأب هباحصأ اهب ماق ىتلا ايارسلاو ؛ةرجهلا

 ..اريخاولاني ملف «مهداقتعا نع مهولوحيل مهوقهرأف «مهنيد نع ءافعضلا ةنتف اولواحو . هلهأ

 ؛مالمإلا دوجوب مهرعشيو «ةيبرعلا دالبلا لخاد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فرعتيل تناكو
 قيثاوم مهضعب عم مالسلاو ةالصلا هيلع دقع دقو «قحلا ةملك ىلع دعب نم مهعمجيل مهبولق فلأتيو

 ظ : مهبو مهل ةرصنلاو «ءادتعا مدع

 . ةوزغب نكلو ءاهلسري ةبرسب ال اشيرق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىقالي نأ كلذ دعب نم ناكو

 بقاوع اهعم نوردقي ةوق نيملسملل راص هنأ نوكرشملا ملعو ؛بابسألا تدهم دقو ؛هسفنب اهوزغي

 . مهرمأ

 جر أ دع ةمئق بلا ترص دقق «مهرت قيرط مهيلع عطاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ

 :ةدئاع وأ ماشلا ىلإ ةبهاذ مهل ةراجتب ملع نأ امف «ةدعلا اوذخأو ؛هلتقب اومه نأ دعبو ؛مهرايد نم نينمؤملا

 . اهيلإردابي ىتح

 اورسأ نم نوملسملا رسأو ءانفلسأامك ىمرضحلا نبا هتيرس ىف شحج نب هللا دبع لتق الو

 سارحب مهتراج نونصحي اوناكف شيرق نم نوكر شملا سحأ

 ة ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عراسو ءالناقم نيعبرأ وحن اهيلع ةراجتب شيرف تجرخ

 | لوسر ذخأف «شيرق نم لاملا ىوذ لاومأ اهيف تناكو «تتلفأ اهنكلو ءاهكرديل شحج نبا ةيرس
 . اهرابخأو شيرق رابخأ عبتتو ماشلا نم اهتدوع دنع اهدصرتي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ريغلا

 نوثالث اهيفو «ماشلا نم ةعجار ةلذاق شيرق ريع نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مع - 1

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ,مهيلإ نيملسملا بدنف ءالجر نوعبرأ وأ

 . (اهومكلفني ىلاعتو هناحبس هللا لعل ءاهيلإ اوجرخخاف , مهلاومأ اهيف شيرق ريع هذه١
 ردم ا ور ويرعوب يرجي ميمي مي وبول انني رييهيعب و وييمي مي عيجرلا رويومبمب هذ هومجمبيد مومن
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 ىلع ناك نإو ءمهضعب لقثو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءادنل ةباجتسا مهضعب فخف
 . ملو «نيكرشملاب اوقتلي مل مهنإف «ةقباسلا تاوزغلاو ايارسلا ىف ناك امك ءالاتق اوعقوتي مل مهنال ؛دادعتسا
 . لاتق نكي

 هاقلي نأ نم فوختي ناك «ريعب فلأ اهتلومح ىتلا ريعلا سأر ىلع ناك ىذلا نايفس ابأ نإو
 هللا ىلص ىبنلا رابخأ سسحتي ناك كلذلو ؛هولتقو ىمرضحلا نبا ريع اوذخأ امك ؛هوذخأيف نوملسملا
 ظ ظ . مهتاكرح فرعتيو ؛هباحصأو ملسو هيلع ىلاعت

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأب ءاربخ باصأ ىتح ؛نابكرلا نم ىقلي نم لأسي ناكف
 ىمرضحلا نبا هيل ام وه ريعلاو وه هاقليس ىذلا ريصملا نأ دكأتو ؛هريعو ؛نايفس ىبأ ءاقلل هباحصأ رفنتسا
 . هريعو

 : نيرمأ ىلإ شبرق ريع ىلع صرحلا هب عفد دقو

 . لاتقلا اهءارو نأ اوملعو ءاهنم ولاني ملو «مهنم تتلفأ دق ريعلااردجوف نيرجاهملا نم هعم ٠ نمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ءاجو ؛هريعب اجو « ردب قيرط نع لام هنأ - امهدحأ
 نمأ ىلع لمعيلو ءهعم ىتلا اهريع ىمحتل اهب ثيغتسي شيرق ىلإ لسرأ هنأ : ىناثلارمألا |
 ىلص دمحم ىلع ىضقي اشيج زهجيلو هباحصأ ىلعو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم نم قيرطلا |

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نأو «ريعلا هل ضرعتت ام نيبي ىرافغلا ورمع نب مضمض لسرأ ظ

 لوحو هعدج دقو هريعب ىلع افقاو «ىداولا نطبب خرصي مضمض بهذف ءاهل نوضرعتي هبحصو ملسو |
 2١ ةميطللا ةميطللا شيرق رشعم اي) : لاق مث «لوقي ام ىلإ مههبنيو ؛سانلا ىعرتسيل هصيمق قشو ؛هلحر ئ

 . ثوغلا ؛ثوغلا ءاهوكردت نأ ىرأ ال ؛هباحصأ ىف دمحم اهل ضرع دق ) نايفس ىبأ عم مكلاومأ ظ

 نع عافدلا نيمزتعم اوعفدني نأ ىلإ موقلا ةعفاد هب رهظ ىذلا رهظملا عم ةراحلا تاملكلا كلت تناك ظ
 عفادي نم هنع بيني رخآو «هسفنب جرخي نأ مزتعا لجر «نيلجر نيب ام شيرق تناكف ءاهذاقنإو ؛مهلاومأ |
 ريغ ذإ نايفس وبأ اهب اج دق ريعلا نأ مهغلب ةدعلا اودعأو اوزهجم دق مه امنيبو ءمهلك شيرق لامو هلام نع |
 ؛ مكر يع اوعنمتل متجرخ امنإ مكنإ) مهل لاق ذإ «ريعلا ةاجنب مهرشسي شيرق ىلإ لسرأف ءانرشأ امك قيرطلا |
 . « اوعجراف ,هّللا اهاجم دقف مكلاومأو مكلاجرو |

 امهريغو بيطلاو ريرحلا لمحت ىتلا لبإلا : ةميطللا [١١(

 ملسو ةيلع هللا ىلص نييبنلا مئاخ
 نحال



 بولق ىف فنعلاو دقحلا لجأل نكلو ءجورخلا هلجأ نم ناك ىذلا ببسلا بهذ كلذبو

 . « اردب درن ىتح عجرن ال هللاو9 : لاقف «ردب ىلإ ىضملا الإ ىبأ لهج وبأ مهسأر ىلعو ؛نيكرشملا ضعب
 : ةفحجلاب مهو لاقو «ةرهز ىنب ءافلح ضعب همالك درف

 ةامح ىف ناك و) لفون نبا ةمرخم مكبحاص مكل صلخو «مكلاومأ هللا ىجت دق ةرهز ىنب ايو

 ريغ ىلع اوجرخت نأب مكل ةجاح ال هنإف ءاوعجراو اهنبج ىل اولعجاف « ؛هلامو هتمعنب مترفك امنإو ( ريعلا

 . (دحاو ىرهز اهدهشي ملف ( لهج وبأ ىأ ) لجرلا اذه لوقي ام ال «ةعيض

 مهنم جرخي مل بعك نب ىدع ونبو «سان مهنم رفن دقو الإ نطب شيرق نم ىقب نكي ملو

 دقو ؛جورخلا ىف اددرت دجوت نأ اهنأش نم لاتقلل اوجرخ نيذلا فوفص ىف تارواحم تناكو
 متجرخ نو ءمشاه ىنب اي انفرع دقل) جورخلل دعتسا دقو ءبلاط ىبأ نب بلاطل ةرواحم ىف 00

 : عجر نم عم عجرو . بلاط كلذل بضغف (دمحم عمل مكاوه نأ أنعم

 الو «ريعلا نع عافدلل شيرف تالاجر تجرخ نأ دعب مهضعب نم عوجرلاو ددرتلا اذه ناك

 ! نأ اصوصخو ؛مهضعب عوجر عم «فالخلا كلذ هتمزع نم هنهن دق لاتقلا ىلع ارصم ىقب نم نأ كش

 ٠ْ . لاز دق جورخلا ببس
 ١

 | نيسمخ ىف لولذلا بعصلا ىلع شيرق تجرخ دقف ددرتلا كلذ رمأ نم نكي امهمو
 | نا نبرضي نايقلا مهعمو ؛ةبسحلا تزواجج لبإلا نم دادعأو « اهنودوقي سرف اتئام مهعم لتاقم ةثامعستو

 ١ ظ . نيملسملا ءاجهب نينغيو «فوفدلاب

 | لاولسدل لوسر رابخأ نم رطعلا ركذنلو ؛مهنايقو مهشيجو مهريعو ءالؤه كرا - اخذو

 | اذه لوحوأ ةثامئالثو ةعست وحنب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جرخ دقل .ملسو هيلع ىلاعت

يرفو ءاهركردي ملف «كلانه ريعلا اوقليل ءاردب نيدصاق راصنألاو نيرجاهملا نم ةرملا هذه ىف ناكو ءددعلا
 | اه

 ٠ 5 هعم نمو ريعلا اج كلذبو «هراسي ىلع اردب العاج ردب قيرط افلاخم نايفس وبأ

 [ ددعلا اذه ىف تجرخ دق اشيرق نأ رابخأ نم سس # امم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىببنلا ملعو

 ظ . ةلاحم ال برحلا اهنإو «ريفنلا ىقل دف ريعلا هنم رف ذإ هنأو ءلبإلاو سارفألا هيف بجل شيجب

 دق ورا روت دمع ىلا نر اع ربع أ ب ؛هدنج بولق عمجي لخأ كلذلو

 هعم اوجرخي نأ مهمزلي ال دهعلا نأ راصنألا مهفي نأ ىشخ نكلو ءراصنألاو نيرجاهملا نم قئثو هنإ «هناميإ

 .مهدلب ىلإ ءيجي مل ودع لاتقل هعم اوريسي نأ مهيلع سيل نأو ة ةرونملا ةنيدملا ىف مهد نإ دهعلا مهمزلي لب

 | ل ا يي ت يل يل ااا ا ا  ذ 1 1 1 1 :

 1 حس اثلا ءزجلا
 لان عون

 دكت كح شح حك جت حت حا ححاالا

1 



 ىلإ لصت ىنح كمامذ نم ءارب نإ - مالسلاو ةالصلا هيلع - هللا لوسر اي اولاق مهنأ دهعلا ةغيص نأ كلذ ٠
 . انءاسنو انءانبأ هب عنمن امم كعنمن انتمذ ىف تنأف انيلإ تلصو اذإف ءانرايد

 دارأ كلذل ؛بورحلا دنع نيقيلا نم دب الو جورخلاب مهمزلي ال دهعلا اذه نأ مهضعب مهوت امبرو
 .ريفنلل ال «ريعلل اوجرخ دقو «نطوملا اذه ىف هنورصني لهو ءاووآ نيذلا كئلوأ بولق ىف ام فرعتي نأ

 ؛ةروشملا نسح لجر ةروشمب رفظيل هباحصأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر راشتسا
 .ةصاخ ةفصب اراصنأو نيرجاهم هدنج لاح فرعتيلو

 نب رمع لاقو ؛لوقلا نسحأو ركب وبأ لاقف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر راشتسا
 ديري هنكلو ءامهمادقإو امهناميإب نقيتسم وهف «ركب ىبأو رمع لوق ديري ناك امو ؛لوقلا نسحأف باطخلا
 . مهءارو نم

 . لاقو افقاو ورمع نب دادقملا ماقف

 امك كل لوقن ال هللاو ءنحنف هللا كارأ ال ضما ١ - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر اي
 انإ ءالئاقف كبرو تنأ بهذا نكلو ؛نودعاق انهه انإ التاقف كبرو تنأ بهذا» : ىسومل ليئارسإ ونب تلاق
 ( هغلبت ىتح هنود نم ؛كعم اندلاجل دامغلا كرب ىلإ انب ترسول قحلاب كثعب ىذلاوف «نولتاقم امكعم

 . هل اعدو ءاريخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 لوألا دهعلا نأ نومهوتي دق نيذلا راصنألا ىلإ نئمطي نأ ىقبو «نيرجاهملا نم نقيتسا انهو
 كنأكل هللا : ذاعم نب دعس لاق. (راصنألا ديري) سانلا اهيأ ىلع اوريشأ : لاقف «جورخلاب مهمزلي ال
 . «لجأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق (هّللا لوسر اي انديرت

 كلذ ىلع كانيطعأو «قحلا وه هب تئج ام نأ اندهشو «كانقدصو كي انمآ دقل ١ : دعس لاق
 «كعم نحنف «تدرأ امل ( ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر اي ضماف «ةعاطلاو عمسلا ىلع انقيثاومو اندوهع
 امو ءدحاو لجر انم فلخت ام ؛كعم هانضخل هتضخف ءرحبلا اذه انب تضرعتسا ول ؛قحلاب كئعب ىذلاوف

 رسف ؛كنيع هب رقت ام انم كيري هللا لعل «ءاقللا دنع قدص «برحلا ىف ربصل انإ ءانودع انب ىقلت نأ هركن

 ءهدعو قدص دق ىلاعتو هناحبس هللا نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نمأ ذئدنع
 هطشنو ءدعس لوقب مالسلاو ةالصلا هيلع رس كلذلو :ددرتي ال هنأو «قحلابو هللاب نمؤي اشيج هعم نأو
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 رظنأ ىنأكل هللاو «نيتفئاطلا ىدحإ ىندعو دق هللا نإف ءاورشبأو اوريس ١ 0 «هلوق

 ] ( موقلا عراصم ىلإ

 .٠ صضصظ11111

 ناسشحلا

 «ةصقان هتدعو «ليلق هددع نكلو «قحلاب هبلقو هسفن طبر دق ىوبنلا شيجلا تيأر -
 نم رثكأ هلدابتي «ريعبلا نوبقتعي اوناكف ءدهاجم ةئامئالث نم رثكأل اريعب نوعبرأو ناسرف الإ هيف نكي ملف
 و وو يس ا ؛مهعم بقتعي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ؛ةعبرأ

 رجألل ابلط مكنم لقأ الو «ةوق مكنم لقأ تسل :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءملسو هيلع

 ددعلا مهعم ناكو ءاسرف نوعبس مهعم ناكو ءانركذ امك ةئامعستو نيسمخ ناك رشلا شيجو

 ىف ةعطاقلا ةبغرلا لب «ناميإلاو ةميزعلا هصقنت هنكلو «مهلكأم ىف هنوحبذي ىذلاو هنوبكري ىذلا ريثكلا

 : ةدارإ هيف هل نكي ملو ؛لاتقلا ىف طروت نم مهنمو «مهنم نيريثك نم ناك دق هيف ددرتلاف «لاتقلا

 اومدقتي نأ ىلإ . اهامح ةيامح ىف ةبغرلا مهتعفدو « مهريع ةيامح لجأ نم اوجرخ مهنإ (أ)
 دقو «برعلا ىف ةناهملا مهتلانو ةمعنلا هعمو لاملا اودقف اولعفي مل نإ مهنإو اهتيامحل لولذلاو بعصلا ىلع

 دقف ؛مكلاومأو مكلاجرو مكر يع اوعنمتل متجرخ امنإ» لاقو «ريعلاب اجث هنأ مهلركذي نايفسوبأ مهيلإ لسرأ

 . (اوعجراف هللا اهاجم

 مشاه ىنبل دسحلاو «نيفدلا دقحلا نكلو ؛لاتقل مهتيمح ثعبي ام مهل سيلف بسلا لاز اذإو
 . هتلكاش ىلع وه نم هعم عفدناو ءادسحو ادقح لاتقلا ىف ىضملا ىلإ مهعفدف ؛لهج ابأ كرح

 ىف اوجرخت نأب مكل ةجاح ال ؛مهلئاق لاقو ءببسلا اذهل اعيمج اوفلختف ةرهزونب ءاجو ( ب )
 . لهجلاو قمحلاب لهج ابأ اومرو «ةعيض ريغ

 نب ةيمأك جورخلا ىف اوددرت مهموق ىف ةناكم مهل نيذلا ءايوقألا نييشرقلا ضعب نإ ( ج)

 ؛دوعَملا عمجأ دق ناك ءفلخ نب ةيمأ نأ قاحسإ نبا ةريس ىف ءاج «جورخلا نع عنتما هنإف ,فلخ

 | ةرمجتجي همزقا ىنار ولن الجنسملا نق نيلاع وهو طعم نأ ني تع دانات اههيح الرازي هيض ناكر

 ظ | نم تنأ امنإف رمجتسا ىلع ابأ اي: لاق مث . هيدي نيب اهعضو ىتح (اروخب ىأ )|رمجمو اران اهلمحي

 . ءاسنلا

 | توم لبابا ابواب وطلب راما مالطا ووو وماما وا مرقم لولا جاوتمي مور قوقل عوجاون للفم دوو وول وولا دوووم ولولا ل 11141411144
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 ,ةسامح ريغ نم ةناكملا وذ لجرلا كلذ زهجتو - هب تكج ام حبقو ءهللا كحبق : ةيمأ لاق
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةعباتم نع جحلا ىف ةيبرعلا دوفولا لذخي ناك ىذلا بهل وبأو« ةمالملا ةيشخ نكلو
 هكرت ريظن ىف ةريغملا نب ماشه نب ىصاعلا هنع بانأو هسفنب لاتقلا ىلإ بهذي نأ نع عنتمأ ملسو هيلع
 َذ هجورخ ريظن ىف هلعجف ؛هب سلفأ دق ناك هل انيد

 عم مشاه ىنب ىوه ناك :نييشرقلا ضعب , لاق امك هنأل «بلاط ىبأ نب بلاط بهذي ملو

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىمشاهلا دمحم

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم بهذي ناك هنأل ابيرغ لوألا ىمشاهلا وهو ؛سابعلا جورخ ناكر
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل مهتيامح ىلع نئمطيو ؛ةيناثلا ةبقعلا ىف جرزخلاو سوألا عم هئاقل دنع ملسو

 جرخيل ناك امف «هموق ةيامح ىف هوكرتيلف «هوعنمي مل نإ مهنأو ءهموق نم ةعنم ىف هنأ مهل نيبو« ملسو
 ؛اهئاربك نم دعي ىذلا شيرق ةمالم هسفن نع أرديل جرخ لب ؛هتميزه ديري وهو . هيخأ نبأ شيج لتاقيو
 . مهنيب ام ادرف نوكي الو «مهيف ناطلسلا امئاد هل نوكيلو

 ىلإ اهلسرأ ىتلا هتلاسر ليلدب برحلا هذه ةرورضب انمؤم نكي مل هسفن نايفس ابأ نأ بسحن انإو
 00 . شرف

 اوعمجأو مهزاهج نم اوغرف نأ دعب مهنأ كلذ ؛برحلا نم تفاخ اهتلمج ىف اشيرق نإو (د )
 نيب مهرأي نأ ارتخو ريرحلا نم هلك نب ةاطاد نإ رك ىلب نيو عيد اك ركاب

 نم مهءارو ام نأ اونظو ؛برحلا نم اوعزف دق مهارنو .انفلخ نم انونأي نأ ىشخن انإ مهلئاق لاقو ؛مهئارو
 نمم ناك ام الإ اهل نيمزتعم الو «برحلاب نينمؤم اوناك امف «بورح نم مهلبفتسي امب رثكأ تاروع
 مهضعب نم ناكو ؛ مهنوفاخيو ؛نينمؤملا نوبهري اوناك اضيأ مهو - دسحلاو لهجلاو دّقحلا مهامعأ

 هلعلو ' ( ىندأ وأ نب نيسوق باق راص دقو «لاتقلا نع طبثي تقو ىف ءاقللا ىلع اكشوأ وأ ناعمجلا ىقتلا امدنع

 ىف فالتخالا عم برحلا ال محرلا ديري هنأ ىلع لديام همالك نم ادب دقو ءءامدلا نقحل طبثي ناك

 . ةديقعلا

 ىحمجلا بهو نب ريمع اوثعب ( نوكرشملا ىأ ) موقلا نأمطا امل هنأ ء«هدنسب قاحسإ نبا ىور
 لجر ةثامئالث لاقف ؛مهيلإ عجر مث ءركسعلا لوح هسرفب لاجتساف دمحم باحصأ انل اورزحأ : اولاقف
 . ,دعبأ ىتح ىداولا ىف برضف اددم وأ انيمك موقلل رظنأ ىتح ىنولهمأ نكلو ؛نوصقني وأ ءاليلق نوديزي
 - سفنلا ةوقب نكلو ءددعلاب تسيل تدور الا ائيش تدجو ام : لاقف ءائيش ري ملف

 : لاتقلا ةبه أ ىلع وهو «شيجلا ابطاخم لاقف ؛توملا ةدارإو

 _ ملسو هيلع هللا ىلص نييبنلا متاذ م



 الو ةعنم مهل سيل موق ؛ عقانلا توملا لمح برثي ؟١)حضاون ءايانملا لمحت ايالبلا ءشيرق رشعم ايا

 مهدادعأ مكنم اوباصأ نإف «مكنم لجر لقي ىتح مهنم لجر لتقي نأ ىرأ ام هللاو ءمهفويس الإ أجلم

 ظ ظ . (مكيأر اورف «كلذ دعب شيعلا ريخ امف

 بأ اي :هل لاقف ةعيبر نب ةبتع ىلإ بهذف «سانلا ىف ىشمو «؛لوقلا كلذ مازح نب ميكح عمس

 : لاق «رهدلا رخأ ىلإ ريخب اهيف ركذت لازت ال رمأ ىلإ له ءاهيف عاطملاو اهديسو شيرق ريبك كن ديلولا
 ةيرس ىف لئق ىذلا ىأ ) ىمرضحلا نب ورمع كفيلح رمأ لمحو «سانلاب عجرت:لاق «ميكح اي كاذ امو

 . هلقع ىلعف ؛ىفيلح وه امنإ . كلذب ىلع تنأ تلعف دق : لاق ( شحج نب هللا دبع

 . لاقو ءابيطحخ ةعيبر نب ةبتع ماق ةرشابم كلذ دعب

 لازي ال هومتبصأ نك هللاو ءاميش هباحصأو ادمحم ارقلت نأب نوعنصت ام هللاو مكنإ « شيرف رشعم أي

 اولحخو اوعجراف ؛هتريشع نم الجر وأ هلاخ نبا وأ همع نبأ لتق ءهيلإ رظنلا هركي هيخأ هجو ىف رظني لجرلا
ملو ؛مكاقلأ كلذ زنبيغ ناك نإو ( متدرأ ىذلا كلذف هوباصأ نإف 43 برعلا رئاس نيبو لمحم نيب

 

 . كوديري أم هنم اوضرعتت

نملا ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا باحصأ هلتق ىذلا ورمع اخخأ ىمرضحلا نبا
 خرصف هرأثي ةادا

 . رشلا نم هيلع مه ام ىلع اوعمتجاو سانلا دتشاو سوفنلا تيمحف . هارمعاو

 ١ اهثعاب لاز ذإ ءاهشيج ىفو شيرق دنع ةددرتم ةفيعض تناك برحلا ةدارإ نأ ىلإ اذه نم ىهتننو

احصأ لاح هعزفأ نم مهنمو محرلاب ىدانت نم مهنمو «مهيف ىأرلاووذ ددرتو اهيعادو
 ١ هللا ىلص دمحم ب

 . ىلاعتو هناحبس هللا ليبس ىف توملا مهتدارإو ملسو هيلع ىلاعت

 ةلاعفنا الإ مهضعب نم ناك امو ؛ةدارإلاو ةمزعلاب ءيدتبت شيجلا ةوقو «ةتباث ريغ لاتقلا ةدارإ تناكف

 هذه ءاهبانب برحلا ضعت امدنعو ؛ءاقللا دنع رمتست ال ضيرحتلاو ءادتبالا ىف تدجأ ْنِإ ىهو ءدقحلا

 ةلاحم ال ةميزهلا ددرتلاو لذاختلا ءاروو ؛هفوفص ىف لذاختلا ودبي لطابلا شيج لاح

 عئارذ هسفن ىف لمحي لطابلا شيج لعج نأ ناميإلا لهأب ىلاعتو هناحبس هللا ةمحر نإ لوقن انإو
 ْ : هنالذخ لماوعو «همازهنا

 وو

 ووو رووووب و وورووومو
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 دقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم شيج وهو لضافلا بناجلا ىلإ لقتننلو - 5
 دق هللا ودع هنكلو «هنوديري ايندلا ضارعأ نم اضرع الو ؛هنوغتبي الام هيلع ثعابلا نكي ملو «لاتقلا عمجأ
 نإو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرلو ىلاعتو هناحبس هلل ةباجتسا اوضوخي نأ نم مهل دب الف «مهيلإ ءاج
 . هسفن تاذ ىف ةمينغ امهالكو ةداهشلا امإو منغلا امإ «نيينسحلا ىدحإ مهل

 نيذلا ةلقلا مهو ؛مهوبهرتساف مهلاح مهلاه مهنم سسحتملا نيعب نينمؤملا نوكرشم ا ىأر امدنع
 . ادع ةثامثالثو رشع ةثالث اوناك مهنإ : ريثك نبا لاقو «ةعست اودادزاو ةئامثالث وحن اوغلب

 دقو ءاهلاح مهلوهت الو ءاهب ناهتسي ةلق نيكرشملا نينمّوملا ىلاعتو هناحبس هللا ىرأ كلذ ىلعو
 هناحبسس هللا لاق دقو «نيعلا ىأر كلذك مهوأرو ؛ةقداصلا ايؤرلاب كلذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا ىأر
 ؛متلشفل اريثك مهكارأ ولو ءاليلق كمانم ىف هللا مهكبري ذإف : كلذ ىف ىلاعتو
 ذإ مهومكيري ذإو ءرودصلا تاذب ميلع هنإ ؛ملس هللا نكلو ءرمألا ىف متعزانتلو
 ىلإو ءالوعفم ناك ارمأ هللا ىضقيل مهنيعأ ىف مكللقيو ءاليلق مكنيعأ ىف متيقتلا
 . ( 44 - 47 لافنألا ) «رومألا عجرت هللا

 ةقامحلا تبكر نم الإ هتعاس نوددرتيو «ءاقللا نم نوعلهي اوناك نيكرشملا نأ اذه نم ىرنو ١

 الو «نيبهار ريغ نومدقتيو « مهنأش نورغصتسي « ىلاعتو هناحبس هللا نم ىرشب ىف نونمؤملا امنيب ءمهسوُؤر
 ىلاعتو هناحبس هّللاو مهلظت ةيناحورلاو «ةنينأمطلا مهسوفن ىف ىقلي ىلاعتو هناحبس هللاو ؛هللاب الإ نوثينتسي
 نيقثاو نينئمطم نوماني مهو ةعدلاو نمألاب مهبولق ىفو ةكئالملاب مهسفنأ تاذ ىف مهدميو ؛مهنيعي ٠ْ
 ىف ىلاعتو هناحبس هّللا لاق دلو «ةميركلا هتاذب الإ نونيعتسي الو ىلاعتو هناحبس هللا دنع ام نيجار رصنلاب ظ

 *نيفدرم ةكئالملا نم فلأب مكدمم ىنأ مكل باجتساف ؛مكبر نوثيغتست ذإ) ١
 هللا نإ ءهللا دنع نم الإ رصنلا امو ءمكبولق هب نكمطتلو ىرشب الإ هللا هلعج امو |
 كرولا نا ءامسلا نم مكيلع لزنبو هنم ةنمأ ساعنلا مكيشفي ذإ *ميكح زيزع |
 ىحوي ذإ *مادقألا هب تبشيو ؛مكبولق ىلع طبريلو ءناطيشلا زجر مكنع بهذيو «هب |
 اورفك نيذلا بولق ىف ىقلأس ءاونمآ نيذلا اوتبشف ءمكعم ىنأ ةكئالملا ىلإ كبر |
 هللا امقاش مهنأب كلذ *نانب لك مهنم اوبرضاو قانعألا قوف اوبرضاف ؛بعرلا |
 ظ ظ ٠ 1 لافنألا ) ؟باقعلا ديدش هللا نإف هلوسرو هللا ققفاشي نمو «هلوسرو ١

 -١8( لافنألا ) «نيرفاكلا ديك نهوم هللا نأو مكلذ): هناحبس لوقي مث

 دلمو هلع كلا لس نيستا هناك 0 959
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 وين



 ؛اهيلع مدقأ ىتلا برحلاب ىتح «ناميإلا دقاف هنكلو ؛ةدعلاو ءددعلا ريثك امهدحأ ايقالت دق ناشيج
 ضعب ىف ددرتلاب هنهوأو «لاتقلا ىلع ثعابلا ةلازإب هنهوأ ؛هرييدتو هذيك ىلاعتو هناحبس هّللا نهوأ دقف

 ىق ىلاعتو هناحبس هللا ىقلأوءاهوعطق ىتلا ماحرألا ةراثإب مهنهوأو «مهنوطب ضعب لاصفناب هنهوأو ؛مهئاربك
 ظ .ناعمجلا ىقتلا امدنع بعرلا مهبولق

 ةكئالم اب ىلاعتو هناحبس هللا نم ىرشبو ؛ةعمجم ةنمؤم ةدارإف نينمؤملا لاح امأ ءمهلاح هذه ظ

 مهل لسرأو «ةنمأ ساعنلا مهاشغ ىتح «مهبولق ىف ةنينأمطلا ءاقلإو نيملسملا تيبثتب ةكئالملا ىلإ ءاحيإو

 اودارأ مث ءءادتبا لاما اودارأ دقف «ةزعلا بلط ريعلا بلطب اولدبتساو ؛مهمادقأ تح ضرألا تبثتل افيفخ رطملا

 لاق امك«ءايلعلاو ةوقلا اودارأ ىلاعتو هناحبس هّللا ةزعبو «لاملا نودوي اوناك «ىلاعتو هناحبس هللا ةملك ءالعإ

 تاذ ريغ نأ نودوتو ءمكل اهنأ نيتفئاطلا ىدحإ هللا مكدعي ذإو) :ىلاعتو هناحبس هلل

 ىناثلاو ءنهولا عم ةدعلاو ددعلاب امهدحأ عرد ناشيج :( - لافنألا ١ 4 مكل نوكت ةكوشلا

 ىفو ءرصنلا اولان امإو ءاهولان امإف «نيينسحلا ىدحإ اهنإو «ةداهشلا ىف ةبغرلاو ءربصلاو ناميإلاو ةميزعلاب عرد
 . ريثكلا منغلا امهيلك

 داوق نأ كلذ ؛نيقفاكتم ريغ امهنإ نولوقي بورحلا ىف ةربخلا لمأ نإ | لوقأ ؟ نافاكتم امه لهف

 نأ ىأ ةثالث ىلإ دحاوب ةيونعملا ةوقلل ةبسنلاب ةيداملا ةيبرحلا ةوقلا رثأاوردق قباسلاو رضاحلا نينرقلا ىف بورحلا

 ددع ناك اذإو «عابر الإ ثالث ةيحورلا ةيونعملا ةوقللو . عبرلا اهيف ةيداملا ة ةوقلل نوكي ةميزهلا وأ رصنلا جئاتن

 هللا دبيأت قوف لقألا ىلع فلأو ناتئام وهف ةوقلا نازيم ىف نينمؤملا ددع امأ ءفلأ وهف افلأ نيكرشملا

 4« اوئمأ نيذلا اوتبشثف مكعم ىنأ ةكئالملا ىلإ كبر ىحوي ذإ ) ةكئالملاب ىلاعتو هناحبس

 . -١1( لافنألا» «ىمر هللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو) ١7(« :لافنألا)

 نوئاخي مهو ؛ةربخلا لهأ ريدقت وه ةثالث ىلإ دحاوب حورلا ةوق ىلإ ةيداملا ةوق نيب ةبسنلا ريدقت نإ
 ةوقلا لاح ىف ناميإلا لهأ نم دحاولا ردق ذإ كلذ نم ىلعأ وهف ىلاعتو هناحبس هللا ريدقت امأ «نوبيصيو

 هللا كبسح ىبنلا اهيأ اي 9 : ىلاعتو هناحبس هللا لاقف رفكلا لهأ نم ةرشعب ءاهعم فعض ال ىتلا

 مكنم نكي نإ «لاتقلا ىلع نينمؤملا ضرح ىبنلا اهيأ اي *نينمؤملا نم كعبتا نمو
 ءاورفك نيذلا نم افلأ اوبلغي ةئام 0 نكي نإو «نيتئام اوبلغي نورباص نورشع

 0 1 را ا :ء هللا ففخ نآلا *نوهقفي ال موق مهنأب
 ١ عم هللاو هللا نذإب نيفلأ اوبلغي ل كنج نكي قو نيام اربألب اريام لج كو
 . (50 54 - لافنألا ) «نيرباصلا
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 فاعض نينموملا طاسوأ ىف نكي مل اذإ ةيداملا ةوقلا لاثمأ ةرشع ةيونعملا ةوقلا نأ صنلا اذه نم ىرنو
 لهأب نوديري ال .نوقفانم نيملسملا ىف ناك امدنع اصوصخ نيقداصلا نينمُؤملا نوطلاخي نيذلا «ناميإلا
 الابخ الإ مكودازام مكيف ارجرخ ول) مهيف ىلاعتو هناحبس هللا لاق امك الاخ الإ ناميإلا

 * نيملاظلاب ميلع هللاو مهل نوعامس مكيفو «ةنتفلا مكنوغبي ؛مكلالخ اوعضوألو

 ميرال ربا ريقو نبا راج نيج رونا نال ارينا بل نع ا دوا
 .؟لوهر

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ءدحأ ةوزغ ىف رهظ دقو ءفوفصلا ىف فعضلا وه اذه
 نيئمؤملا ئوبت كلهأ نم تودغ ذإو» : ىلاعتو هناحبس هللا لاق امك .لاتقلل فوفصلا ىوسي
 امهيلو هللاو الشفت نأ مكنم ناتفئاط تمه ذإ*ميلع عيمس هللاو لاتقلل دعاقم
 .«نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو

 اذإف ةرشعب دحاولا ةوق ىهو . طق قافن نينمُؤملا طلاخي الأو . ناميإلا ةوق لاح ىف ةبسنلا ىه هذه
 نم نينثا لباقي نينمؤملا نم دحاولا نوكيف فعض كانه ناك بولقلا ىضرم عم نوقفانم نينمؤملا طلاخ
 فوفص ىف بولقلا ىضرم ناك اذإ ةيناثلا ةبسنلاو ,صلاخلا ناميإلا ةوق لاح ىف ىربكلا ةبسنلاف «نيقفانملا
 . ىلوألا تخسن ةيناثلا نإ لاقي امك . خوسنم الو خسان الف ؛نينمُؤملا

 ناقرفلا موي نيعمجلا ءافتلا
 هكردأو ءاهكردي ملف «ريعلا كرديل ردب ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر بهذ -

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فرعتف ءاهرخفو اهئاليخب شيرق تلبقأ دقو ءدب لاتقلا نم نكي ملف ريفنلا
 ؛مهددع نع لأس دقو هل ليق دقف «لبإ نم نورمعي اوناك امم ءفلأو ةئامعست نيب هردقف ءودعلا ملسو

 مه :لاقف .رشع مويو «عست موي :لاقف «لبإ نم نورحني امع هلأسف ؛نوصحي ال ريثك مهنإ :لوثسملا لاقف
 ةعيبر نب ةبتع اوركذف «مهتالاجر فارشأ نع لأسو .ةئامعستو نيسمخ اوناكف ءفلأو ةئامعست نيب
 ىلع مهثحيل نيملسملا للذج نم هعم نْ مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءاهفارشأ نم مهريغو ( ةبيش هاحخأو

 ١ ( اهدابكأ ذالفأ مكيلإ تفلأ دق شيرف هذه) : مهضرحيو لاتقلا

 لهأ لزنو ءردب نع ديعب «عفترم لمرلا نم بيثك ىهو ؛ىوصقلا ةودعلاب ردب نم اولزن دقو
 موي اندبع ىلع انلزنأ امو) : هلوقب ىلاعتو هناحبس هللا هركذ ام اذهو «ردب نم ايندلا ةودعلاب ناميإلا
 مهو ءايندلا ةردعلاب متنأ ذإ *ريدق ءيش لك ىلع هللاو ناعمجلا ىقتلا موي ناقرفلا
 نكلو ءداعيملا ىف متفلتخال متدعاوت ولو ءمكنم لفسأ بكرلاو ىوصقلا ةودعلاب
 نع يح نم ىيحبو ؛ةئيب نع كله نم كلهيل #الوعفم ناك ارمأ هللا ىضقيل
 ( 5 4١ - لافنألا )4 ةئنيب
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 ىف اوفلتخال مهرمأو مهتدارإب ناك ولو ءدحأ ةدارإب ال ؛ىلاعتو هناحبسم هللا قيفوتب ناكملا رايتخا ناك
 ؛ناكملا اذه ناكف ناكملا ربدو «نامزلا اذه ىف هلعجف «تاقيملا ربد ىلاعتو هناحبس هّللا نكلو «نامزلاو ناكملا

 اهلعجو «ضرألا دّبل افيفخخ ارطم ىلاعتو هناحبس هّللا لزنأف «ريسلا قوعي الامر اسهد نينمؤملا لزنم ناكو

 . مهريس قوع اريثك ارطم شيرق ىلع مهمامأ لزنأو ءاهيف ريسلا لهسي ةدبعم

 «ضرألا تدبلتو ءرابغلا ًافطأف ءرطملا مهيلع ىلاعتو هناحبس هللا لزنأ : : دهاجم نع ىئاسنلا ىور
 ءام برقأ ىلع لزنف «ناميإلا شيجب ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ءاج . .مهسفنأ هب تباطو

 : لاقو حومجلا نب رذنم نب بابحلا هيلإ ءاجف ةباحصلا ىلعرمألا ضرعو «ردب نم

 مارا كوع اجلا ىلاعت هللا هكلزنأ الزنمأ «لزنملا اذه تيأأرأ هللا لوسر اي

 ؟ ةديكملاو برحلاو

 . ةديكملاو برحلاو ىأرلا وه لب :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق

 مث هلزنتف «موقلا نم ءام ىندأ ىنأت ىتح «سانلاب ضماف ؛لزنمب سيل اذه هللا لوسراي : لاق

 :٠ نوبرشي الو برشنف « مولا لئاقت مث ءام هُولمتف اضوح هيلع ىنبت مث ءبلقلا نم هءارو ام 210روغت

 ىنبو ءالماك رذنملانب بابحلا ىأرب لخأو ,لرننا كلذ «ولسو يلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلار اتحا

 نوكرشملا ىأرو ؛«تروغ ىتلار ابآلا ءام لك اهيلإ لآ هنأل اي تألتماو ءاهر اتحا ىتلا رئبلا ىلع ضوحلا

 . اما نم مهمرخم تلا ةديكلل هنأ اوسحأت كلذ

 . ءايبنألا ديم نيملاعل برب ثاغتساو تامل ريجر نافل لباقتو ناتئفلا ت تهجاوت دقو

 مدهي نأ عيطتسي هنأ نظو عوامل ةديكمب سحأ موزخم ىنب نم أسرش الجر نأب تاشوانملا تأدتبا لقو

 جرخف ("' هنود نتومأل وأ ؛هنمدهأل وأ ء,مهضوح نم نيرشأل : :لاقف «هونب ىذلا ضوحلا نينمؤملا ىلع

 فصن ىلإ هلجر هفيسب ةزمح عطق ايقتلا املف ؛هيلع ضقناف هللا دسأ بلطملا دبع نب ةزمح ضقتناو هيلإ
 ٠ . هلتق ىتح ةزمح هبرضف «ضوحلا ىلإ ابح هيلع مسقأ ام ذفني نأ ىلع هصرحل هنكلو «هقاس

 ىف نوكي نأ ىأر هنكلو ؛هدنج رئاسك شيجلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك ظ

 نب دعس نأ ىوربو ؛ضرألا نم عفترم ىلع اشيرع هل ذختاف «هدنج ةكرح ىلع فرشيل عفترم ناكم

 نب دعس نأ هدنسب قاحسإ نبا ىوري . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع هب راشأ ىذلا وه ذاعم

 ءاهؤام بهذيل اهلوح ام ريوغت اهاتعمو . ةمحعملا . نيغلا فرحب ةملكلا هذه ىف تيور (0١

 . راتخملا بيلقلا ىف ءاملا رصحنيف اهمدر هبشي امي اهداسفا اهريوعت ىنعمو نيعلاب تيورو

 . ىموزخملا دسألا دبع نيب دوسألاوه (؟)
 1 ني ف ا ملل ل م م 0 0 ااا اا1 0

 قىان اثل | ءزجأ |
 دي

 1 0 حالا دك جحا حج اح حض ا حج حج حم

 27 لاو اوت و و ناو ناو ون وتو سو وت وجان حو حو حوت بح ضحوا جرح توج سرح وح تتح وجو روتي جوته توجو وو وت توت وتوت تت ىو وعا ريت

 تيك

 4 : زوي ازوال 00و توتو ثا و ثا وتوت توتو وت دج جوت حوحو وت حا توتو تتح



 ىلاعت هللا انزعأ نإف ءانودع ىقلن مث «كبئاكر كدنع دعنو هيف نوكت اشيرع كل ىنبن الأ «هللا ىبن اي: لاق ذاعم
 ءانءارو نمب تقحلف ؛كبئاكر ىلع تسلج ىرخألا تناك نإو ءانببحأ ام كلذ انودع ىلع انرهظأو
 اوفلخت ام ءابرح ىقلت كنأ اونظ ولو «مهنم كل ابح دشأب نحن ام ؛هللا لوسر اي ماوقأ كنع فلخت دقف
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هيلع ىنثأف «كعم نودهاجيو كنوحصاني ؛ مهب هللا كععنمي «كنع
 : ريخب هل اعدو

 1 مهلامعأ فرعيو ؛مهبقاري وهف «هنم قيرف عم ال «هرصبي هلك دنجلا عم نوكيلو

 بلغي هشيجب ةمحرلاو فطعلا روعشو هنادجوب ناك ملس هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ كش الو
 ' الئاق ايعاد هبر ىلإ عرض شيرق شيج ىأر امدنعف «قافشإلا هيلع

 ىذلا كرصنف مهللا «كلوسر بذكتو كدا ءاهرخفو اهثاليخب تلبقأ لق شيرف هله هللا

 ١ (ةادغلا "7 مهنحأ مهللا ىنتدعو

 هلوح نوفوطي راصنألا نم رفن ىف لبج نب ذاعمو «شيرعلا ىف هللا لوسر عم ركب وبأ ناكو .
 ىبأ نب ىلع هاور ام انيور ام قوف لوقي هبر ىلإ ةعارضلاو ءاعدلا مئاد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلاو

 كلهت نإ مهللا) وعدي اميف لوقيو ؛ءاعدلاو عرضتلاو لاهتبالا رثكي هللا لوسر ناك :هنع هللا ىضر بلاط
 : لوقيو لجو زع هبرب فتهي لعجو ؛ضرألا ىف اهدعب دبعت ال ةباصعلا هذه

 ؛هيبكنم نع ءادرلا طقس ىتح ءامسلا ىلإ هيدي عفريو (كرصن مهللا ؛ىنتدعو ام ىل أ مهللاا

 : هّللا لوسراي «لاهتبالا ةرثك نم هيلع اقفشم لوقيو ؛ىءادر هيلع ىوسيو , هئارو نم همزتلي ركب وبأ لعجو

 ؛هشيجل هتبحن ميكحلا ديشرلا دئاقلا ناك اذكهو . (كدعو ام كل زجنيس هنإف «كبر كتدشانم ضعبا

 ىلع ءاضقلاو ؛ةينادحولا ةيامح وهو ,داهجلا ىلع ثعابلا رمألا ىلع هصرحلو ؛هلاجر نم لجر لكل
 ىلع ةميزعلا ثب ىف دهتجي ناك كلذ راوجبو .ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ لاهتبالا ىف دتشي ناك «ةينثولا

 هبر ىلإ عرضي مث ءرصنلا ىلع لمعيو «ةبهألا ذخأيل هدنج ىلإ أجلي وهف ؛هيلإ بيبحلا هشيج ىف لاتقلا
 - ريغي ال ىذلا ىلاعتو هناحبس هللا ىلع دامتعالا ةوقو «لمعلا ةوق هشيجلو هل عمتجتل ءاثيغتسم هيلع الكوتم

 أبالإ رمأ
 د مع

 )١( كالهلاو نيحلا نم : مهنحأ .
 1111111111 1 1 م م 1 يل ا يي يفعل 0

 25111ام 11 11010101ببببببدت

 7 2 055955955262569 96699999007 لات تاك الا لالا للا ل لاك كك ل ا ل



 :ىلاعتو هناحبس هللا لوقل ةباجتسا لاتقلا ىلع ضرحي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ذخأ دققلو

 ىذلاو :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف (55:لافنألا ) «لاتقلا ىلع نينمؤملا ضرح ىبنلا اهيأي)

 ضعب اذه .ةنجلا لخد الإ ربدم ريغ ابستحم ارباص لتقيف لجر مويلا مهلتاقي ال ءهديب دمحم سفن
 لاق دف ريذحتلا ةيحان نم ىوقأ ناك ىلاعت هللا ضيرختو .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ضيرخت

 ظ ظ : ىلاعتو هناحبس هّللا

 نمو «رابدألا مهولوت الف ءافحز اورفك نيذلا متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي)

 هاوأمو هللا نم بضغب ءاب دقف ءةقف ىلإ ازيحتم وأ لاتقل افّرحتم الإ هربد ذئموي مهلوي

 .( 1515 - لافنألا ١ (ريصملا سكيو منهج

 ءاريذخم ناك ىلاعتو هناحبس هللا ضيرحتف ءاريشبت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ضيرخت ناك اذإو

 . اومجحأوأ اورف اذإ ءوسلا ةبقاعلا نيبي ىلاعتو هناحبس هلل مالكو . اومدقأ نإ ريخلا ةبقاع نيب لوألاف

 ميظشلاو ةدايقلا

 هيلع ناكف ( ةيوق تناكو «ةمزاح تناكو ؛ةميحر تناكو (ةميكح ةدايقلا تناك - ١

 هننسو هقلخو هلمع ىف نينمؤملل ةنسح ةوسأ وه امك «ةلداعلا برحلا دئاقل ةنسح ةوسأ مالسلاو ةالصلا

 . ( 5١ - بازحألا ) «ةنسح ةوسأ هّللا لوسر ىف مكل ناك دقل» ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقو

 اديعب نكي ملف «لاتقلا ىف دنجلا طسو ناك هنأ «ةدشرملا ةميكحلا هتدايق رهاظم لوأو [()

 ءاوس ءاهتارمث 7 كردني امك «برحلا دئادش ىف كرتتلو («مههجويبو مهيلع فرشي ناك لب ( مهنع

 . ةرم تناك مأ ةولح تناكأ

 سيطولا ىمحو «بلخلا دتشا اذإ انك» :لاق هنأ هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ىلع نع ىور

 | دقلو «هنم ودعلا ىلإ برقأ دحأ نوكي امف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب انيقتا قدحلا ترمحاو

 دئاقلا ىبنلاف ««ودعلا ىلإ برقأ وهو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب ذولن نحنو ءردب موي ىنتيأر
 ىذلا ردقلاب الإ هيف رقتسي مل هنأ رهظبو ءاشيرع هباحصأ هل ىنب ءاهنع ىأنمب نكي ملو ةكرعملا ىف ناك

 . هماظن اوعبتيل «دنجلا كرحو «شيجلا ىلع هب فرشأ

 ىف شيعي ناك ىذلا ىبويألا نيدلا حالصك ؛هيده اوعبتا نيملسم اداوق دعب نم انيأر دقلو

 . رصنلا ناكف . دونجلا عم ايدنج ناك ىذلا زطقو «هشيج
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 تناكف «ةديشم روصق ىف مهو «برحلا ةفد نوريدي اوناك اداوق مهسفنأ اومس سان هقيرط فلاخو
 . مهلامهإ هللا دنج بهذو «ةميزهلا

 ناك دقف ءهدنج نيبو هنيب ةاواسملا ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةدايق رهاظم ىناثو (ب)
 تابجاولاو قوقحلا ىف هعم ىواستيو ؛هراوجب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىدنج لك رعشي
 املف ءدحاو لمج ىف دئرمو بلاط ىبأ نب ىلع عم بقاعتي ناك هنأ نم كلذ ىلع لدأ سيلو «ةيدنجلا

 نزاو .مكنم رجألا نع ىنغأ انأ الو «ينم ىوقأ متسل :لاقو «ضفرف ؛هايفعي نأ ادارأ ريسلا ىف هتبون تءاج

 اووتكا نيذلا هلاني فرش الو ءراصتنا ناك نإ رخفلا لانيو ؛تاريخلاب معني رخالاو ؛برحلا نارينب ىوتكي
 . اهتخأ اهولتت ةميزهلا تناك كلذلو ءاهرانب

 ؛«نيرخسم نولمعي الو « نيراتخم نولمعي مهنأب دنجلا راعشإ ؛ةيوبنلا ةدايقلا رهاظم ثلاثو (ج)

 نوعفادي ىذلا قحللو ءمهسفنأل ارصن اولان ىلاعت هللا ىدهب اورصتنا نإ مهنأو ءمهبرحب باوثلا نوبلطي مهنأو
 مهف ءاولتقيو اولتاقي نأ الإ ةنجلا لوخد سبر مهنييب امو «ناوضر ةنجو ةداهشلا فرش اولا اولتق نإ. هنع

 اهوراتخا ةحبار ةقفص ىف مهف ءمهسفنألو «قحللو هلل نيراتخم نولتاقي مهف ؛نيينسحلا ىدحإ نولاني
 مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ) :ىلاعتو هناحبس هللا لاق امك ءاهل اورخسي ملو
 ةاروتلا ىف امح هيلع ادعو ؛نولتقيو نولتقيف ؛هللا ليبس ىف نولتاقي ؛ةئجلا مهل نأب
 هب متعيأب ىذلا مكعيبل اورشبتساف هللا نم هدهعب ىفوأ نمو ,نآرقلاو ليجإلاو

 . ( ١١١ - ةبوتلا ) 4ميظعلا زوفلا وه كلذو
 ءهسفنل اراتخم لتاقي هنأب دنجلا نم نمؤم لك بلق عدوأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاف

 ؛ناميإلا ةيادهب هللا دنج نم دحاو ىأ نكي ملف «قحلا تاذ ىف قحللو هلل نكلو ءاهبيصي ايندل ال
 . اراتخم ايدنج ناك نكلو ءادنجم وأ ارخسم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةدايقو

 عم ةنيل تناك اهنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةدايق ىف تظحول ىتلارومألا عبارو « د )
 ةدشرم ةيداه ةئداه ةقيفر ةدايق نكلو «ةرطيس ال «هتدايق ىف انيل الهس اقيفر ناك دّقف ؛هميظنت ةوقو همزح
 ءميكحلا دئاقلا لوح اوفتلاف ؛عبت اهل ماسجألاو «ةبيجتسم بولقلا تناكف ؛ةظلغ الو تانعإ ريغ نم
 كلذلو «ةوبنلا ةمحر نم كلذ ناك دلو ءارارطضاو اهرك ال ءارايتخاو اعوط قحلا هعم نودفيو « هنودفي
 تنل هللا نم ةمحر امبفا ة:ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةدايق ىف ىلاعتو هناحبس هللا لاق
 مهل رفغتساو مهنع نعاف ؛كلوح نم اوضفنال بلقلا ظيلغ اظف تنك ولو ؛مهل

 .( 104 - نارمع لآ) هللا ىلع لكوتف تمزع اذإف ءرمألا ىف مهرواشو
 100010111111111 ل لا 2 2 بلا يي فلل انا ل اذا

 ملسو هيلع هللا ىلح نييبنلا متاخ
 دهنننتم

 9 6 ههءوه6 مهل
 كذا“

 هدم سيب

 ةريوبوووو ووو



 ىلع هصرح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةدابق ىف ظحول ىذلا سماخلا رمألاو (ه )
 ؛مهيلع هفوخو ( هبرأ هتعارض ىف تبئامك ؛مهتعامجو مهداحا رمال هماظعإو ؛مهيلع هقافشإو «هدنج

 ىف هللا دبعي ال اوكله نإ هللا ةباصع مهنأو «هتادهو قحلا ةاعدو ؛ءايلوألاو بابحألا الإ هعم دنجلا نكي ملف

 ظ . ةبحلا عضوم مهنأب لوسحيو ؛ةزع مهيف ىبرتتف «ضرألا

 نيملسملا داوق ضعب رظني امك ميكحلا دئاقلا مهيلإ رظني ملف هلل مهسفنأ اوعاب كلذب اوسحأ اذإو

 . اهنالآك «برحلل تاودأ مهنأ ىلع ؛مويلا

 هعم مهكارشإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةدايق ىف تظحول ىتلا رومألا سداسو (و )

 نإ ؛رمألا ىف مهرواشو» انولت اميف هلوقب ىلاعتو هناحبس هللا رمأك «مهيف اهميقي ىروشلاب ةعبتلا لمح ىف
 ةزع هيف دجوي كلذو «هتاهيجوت ىف ىأر وذ هنأو «ةعبتلا لمحتب سحي ىدنجلا لعجت ؛دنجلا عم ىروشلا

 «سفن ةوق دادزيف «لاتقلا ريبدت ىف كراشي كلذ قوفو «ةكرحتملا ةلآلاك سيلو ةعبتلل لمحتملا ىدنجلا

 5 ةددرتملا ريغ ةبغارلا ةمزاحلا ةدارإلا نوكت سفنلا ةوق نمو

 . بلغلاو رصنلا ناكف . ىلاعت هللا دنج ىبرت « ةميحرلا ةقيقرلا «ةمزاحلا ةنيللا ةميكحلا ةدايقلا هذهب

 ميلحنتلا

 افوفص هلعج هشيج ميظنت ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هنا ام لوأ - 5

 | افص هليبس ىف نولتاقي نيذلا بحي هللا نإ) :ىلاعتو هناحبس هللا لوقك كلذو ءودعل مامأ ةيلاتتم

 دونجلا فصي نأ ىلإ ةدايقلا ىف ىلاعت هللا نم هيجوت اذهف .(4 - فصلا ) «صوصرم ناينب مهنأك

 نارقلا جاتحا نإ ؛هلوقو هلمعب ميركلا نآرقلا نيبي ىذلا وه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإو ءافوفص

 . نايب ىلإ ميركلا
 هناحبسم هللا هبحي ىذلا فصلا ماظن قبطف «ىربكلا اردب تناك ةيوبنلا برحلا ىف ةكرعم لوأو
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 هللا لوسر اي :لاق ؟ داوساي اذه ىلع كلمح ام :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف ! ! هنطب.
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اعدف ؛كدلج ىدلج سمي كب دهعلا رخآ نوكي نأ تدرأف ؛ىرت ام رضح
 . ريخب هل ملسو هيلع

 . كلذب رمألا مهيلإ ردصي امدنع الإ ودعلا ىلع لمحب الأ ناميإلا شيج هشيج ىلإ هرمأ ردصأو
 ىكل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ ردصي ىتح نيمجاهم نولئاقي الف «مهوحضني نأ مهرمأو

 هرماوأ تناك كلذ عمو ؛ىدارف «لبنلا نوكي نأ نم عنام الو «نيقرفتم ريغ دحاو لجر ةمجه اومجهي
 . ةدعلل ىقبأو ءودعلل ىكنأ كلذ نوكيل ؛هنومري نم نوريختي لب «لبنلا ىف اوفرسي الأ

 ىتح اولمحي الأ هباحصأ رمأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ هدنسب قاحسإ نبا ىور
 . لبنلاب مكنع مهوحضناف ؛موقلا مكفنتكا نإ لاقو ء مهرمأي

 اذإ ردب موي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر انل لاق ديسأ ىبأ نع ىراخبلا حبحص ىفو
 نم سارجألا عطقت نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رمأو . مكلبن اوقبتساو «مهومراف مكوبثكأ
 . اهب سانلا لغشي الكل لبإلا قانعأ

 دبع ىنباي نيرجاهملا راعشو .. دحأ دحأ» ةلداعلا برحلا هذه ىف ةباحصلا راعش لعج دقو
 . « هّللا دبع ىنب اي سوألا راعشو ؛هللا دبع ىنب اي جرزخلا راعشو ؛نمحرلا

 افين نيرجاهملا ةدع تناكو ؛ةئامئالثو رشع ةثالث ( ١1" ) انركذ امك نينمؤملا ةدع تناكو

 . نيعبسو ةتس دمحأ مامإلا دنعو ؛ىراخبلا ةياور ىلع نيتسو
 ةيار ىطعأو ؛ضيبأ ناكو ريمع نب بعصمل ءاوللا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىطعأ دقو

 نأ ىورو «ذاعم نب دعسل اضيأ ءادوس تناكو راصنألا ةيارو ءبلاط ىبأ نب ىلعل ءادوس تناكو نيرجاهملا
 . رذنملا نب بابحلا عم تناك راصنألا ةيار

 . هعم ةعصعص ىبأ نب سيق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لعجو

 نم وهو ؛مهنم الجر نيرجاهملا ىلع لعج «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ميظنت اذه
 سنأيل نكلو ؛ىراصنألاو رجاهملا نيب قيرفتلل ال ؛مهنم الجر راصنألا ىلع لعجو ؛مالسإلا ديدانص
 كلذ ىفو «سانلاو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو ىلاعت هللا هاري ىذلا داهجلا نوكيلو «هبحاصب قيرف لك
 . نوسفانتملا سفانتيلف

 0” 1 ]1 اا ويب فليب لليل ف 7س ل ا ا ا يلف فلل

 ايا ماا ملسو هبلع هللا ىلص نييبنلا مئاخ

 9 . هه .هوب مهد
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 ةكرعملا

 نيشيج نيبب «ءاقللا نم دبال ناك هب دهع برعلل نكي مل ىذلا ميظنتلا كلذ دعب -
 لاح ىف انيب امك هدنع ةميزع الو ءهللاب نمؤم ريغ ىناثلاو ؛مزعلا دقع دقو ناميإلا ىوقامهدحأ

 نيذلاف «مهبر ىف اومصتخا نامصخ ناذها: ىلاعتو هناحبس هللا لوق امهيلع قبطنيو «نيقيرفلا

 ىف ام هب رهصي *ميمحلا مهسوءر قوف نم بصي ران نم بايث مهل تعطق اررفك
 5١(. 219 - محلا ) تاميركلا تايآلا رخآ ىلإ «ديدح نم عماقم مهلو دولجلاو مهنوطب

 . ةكرعملا ىف مهلاح ىلإ ءيموي ام اهظفل ىفف ةمايقلا موي نورفاكلا هاقلي اميف ةيآلا تناك اذإ اهنإو

 نب ةزمح هلوسرو هللا دسأ ىفيسب اولدنجو «اهيلإ اوبيجأف «نيكرشملا رابك ضعب اهبلط «ةزرابملاب لاتقلا أدتبا

 .بلاط ىبأ نب ىلع مالسإلا سرافو «بلطملا دبع

 نم ةثالث مهيلل جرخف ةزرابملا نوبلطي ديلولا هنباو «ةعيبر نب ةبيش هوخأ هعمو (ةعيبر نب ةبتع جرخ

 انيلإ جرخأ دمحماي : مهيدانم ىدان مث ءانموق نم انءافكأ ديرن نكلو ةجاح نم مكب انل ام: اولاقف ءراصنألا

 داهجلاب مهرثأ دقو «همع ىنباو همع نسرقأل هتبارق ىوذ نم ءافكألا مهل راتخاف ءانموق نم انءافكأ

 . دوعقلا مهل ضري ملو «لمعلاو
 ؛مهسفنأ نع مهولأس مهوأر املف ءايلعو «ةزمحو :«بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةديبع جرخأ

 زرابو « ةبتع ةديبع زرابف « مارك ءافكأ أ: اولاقف «مهسفنأب مهوفرعف مهوفرعي ملف ؛حالسلاب اوعنقت دق مهنأر هظيو

 نيتيرض افلتخاف «ةبتعو ةديبع امأ ؛هبحاص ىلعو ةزمح نم لك لتقف ءديلولا ىلع زرابو «ةبيش ةزمح
 . هيلع ازهجأف ةبتع ىلع امهفايسأب ىلعو ةزمح ركف ؛هبحاص باصأ امهالك

 ىدمحما شيجلا ىمرو «نيملسملا ضعب هب بيصأو «نيبناجلا نم ىمري لبنلا ذخأ كلذ دعب
 ريخت الف «فيسلاب ةاقالملا امأ ءهيف ديصتلا نكمي ىمرلاو «مهءامعز اديصتم ؛مهرابك اريختم ةراهمب مهلبن

 . اهدحي ىذلاوه ءاقللا نكلو ءاهيف

 . مهتاقالم نم دبا ناكف ءاومجه كلذ نوكرشملا ىأر امدنع

 ةمح نكرشلا ىلع لمح أ هيج أمم يل ىلا لا ىلص لل لور مت ذادعو

 نكي ملف اهب مهحفلو ؛هوجولا تهاش : لاقو ءاشيرق اهب لبقتساف بارت نياةح لخأو ءدحاو لجر
 . اودش : هباحصأل لاق مث ءاهنم بيصأ الإ مهنم

 رجخأ ىلاعت هللا نأب سحيوهو «شيرعلا قوف نم رظني مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاو ناشيجلا محتلاف

 .(17:لافنألا) ١ «ىمر هللا نكلو «تيمر ذإ تيمر امو هدحو اشيرق مزهوءهدعو
 0 امل ااا يللا 57 ْ
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 هللا لوسر نوسرحي راصنألا نم رفن ىف فيسلاب حشوتم «شيرعلا باب ىلع مئاق ذاعم نب دعسو

 .ودعلا ةرك نوفاخي «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 نع سانلا نونتفي اوناك نيذلا كرشلا ءامعزو شيرق ديدانص ليتقت ىف ىدمحملا شيجلا ذخأ دقو

 .ايلعلا ىلاعت هللا ةملك نأ اوملعو ؛نيكر شم اب ةلزانلا تدتشا دقو اقيرف نورسأيو ؛ مهنيد
 -: رظنلاب نيريدج نيرمأ ظحالن نأ بجيو اذه - 15
 ءازج نوكي نأو ءافولا بجاوو همحر سني مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ - امهلوأ

 ىف مهعطاقت شيرقو ءاوقاذ ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم اوقاذ نيذلا مشاه ىنبل ناسحإلا
 نأ هلثم فورعمب فورعملا ءازجو ؛ دهعلاب ءافولا نم ناك امف « كرشلا نم مهموق لثم ىلع مهو ( مهبعش

 ىلص ىبنأ 0 تالا لاعب ب تاكو نراك هرج 0 دقو هاا ىف يك

 ءازج لم) 9 ىلاعتو 53 هّللاو ا ىفول يي هللا
 . ( 50 - نمحرلا ) «ناسحإلا الإ ناسحإلا

 ةعيب ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم بهذي ناك ىذلا بلطملا دبع نب سابعلا اذهو
 .فويسلا هروتعت هكرتي لهف ' ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل برثي ةعنم نم قئوتسيل جرزخلاو سوألا
 : سابع نبا ةياور ىف هشيجل لاق كلذلو

 ىَقل نمف ؛ ؛مهلاتقب انل ةجاح ال ءاهرك اوجرخأ دق مهريغو مشاه ىنب نم الاجر نأ تفرع ىنإ»

 دبع نب سابعلا ىقل نمو ؛هلتقي الف 2”يرتخبلا ابأ ىقل نمو«هلتقي الف «مشاه ىنب نم ادحأ مكنم
 . « هلتقي الفءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مع بلطملا

 هللا ىلص ىبنلا ةرضح ىف نكي مل هلوق نأ رهظيو) ؛ةفيذح وبأ وهو ؛هووذ لتق نم ضعب لاقف
 هذه تغلبفعفيسلا هنمجلأل هتيقل نثل هللاو «سابعلا كرتنو ءانناوخإو انءانبأو انءابآ لتقنأ « (ملسو هيلع ىلاعت
 : صفح ابأ اي: ايسأ باطخلا نب رمعل لاف «هسفن ىف ترثأف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةلاقملا
 فطعلا ىف سابعلا فقوم ىلا ةراشإ كلذ ىفو . فيسلاب مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر مع هجو برِضيأ

 . بهل ىأ نيبو هنيب قرفلاو «مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىلع

 كلت نم نمأب انأ ام :لوقي ناكف « مدنلا دشأ "”( هيبأ لتقل اهلاق هلعلو ) ةفيذح وبأ مدن دقلر ظ

 . اديهش ةماميلا موي لتقف «ةداهشلا ىنع اهرفكت نأ الإ امئاحخ اهنم لاز :أالو ءذئكموي تلق ىتلا ةملكلا ظ
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 هللا ىلص ىبنلا بلطل ةباجتسا فويسلا مهسمت مل مشاه ىنب نم ةعقوملا اورضح نيذلا نإو اذه
 لب ءرفكلا لجأل لاتقلا ناك امو «ءارضلا ىف هل مهتكراشلو هيلع مهبدحلو ؛همحرل ءملسو هيلع ىلاعت

 هل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهفرع دقو «ةفيحصلا ضقن ىف دوهشم ماقم هلو ىرتخمبلاوبأ امأ
 ىبأل لاف ءراصنألا فيلح ىولبلا دايز نب رذجا هيل دّقف «ةديدشلا ىف ةنوعملا هنم تناك امك هتديدش ىف
 . كلنق نع اناهن دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نإ : ىرتخبلا

 تناك هلعلو رفسلا ةقفر امهتعمجف «ةمركملا ةكم نم هعم جرخ دق ليمز هل ىرتخبلا وبأ ناكو

 لوسر انرمأ ام كليمز ىكراتب نحن ام هللاو :٠ رذجملا لاقف ءهبحاص لتقي الأ بلطف ؛ةلوصوم ةدوم امهنيب

 . ةايحلا ىلع اصرح ىليمز
 : كلذ ىف لاقو ءالوتقم نوكي نأ الإ هفيس ىرتخبلاوبأ ملسي ملو ءالزانتف

 هليبس ىريوأ تومي ىتح هليمز ةرح نبا ملسي نل

 / ءالب ءالبلاو «لاتقلا ناديم ىف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ءافو اذه

 ( تلازام لاجرلا ضعب نيب ةدوملا تناك دق «سوفنلا قرف نإو كرشلا نأ :ةيناثلا ةظحالملا

 ؛ ادبع ناك ىذلا لالب هآر ذإ - امهلتقي نأ لدب امهدوقيل هنإو ءايلع هنباو هآر دقل «هذقني نأ دارأ لب
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 رورووووبرووررءيوررحودوروووروويورودبدم

 ؛هرهظ ىلع هعجضيف تيمح اذإ ةمركملا ةكم ءاضمر ىلإ هجرخيف ءمالسإلا كرتيل هبذعي ناكو ءةيمأل
 لوقيف ءدمحم نيد قرافت وأ اذكه لازتال : لوقي مث ؛هردص ىلع عضوتف «ةميظعلا ةرخصلاب ىنأي مث

 أر : هنع ىلاعت هللا ىضر لاقف «هنيد ىف هنتف ام ءازج هنم اهيف صتقي ىتلا ةصرفلا لالب اهدجو 0
 ؛فلخ نب ةيمأ رفكلا سأر هللا راصنأ اي: هتوص ىلعأب خرص مث ءاجم نإ توج ال فلخ نب ةيمأ رفكلا
 . هنباو وه لتق هنكلو ؛هنع بذي فوع نب نمحرلا دبعو ؛هب اوطاحأف ءاجم نإ توجت
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 رسشألاو لتقلا
 . ذاعم نب دعس نكلو ءبرح لاح ىف هنأل «رسأبو لتقي ىمالسإلا شيجلا ناك -

 «لتفلا الإ ديري الو ءرسألا هركي ناك ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر شيرع طوحي ناك ىذلا

 . مهيف نخني نأو

 أمل ةيهاركلا ذاعم نب دعس هجو ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىأر : قاحسإ نبا لوقي
 !! موقلا عنصي ام هركت دعس اي كنأكل هللا: ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف « سانلا عنصي
 0 رثل يدخل ناكف «كرشلا لهأب ىلاعت هللا اهعقوأ ةعقاو لوأ تناك هللا لوسر اي لجأ 9:لاق
 . (دحأ ءاقبتسا نم ىلإ بحأ كرشلا

 ىبنل ناك ام :١ مياس ا امل

 . © ضرألا ىف نخشي ىتح ىرسأ هل نوكي نأ
 اهباقعاو ةكرعملا جئاتن

 نم ادحاو اموي الإ ثكمت ملف ؛اهنقو قيضل لامجإلاب اهركذ ىف انيفتكا ةكرعملا هذه - "5
 ةلازإب حتف رخآ هيفو «ردب مويوهو ءاكر ابم ارهش ناكو «ةيناثلا ةنسلا ىف ناضمر نم ةرشع ةعباسلا ةليللا ةحيبص

 . مارحلا هللا تيب ريهطتو ناثوألا

 ةايح ىف رثألا ةديعب اهجئاتن تناك دقف ءريصق تقو ىف اهنأل «زاجيإب ةكرعملا انركذ انك اذإو
 ىبنلا ىذؤي ناك نم مهنمو ءاولتق دق ءريخ مهيف ىجري ناك ام نيذلا كرشلا ءامعز نأ كلذ «نيملسملا

 . اهيججؤمو ءاهيلعشم دشأ مهنمو ءرصقي الو كلذ ىف ولأي الو «نينمؤملاو مالسلاو ةالصلا هيلع

 ثراحلا نب رضنلا :رسأ نمم ناكو ؛لوعبس مهنم رسأو« نيعبس نيكرشملا نم لتق نم ةدع ناكو

 ناك ىذلا طيعم ىبأ نب ةبقعو «ىذألا ىف ةغلابملاو نيملسملا ءاذيإ ىف لهج ىبأ كيرش ناك ىذلا
 شيعي نأ ىضر هنأب هريعو ؛هنبا دض فقوف «برحلا تلعشأ ىنح مالسلل ةيعاد لك دض في

 .ىناثلا لتق ىذلا اضيأوه هنأ ىورو ؛بلاط ىبأ نب ىلع رضنلا لتقف « 000

 لآم فرعي نأ ىلع اصيرح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك ةكرعملا 7 بغ ىفو

 . نوعرف نم لادأ دّقف ءهنم ىلاعتو هناحبس هللا لادأ اذإف «ةمألا هذه نوعرف ىمس ىذلا لهج ىبأ

 نأ لهج ىبأب رمأ هودع نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر غرف ال هنأ قاحسإ نبا ىوري ٠
 نإ هنع نوعفدي نمب طيحأ دقلو «ةنتفلا سأر ايات لا تخ# هلع سل ا مدع
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 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا متاخ نتدوو
 يا ال ااا 0 ايام ايلا 01101 1 ##11<1#ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#1 111# ااا اال

 112720 وت توتو وتوتر توت ونتوب تو وتحت ووو تسوس ترجح تو حتت تروحون خو جوج حانون وت تونا جانا اوبترا وترك تاو زوون وتو تزتا وتوت وت توتا ت تا زج وتا وت تاوتاتازتا وتوت جوت وتوت زتا تت جت وت تت حا وجات جا نو نوجا زنوت بت



 حومجلا نب ورمع نب ذاعم ةبرضب هيقل نم لوأ ناكو ؛موقلا ءاهفس ضعبو ةمركع هعم ناكف « «هلتق ديرأ

 . دحأ هيلإ صلخي ال نولوقي مهو ( ةريبكلا ةرجشلاك ىأ ) ةجرحلاك هتيأر :لاقف ؛ةملسم ىنب وخأ
 مل. ىدي حرطف ىقتاع ىلع ةمركع ىنبرضو ( اهتعطق ىأ ) هقاس فصن ىلإ همدق تنطأ ةبرض هتبرضف

 ةكرحلا هعنم نإو ءاضيأ هيلع ضقي مل نكلو ؛هتبثأف ءءارفع نب ذوعم ءاج ىتح ؛هيلع زاهجإلا ذاعم عطتسي

 هللا كازخأ : :هل لاق مث ,هاذا دق ناكو ؛هقنع ىلع هلجر عضوف قمر هبو ءدوعسم نب هللا دبع ءاج ىتح

 ظ . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ بهذو ؛هسأر زح مث هللا ودع اي

 ثرأ دق مهيوذ لتف ناك نإو ءاذيإو ءادع لقأ اوناك مهنم أوقب نيذلاو ؛كرشلا ء .ز رمأ ىهتنأ

 1  داقحالاب مهبولق

 نم لتق نم سمحخ وحن ىأ ءرشع ةعبرأ الإ نينمرلا نم دهشتسي مل ةكرعملا هذه ىف هنإو
 دقلو ؛نيكرشملا نم بيصأ ام رشع نيملسملا نم بيصأ ام نوكي ؛نوروسأملا فيضأ اذإو ؛نيكرشملا
 هناحبس هللا لاق امك مهرايد نم اوجرخأو قحلا ىف اوذوأ نيذلا نينمؤملا ظيغل ءافش ةكرعملا هذه تناك

 رودص فشيو ؛مهيلع مكرصنبو « مهزخيو ؛مكيديأب هللا مهبذعي مهولتاق) : ىلاعتو

 . ( ١5 ؛15 ةبوتلا ١ 4 ءاشي نم ىلع هللا بوتيو ؛مهبولق ظيغ بهذبو * نينمؤم موق

 ىدبأب ىلاعتو هناحبس هللا مهبذع دقف «تناك دق ىلاعتو هناحبس هللا اهركذ ىتلاةعبرألا رومألا نإو
 ةكرعملا تناكو ؛مهظيغ بهذأو ؛نينمؤما بولق هللا ىفشو «ةميزهلاب هللا مهازخأو مودع نيذلا

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةوعد ىف ديدج نم اوركفيو ؛سانلا ضعب رورغ بهذي نأل اليبس

 . قحلا ةوعد ىهو
 ,راصنألا نم باش دي ىلع لهج ىبأ لتق ناك٠ : لهج ىبأ لتق ىف هخيرات ىف ريثك نبا لوفيو

 دقل : :هل لاق ىتح «هردص ىلع دعصو ؛هتيحلب كسمأو دوعسم نب هللا دبع هيلع فقو كلذ دعب مث

 هيلع هللا لوسر ىدي نيب هعضو ىتح هلمحو هسأر زح اذه دعب م منغلا ىعيور اي ابعص ىقترم تيقر

 طقسي نأوأ ؛ةقعاص هينأت نأ نم غلبأ اذه ناكو ؛نينمؤملا بولق د ب ىلا 6 البارا ةالصلا

 ْن هل لإ لال ل اودهش نيذلا نيملسملا ىضعب دب موي جوخ نميف هأةريسلاوخرؤم ركذ دقو

 جرخ امك ؛ةيقت نيكرشملا عم أوجرخف لونمؤم مهو ؛ةمركملا ةكم ىف اوقب مهنكلو ؛هللا لوسر أدمحم

 نب سيق وبأو ,هكافلا نب رمق قار ءدوسألا نب ةعمز نب ثراحلا ةملسملا ةعامجلا هذه نمو ظ
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 . جاجحلا نب هبنم نب صاعلاو ءفلخ نب ةيمأ نب ىلعو «ةريغملا نب ديلولا

 .... ردلب موي ءالؤه لتق دقو
 ىملاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ ىلاعتو هناحبس هللا لوق لزن ءالؤه ىفو ؛قاحسإ نبا لاق

 هللا ضرأ نكت ملأ اولاق ءضرألا ىف نيفعضتسم انك اولاق «متنك ميف اولاق «مهسفنأ
 نم نيفعضتسملا الإ «اريصم تءاسو منهج مهاوأم كئلوأف ءاهيف اورجاهتف ةعسأاو

 ىسع كفئلوأف *اليبس نودتهي الو ةليح نوعيطتسي ال نيذلا نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا
 . ( 994 - 91 ءاسنلا ) «اروفغ اوفع هللا ناكو ءمهنع وفعي نأ هللا

 لك ىلع بجوت ةيآلا نإف ءحصي مل مأ لوزنلا ببس ىه ءالؤه لاح نوكت نأ حصأ ءاوسو
 نإ رفكلل رق ذختي الو «مالسإل ةرق وكي ثيح كلل ىلإ رجاهم جرخي نأ رفكلا ضرأ ىف يقي نؤم
 ال ؛ظفللا مومعب ةربعلا ذإ لوصألا ءاملع لوقي امكو «ةماع ةيآلا نإف ءببسلا كلذل ناك لوزنلا نأ تبث

 . ببسلا صوصخب

 : ةكرحغملا باقعأ هف ةيناسنألا ةماركلا

 ؛ناستإلل اميركت نفدن اهنإ لب «نازغلاو بالا اهشههن ناسنإلا ءالشأ اهي كرتب الو هذاسنإلل اميركت لثا ظ
 مهانقزرو «رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو مدأ ىفنب انمرك دقلو) : ىلاعتو هناحبس هللا لوفل كلذو ظ

 ىلص ىبنلا نإو 070- ءارسإلا) «اليضفت انقلخ نمم ريثك ىلع مهانلضفو ؛تابيطلا نم |
 نانا ميك عم ياتي ال ؛ءادنعلا دنع نايل ف لتقل تو ابح ناسنلا رك مو يلع ياهلا ظ
 دسافلا ميوقتو ؛هل قحلا ذخأب لضافلا ناسنإلا ميركت هيفف ءامئاد 02 ةنأل.

 ٠ شونت نيكرشملا نم 5111111111 ئ
 اهالتق ىف شويج تلعف امك «ضرألا ىف ةاقلم افيج نايرغلا أهرقنت الو «ناويحلا عابس مهثنج

 ظ . طقف مهئادعأىلتق ىنال ل ؤ

 ةكرعملا هذه ىف شيرق نم ىلتقلا ثيح ىلإ ءاج دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإ لب ظ
 هللا لوسر رمأ» : قاحسإ نبا اهنع هاور اميف ةشئاع لوقتو «ةفاج رثب وهو «بيلقلا ىف مهنفدف ةكرابملا |
 ؛هعرد ىف خفت هن «فلخ نب ةيمأ نم ناك ام الإ هك ا ظ

 1 - ىتلسو هيلع هللا ىلح نيدبنلا مئاخ
 9 ا اكان ا امال



 . ةراجحلاو بارتلا نم هبيغ ام هيلع اوقلأو «هرقأف . همحل ليازتف هوجرخيل اوبهذف ءاهألمف

 . ريطلا عابسو ؛مئاهبلا عابس نم مهماسجأ ىمحبيلو ؛مهتاءوس ىراويل لعف ءاذكهو
 ابطاخم لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ملعلا لهأ ضعب , ىنثدح : قاحسإ نبا لاق

 ؛ىنومتجرخأو «سانلا ىنقدصو ' ( ىنومتبذك «مكيبنل متنك ةريشع سكب ؛بيلقلا لهأي ١ : ىلتقلا ثنج
 ىندعو ام تدجو دق ىنإف ءاقح مكبر دعو ام متدجو له «سانلا ىنرصنو ؛ ؛ىنومتلتاقو «سانلا ىناوأو
 . ( اقح ىبر

 ةبتع ايا : ا ناك هنأ ىوردقمف و ؛مهءاربك وأ ءمهيف رشلا ءامعز نم ةفئاط ىدان هنأ ىوريو

 بياقلاب مهنم ناك نم ددعف - 0 ا ا ياي ع
 دق ةعقاولا نأ رهظيو اح ىبر ىندعو ام تدجو دق ىنإف ءاقح مكبر مكدعو ام متدجو له -
 . تدذعت

 متنأ ام) : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف« ءاوفيج دق اموق ىدانتأ هللا لوسر اي: نورضاحلا لاقف
 . ؟اربيجي نأ نوعيطتسي ال مهنكلو ؛مهنم لوقأ ال عمسأب

 أ دقو «عمسلا ةحراج ىلإ جاتحي ىقيقحلا عمسلا نأل ؛لوقأ ام ةقيقحب ملعأ عمسأ ىنعمو
 1 رطاف ) «روبقلا ىف نم عمسمب تنأ امو) : لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نألو ؛لتقلاب اهودقف
 ٠ . «لوقأ ام اوملع دقل9 : لاق هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع ةياور ىفو

 للا دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ةلأسملا هذه ىف ة ةربعلاو
 | رصنو ءهدعو قدص هللا نأ وهو «ةكرعملا هذه ىف رابتعالا نيملسملا ءايحألل نيبيلو ءءالؤه تاءوس
 ٠ْ . مهودعو ىلاعتو هناحبس هللا ودع مزهو ؛هلبع

 0 ىرسسألا ظ
 أ دنع ىلاعتو كرات هللا ىضر العم نب دعم نأ تملع دقو «ذوعبم نيكرشلا نم سأ 2 77

 ؛ هلأو ءهيأر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ركذو «نيكرشملا نخشي ىتح ؛ «لتقلا ديريو ءرسألا هركي ناك
 ىسع ؛لتقلا لدب ءاقبتسالا ىلإ هجتت تناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةسايس نكلو «رسألا هرك
 .برحلا ةلجع ىف ارافك اولتقي نأ نم ريخ الآم ولو نينمؤم اونوكي نألو مالسإلل ةوق اونوكيو ءاوملسي نأ

 هرمأب لزني مل ىحولا م ادام ؛هباحصأ ةروشمب الإ المع لمعي ال ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو
 .ةعامجلا ةوقو ؛لمعلا حور ىروشلاف ؛لمع ىف دهتجا اذإو ؛عرشي اميف ال ؛لعفي أميف دهتجي وهف

 0 سامو بسمو و وروما مر متم هينا ف انطماوب قمر لماما ةماعلا مراة اموال لطتاوا لافلام الا اماما قالا م1111 فب هللا 1114 16مم نمل قال امل
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 ىف نولوقت ام :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق :هتياورب هدنسم ىف دمحأ مامإلا لاق

 .مهيلع بوتي نأ هللا لعل «مهنأتساو «مهقبتسا «كلهأو كموق هّللا لوسر اي : ركب وبأ لاقف ءىرسألا ءالؤه

 ؟مهقانعأ برضاف مهبرف «كوبذكو كوجرخأ هللا لوسر اي : رمع لاقو

 . اران مهيلع همرضأ مث مهلخدأف ءبطحلا ريثك ايداو رظنا هللا لوسر اي : ةحاور نب هللا دبع لاقو

 ءاقيرح راص ىتح دتشا مث ايفر ىأرلا ادتبا دقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهيلإ عمتسا

 .مهيلع جرخ مث «لوق لك ةبغم اوربدتيل ءايلم مهكرتو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لخدف

 هللا نإو «نبللا نم نيلأ نوكت ىتح «لاجر بولق نيليل هللا نإ ١ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 :لاق ءميهاربإ لثمك ركب ابأأي كلثم نإو «ةراجحلا نم دشأ نوكت ىتح ؛لاجر بولق دشيل ىلاعتو هناحبس

 ركب ابأ اي كلثمو .25 - ميهاربإ) «ميحر روفغ كنإف ىناصع نمو ؛ىنم هنإف ىنعبت نمف)
 زيزعلا تنأ كنإف ؛مهل رفغت نإو ءكدابع مهنإف ؛مهبذعت نإ) :لاق «ىسيع لثمك

 ظ . «ميكحلا

 «ارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال بر ) :لاق ؛حون لثمك رمعاي كلثم نإو ش٠

 ىلع ددشاو ؛مهلاومأ ىلع سمطا انبرأل“ لاق ( يسوم لثمك «رمعاي كلثم نإو ٠ (1 ا:حون) ٠ْ

 . ( ملك - سنوي ( «ميلألا باذعلا أوري ىتح أونمؤي الف «مهبولق ١

 هللا ىضر قيدصلا ىأر وهو هيف ةوفج ال ءفلؤم قيفر امهدحأ «نايأر ىدبأ نأب ةراشتسالا تهتنا

 كلذ عبتيو «هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر «باطخلا نب رمع قورافلا ىأر وهو: فينع ىأر ىناثلاوهنع ىلاعت

 . قرحلاب لتقلا هيأر ناك ذإ ءةحاور نب هللا دبع ىأر وهو ؛هتقيرط ىف دشأب هفنع ىف
 عفنو ءركب ىبأ قفر هيف ذإءءادفلا أدبمب ذخأي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىأر دقو

 صخرو «لتقلا ىف هسفنل صخرف «كلذ ريغ ىف صخرو «ىنغ ريغ ىف اوناكدقو ؛نيملسملا ةعامجل |
 «ريسألل ةورثلا رادقم ىلع ءادفلا ىف ريسي ناكو «ءادفلا ناك رثكالا ناك نإو «ءادف ريغ نم نملا ىف هسفنل ش٠

 هيلع نملا ىف ىري نم ىلع اضيأ نميو «ةيقت جرخو ؛ملسأ هنأ نظي ناك نم أدبم ىلع نملاب وفعلا ىفو ٠ْ

 ظ ظ ظ : :نييلسفلا ابنك |

 . اوجرخ مهنأ ملعي هنأو «مهلتق نع ىهن هنأ عم مشاه ىنب نم دحأ ىلع نمي مل هنأ ظحالي هنأ ظ
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 0 . نيبراحم اوجرخي ملو نيهركتسم

 ىف مهنأكو «راصنألا دنع اولزن دقو ءاريخ مهب ىصوأ دقف ءادف وأ نم نم مهلاح تناك امفيكر
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 ريسألا ىري ناكو ؛هلايعو هلهأ ىلع ماعطلا ىف ريسألا لضفي ناك ىراصنألا نإ ىتح رسأ ىف ال «ةفايض

 ٠ ةصاصخ مهب ناك ولو ءمهسفنأ ىلع نورثؤي اوناكف «ىراصنالا هيلع ددشيف «ففعتيف «كلذ

 نب رضنلاو «طيعم ىبأ نب ةبنقع لتقب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رمأ ددقل - 8

 نأ دعب لاتقلا ىلع ضرحي ناك ىذلا وه ةبقع نألو ءةكرعملا ىف كرشلا ىدئاق اناك امهنأل ؟ثراحلا

 ةبتعو «فلخ نب ةيمأك «محرلل اظفح اولئاقي الو «كلذب اوفتكي نأ شيرق ءاربك ضعب دارأو ريعلا تن

 ْ . ةعيبر نبا

 نم دمحم اي ىنلتقتأ :لاق ةبقع لتقب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رمأ امل هنأ ىبعشلا ىورو

قو «هباحصأ ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فلا مث ؛معن :لاق ؟شيرق نيب
 لعف ام نوردتأ :لا

 نأ تننظ ىنح اهعفد امف اهزمغو ؛ىقنع ىلع هلجر عضوف ماقملا فلخ دجاس انو ءاج دقل؟ ىب اذه

جف «لجاس انأو فاز ىلع اهاقلأف ةأس السب ىرخأ ةرم ءاجو .نارودت ىنيع
 نع تلسنف «ةمطاف تءا

 يدار
 امو «ىذأ نم مدق امل هلتق ناكف . نيكرشملا ءاول لماح ناكو ؛ثراحلا نب رضنلا كلذ لثم ناكو

 ظ . هلهأو كرشلا لالذإ نم هيف

 ٠ْ ددش لب ءمشاه ىنب نم ءارثلا ىوذ نم ءادفلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ذخأ دقو

 . ءادفلا الإ مهنم لبقي ملو مهنم ذخألا ىف

 دبع نب سابعلا همع عم هتبواجم مشاه ىنب نم ءادفلا ذخأ ىف هتدش ىلع ءيش لدأ لعلو

 ظ .قاثولاب هيلع دشلاو «هرسأل ملأي ناكو ءهبحي ناك ىذلا بلطملا

أل ءءادف هيلع سيل هنأ كلذ ىنعمو « لبق نم ملسأ هنأ سابعلا ىعدا
 ٠ ابراحم ال اهركم ءاج هن

 ؛كمالسإب ملعأ هللاو ءانيلع ناكف كرهاظ امأ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل لاقف

نب نم هعم نمو ؛هسفن هب ىدفي هدنع لام ال هنأ ىعداف .اريخ كيزجيسو
 ىدلو لفونو ليقع مشاه ى

 ول :تلقو «لضفلا مأو تنأ تعدوأ ىذلا لاملا نيأف :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ,هيخأ

 ىزإ هللاو :هنع ىلاعت هللا ىضر سابعلا لاف ءمكقو هللا دبعو لضفلا ىنبل اذهف اذه ىرفس ىف تبصأ ظ

 . لضفلا مأو انأ الإ هملع ام ءيش اذه نإ ءهللا لوسر كننأ ملعأل

 ليقع هيخأ ىنبالو هل ءادف بهذ نم ةيقوأ ةئام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ذخأ دقو

 ْ رهف نب ثراحلا ىنب دحأ ورمع نب ةبتع وه هل فيلح نعو «لفونو
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 نمع الإ و فعي الو ؛ىرث نع ىنيال ءءادفلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ذخأ اذكهو
 راسأ كفي ىتح ؛هذيخأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا باحصأ نم رمتعم ىف نايفس وبأ لعف امك ؛برح ريغ نم ةونع هوذخأ ملسم ىلع نمي نأ ريظن ىف هيلع نمي نموأ ءمالسإلل بخ هنم ىجري
 . كلذل هراسإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا كفف ءهل نبا

 لع هل نكلو «هسفن هب ىدفي لام هل سيل ريسألا ناك اذإف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 .ةءارقلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم نيبمألا ضعب ملعي نأ هزادف نوكي هنإف «ةءارقلا

 ْ مالسإلا ركذي هتعمس لاق دقف «مالسإلاب ءاضيب نب ليهسل دوعسم نب هللا دبع دهش دقو ؛مالسإلا هيف نظي ناك نم مهنم «ىرسألا نم سان ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم دقو

 نأ شيرق تدارأ دقو . اهل راضم ريغ هجوزل امركم اراب اجوز ناكف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا تنب بنيز جوز ىومألا عيبرلا نب صاعلا وبأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هيلع نم نمثو
 . كلذ نع ىبأتف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةنبا بهل ىبأ نبا قلط امك اهقالط ىلع هلمحت

 ىف تئعبو بيلا رابلا اهجوزل ءادف تلسرأف ةمركملا ةكمب اهنع ىلاعت هللا ىضر بنيز تناك دف
 املف اهب ىنب نيح صاعلا ىبأ ىلع اهب اهتلخدأ دق ةجيدخ نينمؤملا مأ تناك ءاهل ةدالق ءادفلا نمض
 ةقر كلذل قرف «محرلاو ةقيفشلا ةقيفرلا جوزلا تايركذ تراثأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهأر
 . ةديدش

 نكلو «مهريغو موزخم ىنب نم هريغ حارس قلطأ امك ,هحارس قلطي نأ نيمألا لوسرلل ناكو
 . اولعفف (اهل ىذلا اهيلع اودرتو ءاهريسأ اوقلطت نأ متيأر نإ) : لاقف «ةباحصلل هحارس قالطإ لعج اهلك سوفنلا بيطتلو «سفن ثيدح وأ قيض دحأ سفن ىف نوكي اليكل

 ] : نيرمأل انه هبنن نأ بجيو ظ

 الأ, ,ةمركملا ةكم ىف دعب نم ىقبت الأ ىأر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ - امهلوأ
 ةنيدملا ىلإ رجاهت نأب ءاهنع هللا ىضر اهليبس ىلخي نأ ادهع هيلع ذخأف «دعب نم صاعلا شارف ىف نوكت
 ظ 5 كلذب صاعلاوبأ ىفوف «ةرونملا

 كلذ نأ ذإ ,هل لت ال اهنأل ؛ملسملا ريغو ملسملا نيب قيرفتلا لزن دق نكي مل هنأ - امهينا
ا 0 0 ] اونمأ ني 2, روس ىف لن ءاج اذإ اونمأ ءيذلا اهيأي) : اعتو هناحبس هللا لاق دقف «ةنحتمملا ة ا

 

 يب ب ببيت
 ا



 | الذ. «تانمؤم نهومتملع نإف «نهناميإب ملعأ هللا نهونحتماف :تارجاهم تانمؤملا

 ءاوقفن ام مهوتأو ,نهل نولحي مه الو ؛مهل لح نهال ءرافكلا ىلإ نهوعجرت
 رفاوكلا مصعب اوكسمت الو ؛نهروجأ نهومتيتآ اذإ نهوحكنت نأ مكيلع حانجالو

 ميلع ل مكنيب مكحي هللا مكح كلذ ءاوقفنأ ام اولأسيلو ءمتقفنأ ام اولأساو

 . ( ٠١ - ةنحتمملا ) ؟ميكح

 : ىلاعتو هناحبس هللا لاق ذإ ءرفكلا وهو ميرحتلا ببس ىلإ راشأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ انه ظحاليو

 ىراصنلا هيلع امو كرشلا لمشي رفكلاو ؛نيكرشملا ىلإ لقي ملو «رافكلا ىلإ نهوعجرت الف)
 هللا لاق امك ؛حيسملا ةيهولأو «ثيلختلاب اونمأو «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب اورفك نيذلا دوهيلاو

 :ىلاعتو هناحبس هللا لاقو 4 ميرم نبا حيسملا وه هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقل ١ :ىلاعتو هناحبس

 . « ةثالث ثلاث هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقل )

 ؛مهيلع نملا ىف اريخ ىري ناك سانأ ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ومر يم اذكه

 ! ءادف اومدقي نأ نع ازجع مهيف ىريوأ
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 ةعافر ىبأ نب ىفيص ىلع ّنمو «موزخم ىنب نم ثراحلا نب بطنح نب , بلطملا ىلع نمف

 لايع اذ اجاتحم ناكو ؛نامثع نب هللا دبع نب ورمع ةزع وبأ هيلع قم نمو ؛موزخم ىنب نم داع نبا

 ءارعاش ناكو ءادحأ هيلع رهاظي الأ ادهع هيلع ذخأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هيلع نمف

 دعب مهيلإ عجرف ؛هلقعب نوكرشملا بعلو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا هيلع دهاع ام ضقن هنكلو

 نم هيلع نم ذإ ٠ 00 يي لا

 : ةديصق ىف ءادف ريغ

 ديمح كيلملاو قح كنإف  ادمحم لوسرلا ىنع غلبم نم

 هل لاقف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هيلع نمي نأ بلطف ءاضيأ رسأ دحأ موي ناك املف

 (نيترم ادمحم تعدخ لوقتو ؛كيضراع حسمت كعدأ ال١ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 . ( نيترم رحج نم نمؤملا غدلي ال) هيف لاق ملسو هيلع ىلاعت هّللا ىلص ىبنلا نأ ىوريو

 هناذ ىف اريخ نوكي امب ىرسألا ىف فرصتي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ضوف اذكهو

 . مهضعب ىلع ّنمو ؛نيريثك ىدفو ءمهنم لتق نم لتقف «نينمؤمللو

 00000 الالام وب لمخطط املا لمل املب مرفت ملف قنز للم ط141 ةيل ما 4م رمل مل ودوم يمول ورمل م مولع ام 10 امور و ديمم اة روي وم رفروجوو وجوب هروب 141010 مز ع رووجو ووعجو ل 00و وو زم
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 رسنللا اطخل ىلاعت هللا ناسب

 ألخلا نايبب ىرسألل ةبسنلاب ىروشلا هيلإ تهجتا امب مايقلا دعب نم ميركلا نآرقلا لزن - 5
 كرابت هللا ىضر ىراصنألا ذاعم نب دعس هيلإ ليمي ناك ام وهو ءاونخثي نأ لبق اورسأ نيملسملا نأ ىف
 ىلص هللا لوسر ىأر نورسأي مهيديأ موقلا عضو امل هنأ» قاحسإ نبا هاور امك ربخلا ركذ دلو ؛هنع ىلاعتو
 لجأ :لاق . موقلا عنصي ام هركت دعس اي كب ىنأك :هل لاقف «ذاعم نب دعس هجو ىف ملسو هيلع ىلاعت هلا
 نم ىلإ بحأ لتقلا ىف ناخئإلا ناكف «كرشلا لهأب ىلاعت هللا اهعقوأ ةعقو لوأ تناك هّللا لوسر اي هللاو
 هل نوكي نأ ىبنل ناك ام» : ىروشلا هيلإ راشأ ام ءاهنإ دعب ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقلو (لاجرلا ءاقبتسا
 ريزع هّللاو ءةرخآلا ديري هللاو ءايندلا ضرع نوديرت ضرألا ىف نخشي ىتح ىرسأ
 امم اولكف *ميظع باذع متلخأ اميف مكسمل قبس هللا نم باتك الول * ميكح
 مكيديأ ىف نمل لق ىبنلا اهبأي *ميحر روفغ هللا نإ ؛هللا اوقتاو ابيط الالح 5
 رفغيو ءمكنم ذخأ ام اريخ مكنؤي ءاريخ مكبولق ىف هللا ملعي نإ «ىرسألا نم
 . ( :١١ 76 - لافنألا ١ «ميحر روفغ هللاو ءمكل

 ىرسألا اوذخأ مهنأ ىف نكلو ءمهيلع اونم مهنأ ىف الو «مهودف مهنأ ىف ال ءأطخلا ناك د ٠
 نوكت وأ ؛ىرخأ ةكرعم مهيلع اوريثي نأ اوعيطتسي ال ىتح «حارجلاب مهولقثي نأ لبق ىأ «ناخئإلا لبق |
 هناحبس هللا لاق امك ءءادفلا وأ نملا نوكيو ءرسألا نوكي كلذ دعب نمو «ىلتقلا ةرثكل مهيلع ةبعص ى٠
 «قاثولا اودشف مهومتنخلأ اذإ ىتح ؛باقرلا برضف اورفك نيذلا متيفل اذإف ) :ىلاعتو ٠.
 . ( 4 - دمحم ) « اهرازوأ برحلا عضت ىتح ءءادف امإو ءدعب انم امإف ش٠

 : رومأ ةثالث انه ركذن نأ بجيو ؤ

 اميف مكسمل قبس هللا نم باتك الول) : ىلاعتو هناحبس هّللا لوق ىنعم ىف - اهلوأ

 ؛عنملا ىلع صنب الإ ةبوقع ال هنأ وه :ىلاعتو هناحبس هللا هررق ىذلا باتكلا نإف «ميظع باذع متذخأ |
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هلعف ام نإو ؛ناخثإلا لبق «ىرسألا ذخأ عنم ىلع صن ةمث نكي ملو ٠
 . أطخلا ىف داهتجالا ىلع ةبوقع الو داهتجا ٠
 اقفاوم لزن ميركلا نآرقلا نأ - رضاحلا لهأ مهعبتو - ىضاملا ىف اوبتك نمم نيريثك نأ - ايناث ٠.
 نآرقلا هب ءاج ام نأ ىرن نحنو «ىرسألا ىفءهنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع قورافلا مامإلا ىأرل ٠ْ
 ,ناخثإلا لبق رسألا لصأل ةضراعم ناك امنإ «ميركلا نآرقلا هب ءاج ام نأل «قورافلا ىأر قفاوي ال ميركلا |
 . ناخئإلا لبق رسألا ىلع قورافلا ضرتعي ملو |
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 ناك اذإف ءهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ذاعم نب دعس لتقلا ىف ناخئإلا لبق رسألا هرك ىذلا امنإ

 نم هتمحرب صتخي# «لضفلا اذه ىف هلف ءدعس هرك امل اقفاوم ميركلا نآرقلا لوزن ىف لضف ةمث

 . ( ال4 - نارمع لأ ) «ءاشي

 ملعي هدحو ىلاعتو هناحبس هّللا نأ وهو «رابتعالا لهأ دنع رابتعالاب ريدجلا رمألا وهو - اشلاث

 اذاملف ءأطخ ءردعلا ناخئإ لبق ىرسألا ذخأ نأ ملعي ىلاعتو هناحبس وهو «ىفخأو رسلا ملعيو ؛بيغلا

 . باوصلا ملعي ىذلا وه هدحو ناك دقو «نوئطخي هتباحص هعمو - هبيبحو هلوسر - ىبنلا كرت

 ىذلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ كلذ «ةربعو ةظع هيف اذه نأ كلذ نع باوجلاو

 - نع هزنيالو ؛ءيطخي دقف هداهتجاب فرصتي كرت اذإ (هبيدأت نسحأف هبدأو هبر هملع ىذلاو «هيلإ ىحوي

 لبقتسملا ملعي ىذلا ميكحلا ميلعلا هدحو وهف «ىلاعتو هناحبس هّللا هملعي نأ الإ ءايبن ناك ولو دحأ أطخلا

 مهعفدي نأ مهل سيلو «نوئطخي مهنأ نايبو «نودبتسي نيذلل هيجوت كلذ ىفو «ىضاملاو رضاحلاك
 . جئاتنلا دسفأ ىف مهمثأب نودرتيف أطخلا نع ةهزنم مهءارآ نأ اوبسحيف «رورغلا

 ؛لاجرلا لقعأ هناذ ىف وه مث ءهيلإ ىحوي ىذلا وهو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم كرت نإ

 .- :راصبألا ىلوأل ناتربع هيف «باوصلا ىلإ بني مث ؛هيأر ىف ءيطخي - هيأرب نودتهي ةثعبلا لبق اوناك ذإ

 دقتعيو ءأطخلا لبقي ال ىذلا باوصلا هبسحيف ءهيأرب رتغي نأ دحأل حصي ال هنأل - امهلوأ
 . لهجلا هريغ ىفو ءملعلا هسفن ىف

 | .نوعرف هلاق ام لوقي الف «ةعامجلل هيف لمعي ىذلا هريكفت ىف دبتسي نأ دحأل سيل هنأ ةيناث
 .(؟؟-رفاغ ) «داشرلا ليبس الإ مكيدهأ امو ءىرأ ام الإ مكيرأ ام)

 ءرورغلاب انتعامجو انسفنأ ىلدن الأ وهو «ىلاعتو هناحبس هّللا بدأب بدأتن نأ نينمؤملا رشعم انيلعف

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىف انل نوكي نأ انيلعو «اهلبقتسمو ةمألا رضاح ىف ؛ىءوسلا نوكتف

 :؛ عبتي نأ قحأ قحلاف ؛ بتي عوبتم «نوعرف نم انل نوكي الو ؛ةنسح ةوسأ

 اوعوب دقو ليزنتلا نم ليزنت هنأك مهل بتكي ام ىلتي نأ نوبلطي نوعرف ناوخإ انرصع ىف انأر دقلو

 ؛هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءرارقلا سئيو ءرادلا ءوس مهتمأ - مهريغ نم عونخلاو ؛مهنع رورغلا اذهب
 . (ق - 7) ة«ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل ىركذل كلذ ىف نإ)

 : نيني ليي لا ا ا ا م ا ااا 0 اة

 / :اًنلا ءزجلا
 1 ةححححححت

9 

 : ايات ا ا و وت ا وبامياللا

 ييينتففم هي دننمو

 ب اي م ل يي م ل لي ل يي م يع

 روما



 لاسفنالا

 اوناك نكلو «كلذك نونمملا ناكوء مهضرأو مهرايد ريغ ىف نوبراحي نوكرشملا ناك - ١
 نوولي ال ةكرعملا لعب نيراف ةبس اوناكف « نيك رشملاب تزن دق ةميزهلا تناكو ؛ مهرايد نم ةبرقم ىلع

 . نيملاس مهضعب بايإب نيضار مهرايد ىلإ اودوعي نأ نم مهنكمي ام الإ ءيش ىلع
 ىف نوملسملا همنغ ام لوأ مئانغلا هذه تناكو «مئانغ مهنم نوملسملا منغي نأ دبال ناكف

 نكت ملو ,ةلزانملا هذهل ةجيتن منغلا ليخأو «ةلزانملا ىلإ اهيف هاجمالا ناك برح لوأ تناك اهنأل «بورحلا

 . ءاوعش ابرح تناك لب ةرداصم اريع

 ملع ىلع اونوكي ملو ءةمسقلا لبق نوكت ىتلا مئانغلا ىهو «لافنألا ىف نولتاقملا فلتخا كلذلو
 . اهذخأ نمل اهونظ نيطساقلا ضعبو «اهنأشب نولعفي امع اولأس مهنم نوطسقملاو ءاهتمسقب

 ناك مسقو ءمهريغو «ةزمحو ؛ىلعك ودعلا هجاو مسق :ماسقأ ةثالث اوناك نيدهاجلا نأ كلذو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا هب ناك ىذلا شيرعلا طاح مسقو «مئانغلا اوعمج كئلوأو «مهئارو نم

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم انجرخ ٠ «نيببردبلا نم وهو تماصلا نب ةدابع كلذ ىف لوقيو 2 |
 لومزهي مهءأرو ةفئاط تقلطناف ,ودعلا ىلاعت هللا مزهف «سانلا ىفتلاف ءاردب هعر تدهشف ؛ملسو ١

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هّللا لوسرب ةفئاط تقدحأو ؛هنوعمجيو هنوزوحي منغملا ىلع ةفئاط تبكأو «نولتقيو |
 نيذلا لاق «ضعب ىلإ مهضعب سانلا ءافو «ليللا ناك اذإ ىتح (ةرغ هنم دحأ بيصي ال ىتح ملسو |
 5 بيصن اهيف دحال سيلو هانيوح نحن : مئانغلا اوعمج ١

 . مهانمزهو ءودعلا اهنم انيفن نحنف ءانم اهب قحأب متسل : ودعلا بلط ىف اوجرخ نيذلا لاقو ظ
 «ةرغ هنم ودعلا بيصي نأ انفخ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب اوقدحأ نيذلا لاقو

 : ىلاعتو هناحبس هللا لوق لزنف ؟ مئانغلا نوكت نمل :لؤاست هعم ناكو :«فالخلا اذه ناك .هب انلغتشاف ظ
 ؛مكنيب تاذ اوحلصأو هّللا اوقتاف «لوسرلاو هلل لافنألا لق لافنألا نع كنولأسي) |
 . (١-لافنألا ) «نينمؤم متنك نإ ءهلوسرو هّللا اوعيطأو |

 هناحب هللا ركذف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ عفرت نأ لبق مئانغلا ىف ةشقانملاهذه تناك 2
 هناحبس هب مكحي امو «ىلاعت هللا ىلإ اهرمأ نوكي نأ وهو «عازنلا ةدام عطقيو «فالخلا مسحي ام ىلاعتو |
 اومستقي نأ مهل سيلف «ىلاعتو هناحبس هللا مكح ذفني ىذلا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلإو ىلاعتو |

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا متاذ 2 ظ



 مهعمج دقو (مهنيب ةقرغم ةداملا - نأ حصي الو ( مهنيب تاذ اوحلصيلف مهريغل رمألا لب ٠ ؛مهسفنأب

 .. هليبس ىف داهجلا مهعمجو قحلا

 اهمسق هنإ ةاورلا ضعب لاقف «لافنألا ةمسق ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هعبتا ىذلا امو

 : ىلاعتو هناحبسس هللا لوق ىف لزن دق مئانغلا سيمخت مكح نكي مل ذإ «ةيوسلاب نيدهاجما نيب

 ؛ىبرقلا ىذلو «لوسرللو ؛هسمخ هلل نأف ءيش نم متمنغ امنأ اوملعاو)

 موي اندبع ىلع انلزنأ امو هللاب متنمآ متنك نإ ليبسلا نباو :نيكاسملاو ىماتيلاو
 . ( 41- لافنألا ) « ريدق ءيش لك ىلع هللاو ؛ناعمجلا ىقتلا موي ناقرفلا

 نكي مل هنأل «نيدهاجملا لك نيب ةيوسلاب عزو ءالؤه ةياور ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاف
 . ىرخأ ىلع ةفئاط حجري ليلد الو «توافتلا بجوي أم

 0 هناحبس هللا يايا يايا د بي يو عيزوت نأ ريثك نإ كري

 ْ 1 ةلصتم ئانغلا ةيأَف ,ىلاعت لل هعرش ىذلا مكحلا اذه بسح ىلع مالملاو ةالصلا هيلع هلوسر
 / ىقتلا موي ىلاعتو هناحبس هللا هلزنأ ام كلذ نأ ىلإ ريشت ةيآلا نإف كلذ قوفو عيزوتلا ىلإ تراشأ ىتلا ةروسلا

 . ناقرفلا موي ناعمجلا

 ىف هسمخ نم اتناك براش وهو ؛ةزمح همع امهرحن نيتللا نيتقانلا نأ ركذ ايلع نأ ىور دقلو
 . ريثك نبا ظفاحلا هراتخا ام ىلإ ليمن نحنو «مئانغلا

 ةرونملا ةسدملا ىف ةكرعملا رثأ

 ةيبرعلا ءارحصلا ىف نابكرلا تراس دّقف «ىدملا ديعب ةماع برعلا ىف ةكرعملا رثأ ناك - 5

 ىلإ وعدبو ؛ةينثولا ركني هنأل «مهلاومأو مهرايد نم هباحصأو هتجرخأ ىذلا اهديرط دي ىلع شيرق ةميزهب
 ةوعدلا ةقيقحب برعلل اهبنم رصنلا كلذ ناكف «ىلاعتو هناحبس هللا دنع نم هيلإ ىحوي هنإ لوقيو ةينادحولا

 حرطتو قئاقحلا كردت لوقع تذخأو «برعلا نيب ةينثولا ةديقعلا تنهوف ءاهتوقو اهتمالسو ةيدمحلا
 ؛ايلعلا ىه ىلاعتو هناحبس هللا ةملك تراص كلذبو ءراجحألا لوح لاضلا لايخلا اهجسن ىتلا ماهوألا

 ١ نم نوملسملا لفتناو سانلا هيف قرف ذإ «ناقرفلا موي قحب ةوزغلا موي ناكو ؛ىلفسل ىف كرشلا ةملكو

 : ىلاعتو هناحبس هللا لاق امك ءمهتوقب سانلا نورئاكي ءايوقأ ىلإ ضرألا ىف نيفعضتسم
 1 ماعلا للة ملل لانة 1111 لة لل طفوبة 1مل انة ضخ ف1 لة لز زل قل 110مل طب مال لاق اق م11 11( ةل 01 للم للم عل ةج يدرون مز هن هد ومودي ووجب يلم امج .-
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 مكاوآف «سانلا مكفطختي نأ نوفاخت ضرألا ىف نوفعضتسم ليلق متنأ ذإ اوركذاو)
 "6 لافنألا ) ؟نوركشت مكلعل تابيطلا نم ةزرو« هرصنب مكديأو

 ةوقلا وه مالسإلا نأ ىلع برعلا هيلإر ظن دقل ؛ةيبرعلا دالبلا ىف نيبملارصنلا كلذ رثأ ىلإ ةراشإ هذه
 .نوركفي سانلا ذخأ نأ كلذ نم ناكو «ةيبرعلا دالبلا ىف ةيقيقحلا

 ةبوهرملا ةوقلا راص دقف ءاهلوح امو ةرونملا ةنيدملا ىف هرثأامأ «ةيبرعلا ةريزجلا ىف ماع لكشب هرثأ اذه
 نورهظي اوناكور ءجرزخلاو سوألا نم مهتينثو ىلع اوقب نيذلا نيبنثولا نم طالخأ اهيف ناكو ءاهيف
 نحل ىف نوفرعي اوناك نإو ءهوفخأ نإو مهبولق دقحلا لكأ دق ءدوهي مهيف ناكو ءاهنوفخي الو مهدئاقع
 .انايحأ نينمؤوماب مهئازهتسا ىفو لوقلا

 «مهتنسلأب مالسإلا نورهظي نوقفانم نيقيرفلا ىف دجو ءردب ىف نيملسملا ةرق ترهظ املف
 اهلوأو «ةلماك ةروس مهيف تلزن دقلو «نودقتعي ال امب نوقطنيو «نولعفي ال ام نولوقيو «رفكلا نوفخيو
 ملعي هللاو هللا لوسرل كنإ دهشن اولاق نوقفانملا كءاج اذإ) : ىلاعتو هناحبس هللا هلوق -
 نع اودصف ةنج مهناميأ اولختا *نوبذاكل نيقفانملا نإ دهشي هللاو ؛هلوسرل كنإ
 ىلع عيطفءاورفك مث اونمآ مهنأب كلذ *نولمعي اوناك ام ءاس مهنإ ءهللا ليبس
 20 ١"(. - نوقفاملا ١ «نوهقفي ال مهف .مهبولق

 نوذختي ءدوهيلاو نيكرشملا نم ءالؤه تلعج ىتلا ىه ءردب ىف ترهظ ىتلا ةيمالسإلا ةوقلاف
 نوعدخيو «نيملسملا فوفص ىف لابخلا نوعيشيو مالسإلا لهأ ةوق اهب نوقتي ةنج ىمالسإلا مهرهظم
 'ء ظ : فعض مهبولق ىف نيذلا

 عضخي مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرو ىلاعتو هناحبس هللاب نمؤي ال نم تلعج نيملسملا ةوق نإ
 ظ . بلقب نمؤي الو هندبي

 نم نوكرشملا عضتخ اهيفو» ريثك نبا لاق . ردب ةوزغ اهيف تناك ىتلا ةيناثلا ةنسلا ىف كلذ ناك
 ؛ةثراح ىنب دوهيو «ةظيرق ىنبو «ريضنلا ىنبو «عاقنيق ىنب نم اهب مه نيذلا دوهيلاو ةرونملا ةنيدملا لهأ
 - مهنم «نوقفانم نطابلا ىف مهو ءدوهيلاو نيكرشملا نم ةريثك ةفئاط مالسإلا رهظأو ؛نيملسملا اوعناصو
 امك ,ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ ال ءابذبذم ىقبف ةيلكلاب لحنا نم مهنمو هيلع ناك ام ىلع وه نم
 : (هباتك ىف ىلاعت هللا مهفصو

 وهو ءهللا نوعداخي نيقفانملا نإ ) :ىلاعتو هناحبس هللا لوق ىلإ ريشي اذهب رهو
 الإ هللا نوركذي الو «سانلا نوءاري «ىلاسك اوماق ةالصلا ىلإ اوماق اذإو ؛مهعداخ
 دجم نلف هللا للضي نمو ءءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ ل ,كلذ نيب نيبذبذم *اليلق
 . -1١7 :*١51( ءاسنلا ) ؟ اليبس هل
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 0 «نيدلا ةملك ىلعأو نيملسملا ةوق ىلاعتو هناحبس هللا رهظأ نأ دعب هنأ مالكلا اذه نم نيبتي هنإو

 ظ : ماسقأ ةثالث ىلع راوجلاب نينمؤوما نورشاعيو ؛هنوفلاخي نيذلا راص

 لاق نيذلا مه ءالؤهو اهيلع ىلوتسيو «مهبولق نكسي رفكلاو مالسإلا ةملكب اوقطن نيذلا مهلوأ
 انإ اولاق مهنيطايش ىلإ اولخ اذإو ءانمأ اولاق اونمآ نيذلا اوقل اذإو) مهيف ىلاعتو هناحبس هللا

 ؟نرهمعي مهنايغط ىف مهدميو ءمهب ٌئزهتسي هللا «نرئزهتسم نحن امنإ ؛مكعم

 ريغ ناك مهرهظم نأل ؛مهنايغط ىف ىلاعت هللا دمأو ءمهرفك ىلع اوقب ءالؤهف ١6( 15 - ةرقبلا»)

 ظ .اداسفو اوتع اوداز ىتح كلذ اوءرمتسا دقو مهربخم

 ؛مالسإلا مهراهظإ ىف «نوقفانم مهف ؛مهريكفت لحناو ؛مهسوفن تفعض موق ىناثلا مسقلاو

 . ام نيب «ضراعتلاب تلحنا دق نكلو «ليمأ ىلوألا مهتديقع ىلإ اوناك نإو ءاهب نونمُؤي مهل ةديقع الو

 هللا لاق نيذلا مهو ءمهسفنأ اوعدخ ىتح :ةعيدخلا ىف اولغوأو نينمؤملا اوعدخ دقف «نونطيي امو نورهظي

 فصو لقو ,؟«ءالؤه ىلإ الو ءالؤو ىلإ ال كلذ نب نيبذبذم) : مهيف ىلاعتو هنأحبس

 لثمك قفانملا لثم» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب نيقفانملا نم عونلا اذه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 ١ : (بهذت امهيأ ىلإ ىردت ال نيمنغ نيب ةرئاعلا ةاشلا

 ىنبو ريضنلا ىنبو «عاقنيق ىنب نم مهنيد ىلع اوتبث نيذل دوهيلا رثكأ مهو ثلاثلا مسقلاو

 | ىلع ىنبدل ضارتعالاو ؛هيلع ءاقبلاب امدهاجو مهداقتعا ىلع مهرثكأ تبث كنلوأو «ثراحلا ىنبو ةظيرق

 | ىبنلا هيلع مهدهاع نيذلا دهعلا ىف اوصلخي مل مهنأ ىف اوقفان مهنكلو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 ىلص ىبنلا ءادعا نوبتاكيو «رئاودلا نيملسملاب نوصبرتيو «ةنايخلا نوفخي لب ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ام نإ نولوقيو «نيكرشملا نوقفانيف «مهسفنأ ىلع نوفرسيو هيلع مهنوضرحيو ؛ملسو هيلع ىلاعت هلل

 . ديحوت نم ىبنلا هيلإ وعدي امم ريخ كرش نم هيلع مه

 . نيدلا اذه ءادعأ نم ىدمحما رصنلا دعب قافنلا رهظ ةلمجلا ىفو

 ظ : ةحضوم ةزجوم ةملكب مهالاو نمو ؛دوهيلا صخنلو

 دوسميلا

 ام هيلعو ءمهل ام هل هيف لعج «دوهيلا عم افلح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دقع - 0

 عفد ىلع نونواعتم مهئايحأ ىف مهنأو «مثإلا ىلع نواعتلا ىلع ال «ىوقتلاو ربلا ىلع مهعم دهاعتو هيلع
 ؛ةعامج مهعم دقعو؛ةيامحلاو ةيرحلا مهاطعأ ةلمجلا ىفو «ةيدلا هيلع بجي ىذلا ىناجلا لقعو «مثإلا
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 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا نأ نم مهبولق نكسي ناك دسحلا نكلو ءامزلم ادّقع ةقرفتم ءايحأو
 ؛ثعبيس ايبن نأ نوفرعي اوناك دقو «ليعامسإ دلو نم ال قحسإ دلو نم نوكي نأ نونمتي اوناك ثعب ىذلا
 اودادزا ةاروتلا ىف هب رشبملا ىبنلا هنأ اونقيتسا املكو «مهسفنأ دنع نم ادسح هب اورفك اوفرع ام مهءاج املف
 ههنأكو «ضرألا ىف اداسفو اوتعو ءالالضو انايغط مهتداز ةوبنلا تايأ اودجو املكو ءارفكو ابضغو اقيض
 رخآلا نم لبقتي ملو ءامهدحأ نم لبقتف انابرق ابرق امهنأل ءهاخأ لق ىذلا ليباق ةلالس مهدحر
 . (ليباق)

 : اهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر تلاق «بطخأ نب ىبح تنب ةيفص نينمؤملا مأ ةداهش لقتنلو

 نب ورمع ىنب ىف ءابق لزنو «ةرونملا ةنيدملا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مدق امدنع
 تلق ( سلغ ىف ىأ ) نيسلغم بطخأ نب رساي وبأ ىمعو «بطخأ نب ىبح ىبأ هيلع ادغ «فوع
 امك امهيلإ تششهف تلاق ؛ىنيوهلا نايشمي نيطقاس ايِنأف ءسمشلا بورغ عم اناك ىتح اعجري مل
 لوقي وهو «رساي ابأ ىمع تعمسو ؛مغلا نم امهب ام عم ءامهنم دحاو ىلإ تفتلا ام هللاوف «عنصأ تنك
 كسفن ىف ام لاق «معن :لاق ؟ هتبثتو هفرعتأ لاق «هّللاو معن :لاق ؟ .٠ وهوهأ :بطخأ نب ىبح ىبأل
 ةتبثملا ةيآلا هتلعج امف ءاهيبأ ىلع ةرب ةديس نم ةقداص ةداهش كلت .تيقب ام هللاو هتوادع :لاق ؟ هنم
 لعف كلذو ؛هتوادع ىف اجوجل اودع هتلعج لب اقدصم انمؤم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةلاسرل
 نم هتمحرب صتخي ىلاعت هللاو ؛هدحو ناميإلا هنم لبقت ذإ ليباه هيخأ ىلع ليباق نم ناك ىذلا دسحلا
 . ءاشي

 ؛ةرونملا ةنيدملاب نيملسملا راوجب ناك نم ىدوهي لكل ةيسفن ةروص هوخأو بطخأ نب ىبحو
 . ةئكتسملا ةنيغضلا ىلع مهبولق تيوطو ؛نوكرحتي اوناك ةوادعلا هذهبو

 ؛مهيلع رودتس دعب نم ةرئادلا نأ اونظو ءاقيض اودادزا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رصتنا املف
 ليبسلا نوملسملا دجي اليكل «2مهءاقب هيف نونظي المع اولمعي نأ ءاقبلا بح ةزيرغب اودارأف ٠.
 ؛ناميإلا اورهظي نأ ىلع كئلوأ اولمحو «ةرونملا ةنيدملا ىف اوقب نم نيكرشملا عم اودخت او« مهجارخإل ظ
 . مهرضاح ىف هوذفنو مهرمأ ىضام ىف هب اورهتشا ىذلا «مهقلخُب مهيلإ اوزعوأ ذإ نارفكلا اوفخيو |

 مل نإو «جرزخلاو سوألا نم ةينثولا ىلع اوقب دق اوناك نم مهئارغإب دوهيلا ىلإ كلذب فاضنأ دقلو
 - دقو لشفلا بابسأب نوقليو «نينمؤملا بولق ىف نهولا نوثبي ناميإ نم اورهظأ امب مهنكلو «ةرثكلا اونوكي
 ظ .تاوزغلا نم ردب دعب رهظ اميف مهسوؤر ترهظ
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 ؛مهتليقع اوفخأو «مالسإلا اورهظأ نيذلا درهيلا نم اوققان نمم نيريثك قاحسإ نبا ركذ دقر

 نم مهنم نوريثك ناكو ءمالسإلا رهظأو ؛دوهيلا فل فل نم جرزخلاو سوألا نم ركذ امك

 انعجر نكل ) :لاق ىذلا وهو «نوعمتجي اوناك هيلإو «لولس نب ىبأ نب هللا دبع مهسأر ىلعو ؛جرزخلا
 . قلطصملا ىنب ةوزغ ىف ( 8- نوقفانملا ١ « لذألا اهنم زعألا نجرخيل ةئيدملا ىلإ

 هريضنلا ىنب نوئلامي مه لولس نب ىبأ نب هللا دبع مهسأر ىلعو ءجرزخلا ىقفانم نم رفنلاو
 ىذلا مهدهعو مهناميأ ىف اوثكنف ؛ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اوفاخ امدنع مهعم مهنأ مهيلإ نوسديو

 ؛مهعم اوجرخي اوجرخ نإ مهنأ هتعيشو لولس نبا مهيلإ لسرأ دف «نيكرشملا ةنواعم اودارأو ؛هودهاع

 ىديأو مهيديأب مهتريب نويرخي اوذخأو مهنوصح ىف ملسو هيلع ىلاعت هلا ىلص ىبنلا مهرصاح امدنع
 نإو ءادبأ ادحأ مكيف عيطن الو «مكعم نجرخنل متجرخأ نئل اوتبثا :هعم رفنلاو ىبَأ نبا لاق دل «نينمؤملا

 مهناوخإل نولوقي اوقفان نيذلا ىلإ رت ملأ ١ مهيف ىلاعتو هناحبس هللا لزنَأ دقو «مكنرصننل متلتوق

 نوجرخي ال اوجرخأ نثل *نوبذاكل مهنإ دهشي هّللاو «مكنرصننل متلتوق نإو ادبأ

 أ متنأل *«نورصني ال مث رابدألا نلويل مهورصن نعلو ءمهنورصني ال اولتوق نكلو (مهعم
 ١ هناحبس هللا لاق نأ ىلإ <...نوهقفي موق مهنأب كلذ هللا نم مهرودص ىف ةبهر دشأ

 ا رفك املف «رفكا ناسنإلل لاق ذإ ناطيشلا لثمك) : هعم نمو ىبا نبا فصو ىف ىلاعتو

 ] .( :١5 ١١-رشحلا ) «نيملاعلا بر هللا فاخأ ىنإبكنم ءىرب ىنإ لاق

 ٠ هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دجسم نورضحي دوهيلاو جرزخلاو سوألا ةيقب نم نوقفانملا ناكو
 | ماهوأب نينمؤملا بولق ىف كشلا نوثيبو «نوئزهتسيو نورخسيو نيملسملا ثيداحأ نوعمتسيف ملسو

 ؤ .اهب نوبوجتسي ةككشم ةلئسأبو ؛اهنوركذي

 ظ . تجسملا نم رهجارخإ
 | هللا ىلص هللا لوسر مهآرف سانأ نيقفانملا نم دجسملاب اموي عمتجا :قاحسإ نبا لوقي - 4

 | ىلص هللا لوسر مهبرمأف «ضعبي مهضعب قمل دق «مهتوص ىضفاخ مهني نوثدحتي ملسو هيلع ىلاعت
 ] ظ . افينع اجارخإ دجسملا نم اوجرخأف ءملسو هيلع ىلاعت هللا

 , اديدش ارتن هرتنيو «قفانملا نمؤملا بذجي انايحأو ءابحس هبحسيف ءقفانملا لجرب ذخأي نموملا ناكف
 ٠ هللا لوسر دجسم نم قفانم اي جرخا ءاثيبخ اقفانم كل فأ) :هل الئاق تانعللاب هعيشي وهو ههجو مطليو

 . « ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص



 ] ىلح «افينع ادوق اهنم هدوقيو ؛ هتيحلب لخأيف ( مهنم ةليوطلا ةيحللا ىذ ىلإ نمُوملا ءيجي انايحأو

 . « افينع ابحس اهنم هبحسيف» ةمجلا ىذ قفانملا ةمجب نمؤملا ذخأي انايحأو ءدجسملا نم هجرخي
 ىلص هللا لوسر دجسم نبرقت ال) لثم نمو «لوقلا ىف فنع هبحصي لعفلا ىف فنعلا كلذو

 . (هرمأو ناطيشلا كيلع بلغ مهضعب لوقو «سجم كنإف« ملسو هيلع ىلاعت هلا

 . مهتيفقأ نم نوعفدي اوناك نيذلاريغ كلذو
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل ىذأ سانلا لشأ دوهي نم مهتيدوهي ىلع أوقب نيذلاو مه اوناكو

 امك ءمهل نوعامس نيملسملا ىفو ؛ةميزهلاو ددرتلا حور نيملسملا ىف نوثيي اوناك نوقفانملاف .هباحصأو
 ,مهئاعبنا هللا هرك نكلو ؛ةدع هل اودعأل جورخلا اودارأ ولو» :يلاعتو هناحبس هللا لاق
 ءالابخ الإ مكوداز أم مكيف ارجرخ ول * نيدعاقلا عم اودعقا ليقو ء«مهطبتف
 دفل * نيملاظلاب ميلع هّللاو مهل نوعامس مكيفو «ةنتفلا مكنوغبي مكلالخ اوعضوألو

 مهو هللا رمأ رهظو قحلا ءاج ىتح ,رومألا كل اوبلقو «لبق نم ةنتفلا اوغتبا
 .( 48: 45 - ةبوتلا ) ؟نوهراك

 ىلاعتو هناحبس هللا ركميو«نوركميو ؛مهعم نوديكيو ؛مهعم نونواعتي نيقفانملا ءارو نم دوهيلاو ظ
 اوعجشيل ةدرلا نونلعي مثءناميإلا نورهظي نينمؤملا بولق ىف كشلا نوقلي دوهيلا ناكو ؛مهريبدت داسفإب ش
 هللا لاق نيذلا ءالؤهو.هيف لوخدلا دعب مالسإلا نم جرخي نمل الثم مهل اونوكيلو ةدرلا ىلع نيملسملا |
 اونمأ نيذلا ىلع لرزنأ ىذلاب اونمأ باتكلا لهأ نم ةفئاط تلاقو) مهيف ىلاعتو هناحبس |

 نإ لق ؛ مكنيد عبت نْ الإ أونمؤت الو «#ٌلوعجري مهلعل «هرخآ اورفكاو راهنلا هجو ظ

 نإ لق ؛مكبر دنع مكوجاحي وأ ؛متيتوأ ام لثم دحأ ىنؤي نأ ءهللا ىده ىدهلا
 . 0/7 ,1/؟ - نارمع لآ ) «ميلع عساو هللاو ءءاشي نم هيتؤي هللا ديب لضفلا |
 ةقرفلا حور مهقافنب نوثييو «قافنلا ىلإ نيينثولا نوعدبو «نوقفاني «ىدوهيلا داسفإلا ناك اذكهو ظ
 نع جرخي نمل الثم مهسفنأ نم نولعجيو «ناميإلا لهأ نم نورخسبو نوئزهتسيو «نيملسملا نيب |
 . مهنع ميركلا نآرقلا ربع امك «مالسإلا |

 نيملسملا نيب دوهيلا داسفإ
 هناحبس هللا عمج ىتح «نيقيرفلا نيب ةمئاق جرزخلاو سوألا نيب برحلا تناك - 9 ظ
 ةوادعلا ءابنأب نوملعي اوناك دوهيلا نكلو «ةوقلا تناكف «مهبولق نيب فلأو ؛مالسإلاب امهنيب ىلاعتو |
 نم قيرف لك ىفو ؛اهئافطإ دعب اهران نوريثيو ءاهتوم دعب ةوادعلا ران ىبحي ام مهيف نوثيي اوناكف «ةقباسلا |
 ظ . برحلا دعب تيقب تارتلوأ «ةيبصعلا اياقبل وأ «هناميإ ىف فعضل عمسي |
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 رمأ هلاه دق «سيق نب سامش همسا دسحلاو نغضلا ىوذو «دوهيلا خويش نم لجر ناك دقل

 سوألا نأ هلاهوءردب ىف رصن نم هب ىلاعتو هناحبس هّللا همركأ امو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم

 ةوق مهنولاوي نمب نوذختيو ؛قيرف ىلع اقيرف نولاويف ؛مهنيب ةقرفلا ىلع نوشيعي اوناكو ءاوعمتجا جرزخلاو
 .. هللاو دالبلا هذهب ةليقونب عمتجا اذكه :سامش لاقف «مالسإلاب مهعامتجا اوأر املف «مهمادقأ اهب نوتبثي

 . رارق نم مهؤلم عمتجا اذإ مهعم انل ام

 ؛ثاعب موي ناك ام راثأف ءاعذج ميدقلا فالخلا ريثي نأ دجوف ءربدو ثيبخلا خيشلا كلذ ردق

 . ةيناثلا مث «ىلوألا ةبقعلا ةعبي تناكو «سوألا هيف رصتناو «جرزخلاو سوألا نيب ناك ىذلا وهو

 نوراطتسي لوقعلا فاعض مهيفو «مهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر راصنألا نيب مويلا اذه ىف رمألا راثأ

 رخآلاو سوألا نم دحاو ؛نييحلا نم نالجر بئئوتف ةبواجلا تدتشاو ءاورخافتو ءاوعزانتر ءالؤه ملكتف
 ؛نيقيرفلا نم نورضاحلا بضغف ؛ةعذج نالا اهانددر متئش نإ :هبحاصل امهدحأ لاقو «جرزخلا نم

 . ةرهاظلا مك دعوم : اولاقو «ءاقللا هيف نوكي ناكم ىلع اوقفتاو

 هعم نميف مهيلإ جرخو ؛ةيدوهي ةنف اهنأ ملعف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر كلذ غلب.
 :لاقف ؛مهءاج ىتح نيرجاهملا هباحصأ نم

 ىلاعت هللا مكاده نأ دعب ءمكرهظأ نيب انأو «ةيلهاجلا ىوعدبأهللا هللا «نيملسملا رشعمايا

 .« مكبولق نيب فلأو «رفكلا نم هب مكذقنتساو ؛ةيلهاجلا رمأ هب مكنع عطقو ءهب مكمركأو ؛مالسإلل

 نم ديكو «ناطيشلا نم ةغزن اهنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرو ىلاعتو هناحبس هللا راصنأ كردأ

 نيعماس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم اوفرصنا مث - اضعب مهضعب قناعو ءاوكبف ؛مهودع
 ٠ 0 ١ نيروفوم نيعيطم

 . مهروحن ىف دوهيلا نم نيرفاكلا ديك ىلاعتو هناحبس هللا درو
 باتكلا لهأي لق 7 : ىلاعتو هناحبس هللا لوق دوهيلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا لزنأو

 لفاغب هللا امو ءءادهش متنأو ءاجوع اهنوغبت نمآ نم هللا ليبس نع نودصت

 .( 99 - نارمع لآ ) « نولمعت

 نإ اونمأ نيذلا اهيأي# :دوهيلا رش ءارو اوقاسنا نيذلا نيملسملا ىف ىلاعتو هناحبس هللا لزنأو َ

 نورفكت فيكو *نيرفاك مكناميإ دعب مكودري باتكلا اوتوأ نيذلا نم اقيرف اوعيطت
 طارص ىلإ ىده دقف هللاب مصتعي نمو ؛هلوسر مكيفر هللا تايأ مكيلع ىلتن متنأو
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 هيرووووووم

 *نوملسم متنأو الإ نتومت الو ؛هتاقت قح هللا اوقنا اونمآ نيذلا اهيأي *ميقتسم
 ءادعأ متنك ذإ ؛مكيلع هللا ةمعن اوركذاو ءاوقرفت الو اعيمج هللا لبحب 0
 رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو ءاناوخإ هتمعنب هتمعنب متحبصأف ؛مكبولق نيب فلأف
 ةمأ مكنم نكتلو #لودذتهت مكلعل هتايأ مكل هللا نيب كلذك ءاهنم مكذقنأف

 *نوحلفملا مه كئلوأر ءركنملا نع نوهنيو ؛فورعملاب نورمأيو ءريخلا ىلإ نوعدي
 باذع مهل كنلوأو تانيبلا مهءاج ام دعب نم اوفلتخاو ءاوقرفت نيذلاك اونوكت الو
 ,.(١٠هب ٠٠١ -نارمع لآ) «ميظع

 0 ا لوقرفي نيذل 0 3 و ميركل 7” اذه ىفن

 د ا ءركذلا نع ىهنلاو فورا رمألا

 .ميظع باذع هلو ؛ «ريبك مثإ تانيبلا دعب

 ءاوسس اوسسسل

 ىلص ىبنلا رجاه امدنع ةرونملا ةنيدماب اوناك نيذلا دوهيلا ىلع اقداص هانركذ ام ناك اذإ - 71
 اوراتخا سان مهنمف ؛عيمجلا ىلع ال «ريثكلا بلاغلا ىلع ىنب هيف مكحلاف«اهيلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا
 هللا لاق امك «ناميإلا قح ملسر هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرو ىلاعتو هناحبس هللاب اونمأو ءانيد مالسإلا
 *نودجسي مهو لبللا ءانآ هللا تايأ نولتي ةمئاق ةمأ باتكلا لهأ ره : يلاعتو هناحبس

 ىف نوعراسيو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأبو ءرخآلا مويلاو هللاب نوئمؤي
 ميلع هّللاو ؛هورفكي نلف ريخ نم اولعفي امو «نيحلاصلا نم كنلوأو ؛تاريخلا
 هللا ىلص دمحمب ناميإلا لهأو «باتكلا لهأ نم ءالؤهف ( 115:11 -نارمع لآ) ؟نيقتملاب
 ظ .نيترم مهرجأ نوزجيسو «ملسو هيلع ىلاعت

 : دوهيلا رابحأ نم امهالك ناك نينثا ءالؤه نم ركذنو

 :؛ لاق هنأ هللا دبع مالسإ ىف ةريسلا رابخأ نم ءاجو

 فكوتن انك ىذلا هنامزو همساو هتفص تفرع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب تعمس ال
 . ةروثملا ةنيدملا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مدق ىتح «هل اتماص كلذ رسأ تنكف «هبقرتن ىأ هل
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 هيف ةوبنلا تافص فرعتو ةرونملا ةنيدملا همودق لبق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فرع دق وهف

 فرع نم ءادتبا هقفاوي ملو همودقب احرف ناك ذإ ءهتيب لهأ ضعب كلذب بطاخو ؛ةاروتلا ىف اهب رشب ىلا
 ؛تدزام امداق نارمع نب ىسومب تعمس تنك ول هللاو» :هتحرف ىف هتمع هل تلاق ىتح ءهتيب لهأ نم
 نب ىسوم وخأ هللاو وه ةمع ىأ : ةقباس ةلحنل بصعت هصالخإ بشي مل ىذلا صلخلا نمؤملا اهل لاقف

 . هتقفاو نأ ثبلت ملو ءثعب هنيد ىلعو «نارمع

 نم هموق فرع دّقف كردأو ءقحلا فرع دق صلخلا ىدوهيلا ربحلا مالس نب هّللا دبع ناك اذإو

 ءارصنع نيدلا اولعج ىتح «زيحتلا ةوهش وه مهاوهو «مهاوه مهتهلأ اوذختا مهنأو ؛ مهفارحنا كردأو دوهيلا
 . مهلاح فشكي نأ دارأف اصلاخ اداقتعا سيلو

 . « هل لاقف ,هئاميإ نلعي ملو «نمآذإ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ بهذ

 ضعب ىف ىناخدت أ بحأ ىو ؛ (لطابلاب نوبذكيو نوتهيي ىأ ) تهب موق دوهي نإ هللا لوسر اي
 نإ مهنإف ىمالسإب اوملعي نأ لبق مهيف انأ فيك كوربخي ىتح «ينع مهلأست مث «مهنع ىنبيغتو «كنويي

 ش٠ .ىنوباعو « ىنوتهب اوملع

 ١ مث هولأسو «هوملكو هيلع اولخدف ؛هتوبب ضعب ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ىنلخدأو
 ] .انملاعو انريحخو ءانديس نباو انديس اولاقف مالس نب 2١7 نيصحلا نيأ: مهلأس

 | هب ءاج ام اولبقاو ءهللا اوقتا «دوهي رشعم اي): مهل لاف «مهيلع جرخ مهلوق نم اوغرف املف

 ٠ْ «هللا لوسر هنأ دهشأ ىنإف هتفصو همساب ةاروتلا ىف مكدنع ابوتكم هنودمتمهللا لوسرل هنأ نوملعتل مكنإ هللا

 1 . تبذك : اولاقف «هفرعأو هقدصأو هب نموأو
 ١

 يوب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل تلقف

 ا . اعيمج ىتيب لهأ مالسإو ىمالسإ ترهظأف «روجفو

 7 | مهريخ نم هلأاوركذ ىنلاوهو ا رارشألا نم هنإ: نولوقيو هيف نوعطلا نم نورثكي اوناك دقلو

 ٠ْ .مهدنع ام نومتكيو«نوملعي امب نورفكي مهنكلو: مهلدعأو مهملعأو

 ٠. .مهرابحأ نم اربحو ؛مهمالعأ نم املع ناك دف «قريخم وهو ىناثلا امأو

 / هللا ىلص هللا لوسر فرعي ناكو «لاملاو ملعلا نم ةطسب ىلاعت هللا هاطعأ لام اذ الجر ناكو
 ٠ . ةاروتلا ىف هتفصب ملسو هيلع ىلاعت

 ش٠
 ا
 ش٠
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 .مالسالا لبق اذه همسا ناكو )١(
 مط ما فرميمت رمبوسوب ديوي ياوممم ماقال اا اا هوامش وا طااازااا موو مطوع لاعا لجلال ممل اوهتلا 01مل قام 1 اا :ةمزشلا ا اتا نجلا



 نأ قحأ قحلا نأ نوملعيو «قحلاب نونمؤي نمم ناك لب ؛ةيرصنع داقتعالا نولعجي نم نكي ملو
 مكنإ هللاو ءدوهي رشعماي :لاق ءدحأ موي ناك اذإ ىتح ؛هنيد فلإ هيلع بلغ» قاحسإ نبا لوقيو « عبتي

 هدنج ىف لخدو ءدحأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىتأ ىتح جرخف ؛هحالس ذخأ م
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ىلاومأف «مويلا اذه تلتق نإ :لاقف ءهلهأ نم هءارو نم ىلإ دهعو
 . ىلاعتو هناحبس هللا هارأ ام اهيف عنصي

 : لوقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناكف ؛لتق ىتح لئاقف

 (دوهي ريخ قريخم ١

 نأ الإ ىبأف ءاماقتناو ًارأث ةرونملا ةنيدملا وزغت نأ ديرت شيرق تءاج موي «ةديدشلا هتعاس ىف ملسأ دقو

 . دوهيلا ىف نم ريخ ناكو «هتاذ ىف اريخ ناكف ؛ىلاعت هللا ليبس ىف دهشتساف «نينمؤملا عم نوكي

 : ةريغلا

 ءةصاخ دوهيلاو ؛ةماع باتكلا لهأ نأش ىف لوقي ذإ ىلاعتو هناحبس هللا قدص -1/
 ىتلا ىه ةرثكلا نكلو ؛(57- ةدئاملا» «نولمعي ام ءاس مهنم ريثكو ؛ةدصتقم ةمأ مهنم ...)
 ءالؤهو «سانلا دسحو ةيهاركلا ىف اهفنعو ءاهتجاجلب ترهظ ىتلا ىهو ءبخصو بجل اهل ناك
 امنيحو ءاوناك امنيأ «سانلا نوهركي مهف ءارهاظ رمتساو «مهدبز رهظ نيذلا مهو ءاورهظ نيذلا مه

 ءيجب ريخلا نإف «ناميإلا لهأ راصتنال ارثأ تناك ىتلا مهلامعأو ءردب ةوزغ دعب مهلاح انركذ دقو
 . ةوارضو اضغب دساحلا ديزيف ءدوسحما ىلإ

 ءاهدقع ىتلا ةدهاعملا رثإ ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع ىلوألا ةنسلا ىف اوتكس دقل
 مكل» مهل لوقي هلاح ناسلو ءاهنيد ىلع ىهو هعم ةجمدنم ةعامج مهنم نوكيلءاهب مهالوأ ىتلا ةالاوملا
 ءادعأ ىلع رصانتلاو ؛ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو «داوتلا الإ دعب نم مكنيبو اننيب سيلو نيد ىلو مكنيد
 ظ .اهنومجاهينيذلاةرونملاةنيدملا

 لكأي نغضلاو«مهبولق المي اونمآ نيذللو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل دسحلاو كلذ ناك ٠
 . ضغبلا اورمضأ دق كئاوأف مهئالو ىف اوصلخأ دق نونمُوملا ناك اذإف ءمهرودص

 لهأ داسفإل اوكرخ نأ دسحلاب ةفندملا مهبولق ىف راصتنالا تارمث ىلوأ ناك ءراصتتالا ناك الو

 ووو نر نب ترن ووتر ز تونا توج جاوزت جون وتزن تاج توجت جوجو وج سرج ب وج ع نر حا نر جوت وع وحا ا جوتن وتتا رج جر نط ونا جوت وتوت تروا توج و نا حان و جا جوت وج وحاجات حو رح حور و تاو سو نانو حوت سوح لوو تا جد ج
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 اديب 0 ا اا ا ا ياي فبما

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاذ 58
 واح تيا يايا مااا ياام ااا يايا يا ااا نا نااجابا جالا



 ةدساحلا ةدقاحلا بولقلا نكسي قافنلاو ءنوقفانم مهنم ناكو ءهيلإ اوبذجماف «قافنلا ىلإ مهوبذتجا

 ىف تفيو «هسأرب امتان قافنلا رهظ نأ ةكرابملا ةوزغلا كلت راثآ نم ريرم رثأ لوأ ناكف «ةنيكتسملا ةفيعضلا ٠
 رجتشت ثيح «بورحلا ةدم ىف قافنلا رثأ دتشيو مهفوفص قيرفت ىلع نولمعيو ؛نيملسملا تاعامج

 .ماسجألا محتلتو «فويسلا

 ؛ةميزهلاو درمتلا حور نيملسملا شيج ىف نوثبي اوناك «ةثلاثلا ةنسلا ىف تناك ىتلا دحأ ةوزغ ىفف
 مالسإلا شيج نم ناتمئاط تمه ىتح ؛فوخلاو رعذلا اهيف نوشيي نينمْوملا نم ءافعضلا بولق نوذخأيو
 هللاو ؛لاتقلل دعاقم نينمؤملا ئوبت ؛كلهأ نم تودغ ذإو» : ىلاعت لاق امك ءالشفت نأ
 لكوتيلف هللا ىلعو ءامهيلو هللاو ءالشفت نأ مكنم ناتفئاط تمه ذإ ؛ميلع عيمس
 «نوركشت مكلعل هللا اوقئاف «ةلذأ متنأو ردبب هللا مكرصن دقلو «نونمؤملا

 .( ١171١7١ نارمع لآ )

 اولخد دق ردب ةوزغ ىف نونمؤملا ناك اذإف «ناميإلا فاعضو «نيقفانملا نم اتناك ناتفئاطلا نانأهو

 , هناحبس هللا نكلو ءزجعلاو ددرتلا حور مهيف نوشيي لوقفانملاو ءدحأ ةوزغ ىف اولخد دقف «ةرشبتسم مهبولقو

 ٠ اذإ هنأو ءاوفلاخي ملو «ةقيرطلا ىلع اوماقتسا نإو «ةميزهلا بابسأ ىف اوذخأي مل نإ نينمؤملا رصن هيلع ىلاعتو
 | كلوأ مهب طيحي هباحصأ نم نونمؤملاو ةرونملا ةنيدملا ىف شيعي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ذفن دقو «مهنم رذحلا هيلع بجي هنإف ءنودساحلاو نونوتفملاو نوقفانملا

 ال مكنود نم ةناطب اوذختت ال اونمأ نيذلا اهيأي) :ىلاعتو هناحبس هللا لاق كلذلو «هبر رمأب كلذ

 مهرودص ىفخت امو مههاونأ نم ءاضغبلا تدب دق متنع ام اودو ءالابخ مكنولأي
 نوبحي الو مهنوبحت ءالوأ متنأه *نولقعت متنك نإ تابآلا مكل انيب دق ءربكأ

 نم لمانألا مكيلع اوضع اولخ اذإو ءانمآ اولاق مكلوقل اذإو ؛هلك باتكلاب نونمؤتو
 ءمهؤست ةنسح مكسسمت نإ *رودصلا تاذب ميلع هللا نإ ءمكظيغب اوتوم لق ءظيغلا

 هللا نإ ءائيش مهديك مكرضي ال اوقتتو اوربصت نإو ءاهب اوحرفي ةئيس مكبصت نإو
 «سوفنلا دسفأ دق مهدصو دوهيلا دقح دج اذكهو «( 1٠١ : 114 نارمع لآ ) «طيحم نولمعي

 . ناميإلا لهأ نيبو مهنيب ام قرفو
 «ناميإلا فاعضإ ةلواحمو «سانلا نيب ةيعامتجالا تاقالعلا داسفإ ىلع لمعلا دح دنع اوفي ملو

 نودوي مهنأل «نينمؤملا بولق ىف كيكشتلا نولواحي اوناك لب «مهوكراش ىتح «قافنلاب نينمؤملا ريغ ءارغإو
 ١ مهسفنأ دنع نم ادسح اورفكي نأ
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 هللا ىلص هتوبن نيبتتل ال ةتنعم ةلكسأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نولأسي كلذ ليبس ىف اوناكو
 نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بيجي الأ ةلئسألا هذه هيجوت نم نوجري لب ءملسو هيلع ىلاعت

 . ةلواحملا هذه نم ائيش ركذنلو «نينمٌوملا بولق ىف بيرلا ءاققلإو ءكيكشتلل ةعيرذ كلذ اوذختيف ءاهضعب

 نلسسحأ ىه ىتلاب الإ باتكلا لهأ اولداجت و

 ديكلا نوديري مهنأ ملعي وهو «نسحأ ىه ىتلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهلداج -
 هناحبس هللا نكلو ءاحرف اهب نوريطي ةلاسرلا ىف ةرغث اودجي نأ ءاجر ؛مهبولق ىف بعرلا ءاقلإو نيملسملاب
 ىه ىتلاب مهلداجو) ىلاعتو هناحبس هللا لاقف «مهلداجي نأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رمأ ىلاعتو
 .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هللا ليبس ىلإ ةوعدلا لبس نم ليبس كلذ نأل ١170(. - لحنلا) «نسحأ

 نآرقلا ملع نم ىلاعتو هئاحبس هللا هانآ امب مهبيجي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو «نولأسي اوناك
 ' باترم لك بير بهذيو «ةيدمحملا ةلاسرلا تبثتو ءمهرحن ىف مهديك دريف ؛ةمكحلاو ميركلا

 هناحبس هللا الإ اهملعي ال ةعاسلا نأ باتكلا ملع نم نوملعي مهو ؛ةعاسلا موقت ىتم هولأس دقل
 ,نوكرشملا هيف لداجي ىذلا ثعبلا رمأ ىف نوككشيف ؛ةباجإلا نوملعي مهو «لاؤسلا اولأس مهنكلو «يلاعتو
 : ىلاعتو هناحبس هللا لاقف ءقداصلا ميكحلا باوجلاو لاؤسلا ىلاعتو هناحبس هللا ىكح دقو

 اهتتول اهيلجي ال ىبر دنع اهملع امنإ لق ءاهاسرم نايأ ؛ةعاسلا نع كنولأسي)
 ءاهنع ىفح كنأك كنولأسي «ةتغب الإ مكيتأت ال ضرألاو تاومسلا ىف تلقث ءوه الإ
 .(1817 - فارعألا) 4 نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو ؛هللا دنع اهملع امنإ لق

 انربخأ : مهلئاق لاق دقف «ةلاسرلا ىف كيكشتلاب ءيموت مهضعب نم لاؤسلا ةغيص تناك دقلو
 . لوقت امك ايبن تنك نإ «ةعاسلا موقت ىتم

 كلذ نأل نمؤي ال نم لاؤسلا ناك ولو ؛قداصلا ناوجلا كلذ تيتا نأب ىلاعتو هنأحبس هللا هرمأف

 : عبتي نأ قحأ قحلاو «قحلا وه

 لوقي نب ىلاعتو هناحبس هلا هرمأف نينمؤملا سوفن ىف بيرل اوقليلو ءاضيأ هوتنعيل «حورلا نع هولأسو
 لاؤسلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا لاقف 'يلاعتو هناحبس هللا الإ هملعي ال ىذلا دوجولا اذه رارسأ نم اهنأ
 «اليلق الإ ملعلا نم متيتوأ امو «يبر رمأ نم حورلا لق ؛حورلا نع كنولأسيو» باوجلاو
 . . (66 - ءارسإلا)
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 يااا اامال» مايا يالا ا ااا يالالالا

 غ1

 دراكولا التت تروتو بونت ونكت سنوات وتوت توتو جو وح جونا وا وحك وج وتوج جحا ج حج وا توتا جوج حوت وئ وئروئد وح و اوت جاوا جوج حوحو جون واوا بونص جاوئ حوت حوا اح ا حوا و وس حض حن حنو ون



 فرعن الو ءاهدوجو رهاظم ىرن ءهاوس دحأ اهملعي ال هللا رمأ نم ارس لازت ال حورلا ةقيقح نإو
 نبا عفتراو اهجاربأو «كالفألا ءارقتسالاب كردأو ءهرهاوظو نوكلا ناسنالا نبا فرع دقل ءاهرمأ ةقيقح

 ءاههنك الو حورلا ةقيقح فرعي ال نآلا ىلإ هنكل «ةداملا بابسأب ءرمقلا ىلإ لصوو ءءامسلا ىلإ ضرألا

 . اهضارعأو ءاهرهاوظ ضعب فرعي ناك نإو
 ؛لاؤسلا ىلاعتو هناحبس هللا ركذف ؛هلعف امو ءهرمأ ناك امو وه ام نينرقلا ىذ نع هولأسو -89

 : ىلاعتو هناحبس هللا لوق ىف باوجلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ملعأو

 ىف هل انكم انإ «اركذ هنم مكيلع ولتأس لق «نينرقلا ىذ نع كنولأسيو)

 : اهدجو سمشلا برغم غلب اذإ ىتح #*اببس عبتأف هاببص ءيش لك نم هانينآو ضرألا
 نأ امإو ءبذعت نأ امإ «نينرقلا اذاي انلق ءاموق اهدنع لجوو «ةثمح نيع ىف برغت
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 *ارسي انرمأ نم هل لوقئسو «ينسحلا ءازج هلف ءاحلاص لمعو نمأ نم امأو *اركن

 | نم مهل لعمم مل مرق ىلع علطت اهدجو سمشلا علطم غلب اذإ ىنح ةاببس عينأ مل
 نيب غلب اذإ ىتح *«اببس عبتأ مث *اربخ هيدل امب انطحأ دقو كلذك#ارتس اهنود

 | عرجأ نإ نينرقلا اذاي اولاق *الوق نوهقفي نوداكي ال اموق امهنود نم دجو نيدسلا
 | مهنيبو انكر لعج نأ ىلع ءاجرخ كل لعجج لهف «ضرألا ىف لولسفم جوجأمو

 ىنوتأ *«امدر مهنيبو مكنيب لعجأ ةوقب ىنونيعأف ءريخ ىبر هيف ىنكم ام لاق *ادس
 لاق ءاران هلعج اذإ ىتح «ءاوخفنا لاق «نيفدصلا نيب ىواس اذإ ىتح «ديدحلا ربز

 اذه لاق *ابقن هل اوعاطتسا امو ءهورهظي نأ اوعاطسا امف #*ارطق هيلع غرفأ ىنوتآ

 .؟ اًمح ىبر دعو ناكو ,ءاكد هلعج ىبر دعو ءاج اذإف «يبر نم ةمحر

 (ة 8: ملا" فهكلا ةروس)

 اوقلأو ءاحرف اوراط ةباجإلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم زجع اذإو زاجعإلا هب دصق لاؤس اذه

 ظ . نوفدهي هيلإو ءنودصقي ام كلذو «سوفنلا ىف بيرلاب
 لاما لاغأ ال ذاك ارد فرقا ىذ ةريسل اقيقد اعبتتو ءاريزغ املع تناك ةباجإلا نكلو

 ناكف «هيلإ وعمتسي نيذلا بولقو لوعل ايعرتسم قداصلا بيجعلا نايبلا كلذ ناكو ءقدص ناسلو ركذو

 . اوضترا ىذلا مهنيدل اتبثم ناميإلا لهأل ةجح ةباجإلا رثأ
 ليليا ايي لا ل ا م و ل لل 0 ١

 ياا 1 | 9 |
 ىناثل ع

9 

 2300 ا ا ا ا ا ا ماا اماما ااا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا اال اا١أاا١١ 7 7ك

 اي ب يي هي يي يي



 روبوروروووتوت ووتر تو ووو وت حوت حو سوح صون و ضو يحج سوت جب تح جرو وش وإنا وت وجو حو جونو ناو ون نتا
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 ىذلا اهليلدو «ةيدمحلا ةلاسرلا ةجح وهو ؛هرمأ ىف اوككشيل ميركلا نآرقلا نع رخآ الاؤس اولأس دقو

 . هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هينأي ال

 قسنت امك ءاقسنم هارن ال انإف «هّللا دنع نم قحلا هب تكج ىذلا اذه نإ ءدمحم اي قحأ :اولاق
 .ةاروتلا

 ابوتكم هنودجي ؛هّللا دنع نم هنأ نوفرعتل مكنإ 3: ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهل لاقف
 . ( هب اوءاج ام هلثمب اونأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا ولو «ةاروتلا ىف مكدنع

 نأ نكمي ال ميركلا نآرقلا قسن نأ ذإ ءنهاو مهضارتعا نأل «يرخأ ةيحان ىلإ لاؤسلا اوهجوف
 : هتاياو هتزجعم ىبن لكلف « يسوم ىلع تلزن ىتلا رشعلا حاولالا ىه تناك ولو «ةأروتلا قسن هب لزوي

 نودجتي هللا لوسرل ىنإو ءهللا دنع نم هنأ نوملعتل مكنإ هللاو» : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق
 ظ . (ةاروتلا ىف مكدنع ابوتكم كلذ

 لزنأف ءدارأ ام ىلع هنم ردقيو ءءاشي ام هثعب اذإ هلوسرل عنصي هللا نإف ءدمحم اي :ةجاجل ىف اولاق

 ناك ولو «هلثمب نونأي ال نآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا
 . ( 8 - ءارسإلا ) «اريهظ ضعبل مهضعب

 نيبتيل ءاوتأت نأ رمألا لصيفو «نوعيطتست ال مكنكلو «متعطتسا نإ اوتثأ : لوقي لاحلا ناسلو
 . نوكرشملا هب هفسي مل امب مكسفنأ ىف نوهفست ذإ ءمكلالضو مكركم ءىبخ فشكنيو ؛مكرمأ

 هتافصو ( ىلاعتو هنأحبس هللا مهتفرعم مدع ىلعو «ةيداملا مهتيلفع ىلع لدي رخآ الاؤس نولأسيو

 .اهريغب نمؤت الو ؛تاببسملاو بابسألاب نموت تناك ىتلا ةينانويلا ةفسلفلاب نيرثأتم اوناك مهنأ كلذو
 ؛ةلعل لولعم هلك قلخلاو ىناسنإلا دوجولاف «ةيلعلاب شن ءيش لكف «دوجولا نوناق اهولعج ةيداعلا بابسألاف
 «لوألا نع «ةيلعلا نوناقب شن هلك ملاعلا نأ نوبسحيف «ةينانويلا ةفسلفلا تذخأ اذهبو ءرخآ نع ببس ةلعلاو
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 هناحبس هّللا نأ اوسانتو «عونلا اذه نم لاؤسب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا زجع رهظي نأ اودارأ

 «ةراتخما هتدارإب هأشنأ لب «ةيلعلا وأ ةيببسلاب سيل «نوكلل هءاشنإ نأو «ديري امل لاعفلا «راتخما لعافلا وه ىلاعتو

 (؟ هللا قلخ نمف «قلخلا قلخ هللا اذه ءدمحم اي) : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل اولاق

 : هبرل امضغ مهروأس مث نول عقتنا ىتح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بضغف

 مهو ؛دوهيلا نم ناك لاؤسلا اذه نأل,ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا بضغ ناك دقلو

 رهاظلاو رخآلاو لوألا هنأو ءهتافص نوفرعيو ىلاعتو هناحبس هللا نوفرعي مهنأ ضورفم باتك لهأ

سلا عيدب «دوجولا م دبم وهو ( عيش هقوف سيلو «ءيش لك ىلع رداقلاءراتخلا لعافلا هنأو« نطابلاو
 تاوم

 . ضرالاو

 «دوجولا قلاخ هدحو ىلاعتو هناحبس هللا نأ نوفرعي اوناك مهف ؛ « كول اذه لام برعلا يعقب علو

 ىلاعت هللا لزنأ امو ءاهوعدتبا ىتلا ناثألا هللا عم نودبعي اوناك مهنأ ىف مهكرش امنإو ءدحأ هقوف سيل هنأو

 ريكفتلا ىف ا 0 الا

 37 نابضغ وهو ؛مالسلا هيلع ليربج هءاجف :ريبج نب ليعس وهو «ربخلا اذه ىوأر لوقيو

 ام باوجب هءاجو - ملسو هيلع هللا ىلص - دمحم اي كيلع ضفخ : هل لاقو هنكسف

 هللا اونظو «برعلا نم نيييثولا ةبترم نع ةيناث ةرم اولزن مهنكلو هيف اوفسأ ام ىلإ مهل اهيبنت اذه ناك
 : ةيداملا مهتعزن نم ةيقب كلتو ,ءايحالاك ةدام ىلاعت

 . (؟ هلضع فيك «هعارذ ؟ هقلخ فيك ؛«دمحم اي فصف ) : اولاق ظ

 | نمأا ليربج هاتأف ءمهرواسو «يلوألا هتبضغك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر بضفف

 ّح هّللا اوردق امو) : : ىلاعتو هنأحبس هللا هلوق وهو ؛هولأس أمع ىلاعتو هنأحبس هللا نم باوجب هءاجو

 08 هناحبس «هنيميب تايوطم تاومسلاو «ةمايقلا موي هتضبق اعيمج ضرألاو «هردق

 . ( ؟ا/- رمزلا ) «نوكرشي امع

 ناميإ الو «باتكب ملع الو قطنم الو ركفب نوديقتي ال نيذلا دوهيلا نيب تابواجم ضعب هذه

 : هللا ىلص ىبنلاو ءريصبلا عيمسلا وهو ؛ءيش هلثمك سيل ىذلا دمصلا درفلا ءدحألا دحاولا هللاب

 ا للا ل ا ا ا م ل ااا 012 20202ي ]ا
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 ارلداجج الو) : ىلاعتو هناحبس هلوَقْل ةعاطإ | ,مهذمق ءوس عم « نسحأ ىه ىتلاب مهلداجي ملسو هيلع

 . ( ؛5- توبكنعلا ١ 4« نسحأ ىه ىتلاب الإ باتكلا لهأ

 ىسفنلا ءاذيإلا ىلإ اوهجناو اوقفان فيكو ؛مهيلع ىوبنلا ىدمحما راصتنالا رثأو دوهيلا نآلا كرتن

 اوملعو دوهيلا اورباص «لاتقلا ناديم ىف اورباص نيذلا نونمّوملاو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاو ؛هبورض لكب
 ؛ةدرابلا برحلا انرصع ةغلب ىمسي ام وأ دضعلا ىف تفلاو ؛ةنايخلاو ةميمنلاو «سدلا ناديم ىف مهرش

 . مالسإلا خيرات ىف هدعب ام هل ارزؤم رصنلا ناك و «نيلاحلا ىف اورصتناو أوربصف

 دسحأو ردس نيس ةرستفلا ىف

 ىلوألاف ؛بورحلا ىف نيملسملل ميلعت امهيف ناك نيتللا نيتوزغلا نيب اميف تناك - 45
 ؛بولقلا ءاقتلاو ءرصنلا اهيف ميكحلا دئاقلا ةعاط نأو «ةميزهلا بابسأ مهترأ ةيناثلاو ءرصنلا بابسأ مهتملع
 ضعبكو ءاهئادتبا ىف نينحك عقاوملا ضعب ىف مساح راصتنا نكي مل اذإو «كلذ دعب نم رزؤملا رفظلا ناكو
 . نالذخ نكي ملو ؛مازهنأ نكي ملف «مورلا عم تاوزغلا

 حالصإلا عئارش تناك دق ةيناثلا ىف ءادتبالاو ' يلوألا نم ءاهتنالا دعب ةرتفلا هذه ىف هنإو
 ىلع ةيمالسإلا ةعامجلا ميقي ىذلا وه «يعامتجالا حالصإلاو «سانلا نيب لماعتلا ميظنتب ىعامتجالا
 . ىداحالا نواعتلا قوف ىعامجلا نواعتلا

 هناحبس هللا عرش دقف ءايداحأ افيلأت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هنوك ىذلا ءاخإلا ناك اذإ ْ
 . ىعامتجالا نواعتلا ىهو ةاكزلاردب ةوزغ دعب ىلاعتو ٠

 ريقفلل ىنغلا نم ةنواعم ىهو «رطفلا ةقدص ردب ةوزغ ل أيبق ىلاعتو هنأحبس هللا عرش دقل دق

 نبا مهنمو «ءاهقفلا نم نورثكألا هققح ام ىلع ؛نيكاسلاو ءارقفلا اهيف فرصملا زواجتي الو «نيكسلاو

 نأ رثألا ىف درو هنألو ءدعب نم ريشنس ام ىلع ةاكزلا فراصم لك ىف فرصت ال هنأو ءانركذ امك ٠ ميقلا ١

 ءاعيمج نيملسملا ةحرف وه ىذلا مويلا كلذ ىف ةجاحلا نع نيك اسملا ءانغإوه « ءرطفلا ةقدص ىف بجاولا ش٠

 : نيرثكألا ىأر ىلع ةضورفملا ةقدصلا هذهب حرفلا معيف ف ءرطفلا ديع ةحرف وهو ١

 امهريغ ا موا وا باع ٠ْ

 ةصايم+خ نكت مل نإ بام حى زك

ٍ 
.٠. ٠ 
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 ءارقفلل تاقدصلا امنإ ) :ىلاعتو هناحبس هللا هلوقب فراصملا ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقلو

 هللا ليبس ىفو «نيمراغلاو «باقرلا ىفو مهبولق ةفلؤملاو ءاهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو

 . ( ٠0 - ةبوتلا ) «ميكح ميلع هللار هللا نم ةضيرف «ليبسلا نباو

 امك ؛ميلاقألا نم ميلقإ لك ىف رمألا ىلو اهعمجي ىنلا ةاكزلا اهل فرصت ةينامث افانصأ دج انهف
 .( مهئارقف ىلع اهدرو مهئاينغأ نم اهذخ ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 ريقفلا نيب ةقرفتلا نم ءاهقفلا هيلإ ىهتنا ام ةصالخو :نيكاسملاو ءارقفلا نالوألا نافرصملاو
 زجاعلا وهف نيكل امأ هتاجاح عم ًناكتي ال نكلو بسك هل ناك ولو «جاتحما وه ريقفلا نأ «نيك.ملاو

 بسكلا نع اهبحاص زجعت ىتلا بابسألا نم كلذ وحن وأ نمزم ضرمل وأ ةخوخيشل وأ ةهاعل بسكلا نع

 نع لاملا تيب قاض نإف ءاقاقحتسا دشأ نيكسملا ناك نإو «قحتسي امهالكف ءاريثك وأ ناك اليلق

 : نيكسملا مدلل ناك اعم امهيلع قافنإلا

 بجي نيذلا ءاينغألا نم اهل نوعماجلا ىأ ءاهيلع نولماعلا ةينامثلا فانصألا نم ثلاثلا فنصلاو
 هيج و و ب سيول ا نيذلاو ءاهؤادأ مهيلع

١ 

 ١ ١ ادرار اهيف نزوت اهتاذب ةمئاق ةيلام ةليصح اهل نوكت ةاكزلا نأ ىلع لدي فراصملا نمض ىف اهفرصو

 أ لام ثيب لاملا تويبل نومظنملا اهل لعج كلذلو «ةلودلا ةينازيم نع "اصفنم اءزج نوكتو ءاهفراصمب

 نم ردقب مهبولق فلؤتو ' ؛مالسإلا ىف نولخدي مه و ؛مهبرلق ةفلؤملا عبارلا فنصلاو .هتاذب امئاق ةاكرلل

 5277700 نأ نم ىلتل ضعي هل ام بذكر غل ملاذ 75

 لعف ام ركب وبأ لعفو «مهاطعأ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك سانل هطعي مل هنأ قورافلا لمع

 سيلو ءابستكم اح نوكي اليكل «مهعنمو هنع هللا ىضر رمع ءاجف « ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرل

 . هفرص بجو هبجوي ام دجو ذإ هنأ ىلع ءاهقفلا عمجأو ءدصقمل ءاطع

 ىلع مهبولق ةفلؤملا ةصح نم فرصلا حصي امك ؛مالسإلا ىلإ ةوعدلا ئف فرصي نأ حصيو
 افيلأت اوطعي نأ بجيف بجيف «مهقزر بابسأ ىف مهيلع قيضيو «مهيوذ نم نوعطقيف مالسإلا ىف نولخدي نيذلا

 . ةنواعملا قحتسي نمل ةنواعمو« ؛مهناميإل اتيبثتو مهبولقل

 نيدو ةيناسنإلاو ةماركلا نيدو ةيرحلا نيد م نأل .- ؛«قيقرلا قاتعإ سماخلا فنصلاو |

 ةنيدملا تناك اذا اذإو ؛ هريغل اك ولم اناسنإ نوكي نأ نع ىضري ل أ دكمي الو ءاخإلا نيدو ؛ (ةيقيقحلا ةلادعلا

 اهيف ذفنت ىتلا ةيلاعلاةيعامتجالا ةروصلا ىه هدعب نم نيدئارلاو ملسو هيلع ىلاعتهّللا ىلص ىبنلا دوع ىف ..
 انني ايي ل يي ا ل ل ا 310130 ون وك ود زمو 1 !ي زهق فل 01 340431000302( 151 ة 1 ف شن نه مهوب ... 130 83 6 |[ 0161415401916101 9150016864 فض طق ف زدج جل وججم 01

 سنا َّدلا ء رجلا 1
 لالا

 هاي يالي ي ام طال ا ا هيي يش ية ا يق, و ية طي بأم دي ناجل ااا يي طابو

 . 01و01 ا ايراد وير ويورو ازول



 رورو وو توتوتو ووو ووتر ووو ووو وتو ووو وتو ووو ووو ووو وو وتو وتو ووو و ووو

 ار وورو وتو وووووو يوت ووو توت حز ضجر وس وإيجاد حن بس نق ون وت وس سس تن

 ظ ةيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ذخأو ؛ةيناثلا ةنسلا ىف اهماكحأ تنيب دق ةاكرلا نإ «ةروفوم ةلماك مالسإلا م اكحأ

 نوكي ديبعلا قاتعإ نأو ؛هتافآ نم عمتجما ىمح ىتلا ةلداعلا ةيعامتجالا ماكحألا عمتجما ىف ذفني ملسو
 ريرخم ليبس ىف ةيلاملا مهتميق مهل اوددسي نأ ىلع ادّمع مهيكلام عم ادق وللا ىو ركل تراب

 : ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقو« لاملا نم مهيلع ام دادس نم مهنكمي امب ةاكزلا نم نوناعي ءالؤهف «مهباقر
 مهرنأو ءاريخ مهيف متملع نإ مهوبتاكف مكناميأ تكلم امم باتكلا نوغتبي نيذلاو)
 . (11- رونلا) «مكاتأ ىذلا هللا لام نم

 ىوري «كلذ نولعفي حلاصلا فلسلا ناك دقو «مهقتعو مهئارشب باقرلا ىف نم قاتعإ هنم نوكيو

 ا م وو و عنو يكيوما راك ١
 هيلإ لسرأو ءاهددسف .نينيدملا نع نيدلا ددس نأ لداعلا مكاحلا لسرأف ؛هيطعي اريقف دجي الو «ظتكا دق
 ىقالت اذهبو ءمهقتعأو نيملسملا ديبع نم اديبع رتشا هيلإ | لسرأف «تاقدصلا لام تبي ظاظتكا نم وكشي
 .مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم مانألا ليس لهع ىف ؛مالسإلا ةرصن ىلع رارحألا

 يف اوقفنأو ةيصعم ريغ ىف اونادتسا اوناكو «نويدلا مهتلقثأ نيذلا مهو نومراغلا سداسلا فرصملاو
 مهسيسخل ًاعفر ؛مهنع نيدلا ددسي تاقدصلا لام تيب نإف «نيدلا دادس نع اوزجع اذإ فرس ريغ
 نيب تايد اولمت وأ ؛ نيمصاختم نيب حالصإلاك ىعامتجا رمأل اونادتسا نمع نيدلا ددسي كلذكو

 ىعل «نيزجاع اونوكي مل ولو ؛نويد نم مهيلع ام دادس ىلع مهنواعي 0

 ظ .ليبسلا اذه ىف« مراغملا مهنع ففختلو ؛ نيبلا تاذ حالصإل ةءورملا لهأ مدقتي

 هيلع ئلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلزن ىتلا ىلاعت هللا ةعيرش نيب اذه ىف ةنراقملا بجي هنإو
 نأ.هروصع صضعب ىف حيبي نوناقلا كلذ ناك أمنيب هنإف ءاهلوزن رصاعي ناك ىذلا نامورلا نوناقو (ملسو

 ش نيب ام قرف كلذو «هنيد دادس ىف نيدملا ةنواعمب ةعيرشلا تءاج ,دادسلا نع زجع اذإ نيدملا نئادلا 0

 لام هل ناك نإو ءهدي ىف لام ال ابيرغ ناك نم وهو «ليبسلا نبا ةنواعم وه - عباسلا فرصملاو
 ىتح «هيلع انيد «لاملاب هنيعي نأ لاملا تيبل حصيو ؛بوثي ىتح ؛تاقدصلا لام تيب نم ناعي هنإف ءهدلب ىف

 اكيلمت ةنوعملا نوكت نأ لصألاو ؛ةقشم الو قاهرإ ريغ نم هنم دادسلا عيطتسي لام اذ ناك اذإ هلهأ ىلإ دوعي
 1 انيد نوكت نأ ال

 لام ىف ردق داهجللف ءداهجلا ىف قافنإلا وهو «يلاعت هللا ليبس ىف قافنإلا وه نماثلا فرصملاو
 . مهيلع قافنإلاو مهداتع ىف دنجلا ةجاح بسح ىلع رثكأوأ نمثلا لداعي ةاكزلا

 اين يلينيلبل 2 م ل ا ا يي يي يففل ل أ

 لو هيلع هللا يلح نينيبتلا متاح يحج
 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 2 222222222222222 يي يبا

0 



 ءاشنإ لثم «ةماعلا عفانملا نم نوكي ام لك لمشت هللا ليبس ىف ةملك نإ لوقي ءاملعلا ضعبو

 نأ ال «نماثلا فرصملا ىف كلذ لخدي نأ ىلع ءيساشلا لافقلا كلذ لاق دقو «قرطلا ديبعتو روسجلا

 ىهو ةيعرشلا ةضيرفلا كلت ليطعت نولواحي نيذلا ضعب مهف امك «ةقباسلا فراصملا لك هيف لخدت

 . ةاكرلا ةضيرف

 تاسسيدلاو لقاعملا

 عساو ىلمع ىعامتجا حالصإ ناك نيتريبكلا نيتوزغلا نيب ةرتفلا ىف هنأ انركذ - ٠

 امو ءرطفلا ةقدصب «دودحملا ىعامتجالاو ؛موصلاو ةالصلاب ىسفنلا حالصإلا ناك ردب ةوزغ لبق«قاطنلا

 نمف ؛هتمظعو هلالجب روعشلاو «يلاعتو هناحبس هللا نم برقلاب سوفنلا فلأتتل الإ ىسفنلا حالصإلا ناك

 قحلا مئاعد ةعفار ؛ةحلصم ةوق مهعم ناكو «مهعم نلت هللا دابع محر نمو هللا دابع محر هللا نم برق

 .ريخلاو
 هللا نم ناطلسلا دمتسي ىذلا مكاحلا ةوقب ذخؤي ايلمع احالصإ كلذ دعب نم ةاكزلا تناكو

 . امهرادقم ىلع باوثلا نإو «رايتخالاو ةبغرلا درجمب ال ىلاعتو هناحبس

 ظ . ةلضافلا ةنيدملا مئاعد نم ةضيرفلا هذه تناكو

 ةليضف نأل ؛ةليضفلا ىمحت ىتلا ةيعامتجالا رجاوزلا اهيف نوكت نأ بجي ةلضافلا ةنيدلملا نكلو

 . لئاذرلا هب عفدت ام ةوقلا نم اهل نوكي نأ بجيف «ةيباجيإ مالسإلا

 دودحلا نم ةيعامتجالا رجاوزلاف ءءادتعالا نم اهتيامحل ةلودلا ىف ةيبرحلا ةرقلا نأ امكو

 . لئاذرلا اهب براخت ىتلا ةوقلا ىه صاصقلاو .

 تناك اذإو «تايدلا ىأ لقاعم ا تعرش ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف هنأ ىربطلا ريرج نبا ركذ دقلو

 تايدلا نأل كلذو - فارطألا ىفو سفنلا ىف صاصقلا عرش دق هنإف «تعرش دق لقاعملاو تايدلا

 . فارطالا عطق وأ اصاصق لتقلاب ىنعمو «ةروص صاصقلا ءافيتسا مدع دنع «يونعم صاصق

 اونمأ نيذلا اهيأي ) :يلاعتو هناحبس هللا لوق لزن ذإ ؛ةيناثلا ةنسلا ىف هبوجو عرش دق صاصقلاف

 نمف «ىثنألاب ىثنألاو ءدبعلاب دبعلاو رحلاب رحلا «ىلتقلا ىف صاصقلا مكيلع بتك
 مكبر نم فيفخت كلذ ناسحإب هيلإ ءادأو «فورعملاب عابتاف ءىش هيخأ نم هل ىفع

 ىلوأ اي ؛ةايح صاصقلا ىف مكلو *ميلأ .داذع هلف كلذ دعب ىدتعا نمف ؛ةمحرو

 . ( 11/9:118- ةرقبلا ) «نوقتت مكلعل بابلألا
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 4 ارو وووورووو لاا

 مايقب هنألو ناسنإلا هيبخأ نم ناسنإلا ىمحي هنأل ءريطخ ىعامتجا حالصإ بير الب كلذ نإو
 ناك ىتلا ةيلهاجلا تاداعلل لاطبإ كلذ نألو ؛داسفإ الو اهيف ءادتعا ال ةنمأ ةميرك ةايح نوكت صاصقلا
 نوكي نأ نوبسحي نم هلنق هليبق وأ هلهأ ىري نم لتقي لب ءريبكلا لتاق لتقي الو «دحاولاب فلألا اهيف لتفي
 . سفنلاب سفنلا نوكت نأ نوضري الو ءائفك هل

 وأ «دسحلا راثآل فيفخت وأ ءسفنلا ىف دقحلاو دسحلا حورل لتق صاصقلا ىف ناك دقلو
 رثأ نع ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقلو ءهدصرتي باقعلا ىري ذإ «هسفن طبضي نأ ىلع دوسحلل لمح
 نم ) :هئابرق ىلاعتو هناحبس هللا لبقت ىذلا ىقتلا هاخأ ليباه لتقي نأ ىلع ليباق لمح ىذلا دسحلا
 ءضرألا ىف داسف وأ سفن ريفي اسفن لق نم هنأ ليئارمإ ىنب ىلع انبتك كلذ لجأ
 , ( 9 - ةدئاملا ) «اعيمج سانلا ايحأ امنأكف اهايحأ نمو ءاعيمج سانلا لتق امنأكف

 ةيآ ثنيب دقو «ةيآلا هذه ىف صاصقلاب مكحلا لصأل ةعبات انركذ امك اهعاونأب تايدلا ماكحأ نإو
 ىلاعتو هناحبس هللا لاقف «مالسإلا ىف ترمتساو «صاصقلا ةاروتلا ىف نييبنلا ةعبرش نأ ةاروتلا ىف صاصقتلا
 فنألاب فنألاو ؛نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو» ةدئاملا ةروس ىف
 ءهل ةرافك وهف هب قدصت نمف ؛صاصق حورجلاو «نسلاب نسلاو «نذألاب نذألاو
 2. ( 48 - ةدئاملا ) ©« نوملاظلا مه كنلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو

 نسو «سانلا نيب لدعلا ةماقإب ىعامتجالا حالصإلا ناك نينوزغلا نيب ةرتفلا ىف هنأ نيبتي اذهبو
 ىلاعتو هناحبس هللاو ءنكمي ال ثيح وأ ءصاصقلا طورش رفاوتت ال ثيح ؛تايدلا نايبو «صاصقلا ةئس
 . ملعأ

 :امهنع هللا هضرد ةيطاغب بلاط هبأ نب هلع ءانب
 ءارهزلا ةمطافب ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نب ىلع ىنب ردب ةوزغ دعب ةنسلا هذه ىف - ٠5

 . نيعمجأ قلخلا ديس اهيبأ ىلع ملسو هللا ىلصو اهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر
 فراش ىل ناك :لاق :هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نع كلذ ىف هدنسب ىراخبلا ىور دقو

 نم هللا ءافأ امث نيفراش ىناطعأ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك ذإ ءردب موي منغملا نم ىبيصن نم
 الجر تدعاو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تنب ةمطافب ىنبأ نأ تدرأ املف - ذئموي سمخلا
 ؛نيغاوصلا نم هعيبأ نأ تدرأف (ءارحصلاب سيفن تابن) رخذأب ىتأنف ىعم لحرب نأ عاقنيق ىنب نم اغاوص
 (تعطق ىأ) تبخأ دق ىفراشب اذإف تعمج ام تعمج ىتح «راصنألا نم لجز ةرجح بنج ىلإ ناخانم ىافراشو «لابحلاو رئارغلاو باتقألا نم ىفراشل عمجأ انأ انيبف ىسرع ةميلو ىف هب نيعتساف

 قالا اطال االاااالاااالالااااالاااقاواالااطلالانارطاللا اتمام لااا الطلاسم ال .

 ملسو هبلع هللا نيببنلا مئاخ 2
 ليا

 5 . . وو هه“



 ؟اذه لعف نم :تلقف «رظنملا تيأر نيح ىنيع كلمأ ملف اهدابكأ نم ذخخأو اهرصاوخ ترقبو ءاهتمنسأ
 ؛هينغت ىهو هتنيق هلنعو ءراصنألا نم برش ىف تيبلا اذه ىف وهو بلطملا دبع نب ةزمح هلعف : اولاق
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلخد ىتح تقلطناف «... ءاونلا فرشلل رمخ اياالأ ١ اهئانغ ىف ءاجو
 بجأف ىتقان ىلع ةزمح ادع ؛مويلاك تيأر ام هللا لوسر اي :تلقف .. ةثراح نب ديز هدنعو ءملسو هيلع
 «هئادر ىلإ اعدف ؛( رمخلا نوبرشي ىمادن ىأ ١ برش عم تيبلا ىف اذ وه اهو ءاهرصاوخ رقبو «اهتمنسأ
 هل نذأف «نذأتساف ؛ةزمح هيف ىذلا تيبلا ءاج ىتح ةئراح نب ديزو انأ هتعبتاو «ىشمي قلطنا مث «هادتراف

 ىلإ رظنف هنيع ةرمحم لمث ةزمح اذإف «لعف اميف ةزمح مولي «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا قفطف
 :لاق مث ؛ههجو ىلإ رظنف ءرظنلا دعص مث ؛هيتبكر ىلإ رظنف رظنلا دعص مث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 ؛ىرقهقلا هيبقع ىلع صكنف ؛لمث هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فرعف «ىبأل ديبع الإ متنأ لهو
 .هتياور ىف ىراخبلا ظفل اذه . هعم انجرخو جرخف

 ةعبارلا زهاني ناك دقو بلاط ىبأ نب ىلع مالسإلا 7 اف جاوز نع اربخ هيف نأل ربخلا اذه انّقس

 . راربألا هلآو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ركذب امئاد نميتت انإو ؛هرمع نم نيرشعلاو

 : رومأ ىلع كلذ قوف لدي ربخلاو
 فوج نم لاملا عمجي جرخف ؛هسرعل لام هدنع ناك ام ءميظعلا دهاجما ايلع نأ : اهلوأ

 . هابر ىذلا هبيبرو ؛همع نبا وهو كلذ ىلع هدهجب نيعتسيل ءارحصلا
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ناك ىذلا سمخلا ىف هبيصن نم نيتقانلا نأب حرصي هنأ : ايناث

 هباتك ىف ديبع وبأ ىعدا امك «ىواستلاب عزوت ملو تسمخ ردب لافنأ نأ ىلع اذه لدف ,هلآو ملسو

 . لاومألا

 "نتي تزن نك تت تت توب و تو نت تت تبت

١ 

 قفط ننعم سيول ل ل ل اهئلاثو |

 ش٠ . برشلا ىلع

 ا يدل اردو وع : اهعبارو
 ١ ظ ظ . هنع ردص

 ] .ايفاش انايب اهمكح نيبت دق نكي ملوءاعطاق امير تمرح نكت مل رمخلا نأ : اسماخو

 | ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ؛ةزمحو ىلع نيب ةوادعلا دجوت تداكو ءءاضغبلاو ةوادعلاب ىرغت اهنأو
 ٠. . راربألا ءامكحلا مهنأ الول «ةزمحو ملسو هيلع

 ا يناثلا ءزجلا ٍ



 ةرتنلا ىف بورصح

 سيتريبكلا سينوزغلا
 نم هلوح ام فرعتي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ناك ىربكلا ردب ةوزغ دعب - ٠

 ؛ميلس ىنب ىلإ هج قاحسإ نبا لاق امك ةرونل ةنيدما ىلإ هلوفق نم لايل عبس دعبف ؛مهيلإريسبو «لئابقلا
 ملو « داع مث مهتئيبو مهلاوحأ ًافرعتم لايل ثالث م اأو ؛ردكملا همسا مههايم نم ءام غلبو ؛مهيلإ بهذف

 . ردكملا ةوزغ ىمستو «ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا نم لاوش ىف كلذ ناكو «ةرونملا ةنيدملاب ماقأو اديك قلي

 فرعيو ؛مهلاوحأ فرعتي لئابقلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تالوج نم تناك دقو

 رشن ىه نكلو «برحلا ىنعي ال ءاههابشأو ىه ةوزغلاب اهتيمست هذهف «ةيمالسإلا ةوعدلاب هالي نم
 ' . دعب نم نوكي امل دادعتسالاو «ةوعدلا

 الو ؛ اهيلع هفلخي نم ة مدس ف هريغو عونلا اذه نم ةجرخ جرخ املك ناكو

 : هريغ نود ادحأ صتخي

 قسوسلاةوزغ

 قيوسلا ةوزغ تناك ةجحلا ىذ ىف - 4

 ىدئاعم نم اوقب نيذلا شيرق ءاربك دقح ثرأ دق موزهملا شيرق شيج لولف عوجر نأ اهببسو
 . هذحو نمحرلا ةدابعو ؛ناثوالا رجهو ؛ديحوتلا ىلإ ةيدمحملا ةوعدلا ىبراحمو ةوبنلا

 ىبأ نب ةبقعو «لهج ىبأ دعب كرشلا ةماعز هيلإ تلآ ىذلا نايفس وبأ مهنم ملأت نم صخأو
 . ردلب ىف نيكرشملا داوق رهظأ ناك دقو «طيعم

 تناك دقو «مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم وزغي ىتح ةبانج نم هسأر ءاملا سمي الأ نايفسوبأ رذن
 اعرف كلذ مهئروأف «مهنم خايشألا لتقو «هموق اهب ىنم ىتلا ةركنملا ةميزهلا رثإ ةديدش نيملسملا نم ةبهر
 . ماقتنالا ىف ةديدشلا ةبغرلا عم افوخو

 ؛ةيدجنلا قرطلا كلسف «شيرق نم بكار ىتئام ىف جرخف « هنيمي نم ةلحتلا دارأ لاحلا هذه عمو .
 دحأ ىلإ هجتي مل هنكلو « خسارف ةثالث ةرونملا ةنيدملا نم برقي « بشي 9 هل لاقي لبج ىلإ ةانق ردصب لزنف
 ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نورواجي اوناك نيذلا ريضنلا ىنب دوهيب لصتي ىتح نيملسملا نم
 ؛ مهنيب ىذلا دّقعلا عم نيملسملل ضغبو نحإ نم مهسوفن نكسي ناك ام ملع دقو « ةرونملا ةنيدملا

 .ةصاخ قع ىبنلا ةرادعو « ةماع نيملسملا ةوادع اهتنوك ةدوم ىلع مهعم اوناك مهنأ رهظيوأ
 0 ا م ل ا ا ب يي يصف

 952 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ يحج
 تتاح ا

 "وتوتر توتا تت تود حتر وتوت توك زج تا سا تى حز حا حوت حا تتر جاو وسو ست سن نا لن ونش نات

 ربووورووووومو ووو ووو ووو ووو وو وجوب ووو لاو وو او وا إو و إس لن



 حتفي ملف «هباب هيلع برضف بطخأ نب ىبح ىنأف «ليللا تحن «ريضنلا ىنيي نايفس وب أ ىقتلا

 1 هنامز يا ناكو ؛مكشم نب مالس ىلإ فرصناف « هنوأعي الأ صرحلا هعفدو هل

 نينمؤملا رابخأ نم هيلع ايفخخ ناك ام هربخأو ؛نايفس ابأ ىرقف «هوزنتكا ىذلا مهزنك بحاصو

 ظل يح

 اودجو مث ءاوبرخو « ليخنلا اوقرحف «ضيرعلا اهل لاقي ةرونملا ةنيدملا نم ةيحان اونأ ىتح هعم نمم الاجر لسرأف
 «نيلتاقم ريغ «نيبراه نيعجار اوفرصناو ءامهولتقف ءهنوعرزي ثرح ىف افيلحو ءراصنألا نم الجر اهب

 .اهب اودوزت امث اداوزأ اوك رتو «برهلا لهسي ىتح «نولمحي امم اوففختو

 اهب اودانت اذإ ةعيهلاو عزفلا ىلإ اقبسو اصرح دشأ ناكو « ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ملع

 . ةبابل ابأ ة ةرونملا ةنيدملا ىلع ماقأو  ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جرخف

 نكلو «هوك 2 وكري مف وهلا ف أ دق عم نو نايفم ألك كو ركل ل تح را

 نيتئاملا وحن غليي ناك ىذلا هشيج داز اودجو

 . ابيط ءاذغ هيف اودجو ءاريثك اقيوس نوملسملا ذخأف « مهداوزأ نم اقيوس اوكرتامم رثكأ ناكو

 ظ ظ . قيوسلا تاذ ةوزغلا تيمس اذلو

 بناج نم ةظقترلاب ءادعألا كفاوأ راعشإو «نيكرشملل اديدش اباهرإ ةوزغلا هذه ةجيتن تناك دقو
 . ةرغ ىلع اوذخؤي الأ نم رذحلاو «ناميإلا لهأ

 كلذب اوسحأو «ةميزهلا ريغ مهلامو مهل قيرطلا سيل نأ نوكرشملا ملع نأ اضيأ اهتجيتن نم ناكر

 الانم كلذ ناك امف ءامهئرح ىف نينثااولتق دق اوناك اذإو «ةرغب هنم لاني ال قحلل ةوق راص مالسإلا نأ

 . لاطبأل

 رسمبأىذةوزغ

 رهش ةيقب ةرودملا ةنيدملاب قيوسلا ةوزغ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ماقأ - ٠

 . ميركلا نآرقلا ماكحأ ذفنيو نيملسملا رمأ ربدي ةجحلا ىذ

 نم ىنأ دق ناك ىتلا دجم ىلإ هجناو « ةيبرعلا دالبلا لاوحأ فرعت ىلإ هجلا ىتح اليلق الإ ثبلي ملو
 رف مث ءابراحم ال ابرخم ناكف «لتاقمب رفظي ملو «ثرحلا ىلتقب زاف ىذلا نايفس ىبأ شيج اهقيرط

 اير ظ ايراه
 ١ ا ل ل م 2 22 ا

 9 ١ 3 إ ا
 تتتدتلل

 لاب 2
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 نتجت وتو رح حنيت حجت تا جوج جوجو حوحو جوع جوج حرج جرح جوج ووو وج وتو جوج حوحو روح جب جر و جوج وياج وج جر جاوي يونا جا جاوب جا وحج و حوحو و حو ونا ا

 4 اورو وتب اونو ووو وح وو و ون حوحو توك و حورس وإن نتناول

 نافع نب نامثع ةنيدملا ىلع فلخو ؛نافطغ ديري ادجم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ازغ
 : هنع ىلاعت هللا ىضر

 نم اعمج نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر غلب» :لاقف «هخيرات ىف ىدقاولا ركذ دقلو
 ىتنثل سيمخلا موي ةرونملا ةنيدملا نم مهيلإ جرخف ؛هبرح نوبليري رمأ ىذب اوعمجي ةبلعث ىنب نم نافطغ
 . نافع نب نامثع ة ةرونملا ةنيدملا ىلع لمعتساو «ثلاغلا ماعلا نم لوألا عيبر نم تلخخ ةليل ةرشع

 هل لاقي ءام غلب ىتح لابجلا سوؤر ىف بارعألا تبرهو الجر نوسمخو ةئامعبرأ هعم ناكو

 .داعو اموي رشع دحأ نم رثكأ ةوزغلا هذه ىف ثكمي ملو «هب ركسعف رمأ وذ
 هللا ىلص ىبنلا باوثأ هنم تلتبا «ريثك رطم مهباصأ نيملسملا نأ ةوزغلا هذه ىف ىدقاولا ركذيو

 مهلغش نيذلا نيكرشملا نم ىأرم ىلع ففجتل هبايث اهيلع رشن ةرجش تخم لزنف ؛ملسو هيلع ىلاعت
 .مهبرهو مهفرخ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لتقي نأب هورغأ ثراحلا نب ثروغ هل لاقي مهنم اعفدنم الجر نكلو
 .ةرغ ىلع هذخأيف هنمأ ىف وهو ملسو

 ىلع ماق ىتح ؛ليقص فيس هعمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ لجرلا كلذ بهذف
 , لاق ؟ ىنم كعنمي نم دمحم اي ١ :لاقو «هيلع فيسلا ارهاش ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هذخأف ءهدي نم فيسلا عقوف ءهللا :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ؛هّللا لوسر ادمحم نأو هّللا الإ هلإ ال نأ دهشأ انأو ءدحأ ال :لاق ؟ ىنم كعنمي نم :لاقو «ملسو هيلع
 . ( ادبأ اعمج كيلع رثكأ ال هّللاو

 -  تاذ ةوزغ ىف ركذ ىقهيبلا نكلو ءرمأ ىذ ةوزغ ىهو ةوزغلا كلت ىف ىدقاولا ةصقلا هذه ركذ
 .ثروغ ىلإ بوسنم فيسلا لمحو ؛هذه هبشت ةصق عاقرلا

 فيسلا لمح هيلإ بوسنملا ثروغ نأ ريثك نبا ظحالي نكلو «ناتصق امهنإ لوقي مهضعبو
 طعي ملو ءملسي مل اذه ثروغ نأ انضرف اذإ الإ ناتعقاو ةمث نوكت نأ نكمي الف «نيتياورلا ىف دحاو
 . ادبأ اعمج هيلع رثكي ال نأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ادهع

 . رمألا ىف قحلاب ملعأ ىلاعت هللاو
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 نارحب نم عورفلا ةوزغ
 ل يد حو شيرف تناك < ٠5

 ؛عزفلا دجوت ىهو ؛ةميزه بغ ىف مهن الإ ةرونملا ةنيدملا ىلع ةراغإلا نم مهعنمي ناك امو ,نمأ ىف

 .مهتاياغ نع مهدري فوخلا ناكف

 ضرألا صقنو ؛مهرابخأ ىصقتو ' ؛مهلاوحأ عبت ىلع لمعي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 كاققك نكي دق «برعلا لئابق لاوحأ فرعتي نأ مهفيوخت عم اذهب ديري وهو ءاهفارطأ نم

 . مهضرأ افرعتمو ' مهتاعجتنم ىف مهلئابقو برعلا ءايحأ

 وهو ؛نارحب غلب ىتح ءاشيرق ديري راسو « موتكم مأ نبا اهيلع اكرات ةرونملا ةنيدملا نم جرخ كلذل

 . عورفلا هل لاقي ناكم ةيحان نم لدعم

 سردي ةدملا هذه ىف وهو «ىلوألا ىدامجو ءرخآلا عيبر رهش هب ماقأف ناكملا كلذ ىلإ بهذ
 ىذلا هلمع كلذف ءرصقم الو ناو ريغ ءاهعوبر ىف مالسإلا ىلإ وعديو ءاهلاح فرعتيو لئابقلا لاح

 ةوعدلا ةيامحل تناك برحلاو ,ةيادهلا لجأل اثوعبم ناك امنإو نول لجأل اثوعبم ناك امف

 ظ 0 .نيدلا ىف ةسفل ع ءىذألا نم

 ةرداصم الو برح ةديكم ال «مالسإلا رشن ةياغلا نأل« ةريصق تسيل ىلا ةدملا كلت ةرونملا ةنيدملا كرسي
 . ديحوتلا ةوعد رشن ىه ةياغلاف «لام

 عاقنيق ىف ىدوهيلا هجولا فشكت
 امو ؛نيملسملا بولق ىف بيرلل ةراثإ نم ,دوهيلا هب موقي ناك ام زاجيإب انركذ - :ا/

 , ردب ةوزغ دعب ظيغ نم مهبولق الم امو ,نيدهاجما ىسف ةميزهلاو ددرتلا حور اوريثي نأ هل نولواحي اوناك

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جرخأ فيكو ؛ هيلإ مهوقبسو دقحلا نيينثولا اوملع فيكو «يربكلا
 ءاهظيغ فشكت مهنم ةفئاط نكلو كلذ انركذ «نوزمليو نوزمهي مهأر امدنع ءدجسملا نم نيقئفانملا

 كفاوأو ءاهفارطأ ىف نكت ملو ؛نيملسملا عم ة ةرونملا ةنيدملا طسو ىف شيعت تناك اهنأل ءاهرمأ فخت ملو

 . عاقنيقونب مه
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 ةظعوملاو ةمكحلاب قحلا ىلإ مهوعدي نأ ىلع اصيرح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك دقو

 نع ىني ال قحلا ىلإ ىعادلاف ؛مهتنسلأ ىلع ودبي دقحلاب حضنت مهبولق نأ نم فرعي ام اكرات «ةنسحلا

 . نينمؤملل لابخلاب الإ ىضري الو « ءىشب نمؤي ال ايدوهي هوعدي نم ناك ولو ؛هيلإ ةوعدلا
 ىذلا هراجل راجلا ثيدح مهثدحف عاقنيق قوسب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهب ىفتلا

 .لزن ام لثم هللا نم اورذحا ؛ دوهي رشعم اي :٠ مهل مالسلاو ةالصلا هيلع لاق « دشرلا ىلإ هوعدي هدهاع

 هللا دهعو ءمكباتك ىف كلذ نود «لسرم ىبن ىنأ متفرع دق مكنإف ءاوملسأو ؛ةمقنلا نم شيرقب
 : نيلئاق ةدحو ةوفج هيف مالكب دودولا ديشرلا ثيدحلا اذه اوباجأف ( مكيلإ ىلاعت

 مهنم تبصأف « برحلاب مهل ملع ال اموق تيقل كنأ كنرغي ال كموق انأ ىرت كنإ ءدمحم اي

 - .٠ سانلا اننأ نملعتل كانبراح نئل هّللاو انإو «ةصرف

 براحي ناك امف ءءاضغإلاب رذنملا دعرملا باوجلا كلذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىفل

 . لاعفلا براحي ناك نكلو «لوقلاب ىدتعملا
 اورفك نيذلل لقف :ىلاعتو هناحبس هلوقب هنع باجأ دق ىلاعت هللا نأ قاحسإ نبا ركذو

 ةئف ائقتلا نيتكف ىف ةيأ مكل ناك دق *داهملا سئبو منهج ىلإ نورشحتو نوبلغتس

 ةرسقنب ديؤي هّللاو نيعلا ىأر مهيلثم مهنوري ةرفاك ىرخأو ءهّللا ليبس ىف لئاقت

 . ( ١١ - نارمع لآ ) « راصبألا ىلوأل ةربعل كلذ ىف نإ ,ءاشي نم

 لثم مهنيعأ ىأر مهسفنأ نوري اوناك ذإ ءبرحلا ىف ءاقللا لاح تناك ةفعاضملا ةيؤرلا هذهو

 ةريثك ةظ تبلغ ةليلق ةئف نم مكو ةرثك وأ اوناك ةلق ءاشي نم هرصنب ديؤي ىذلا وه ىلاعت هللاو ؛نينمؤملا

 .. هللا نذإب

 اولقتنا لب ءمهسفنأ ىف كشلاو ةقرفتلا حور ثب ىف «لوقلا دح دنع اوفقي مل عاقنيق ىنب نكلو
 دهعلا ضقنب نورهاجي اوناكو «نيملسملا نم بثك ىلع مهو «لعفلاب ةءاسإلا ىلإ لوقلاب ةءاسإلا نم
 . ىذألاو ؛مذلاب نينمؤملاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نولوانتيو «هنومرتحي ال مهنأو

 ىلإ تسلجو ؛ عاقنيق ىنب قوس ىف عيبت تمدق نيملسملا نم ةأرما نإ قاحسإ نبا لاق دقلو

 ءاهرهظ ىلإ هدقعف اهبوث فرط ىلإ غئاصلا دمعف «تبأف اههجو فشك ىلع اهنوديري اولعجف ؛ غئاص

 دوهيلا ىلع نيملسملا ملسملا لهأ خرصتساف «هولتقف ملسملا ىلع دوهيلا تدشوءايدوهي ناكو ,هلتقف

 ٠ 0 ااا ؛نوملسملا بضغف
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 . ةقيرط حبقأب دهعلا اوضقن دقو «سفنلا ةفعو ةليضفلا نع اعافد برحلا نم دبال ناك ذئدنع

 5 غعاقني ٠ : .٠ ا ةهقوم

 ىلع نولواطتب ديدهت نم ناك امو « ةأرملا عم ثدح ام لبق نم عاقتيق ونب ذخأ - 4

 هللا ىلص ىبنلاو ؛مالسإلاو نيملسملا نع مهناسل نوص مدعو « لماحتلاو « ىذألاو بسلاب نيملسملا

 . لتقلا مهنم ناك ىتح ؛مهدهعب ىفويو مهرباصي ملسو هيلع ىلاعت

 هترصاحم ءانثأ ىف ةرونملا ةنيدملا ىلع ماقأو و «مهرايد ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهرصاح

 : ةبابل وبأ وهو رذنملا دبع نب ريشب ةليلرشع سمحخ تماد ىتلا مهل

 ؛مهالجأف . لو يلع ىلا ىلص ل مكح ىلع ارث اتم هيلع راحل دل

 000 , هللا دبع نيقفانملا سأ سأر مهنم نيذلا جرزخلا ءافلح اوناك دقو ؛ مهلتقي ملو

 اي:قافنلا سأر لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ضرعتو ؛ ىبأ نبا مهرصان دقو ءتماصلا نبا

 | ىف نسحأ دمحم اي :لاقف «ملسو يلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هيلع اطبأ :نارت ا ندخل | كوخ

 هحجبت عمو . ىلاوم ىف نسحأ دمحم اي : لاقف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هيلع أطبأف .ىلاوم
 نحل ىف ادبف «ءادنلا ىف قافنلا هبلغ ذإ ؛ةلاسرلا فصو ريغ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءادن ىف

 حجبتلا اذه عم 1٠١( - دمحم ) ؟لوقلا نحل ىف مهنفرعتلو» :ىلاعتو هناحبس هللا لاق امك , ؛مهلوق

 ( هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف ٠ لم هلع ىلع لا لص ىنلا عرد بيج ىف نم عضوفأر
 أ كلسرأ ال للاو» :قاشلا لاق «ىنلسرأ كحبو :لاق مث ءاللظ ههجولاأر ىتح بضغو «ينلمرأ :ملسو
 | «دوسألاو رمحألا نم ىنوعنم دق "عراد ةئامئالثو ,©”ساح ةئامعبرأ .ىلاوم ىف نسم ىتح

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ بسح هنأكو ةرئاودلا ىش ىشخأ ؤرما هللاو ىنإ ؛ةدحاو ةادغ ىف مهدصخ

 هنأ ىأ - هل لاقف «مهلنق دري ملو .مهءالجإ دارأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاو ؛مهلتقيس ملسو

 ب ل رض لب مهرش عقد ملسو يلع لمت هلل ىلص ينل أل. ؛ مهلتقي الو ؛مهيلجي

 | ىلونأ» :لاق هنإف ءهلثم مهفيلح وهو «تماصلا ني ةدابع نمؤلا فقرن امأ «قافنل 5507

 ٠ قفانمو نمؤم :نالجر مكناذ. ؛ مهتيالوو رافكلا ءالؤه فلح نمأربأو 'نينمؤملاو هلوسرو هللا
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 اونمآ نيذلا اهيأيإ :ىلاعتو هناحبس هللا لوق لزن ةدابعو ىِبَأ نبا ىف نإ :قاحسإ نبا لوقي
 ,مهنم هنإف مكنم مهلوتي نمو («ضعب ءايلوأ مهضعب ءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختت ال
 ءمهيف نوعراسي ضرم مهبولق ىف نيذلا ىرتف *نيملاظلا موقلا ىدهي ال هللا نإ
 اوحبصيف ءهدنع نم رمأ وأ حتفلاب ىتأي نأ هللا ىسعف ؛ةرئاد انبيصت نأ ىشخن نولوقب
 دهج هللاب اومسقأ نيذلا ءالؤهأ اونمآ نيذلا لوقيو *نيمدان مهسفنأ ىف اورسأ ام ىلع
 دتري نم اونمآ نيذلا اهيأي «نيرساخ اوحبصأف مهلامعأ تطبح ءمكعمل مهنإ مهناميأ
 ىلع ةزعأ ؛نينمؤملا ىلع ةلذأ هنوبحبو مهبحي موقب هللا ىنأب فوسف ؛هنيد نع مكنم
 نم هيتؤي هللا لضف كلذ ءمئال ةمول نوفاخي الو هللا ليبس ىف نودهاجي نيرفاكلا
 ,ةالصلا نوميقي نيذلا اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا مكيلو امنإ *ميلع عساو هللاو ءءاشي
 مه هللا بزح نإف اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا لوتي نمو *نوعكار مهو ,ةاكزلا نوتؤيو
 ظ , ( ه5: ه١ - ةدئاملا» «نوبلاغلا

 ؛ نينمؤملا نم نمؤم لجرو «نيقفانملا سيئر فقوم ةبسانل تلزن تاميركلا تايآلا نأ حص اذإو
 . هريغل مهالو نوكي نمو هلل مهؤالو نوكي نمل ماع فصو اهيف تايألا نإف

 كلذ ناك امو ؛مهساجرأ نم ةرونملا ةنيدملا ترهطو «مهئالجإب ىهتنا دق عاقنبق ىنب رمأ نإو
 مهنألو ؛ دهعلل مهضقنلو « مهئادتعا درل كلذ ناك لب ٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم ءادتعا
 .مهداسف نم سانلا ملسيل مهالجإ قحي « ءوس ناريج اوراص

 ةئراح نب ديز ةيرس
 مهرجاتمب مهلوصو ىف ةرونملا ةنيدملا قيرط اوفاخ ءاهيف اشيرق باصأ امو «ردب ةوزغ دعب - 4

 عم قيرط وهو قارعلا قيرط اوراتخاف ؛لوطا ناك نإو قيرطلا اذه نم ملسأ هوبسح اقيرط اوراتخاف ماشلا ىلإ
 ىنب فيلح لئاو نب ركب ىنب نم الجر اورجأتساف «هكلاسم اوفرعي ملف «هنوكلسي لبق نم اونوكي مل هدعب

 اوتلفي ملف ءمهكلاسم عبتتي ,ةثراح نب دسيز مهيلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعبف
 ىلص هللا لوسر ىلإ اهرضحأف «ريعلا باصأف ءنوقستسي مهو ؛ةدرقلا ءام هل لاقي ءام ىلع مهيقلو «هنم
 .نيراف مهسفنأب اوم دق ريعلا نوبحصي اوناك نيذلا لاجرلا نكلو «مئانغ تمسقو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا

 لااا الانا ازااقالا لالالالا ااتمإاابا الارامل والالوان مااا ولالا للامام تالا الاطلال امال القال ناااا الا للاا طلال 11
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 ىف ةيرسلا هذه ىف ةثراح نب ديز جورخخ ناك ريعلاب ملعلاو «ةيرسلا هذه خيرات ىف ىدقاولا لوقيو
 ريعلا سيئر ناكو (ةثلاثلا ةنسلا ىف) ةرجهلا نم ارهش نيرشعو ةينامث سأر ىلع ىلوألا ىدامج لهتسم

 ؛ريعلا هذه ربخ هعمو ةرونملا ةنيدملا ملق دوعسم نب ميعن نأ ةثراح نب ديز ةثعب ببس ناكو ,ةيمأ نب ناوفص

 اوبرشف ؛نامعنلا نب طيلس مهعمو «ريضنلا ىنب ىف قيقحلا ىبأ نب ةنانكب عمتجاو ؛هموق نيد ىلع وهو

 لو يي ا اب اال جاي ابا ا . ريعلا نأشب اوثدحتف

 «ريعلاب اومدقو «نيلجر وأ الجر اورسأ امنإو لاجرلا مهزجعأو «لاومألا اوذخأف مهوقلف «ةئراح نب ديز هتقو

 تارف ليلدلا رسأ نميف ناكو .ةيرسلا ىلع اهسامحخأ ةعبرأ مسقو ءافلأ نيرشع اهسمحخ غلبف اهسمخف

 ظ . ريعلا هذهب ملعلا قيرط ركذيو «تقولا نيعي «ربخلا اذه نأو هنع هللا ىضر ملسأف «نايح نبا

 دحأ نم ناك هنيح ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ لصو ىذلا ميعن ربخ ىرأ ىلإ
 مهرجاتم تاقوأ نم شيرق لعفت امب املاع اظقي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو «ةفرعملا قرط
 اهيف نودعي ةمولعم ديعاوم نوفلأي اوناك دققف « هتاقيمو نميلا ىلإ اهجورخو« هناقيمو ؛ماشلا ىلإ اهجورخخو

 ةلحر *مهفاليإ شيرق فاليإل) :لاقف ؛شيرق فلأي امب ملعأ دق ىلاعتو هناحبس هللاو ءرجاتمل

 نم مهنمأو عوج نم مهمعطأ ىذلا *تيبلا اذه بر اودبعيلف *فيصلاو ءاتشلا

 . ( شيرق ةروس ) ؟فوخ ظ

 هب أورمي مل اذإ 50000000 ملعي نمؤملا ةسارفب نوكي ن أدبال ىبنلاف

 30 ربخلا ءاجفءقارعلا قيرط وهو ءرخأ قيرطب اورمي نأ دبال مهنإف

 . ملعأ هللاو هبسح دق ملسو هيلع ىلاعت

 ىدوفنلا فرشألا نسب ا بعك

 | ىبنلاو نيكرشملا ةكم لهأ نيب «بورحلا ريسب ةلص تاذ اهنكلو ةيدرف لاح هذه - غ٠

 ضير نم تاعامجو اداحأ كراعملا هذه ىف دوهيلا هب موقي ناك امو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ةكم ىف بورحلا ةراثإو ةرونملا ةنيدملا لهأ ىف ةميزهلاو ددرتلا حور ثبو ؛نينمؤملل ليذختو نيكرشملل

 . ىلاعتو هناحبس هللا اهأفطأ برحلل اران اودقوأ املكو «ةمركملا

 [ بعكو ؛نينمؤملا دض نارينلا ججؤت (ةريطخ لامعأب 00 فرشألا نب بعك ناكو

 ا ل و هلاح رهاظو ريغتلا ىنب م هنأ م

 : ىتأي اميف كلذ 58 ”اهناطلس اخ دعو ةوادعلا رهظأ / «كناوأو ءالؤم
 نال ل ف مم ما ا م اا لل ا ا اا ااا اا أيل

 | 2 ١

 1 ا , ١

 را تيما

 لاس 2
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 نيل ١ : لاق « نينمؤملا ىلع هبضغ نلعأ ءردب لهأ نم نيكرشملا لتقمب ملع امل هنأ (أ)
 ىف ةنونكملا ةوادعلا نلعأ كلذبو « « اهرهظ نم ريخ ضرألا نطبل موقلا ءالؤه باصأ دمحم ناك
 ىبنلا عم دهع هل نكي ملو «هتوادع رهظأ ودع عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عنصي اذامو «هسفن

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ظ

 ؛ةمارك ظحالم ريغ ؛ءاجهلا ىف ددشيو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا وجهي ناك هنأ ( ب )
 هناوخإ نم ىسوم اوذأ نيذلاك ناكو ؛ةليضف لك نمو «دهع لك نم اعلخنم ناك لب (ةمرح الو

 : ةءورم لك نم للحتم وهو ؛دوهيلا

 ضرحيو ءاهب رهاجيو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل هتوادع نلعي ةرونملا ةنيدما مدق هنأ (ج)
 لعجو ؛دهع وأ نيد وأ قلخ نم ةجيرح ريغ نم نينمؤملا نيب ةنتفلاو رشلاب ىقليو «نينموملا ىلع دوهيلا
 .ءاسنلا ءالؤه تايلضف نع ءوسلا ةلاق عيشيو « نينمؤوملا ءاسنب ببشي

 ملو «برحلا نشو «هيلع جورخلا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب نمؤي مل نم لك ئرجي هلاعفأب
 ميقم هلامعأب درفنم وه لب «هوعنميف مهيلع دري لهأ هل سيلو ءهيلإ لخد الإ ديكلا باوبأ نم اباب كرتي
 .مهدوهع هيلع ىرست الو ءهمأ ةهج نم الإ ريضنلا ىنب ىلإ ىمتني ال «نصح ىف

 زواجم هنإ لب «دوهي ضيرختو «داسفلا ةعاشإو ءءاضغبلاو ةرادعلا دنع هلمع فقي مل هنأ ( ه )
 مهضرحي ذخأو ءردب ةوزغ ىف اوذوأ نيذلا ىلع لزنف ءاشيرق ىدعتساو «ةمركملا ةكم ىلإ بهذ ذإ ؛كلذ

 انيأو «هباحصأو دمحم نيد مأ هللا ىلإ بحأ اننيدأ كدشانأ ١ :هب مهسوفن تجزتمأ ام طرف نم نايفس وبأ
 تيه أم معطنو «ءاملا ىلع نبللا ىفسنو ؛ءاموكلا روزجلا معطن اننإ «قحلا ىلإ برقأو «كيأر 8 ىدهأ

 رت ملأ) :هباتك ىف ىلاعتو هناحبس هللا لاقو ءاليبس ىدهأ متنأ :ىباتكلا ىدوهيلا بعك هل لاقف «لامشلا
 اورفك نيذلل نولوقيو ؛توغاطلاو تبجلاب لونمؤي باتكلا سس أبيصن اوتوأ نيذلا ئلإ

 نلف هللا نعلي نمو هللا مهنعل نيذلا كىلوأ «اليبس اونمأ نيذلا نم ىدهأ ءالؤه

 نودسحي مأ *اريقن سانلا نوتؤي ال اذإف «كلملا نم بيصن مهل مأ «اريصن هل دجت
 مهانينآو ؛ةمكحلاو باتكلا ميهارإ' لآ انينأ دقف ءهلضف نم هللا مهاتأ ام ىلع سانلا
 0 . (24:01 - ءاسنلا ) ؛اميظع اكلم

 نيب ةشحافلا ةعاشإو ءداسفلا ةدارإو «مهلامعأ نم ضيرحتلاو «مههاوفأ نم ةوادعلا تدب دق اذكهو
 نيكرشملا اضرحم دئاصقلا لوقي ناكو «كلذ ىف حضاولا لثما بعك ناكو ؛مهتافرصت نم نينمؤملا
 ظ : اشيرق اضرحم هرعش ىف لوقيو نينمؤملا ىلع
 كظذخذذذذذذذذ101010110]11111 ا ذ11111#1##1111#1#17171011101 0-1

 5 6م 14 هو وم #6

 كا ا اي ا ا ااا اا اناخلاللا

 ا يم م ل م ب ب ب يب يي ب ب

 كو وووررورسور
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 عمدتو لهتست ردب لثلو هلهأ كلهمل ردب ىحر تنحط

 ظ : ةديصقلا هذه نم ضيرحتلا ىف لوقبو
 عزفي ايعك- لق -فرشأ نبا نإ مهطخسب رسأ ماوقأ لوقيو

 اوعدجو ميكحلا يبأ لتقل اوعشخ مهلك ةريغملا ينب نأ تكبن

 عبتو نيكلهملا لث م لان ام هبئمو هلنع ةعيبر انباو

 عمجعيو تاحلاصلا ينبي سانلا يف مهماشه نب ثراحلا نأ فيقيت

 . عورألا ميركلا بسحلا ىلع ىمحي امنإ) عومجلاب برشي روزيل

 . رأثلا ىلإ اهعفديل دقحلا نارين ججؤت تارابعب ىلتقلا ىثريو « لاتقلا ىلع ضرحي اذكهو
 ىلص ىبنلا تكسيأ «قيثاوملاو دوهعلا لك نم قلطنملا ىدوهيلا لجرلا هلعفي اماذه - ١

 اهنلعي مأ «ودعلا اهنم جلي نأ لبق ىذألا لخادم ىلع مجهي ىذلارذحلا براحما وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا

 زو ةرزاو رزت الو «لان ام لثمب نينمؤملا اولاني مل مهرثكأو ءريضنلا ىنب نم مهيلإ ىمتني نم وأ هموق ىلع
 ! . اهونلعي الو ءاهنلعأ نم ىلع الإ برحلا نلعي ال مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاو ؛يرخأ

 | هنإ «يكلا ءاودلا رخآ نأ كشال ءدوهي ةيقب هلاعفأ ىف هيكاحيو «يرشتسي رشلا كرتيو تكسي مأ

 ١ الإ قبي مل ُ كئنيح ةاجنم الو هلك مسجلا دسفي ىتح هكرتي الو ؛هعضوم ىف ءادلا ثتجي نأ دبال

 - | ىضقي نأو ءوه الإ ليبس ال هنإ «لتقلا ريغ هرش عفدل ليبسلا امو ءداسفلا ةدامل امسح ابعك لتقي نأ

 | انلق دقل ءدحاو ىلع برحلا نلعت لهو «برحلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا هيلع نلعي نأ «ءادلا ىلع

 ظ ٠ لعف ام لثم هنم نكي مل مهيلإ ىمتني نم نأ

 | دقو ءهنمأم ىف هلثق ىلوتي نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنا وعدي نأو «لتقي نأ الإ قيب ملف
 | نم دحأل جاعزإ الو «ةجض ريغ نم هلتقي نم مالسلاو ةالصلا هيلع ضرحف ءهيلإ ىوأي انصح ذخنا
 | هوعدخي نأ ىف لوسرلا اونذأتساو «ةباحصلا نم ةردقلا هسفن ىف ىأر نم كلذل بدتنا دقلو «نينمآلا

 . نذأف لوقلاب

 هللا ىلص ىبنلا لوح ةعبوز اوراثأ نم مالسإلا خيرات ىف نوبتكي نيذلا نييبرغلا نم اندجو دقل

 براحم ىببن هنأ اوسنو ؛كلذ اولاق «لسرم ىبن وهو ؛ ةليغ لتقلاب رمأي فيكو. ملسو هيلع ىلاعت

 ةوبنلا ةمكح ىضتقمب هنأو هررضلا نم سانلا ةيامحل جاتحيو « همواقي لب؛ رشلل مالستسالا ىلإ و عدي ال ظ
 | نأو ءاهبابسأ عنم بجي لاتقلا ىف ءامدلا نقم نأ ليبس ىف هنإو ؛ليلقلا ررضلاب ريثكلا ررضلا عفدي نأ بجي

 ل 1 ويوم يعور ل1 6 ا ل دماج وما ملم م 0104410100 دان ام ا
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 وهف « برحلا ناديم ىف ةعامج لتق نم ريخ ريرش دحاو لتقو دحاو وه اعذج برحلا ريثي ناك ىذلا
 ظ . برحلا ىلع ضرحي ناك

 ءاسنب ببشو «ةوادعلاب رهاج لجرلا نإ كلذ ىف لوقن نحنو «ةليغ ناك لتقلا نإ اولاق
 لب «كلذب فتكي ملو . دوهعلا ثكنو نينمؤملا ىلع ضاضقنالا ىلع دوهيلا ضرحو ؛نيملسملا
 . مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم اولتاقي نأ ىلإ اعدو داقتحألا راثأو «ةمركملا ةكم ىلإ بهذ

 هب صبرتي هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم نم عقوتي مل اذإف ءاراهن اراهج كلذ لك لعف .
 نكي ملو « هلبأ وهف كلذ ردقي مل اذإ «هناسلو رشلا ةدام هنأل ؛هيلع ىضقي نأ ديري هنأو «ةرئادلا رئاودلا
 الو كلذ عقوتي نأ ىغبني وأ« كلذ عقوتي وه ناك تقو ىف هلتنقب رمأ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمف كلذك
 هنأب ريرش نع نلعي نم هبشي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لتق نإ «لتقلا عقوتي نمل ةليغ لتقلا دعي
 . ءازج هلف ءاتيم وأ ايح هرضحأ نم نأو «ةريثك اماثأ بكترا

 5250 ؛هنم صلختلا بجوت قالخألاو ةلادعلاو ةمكحلا نأ انضرف اننإ

 ىبنلل هنومدقيف مهيلإ ىمتني نم هرضحيأ « صلختلا نكمي ناك فيكف. ؛ةعيدخلا ىهو تثدح ىتل
 مل اذإو ؛ ؛لعفي امو هلمع ةعبت لمحتي نم دجوي ملو « كلذ نولعفي ال مهنإ' ؛ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 امو ؛هلتق ىلوتيو لتقلاب هيلع مكحلاو هيدي نيب هراضحإب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلارمأيأ كلذ نكي
 . ىنعملا ثيح نم ناك ام نيبو ءاذه نيب قرفلا

 مكاحلا كلذ اهمكحي ىتلا ةلداعلا ةلودلا سيئر هب موقيو ءهب ماق امل هنم دبال ارمأ ناك هلتق نإ
 هللا ىلص ىبنلا هلعف ام لكو «لتقلا ناك قيرط ىأب هلتقب الإ هداسفإو هداسف عفدل ليبس ال هنإف «لداعلا
 ةميرجب موقي ناك دقف ءهيغ ىف هرارمتسال اعنمو «بكترا ام ءازج ءهمد حابأ هنأ ملسو هيلع ىلاعت
 هكرتي نأ امإو «هلتقي نأ امإ نيرمأ ني خم ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاف «جرحتم ريغ ةرصتسم
 . امهدحأ رايتخا نم صانم ال.نيذللا «نيرمألا ملسأ راتخاف «هتميرج ىف عتري

 هتلاسر لوحو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم لامعأ لوح كشلا نوريثي نيذلا كئلوأ نإو
 عم ىفانتت لب ةليغ لتقلا عم ىفانتت ةيوامسلا ةلاسرلا نإ نولوقي - نيملاعلل ةمحر تناك ىتلا ةيوامسل

 نميألا كدحخ ىلع كبرض نم» :لاق هنأ نووري ىذلا مالسلا هيلع ىسيع نم ناك امك 0 ٠

 . (رسيألا هل ردأف
 ووو وبومساسامممماو ملام ورومووبسمماا اما ورووسوبامواوبوب المطاط الاورام لااا للافلام ل طلال لطالما لالالالا لاول لطلطب فلج ملام طال زاب 0001

 حيات
 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا مئاخ

 يي ا ايا اا جا ااا انا اجااعاخلا# ها ااا

 وجو و توتووتو جوا جو وج ور و حج يروج و ا و تت سوناتا

- 

 يي »م

 واوروبا وو وتوج توتر وت رج جب وج جوت جوج زج رتب وتو نجا زج حان وص حشا حا حا ناو تح
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 هيلع ىسومف «ةلاسرلا عم ىفانتي ال ةينيدلا ةوعدلا ءادعأ عمق نإ ؛كلذ نع باوجلا ىف لوقنو

 ىفانت امو «لاتفلا ىلإ ليئرسإ ىنب اعدو «لئاقو «هديب لتق دق «لسرلا نم مزعلا ىلوأ نم وهو مالسلا
 . اعم ىراصنلاو دوهيلا دنع ةسدقملا ميدققلا دهعلا بتك ىهو ؛ةاروتلا اهب تلزن ىتلا ةيهلإلا هتلاسر عم كلذ

 ثعابب نوكي عورشملا لتقلا نإ كلذ ىف لوقنو «لاتقلاو لتقلا عنمت د ةيوبنلا ةمحرلا نأ نلوبسحيو

 نوكت ةوبنلا ةمحر امنإ ءمقسلاو ءربلا عضوم ىلع نوكت ءانعر ةلاعفنا ةوبنلا ةمحر تسيلف ؛ةمحرلا نم
 : ىلاعتو هناحبس هّللا لاق ءضرألا ىف داسفلا عنمو «هبنذب بنذملا ذخأ ةفاكلاب ةمحرلا نمو «ةفاكلاب

 7 0 وذ هّللا نكلو « ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب ىسانلا هللا عفد الولو»

 انو « ةمحرملا ىبن انأ :٠ لوقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ( 790١ - ةرقبلا ) « نيملاعلا

 ياو يو وو ايوا ااا ع

 .هحالص ىف ءاجر ال ىذلا ىناجلا نع

 اهيفوفعلا دوعي ال ىتلا رومألا ىف وفعلا ىلع هتعيرش تلمتشا دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو
 : نئلو هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإو) : ىلاعتو هناحبس هللا لاق امك ؛ةعامجلا ىلع رشلاب

 | ل نركب انتل ةطمنرتمب ىلاجلا لأ نظرت .(171- لحنلا ) 4 نيرباصلل ريخ وهل متربص

 ١ وفعلا لخخ) : ىلاعتو هناحبس هللا لوقو ؛ةعامجلا ىلإ هيف رمألا ىدعتي ال ىذلا داحآلا ىلع ءادتعالا

 ىلع اهررض دوعي ال ىتلا ةيصخشلا رومألا ىف وه امنإ «نيلهاجلا نع ضرعأو «فرعلاب رمأو
 ؛نسحأ ىه ىتلاب عفدا « ةئيسلا الو ةنسحلا ىوتست الو» :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي «ةفاكلا
 امو ءاوربص نيذلا الإ اهاقلي امو *ميمح ىلو هنأك ةوادع هنيبو كنيب ىذلا اذإف

 وه هنإ «هللاب ذعتساف غرن ناطيشلا نم كنغزني امإو * ميظع ظح وذ الإ اهاقلي

 ىلِإ لصت الو صخشلا سمت ىتلا رومألا ىف هنأ حضاو اذهو (71:174 - تلصف) «ويلعلا عيمسلا

 نسكت ىلا وجألا تا وغامت | مالسلا هيلع حيسملا ىلإ هنوبسني ىذلا ىراصنلا مالكو ؛ةعامجلا

 . داشرلا ىلو هللاو ءجاهنمو ةعرش لكلف كلذ نم عسوأ ىلع هومهف اذإو . صخشلا الإ
 و« ا *

 همهيقييةما

 وولاة لة ط1 11116 ناق وللا ةل اعلا طلاق لعمال نانو ل11 الطن نال قلقاق اة لاو ل خالط للل ا ل11 1111411018

 2 ا ,ِ |

 مااا
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 دسكحأ ةوزسغ

 ةوقو «لطابلاو قحلا نيب ناقرفلا موي اح تناك ذإ ؛يربكلا ردب ةميزه اشيرق تمهأ - 45

 تناكف ٠ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم شيج نم مهلانت ة هميزه لوأ تناكو ( مهفعضو نينمؤملا

 مهلدعتال ةيلهاجلا مكحب مهنولعجي اوناك نيذلا مهيف ءامعزلاو «مهخايشأ تلان اهنأأل ؛ةديدش ةميزهلا ةرارم

 .ةديدش ةرت دلو دق ريبك حرج هيف ناك الإ مهئاربك تويب نم تيب نم امو «لئابق

 اوناك دقو «راهنت تذخأ دق اهب نوكسمتسي اوناك ىتلا كرشلا ةلود نأب اوسحأ دق كلذ قوفو
 ال مهؤابأ ناك ولوأ ءانءابأ هيلع انيفلأ م عبتن لبث: نولوقي اوناكو : مهئابأ ةديقع اهنوربتعي

 . 1/١( - ةرقبلا) «نودتهي الو اكيش نولقعي

 لازل لاحلا هذه تلاوتولو ,راهني لخأ مهفرشو «برعلا ىف مهتناكم نأ كلذ دعب نم اودجو دقو

 نع لعب نم لوجرخيس مهفرشل لوعضخي اوناك نيذلا بارعألا نأ اونظو ؛ مهتناكم تلازلو مهفرش

 . اوعاطتسا نإ مهناكم منستت :ةيبرعلا لئابقلا نأو «مهذوفن

 مهأو ؛هباحصأ نسيب مسقت مئانغ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ىلإ قاست مهرجاتم اأرو
 .فيصلاو ءاتشلا ةلحر مهل ميقتستو « اودروتسيو اودروتيل ماشلا ىلإ مهرجاتمب اوذفني نأب مهل لبقال ظ

 ةراغ اوراغأف ءاولاني ملف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم نم اولاني نأ اولواحو اذه لك اوأر
 .اليلق اوديفتسي مل لب« ءاريثك اودافتسا امف «قيوسلا

 ىذلا مهفرش نع اوتكسي نلف ؛مهرجأتم نع اوتكس نإ ؛نوتكسي لهف ءاياندلا هذه لك اوأر

 . مهيف ةماعزلا نطوم ىف اوناك نمو ؛مهخايشأ ىف ةلتفملا اهتدلو ىتلا تار انلا نع اوتكسي نلو «ملث «ملث

 ظ

 رسيعلا لدس ةوسقلا ظ ]

 لاجر ىف ةيمأ نب ناوفصو «لهج ىبأ نب 030 ( ةعيبر ىبأ نب , هللا دبع ىشم - ١ ١7

 ؛ةديدجلا ةكرعملا ىلإ مهدوقيل برح نب نايف ابأ اوملكف ردب ِس مهؤانبأو مهؤابآ بيصأ نمم شيرق نم ٠
 «ةرملا هذه ةدايقلا ديحوت اودارأف «طيعم ىبأ نب ةبقعو ؛ 0 ل را ارا ا ا

 نوديريو ؛مهريعب اج ىذلا وه نايفس وبأو ( مهنم ةماعزلا ناكم ىفوه نم وأ «مهلاجر ةيقب نايهفس وبأو

 . مهرأثل ءادف ةيجانلا ريعلا نوكت نأ

 : الئاق ريعلا باحصأ بطاخو ؛نايفس ىبأ ىلإ بهذ ىذلا دفولا اذه لاق

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ موس
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 كردن انلعل «هبرخ ىلع لاملا اذهب انونيعأف مكرايخ لئقو ءمكرنو دق ادمحم نإ9 : شيرق رشعماب
 . (ارأث هنم

 مر ؛ برحلا تاودأر 50555 «لاتقلا ةدام نوكيل «لاملا نع اولزنف

 0 ؛راعلاو ىزخلاو ةلذلا اهنأ

 0 ضل

 . أراع نوعفديو

 مهنم ناكو «حامرلاب لاتقلا ىف ةبرد مهل نممم ةريثك اشابحأو ؛ةماهتو ةنانك مهيلإ اومضو

 امف « اده اشيرق دهي راتبلا هفيس ناك ىذلا ةزمح لتق اذإ قتعلاب ىنم ىذلا ةزمح هللا دسأ لتاق ىشحو

 . لاتقللال نا ياتي ا

 ا ا ا يب ملال ب ىف وألا نم
7 

 هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسرل ادعابم ةمركملا ةكم نم جرخ دق ناكر «ةبلعث ىنب اخأ ىفيص نب رماع

 تمهوتو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مودق لبق ناكو «سوألا ناملغ نم نوسمحخ هعمو ؛ملسو

 . دحأ هيلع فلتخي مل ؛هموق ىقل نإ هنأ اهمهوأ وأ شيرق

 | ىلع يرق نب دلاخ ناكو ىراف نقم هيلع سون مث مهعمو «فالآ ثالث وحن كلذب عمتجا دق

 نأ اوأر مهنإو «ليخلا ةرسيم ىلع اهلعج ةئام ىلع لهج ىأ نب ةمركعو ؛ليخلا نمي اهلعج ةئام

قوفت ةيونعم حورب اديؤمو «نيدلا ةيمحب لئاقي امنإ ؛ « ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم
 ةدعلاو ددعلا ةوق 

 ثيحب ثيحب «مهعم مهّؤأسن نوكي نأ وهو «ىونعم ا ضرحم ا مهعم نوكي نأ اوأرف «باعصلا ىلع بلغتتو

 .ايابس نذخؤي نأوء نهمامأ اورفي نأ نوحتسي

 ١ اهنبا لتق «تارأث اهل ناكو «ةبتع تنب لنه هجورب دئاقلا وهو «برح نب نايفس وبأ جرت

 .. ةريغملا نب ماشه نب ثراحلا تنب ميكح مأ هجوز هعمو لهج ىبأ نب ةمركع جرخو ءاهوبأو اهوخأو

 دالجلا ىلع اضرحم نهجورخ نوكيل «شيرق ىف فرشلا تاوذو ءموقلا لئاقع نم تاريثك اذكهو
 اهلك تاضرحم ابو ءعاركلاو حالسلابو ددعلاب أودوزت مهنأ كلذ ىف لوقلا ةلمجو «رارفلا نم اعنامو

 ٠ ١ 2. هودقف ىذلا ناميإلاو سفنلا ىوق لكب دوزم مصخ مامأ مهنأ نوملعي مهنأل
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 0س ٠.
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 ملو «لاضنلا بحو ةوقلاو سأبلا حور دنجلا ىف اوعفديلو ءاوضرحيل ءابطخلاو ءارعشلاب مهعماوءاجو 202
 .هنم اولخد الإ دادعإلا باوبأ نم اباب اوكرتي

 رسأ دق ناكو ؛ىحمجلا هللا دبع نب ورمع ةزع وبأ لاتقلا ىلع ضيرحتلا ىف كرتشا نمم ناكو
 رهاظي الأ ىلع ؛لايعلا ريثك ريقف هنأل ءءادف ريغب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هيلع نمف ؛ىربكلا ردب

 لاق دقف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل هدهع نع هوجرخأ ىتح هب اولازام نيكرشملا نكلو
 هرم دق ادمحم نإ :لاقف ءانعم جرخاف «كناسلب انعأف ءرعاش ورم كنإ ةزع ابأ اي :ةيمأ نب ناوفص هل
 ىف كنيعأ نأ تعجر نإ ىلع هللا دهع كلف ,كسفنب انعأف «يلب :لاق ,هيلع رهاظأ نأ ديرأ الف «ىلع

 ههعم نمو شيرق شيج ىلإ اومضني نأ ىلع هريغو وه ةنانك ىنب ضرحي ذخأو ةزعوبأ جرخ
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاتق ىف

 سابعلا نأ تاياورلا نم ريثك ىفو «مهجرخمب ملع دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ رهظيو
 .هربخي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ لسرأ ةلمحلا هذه ىف كرتشي مل ىذلا بلطملا دبع نبا

 فرعيف ؛مهرابخأ فرعتيو اهثيي نويعلا كلذ قوف هل ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ
 نأ هل ناك امو ؛هجول اهجو مهمامأ نوكيو ؛عقوت ام عقي ىتح رظتنا هنكلو «مهريفن فرعي ىلوالابو مهريع
 . هرقتسم ثيحو ؛هنمأم ريغ ىف كلذ لبق مهاقلي

 ثبعتو لكأت ءاهعرازم ىف باسناو «ةرونملا ةنيدملا ىلإ لصو ىتح ( هّتريس شيرف شيج راس لقو

 . نيمجاهم نيّحتم «مهلبإو نيكرشما سارفأ

 مهل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاقل
 ؛ةثلاثلا ةنسلا نم لاوش لوأ ىف ةرونملا ةنيدملا ىلإ بجللا شيجلا كلذ مودق ناك - 4

 , هنم رشع ىداحلا ىف تناك اهنأ ىورو ؛هفصتنم ىف ةوزغلا تناكو

 ناميإلا ةرقب نكلو ؛ةدعلاو ددعلا ةرثكب ال ءاقلل ةبهألا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ذخأ دقو
 لعجم نيصلخلا نيب ىروشلا نإف «ىروشلاب ىسفنلا جامدنالاو ؛نواعتلا حور ثبو «ىروشلا ةوقو قحلاو
 .سفنألا نم ءزج اهنأب سفن لك سخو «جمدنت مهسوفن

 رمألا نأب مهنم نونموملا سحأو ءاونياع دقو «نيملسملا نيب ةالصلا دعب مالسلاو ةالصلأ هيلع فقو
 . ةكرعملا لبق نيملسملا ريشتسي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ذخأ «رطخ

 1111111 2 2 ا يي عل كلل للملا
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 دقو ءماقتم أوسأ ىف اوماقأ اوماقأ نإف «ةرونملا ةنيدملا ىف ىقيي هنأ مأ «لاتقلل ناكم ريخ نوكي ثيح مهلئاقيو

 نصح اهنأكو ءرجآلاو ةراجحلاب ةينبملا اهكلاسم اهلو ةرونملا ةنيدملا ىلإ اولخدي نإو «ةلحارلاو دازلا مهنم دفني

 لوسر ناك دقل ءرصنلا ىلإ برقأو ءودعلل ىكنأ نيرمألا ىأ ىف ىروشلا تناك هلخادم نوفرعي ال مهو

 :لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ىورو «جورخلا هركي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 «( تويبلا قوف نم اومرو «مهانلئاق ةقزألا ىف موقلا انيلع لخد نإف ماطآلا ىف ىرارذلا اولعجاو اوثكما»

 نإف اولزن ثيح مهوعدتو «ةنيدملاب اوميقت نأ متيأر نإ :١ لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ قاحسإ نبا ىورو

 . (اهيف مهانلتاق انيلع اولخد مه نإو ؛ماقمرشب اوماقأ اوماقأ

 ؛هنم ءاقللا نبج هلعلو ؛ىأرلا اذه ىلع ناك لولس نبل ىبأ نب هللا دبع نأ اظنألا ىعرتسي امم هنإو

 . ضاضقنالل ةصرف اهدجي دق دوهيلا هيلاوم ضعب نأ ىري هنأل وأ «قافنلا فشكني اليكلو

 : لاق دق هنإف «رودصلا تاذب ملعأ هللاو ءهدصقم نم نكي امهم

 0 ءانم باصأ الإ طق انل ودع ىلإ اهنم انجرح ام هللاوف ؛ مهيلإ جرختال ةنيدماب مقأ «هللا لوسر اي

 ىف لاجرلا مهلتاق اولخد نإو «سبحم رشب اوماقأ اوماقأ نإف ؛هللا لوسر اي مهعدف «هنم انبصأ الإ انيلع اهلخد

 . اوءاج امك نيبئاخ اوعجر اوعجر نإو « مهقوف نم ةراجحلاب نايبصلاو ءاسنلا مهامرو 'مههجو

ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىأر هنأ عم -ىأرلا كلذ فلاخ لقو
 ؛نيدهاجنا نم نوريثك -

 نم مهدنع أم عم قفتي ام راظتنالا ىف اودجي مل ةوقلاو سأبلاو ةدجنلا لهأ نم فئص «نيفنص اوناكو

 ؛ةوق ىف لاق دقف «هللا دسأ بلطملا دبع نب ةزمح ءالؤه نمو مهورظتني الو مهوقالي نأ دبال هنأو «مادقإ

 . « مهندلاجنل باتكلا كيلع لزنأ ىذلاو» ظ

 .انبعش دنع مهلتاقت مل اذإ هللا لوسراي مهلتاقت ىتمو :ءادشألا راصنألا نم لاجر لاقو

 ءاهفرش لثم فرش ةعقوملا هذه ىف مهل نوكي نأ اودارأو ءاردب اورضحي مل نيذلا نم ىناثلا فنصلاو
 . ريسملا برقو ءانيلإ هقاس دقف «هللا وعدنو «مويلا اذه لثم ىنمتن انك: اولاقو

 فرش نع اوضيعتسي نأ اودارأ نيذلا ةرثكو ءهودارأ نيذلا رثاكتل « جورخلاب ىأرلا ىهتنا كلذبو

 ظ . دحأ ىف داهجلا فرشب ردب ىف داهجلا

 مكحل بيجتسي نأ الإ اهب رمأو «ىروشلاب ءاج ىذلا مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمل ناك امو

 مهسفنأ ىف نوضرفي ذإ . ءرصعلا اذه ىف نودبتسملا جوريو لعفي امك ءأطخلا هيف ضرفي الو «ةرثكلا
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 مهب تدرتو «باوصلا لمتحي ال ىذلا أطخلا مهريغ ريكفت ىفو أطخلا لمتحي ال ىذلا باوصلا

 :لاتقلل نينمؤملا دعي مالسلاو ةالصلا هيلع هبنلا
 ودعلا اهيف ىقلي ىتلا نكامألا ربخ فرعتي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ذخأ -

 . مهرمثم ريغ ىف رميو ودعلا شيج نكامأ فرعي نأ دبال هشيجل راتخي ىكل هنأو «رباكملا رثاكملا

 ىلع انب جرخي لجر نم له :نيحيحصلا ىف ىور امك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق

 ءاريرض افانم الجر ناكو ؛ ىظيق نب عبرم لام ىف مهب كلس ىتح ؛مهلاومأ نيبو «ةثراح ىنب ةرح

 ىف ىلحي ماقف ؛نيملسملا نم هعم نمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر سح عمس املف
 ةنفح لخأو «ىطئاح ىف لخدت نأ كل لحأ ال ىنإف هللا لوسر تنك نإ :لوقيو «بارتلا مههوجو
 ؛كهجو اهب تبرضل دمحماي كريغ اهب بيضأ ال ىنأ ملعأ ىنأول هّللاو :لاق مث ءهدي ىف بارتلا نم

 ؛بلقلا ىمعأ ىمعألا اذهف «هولتقت ال : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف هولتقيل موقلا هردتباف

 . هسأر جشف سوقلاب موقلا ضعب هبرض ىهنلا اذه لبق نكلو
 .مهراشتسا نمم ةرثكلا ىأر ىلع لزن نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم هاجمالا اذه ناك

 ظ . نينؤملا نم
 هعرد لخناو ؛برحلا ةمأل سبلف ءمهئارآ ىلع لزن هنأ ىلإ مههبن ةكرعملا مهب ضوخي نأ لبقو

 . هعضاوم شيجلا عضي ذخأو ؛ناديملل ادادعتسا

 ثكمن نأ هللا لوسر انرمأاواقو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا اوهركتسا مهنأ نينمؤملا ضعب سحأ
 . ءامسلا نم ىحولا هينأيو «ديري امو ىلاعت هللاب ملعأ وهو «ةرونملا ةنيدملاب

 اونظو ءهيف هللا رمأو ىحولاب لصتي ءاقبلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم رمألا نأ اوبسح
 ناك نكلو «هيهنو ىلاعت هللا رمأ ىف ىأر الف ءدحأ ىأر هيف ذخأ ام كلذك رمألا ناك ولو ؛مهناميإ طرفل
 ىأر راتخاو ءمهيلع رمألا ضرع اذهلو «ةديكملاو برحلا ىف ىأرلا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم
 6 ىروشلا هنأل ,ةرثكلا
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 ؛ددرتلا اهانعم سيل ىروشلا نكلو «هومعز ىذلا معزلا بسح ىلع مهيأر نعاوعجر مهنأ رهظيو 203
 ١ . شيجلا ةوق نم ةميزعلاو ؛ ةميزعلا مدع هيلع بترتي ددرتلا ذإ ؛ةميزهلا ددرتلا عم نإف ْ

 ىغبنيام ) ةوبنلا ةمكح ىف لاقو ؛ددرتلا عنم ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مههبن دقلو

 متيبأف ءءاقبلا ىلإ مكتوعد دقو «لئاقي ىتح ؛عجري نأ ودعلا ىلإ جورخلاب نذأو برحلا ةمأل سبل ىبنل

 . ( هللا مكرمأ اذام اورظناو ءودعلا متيقل اذإ «سأبلا دنع ربصلاو «ىلاعت هللا ىوقتب مكيلعف جورخلا الإ

 را ؛نينمؤملا نم هشيجب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىضم

 نأ راصنألا ضعب دارأو ءافلأ بولقلا ىضرم مهيفو ؛نيملسملا ةدع ناك امنيب ءانركذ امك فالأ ةثالث

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا اونذأتسا راصنألا نأ ىرهزلا ركذ دقف «دوهيلا نم مهل ءافلحب اونيعتسي

 ىبنلا نأل ؛مهيف انل ةجاحال :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف «ةرونم ا ةنيدملا نم مهئافلحب ةناعتسالا ىف

 هناحبس هللا نألو «مهتديقع نع اعافد لاتقلا نوديري نمم هشيج نوكي نأ دارأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ام أودو الابخ مكنولأب ال مكنود نس ةناطب أوذختت ال اونمأ نيذلا اهيأي) : لوقي ىلاعتو

 .( ١١/8 - نارمع لآ ) «ربكأ مهروذدص ىفخت امو مههاوفأ نم ءاضغبلا ثدب دق ( متنع

 نأل هرطضا امب ناك ام عاقنيق ىنب نيبو هنيب ناك دقو ؛هترصن ىف دوهيلاب نيعتسي نأ هل ناك امو

 : نوقفانملا
 شيجلا ثلث وحن فلألا نم جرخف نيقفانملا نم ىمالسإلا شيجلا ىلاعت هللا ىقن - 5

 ؛هيأرب لخأي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأل ءابضاغم جرخ هنأ رهظأو «ىبأ نب هللا دبع عابتأ نم
 هنم هغلب ام هقافن ىف غليي دقو «قافن نم ولخي ال وهف ؛هريغ ىلع هيأ ضرفي نأ ديري دبتسم لك كلذكو

 ؛مهقافنب ناميإلا لهأل امالعإ هعم نمو هجورخ ناكو «نيملسملا نيب قافنلا سأر ىبأ نب هللا دبع

 . ىناصعو مهعاطأ :لاق دقلو

 ناكف نينمؤملا ضعب هعابتاب مهو ٠ ؛نيصلخما ضعب همال نأ جورخلا ىلإ هتوعد رثأ نم ناك دلو

 01 رق اولذخت الأ هللا مكركذأ م وق اي :٠ هعم نمو هل لوقي وهو «مازح نب ورمع هعم نمو همال نم
 | مكنأ ملعنول :٠ ةرخا دلل رواسي دعا ارق نأ هتافن نم ناكف ( مكودع نم رضح امدنع ؛مكيبنو

 ١ هللا مكدعبأ :هيلع اوصعتسا امدنع نمؤؤملا لجرلا لاقف « لاتق نوكي نأ ىرن ال انكلو مكانملسأ ام نولتاقت

 . هيبن مكنع ىلاعت هللا ىنغيسف ؛هللا ءادعأ
 كابي بيبا ليي ل يي ا انين يني يي

 6 مران اًنلا ء رجل /

 ددنتتتيتم

 00000001120212 يا يا يياياياياياياياتاتاااااااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااا

 20720200062 تون جو و حوحو بوح وو ناو ياو جوج حا حو وج حو سحر جو رورج حوح جوج سوح حو روتر حر حو حس سوسو

 تي يدا

 تيل

 يور 276 ب وون و حاحا تا ترون
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 ؛نيقفانما نم اونوكي مل نإو «نيددرتملا نم نيملسملا ضعب بارطضا ىف اييس هعوجر ناك كف
 . امهيلو هللاو الشفت نأ نيملسملا نم ناتفئاط تمه دف

 طرف نم كلذ ناكو «يبأ نب هللا دبع عم داع نم عم اودوعي نأ ةثراح ونبو ؛ةملس ونب مهو

 مل نإو مهسوفن ىف قافنلا رثأ دقو ,ةدعلاو نغضلا دازب دوزم وهو ءافاعضأ مهقوفي ددع ءاقل نم مهعرج

 . نيققانماونوكي

 ؛ءامهيلو هّللاو هلشفت نأ مكنم ناتفئاط تمه ذإ * ميلع عيمس هّللاو «لاتقلل دعاقم

 . ( ١7١ +١177 - نارمع لآ ) «نونئمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو

 مل مهنأ ىلإ اونأمما ذإ «امهيلو هللاو# : ىلاعتو هناحبس هللا لوقل نيتفئاطلا نيتاه لاجر حرف دقو
 7. ناطيشلا مهيلو نوقفانملاو «نينمؤملا ىلو ىلاعت هللا نأل «نيددرتم اوناك نإو نيقفانم اونوكي

 مل نيذلا نينمؤملا راغص هيلع ضرعي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك ءالؤه جرخ ذإ هنإو
 ىف تبث دقف «لاجرلا ءانغ ىنغت ةيندب ةوق الو ةيامرلا ىف ةراهم مهيف نكت ملو «ةرشع ةسماخلا اوغلبي

 : مهريغو 4 بزاع نب ءاربلاو «تباث نب ديزو ءديز نب ةماسأ ذئموي در

 «هزاجأف ؛ةيامرلا نسحي هنإ : هل ليقف ,نسلا هذه لثم ىف ناكو جيدخ نب عفار درب مه دقو

 . فدهلا ةباصإ ىف ةراهم ىلإ نكلو ؛ندبلا ىف ةوق ىلإ جاتخم ال اهنأل
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهف ةنسلا هذه نم بيرق ىف اضيأ مدقت دق بدنج نب ةرمس ناكو

 . هزاجأف عةهنه ىرقأ هأر هنأ رهظيو ؛ًاعفار عرصي هنإ: ليقف ءهدري نأ ملسو

 . لاتقلا طعاقم

 هللا ىفص دقو «لاتقلا دعاقم نينمؤملا ءيوبي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ليخأ - ١
 ىوقتلا ىلإ ايعاد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق دقف «نيددرتملا تبثو «نيقفانملا نم شيجلا ىلاعت
 هناحبس هللا لاقف ءاوربص نإ هب مهرشبمو ؛ةلذأ مهو ردبب مهرصن امك «مهرصان ىلاعت هللا نأو «ربصلاو

 ردبب هللا مكرصن دقلو» مويلا كلذ ىف مهتيبثت ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن نع ايكاح ىلاعتو
 مكدمي نأ مكيفكي نلأ نينمؤملل لوقت ذإ *نوركشت مكلعل هللا اوقئاف «ةلذأ متنأو

 220110111131ذ4+1+ آل ل ل ا ذذذذ1ذ1ذ1ذ1 1 ا يي ل
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 9 . 4 مم نوم

 تا ااا ا االاللا



 مهروف نم مكوتأبو اوقتتو اوربصت نإ ىلب *نيلزنم ةكئالملا نم فالآ ةثالثب مكبر
 ىرشب الإ هللا هلعج امو #*نيموسم ةكئالملا نم فالآ ةسمخب مكبر مكددمي اذه

 افرط عطقيل *ميكحلا زيزعلا هللا دنع نم الإ رصنلا امو هب مكبولق نئمطتلو ؛مكل

 هللا تبث ( 177: 117 - نارمع لآ) «نيبئاخ اوبلقنيف «مهتبكي وأ ءاورفك نيذلا نم

 ءاوتبثو ناديملا ىف اوربص نإ ةكالملاب ىحورلا دادمإلا ىهو ؛ىرشبلا هذهب نينمؤملا بلق ىلاعتو هناحبس

 ءودعلا ءارو لاغيإلاو لاتقلا نع فرحنت ملف (مهسوفن تربصو «ىوقلا لك قوف هنأو «ىلاعت هّللا اوركذو

 نأ ىلإو «داشرلا ىلإ مهوعدي ىذلا كردملا دئاقلا اوفلاخي ملف اوربص نإو ءرصنلا نع ةمينغلاب لغشت ملو

 سفانتت الو «مئانغلا ىف سفانتت ةقرفتم اقرف أوسيلو انواعتم اشيج نوفلؤي مهنأ اوملعو «ناديملا ىف اعيمج اونواعتي

 ظ ظ . رصنلا ىف

 ةودع ىف دحأ نم بعشلا لزن ىتح ىضمو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مدقت

 .نوكرشملا نكمتي اليكل هدنع هركسع رهظ لعجف «لبجلا ىلإ ىداولا

 لعجو اضي أ فوفصلا اوفصف اذه ىف نوكرشملا هدلقو ؛ردب ىف لعف امك ءفوفصلا فصو

 نأب هاصوأو ءاريمأ ريبج نب هللا دبع مهيلع لعجو «شيجلا رهظ ءارو ءايمار نوسمخ مهددعو ةامرل

 ١ ال كناكم تبئاف انفلخ نم انونأي ال «لبنلاب انع ليخلا حضنا 9 : هل لاقو «ليخلا نيملسملا نع حضني

 . ( كلبق نم نيتؤن
 فافتلا عنميل كلذو ءةامرلل ةيصولا ددشو ءهتمأل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر سبلو

 . فيثك مهشيجو «ريبك نيكرشملا ددعو ؛نيملسملا شيج لوح نيكرشملا شيج
 مدقتيل «لاتقلاب هرمأي ىتح «لئاقي الأب هرمأ هشيج ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فص نأ دعبو

 . ةامرلا ةيامح ىف مهروهظو ءدحاو لجر بلق ىلع شيجلا

 مام الو هلل ل ةامرلا نأ ولو ؛هوفرعي مل ىبرح ميظنت كلذو

 سارفألا لختا دقو (هتدعو هترثكب رخافي كرشلا شيج ناميإلا شيج مامأ ناك دقو «ةوزغلا هذه ىف حرف

 ا راثأ امه كلذو ءابهذمو ءادارتسم ةرونملا ةنيدملا عرازم لبإلاو 3 دئئام تزواجج ىلا

 ىنب عورز ىعرتأ :نيكرشملا ىلإ جورخلا ىف مهرواشي مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاو «مهلئاق لاق دق ىتح
 . راضت او جرزخلاو سوالا ةليق
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 د وووور ون ودور ورود ووو ووو وو رورو ووو ووو ووو ورورتوووووو حوت جوت تحس حجج سرج ىو وس سوم سوم عر حسا
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 ةيسفنلاو ةرهاظلا نايردارلا نأ دبالو ةكرعملا أدبت مل نكلو «ناشيجلا ىفتلا - 1
 نينمؤملا ىلو هللاو ؛لآملا نع ءيبنت امهل لاحلا نأل ,ةكرعملا اضوخي نأ لبق نيشيجلل

 ؛نينمؤملا ددعل ةفعاضم فاعضأ مهددعف ةيداملا ةوقلا بابسأ لكب ادوزم نيكرشملا شيج ناك
 ةيشخلاو «برعلا ىف مهتناكم دادرتسا ةلواحمو ءرأثلا الوأ لاتقتلا ىلإ مهعفدي ناك ةيسفنلا عفاودلا ةيحان نمو
 ءدصرم لك مهيلع اوذخأ 0  نيعلعلا ةوق اهتددهت دقو ؛ مهتورث ردصم تناك ىتلا مهتراج ىلع

 هللا ىلص ىبنلا نيبو مهنيب رمألا نأ اوكردأو «سيفنلاو سفنلا نم هيف ةنامتسالاو لاتقلا ىلإ عفادلا دجوف
 .روبثلاو راعلا هيف ليلذ توموأ ءاهيف نورخافتي ةميرك ةزيزع ةايح رمأ ملسو هيلع ىلاعت

 وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عنص امم نيذخآ ميظنتلا ىف ةيبرحلا ةدعلا نودعي اوذخأ دقلو .
 . هكلاسمو همظن ةعفادملاو ةاكاحمب هيلإ ىرست هبراحم ماظنب ذوخأم براحم اف «فوفصلا ميظنت

 راع نبكتري الأو «نهب اوتبثي نأ اودارأف «تاقنحم تاروتوم نهلكو «مهعم مهءاسن اوذخأ دقلو
 0. ىبسلل نهوملسيو ؛نهمامأرارفلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم اوأر دقو ءفحزلا موي نورفي الو ؛ةيونعملا حورلا ىوقتل كلذ لكو
 ٠ فحزلا موي نورفي الو برحلا دنع نوتبثي هبحصو ملس

 ءاهعم ىئاللا ةوسنلا ىف ةبتع تنب دنه تماق ضعب نم مهضعب اندو سانلا ىقتلا امل هنأ ىور دقلو

 :نهل ةضرحم تلاقف رادلا دبع ىنب ىف ءاوللا ناكو ؛لاتقلا ىلع نضرحيو فوفدلاب نبرضي نذخأو

 . راتب لكب ابرض «رابدألا ةامح اهيو «رادلا دبع ىنب اهيو

 قىقتماأو ريغ قاف قرافن اوربدت وأ

 00 لبق ةظحل رخأ ىلإ هدونج ىف لاتقل ىلإ ةعفادلا حورلا ثب ثب ىلع اصيرح نايفس وبأ ناك دقلو

 أي: لاتقلا ىلع مهضرحي مهل لاق نايفس ابأ نأ قاحسإ وبأ ىورو «رادلا دبع ىنبل ءاوللا ناك دقل «لاتملا

 احلا اذإ ؛مهتايآر لبق نم سانلا ىتؤي امنإو ' متيأر دق ام انباصأف «ردب موسي ءاول متيلو دق ءرادلا دبع ىن

 انءاول كيلإ ملسن نحناولاقو هودعاوتو هب اومهف ا ل
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 اوناكف «ةيمحلا هيف اوراثأو ةوقلا حور هيف اوثبو «ةدعلاب ىوقو ءددعلاب ىوق شيج اذه - 5

 . راثلاو دقحلاو رشلا مهعمج «مهلطاب ىلع نيعمتجملا ٠

 ةرق نم لقأ ناك هحور ةوقو هناميإ ىف هنأ لوقن نأ نكمي الو «نينمملا شيج ىلإ هجتنلو

 ىوق ناميإ هعفدي ناميإل ىثيج نإ ؛تارتلاو ةنيغضلاو دقحلا مهعفدي كئلوأ ناك اذإف «ةعفادملا نيكرشملا

 اناميإ ضرألا داوق مظعأ مهعمو ىلاعتو هناحبس هللا دنع نم ةدارإو 5 ؛ىساورلاك خسار

 : تاظحالملا ضعب ركذن نأ بجي نكلو «ةئسح ةوسأ هيف نينمؤمللو ءاحورو
 ىلع مهل ضرحما نم ناك امبر ءاهمئانغ اوأرو ءاردب اورضحي مل نيذلا ضعب نأ ( اهالوأ )

 عم كلذ ناك نإو «لبق نم مهناوخإ هلان ام لافنألاوأ مئانغلا نم اولاني نأ ءاجر - ءادعألل جورخلاو لاتقلا
 «هبلط ىلإ عفد امب ل فدهلا ضعب ؛ ناك نإ لاملا بناجو ؛مهسفنأب مالسإلا اودفي نأ ىف ةبغ خرلاو ناميإلا

 ناك اذإو اعلا ىف نوملسملا شي نأ لق سأل نم 0و ا ا

 لال اك نا م هو دم نسا ناقل ا اا
 لك نأ لوقأ نأ عيطتسأ ال ءالشفت نأب اتمه ناتللا ناتفئاطلاف « ءاتباثايوق مزعلا اودقعي مل نيذلا نيددرتملا ضعب

 ١ نم ناك نإف «ددرتلا الإ شيجلا ةوقب بهذي ال هنأو ءرصنلا دارأو لاتّقلا ىلع رصأو ؛ مزعل دقع امهداحأ

 :٠ هددرت رادقمب ةوُقْلا تصقن «هداحأ ضعب

 ءالؤهو «نوقفانملا مهيلإ مضنا دقو «تارت مهلو «ةرونملا ةنيدملا لوح اوناك دوهيلا نأ ( ةثلاثلا )

 . لتاقملا شيجلا ءارو نم ةروع نونوكي
 تفتخاو «فعضلا لماوع لكب تبهذ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةدايق نكلو

 عمل امدنع الإ | سوفنلا ضعب ؛ ىف انكتسم ناك ىذلا مئانغلا ىلإ عوزنلا ثدحي ملو ءادتبا ددرتلا رصانع لك

 . نيكرشملا تاوق نم ةموزهملا لولفلل عبتتلا نكي ملف ءرصنلا رداوب ترهظو «ةمينغلا قبرب
 هنأو «ةزعلا هدحو هلو «ىلعأ ىلاعتو هناحبس هللا ةملكو ؛نيلتاقملا نيشيجلا لاح فاصنإب اذه

 كلذ نإف «هل ةدع سفنلا طبضب ربصلاو «فحزلا ىف ربصلا ذختاو ؛ةقيرطلا ىلع ماقتسا نإ هلنج رصان

 . ىلاعتو هناحبس هللا قيفوت دعب ةوقلاوه

 هللا لوق ققحو مئازعلا ذحشو «سوفنلا ىوقو ةبهألا ذخأ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإ

 .(هّللا ىلع لكوتف تمزع اذإف» ىلاعتو هناحبس
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 ةكرعملا

 ةيانع نيرمأب ىنع دقو «لاتقلل دعاقم هذنجل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا أوب 6

 انل اومحا ١ «كلذ ىف مهل هلاق امبو ؛مهناكم اوحربي الأب ةيصولا مهيلع ددش دقف ؛ةامرلاب امهلوأ ةديدش

 انونيعت الف لتقن انو متييأر نإو ءاهنم اوحربت ال مكنكامأ اومزلاو ءانئارو نم اوئيجي نأ فاخن اننإ انروهظ
 . ( لبنلا ىلع مدقت ال ليخلا نإف «لبنلاب مهليخ اوقشرت نأ مكيلع امنإو ءانع اوعفدت الو

 ةوزغ ىف انسح ءالب اولبأ نيذلا نينمؤملا دنج نم ءادشألا ىلوألا هفوفص ىف لعج ىناثلا رمألا
 نيذلا ماوعلا نب ريبزلاو بلاط ىبأ نب ىلع مالسإلا سرافو ؛بلطملا دبع نب ةزمح ىلاعت هللا دسأك ردب
 فوفص نوقدي مهنألو ؛ةحرابلاك ةليللا نأب اناقيإو مهل اباهرإ كلذ نوكيف ردب ةميزهب مهدوجو مهركذي
 مهاهنو «مهددع رثك ولو« كرشلا لهأ ءاقل نم ةبهرلا نوليزيو «مهءارو نمل قيرطلا نوحتفيف ءاقد نيكرشملا

 .اونأتسيو «هرمأب الإ اومدقي نأ نع

 اعدو افيس لمحف الا ىلإ ديدانصلا عفديو ؛لاطبألا صضرحيو ؛هوجولا سرفتي ليخأ كفو

 .. هومحيو ؛هولمحي نأ ىلإ نينمؤملا

 :لاقف ءدحأ موي افيس ذخأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ هدنسب دمحأ مامإلا ىور
 انأ( كامس) ةناجدوبأ لاقف ... هقحب هذخأي نم :لاقف «هيلإ نورظني اولعجف ؛هقحب فيسلا اذه ذخأي نم
 . نيكرشملا ماه هب قلفف هذخأف . هقحب هذخأ

 ملعي ءارمح ةباصع هل تناكو «برحلا دنع لاتخي اعاجش الجر ةناجد وبأ ناكو :قحسإ نبا لاق
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دي نم فيسلا ذخأ املف «لتاقيس هنأ ملعيف ءاهب بصتعي برحلا دنع اهب
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف .هتباصعب بصتعا نأ دعب نيفصلا نيب رتخبتي لعج مث «ملسو
 . نطوملا اذه ىف الإ هللا اهضغبي ةيشمل اهنإ : رتخبتي ةناجد ابأ ىأر نيح ملسو

 ءاوللا ةلمح ناكو ؛ةحلط ىبأ نب نامثع مث «ةحلط ىبأ نب ةحلط عم نيكرشملا ءاول ناك

 ىبأ نب ىلع مالسإلا شيج ءاول ىطعأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو . رادلا دبع ىنب نم اعيمج

 . رادلا دبع ىنب نم ريمع نب بعصم هاطعأو «ةنجلا ىف ههجو هللا مرك ىلع نم ءاوللا
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 8 86 . هه وو

 نيني ياي انااا ايما ااا اليالاطلا

 وول وزوايا ريتك حو حنو توتو وتوك وح حجج حج نوح حوت حووتو جوج جوج جد دج جا ئوحا وح حا وب جوج جوج جوج يحوي وجو حو جا جاوب يون حور وجا جا وج وو ووو حوحوحا ص حا حج حن و حوحو سا حو حو و نم



 ؛بهارلا ىمسي ناك ؛ىسوأ وهو ىفيص نب رماع وبأ نيكرشملا لبق نم لاتقلا أدتبا - غ1

 هللا ىلص ىبنلا ىلع مهضرحي شيرق ىلإ جرخ امدنع قسافلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هامسو
 . هموق ىف ةناكم اذ ةرونملا ةنيدملا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مودق لبق ناكو ؛ملسو هيلع ىلاعت

 ءراصنألا ةوف نم نهوي كلذ نأ اونظو ؛نيسمخ وحن ىف ناكو ؛كرشلا شيج مدقتيل هوعفلف

 ( انيع كب هللا معنأ ال :٠ هل اولاقف «سوألا رشعم اي :ىدانو مدقت امدنع لاق اذلو ءددرتلا ىلع ثعبيو

 5 ( رش ىدعب ىموق باصأ دقل :٠ مهدر عمس امل لاقو ٠ ؛مهلأف باخو هعم نمو همهس شاطف

 تمأ نينمؤملا نيب فرعتلا ةملك تناكو «لاتقلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نذأ
 ماهلا قلفي ةناجد وبأ عفدناف «نوبرضي كرشلا شيج ىف نولتقي نيملسملا شيج نم ديدانصلا عفدنأ ءتمأ

 ذأ نأ ملسو هيلع ىلعت هللا ىلص هللا لوسرل دهعت هنأ سو يع ىلع ل لص هلل ومر فيس

 0٠ نيتقرف هقرفيف «فيسلاب هسأر ىلع لجرلا برضيل هنإ ىتح هقحب
 ليف ةأرما ةناجد وبأ ىقلف «لاجر رهظمب تارهاظ وأ «تامثلم لاتقلا ىف نجرخ دق ءاسنلا ناكو

 هللا ىلص هللا لوسر فيس ةمارك نم دجي ملو ءاهنع فيسلا عفرف «ةبتع تنب ناس ىبأ ةأرما دنه اهنإ

 - .لتاقت تناك ولو «ةأرما هب لتقي نأ ملسو هيلع ىلاعت

 شيج ىف راتبلا هفيسب لغوأو ءاقد هفيسب نيكرشملا شيج قدي بلطملا دبع نب ةزمحو
 . روصهلا دسألا نم رفت جاعنلا اهنأك ءارارف هنم نورفي مهو «نيكرشملا

 ىبأ نب , ىلع الإ هتزرابم ىلع مدقي الف «ةزرابملا بلطي ةحلط ىبأ نب ةحلط كرشلا ءاول لماحو

 نأب نوخرؤملا اهفصو ىتلا ةمصاقلا ةبرضلا اهدعب تناك الإ ىلع تالوج نم ةلوج الإ ىه امو ؛بلاط

 , ةدرفنم اركب نوكت ةدحاو ةبرض الإ برضي ال ىأ اراكبأ تناك ىلع تابرض

 :لاتقلا هف ءاضملا خم ةزمح لتقم  ةحدصافلا ةداسكخلا

 ىتلا ىلاعت هللا فويس مامأ ارارف نورفي نيكرشملا نإ ىتح ؛نيملسملل ةلوجلا تناك - 5

 مهسفنأ مهنم هللا ىرتشا نيذلا مامأو «هلهأو كرشلا ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهلس

 امنإ« والا ايلا ىلع يصرع ارش امن راسي رتاج هللا ليبس ىف نولتاقي ةنجلا مهل نأب مهلاومأو

 : ةرخآلا ىف هللا دنع ام ىلع نوصرحي
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 رولر و اوعاو ووو ونون و ضن حن حبت جونو ون ون و حو حو حو وح وح حوحو ج وحجاج جوج حج حج حوحو حوض حو حج حج وح جوجو جوج جوج حوحو وج سومر جروح سوح حج جوس وج سو وعسر جوج رح سر حس سس



 رو اتوا تور توتو تاروت وا تزن وار ت نوتات تاروت ونا اوت وتوت وتوازن وتو ونتا جوج جنا نوت حوت نوت وجات جوت وج وحر وك حوا وجا وتوت نحو جوج وت حج ون جون جوجو وحر جوج حج ون حوت ثا سون حو وا وتحول

 ل

 طقس امف «هنع هللا ىضر ىلع ءاوللا لمحف ءريمع نب بعصم ىمالسإلا ءاوللا لماح لتق
 . ةزمح لتقم ىف تناك ىربكلا ةراسخلا نكلو «ءاوللا

 .انبجو ةنايبخ ةليغ الإ اولتقيل مشاه ونب ناك امف ةهجاوم ىف الو «ةزرابم ىف لتق ام «ةليغ لتق دقل
 ديجي الو ؛حمرلاب فذقلا ديجي ىذلا ىشمحلا ديعلا ينخو عم الو نم اهريكر «ذنه تصاوت دقُل

 . ةزمح ىلاعت هللا دسأ مامأ هداجأول هيدجي ناك امو فيسلاب برضلا

 ( هنم أرخاس هب اثزهتسم بارتلا ضعي هلعج الإ دحأ هوحن مدقت امو «لاطبألا لدنجي ة ةزمح ناك

 . لاتقلا ىف هفقاومب لديو «رتخبتي وهو

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مع ةزمح لق معطم نب بج هديس لعج ىذلا دبعلا هب صيرتي اك دق

 . همع ةزمح لتف امك ؛هقتع نمث ملسو هيلع

 «دبعلا لاق امك «ةزمحو «هتيمر اهيف ىمري ةصرف هل حنستل راجشألا ءارو ء يبتخي ىشحو ناك

 1 هتيرح لانو «ءيطخت مل ىتلا هتبرحب هامرف ءاده شيجلا هب دهي قروألا لمجلاك هفيس لمحي

 هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق امك .ءادهشلا ديسو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مع لتقف
 ْ ( هلتقف رئاج ناطلس مامأ قح ةملك لاق لجرو بلطملا دبع نب ةزمح ءادهشلا ديس  ملضو

 «ةءورملاو فرشلا ضري مل هنإف «ةبتع تنب لنه ىضرأو ؛معطم نب ريبج ىضرأ دق كلذ ناك اذإو

 فيسل اهيزنت اهكرتف ةبراحم ةأرما ىأر دقو «ةناجد ىِبَأ لعف نم اذه نوكي ىنأو «ةنايخلاو ةلاذنلا ىضرأو
 . لئاقت ةأرما هب لتقي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 [ينرتلا ليدل نرسل راع مااو ؛فعض الو «مالسإلا شيج نهو ام نكلو
 . ءادشألا لاجرلا نم فلأك ناك لجر هنم دهشتسا

 ؛هقيرط ىف ىضم لب نزح نإو «نهي ملف «يلاعت هللا ءادعأل هعبتت ىف قحلا شيج رمتسا لب
 . لماح دعب الماح مهؤاول مهيديأ نيب نم طقاستي نوكرشملاو «بلاغلا وه ناكر

 هدعب نم هلمح مث ةحلط ىبأ نب نامثع هوخأ هلمحف ؛ ؛ةحلط ىبَأ نب ةحلط ءاوللا لماح لتق

 ادحأ زرابي ملو ءزرابم نم رفي مل ىذلا ىلع هل ىدصتف ءايدحتم ىلع نم ةزرابملا بلط دقو دعس وبأ هوخأ
 افلتخاف ءريمع نب بعصم دعب نينمؤملا ءاول هيلإ لآ ىذلا وهو «نيكرشملا ءاول لماح زرابف ءهنم لان الإ

 ْ مل هلعلو ؛هيلع زهجي ملو (ةهنع فرصنا مث ؛ هعرصف ىلع هبرضو ؛ةحلط ىبأ نبا ةبرض تبنف نيتبرض

 ىلا هللا ىضر ىلع لاق ؛هامأ فقي يم لتقب لب هطورصم لتقي ال مالسإلا سرا نأل 'هيلع زهجي

 ل هبلع هللا يلح نييبنلا مئاخ وحلا
 0 0070000000003000500000007 جالا



 ؛محرلا هيلع ىنفطعف «هتروعب ىنلبقتسا هنإ : لاق ؛هيلع تزهجأ الفأ : هباحصأ ضعب هل لاق امدنع هنع

 . هلتق دق هّللا نأ تملعو

 . ىلاوت . ديبعلا قالخأ هذهو «ىلع ةلوطب كلت نإف ءدبعلا ضرح نمو ىلع نيب اولباق لوفن ال

 برضلا ىف نورمتسم ردغلاو ةليغلاو ةنايخلاب ةزمح لتقم دعب ىتح ىمالسإلا شيجلا ديدانصو
 مهو ؛مهفوفص ىف ىحر اهورادأو ؛ىرثمكلا نيكسلا قست امك ؛مهفوفص اوقش دقو ,ءادتها ىف

 . منغي امث ريثك عمو مهداتعو مهلاومأ نيكرات نورفي

 ةلتاقلا مئانغلا

 ءاريخ اولاني ملو ءائيش مهترثك مهنع نغت ملو ءمهنم رف نم رفو «كرشلا ركسعم قرفت - 411
 نب دلاخ ةوق ليخلا ةوق مهيفو 1 ا يو عع ءارقحسي مل مهنكلو

 ظ أودجو نإ اوضقنيل «ٌةلعلا اودعأ لق «سرأف ةثام مهنم لك عمو ؛لهج ىبأ نب ةمركع ةوفو ؛ديلولا

 ١ . ةيمحلاو رأثلا هعفدي بيرارصبرذ امهالكو «ةصرفلا

 ١ 0 راصنألا 0 صو 9 نب دعسو 5 ىلع أامنيبو 00 باللط 2

 ١ هيلطلر ها لومحي 0 ال قلفي 0 ابأ نوكرتيو «بالسألا 00 1

 . لضيو ىوغي لاملاو «عمطلاب ىرغي
 أ نيملسملا ىلع هرصن هللا لزنأ : لاقت بانغلا ىلع قباستلا لبق ةكرعلا قاحسإ نبا فصو دقلو

 ظ . اهيف كشال ةميزهلا تناكو ركسعلا نع مهرفشك ىتح فويسلاب مهوسحو «هلعو مهفدصو

 ١ نود أم براوه تارمشم اهبحاوصو دنه مدخ ىلإ رظنأ ىنتي أر دقلو ) : ماوعلا نب ريبزلا لطبلا لوقيو

 | .( ريثك الو ليلق نهذخأ

 ةيامح اوكرتف ؛اهنوديري نم اهيلإ قباستيو 1 مئانغلا ةامرلا ىأرو مئانغلا لوعمجي سان ذخأ

 ءاوس مهنكامأ اوكرتي الأب ءملسو هيلع ىلاعت لل راع ار ل ليخلا حضنو «نينمؤملا روهظ

 نيسؤلا شيجب ريثكلا نيكرشملا شيج طبحي نأ ديري ال هنأ ؛نينمؤملا ىلع ناك مأ نينمؤملل لتقلا ناكأ

 . هعبر ىلإ ددعلا ىف لصي مل ذل

 1110 ةلورطجل اهزب اما ملف مرة ملل ةدلز يعول 101 ماما اه طوطم غلوم اة ا وجاف برقية 4 ملف 1 ال141 م1 ةلل ةلفاوشاشوما (ةادؤطل جموس [ة 14 جلف

 :اثلا رحلا
 ااا

 لاس '
 ١

 يآ

الا وامل
 ح



 اوضقناف «ليخلا لعفل اهنوزهتني ةصرف نوديريو «مهبقرتت ةمركعو دلاخ نيعو «مهنكامأ اولياز
 . هرهظ نم ناميإلا شيج اوذخأو «ةامرلا نطاوم ىلع

 دلاخ ىداني ذخأ ىتح ةميزهلا الإ عقوتي الو ءراسكنا ىف ريسي شيرق شيج نم ربكألا ءزجلاو
 اوداعف ؛مهروهظ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم شيج برضي ذخأ هنأب اشيرق شيج ديلولا نبا
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم اودارأو ءالانم اولاني نأ نوديري نيملسملا شيج ىلع نيبلك
 مهئارو نم ىلاعتو هناحبس هللاف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا شيجب اوطاحأ دق اوناك اذإو «هولتقيل

 : قاحسإ نبا لاق

 نم ىلاعتو هناحبس هللا مركأ «صيحمتو ءالب موي ناكو ودعلا مهيف باصأف نوملسملا فشكلا
 لوسر ىمرف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ودعلا صلخ ىتح ؛ةداهشلاب نيملسملا نم مركأ
 . هتفش تملكو ؛ههجو ىف جشو هتيعابر تبيصأف «عقو ىتح ؛ةراجحلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلل

 نم ناتقلح تلخدو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ نيكرشملا شيج لصو اذكهو
 . رفحلا نم ةرفح ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عقوو «ةرهاطلا هتنجو ىف رفغملا قلح
 ديب بلاط ىبأ نب ىلع ذخأف «مهموجه دنع نوملسملا اهيف ىدرتيل اهرفح دق ؛ىسوألا رماع وبأ ناكو
 . امئاق ىوتسا ىتح هللا ديبع نب ةحلط هعفرو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ىدحإ حارجلا نب رماع ةديبع وبأ عزنو «ههجو نع حورجلا رضو نوليزي ةباحصلا ذخأو
 . ىرخأ ةينث تطقسف ,ىرخألا عزن مث «ةديبع ىبأ ةينث تطقسف ؛هنانسأب اهعزن «ههجو نم نيتقلحلا

 ىهتنا «هولتق نإ مهنأ نيناظ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر الإ ديري ال كرشلا شيج ناك
 لوسر نع نودوذي اوذخأو «ةهبجلا ردص ىف اوناك نيذلا نينمؤملا نم ديدانصلا هب طاحأ كلذلو «رمألا
 ىلاعت هللا ىلص هّللا لوسرل ءادف اوبهذ نوريثك مهنمو «مهروتعت فويسلاو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 .عئشب لابم ريغ ةيامحلاب هصخي نم مهنم ناكو «ملسو هيلع

 ناكو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع عافدلا ىف ةسامحلا تدتشا تقولا كلذ ىفو
 ىدانو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ديري نم هلتقف دوذي ءاوللا لماح ريمع نب بعصم هراوجب
 . ىلعل ءاوللا ىطعأ دقو «لتق ادمحم نأ شيرق ىف
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 نم ةناجد وبأ ذختاو ملسو هيلع ىلآعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع اهنوبوصي لبنلا ىلإ اوهجا دقو
 ؛لبنلا رثك ىتح «هيلع نحنم وهو هرهظ ىف لبنلا عقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل اسرت هسفن
 لبنلاب نيكرشملا ىمري دعس ناك ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نود سرتي ةناجد وبأ امنيبو
 ىمري ام هلواني مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاو «هيلع همالسو ىلا هللا تاولص لوسرلا نع مهدعبيل
 ىمأو ىبأ كادف مرا : هل لوقيو هب

 أم ىلإ هجتنلو «لوسرلا باصأ امو 1 ل ىلاعت هللا ف هللا لوسر لوح نيذلا كرتنل

 ظ . مهب ةطاحإلا دعب ناميإلا شيج ىف ىرج

 ؛عيمجلا ربخلا سأيأف «لتق دق ق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ نيكرشملا ىف عاش دق
 اوموق ءهدعب ةايحلاب نوعنصت اذام :١ رضنلا نب سنأ مهيف حاصو «نوريثكلا سمحتو ءافعضلا سئيو

 . لتق ىتح لتاقو «هئادنل سانلا باجتساو (ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هّللا لوسر هيلع تام ام ىلع اوتومو

 مهعم ضهنو ءاوضهنف «لتقي مل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأب ةرتف دعب نم ريشبلا ءاج مث
 :ىلعر رو ءركب وبأ هعمو «لحأ راوجب هب ناك ىذلا بعشلا نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 لتق نأ اهيف بارطضالا غلب ىتلا ةتغابملا دعب فقوملا نودرتسي نيملسملا ايوقأ نم مهريغو «ريبزلاو «ةحلطو

 . ىضوف ناميإلا لهأل رومألا تراص دقو اضعب مهضعب

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؛نيملسملا ىلع هعم نمب فرشأ دق نايفس وبأ ناكو

 نم بذتنو . ضرألا هله 7 لبعت ال ةباصعلا هذه لتفت نإ | مهللا «انولعي ال ,ةدشلا هذه ىفوهو «ملسو

 نإو «شيرق قبرط اوقشو «لبجلا نع مهوحازأ ىتح كلذ ىف نوملسملا لتقتساو «مهولزنأ نم هباحصأ
 ءاهفويس ة ةيقبو «ىربكلا ردب لاجر بول ىف هظفرتسلا ناميآلا ة ةوق اهنكلو ءامولكم اليلك شيجلا ناك

 : لحأو ردلب لطب ىلع لاق امك ءاددع ىقبأ فيسلا ة ةيقبو

 ىذلا دلاخ ناسرف 7 01 نم ىمرت 0 تناك“ ذإ 4 ةميزع نس كلذ 6

 ل ا

 لوح ؛شيجلا رومأ تبرطضا نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةدايقلا تداع

 ءاوللا لمح نأ دعب هنإو «ريمع نب بعصم هلماح طقس نأ دعب ءبلاط ىبأ نب ىلع ءاوللا هللا لوسر .
 0 ااا ااا ااا ا 1 1 1 1 1 1و١

 / :| دلا ء رجلا
 دنححتنتتت
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 رووا وو واوا وتوتا نحو وح نجل تونك وحك زج ونت حكت جوت ص بخ حا وحاوحاوتا وجو ثا حتا حوحو جاجا ون يخون حو حو حوج وحج سوو حري يونا وحج جوج جوج جونج جا اج ثوار ما ا حا

 ةاريرعوعي

 ىلوتسا نأ لدعبو (هولذع ىلع عمي أ هيلع توملا عقيأ همهيب الو «برضيو مجهي ىذلا وهو ىلع

 ؛نوملسملا ماقف ؛هموجه ىف دلاخ رمتسا ذإ «نيكرشملا نغي ملو «نولتاقي اوذخأ ةبضهلا ىلع نوملسملا
 «ريبزلاو ةناجد ىبأ لاثمأ نمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ةراتخملا ةوفصلا تناكو
 ظ : لابجلا نعي «هودصو داضم موجهب هولباقف ىلع ءاوللا لماحو ؛ةحلطو

 سيلو ؛هيف كقفلا رثكو ؛نيملسملا شيج برطضا امدنع شبرقل رصنلا قيرب ىضمو
 لتق دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نأ مهنيب عاش امدنعو «نيكرشملا ددع راوجب اريثك اددع
 قربلا بهذ نكلو «ناميإلا شيج ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا شيجل نوقحاس نورصتنم مهنأ اوبسحف

 ءهعم نمو دلاخ تامجه دصو ؛ةبضهلا ىلإ نيملسملا شيج الع امدنع مهراصبأ فطخ ىذلا
 اوملع دقو «لذاختي ال ىلعو ءهءأرو نم لذح لذاخت نإو «رصنلا لماح ءاوللاو ؛ىلع ءاوللا لمحو

 أوسكيو ؛ ىبقعلا اوفاخو ؛ مهحارج ترغن ءرمألا هل ماقتسا املف «ناميإلا شيج بارطضا طسو (؛مجهف

 اوناك نإو ( مهموجط نم رمألا لابو لبق نم اوقاذ لقو , مهمامأ اوفقو مهوأر ذإ «قحاسلا رصنلا نم

 ؛ عئاض دبال هنإو مهنم عيضي نأ اوشخو ءتقؤوملارصنلا اذهب اوحرف دقو «لاتقلا اوهني نأ اوأر ذئدنع
 .ايضام ريصتس ةظحل رضاحلاو ؛ىضاملا ىلع لباقلا مهسايقل

 ىبنلا شيج ىلع تناك اهيف ةميزهلا نإ نوخرؤملا اهيف لوقي ىتلا دحأ ةوزغ هذه - 4
 ىلع قبطنت ةيمست تسيل ةميزه نيملسملا باصأ ام ةيمست نأ ىرأ ىنكلو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ىتح؛هرارف ىف هعبت دق رخآلاو «ارارف رف دق ناميإلا شيج ناك اذإ ةميزهلا نوكت امنإ «قابطنالا مامت عقاولا
 1 كلذ دعب نوكي ام ناك و« ةرونملا ةنيدملا مهاد

 ارضرو «نيملسملا نم ةلتقم اوباصأ نأب اوفتكا امنأكو «نومجاهملا مه لاتقلا ىهنأ ىذلا امنإ
 اذلو «نيترم اهوقاذو «قربت ةيمالسإلا فويسلا اوُأر دقو «كلذ ءارو اميف مهل ةقاط ال مهنأل كلذب

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهعبتت
 ىمسي دقو . نيقيرفلا دحأل اضيَأ ارصن ىمسي ال هنإف «ةميزه ىمسي ال دحأ ىف ام ناك اذإو

 هناحبس هّللا لاق دّقف «ةباصإ اهامسو ءاحرق اهامس ذإ ؛ميركلا نآرقلا اهامس امك «نيملسملل احارج
 سب اهلوادن مايألا كلتو ,هلثم حرف موقلا سف كقف ؛حرف مكسسمي نإ) ىلاعتو

 215110101111 1 1 1 1 31100000 ا اي يي يي يملا

 يو 2  ملسو هبلع هللا نيببنلا مئاخ :

 8 00 . همه جو66 مهسل

 كا ا ااا اان اطاللا



 صحمبيلو *«نيملاظلا بحيال هللاو «ءادهش مكنم ذختيو اونمأ نيذلا هللا ملعيلو «سانلا

 نيذلا هللا ملعي امو ؛ةنجلا اولخدت نأ متبسح مأ *نيرفاكلا قحميو اوئمأ نيذلا هللا

 دقف ,هوقلت نأ لبق نم توم ا لونمت متنك دقلو *نيرباصلا ملعيو مكنم اودهاج

 وأ تام نإفأ لسرلا هلبق نم تلحس دق لوسر الإ دمحم امو *نورظنت متنأو ءهومتيأر

 ىزجيسو ءائيش هللا رضي نلف هيبقع ىلع بلقني نمو ؛مكباقعأ ىلع متبلقنا لتف
 ١144:15٠(. - نارمع لآ) ؟نيركاشلا هللا

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اههني ملو «نوكرشملا اهاهنأ ىتلا ةعقوملا ىف مالكلا كرتن نأ لبقو -6

 رومأ ىلإ ريشن نأ دبال .. اراف مه اورف ىتح مهءارو راس لب ؛مهئاهنإ اهئاهتناب فرتعي ملو «ملسو هيلع
 > :ةثالث

 ىبأ نأ كلذ (ةوزغلا هذه ىف هديب اكرشم لتق دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ : اهلوأ

 ؛ةمركملا ةكم ىف وهو مئآلا كلذ مزتعا دقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لتقي نأ دارأ دق فلخ نب

 نب بعصم هلبقتساف ءدمحم ان نإ توجت ال : لوقي وهو ؛ديدحلاب اعنقم ىبأ لبقأ دحأ موي ناك املف

 ! هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع ناكو ءهريغ لتق ءريمع نب بعصم نأ ليق نكلو هلئقف ريمع

 | ةغباس نيب ةجرف نم فلخ نب ىبأ ةوقرت مالسلاو ةالصلا هيلع رصبأو حمرلا ذخأف ءهسفنب هدري نأ ملسو

 | هنعطف ؛ديدحلا نيب نم ةوقرتلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر بوصف «ديدحلا ةضيبلاو «عردلا

 وهو «هباحصأ هاتأف ؛ةاورلا لوقي امك«مد هتنعط نم جرخي ملو «هسرف نع ضرألا ىلإ عقوف «ةبرحلاب
 ىب ىذلا ناك ول هديب ىسفن ىذلاو : لاقف «شدخ وه امنإ !! كعزجأ ام : هل اولاقف ,روثلا راوخخ روخي

 . ريعسلا باحصأل اقحسف رانلا ىلإ تامف.نيعمجأ اونامل زاجما ىذ لهأب

 هوعد : لاق هيلإ ءاج دقو هل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لتق فصو ىف قاحسإ نبا لوقيو

 ضعب لاقف «ةمصلا نب ثراحلا نم ةبرحلا ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لوانت هنم اند املف

 دب
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 هنع انرياطت ةضافتنا ضفتنا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهذخأ املف «ىل ركذ امك ؛موقلا

 هقنع ىف هنعطف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هلبقتسا مث «ضفتنا اذإ ريعبلا رهظ نع رعشلا رياطت

 ظ 1 ظ . ارارم هسرف نع اهب ًادأدت ةنعط

 . هديب لتقي ال ناك نإو ملس هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا سأب ةوق ىلع لدي اذه نإو

 الأ نلمحي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا شيج ىف نجرخي نك ءاسنلا نأ : ىناثلا رمألا

 ذأ ىوري «كلذل ةرورض تناك نإ ءفيسلاب نيرضي دقو «كلذ نكمأ نإ ىحرجلا نيواديو نيدهاجملل

 رزأ دشت تناكو . شيجلا ىقستل ؛ءام هيف ءاقس لمح شيجلا عم تجرخ دق ةينزاملا ةبيسن ةرامع مأ
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 2 روحت رووح جر حو حج

 ؛نيكرشملل ضرعتي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأب تسحأو نوكرشملا قدحأ املف ؛نيدهاجا
 ؛نيدئاذلا عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنع دوذت تذخأو ؛فيسلا تلتسا . ادوصقم افده هولعج دقو
 .روغ هل فوجأ حرج اهقتاع باصأو ةديدش حارج اهب تلزن ىتح ؛سوقلاب ىمرتو

 ؛ميركلا اهيبأ هجو نع مدلا لسغت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف تناك دل
 لسغي ناك نم فرعأ ال ىنإ هللاو امأ ١ :لاق هنأ دعس نب لهس نع ىراخبلا ىور .هحرج ىوادتو
 لوسر تنب ةمطاف تناك «ىوود امبو ءاملا بكسي ناك نمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا حرج
 الإ مدلا ديزي ال ءاملا نأ ةمطاف تأر املف «نجملاب ءاملا بكسي ىلعو ؛هلسغت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 . 2 اهتقصلأو اهتقرحأف ريصح نم ةعطق تذخأ ةرثك

 تجرخ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تنب ةرهاطلا ةمطاف نأ ربخلا اذه نم رهاظلاو
 ؛هراد ىلإ داع ىنح ليسي رمتسا مدلا نوكي نأ وأ «مالسلاو ةالصلا هيلع اهيبأ حرج توادف «نيدهاجما عم
 ) . ملعأ ىلاعت هللاو

 هللا ىضر ةزمح نامدج «رهاطلا نامثجلا اصوصخو ؛ىلتقلاب نوكرشملا هلعف ام : ثلاثلا رمألا
 عفرف «هتروع تدب دقف «ةحلط ىبأ نبا هزرابم عرص امدنع هنع هللا ىضر ىلع لعف امب هنرقأو هنع
 عرقي ىذلا لطبلا ىلعو ؛نايفس وبأو نايفس ىبأ ةأرما نوكت ىنأ نكلو ءمحرلاو ةءورملا هتذخأو هفيبس ىلع
 . نيربدم مهعرقي الو «مههوجو ىف ماوقألا

 مأو «نايفس ىبأ جوز ةبتع تنب دنه ةدايقب مهب نلثمي ىلتقلا ىلع ءاسنلا نوكرشملا طلس
 باحصأ نم ىلتقلاب نلثمي اهعم ىئاللا ةوسنلاو «ةبتع تنب دنه تعقو هنأ قاحسإ نبا ركذو «ةيواعم
 لاجرلا ناذآ نم دنه تذختا ىتح «فونألاو ناذآلا نعدجي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 ةزمح لاتغا ىذلا ايشحو اهطارقأو اهمدخو ةيقيقحلا اهدئالق تطعأ دقو «دئالقو «لخالخ مهفونأو
 ىلع تلع مث اهتظفلف ءاهغست ملو اهتكالف هدبك تذخأو «ةزمح نطب ترقبو ءانبجو ةنايخو اردغ
 . ةفرشم ةرخص

 : لوقت تدشنأو

 رعس تاذ برحلا دعب برحلاو ردب مويب مكانيززج نحن
 ىركبو.همعو يخأ الو ربص نسم يل ةبتع نع ناك ام
 ىردص ليلغ ىشحو تيفش ىرذن تيضقو ىسفن تيفش
 ىربق ىف ىمظعأ مرت ىتح ىرمع ىلع ىشحو ركشف

 اقلام ااا الطوال اللا لااا اقارب لالالالا ااا االول طاطا انااا

 ملسو هبلع هللا نيببنلا مئاخ
 ددنتننت

 22 يي يي يب ببي 5 ه6 . هوووه
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 هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نينمؤملا نم
 ىضق نم ههنمف «هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نينمؤملا نم) تب 771

 بذعيو مهقدصب نيقداصلا هللا ىرجيل #* اليدبت اولدب امو .رظتني نم مهنمو ( هبحت

 . (14,77 - بازحألا ) «اميحر اروفغ ناك هللا نإ مهيلع بوتي وأ ءاش نإ نيقئانملا

 ءاوس ءدحأ ىف نينمؤملا لاجر نسم اوتبث نيذلا ىلع قبطني ميركلا ىماسلا صنلا نإ
 . نينمْوملا نم داهجلا لاجر لك معت «ةماع تناك مأ مهيف ةيآلا تلزنأ

 ديس مهنم مهناميإ ىف نيقداصو «2مهبرح ىف نيقداص اوناك لاجر ةوزغلا هذه ىف ناك دقف

 ماهلا قلفي ناك ىذلا ةناجدوبأ مهنمو ءاقد كرشلا شيج قدي ناك ىذلا بلطملا دبع نب ةزمح ءادهشلا

 مهنمو «ريمع نب بعصم مهنمو ؛هقح فيسلا ىطعأو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فيسب

 ؛كرشلل اباهرإ هل ءاوللا ءاطعإ ناكف ؛ةديدشلا ىف ءاوللا لمح ىذلا بلاط ىبأ نب ىلع لاطبألا لطب
 نينمؤملل ةعقوتم ةميزه نم برحلا ليو ىف لوألا لضفلا هل ناك ىذلا «هللا ديبع نب ةحلط مهنمو
 . مهلال ؛مهيلع ةبقاعلا نوكت نأ ةيشخ لاتقلا نوكرشملا ىهنأ هدعب نمو ؛نينمؤملل عقوتم رصن نإ

 ىلإ اولعي نأ هنوطوحي نيذلا لاطبألا هتباحص نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بلط امدنع كلذو
 . مهيلع ولع ىف نايفس وبأ نوكي ال ىتح «لبجلا

 ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع سانلا مزهنأ 0 ةوبنلا لئالد ىف ملكتي ىقهيبلا كرتتأو

 3 "م ةالصلا هيلع لاقف ءهللا لوسر ايانأ :ةحلط لاقف ءءالؤهل دحأ الأ :لاقف

 مو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دعصو ءهنع لتاقف هللا لوسر اياانأف راصنألا نم لجر
 0 لوسر لاقف ءهلوق لثم ةحلط لاقف ءءالؤهل لجر الأ :لاقف ءهوقحلف ىراصنألا لتق مث «هعم
 ءنودعصي هباحصأو «لتاقف ءهللا لوسر ايانأف راصنألا نم لجر :لاقف ءهلوق لثم ملسو هيلع ىلاعت هلل
 راصنألا نم لجر هنذأتسيف هللا لوسر ايانأ ةحلط لوقيو ءلوألا هلوق لثم لوقي لزي ملف ءهوقحلف لق مث
 ؛ هللا ىلص هللا لوسر لاف ؛ةحلط الإ دحأ هعم قبي مل ىتح ,هلبق ناك نم لثم لتاقيف ءهل نذأيف «لاتقلل
 ؛هلبق ناك نم عيمج لاتق لثم لتاقف «هللا لوسر اي انأ ةحلط لاقف ؟ءالؤهل نم ملسو هيلع ىلاعت
 لاقو «نوعمتجم مهو هباحصأ ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دعص مث «هلمانأ تبيصأو
 . ةحلطل ناك موي كلذ:ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
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 ىف بارطضالا نيب لصيف نوكرشملا مهدعبأ نأ دعب لبجلا ىلإ نيملسملا شيج - دوعص نإو

 هللا مرك ىلع ءاوللا لماحو ؛بارطضا ريغ نم جاهنملا ىلع ريسلاو «ةطخلا ةداعإ نيبو «نينمؤملا شيج
 مهنع لاز دقو ءمهنم نوفصتنيو ؛ديلولا نب دلاخ ةدايقب نيكرشملا ىف ىوقأ نوبرضي اوذخأ اذلو ؛ههجو
 اورمتسي ملو ءاكيشو لاتقلا اوهنأ كلذلو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا شيج - مظتناو ؛حورجلا ثعو

 ' هنذإب مهنوسحي نوملسمل تبا امك ةرئادلا مهيلع رودت نأ ةيشخ

 بيرقلا رصنلاب نايفس ىبأ ةحرف
 اقحسو مهل ارصن نكي مل نإو ,هيلإ لصو امب ايضار ءاحرف برحلا نايفس وبأ ىهنأ -

 ءذخأ ام هدي نم عيضي ال ىتح ؛كلذب ىفتكي نأب هتعنقأ عئاقولاو «ىفكو رأثلا كردأ هنكلو ؛نيملسملل

 هلام ةرداصم بابسأ عنمي نأ عطتسي ملو «ةرونملا ةنيدملا علتقي ملو «كلذ هافكو ءهترت ذخأو ءرأث هنأ وهو

 : لوقي «نينمؤملا ىدانيو «هيلإ لصو امب رخافي فقو نكلو ؛هريعو
 هللا لوسر مهاهنف ءاثالث ىدان ؟دمحم مرقلا ىفأ ؟دمحم موقلا ىفأ ؟دمحم شيجلا ىفأ

 مث ؟ةفاحق ىبأ نبا موقلا ىفأ ؟ةفاحق ىبأ نبا خوقلا ىفأ :لاق مث ؛هوبيجي نأ ملسو ةيلع ىلاعت هللا ىلص
 كلم امف مهومتيفك دقو اولتق دقف ءالؤه امأ :لاق «هباحصأ ىلع لبقأ مث «باطخلا نبا موقلا ىفأ :لاق
 : لاقف .كءوسي ام كل ىقب دقو ءمهلك ءايحأل ءالؤه نإ ءهللا ودع اي هللاو تبذك : لاقف هسفن رمع

 . ىنؤست ملو ءاهب رمأ مل ةلثم موقلا ىف.نودجتس مكنإ ؛لاجس برحلاو ردب مويب موي

 ظ .. لبه لعا «لبه لعا : احرف زجيري ذخأ مث
 :اولوق لاق ؟ لوقن امو هللا لوسر اي: اولاق ؟ هنوبيجت الأ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق .مكل ىزع الو «ىزعلا انل نإ لاق «لجأو ىلعأ هللا
 . مكل ىلوم الو انالوم هللا : اولوق لاق ؟لوقن امف هللا لوسر اياولاق !؟ هنوبيجم الأ

 ميركلا نآرقلا ىف ةكرعملا فصو
 هللا ىلص يبنلا شيج - سوفن فصوو «اقيقد افصو ةكرعملا ميركلا نآرقلا فصو - 6

 . يلاعتو هناحبم هلا لاق ءاهيف مهرانآو «ةكرعملا يف لام نوبلطي ناك نيذلا اصوصخو ملسو هيلع يلاعت

 نولعألا متنأو اونزختالو اونهت الو *نيقتملل ةظعومو ىدهو سانلل نايب اذه
 اهلوادن مايألا كلتو .هلثم حرق موقلا سم دقف حرق مكسسمب نإ *نينمؤم متنك نإ
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 * نيملاظلا بحي ال هللاو ءاداهش مكنم ذختيو اونمأ نيذلا هللا ملعيلو ؛سانلا نيب

 ملعي انو ةنجلا اولخدت نأ متبسح مأ *نيرفاكلا قحميو ءاونمأ نيذلا هللا صحميلو
 نأ لبق نم توملا نونمت متنك دقلو *نيرباصلا ملعيو مكنم اودهاج نيذلا هّللا

 هلبق نم تلخ دق «لوسر ال دمحم امو #نورظنت متناو هومتيأر دقف ,هوقلت

 رضي نلف هيبقع ىلع بلقني نمو ؛مكبافعأ ىلع متبلقنا لتق وأ تام نإفأ «لسرلا
 اباتك هللا نذإب الإ تومت نأ سفنل ناك امو *نيركاشلا هللا ىزجيسو ءائيش هللا

 ىزجنسو اهنم هنؤن ةرخآلا باو دري نمو ءاهنم هنُؤن ايندلا باو دري نمو ؛الجؤم

 .( :١45 ١؟8- نارمع لأ ) «نيركاشلا

 ؛حرق نم نيملسملا باصأ امل ةبسنلاب ةكرعملا اهيلإ تهتنا ىتلا ةجيتنلا روصت تاميركلا تايآلا هذه

 . شيجلا فصو ىف انرشأ امك «نيددرتملا ءافعضلا نم نورباصلا نودهاجما زيمتيل نينمؤملل ارابتخا ناك هنأو

 نهولا ثدحم نأ حصي ال ةرم ةباصإلا نأ اهنمو «ةتباث قئاقح ىلإ ريشي ام ميركلا صنلا ىفو

 هللا حور نم سأيي ال هنإف ؛ناميإلا لهأ نأش نم سأيلا سيلو ءهللا ةمحر نم ىأيلا نادلوي امهف «نزحلاو

 .نورفاكلا موقلاالإ

 نوناقو «سوفنلا حيري نينموملا باصأ امو ؛ىضاملا ىف مهباصأ ام نيب ةلئامملاب سايقلا نأ اهنمو

 ىلعلا هللا دنع نم الإ رصنلا امو «ىئاهنلا رصنلا نوكي ىتح «ةلوادملا دوجولا ىف ىلاعت هللا هئس ىذلا ةايحلا

 0 ٠ ميكحلا
 وأ هتوم نوكي نأ حصي ال ةلاسرلا بحاص ناك نإو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ نايب اهنمو

 ش٠ سانلل اهوغلييو ةلاسرلا اولمحتي نأ مهيلعو «نيرساخ اوبلقني الأ هدعب نم نينمؤملا ىلع لب «هتوعدل ايهنم هلق

 ٠ْ .نيرصقم الو نينأو ريغ اهليبس ىف اودهاجيو
 ا
 ا

 ١

 وو وووووومرتوع
 م
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 تاي يي

 . اهيف ةربعلاو ةكرعملا باقعأ ىف نيملسملا لاح هذه

 ( تناك نإ «ةبراحلا سفنلا باصأ امو اهطسوو ءاهئادتبا ىف ةكرعملا ىلاعتو هناحبس هللا فصو دقلو

 | دقلو) :هتاملك تلاعت لاقف ءزجعلا ببس ىلاعتو هناحبس نيبو :ةدهاجم تناك نإ سفنلاو ؛ةددرتم

 متيصعو ٠ رمألا ىف متعزانتوءمتلشف اذإ ىتح «هنذإب مهنوسحت ذإ هدعو هللا مكتدص
 مث ءةرخآلا ديري نم مكنمو ءايندلا ديري نم مكنم ؛نوبحت ام مكارأ ام دعب نم

 ذإ *نينمؤملا ىلع لضف وذ هللاو ,مكنع افع دقلو «مكيلتبيل مهنع مكفرص >

 ( مغب امغ مكباثأفءمكارخأ ىف مكوعدي لوسرلاو دحأ ىلع نوولت الو لودعصت

 لزنأ مث *نولمعت امب ريبخ هّللاو ءمكباصأ ام الو ءمكناف ام ىلع اونزحت اليكل
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 مهسفنأ مهتمهأ دق ةفئاطو ءمكنم ةفئاط ىشفي اساعن ةنمأ مغلا دعب نم مكيلع

 رمألا نإ لق ءيش نم رمألا نم انل له نولوقي «ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظب
 . ام ءيش رمألا نم انل ناك ول نولوقي «كل نودبي ال ام مهسفنأ ىف نوفخي ؛هلل هلك
 ؛مهعجاضم ىلإ لتقلا مهيلع بتك نيذلا زربل مكتويب ىف متنك ول لق ءانه اه انلتق
 *رودصلا تاذب ميلع هّللاو ؛مكبولق ىف ام صحمبيلو «مكرودص ىف ام هللا ىلتبيلو

 ءاوبسك ام ضعبب ناطيشلا مهلزتسا امنإ ناعمجلا ىقتلا موي ءمكنم اولوت نيذلا نإ
 ١50(. : 181 - نارمع لآ) «ميلح روفغ هللا نإ ؛مهنع هللا افع دقلو

 ىف امب ملاعلا هنيب سوفنلل افصوو «ةكرعملل اقيقد افصو تاميركلا تايآآلا هذه ىف ىرنو
 .رودصلا

 ءهسح بيصي نأب كرشلا سحي ناميإلا شيج اهيف ناك دقو «ةكرعملا ءادتبا نيبت تايآلا ىرنو
 . رهظم وه ىذلا سحلا ةلازإب ءاهيف ةأيحلا رصنع ةلازإو .سفنألا لتق سحلا ةباصإو

 ىفو ءاهكرت نيبو اهذحأ نيب ددرتلا ببسب ؛ مئانغلا لوح فالخلا كلذ دعب نم ء يجيو

 عزانت لك نإو ءاهب ىلوأ وه دئاقلا ةعاطو «ءسفنلا نايصع ةيناثلا ىفو «مظعألا دئاقلا نايصع ىلوألا
 . نايصعلا كلذ دعب بلغ مث ؛عيرذ لشف كلذ نأ ميركلا نآرقلا نيب اذلو «زجع

 اولخأو «مئانغلا اوعبت نيذلا مهو ءايندلا ديري نم اهنم ناكف «سوفنلا نكت ام فالخلا اذه ىف قنا
 .ىتلا ةلتقملاو ءحارجلا كلت نوكتل ءرهاظلا ىف ادحوم ناك ىذلا هشيج ىلاعت هللا فرصو «فوفصلاب
 : نيملسملا تباصأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاو ؛نودعصي مه ذإ ءاهتوبكو اهراصتنا ىف ةكرعملا ىلاعت هللا روصو
 03 مهارخأ ىف مهوعلي

 لب ءديدش مغ مهباصأو ءاسفن اوظفحي ملو ءالام اولاني ملف ءةرسحلا تناك كلذ دعب نم مث
 امب اوسحأو« مهلان ذإ مغو ؛هتاقيم لبق اولجعت ذإ لاملا عايضو سفنألا عايض ببسب مغ .نامغ مهباصأ
 ؛سفنلاب ةمغ لازنإ مغلاو مغلاوه امنإ «مهتباصأ حورج الو «مهتاف لام ىلع نونزحي الف ؛مهنم ناك

 . ةرسحو ادك قهرملا ءايعإلاب سفنلا بيصيو ءهءارو ام ىري ال مالظ ىف اهنم نوكت
 ام نوديري نيذلا صخ دقو «هللا دنع ام ديري ناك نمو ءايندلا ديري ناك نمل اماع ناك كلذ نإو

 ناكو «ربعلا نم نيديفتسم ناك امب اضرلاو نانئمطالا ناك ءمغ دعب امغ «ىلاوتملا مغلا دعب ىلاعت هللا دنع
 ؛يلاعت هللا ردق امب اضروءرضاح نانئمطاو «سفن رارق نم الإ نوكي ال ىذلا ساعنلا نانئمطالا اذه رهظم
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 نأب 535 دق ناطيشلا ناك نمك مساحلا رصنلا مهتاف دقو «بابسألا لك مهداهج ىف اولذب دقو
 . لاملل بلط نم مهبولق تبسك امب «للزلا ىف مهعقوأ .

 - باصأ ىذلا بارطضالاو عزفلا ببس اورشاب نيذلا مهنأل نانئمطالا مهلني مل نيذلا نورخألاو
 ةريسح مهتباصأو ؛هنرديرياوناك ىذلا لام اردقف مهنأل ؛مئاد مه ىف اوناكف ؛ ؛مهسفنأ مهتمهأ دق شيجلا
 . اوعيطي مل مهنألو «نينمؤؤمابو «مهب تلزن ىتلا حارجلا نم

 نأ ىف مهضعب ركف شيجلا باصأ ىذلا تقؤمل راسكنالا دعب هنأ مهضعب نم ثدح دقلو
 ين اا ل ذآ للا برب

 يقول اسال هليل رانا الأ . لنه كارم
 «لتقي مل دمحم بر نإف «لتق دق دمحم ناك نإ موق اي :رضنلا نب سنأ لاقف. ؛مكولتقيف مكونأي نأ لبق
 مث «ءالؤه هب ءاج امم كيلإًاربأو «ءالؤه لوقي ام كيلإ رذتعأ ىنإ مهللا ءدمحم هيلع لتاق ام ىلع اولناقف

 دقو «مهسفنأ مهتمهأ نيذلا مه ءالؤهف «هيلإ ريشن امل انايب انه هركذن «لبق نم كلذ ىلإ انرشأ دقو

 ةيكن مهللز ناكف «ىسفن ضرمو «ددرت نم مهسوفن تبسك ام ببسب للزلا ىلإ ناطيشلا مهرج
 «نيملسما شيج انفصو امدنع لوقلا لوأ ىف انلق ام ىكري اذه نإو «ةميزه ىلإ دؤت مل نإو ' «شيجلل

 ىلع اوسفن مهنأو «مئانغلل الإ اوءاج ام مهنأو ءاهبابسأ تدجو اذإ ةميزهلا ةاعد نيددرتملا ضعب هيف نأب
 . اقدصو اقح داهجلاب اوقبس نيذلا لان ام لثم اولانيل الإ لاتقلا اوديري ملف «لافنأ نم اولان ام ردب لهأ

 ةكرعملا ماس

 نوكرشملا مه اهوهنأ نيذلا امنإو 00 ا 3-0

 نينمؤملا لبق نم تهتنا دق نكت ملو
 نود نيكرشملا ىف تاحارج تناكو ا ل ل ل نا

 د ,و 0 ارعاج نأ الإ 0 ننكو 0

 : ءاصرلاب هلاك مهررو نيل ا اا
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 اوماقتساو «مهشأج نوملسملا درتسا امدنع رارفلا هبشي امب «برحلا اوهنأ دق نوكرشملا ناك اذإو

 أمك ىلاعت هللا دذإب مهوسحي نأو ؛ ةبثولا ةدوع نم مهسفنأ ىلع أوفاحخنو ؛مهل نوليكي اوذخأو ؛ مهداهجل ظ
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 «شيجلا ددجي الو ؛نينمؤملا دنجلاب مهعبت اذلو «برحلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هني مل ءاوأدتبا

 ؛ةثامتس قوف هل ىقب هنإف ؛نيعبسلا وحن هشيج نم دّقف دق ناك اذإو ةعبب ارئاك نمي عهرلإ بعليبلب

 لطب لاق امك فيسلا ةيقبو فيسلا ةيقب مهو ٠ ؛مهلقنت مل اهنكلو ؛مهحارج مهتباصأ دق اوناك اذإو

 . اددع ىقبأ «بلاط ىبأ نب ىلع داهجلا

 ملسو هيلغ هلاغهت هللا ىلص هبنلا جورخ
 تناك ىتلا ةكرعما نم ةرونملا ئيدملا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا داع نأ دعب -

 عبتت ىلإ باهذلل هدنج وعدي ةادغلا ىف دحألا موي ناكو ,ثالث ةنم لاوش نم 15 تبسلا موي

 7 ؛دحأ ىف هلاجر نم ناك نم الإ هعم جرخي الأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىأرو (نيكرشملا

 نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ضفرف ؛هعم اوجرخي نأ اوعجر نمو ىبأ نب هللا دبع هيلع ضرع
 ىتب نحرخي 3 ماسر هيلع ىلعت هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو مهجورخب نونمؤملا حرف دقوءاوجرخي
 دقو ؛ءالبو حورج نم مهباصأ ام ىلع ىحرق هلل مهنيد اوصلخأ نيذلا باجتساف ( لاتقلا دهش نمالإ

  مهباصأ ام دعب نم لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا 9: مهيف لاق ىلاعت هناحبس هّللا نأ ىور
 .. ( ١9/1 - نارمع لآ) « ميظع رجأ اوقتاو مهنم اونسحأ نيذلل «حرقلا

 ره ىهنأ ىلا ودعا بلط و و يديم

 لاطبألاف ؛ةلماك ريغ تار اث نم هيلإ اولصو امب اضرلا درجن لب ؛ةمحر اهوكرتي ملو «ةرئاد اهاحرو ؛برحلا

 . مهيلع ةروهشم مهفويس تلاز ام ريبزلاو ىلعو ةناجد ىبأك ردبب مهخياشم اولدنج نيذلا

 لوقيو نوموالتي اوذخأ مهنأ ىور هنإف «هتياهن نم نيراف هبش لاتقلا اوهنأ نأ دعب نم نوكرشملاو
 د فنتاانب (مهومتكرت مث نت ءائيش اوعنصت مل :ضعبل مهضعب
 0 ٠ مكل نوعمجي سوؤر

 ةيقبلا مهيف تلاز ام مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم تالاجر نأ قحلاو «مههاوفأب مهلوق كلذ

 مهبولق المي هللا رصنب ناميإلا لاز امو «ةبهرملا

 لع لن لا ىلص ل ةاببةيالإل زل مع مه امج ةكرشلا م دا ظ

 مهقيذي ذخأو «ةميزهلا قوف هشيجب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا الع امدنع مهيلإ ةدوعلا تأدتبا دقو ءملسو

 ظ . اوانامب اوضرو مهتيزع نع اوعجرو كلذ اوملع ل اهتناف «مهرمأ لابو

 0 ل ا ا ا ا كيلي للا ل

 نا ا



 وحن ةرونم ا ةئيدملا نع دعبت ىهو ءدسألا ءارمح ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جرخ

 لوسر ىلإ نوليمي اوناكو «ةعازخ ىنب ضعب هيقل دقو « موتكم مأ نبا ةرونم ا نيدملا ىلع ماقأو «لايمأ ةينامث

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل مهلئاق لاقف مهرفاكو مهملسم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 اذه لئاقو «مهيف كافاع ىلاعت هللا نأ انددولو ءكباحصأ ىف كباصأ ام انيلع زع دل هّللاو انإ دمحم اي

 . ىعازخلا دبعم ىبأ نب دبعم وه لوقلا

 ىبنلا ىلإ اوعمجأ اوناك مهنأ ليقو «برح نب نايفس بأ اهيفو ءاحورلا ىلإ دبعم كلذ نم بهذ

 اوملع امل اونبج كلذلو «لجوو فوخ ىلع لب ءمادقإ ريغ نم نكلو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ظ

 . مهئاقلل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جورخب

 ظ . دبعم اي كءارو ام:الئاق ادبعم نايفس و بأ لأس

 ءاقرحم مكيلع نوقرحتي طق هلثم رأ مل عمج ىف مكبلطي هباحصأ ىف جرخ دق دمحم :دبعم لاق

 مل ءيش مكيلع قنحلا نم مهيف ءاوعنص ام ىلع اومدنو ءمكموي ىف هنع فلخت ناك نم هعم عمجأ دق

 . طق هلثم رأ

 | دقل هللاوو «ليخلا ىصاون ىرت ىتح «لخترت كارأ ام هللا ؟ لوقت ام كليو : نايفس وبأ لاق

 . مهتفأش لصأتسن ىتح ؛مهيلع ةركلل انعمتجا

 . كلذ نع كاهنأ ىنإف :دبعم لاق

 مهنكلو «ءاقللا نم لجو ىلع اوناك دقو ؛دبعم مالك مهتكوش نم للقو «مهتمزع نم هنهن
 اوعزفي نأب سيقلا دبع ضعب اوفلكف ؛مهب قوحللا نم ملسو هيلع ىلاعت هّللا ىلص ادمحم اوعنمي نأ اودارأ

 ءدسألا ءارمحب وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب ىقتلا سيقلا دبع بكرف مهوعزف امك ىبنلا

 ظ . مهتيقب لصأتسيل هيلإريسلا ىلع عمجأ دق نايفس بأ نأب هربخأف
 ؛ليكولا معنو هللا انبسح : لاق لبوه عزف امك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم عزفي ملف

 دق سانلا نإ سانلا مهل لاق نيذلا ) : ىلاعتو هناحبس هللا لوق اذه ىف لزنأ هنإ :ىراخبلا لاق دقو

 (نارمع لآ -4«177ليكولا معنو هللا انبسح اولاقو ءاناميإ مهدازف مهوشخاف وكل اوعمج

 .اوقل امي اوضرو «نيئساخ مهباقعأ ىلع نوكرشملا دترا اريخأو
 دحأ ةعقاو ىف كلذ دعب نوملسملا ناك لهف ؛مهعبتي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو

 ةميزهلا امنإ «ةميزه برحلا نوناق ىف دعت الو نيلتاقملا بيصت حورجلاو حرق مهباصأ دل ؟ نيموزهم

 . ارارف اورفيورابدألا اولوي نأ
ااا ذآ 1 ز 141214242 2 8
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 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هئاقلا ىبنلا ةمحر ظ

 عقاوم ىلع هعم مدقيو ؛هيلي نيب هحور مدقيو ؛« شيجلا هءأرو رييسي ىذلا دئاقلا نإ - 5١

 ونحي امك مهيلع ونحي نأب هئارو نم دنجلا ىمحي ىذلا ميحرلا دئاقلا وه «لجو الو بايه ريغ ىدرلا
 - .  مهمامأ هيف هسفن مدقي «ىمسأ دصقملف داهشتسالل مهمدق اذإف ؛هئانبأ ىلع بألا

 تادعمو «برحلا تاودأ مدقي امك ناديا ىلإ هشيج مدقي ىذلا وه رفظملا دئاقلا سبلو
 ىلاعلا ىناسنإلا ىنعملل ءادف مدقتت حاورأو ءمدقت بولق شوبجلا نأ ىسنيو ؛محري بلق ريغ نم «لاتقلا
 نإ «قحلا ةملكل اديبأتو هل ارصن فوتحلاب ىفلتو «فويسلا رجتشم هل ضوختو ؛هلجأ نم لتافت ىذلا

 نوبسحي نم انيأر دقلو ؛هنورصني ادنج دجي ال هنال ,ىرخأ ةرم رصنلا هدواعي ال «ةرم رصتنا نِإو «رصتني

 : نيزح ريغ لوقيو ءاهباثذ اهشهنت مهموحلو ؛ءارحصلا ىف هشيج ىعرص ىري نم برحلا داوق مهسفنأ

 مهقاذأ دقو ءجلثلا مهلكأي ايسور ىف هدنج كرتوء اسنرف يلإ داع ىتح ارفظم ادئاق تربانوب ناك دقلر
 . امساح اراصتنا كلذ دعب نم رصتنا امو «هتميزه حاتفم كلذ ناكف «عوجلا سابل

 نم عطق مهنأك ؛هدنجب دئاقلا ةمحرل ىماسلا لثملا ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نإو
 امبف) :ىلاعتو هناحبس هللا لاقف «ةيوبنلا ةيدمحملا ةمحرلا هذه ىلاعتو هناحبس هللا ىكز دقلو ,هسفن
 فعاف «كلوح نم اوضفنال ؛بلقلا ظيلغ اظف تنك ولو ءمهل تنل هللا نم ةمحر
 هللا نإ ءهللا ىلع لكوتف تمزع اذإف ءرمألا ىف مهرواشو ءمهل رفغتساو مهنع
 -١8(. نارمع لآ) ؟نيلكوتملا بحي

 تباصأ ىنلا حورجلا بقعو لحأ ىف هدنجب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةمحر تدب دقو

 لك لب «تعقو ءاطخأل نيلتاقملا مكاحي نأ هرطاخب لاج امو ءدحأل امول هجو امف «ىمالسإلا شيجلا
 ىلإ مهب ىقترا لب ءمهئادعأ مامأ ىعرص اورخي الو ءاوفقتب نأو ؛هباحصأل نقوملا درتسي نأ ناديملا ىف همه
 ؛:ينمرملا اولصأتسي نأ نم نيكرشملا أ ىتح ؛مواقو «لضانو ءاهقحب اهلمحي نم ةيارلا ىطعأو ةبضهلا
 ىلص هللا لوسر دنج اوأر ذإ ءاورحدني نأ ةيشد ؛« نيروح لم اونوكي مل نإو لاتفلا اوهنأو «مهنم اوفاخ لب

 ْ اهوحرج ىتلا حارجللا هذه عم لاتقلا ىف مهسأب دتشا دق ملسو هيلع ىلاعت هلل
 ملو ءرضي ناك لب ءرسي ال عقو ام نكي مل نإو ' :أي ال مهسأبو مهتوخن ىقبتسيل «مهنع افعو

 | . هبررمأب مهل رفغتسا لب ءوفعلاب مالسلاو ةالصلا هيلع فتكي

 ااا واوان
 يااا
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 اوذخأ ول «كلذ نع ةاجنمب اوناك دقو «نيكرشملا نوهجاوي مهتلعج ىتلا ىه مهاروش لعلو

 ماظن نم مسر امع جورخلاو «دئاقلا نايصع امنإ «حارجلا ببس نكت مل ىروشلا نكلو «لوسرل ىأرب
 ىلإ امئاد ىروشلا اخف «ىروشلا ىف رمتسي نأ ىلاعتو هناحبس هللا هرمأ كلذلو ءرشابملا ببسلا وه ناك

 فعضو «ةمألا ةدارإ فعضي هنأل ءأطخ ىلإ امئاد دادبتسالا باوصو ؛ةمألا ةدارإ ىوقي هنأل «باوص

 1 أطخ هتاذ ىف كلذو «سفنلا دسفيو ةميزعلا فعضي ةدارإل الإ

 اونفدي رة نس انهن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةمحرلا تذخأ دلو
 مهنادبأ رثعبتت ن اليكل كلذو هيف دهشتسا ىذلا نطوملا ىلإ هدر هلهأ هذخخأ نمو ٠ :مهيلهأ ىلإ اولسري نأ لدب

 هللا ة ةمحر تناكف «حاونلاو بدنلاب مهولهأ حياصتي اليكلو ءانزحو امأ مهل مهيوذ ة ةيؤر ريثت اليكلو «ةرهاطلا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك دلو ءمهلضف سانلا فرعيل ؛مه ثيح اونفدي نأ مهب ىلاعت

 ءاعيمج مهنع ىلاعت هللا ىضر «نامثع مث رمع مث ءركب وبأ كلذ كلسو ءمهعراصم روزي دعب نم
 . مهتزانج ةالص ىف تاريبكت مهيلع ةالصلا ىف ديزيف «دحأ لهأو ردب لهأ ةيرذ مركي ناك ىلعو

 نم رثكأ ربقلا ىف عمجيو ؛ءادهشلا نفدي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك دقلو

 ءأرقألاف ارقألا نفدلا ىف مدقي ناكو ؛دحأو ربق ىف مهنفديف ؛ مهنيب ةبحص ىوذ اوناك نم راتخيو «دحاو

 . مالسإلا ىف ميرك ماقمو ميظع لضف ووذ ءادهش مهلكو
 دق ناك نإو ءانزح هيلع ءاكب نم ديهشلا لهأ ىكيي نأ عنمي ال مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دقو

 . ( ناطيشلا نم خارصلاو نمحرلا نم ءاكبلا ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي ناكو ؛ةداهشلاب زاف

 نيكيي راصنألا ءاسن ىأر هنإ ىتح «ىلاعت هللا دسأ ةزمح همع ىلع اديدش ءاكب ىكيي ناكو

 . ( ةزمحل ىكاوب ال. ةزمحو) ءايكاب انيزح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف مهالنق
 ىرت نأ نم ةيفص هتمع ةميظعلا ةديسلا عنم هنأ تيملا لهأب مالسلاو ةالصلا هيلع هتمحر نمو

 . هب اولثمو «رهاطلا هنامثجب نيكرشملا ءاسن نم تاثباعلا تثبع دقو ءالوتقم ةزمح اهاخأ

 ءاهمأو اهيبأل اهاخأ ناكو (ةزمح) هيلإ رظنتل بلطملا دبع تنب ةيفص تلبقأ دق : قاحسإ نبا لاق

 ؛ريبزلا اهل لاقف ءاهيخأب ام ىرت ال ءاهعجرأف اهقحلا : :ريبزلل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 دق هنأ ىنغلب دقو ملو :تلاق . ىعجرت نأ كرمأي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نإ «همأ اي ىعجرا

 ءاج املف ءهللا ءاش نإ نربصألو نبستحأل كلذ , نم ناك امب اناضرأ امف هللا نم كلذو ءىخأب لثم

 هيلإ ترظنف هتنأف ءاهليبس لخ :لاق كلذب هربخأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ريبزلا

 . ترفغتساو تعجرتساو
 ايم ل لل م ا ا اا ا ا

 :انلا زحلا
 ااا
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 وو جوجو جوج وع وتوج حا جوج جر جر جرو وت سوو وب جوج جوج وتوت و جا نتج وح حج جوجو جي جويا يي وج جوج جا روت وج و سو جاو حو وتو وي حرت سوح ساو وثب

 هوو يرجو وحو جو جوج وج وح جوت يجو حوحو حو حو وح حا جيجا حاج سوئ واح حو تحتك

 هللا دبع هتخأ نبا عم ةزمح ءادهشلا ديس همع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نفد دقلو
 , ةزمح هلاخب لثم امك ؛هب لثم دقو «شحج نبا

 اهيساوي ةحورجلا رسألا عم حارجلا دعب شيعي ميحرلا دئاقلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ناك اذكهو
 : ىلاعتو هناحبس لاق امك «نوقزري ءايحأ مهنأو ؛ءادهش مهالتق نأ : ةقيقحلاو . ةوبنلا ةاساوم نكلو
 «نوقزري مهبر دنع ءايحأ لب ءاناومأ هللا ليبس ىف اولتق نيذلا نبسحت الو)
 هللا ليبس ىف اولتقيل نودوعي ول نونمتي مهنأو «نيينسحلا ريخ * اولان دق مهنأو ( -١59 نارمع لأ)
 . مولعملا تاقيملا موي ىف نوثعبي نكلو ؛نوعجري ال نوتومي نيذلا نأ هللا بتك نكلو «اولتق امك ءادهش

 تاسسحلاو ددعسلا

 ءردب موب موي ١ الئاق ارخافم كرشلا دئاق ناك ىذلا برح نب نايفس وبأ فقو - ١
 ةراسخك دحأ موي نيملسملا ةراسخف ان يي عا هن

 (« نيعبس ردب ىف نبك رشملا نم ىلتفلا ناك دَقل ؛ةباجالاو ملا امهيف ا ددعلا

 هذه تناك لهف , مهتيفقأ ىف : لمعت ةيمالسإلا ف فويسلاو «نيروحدم نيمزهنم اهموي اورفو مهلثم ىرسألاو

 ةسمخ نم رثكأو ؛نيرجاهملا نم ةعبرأ «نيعبس دحأ ىف نيملسملا نم ىلتقلا ناك : نيملسملا لاح
 نينثا دحأ ةوزغ ىف نيكرتملا نم ىلغلا ناكرتطل قة رسأ نيملسملا نم نكي ملو ,راصنأل نا سو
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هاطعأ ىذلا دهعلا ناخو «ردب موي رسأ ىذلا ىحمجلا ةزعوبأ وه ريسأو «نيرشعو
 ىبنلا هيلع نمي نأ بلطو ءرسأف ءالئاقم ءاجو نيملسملا ىلع رهاظف ءهيلع رهاظي الأ ىلع ملسو هيلع
 ناسحإلا ىزاجي ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف «هتانبلو ءهرقفل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ال ( نيترم ادمحم تعدخ لوقتو ,كيضراع حسمت كعدأ ال :هل لاق .اهباقعب ةءاسالاو «ناسحإلاب

 . لتقف هب رمأو .نيترم رحج نم نمؤملا غدلي
 ذإ مهتيفثأ ىف فويسلا لمعت ملو ؛نيروحدم اومزهني ملو اورفي ملو «ريبسأ نينمؤملا نم نكي ملو

 اوعفتراو مهقيرط اوس دقف «لاتقلا راودأ نم ةيناثلا ةرودلا ىف مهب طيحأ دق ناك اذإو «نيربدم اولوي مل

 تلفتس اهوبسح ىتح مهيديأ نم ةكرعملا جئاتن نوبلسي اوذحخأو « ؛مئالملا ناكملا مهسفنأل رراتخاو :عيبلع

 نولتاقي مهنأل اومزهني مل نيحورجم م اوناك نإو «ىلاتلا مويلا ىف نوملسملا مهعبتتو ؛ ؛لاتقلا اذهب مهيديأ نم

 ىف ةدايز نيملسملا دنع نأ جتنت ةلداعم اب باسحلا ةجيتنو ؛ءاوس ىلع نينمؤملا عم اوسيل مهف ءهللا ليبس ىف
 .بلغلا

 اذليإ 0 ا لا ل للا يالللا

 ” ءاقو هيلع هللا يلح نيينتلا متاح يحج
 ننجح حجج جت



 ءاوللا ميظعلا دئاقلا انقيدص لاق امكو .ةميزه دعت ال مالسإلا شيج تباصأ ىتلا حورجلا نإو

 اوقش مهنأ عمو ؛نيتباث مهئاقب عم شيجلا نم ةثأما ىف ةرشع دقف نإ «باطخ تيش دومحم نكر

 . لاوحالا نم لاحب ةميزه دعي ال ءرصنلا ىلإ قيرطلا

 حرق موقلا سم دقف حرق مكسسمب نإ ف :ىلاعتو هناحبس هللا لاق امك «حرج وه امنإ
 راصتنالا ىف سانلا نيب ةلوادملا تناك امف .نارمع لآ «سانلا نيب اهلوادن مايألا كلتو ءهلثم

 اولزني نأ اوعيطتسي ملو ءءادتبا مهل ةميزهلا تناكف هلثم مهسم ىذلا حرقلا ىف ناك لب «مازهنالاو

 . ٠ أرارف ةجيتنلا ىف اورف لب ءاهلثم ةميزه نيملسملاب

 ٠ نيملسملا باصأ اميف ةربغلا

 نيملسملا تلعج ىتلا ىه ءطالغأو ربع دحأ ىفف «ءسورد كلذ عم نكلو - 478

 . ةميزه هتبحص هنأل ءدشأ مهحرقو - الوأ حرق نيكرشملا سم امك ؛حرف مهسسمي

 : بابسأ هل نيملسملا باصأ ىذلا حرجلا نأو

 هنم غورفم رصنلا نأ بسح هنأل «ةمينغلا بلطي نم هيف ناك نيملسملا شيج نأ :اهلوأ

 هللاو الشفت نأ ناتفئاط تمه ذإ «ةكرعملا لبق ءالؤه تاين ترهظ دقو ءردب ىف ناك ام ىلع سايقلاب

 ديري نم مكنمو ءايندلا ديري نم مكنم) : ىلاعتو هناحبس لاقف «ةكرعملا ءانثأ ىف ترهظو ءامهيلو

 . لوسرلا رمأ اوصعو ؛مئانغلا ىلإ اوعراس ايندلا نوديري نيذلاو «ةرخآلا

 مل مهنأل جورخلا ىلع اومدنو ؛ مهسفنأ مهتمهأ دقف «ةكرعملا دعب ايندلا نوديري نيذلا رهظو

 ؛دئاقلا رمأ اوفلاخو اهنع اوجرخ نإف ءهجهانم عابتا لاتقلا نأش نأ اوفرعي ملو ؛حارج مهتباصأو الام اوبيصي

 . هقيفوتب ىلاعت هللا مهرصن ميقتسملا جهنملا اوكلسو ءاوعاطأ نإ مهنأو «روبثلا مهلني

 : مهيف ىلاعتو هناحبس هللا لاقو «ناميإلا لهأ بولق ىف داهجلا ىف ددرتلا نوريثي ءالؤه ناك دقلو

 نإ ءمكسفنأ دنع نم وه لق ءاذه ىنأ متلق اهيلثم متبصأ دق ةبيصم مكتباصأ ار ١

 ملعيلو هللا نذإبف ؛ناعمجلا ىقتلا موي مكباصأ امو «ريدق ءيش لك ىلع هللا

 ول اولاق ءاوعفدا وأ هللا ليبس ىف اولتاق اولاعت مهل ليقو ءاوقفان نيذلا ملعيلو *نينمؤملا

 مههاونأب نولوقي ءناميإلل مهنم برقأ ذوي رفكلل مه ؛مكانعبتال الاتق ملعن
 . ( 111: 155 - نارمع لآ ) «نومتكي امب ملعأ هللاو مهبولق ىف سيل ام
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 اودراطي ملو «مئانغلاب اولغش دق ايندلا نوديري نيذلا ريثأتب ىمالسإلا شيجلا ضعب نأ : اهيناثو
 ىلص دمحم باحصأ نم سأبلا ىلوأ نيقداصلا نينموملا تابرضب مهفوفص تبرطضا نأ دعب نيكرشملا
 .مهيف اوبرضيو ؛مهب اوطيحي نأ نع مهوزجعيو ؛مهونخثي ىتح نيكرشملا اوعبتي ملر ؛ملسو هيلع هللا

 «ةرخآلا نوديري نيذلا مهضراع دقو ءايندلا نوديري نيذلا نم كلذو ءدئاقلا نايصع :اهثلاثو
 ظ .نيملسملا رهظ اوفشك نيلوالا نكلو

 للاب اونمأ نيذلا صحم ىلاعت هللا نأ ىهو (ةميزه نكت ملو ةربع حارجلا هذه ةجيتن تناك دقلو

 . ةرخآلا ىف ىلاعت هللا دنع اميف نوركفي الو ءايندلا نوديري نيذلا نم ةرخآلا اوبلطو

 رمأب نورمتأيو «نومربو «لبنلا نوحضنيو فويسلا تابرض هنع نوقلتي لوسرلاب اوطاحأ دق ةرخالا لوديري
 نولتقيو نولتقيف «نولتاقي ىلاعت هلل مهسفنأ اوعاب دقو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا رمأب ؛مظعألا دئاقلا
 اوقحلي نأو ءرصن نم مهوسئيأ ىتح «تابرضلا نوليكي اوذخأو «ةبضهلا ىلإ اولعو «قيرطلا اوقش ىتح
 اودرتسا نيذلاو «مهيلإ انرشأ نيذلا نودهاجما نيبت دقو ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقلو «ةميزه نيملسملاب
 قحميو اونمأ نيذلا هللا صحمبيلو) ايندلا ةأيحلا لوديري نيذلا لمعب جرخ نأ دعب «فقوملا

 ملعيو مكنم اودهاج نيذلا هللا ملعي املو ةنجلا اولخدت نأ متبسح مأ *نيرفاكلا
 : « نيرباصلا

 ءاليدبت اولدب امو ؛رظتني نم مهنمو ؛هبحن ىضق نم مهنم نأكو ؛نورباصلا نودهاجما نيبت دقو

 نم نوملسملا هب بيصأ حرج اهنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ررق اهتجيتن نكت امهم دحأ ةوزغ نإو
 هللا حتفي ىتح ءاهلثم انم نوكرشملا بيصي ال ١ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق دقف ؛كرشلا
 . ( انيلع

 بحأ هف رهلسو هيلع هلاهت هللا هلص لوسرلا ءافط

 ىف ةكرعملا بامعُأ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ءاعد ركذب نميتن نأ انيأر - 4
 لوسر نأ لصتملا دنسلابو ءهدنسم ىف هنع ىلاعت هللا ىضر دمحأ مامإلا ىور «ناميإلا لهأ ىلع اهتدش
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق ءنوكرشملا ًافكناو ءدحأ موي ناك امل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلل
 دمحلا كلل مهللا لاقف ءافوفص هفلخ اوراصف «لجو زع ىبر ىلع ىنثأ ىتح اووتسا ١ ماس
 ؛تيده نمل لضم الو ؛تللضأ امل ىداه الو ؛«تضبق امل طساب الو ءتطسب امل ضباق ال مهللا 55
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 انيلع طسبا مهللا «تبرق امل دعبم الو «تدعاب مل برقم الو ءتيطعأ امل عنام الو «تعنم امل ىطعم الو

 مهللا «لوزي الو لوحي ال ىذلا ميقملا ميعنلا كلأسأ ىنإ مهللا ؛كقزرو كلضفو كتمحرو كتاكرب نم
 ءانتعنم ام رشو ءانتيطعأ ام رش نم كب ذئاع ىنإ مهللا «فوخلا موي نمألاو «ةليعلا موي ميعنلا كلأسأ ىنإ
 (نيدشارلا نم انلعجاو «نايصعلاو قوسفلاو رفكلا انيلإ هركو ءانبولق ىف هنيزو ؛ناميإلا انيلإ ببح مهللا

 نيذلا ةرفكلا لتاق مهللا «نينوتفم الوءايازخ ريغ نيحلاصلاب انقحلأو « نيملسم انيحأو «نيملسم انفوت مهللا
 اوتوأ نيذلا ةرفكلا لتاق مهللا «كباذعو كزجر مهيلع لعجاو ؛كليبس نع نودصيو كلسر نوبذكي

 . ( قحلا هنإ «باتكلا

 . هننس ىف اضيأ ىئاسنلا هاور دق ؛دمحأ مامإلا هاور ىذلا ءاعدلا اذه

 ىلإ نيهجتم قحلا نوديري نيذلا هباحصأو وه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لخد اذكهو
 هللا لوسر مهب جرخو «هدنع اميف مهتبغرو مهداهشتساو «مهداهج ىف هاضر الإ نوضري ال ىلاعت هللا

 ريغ «نيركاش نيدماح افوفص هءارو اووتساو «ىلاعت هللا ىلإ مههاجتاو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ىف ةبغر ءانيقيو اناميإ اودادزا لب ءاوباترا امف ءاضيوفتو اناعذإو ءاميلستو اناميإ ةنحملا مهتداز «نيصكان

 . اوناكتسا الو اوفعض امو «ةيناب ر ةوقو «ةينيدةيمح

 . لفصو 5527 ىفبو :ثابخألا تفنف هن 2ةدشلا هذهب صيحمتلا ناك كلذبو

 موف مهممأ نيذلا ناك ءاعدلا كلذ ملم هيلع هلا ىلص يبل ع نوعدي نونمؤملا امنيبو

 رمألا نم انل ناك ول نولوقي ... ءيش نم رمألا نم انل له نولوقي ٠ «ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظي
 . (انهاه انلتقام ءيش

 لف ءاولتف ام انوعاطأ ول ) ءمهسوفن ةعضعضو ؛مهفعض اوأر نيذلا نوقفانملا مهل لوقيو
 . ؟نيقداص متنك نإ توملا مكسفنأ نع أوءرداف

 دسحأ تبافعأ

 نم اوجرخ مهنأل 0 ولا ماو يي -

 ىف حرجلاب نيضار أوجرخ مهنإ لب ؛ةمصاقلا ةبرضلا مهوبرضي نأ نم نيملسملا اونكمي ملو «لاتقلا

 ةنيدملا ىلإ داعف «نودئاع مهنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دكأت مهلبإ اوبكر املو ءاقل ال سالتخا هبش

 شيج لانيل مهكردي هأسع ءدسألا ءارمح ىف مهيلإ عجرخ م (هحورج شيبجلا ىوادي ىتح «ةرونم ا

 : مهنم ناميإلا
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 رو تتوج و سوح توج وج جوج سوح جور وج وجت تحج وس حجو روت توج وج حو نو ىو وج جوج وج وج و حروب سون وجو سوت ص ثا جا حوحو وي حو حو ياو و ص صو وج حا حي حا

 شا يي

 ىلاعت هللا هرصن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىري هنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع نكلر
 ءدحأ موي ىف هرصن نطوم ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رصن ام: لاق هنأ هنعرثأ دقف ءدحأ ىف
 هللا مكقدص دقلو#» لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نإ «ىلاعت هللا باتك مكنيبو ىنيب لاقف «كلذ هيلع ركنأف
 هباحصألو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل ناك دقلو «لتقلا سحلاو (هنذإب مهنوسح ذإ هدعو

 ' ةعست وأ ةعبس نيكرشملا ءاول باحصأ نم لتق ىتح راهنلا لوأ

 ريغ مهتفكو «ةحجار ةفكلا نإف .نيملسملا ةفك مظع ىلع اليلد ناك ءاوللا باحصأ لتق اذإو
 .ةأرما هتعفر ىتح ؛مهئاول ةلمح لك لتق دقف «ةحجار

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع احفانم لتاقي ذخأو ءريمع نب بعصم عم مهؤاول ناكف«نونمؤملا امأ
 ىبأ نب ىلع ءاوللا لمحيو ةبضهلا ىلإ قشي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عاطتساو« لتقف ملسو

 هللا ىلص لوسرلا شيجو ءاومزهي مل نيملسملا نأ عمو .اريخاولاني ملو «نيملسملا ءاول نود اورسحناف « بلاط
 نخر لا ىلا لاب ىلا تا ربا نيرا زارا طقني مل يوشع ىلع
 ىتح ؛مكهتلاو ةتامشلا راهظإل ةصرف اهوزهتناو ةميره نيملسلا تباصأ ىتلا ح أرجلا اومسو «هشيجو

 قام ,هاواكول مهب نون مهلوس أ ر :اوخإ نوريعي اوذخأو ؛مزه امايبن ناك ول مهلئاق لاق
 .اوبيصأامو

 هنأ رهظي هتداعك فقوو ؛مكهتلاب حراص ىبأ نب هللا دبع نيقفانملا ريبك نأ مكهتلا مهب غلب دقلو

 . لبق نمرخسي ناك امك ءرخسي هلوق ىف وهو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دي
 5 ؛ةعمج لك هموقي ماقم هل ىبأ نب هللا دبع ناك ١ هتريس ىف قاحسإ نبا لاق

 : لاقف ماق بطخي وهو ةعمجلا موي هللا لوسر سلج اذإ ءافيرش مهيف ناكو «هموق ىفو هسفن ىف
 ؛هب ا هب ىلاعت ل مكمركأ ,مكرهظأ نيب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اذه سانلا
 . سلجي مث ( اوعيطأو «هل اوعمساو هورزعو هورصناف

 ىف ددرتلاو قافنلاو رفكلا ثييو ؛تاملكلا هذهب هرفك رتسي ناك ذإ «اقافن الإ هنم كلذ ناك امو

 . نينمؤملا سوفن

 ؛دضعلا ىف تفيل بحسني مث «ناميإلا شيج ىف ةميزهلاو ددرتلا حور ثبي نونمؤملا هأر دقو
 ' الشفت نأ ناتفئاط تمه ىتح «ددرتلا حور ثسيو

 2222011111 ذل ذأ ذل ا يا يي ا يي يي يي يلي صف

 2  ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ حج
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 ؛احيرج داع لق ىمالسإلا شيجلاو ؛ءكلذك فقو دف «هيفخي الام راهظإ ىلع ابئاد ناك هنكلو

 . «هبايثب هوذخأو ءهمكهت نونمؤملا كردأف «ةعمج لك فقي ناك امك فقو دقو ءاموزهم نكي ملو
 ظ . تعنص ام تعنص دقو ,لهأب كلذل تسل هللاو هللا ودع ىأ سلجا :اولاقو

 يلإ بئوف .. هرمأ ددشأ تمق نأ ارجه تلق امنأكل هللاوإ:لوقي وهو سانلا باقر ىطختي جرخف

 ظ . (ىننوذبجي لاجر

 ام هّللاو :لاق «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا كل رفغتسي عجرا :راصنألا نم لاجر هل لاق

 : بولقلا ىضرمو «هباحصأ ىفو هيف ىلاعتو هناحبس لاق امكو ؛ةنامشلا ديري لوقي هنإ «ىل رفغتسي نأ ىغبأ

 ءاشن ولو *«يهناغضأ هللا جرخي نل نأ ضرم مهبولق ىف نيذلا بسح مأ)

 «مكلامعأ ملعي هللاو لوقلا نحل ىف مهنفرعتلو مهاميسب مهتفرعلف مهكانيرأل
 . . ( 5١" - دمحم) «مكرابخأ ولبنو نيرباصلاو مكنم نيدهاجلا ملعن ىتح مكنولبنلو

 :ىلاعتو هناحبس لاق امكو «مههاوفأ نم ءاضغبلا تدب دق «ةديدش ةحرف نيقفانملا تباصأ

 اوقتتو اوربصت ناو ءاهب اوحرفي ةئيس مكبصت نإو ءمهؤست ةنسح مكسسمت نإ)
 . ( ١١١ - نارمع لآ ) 4 طيحم نولمعي امب هللا نإ ءاكيش مهديك مكرضي ال

 ظ قافنلا لهأ نم ناك ام اذه

 : طةطولا

 امب نيملسملا نم لوروتوم مهنإ ءاعمط مهيف تدجوأو («ةديدس دوهيلا ةحرف تناك - 51

 لدب اوعمط دحأ تناك املف ءمهب لزن ام مهب لزني نأ نوعقوتي اوناكو ءاوفرتقا ام ءازج عاقنيق ىنبل ناك

 . رئاودلا نينمؤؤملاب نوصبرتي اوناكو «ءتحنس ةصرف اهونظو «مهفوخ رمتسي نأ
 وبأ وهو ؛ نيكرشملا عم لتاق نم مهنم ناك هنأ اصوصخو ؛ ةميظع تناك مهتحرف نأ كش الو

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع برثي لهأ لذخي هئيجم نأ بسحو «بهارلا رامع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اولتقي نأ نومهيل ىتح ,مهلاعفأو «مهلاوقأ نم ءاضغبلا تدب دقلو

و ؛مهتويب ضعب حطس نم ارجح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلع اومري نأب ةليغ
 ءركب وبأ هباحصأ هعم

 . مهنم هاجم ىلاعت هللا نكلو ءاعيمج مهنع ىلاعت هللا ىضر «ىلعو «رمعو
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 ةمأ باتكلا لهأ نم ءاوس اوسيل» مهيف ىلاعتو هناحبس هللا هلاق ام انه لوقن نأ ننيت
 . ١١17( : نارمع لآ ) «نودجسي مهو ليللا ءانأ هللا تايآأ نولتي ةمئاق

 ةنيدملا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا روضح دنع دوهيلا نم اوملسأ نيذلا مه كنئوأ نإ
 .ناينسحلا -ءازج هلف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحمب اونمأ نيذلا هقيرفو «مالس نب هللا دبعك ةرونملا

 نبا هيف لاق «قريخم مهنم خيراتلا ركذيو «دحأ ةدش ىف نيصلخم اوملسأ ليلق ددع مهعمو
 ,دوهي رشعم أي :لاق دحأ موي ناك املف «ةبلعت ىنب دحأ ناكو «قريخم دحأ موي لئق نم ناك :قاحسإ

 ذخأف ءمكل تبس ال :لاق ؛تبسلا موي مويلا نإ :اولاق ؛قحل مكيلع دمحم دصق نأ متملع دقل هللا
 ادغ مث ءءاش ام هب عنصي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ىلإ ىلامف تبصأ نإ : لاقو :هتدعو هفيس
 :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؛ لتق ىتح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم لئاقف
 ظ . دوهي ريخ قريخم

 عبس تناكو قريخم لاومأ لعج ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ىليهسلا ىور دقو
 . ةرونملا ةنيدملا ىف افاقوأ - قئادح ىأ ؛طئاوح

 اوزاجأ نيذلل ةجح ىهو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهنس فاقوأ لوأ تناك اهنأ رهظيو
 . ةمايقلا موي ىلإ تباث ىوبن لمع ىهف ءاهوعنمي ملو سابحأل

 . شقو نب تباث نب ورمع لهشألا دبع نب مرصأ ءالؤه نمو ءاهتفو
 ؛دحأ ىف ةرونملا ةنيدملا ىلع نوريغي مهريغو شيباحألا اهعمر «شيرق تءاج امدنع ةيمحلا هتذخأ

 ؛هموق نم هركدتسيو هسفن ىلع مالسإلا ىبأي لبق نم ناكو ءهبلق ناميإلا خد دقو نيبراحنأ عم جرخف
 نم لاجر امنيبو «حارجلا هتبأ ىتح «لتاقف «سانلا ضرع ىف لخدو ؛هفيس لمح دحأ موي ناك املف
 ءانكرت دقلو هب ءاج امو ؛مريصألل اذه نإ :اولاقفءهب مه اذإ ةكرعملا ىف مهالتق نوسمتلي لهشألا دبع ىنب
 ىف ةبغر لاقف ؟مالسإلا ىف ةبغر مأ كموق ىلع بدحأ ورمعاي كب ءاج ام اولاقف هولأسف ءركنمل هنإو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم توزغو ( ىفيس تلخا مل تملساو ع هللاب تنمأ ؛مالسإلا
 . تام نأ ثبلي ملف «ينباصأ ام ىنباصأ ىتح تلناقف ؛ملسو

 ةالصلل همدقتو همالسإ نيب تقو نكي ملو (هلوسرو هللا نمأو ةكرعملا لحخاد وهو ملسأ دقو

 . ةنجلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هل دهش دقو ؛هلتقمو
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 مل ةنجلا لخد لجر نع ىنوثدح : لاق هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع ةريره وبأ ىور

 ١. تباث نب ورمع لهشألا دبع نب مريصأ :لاقف ؟وه نم هولأسف ءطق لصي

 ؛برعلا دالب ىف اهرثأ امأ ءاهلوح امو «ةرونملا ةنيدملا لخاد ىف اهتبقعأو ءادحأ تطاحأ دق رومأ هذه

 ءاهباقعأ ىف نونمؤملاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هلمحم امو «ةرونملا ةنيدملا ىف ةبقاصملا لئابقلاو

 ةدافنسملا ماكحأالا

 دحأ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هعبتا امم

 .ءادتعالل اعفدو «ءسفنلا نع اعافد لاتقلا ةيعرشب اناذيإ ىربكلا ردب ةوزغ تناك - ة/

 مهنأب نولئاقي نيذلل نذأ ) : ىلاعت هلوق ىف «ميركلا نآرقلا كلذب حرص امك ؛ةوعدلل ةيامحو

 ليبس ىف اولتاقو» : ىلاعت هلوق ىفر. ( 74 - جحلا) «ريدقل مهرصن ىلع هللا نإو ءاوملظ

 هلوق ىفو ,(19.- ةرقبلا) ؟نيدتعملا بحي ال هللا نإ ءاودتعت الو مكنولتاقب نيذلا هللا

 : ىلاعت هلوقو 1١417( ةرقبلا) هلل نيدلا نوكيو (ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو) : ىلاعت

 ءمكل ريخ وهو ائيش اوهركت نأ ىسعو ءمكل هرك وهو ؛لاتقلا مكيلع بتك)
 ١١168(. ةرقبلا ( ؟نوملعت ال مستئأو ملعب هّللاو ؛مكل ص وهو أكيش اوبت نأ ىسعو

 عفد الولو) :ىلاعت لاق امك ,داسفلل اعفد هبوجو لب «لاتقلا ةحابإ ىف ةريثك تايآ تلزن اذكهو

 «نيملاعلا ىلع لضف وذ هللا نكلو «ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا

 ةرقبلا) - ١161١(.

 لمع نم داهجلا ىف ةيليصفت ماكحأ تعرش دقف ءدحأ ىف امأ «لاتق لوأ ةبسانمل اذه ناك

 : هردعل هلابقتسا نمو ؛هشيجل هنبوكت نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 ةسماخلا غلبي مل نم داهجلا ىلإ جرخي ال هنأ ةوزغلا هذه ىف تتبث ىتلا ماكحألا هذه نمو (()

 «لبنلاب ىمرلاك «بورحلا ىف ةينف ةراهم هل تناك وأ «نيغلابلا نابشلا ةوقك ءمسجلا ىوق ناك اذإ الإ ةرشع

 . ةعراصملا ىف ىناثلا ةوقلو ؛ىمرلا ىف امهدحأ ةراهمل ليلقب ةرشع ةسماخلا نود نم نينثا زاجأ دف

 ؛ىحرجلا نيواديو ؛ةازغلا نيقسي ؛وزغلا ىف ءاسنلا جورخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص زاجأ دقو
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 ملسو هيلع هللا ىلص نييبنلا مئاخ 909-6
 تا اال

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع نيلضانملا عم لضانت تناك ىتلا كلتك«نهيلع لاتقلا نيعت نإ لاتقلاو
 ةالصلا هيلع هنم اولاني مل مهظيغب ىلاعت 5 مهدرف «هلتق نولواحي ا ف دقو ري
 ائيش مالسلاو

 بوكر اهل لحياال : 6-5 «ةلتاقمو ةيوادم شيجلا عم ةأرمل عدرخ ءاهقفلا ز :اجأ كلذ

 ' ةيراحم نوكت نأ الإ ليخلا

 ىف نالذخلاب ىقلي ددرتلا نإف ءاوددرتي نأ زوجي ال داهجلل ةبهألا تذخأ اذإ هنأ اهنمو ( ب )
 ريغو «برحلا ةمأل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا سبل ال كلذلو «ربادتلاو فالتخالاو ؛سوفنلا
 كلذكو (اهعلخي نأ برحلا ةمأل سبل ىبنل ناك ام) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق ؛مهُأر نودهاجلا

 . عازتلل اضفو رومألل امسح ددرت عضوم نوكي نأ حصي ال ىروشلاب ىهتنيرمأ لك ىف رمألا
 كلم ةكرلم ضر ىفولو ؛مهقيرط اوذخأي نأ نيعمتجم نيدهاجملل زوجي هنأ اهنمو (ج)

 ضارتعا ىلإ تفتلي ملو «قئادحلا ضعب هشيجب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا زاتجا امك ءاصاخ
 اذإف ٠ «ماع رض ةصاخلا قوقحلا ىلع بترت اذإ الإ ؛ةنايصلا قح هل صاخلا كلملا نأل ؛نيضرتعملا

 مل كلذلو هام ضارعا نكي امه اق راتم نم عمي مل «صاخلا كلملا الإ قيرط شيجلل نكي مل

 رصبلا ىمعأ هنإ لاقو «ةقيدحلا بحاص ىمعألا ضارتعا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تفتلي
 يملا

 مزح ىف لب مالستسا الو ةاناوم ريغ نم ةداهشلا هللا ليبس ىف دهاجمل ىنمتي نأ زاوج اهنمو (د )
 داهجلل مدقت امدنع شحج نب هللا دبع لاق امك ماقملا اذه ريغ ىف هنع ىهنم توملا ىنمتو ةوقو ةزعو

 ىفنأ عدجي مث ىنبلسيو ىنلتقيف ,هلئاقأف (هدرح اديدش ؛هرفك اميظع الجر نيكرشملا نم ىنقل مهللا ١

 : (براي كيف :تلقإ| تعدج ميف «شحج نب هّللا دبع اي :تلقف كتيقل اذإف « ىنذأو

 . ىلتقلاب نولثمي نيكرشملا ىأر نأ دعب ءاعدلا كلذ نأ رهظيو
 ؛ةديدش حارج نم كلذ ناك ولو را لخبر ءمنأ هسفن لتق اذإ ملسما نأ اهنمو ( ه

 ,هسفن رحن هب تدتشا املف :حارجلاب نخُنَأ ىتح اديدش ءالب دحأ موي ىلبأ نامزق همسا املسم نأ كلذو
 حور نم سئيي ال ) : هنأبو ىلاعت هللا حور نم سئي هنأل ٠ . سو هي ياللا ىلع تا دما
 . ( 87- فسوي ) «نورفاكلا موقلا الإ هللا

 ءاهب نودهاجي اوناك ىتلا مهبايث ريغ ىف اونفكي الو اولسفي الأ ءادهشلا ىف ةنسلا نأ اهنمر 01
 . اهريغ ىف نفكيف اهبلسي نأ الإ همولكو همدب هيف نفدي لب



 كلذو ءرخأ ناكم ىلإ اولقني الو ءمهعراصم ىف اونفدي نأ ءادهشلا ىف ةنسلا نأ اهنمو (ز )

 اودهاجو هيف اوعراص ىذلا ناكملا ةيؤر ةربعو «داهجلاو داهشتسالا ةربع: لاتربع اهيف مهروبق ةرايز نوكتل

 . نيينسحلا ىلعأ اولان ىتح

 هللا لوسر ىدانم ىدانف «ةرونما ةنيدملا ىلإ مهالتق اولقن ةباحصلا ضعب نأ دحأ ىف لصح دقو
 تءاج ذإ «ةراظنلا ىف انأ امنيب هللا دبع نب رباج لاق «مهعراصم ىلإ ىلتقلا درب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 لجر ءاجو ءانرباقم ىف امهنفدتل ةنيدملا امهب تلخدف حضان ىلع امهتلد امك ؛ىلاخو ىِبأب ىتمع

 مهعراصم ىف مهونفدتف ىلتقلا اوعجرت نأ مكرمأي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نإ الأ :ىداني

 .التق ثيح ىلتقلا ىف امهانفد ثيح «امهب انعجرف «تلتق ثيح

 . مهعراصم ىف اونفدي نأ ءادهشلا ىف ةنسلا تراص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا لمعبو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نإف دحاو ربق ىف ةثالثلاو نالجرلا نفدي نأ زاوج اهنمو ( ح )

 لجر ىلإ اوراشأ اذإف ؟ نآرقلا ىف اذخأ رثكأ مهيأ لوقيو ءربقلا ىف ةثالثلاو نيلجرلا نفدي ناك ءملسو
 ةبحما نم امهنيب ناك امل دحاو ربق ىف اعم امهنفد ايندلا ىف ةبحم امهنيب نالجر ناك اذإو دحللا ىف همدق

 . ةبحتأ نم امهنيب ناك ال دحاو ربق ىف حومجلا نب ورمعو «مزح نب ورمع نب هللا دبع نفدف

 ضعب لتق نأ ةأجافملا ببسب نينمملا شيج ىف بارطضالا ناك امدنع ثدح دقلو ( ط)

 لعف امك «لاملا تيب ىف هتيد نوكت لب ا لوتقملا مد بهذي ال هنإف ءارفاك هبسحي انمؤم نينمؤملا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هتدايقب هنأل «نينمؤملا نم أطخ اولتق نيذلا ىدوف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل

 . نينمؤملارمأ ىلو وهو ملسو

 ناك نيدهاجم اوجرخ نإ مهنكلو ءداهجلا بج بجاو مهنع عفري راذعألا ىوذ نأ اهنمو ( ى)

 «بجاولا طقست ال «هيفرت هكر مرد بلعلا» ةصخرف «ءادهش اوناك اولتق نِإو ءداهجلا باوث مهل

 اذإ هنع ىزجي موصلا نِإف ءرفس وأ ضرمك : ةصخر بحاص وهو موصي نمك «فلختلا غوست نكلو

 . رخأ مايأ نم ةدعف رطفأ نإو «ماص

 نأ نم ىبنلا هعنمي ملف رح جرعألا ىلع سيلو ؛ جرعأ وهو حومجلا نب ورمع جرخ دقو

 ةبحص هعم هل ناك ديهش عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هنفد ىلوتو ءدهشتسا ىتح دهاجف «دهاجي
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 نأ مهيلع بجي الو «هلاتقل اوجرخي نأ نينمؤملا ىلع بجي الر ايدلا قرط اذإ ودعلا نأ اهنمو ( ك )
 لوألا ناك نإف ءبرحلا ىف ةديكملاو ةحلصملا نوكي ام ىلإ نورظني لب ,رايدلا مهيلع لخدي ىتح اورظنني

 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لعف امك مزتلا رخآلا ناك نإو عبتا ةياكن دشأ

 ؛نينمؤوملا دنج ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا راشتسا امك ,ىروشلا بوجو اهنمو (ل)

 كلذ نوكيف «مهريكفت ىف الو ءمهسوفن ىف نيقهرم ريغ «نيضار نينمأ «نينئمطم دنجلا لخديل
 0. رصنلل ىجرأ

 ىلع لصي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ تبث هنإف ' ؛ديهشلا ىلع ىلصي الأ اهنمو ( م )
 نع هينغت هتداهش نأل ؛تاوزغلا نم ةوزغ ىأ ىف ةكرعملا ىف تام ديهش ىلع لصي ملو ةدخأ ءاديش

 1 راهتتباو رطل ءاعد زاجل ةالصو ,ءايحألا ءاعد

 :كلذ ىف لوقيو .امامإ ناك ولو ءادعاق ىلصي نأ حورجملل زوجي هنأ ميقلا نبا لاق دقو (ن)
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لعف امك ءادوعق هءارو اولصو ءادعاق مهب ىلص ةحارج هتباصأ اذإ مامإلا نإ
 . هتافو نيح ىلإ هتنس كلذ ىلع ترمتساو ةوزغلا هذه ىف ملسو هيلع

 فالخ عضوم كلذ نإ ! ادعاق ىلصي ىذلا مامإلا ءارو افقاو مومأملا ىلصي نأ زوجي له «نكلو
 . هعضوم اذه سيل ؛ءاهقفلا نيب

 امو «ةوزغلا هذه ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا نم تناك اهلك اهانركذ ىتلا رومألا هذه
 نم ةثالث عاونأ تخش لخخدت م اكحألا هذه ضعب نأ كش الو ؛عبتي ىعرش مكحل انايب نوكي هلمعي
 ىف انيأر امك «هبجوت وأ هحجرت ةحلصملاو ءزاوجلا مكح تخم لخدي ام اهنمف ٠ ؛ةيفيلكتلا ماكحألا
 ىفو ةيافك لاجرلا ىف ناك اذإ ابحتسم نوكي دقو «حابم وأ زئاج هنإف ءداهجلاو برحلا ىف ءاسنلا جورخ
 . نيوادملا نم ريبك ددع ىلإ نوجاتحي ىحرجلا ناك اذإ ابجاو نوكي دقو . نوع ءاسنلا

 ىفتكي هنإف «هزاجأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل نإف رذع هدنعو جرخ ىذلا ىف انيأر امكو
 20. دوعقلا ةصخر عم جوخلا ىلوأل ل يلا اي ؛ءادتبا «زاوجلاب
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 دحأ ىدص

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ايارسو

 ىلاعت هللا ىلص ادمحم تمزه اهنأ ىعدت شيرقو ءدحأ ةعقومب نابكرلا ترياست -
 رك ذي اثدح نإف ٠ ؛مالعإلا قيرطو ءرشنلا ةادأ ناك ةيبرعلا دالبلا ىف رعشلاو ارعش كلذب دشنتو (ملسو هيلع

 فرعت نأل ةفرشتسم سوفنلا تناك الو اهينادو اهيصاق ىف ةيبرعلا لئابقلا هب ملعت نأب ريدج ةديصق ىف

 هنيب تراصو ؛هبر رمأب جرخ وأ ؛ةكم نم هوجرخأ شيرقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيب ام
 . لطابلا هب عفديو قحلاب دهاجي وهو «مهتسرطغو مهتيلهاجب نوبلاغي مه ةديدش ةبلاغم مهنيبو

 تلذف ءارارف اهيف اورف ىتلا ةميزهلا رمأ عاقبلا ىف عاذو «ناقرفلا موي لطابلا عفدي قحلا اوأر دقو
 .مهدتحمو برعلا فرش اوناك دقو «مهتبيه تلزلزو ؛تداك وأ مهفونأ

 قزم ىذلا مهفرش اوديعتسيو ؛ مهتبيه اودرتسيل مهبرأم اولانو . مهتاراثاوذخأ مهنأ اوعيشي نأ دبال ناكف
 . هتيار ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم

 مهيلع نوسفني اوناك نم مهيلع تكرحو «برعلا ىف شيرق ةناكم تزه دق ردب تناك اذإ
 اوثلمي نأو ءدحأ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةميزه هومعز ام اوعيشي نأ دبال ناكف «مهتناكم
 ةنيدمو ءامهلوح امو فئاطلاو ةكم نيب ةكرعملا تراص دقو ءناكم لك ىف اهوددري نأو ءءاوجألا اهب
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 اوملعي الأ ردجأو اقافنو ارفك دشأ بارعألاو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةأرانمل اوكرخت
 ةضرحم لماوع تكرختو «ردبي هللا مهتبك نأ دعب «نيملسملا ىف لئابق تعمط «هللا لزنأ ام دودح
 ناغضألا ريثيو “7 ىلع بلُؤي ةميزه هومعز امع رابخألا رشنو ٠ ؛مهيلع ة ةئرجم ناميإلا لهأ ىلع

 شيرق ةنهادم ترثكو «برعلا لئابق نم ةنايخلاو ردغلا رثكف ٠ ؛مهيلع ناثوألا ةدبع نم

 . نودهاجيو نورباصي هباحصأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو

 ١ نارمأ اهيرتعي ناك ىهدزت شيرق تناك ام رادقمبو

 باقر ىف مهفويس اولمع نم لاز امف «ناميإلا لاجر مهئادعأ نم اوفتشي مل مهنأ : امهدحأ

 نم اولان دق اناك اذإف «برضتلرمأل نورظنني ةروهشم مهفويسو ءايحأ نينموملا ديدانص نم ردب ىف نيكرشمل
 نب رماع ةديبع وبأو «صاقو ىبأ نب دعسو ؛ماوعلا نب ريبزلاو ءبلاط ىبأ نب ىلع مهمامأف ؛ةزمح
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 رووا وتوت وت وتوج تاو حا نروح سوح حو جوجو جوج حوض تا ووجوب حجو جر جر جوج رو و و وج وب جرو سوت ىو حو و ضر وتو ونوح حس حوت و حنو و وضوحا

 0 ووو جور واو و توات وتوك نإ توت توا ننتج نإ نس لس نت إس دل نا نادا

 هلوسرو هّللا رون مهمامأو ءرمعو ركب وبأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اريزو مهمامأو ؛ حارجلا
 . مهراصبأ ىشغتف عطسي

 مهب نوصبرتي مهنأ اصوصخو مهلاتخت ناميإلا لهأل ةلوج نم ةفيخ لوسجوتي مهنأ : امهيناث
 , قد لاا 0 ءأونمؤي ىتح

 د 9 نم مهنم ا مهنم لورتشيو 0 نامبإل 38 3 مهنونأي نم

 مهأرتل كنإو ( مهنم ىنامألا لونمتيو ؛ مهنوريأسي اقافنو ارفك دشأ بارعألاو ٠ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا

 . مهبرأماولانيل ةنايخلاوردغلا نولمعي

 كئلوأ قيرط نع ةنايخلاو ردغلاب اهنولاني ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ايارس ىرن كلذلو
 نأ لواحيو «رابخألا فرعتيو «رومألا ايابخ ملعيو سرتحي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو .بارعألا

 . دصرم لك ىف مهل دعقي
 اهنمو ؛لئابقلاو دالبلا ىف ام فرعتت تايرود باطخخ تيش ءاوللا انقيدص اهامس ىتلا ايارسلا لسريو

 ىلإ ليملا رهظي نم مهنمو ؛نيكرشملل انابرق هومدقيل بارعألا هدصرتي نم اهنمو ؛مئانغلاب دوعي نم
 ابرق مهنولتقيف «نوردغيو نونوخي مهب اذإف ؛مهيدهي نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ثعييف مالسإلا

 . مهنارت مهنم اوذخأيل مهل مهنوعيبيوأ نيكرشملل

 ظ دسأ ىنبل ةيرس
 اودصقيل لسأ تي نم اريبك اددع دليوخ انبا ةملس هوخأو ىدسألا ةحيلط عمج - رك

 تحبصأ ةنيدملا نأ اونظ دقو ءالانم ةكم ءامعز دنع اولاني نأ ءاجر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برح
 . ةموعزم ةميزه ربخ شيرق تعاشأ نأ دعب مهتلكاش ىلع نممو ؛ مهنم مارت

 ا
 . مهتقاط قوف ناك نِإو «نوديريام

 نم هعم نمبو ؛هللا ىوقتب هاصوأو راصنألاو نيرجاهملا نم ةثامو نيسمحخ ىف ةملس ابأ لسرأف

 . دسأ ىنبل ءام وهو نطق ىلإ لصو ىتح راس
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 مهتلهذأف ءاوثجوف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برح نم هوعمزأ دق اوناك ام عم مهنأ رهظيو

 . منغلاو لبإلا نم مهل ةريثك امعن اوكرتو «نيروعذم اوقرفتف «ةأجافما
  مئانغلا هذه هعمو ةنيدملا ىلإ اعجار لففو «كيلامث ةثالث مهنم رسأو ؛ةملس وبأ هلك كلذ منغ

 مسقو هسمخ عزو دقو «دبع اهيف ناكو ؛مئانغلا سمخخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ذخخأ دقو

 امنأ اوملعاو» :ىلاعت لاق دقف «ةمينغلا ىف ىلاعت هللا عرش امك هباحصأ نيب هسمخ ةملس وبأ

 نباو نيكاسملاو ىماتيلاو «ىبرقلا ىذلو «لوسرللو ءهسمخ هلل نأف ءيش نم متمنغ
 . 4١( - لافنألا ) (رخآلا مويلاو هللاب متنمأ متنك نإ «ليبسلا

 ىف ةيرسلا هذه ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هجرخأ دق هنع ىلاعت هللا ىضر ةملس ابأ نإو
 ظ . ةرجهلا نم ارهش نيثالثو ةسمخ دعب ىأ ةعبارلا ةنسلا نم مرحلا

 ورمع هنبأ لاق دقلو ءدحأ ىف هباصأ حرجل ءاهدعب تامو ةليل ةرشع عضب وحن اهيف ثكم دقلو

 هللا ىلص هللا لوسر هنعب أرب املف ءأربف هيوادي ارهش ثكمف ؛يمشجلا ةماسأ وبأ ىبَأ حرج ىذلا ناك١

 هب ضقتتا ةنيدملا لخد املف «ةليل ةرشع عضب باغف (عبرأ ةنس نم ىنعي) مرح ىف ملسو هيلع ىلاعت
 . ؛ىلوألا ىدامج نم نيقب ثالثل تامف هحرج

 لوسر همركو ءالناق احرج حرج دقو ءدحأ ىف امهادحإ نيترم هبجاو ديهشلا كلذ ىدأ اذكهو

 . هلهأ نيب نكلو ءاديهش تامف حرجلا كرخم مث ءدسأ ىنب ىلإ ةيرس ىف هلسرأ نأب ىلاعت هللا

 نب ةملس وبأوه ذإ ءمهنم هنأل ءدسأ ىنب ىلإ هلسريل هراتخخا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لعلو

 ؛ لتاقيل نينمؤملا نم نيلتاقملا سأر ىلع نمؤملا لجرلا مالسلا هيلع لسريف . ىدسألا ةحلط ىبأ دسألا دبع

 ةيناثلاو «ناميإلا ىلع هلمحل كرشملا بيدأت - امهادحإ ؛نيتيحان نم ةدئافلا نوكتف «هموق نم نيكرشملا

 . ةيمالسإلا ةدحولا ءايحإو «ةيلهاجلا ةيبصعلا وحم ىف ديكأتلا -

 حيسجرلا موي
 ةوزغ) ىدقاولل اعبات ريثك نبا لاق دقو ؛نافسع نم لايمأ ةينامث ىلع ناكم عيجرلا -

 | نم ضيرحتب نيكرشملا ضعب نم ردغو ةنايخ رمأ هيف رمألا ناك هنأل الإ «ناونعلا كلذ انيضترا امو (عيجرلا

 ناعجش نم مهورتو نيذلا رثكأف ءانركذ امك اريثك لازي ال هنإو ؛مهرأث نم ىقب ام ضعب اولانيل «شيرق
 . تارم وأ ىرخأ ةرم نيكرشملا فوفص ىف اهب اوضوخيل ؛فويسلا نولمحي نولازي ال نيملسملا

 . نيكرشملا نم ضيرحتب مْولو ردغ ةصق ىه ؛ةنسلا حاحصو ةريسلا اهتور امك عيجرلا ةصقو
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 امهو «ةراقلاو لضع نم طهر دحأ ةوزغ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدق
 : ةكردم نب ةميرخخ نب لوهلا نم نانطب

 «نآرقلا اننوئرقيو «نيدلا اننومهفي كباحصأ نم ارفن انعم ثعباف ؛ امالسإ ايف نإ هللا لوسر ا :اولاق
 نبأ لاق . هباحصأ نم ارفن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعبف .مالسإلا عار اننوملعيو
 نإ قاحسإ نبا لاقو (ةرشع مهتدع نأ هحيحص ىف هدئسب ىراخبلا لاقو ٠ (ةتس مهتدع نأ هذئسب قاحسإ

 ىونغلا دئرم ىبأ نب  دئرم وه ةرعدلاو ناميإلا دفو ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هرمأ ىذلا
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهب ىحخأ ىتلا ةاخاؤملا ىف ءادهشلا ديس بلطملا دبع نب ةزمحل اخأ ناك ىذلا

 . راصنألاو نيرجاهملا نيب ملسو
 تباث نب مصاع وه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهيلع هرمأ ىذلا نأ ىراخبلا ةياور ىفو

 . ىراخبلا ةياور نوحجري رابخألاو ثيدحلا ةاور أو ,0-لفألا نبا

 . ىدقاولا ىراخبلا ةياور ديؤيو

 اوناك امو ؛نيبراحم اوسيلو «ةياده ةاعد ةراقلاو لضع ىلإ اهجتم ةنيدملا ارداغم نمؤملا دفولا كلذ قلطنا
 ' 0 يام

 1 اودانو مهب اوردغ ليذهلاب وهو «ةمركملا ةكمو نافسع نيب عيجرلا ناك اذإ ىتح

 .مهوشغ لق فويسلا مهيديأب ( ]اجرب اسال ىلإ ةدهلا فو ءيجرفو

 نكلو مكلتق ديرنام هلو ان :مهل اولاقف اهب مهورفنتسا امك ةعيدخلاو شغلاب مهوذخأي نأ اودارأ
 همعز امب برعلا عادخنأ نم كلذ نإو ؛نيقداص اوناك امبرو .ةمركملا ةكم لهأ نم ائيش بيصن نأ ديرن

 ش (مكلتقن الأ قاثيمو دهع انيلع مكلا : مهتعيدخ ىف اولاق دقو «هولان رصن نم نوكرشملا

 اوتومي الو ؛نيدهاجم اوتوميو اولتاقيل مهفويس اوذخأ نأ دعب نينموملا ضعب ةميزع كلذب ترتف
 ."يملست

 ىلع ةتسلا وأ ماركلا ةرشعلا نم ريكب نب دلاخو «لئرم 0 ر لئرمو «تباث نب مصاع لاف

 . ادبأ ادقع الو ادهع كرشم نم لبقن ال «ددعلا فالتخا

 .سالا وبلا ماشه نبا ىف )١(
 اا 11116161 منا نال 1 ل1 ن1 111111111111111 1111110041 كنللللنلا كيال النام كيلي ا يي يي ففففلا ككليييلي يي لفائف

 ملصو هيلع كلا سلص نييبنلا متاخ ْ يحل
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 هلأ عقلا و جم

 امأ :نيملستسم اولتقي نأ نم نيدهاجم اولتقي نأ اوراتخاف ءاولتقو «ةثالثلا كئلوأ لتاق كلذلو

 ىف لب ,ءاذختساو مالستسا ريغ ىف ةداهش هتياهن تناك ىذلا عاجشلا فقوملا كلذ أاوضتري ملف مهناوخإ

 .داهجو ناميإو ةوق

 ؛ةنثدلا نب ديز :مهو ةثالث قاحسإ نبا مهنم ركذ دقو ءادوهع مهل نأ نيناظ نوقابلا ملستسا

 .قراط نب هللا دبعو « ىدذع نب بيبخو

 باصأ دقف «لاتقلا ناديم ىف شيرق نم باصأ ىذلا تباث نب مصاعب هولعف ام ضعب ركذنلو

 لتق املف «ءمصاع ةفحق ىف رمخلا برشت نأ هنم تنكمت نإ ترذنف شيرق نم ةأرما ىنبا دحأ ىف

 همع نبأ سأرب عنصي فيك برح نب نايفس ابأ لجر هبن «كلذ تدارأ امدنع ؛ «ليف دقو (هسأر تبلط

 هللا نكلو ٠ قطف هايس وع جاوب عيحل 0

 اوبقري ال) : ىلاعت و لف ىو 0 ملو «نيكرشملا قيثاومب اوضر نيذلا ىلإ دعب نم 6
 .؟ ة ةمذ الو الإ مكيف

 برق داووهو «نارهظلاب اوناك اذإ ىتح ءاهب مهوعيبيل ةمركملا ةكم ىلإ مهب 000

 هنع رخأتساف «هفيس ذخأوءاهطابر نم هدي قراط نب , هللا دبع ةثالثلا دحأ كفي نأ عاطتسا «ةمركملا ةكم

 دق ناك نإو ءملستسم ريغ تامف «هولتق ىتح ةراجحلاب هوهر نكلو ؛هفيس ءاقل نم انيح هودعابو ؛موقلا

 . هيلع اودهاع ىذلا مهدهعب قثو

 اناك ليذه نم ةايزتساب شيرف نم 5 دقف ةيثدلا نب ديزو « ىدع نب بيبحخ نارخألا امأو

 . ةمركملا ةكمب

 دب موي ثراحلا مهابأ لتق يذلا وه بيبخ ناكو «لفون ني رامع نب ثراحلا وني ايبخ عاتب

 هوموري امهمو ؛هناميإ نم سفن ةعس يف ناك هنكلو ؛ناوهلاو فسخلا هنوموسي ؛« «اريسأ مهدنع ثكمف

 ؛ اذإ نمؤوملا سانلا يلاعت هللا ىريل مهدهعب قثو هنأكو ءنوهت ال نمؤملا سفنف ؛ةناهإ نم

 ؛لاتقلا نلاديم ىف لهاجم وه امك «ربصلاب نيدهاجما تاجرد ىلإ عفتريل ىذوأ اذإ هربصو عدخ

 ااا اا ل ووو ل ااا ا ا ا ا 0 :
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 1 1111تاااااوااااا0ا0ا0ا0ااااااااااا0ا0ا0ا0ا0ااااااا١
 لل

 رووا او و وو نا نونا حوض ون و ا لي ل مم ل ل



 رووا ترو توج وتر ترو جر بج حوحو وتاج جوت جوج وج جوا نجح تاو حو حج جرو حوحو سوح حج وو جوخ وج سجس وو وج حو وي حا ناو سون حا وج ون واو و ثاوح واو نإ

 0 0 م ل م ل ل ل ب ب ب ب ب ب ا ا

 : نيدالجلل لوقي ارشبتسم مهيلع لبقأ مث ءامهالصف نيتعكر يلصي يتح مهنذأتساف ءابلص هولتقيل هومدق
 .ةالصلا نم ترثكتسال «توملا نم اعزج تلوط امنإ ىنأ اونظت نأ الول هللاو امأ

 ةيوبن ةنس تناكف «هرقأف ادهشتسم لتتقلا دنع هتالصب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ملع دقلو
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هرارقإب

 هغلبف كلوسر ةلاسر اخلي دفانإ مهلا :لاق هوقثوأ املف بلعلا ينج ىإ تاجا نيدرعار

 . ادحأ مهنم رداغت الو ءاددب مهلتقاو ءاددع مهصحأ مهللا ءانب عنصي ام ةادغلا
 ىف هعم نمو مصاع هباحصأ تام امك ؛ىسفنلا داهجلا ناديم ىف الطب بيبخ تام اذكهو

 . مهفويس اوقلي ملو ؛نيدهشتسم داهج

 : ارباص لوقيوهو ابلص ابيبخاولتق اذكهو
 ىعرصم هللا ىف ناك قش ىأ ىلع املسم لتقأ نيح نئلايأ تنبسلو

 - مرممولش لاصوأ ىلع كرايي اشي نإو هلإلا تاذ ىف كلذو

 ىف ءانئمطم ايضار ارباص ناكو .ةنثدلا نب ديز اضيأ هيف بلص بيبخ هيف بلص ىذلا مويلا ىفو
 نأ بحنأ ديز اي هللا كدشنأ :برح نب نايفس وبأ كرشلا ميعز هبلص دنع هل لاق «ناميإلا نم ةعس
 ام هللاو :لاق ؛كلهأ ىف كنإو ؛هقنع برضن كناكم ىف نآلا اندنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم
 ىف سلاج ىنإو ؛هيذؤت ةكوش هبيصت هيف وه ىذلا هناكم ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نأ بحأ
 . ىلهأ

 ىلص) دمحم باحصأ بحك ادحأ بحي ادحأ سانلا نم تيأر ام :توغاطلا ميعز لاق ذئدنعو
 . رباصلا ديهشلا لتق مث ءادمحم (ملسو هيلع ىلاعت هللا

 : ةثالث رومأ ىلع لدي عيجرلا موي نإو

 . ةنايخلا عاونأ سخأ مادختساو ةنايخو ردغ نم شيرق ضير نم ناك ام : اهلوأ
 اوقبل الاوع نيراتخم ريغ دحأ ىف برحلا اوهنأ مهنأو ءردب نم مهتاراثل اوفتشي مل اشيرق نأ : اهيناثو

 .ىرخأ تاراث دحأ ىف مهل تدج دق هنأو ؛مهناراث لكب اوذخأي ىتح

 ىلاعت هللا ىلص ادمحم نأ ةعاشإ نم شيرق اهب تماق ىتلا ةياعدلا ببسب برعلا نأ : اهئلاثو
 نيب كلذ نم ءىش نكي ملو ءاهاضر وجريو ءاهباسحل لمعي نم مهيف دجو دق مزه دق ملسو هيلع
 . ملعأ هللاو .ةبذاكلا ةميزهلا ةعاشإل دحأ دعب ناك هنكلو ءدحأو ردب
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 ةنوعم رثب مويو ةيمأ نب ورمع ةيرس
 لمعلا هيف ىلجتي امك «ردغلا هيف ىلجتيو ؛هب قحال عيجرلا موي دعب رخآ موي اذه - 0١

 . ةرشع الو ةتس ال نينمُؤملا نم نيعبرأ وحن ردغلا ةجيتن مويلا اذه ىف بهذيو «شيرق باسحل لئابقلا نم

 هاون ام ركذن ةنوعم رثب موي لبقو «شيرق ىف هرمأ ربديو «ةمركملا ةكم ىف تيبيي ناك ردغلا اذه نإو

 .هل هتبراحمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب ردغ نم نايفس وبأ

 ءانرأث كرديف «قاوسألا ىف ىشمي هنإف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم لاتغي دحأ ام «ةمركملا

 تجرخ ىنتيفو تنأ نإ :هل لاقو «لجر ءانأف ؟ هنوكردي ىنأو «مهرأث اوكردي مل نآلا ىلإ مهنأ اذه ىدؤمو

 انبحاص تنأ :نايفس وبأ لاق «رسنلا ةيفاخ لثم رجنخ ىعم ؛تيرخ قيرطلا ىداه ىنإف «هلاتغأ ىتح هل

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع لأسف ةنيدملا ىلإ لصو ىتح لايل سمخخ لجرلا راس
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هآر املف ءهدجسم ىف ثدحي هباحصأ نم ةعامج ىف هدجوف

 لاقف .بلطملا دبع نبا مكيأ :لجرلا لاق ءاردغ ديري لجرلا اذه نأ هللا مالعإبو نمؤملا ةسارفب كردأ

 .بلطملا دبع نبا انأ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا

 هنأك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع ىنحني نايفس ىبأ عم ربد ام ذفني لجرلا بهذ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع حنت :هل لاقو ريضح نب ديسأ هبذجو ةباحصلا ضعب هبنتف «هراسي

 لاقو“ىبارعألا دي ىف طقسأف «رداغ اذه هللا لوسر اي :لاقف ,جنخلا اذإف «هرازإ لخاد بذجو «ملسو

 . هببلب ريضح نب ديسأ ذخأو ءلمحم اي ىمد «ىمد

 كعفن ىنتقدص نإف «كمدقأ امو تنأ ام ىنقدصأ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل لاق

 . هب تممه ام ىلع تعلطا دقف ىنتبذك نإو قدصلا

 ا ل يي

١ 

 هعضوف «نايفس ىبأ ربخب هربخأف «نمآ تنأو :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؟ نمآانأف :ىبارعألا لاق

 ثيح بهذاف «كتنمأ دق :هل لاق دغلا ءاج املف ريضح نب ديسأ دنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 دهشف هللا لوسر ىنأو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشن نأ :لاق ؟ وه امو :لاق ؟اذه نم كل ريخخ وأ ءتفش

 . ةداهشلا لجرلا
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 2 رو وووورورووب عر دددوحوعوويودكد

 برحلا نم اولقتنا دقو ءهنم هنوديري امو «ةكم ىف هل ربدي ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ملع
 > . ةكم ىف ميركلا هصخشل تيبي هنأ نيبت مث «عيجرلا موي كلذ ادبو «لايتغالا ىلإ

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب هلعفيس ناك ام نايفس ىِبأ عم لعفتو «ةكم ىف ام فرعتل ةيرس لسرأف
 ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف ؛«صاصق تامرحلاو) ( ملسو هيلع

 . ( 154 - ةرقبلا ) 4 هللا اوقتاو مكيلع

 كاتف نم اكناف اسراف ناكو ءيرمضلا ةيمأ نب ورمع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لسرأ
 . لايفس ىبأ نم ابيصيلو ,ةمركملا ةكم لاوحأ افرعتيل ؛ملسأ نب ةملسو ؛همالسإ نسحو نمأ دق «برعلا

 . تيبلاب افاطو ايلصو ةمركملا ةكم ىلإ ابهذ

 ,هسأب ىشخي ةيلهاجلا ىف اكتاف انركذ امك ورمع ناكو ؛امهب ةمركملا ةكم لهأ ملع دقو

 «لحأ نم نكمتي ملو ؛كوربذي امو مهلاح فرع دقو («مهكرت هنكلو ,هتاقالمل عومجلا تعمجتف تعمجتف

 ىنأو ءمهضعب رسأو 0-0 6-5 ييسر هام .ياصوداع

 ةنوخم ركب

 ابأ نأ ةيرسلا هذه رمأ ناكو ةرجهلا نم ةعبارلا ةنسلا ىف رفص وهو رهشلا اذه سفن ىف - 445
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هيلع ضرعف «ةنيدملا مدق ةنسألا بعالم رفعج نب كلام نب رماع ءارب
 ىلص هللا لوسرل لاق ؛مالسإلا نع دعيي ملو ملسي ملف ١ قاحسإ نبا لوقيو «هيلإ هاعدو مالسإلا
 نأ توجر كرمأ ىلإ مهوعدت دج لهأ ىلإ كباحصأ نم الاجر تشعب ول : ملسو هيلع ىلاعت هللا
 :ءاربوبأ لاق .دجم لهأ مهيلع ىشخأ ىنإ نو كل اوبيجتسي
 . كرمأ ىلإ سانلا اوعديلف مهثعباف راج مهلانأ

 غيلبتلا نطوم نم دبا طرق خو انكر هذي ةلاعر غيلبت ىلع صيرحلا ._ ىبنلا نأمطا
 . هراوج ىف مهنأ ءاربلا بأ نلعأ امدنع اصوصحخو

 ىور امك اوناكو ؛ةدعاس ىنب اخأ ورمع نب رذنملا مهترمإل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلار اتدنأ

 :ىراخبلل ةملكلا كرتنلو. نيعبس ىراسخبلا ىور امكو «نيعبرأ قاحسإ نب
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 ضرعف «ءارقلا مهل لاقي ةجاحل الجر نيعبس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هّللا لوسر ثعب :لاق
 نحن امنإو اندرأ مكايإ ام هللاو :اولاقف ةنوعم رثي هل لاقي رثب دنع ناوكذو لعر ءميلس ىنب نم نايح مهل
 .مهولتقف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ةجاح ىف نوزاتجم

 نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم اوبلط مهنأ نايبو مهفاصوأ ىف هتياورب ىراخبلا لوقيو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اودمتسا ميلس ىنبو ةيصعو ناوكذو العر نإو مهملعي نمب مهدمي

 «راهنلاب نوبطتحي اوناك ؛مهنامز ىف ءارقلا مهيمسن انك ءراصنألا نم نيعبسب مهدمأف ددع ىلع ملسو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا كلذ غلبف ٠ متلب اررركر مهر ةيرعف رئي اريك اذإ رج «ليللاب نولصيو

 . ةيصعو ناوكذو لعر نم برعلا ءايحأ ىلع حابصلا ىف وعدي ارهش تنقف

 ( اناضرأو انع ىضرف انبر انيقل انأ انموق انع اوغلب ) مهيف فويسلا تلمع دقو اولاق مههن :أ ىور دقلو

 اوناك ام مهنأ حجرن اذلو «كلذل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهثعب دقو « ؛مالسإلا سانلا نوملعي اوناك

 ظ . ىراخبلل ىلوألا ةياورلا نم مهفي امك ءودعلا ىلع اودمتسي ملو ؛نيلئاقم

 . ميرك لك دنعو هللا دنع تيقملا ردغلاب تهتنا ىتلا ةلحرلا ليصفت ىلإ كلذ دعب نم رظننلو

 لسرأو ؛ءاربلاوبأ بلط امك نيدلشرم ةاده ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا مهرمأ امك اوبهذ

 | ال نوغلبم مهنأ هيف نبي ليفطلا نب رماع ىلإ اباتك ورمع نب رذنملا عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 ىذلا ءارب ىبأ كرشلا ىف هبحاص ةمذ الو راوج عري ملف ؛نينمؤملل اودع ناك كاذ نابإ هنكلو «نوبراحم

 ؛ءالؤه لاسرإ لهس هلمح ىذلا غيلبتلا هنكلو «ءادتبا اهراك ناكو لفرز نم لسرأ ىتح ىبنلاب لازام

 . اعقوتم ردغلا نكي ملو

 . باتكلا هاطعأ نم لئق كلذلو ٠

 هللا ىلص ىبنلا ريخف ءاكلم ةوبنلا بسح هنأ «ليفطلا نب رماع رابخأ ىف ىراخبلا ركذ دقلو

 هلو ٠ ؛لهسلا لهأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل نوكي ثالثب لاصخ ثالث نيب ملسو هيلع ىلاعت
 1 قربا فارغا 0 ا

 . يا ؛كاذ نابإ ليفطلا نب رماع لاح هذه تناك

 «ءاربلا ىبأ راوجب اوملع دقو «نينمؤملا كئلوأ ىلع رماع ىنب خرصتسا لب ؛كلذب فتكي ملو

 . اراوجو ادقع مهل دقع دقو ءاربلا ىبأراوج رفخن نل : اولاقو اوعنتماف
 كيا يل مل ا انكي
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 ووو وتو نوت تتوج ب جوشو كو حوحو جوج حو حن حوح بوح حج جرح جون خا وجوحا وت جحا جحا حو جو وج جا جنوح وجا بوح جوج حوحو حج جوج اج حو وي دج وح و و

 2 روحو ووسع و جو ب نار ثوار اد نب سن سن

 ؛ميثللا ردغلا كلذ ىلإ هوباجأف لعرو ناوكذو ةيصع ميلس ىنب نم لئابق مهيلع خرصتساف
 مهنكلو ءاولتاقو ءمهفويس اولمح مهوأر املف «مهلاحر ىف مهب اوطاحأف «نينمؤملا اوشغ ىتح اوجرخف
 .ركذ امك مهرخأ نع اولتق ىتح مهب اوطاحأ نم نولتاقي اوناك

 ءتام هنأ اوبسحف «قمر هبو هوكرت مهنإف ءراجنلا نب ديز وخأ ديز نب بعك الإ مهنم جني ملو
 . راصنألا نم لجرو موقلا حرس ىف ىرمضلا ةيمأ نب ورمع ناكو

 ,هلسر باصأ امل اموي نيثالث تنقف . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اربخأف «لتقلا نم ارفو
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 .ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم نيب ةنوعم رثبو «رفص ىف ةنوعم رئب ةصق كلت - و

 ظ : .رومأ ضعب ةضفلا هذه ىف ظحالنو
 نأ ديريو (هموق ىف ميعز هنكلو مالسإلا ىلإ ليم هل امبرو ءاملسم ناك ام ءارب ابأ نأ 1 اهلوأ

 نلعأ مهمالسإب سنأتسا اذإ ىتح ؛مهيلإ ةوعدلا ديري نكلو اورفني ال ىتح مههركي الف ءهموق عم نوكي
 ظ . هراوج ىلإ ةاعدلا لعج نأب ىفتكاو همالسإ

 لعفيل ناك امو ؛ةكم باسحل وأ كرشأا باسحل لمعي ناك ليفط نب رماع رداغلا نأ : اهينال
 ' ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةميزه نم اهوعاشأ ام ىهو ,ةوق شيرق ىف دجو هنأ الول

 ؛اراهن نوبطتحي ادابع ةظفح نيغلبم مهيلإ لسرأ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ : اهئلاثو
 نإو «بلاط ىبأ نب ىلعو صاقو ىبأ نب دعسو ريبزلاك برح لاطبأ مهعم لسري ملو ءالبل نوموقيو

 تناكو ؛مهب ردغيل نيغلبمملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لسرب ةردغ ىناث هذه نأ : اهعبار
 : ةنوعم ركب ىف هذهو «عيجرلا موي ىف ىلوالا

 :لوقنف «لكشلا اذهب الهس ةمألا دئاق وهو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عدخ ناك لهف
 ءطاتحي ءرشبلا رئاسك رشب وهو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع اديعب عدخلا نكي مل
 ال رشلا ضرفي ىذلا ميثللا بخلاو ؛ءعدخي صلخلا ميركلاو ,عدخي نأ هناحبس هللا ضرف دقو «هافكو
 نإو» :كلذ ىف ىلاعتو هناحبس لاقو ءريخلا سانلا ىف ضرفي ىذلا بيطلا ميركلاك هعدخ لهسي
 نيب فلأو * نينمؤملابو هرصنب كديأ ىذلا وه هللا كبسح نإف « كوعدخي نأ اوديري
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 نلأ هللا نكلو ؛مهبولق نيب تفلأ ام اعيمج ضرألا ىف ام تقفنأ ول ؛مهبولق

 ؟نينمؤملا نم كعبتا نمو هللا كبسح ىبنلا اهيأي #ويكح زيزع هنإ (مهنيب

 .(54- 5١ :لافنألا) ظ

 . ميقللا رداغلا بخلا نم عدخي دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ضرفف

 اهملعو ةمكحلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ىتوأ دقو - «ويكحلا نمؤملا لجرلا نأو

 | هل ءيبه امو ديري ام ةيحان نم عدخي ,- سانلا

 هللا ةدابعو ؛ةينادحولا ىلإ برعلا ةيادهو هبر ةلاسر غيلبت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بحأ دقو

 لاتقلاف . اعافد الإ هلاتق ناك امو ءهل ىلاعت هللا هثعب ىذلا هلمع كلذو ءهل كيرش ال هدحو ىلاعتو هناحبس

 رحلاو «باجتسا ةوعدلا هل لهس نم ءاج اذأت «هتاذل ادوصقم افده نكي ملو «ءادتعالا نم ةوعدلا ةيامحل

 .. رداغ نم رمألا ناك اذإ امتح ردغلا ضرفي نكلو ءءادتبا ردغلا ضرفي ال ىبألا

 «هبر رمأ غيلبت ديري لور هنأل ىلوألا ةرمل ىف عدخ مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ قحلا ىفو

 («هتلاسر تغلب امف لعفت مل نإو كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأي» :ىلاعت لاق

 ناك ارمأ هللا ىضقيلو ؛مالسإلا مهملعيل هوعد نم ةباجإ ىف ددرتي نأ هل ناك امف (317/- ةدئاملا )

 ظ .الوعفم

 نم ىلع ىشخو «اظقي ناك لب ءاعودخم ناك امف (ةنوعم رثب موي أمأ ؛ عيجرلا موي ىف اذه

 ,راوجلاب ادهع دمع ىتح قفاو امو «ظالغ بارعأ مهنأو «مهتوفجو ءدجم لهأ ةنوشخ نم مهلسر
 ؛هفيسب هقزمف ليفطلا نب رماع ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوسر همدق هنأ ليلدب ابوتكم ناكو

 . راوجلل اظفح مهحرصتسا ذإ ليفطلا نبا اوخرصي نأ اوضفر رماع ىنب نأ ليلدبو

نم ناك ام ناكو ؛هوخرصأ امك «مهريغب خرصتسي هالعج ةنايخلاو ردغلا نكلو
 راهطألا لتق 

 ظ . ليللاب نوموقيوءراهنلاب لوبطتحي نيذلاداهزلادابعلا

 مل هنأ ىنابرلا رهاطلا هبلقب نظ امبرو ؛نيرداغلا ردغ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا كردأ دلو

 ناك امف ؛هبرل ارافغتسا اموي نيثالث تنقف «مهلاسرإ ىف اصيرح نكي
 .اذه ىف اعودخم الو «صيرح ريغ

 تناك ام «ردغلا اذهل ليفطلا نب رماع ةعراسم نأ دكؤملا نم هنإف ءاذه ىف رمألا نكي امهم هنإو

 مهيف اونظ نيذلا «شيرقل نينهادملاو نيرداغلا بولق تفشكتف ءدحأ ىف اومزه نينمؤملا نأ ةعاشإل الإ

 ظ . نينمؤملا ىلو هللاو «ةرقلا
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 رسيضنلا ىنب ةوزغ
 ىف ءانيفد ادقح رهظأ اهيف اومزه نيملسملا نأب نظلاو ءدحأ ةوزغ نأ ىلإ انرشأ - 414

 . اعمطو ادقح هورهظأ افوخو ةبهر هنالعإ ىف نوددرتي اوناك امو ءدوهيلاو نيقفانمل

 مهو «ردغلا ىف مهرودب اوموقي نأ نع نيقفانملاو دوهيلا فكيل نكي مل نينمؤملاب ردغلا ىلاوت او
 هرذح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ذخا كلذل ,ىكنأ مهردغو «ردقأ مهف «نينمؤملا نم ةبرقم ىلع
 ؛مهسوفن هيلع ىوطنت ام راهظإو «مهردغب اصاهرإ ناك مهريغ ردغو ؛مهتاك رح دصرتي ناكو «مهنم
 . مهلامعأ ضعب ىف رهظ مهردغو مههاوفأ ىف مهظيغ ادبو

 ناكو ؛هراوج ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا امهاطعأ دق نينثأ ىرمضلا ةيمأ نب ورمع لئق
 . ةيدلا امهلهأ ىلإ نعفدأل ىأ ءامهتيدأل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف ءأطخ لتقلا

 نأ ةرونما ةنيدملا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مدق امدنع هيلع دهعلا مت ىذلا قافتالا ناكو
 ٠ . تايدلا ءادأ ىف انواعتي

 ىدأتسيل ىلعو رمعو ركب وبأ هعمو ريضنلا ىنب دوهي ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بهذ
 . أطخ ىرمضلا ةيمأ نب ورمع امهلتق نيذللا نيليتقلا نيذه ةيد ىف ةنواعملا نم مهيلع بجو ام

 امث تببحأ ام ىلع كنيعن مساقلا ابأ اي معن : هل اولاق ءاردغ اوفختسا مهنكلو «لوقلا ىف اونالف
 ظ . هيلع انب تنعتسا

 ةسارفو «لوقلا ىف اوراستو «ضعب ىلإ مهضعب الخ هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ظحالو
 هله لثم ىلع لجرلا اودجج نل :ضعبل مهضعب لاقو ءاردغ هي أوجانت ىذلا ناكو «ةظفي ةكردم نمؤملا

 .لاحلا

 لجر نمف :اولاق ,هباحصأ رابك نم هعم نمو وه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناكو
 «بعك نب شاحج نب ورمع كلذل بدتناف ؛هنم انحيريف ةرخص هيلع ىقليف «تيبلا اذه ىلع ولعي

 ظ . ةرخصلا ىقليل دعصو ؛كلذل انأ :لاقو
 ىف نأ كردأف ةيبما مهتاكرحو ضعبي مهضعب مهتولخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىأر

 ىلص هيلإردغلا نظ عراست دق نوكي نأ دبالف ؛ةنوعم رثبو عيجرلا موي ىف ردغلا ىأر دقو «هنوتيبي ائيش اذه
 امب هيبن ىلاعت هللا ملعأ دقو «ةباجإلا نع اورخأتو «ترثك مهتاكرح نأ اصوصخخو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا
 . نوتيبي ام بتكي هللاو ءردغ نم اودارأ
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 ىلص ىبنلا اوثبلتسا :قاحسإ نبا لاق امكو ءردغلا نونظ مهتبكرو «نمزلا اولاطتسا دق ةباحصلاو
 الحخاد ةرونملا ةنيدملا نم البقم الجر هنع اولأسف ءاليوط انمز ثبل هنأ اودقتعا ىأ «ملسو هيلع ىلاعت هللا
 ظ .ةئيدملا

 هيلع هللا ىلص مهربخأف ؛ يي ا يللا
 ردغلا ن نم اودار أ دق اوناك امبو ؛مهتاكرحب ملسو

 مهوالجا
 هوطعأو «هيلع اودهاع ىذلا دهعلا مهيلع اهضرفي ىتلا ةنواعملا ىلإ هيعاد اوبيجي مل - 6

 مهو ؛هعم أوشيعي نأ ىضريل ناك امو ءءادتبا دهعلا ىف اردغ كلذ ناكو ءاثيبخ اريبدت اوربدو ءانيل امالك

 اهيف دوهع قيثاوملاو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هبناج نم هب ىفوو «مهيلع هقثو ىذلا قائيملا نوضقني
 ريغ نم نسح راوج نوكي نأ نكمي الو «رخآلا مزلي ام رادقمب «قيرف لك مزلت ةلدابتم قوقحو تابجاو
 هللا ىلص ىبنلا هملع ام قوفو «هنم دبال ارمأ ءالجلا ناكف «ءافولاب وأ «ةدوملاب طبرت قيثاومو «ىفوت دوهع
 مهفخأ ىلع ناكو «ناكم راوجلا ءاقبل نكي ملف «هيلع ءاضقلاو «هب ردغلا ةدارإ نم ملسو هيلع ىلاعت
 نيب نابعثلا شيعي الف رارقتساو نمأ ىف نوشيعي ءاهلهأل ضرألا كرتيو «لحري نأ اددع مهلقأو ءالمح

 نيلجرلا ةيد ىف اونيعي مل ذإ الو دهعلا مهضقنل هراوج نم جورخلاب مهرمأي هللا لوسر ثعب
 ىنيقيلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ملع عم اولعفي مل مهنأ نوعدي اوناك اذإو ءاينا ردغلاب اومه مهنألو

 . هوقو دهعب ءافو ريغ نم هعم مهتماقإل ليبس الو «ةنواعملا ىف قاثيملا ضقن مهيفكي مهنإف كلذب

 نع مهاهني لولس نب ىبأ نب هللا دبع مهيلإ لسرأو ءاوجرخي نأ ةملسم نب دمحم مهل لسرأ
 . مهعم ناناقيل ولتوق نكلو «مهعم مهأو «جورخلا

 مهنودعيو ؛ماقملا ىلع مهنوضرحيو ؛مهنوتبشي قافنلا لهأ مهيلإ ثعب :هخيرات ىف ريثك نبا لوقيو
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوثعبو «بطخأ نب ىبح ىمحو ؛مهسوفن كلذ دنع تبوقف ءرصنلا
 .دوهيلا ضقنب ةنب هوذبانو ملسو هيلع

 برحلل انالعإ اذه ناكف ؛تايدلا ىف ةناعتسالاب صاخلا ءزجلا ال ةلمج قاثيملا ضقن اذهب اونلعأ
 ريغ ىف ردغلاب نومهيو ؛دهعلا نوضقتب هكر ملسو هلع ىلع هلل ىلص ىلا ناك امو هاج نم

 .مهلئاقي الو لاتقلاب نومهيو راوج نسح الو دهعب ثارتكا
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 هروب بررررربرروروورووردردتءيبدرويئودويعبيريبووووويورورديدروووريريبويرردريروور عر وررءيئدروورئورديعئوووعررردتحئددبردردءودودوعئدرتدئدروردرووردووروءرروررررروررورور يرو روروو ريو بتوريد

 لعجف ءانلع وأ ارس نوقفانملا مهديؤي امهم ؛مهيلإ جورخلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رمأ
 . لوألا عيبر رهش ىف كلذ ناكو «موتكم مأ نبا ةنيدملا ىلع

 لقو «2مهنوصحب رصخو مهرصاحف مهتحاسب لزنف رابضت او نيرجاهملا نم هعم نمب راس
 تنك دق دمحم اي نأ : هودانف اهقرحيو مهليخن عطقيس هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهمهوأ

 ملو عطقي ملو ؛مالستسالا مهيلع نوهيو ءمهسوفن فعضتل اومهوأ وأ ؛كلذ اومهوت مهنأ رهظبو
 . مههئالج ةروس ىهو «رشحلا ةروس ىف مهلأم تنيب ىتلا ةميركلا ةيالا لدت امك قرحي

 اوتبثيل مهعم مهنأب ءادتبا مهيلإ اوثعب دق ىبأ نب هللا دبع مهسأر ىلعو نيقفانملا نأ انركذ دقو
 انلتاف متلتوق نإ ء.مكملسن نل :مهل اولاقو «ءمهيغ ىف اورمتسا دقو ؛راصحلا ناكو أوعنمتو رف «أوعنمتيو

 امف «نيملسملا نيب مهو ءمهورصني نأ اوهقوتو ءمهوقدصو «نيقفانملا نم كلذ دوهيلا صبرت ٠
 . بعرلا مهبولق ىف ىلاعت هللا فذقو ءاوجعزناو دوهيلا رمأ برطضاف ءائيش اولعف

 ريغ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هبلط ىذلا ءالجلا اولبقيو اودوعي نأل اورطضا ذئدنع

 .قافنلا لهأ ضيرخم ببسب اوضري مل نكلو «تانعإو ءراصح الو برح
 ىلع ؛مهئامد نع فكيو ؛مهيلجي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نم اوبلطو اوداع

 . مهلاومأ نم لبإلا تلمح ام مهل نأ

 ناكف ؛لبإلا هب تلقتسا ام مهلاومأ نم اولمتحاف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهباجأ
 .هب قلطنيف ءهريعب رهظ ىلع هعضيف ءهباب هب علخي ام هتيب نم لخأي مهنم لجرلا

 «ماشلا ىلإ بهذ نم مهنمو «عاقنيق ىنب عم اهنوصح ىف اوعمجم ثيح «ربيخ ىلإ اوجرخ
 اونادو «ةداس مهل اوناكف «ءبطخأ نب ىبحو «قيقحلا ىبأ نبا ربيخ ىلإ اوبهذ نيذلا مهفارشأ نم ناكف
 .ةعاطلاب مهل

 لزن ىلاعت هللا رمأ امو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم ناك امو ءريضنلا ىنب ىف لزن دقو
 زيزعلا وهو ءضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هلل حبس» :ىلاعت هللا لاق ءرشحلا ةروس رثكأ
 لوأل ,مهرايد نم باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا جرخأ ىذلا وه *ميكحلا
 نم هللا مهاتأف ءهللا نم مهنوصح مهتعنام مهنأ اونظو اوجرخي نأ متننظ ام ءرشحلا
 ىديأو مهيديأب مهتويب نوبرخي «بعرلا مهبولق ىف فذقو اوبستحي مل ثيح

 ملسو هبلع هللا ىلح نيببنلا متاخ 2
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 ىف مهبذعل ءالجلا مهيلع هللا بتك نأ الولو *راصبألا ىلوأ اي اوربتعاف «نينمؤملا
 هللا قاشي نمو ءهلوسرو هللا اوقاش مهنأب كلذ *رانلا باذع ةرخآلا ىف مهلو ءايندلا
 نذإبف اهلوصأ ىلع ةمئاق اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطق ام *باقعلا ديدش هللا نإف
 تس ىف مهالجأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهرصاح دقو «نيقسافلا ىزخيلو ءهللا
 . ةليل ةرشع

 ريضنلا ىنب ةوزغب تنرتقا ةيعرش ماكحا «هه + | نه «©
 : اهدعب تعرش وأ «ريضنلا ىنب ةوزغب تنرتقا ةثالث ةيعرش ماكحأ - 5

 : بيرختلا عنم اهلوأ
 لاطتسا نأ دعب مهلخن عطقيس هنأ اومهوت ام هنم ناك ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا نأ كلذو

 لخنلا عطقي فيكو «هبيعو بيرختلا نع يهن هنأب ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هيلع اوجتحاف ءمهراصح
 ] .؟اذه عم

 افيوختو «مهل اعازفإ لخنلا عطقب مه نإو هعطقي مل ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا نأ ةقيقحلاو

 مهلزني نأ دبال ناكو ءاهقوف نم ةراجحلا نومريو «مهنوصحب اونصحت اوناك دقو ؛مالستسالاب اوعراسيل
 لب لوصألا عطقب ال «رامثلا عطقب رمأ هنأ يف ةحيرص ةميركلا ةيآلاو «نوصحلا يهو ؛مهيصايص نم
 ام لوصألا عطق دق ملسو هيلع يلاعت هللا يلص ناك ولو ؛ةيآلا حيرصك هلوصأ يلع امئاق ىقبأ ام يقبأ

 . رامث اهيلع موقت ليخن يّقب
 نأ ءءالجلا ةعقاو يف اهانولت يتلا تايآلا هذه هساسأو هيف هقفلا ركذن الماك عوضوملا نايبلو

 ناك امو ؛هدنج ضعبل قيدصلا ركب يبأ ةيصو يف ءاج دق ماع لكشب بيرختلاو ليخنلا عطق نع يهنلا

 -: ىذ ىه اهو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل اعبتم الإ ركب وبأ
 لاف ءاريمأ نايفس يبأ نب ديزي ثعبو «شويجلا ثعب ركب ابأ نأ هدنسم يف دمحأ مامإلا ىور

 ينإ «لزانب تنأ امو ءبكارب انأ ام :قيدصلا لاقف «لزنأ نأ امإو ءبكرت نأ امإ :بكار ديزيو ىشميوهو
 امو مهعدف عماوصلا يف مهسفنأ اوسبح مهنأ اومعز اموق دجتس كنإ ؛هللا ليبس يف هذه ىاطخ بستحأ

 ام اوبرضاف «بئاصعلا لاثمأ اهنم اوكرتو «رعشلا نم مهسوؤر طاسوأ اوصحف دق اموق دجتسو ءاومعز
 ارجش نعطقت الو ءامره اريبك الو ءايبص الو «ةأرما نلتقت ال :رشعب كيصوم ينإو ءفيسلاب اوصحف '

 .( لغت الو نبي الو «ةلكأل الإ ةرقب وأ ةاش نرقعت الو ءارماع نيرخت الو ءاهقرت الو الخن الو ارمثم

 ماا ل م م م ل اا

 :اًنلا 0 ا
 هتنتنددحتت

 لاب 6
6 

 كاك ااا كا ا مك مالا

 420722 نى ناو حو وتاج و اون نو حوج جو جوت وحاجات سو سوت سوت حتحوت وحج جوج حو تو روت تت حوت ونوس يحيك جحا ترو وت وزجو توتو جوجو رع جوج تت بتاتا وجو جت جوت سون سو
٠. 

 رووا 7777 وت نا ص وج سون نواح



111111111111220 

 ىدهب نوكت نأ دبالو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخ : قيدصلا ركب ىبأ ةيصوت هذه
 ليخن عطق دق ق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نوكي نأ ىفنن كلذلو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 «قالطإب ىهني ركب وبأو «عضوم ىف رمأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نوكي نأ لاحمف ٠ ؛ريضنلا ىنب
 تعطق هنأ هيف ىذلا لب لوصألا ىهو « ؛ليخنلا عطق ركذي مل ءالجلا ةعقاو ىف لزن ىذلا نآرقلا نأل

 ش ةمئاق اهلوصأ ىلع ىرخأ تيقبو «رامث

 ماع لكشب رافكلا وأ نيكرشملاو نيملسملا نيب بورحلا ةجاجل تدتشا امل كلذ عم نكلو
 1 راجشأ عطق نم ودعلا ضرأ ىف بيرختلا زاوج ىف ءاهقفلا تفلتخا
 .ماع لكشب هكالهإ وأ ؛ةلكأم

 فيكف «سفنألا تحييبأ اذإ هنألو ءرذت الو ىقبت ال برحلا نأل ,هوزاجأ ءاهقفلا نم نوريثكف

 ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل تبسن رابخأ ىلإ ير يالا

 . هتاوزغ
 نين نب براق رئآ ناو دلف ناضل نام ينفد يدنا بديا قوي اهلوأ

 ىلوأ اي اوربتعاف «نينمؤملا ىديأو مهيديأب مهتويب نويرخي# كلذ ىف ىلاعت هللا لاقو
 . «راصبألا

 ناك دقو «فوع نب كلام رصق قرحي نأب رمأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ : اهيناث
 : فئاطلل انصح قيئجنملاب ىمرو «فئاطلا ىف نيكرشملا شيجل اريمأ

 ىف ركذ دقو ؛فئاطلا ىف فيقثل بنعلا مورك عطقب رمأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : اهشلا
 . ( اهعطق دعب شيعن فيك ١ اولاقو ' اهعطق ةدارإ دنع اوبجع مهنأ ىزاغملا

 مدعو ءاهتدشو بورحلا ةجاجل ناطلس تح اولاق ام اولاق نيذلا ءاهقفلا نم نيرثكألا ججح هذه

 ظ . نيكرشملا لبق نم اهجرخ
 نأ نكمي ال ىذلا قيدصلا لوقب اوكسمت دقف رثكألا اونوكي مل نإو ءاهقفلا نم رخآلا قيرفلا امأ

 اذه سأر ىلعو «بيرختلا اوعنمف «هلمع نع الو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوق نع جرخي
 نصحتي نأك «ةيبرح ةرورض هيلإ تأجلأ اذإ الإ بيرختلا زوجي ال هنأ ررق دقف « ىعازوألا ماشلا هيقف قيرفلا
 - ارتتسم اهوذختا دق «ةفيثك ةباغ راجشألا نوكتوأ «همدهب الإ مهيلإ لوصولا نكمي الو نصحب نوبراحما
 . اهرتاسم نم مهيلع نوضقنيو ءاهيف نيملسملل نونمكي

 325210111111 للا ا اا لا بف 0

 ملسو هبلع هللا يلح نييبنلا مئاخ حالا
 تسلل 01 ا ا ا ا 2 2 2 22 2 22 22 2 2 2 2 2 يي 4



 قالطإب هتحابإل ةجتنم اهدجي ال «ةئجلم ةرورض ريغ ىف بيرختلا اوحابأ نيذلا ةلدأ ىلإ رظانلا نو
 ناكف «نينمؤملا ىلع ةراجحلا اهنم نوفذقي انصح اهوذختا مهنأل ءريضنلا ىنب تويبل ىبنلا بيرخت نإف
 نأ عيمجلا ررق دقو «كلذل ةهجلم ةرورضلا تناكف ؛يذألل اعفد نوصحلا كلت لازت نأ دبال
 .اهردقب دقت ةرورضلا

 0 انتم لانو ناك كلاس وب نوع وهعت نإ ظ
 . داسفإلاو بيرختلل ال «ةينرخي ةرورضل الإ اهيمر لاك امف «فيقث

 .نوذختي ارناك مهنألف فيقتل بنعلا مورك عطق نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هب مه ام امأ ظ
 طقف رمأ امنإو «عطقي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ رهظيو «مارح رمخلاو ءرمخلا اهنم
 د لعل يلكررسلا لدب ميلستلا ىلع مهلمحيل كلذو ؛مهعازفإل اليلق عطق وأ ؛عطقلاب
 . اهعطق نومزتعي نيملسملا اوأر نأ درجمب اوملس كلذلو ,ءامدلا نفح

 نو لع ىلع لل لص ىنا راثآو ةنسو باتك نم اهرداصم ىف ةعيرشلا ةعجارمب هنإو
 000 - ا لا اي يا 0-0

 ضيفا وب امنإ نآرقلا هك ىذلا 0 0 قالطإب بيرختلا
 ابن اهلوصأ ىلع ةمئآق' اهومتكرت وأ ةئيل نم متعطق امل: :ىلاعت هلوق ىف كلذو ,راجشألا

 ظ . اهانولت ىتلا تاميركلا تايآلا رخأ ىلإ. «هنرشحلا ) 4هللا

 رهو نرل اهعمج ةنيل ةملكدنأل كلذ كيوت ةغللا ىف مجاعملاو ءةرمشلا اهب دارملا ةنيللا نأل كلذو

 ا اهلوصأ ىلع اهئاقب وأ ةنيللا عطق نيب ريخت ةيآلا نألو« لخنلا رمث نم عون قافتالاب .:
 ءاهعطق ةحابإ ! نآرقلا ىف ركذي ملف ٠ , ليخنلا لوصألاو عطقت وأ ىقبت لوصألا ىلع ةمئاق ةرمث لوكت

 ؟ اوناك م ةباحصلا نأ ليفت مادركا تايالا عوضوم ىه ىلا ريضنلا ىنب | ةوزغ ىف ةدراولا ر انالا نألو

 . رمثلا نوعطقي اونإك لب ؛ الانا

 مالس نب هللا دبعو ىنزاما ىليلاأ 5 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لرسول ورلف
 عطقي مالس نباو «ليج رمت ىهو ؛ةوجعلا عطقي ىليل وبأ ناكف ؛مهئالجإ لبق ريضنلا ىنب ليخن ىلع

 :مالس نبال ليقو مهل ظيغأ اهنأل لاق ؟ةوجعلا تعطق مل :ىليل ىبأل ليقف :ءىدر رمت وهو نوللا

 ىهو علوان دعا يارا يعاد شطر ؟نوللا تعطق مل
 دراما ءاههاملا مثلا عطق نإو ؛مهلاومأر ايخ
 0 2 للا 0

 تتحجب ١ : 1 ا 1 9 رك 1 | 1

 حا الطنايا

 يروروروررووووودم
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 رداصم نم دافتسي هنأ بيرختو قيرختو مده نم برحلا ىف نوكي امل ةبسنلاب هيلإ ىهتنن ىذلاو
 6-5 هبورح ىف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لامعأو ةعيرشلا

 ءاذيإ سيل برحلا نم فدهلا نأل «ءانبلا بيرخت مدعو رجشلا عطق مدع وه لصألا نأ : الوأ
 ٠ راثألا تذدرو كلذبو .ملاظلا ىعارلا ىذأ عفد نكلو «ةيعرلا

 رتتسي نأك « اهنم صانم ال ةيبرح ةرورض هبجوت ءانبلا مدهو رجشلا عطق نأ نيت اذإ هنأ : ايناث

 هنأ ىلع «ءانبلا مدهو ,راجشألا عطق نم رماد ال هنإف «نينمؤملا شيج ءاذيإل ةليسو هذختيو هب ودعلا

 1 فيقث نصح ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لعف امك «لاتقلا تارورض نم ةرورض

 هذه ساسأ ىلع «جرخي نأ بجي عطقلاو مدهلا اوزاجأ نيذلا ءاهقفلا مالك نأ : انلا

 اهلك مئانغلا ىف ماعلا مكحلاو ريضنلا ىنب مئانغ

 ؛ليخنو «ضرأ نم ىرقلا لهأ نم مئانغ لوأ ىه ريضنلا ىنب مئانغ تناك - 441
  نوكت مأ نيبراحما ىلع عزو أ :ىضارألا ىلع ءاليتسالا مكح نم ذختي ام تنس ىتلا ىهف «نوصحو

 . هنودؤي جارخ ىلع ةعفنم كالم لب ؛ةبقر كالم ىديأ مهيديأ

 ىذلا صنلا كيلإو ءهب اهورجأتسا دق ضرألل ةرجأ ةباثمب وه جارخلا كلذ نإ : ءاهقفلا لوقيو

 متفجوأ امف ءمهنم هلوسر ىلع هللا ءافأ امو» ءريضنلا ىنب ءالجإ بقع ىلاعت هللا لاق

 لك ىلع هللاو ءءاشي نم ىلع هلسر طلسي هللا نكلو ءباكر الو ليخ نم هيلع
 ىبرقلا ىذلو «لوسرللو هللف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ أم # ريدق ءيش

 مكانآ امو ءمكنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي ال ىك ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو

 ءارقفلل *باقعلا ديدش هللا نإ ءهللا اوقتاو ءاوهتناف هنع مكاهن امو ءهولخف لوسرلا

 ءاناوضرو هللا نم الضف نوفتبي مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا
 مهلبق نم ناميإلاو رادلا اوعوبت نيذلاو #نوقداصلا مه كئلوأ هلوسرو هللا نورصنيو

 ىلع نورثؤيو اونوأ امم ةجاح مهرودص ىف نودجي الو ؛مهيلإ رجاه نم نوبحي
 *نرحلفملا مه كئلوأف « هسفن حش قوي نمو ء ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ

 انلئللننلب نيف ل ا ل ل ا ااا

 دححتحنت
 5 000 . هعجعووب م مهل
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 الو ٠ ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انبر نولوقي مهدعب نم اوءاج نيذلاو

 0 هحلا) ؟ميحر فوءر كنإ انبر اونمأ نيللل الغ انبولق ىف لعجت

 امهدحأ :نيمسق هعم نينمملاو هلوسر ىلع هب ىلاعت هللا ءافأ ام مسق ميركلا صنلا اذه دجتو

 هعزوي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هيف رمألاف تباث ريغ لام وه لب ءاضرأ وأ اتباث ايش دعي الام

 ىلع هلسر طلسي هللا نكلو» :ىلاعتو هناحبس هلوقب كلذ ىلإ راشأ دقو «هل ىلاعت هللا عرش امك

 امنأ اوملعاو» :ىلاعت هلوق ىف هرمأ ىضتقمب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هعزويو «ءاشي نم

 . ةميركلا ةيآلا رخآ ىلإ ( 4١ - لافنألا ) « هسمحخ هلل نأف «ءىش نم متمنغ

 ضرأو مئاق ليخن نم ةتباثلا لاومألا وهو « ىرقلا لهأ نم هب ىلاعت هللا ءافأ ام وه ىناثل مسقلاو

 ظ . ةيعارز

 . ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرللو هلل ىلاعت هللا اهلعج دق هذهو

 هلل نوكيف «مئانغلا سمخت امك سمختو نيمناغلا نيب ىضارألا مسقنأ :هيف ثحبلا ءيجي انهو

 .نيدهاجملل سامخألا ةعبرأو ءسمخلا نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذو لوسرللو
 ىلعو رمع ىأرو «مئانغلا ةمسق ضرألا مسقت نأ مهدشأ لالب ناكو - ةباحصلا ضعب ىأر

 دنع فالخلا كلذ ادب دقو ؛نيملسملا حلاصم ىلع اهتالغ ةسوبحم نوكت نأ ةباحصلا نم عمجو

 هنولداجيو مهلداجي ذخأو «ةرونملا ةنيدملا جراخ ةباحصلا رمع عمج دقو «قارعلا داوس ضرأ ىلع ءاليتسالا

 ولف «ماشلاو رصمو سراف حتفيس هللا نإ لاقو «ءاينغألا نيب ةلود لاملا نوكي الأب جنحي وه ءايوس لايل ثالث

 . ةيرذلل ىقيي اذامو روغثلا دسل ىقيي اذامف تمسق

 :لوقي قورافلا رمع ناكف هل بحصو لالب هضراعي نم دشأو «مهمئانغ اهنأب نوضراعي مهو
 . هبحصو الالب ىنفكا مهللا

 ةسمخو سوألا نم ةسمخ راصنألا نم ةفئاط هيفلاخم نيبو هنيب مكحي نأ دارأ لايل ثالث دعبو

 ةهجو ضرع نأ دعبو ؛هيفلاخم نيبو هنيب اومكحيل الإ مهجعزأ ام هنأ مهل ركذ هب اوقتلا املف «جرزخلا نم
 نم هلوسر ىلع هللا ءافأ امو» :ىلاعت هلوق دجو هنأ مهل ركذ «ةيعامتجالا ةيحلصملا ةهجولا نم هرظن

 ىتلا ماسقألا عزوو لوقلا لصفو «تايآلا رخآ ىلإ «ىبرقلا ىذلو لوسرللو هللف ىرقلا لهأ

 نيذلل مث مهوعبتا نيذلل مث اورصنو اووأ نيذلل مث «نيرجاهملل الوأ تالغلا نأ ركذو «ةيآلا اهيلع لمتشت

 . ؟ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو ءانل رفغا انبر نولوقي» ءمهدعب نم اوءاج
 اح
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 عفانمل ةسوبحم ضرألا نوكت نأ ىلع عامجإلا راصو .فالخلا عطقنا تايآلا مهيلع الت الو
 «...لوسرللو هللف ءىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هّللا ءافأ اموا..ةيآلا هذه مكحب نيملسملا

 عفريلا نيرجاهملل ريضنلا ىنب ضرأ تارمث ىطعأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأو
 راصنألا نم نيرجاهملا عم طعي ملو ءرايدلاو لاومألا ىف مهومهاس دق اوناك ذإ ءراصنالا نع مهتنؤم كلذب
 . امهتجاحل فينح نب لهسو ةناجد ابأ الإ

 نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىوذو ةجاحلا ىوذ ىلع تارمشلاو لاومألا عزو هنأ كلذ ىدؤمو
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هّللاو ,مهدعب اوءاج نم مث ,راصنأو نيرجاهم نم اوعبتا نيذلا عم كلذ لعفو

 رسخلا مسيرحت
 قاحسإ نبأ ةريس ىف ءاج امك «ريضنلا ىنب ةوزغ باقعأ ىف رمخلا ميرحت ءاج -0/

 لجررلا هيلإ هبر اعد اماط ىذلا رمخلا ةقيقحل ىفاشلا نايبلا وه ميرحتلا كلذ نأ لوقلا رهاظو .ةنسلا حاحصو
 نيذلا اهيأي) ىلاعت هلوق وهو ؛هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر باطخلا نب رمع ىلاعت هللا رونب رظني ىذلا
 هوبنتجاف «ناطيشلا لمع نم سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا امنإ اونمأ
 رمخلا ىف ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي نأ ناطيشلا ديري امنإ *نوحلفت مكلعل
 ( 94١ 5 : ةدئاما ) «نوهتنم متنأ لهف ةالصلا نعو هللا ركذ نع مكدصيو ءرسيملاو
 1 عطاقلا ميرحتلا ناك كلذبو

 امنإ ءاهحابأ وأ رمخلا رقأ ام امهنم نكي مل مالسلاو ةالصلا هيلع نيمألا ىبنلاو ميركلا نآرقلا نإو
 ىناعم عم ىفانتي وهو ؛هنع ميركلا نآرقلا تكسي رمأ لكف «عطاقلا ميرحتلا نالعإ لبق وفع عضوم تناك
 نأ ىضتقت وفعلا ةبترمف «حابم هنإ :لاقي الو «وفع هنإب لاقيو «يلاعت هللا وفع لحم نوكي هنإف «مالسإلا
 ءيجي مل نكلو «ىمالسإلا قلخلا الو «مالسإلا هنع ىضري الو ,هتاذ ىف نسحتسم ريغ رمآلا نوكي

 . مرحلا صنلا ءيجي ىتح وفع عضوم نوكيف ميرحتلاب صنلا
 .. بئارم عيرأ ىلع ميركل نرقل ىف ءاج دق رمخلا ميرو
 نمو: هلوق ىف كلذ ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو ؛هناذ ىف نسح ريغ رمأ هنأ نايب : اهلوأ

 نوذختت ىأ . 57 - لحنلا) « انسح اقزرو اركس هنم نوذختت بانعألاو ليخنلا تارمل
 اذهف « هلثم انسح نسحلا قزرلا لباقم نوكي نأ نكمي الو «نسح قزر ركسملا لباقم ىفو « اركسم هنم
 . انسح ارمُأ تسيل اهنأو ءرمخلا راكنتسا ىلإ ريشي صنلا

 1210111111 3 يي
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 . اهعفن نم ربكأ اهمئإف عفن اهيف ناك اذإو «راض مثإ اهنأ نايب : ةيناثلا

 لق رسيملاو رمخلا نع كنولأسي» :ىلاعت لاقف «ببسلاب ديؤملا راكنتسالا ءاج كلذلو
 . ( 5١5 - ةرقبلا ) «امهعفن نم ربكأ امهمثإو «سانلل عفانمو ريبك ملإ امهيف

 نأ ذإ ءامرحم نوكي هعفن نم ربكأ هررض نوكي ىذلا رمألا نأ لوقعلاو عئارشلا ىف تاررقملا نمو
 557 ؛ ابولطم نوكي ربكأ هعفن نوكي امف ؛عفنلاو ررضلاب طانت بدنلاو ةحابإلاو ميرحتلا

 اعفن عفان وه ام دجوي الف ءاهررضو اهعفن طلتخا دقو رومألا قلخ ىلاعتو هناحبس هّللا نإو « اعونمم نوكي

 «ةحلصملا توافتب بلطلا توافتيو «ةلقلاو ةرثكلاب ةربعلاو ءاضحم اررض راض وه ام دجوي الو ءاضحم
 . ةرضملا توافتب ىهنلا توافتيو

 ىضر 57 ناك كلذلو «ةيفاش ة ةحيرص ةلالد ريغب نكل ؛ميرحتلا ىلع الاد صنلا اذه ناكف

 . ( ايفاش انايب رمخلا ىفانل نيب مهللا ١ :لوقي هنع ىلاعت هللا

 اهنع ىلختلا اهيلع تدرم ىتلا سفنلا دوعتت نأب ءرمخلا نم عانتمالا ىلع ةيبرتلا : ةثلاثلا ةبترملا

 نأ ىلع توت دق ةنمؤلا سفنا نركت ىفاشلا مساحلا عطاقلا يرحتلاءاج اف ؛ليللا فارطأو راهنلا لوط

 ٠ٍ . عطاقلا رمألاب مطفنتف ءاهنع مطفنت

 ١ ىتح ىراكس متنأر ةالصلا اوبرقت ال اونمأ نيذلا اهيأي» : ىلاعت هللا لوقب كلذو

 ١ ءاهوميقي نأ دب الو «نيقيلا دومعو نيدلا نكر ةالصلا نإ ( 49" - ءاسنلا ) «نولوقت ام اوملعت

 ظ . ليألا نم افلزوراهنلا تاقوأ ىف ةقرفم ىهو

 | كرت ىلع نونرميف «لماك وحص ىف مهو حبصلا ةالص اوبرقي ىتح نوبرشي ال حابصلا ناك اذإف
 ظ . رمخلا حوبص

 ١ مهنأل «رمخلا نم نوبرقي ال لاوزلا ءاج اذإو ؛دج رمأ لب «رمخ الو .«هيف وهل ال لمع راهنلاو

 كلذكو ؛ذوملعي ال ىراكس مهو رهظلا ةالص أوبرقي ال ىتح نوبرشي الف «,ةالصلا نم نوبرقي

 امك قوبفلا مهيلع توغيف ءاسم رمخلا برش مهيلع توفي كلذبو «نيءاشعلا ةالص كلذكو «رصعلا

 .توبسلا عهياعتكاف

 . . يرغللر دكل دع مونلا نوكي ءاشعلا دعب نإو ؛ءاشعلا دعب ام الإ مهل نوكي الو
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 اهررض نأ اوكردأ نأ دعبو .نسح ريغ ءيش اهنأ اوكردأ نأ دعب عطاقلا ميرحتلا : ةعبارلا ةبترملا

 «مهسوفن عبنو «مهدابكأ بلخ تراصو .اهوفلأ نأ دعب اهنع ءانغتسالا ىلع اونرم نأ دعبو, اهعفن نم ربكأ
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 وتوت تت يح تزن وجو تتجاوب تورو وج وجا حج حج وتو وحا وح توت حج جا وحج جا جوج ياو يو حج جوج وج حا و يي وجا و اوح وج سوح حو وج و وو واو ص

 رورو وو ووو ووو وو وسو وج ووو وتر و نش و ونوس و ولن ون نأ نتدنا ننال

 نم سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا امنإ اونمآ نيذلا اهيأي» :ىلاعت هلوق لزن كلذلو
 اركاذ اددشم ميرحتلا ناك دقو ( 1١ - ةدئأما ) «نوحلفت مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع
 امهنأ الول ؛ةزمح همعو ىلع نيب ناك ام انركذ دقو ءءاضغبلاو ةوادعلا عقوت اهنأب هتمكح ىلاعتو هناحبسس
 الف «ةوفغ ىف هلعجتو «ريمضلا ترص فعضت اهنأل هللا ركذ نع دصت اهنأو ءاهفنكو ةوبنلا تيب نم
 . ارشرومألا هذه اهبسحو «ةالصلا نع دصت ىهو «ريخلا كردي

 نأ بجي لضافلا عمتجلا نأل «برحلا دعب ىعامتجالا حالصإلا كلذ ناك هنأ ظحالن انهو
 ةيراحم ىف سفنلا داهج ناكف «ةيلخادلا مئأملا نم هسفن ىمحيو «يدرملا مجاهملاو ودعلا نم هسفن ىمحي
 . ناداهجلا عمتجاف ؛ مهئالجإو ,دوهيلا ةبراحم دعب اهناطيش ءالجإو رمخلا

 2006 !وزخ رثأ

 0 هلع دياب در وحب وع ماسر لع ىلع هللا ىلص
 . اهوزهتنيل هيلع ضاضقنالل ة ةصرف نوديريو (قيثاوملاو دوهعلا نوضقني : هراوجب ىعافألاو تايحلاو

 امبرو « اوقفانو « اولذو اوعضخ اهوأر نإف « ةوقلاب الإ نونمٌؤي ال مهرضاحو مهيضام ىف دوهيلا نإ

 . قحلا ىلإ ةوقلا ةمدص هيدهت نم مهنم وكي

 رن وشنو يسع قارا .ةظيرق ونب لإ دوهيلا نم سيم

 ريضنلا ىنب ضرأ ىلع لبقأف ٠ ؛ يظرقلا ىدعس نب رمع وهو ؛« درهما انيس

 ' بيجمهالو عاداهب , سيل ابابي تراص لقو اهبارخ ىأرو مهلزانمب فاط املف ( مهئالج دعب

 هللا ىلص هللا لوسر ةفص نم اهيف امو « ةاروتلا ىف ذ رظني نأ ىلإ هناوخإ لاح هيلع ىأر ام هادهف
 ' ربعلا تدب دقو ) هرفخأ ام رهظي نأو ؛ هومتك ام نلعي نآل هبلق لامو «ملسو هيلع ىلاعت

 ظ : مهل لاقو ةظيرق ىنب نم هموقب ىقتلا
 « لضافلا فرشلاو دجنلاو زعلا كلذ دعب ةيلاخ اناوخخإ لزانم تيأرو ءاهب انربع دق ءاربع مويلا تيأر

 ,عاقنيق ىنبب عقوأو ... اليلذ اجورخ أوجرخو ( مهريغ اهكلمو «مهلاومأ اوكرت دق ؛عرابلا لفعلاو

 (مهابس ىتح ,مهوقأب رسأو مهنم ناسنإ جرخي ملث» «مهرصحف ؛ةدجتو حالسو ةدع لهأ مهو مهالجأت

 "برثي نم مهالجأ نأ ىلع مهكرتف, اسقف

 ا هللا يلص نييبنلا متاخ 558
 2))ح)070101 10111102000000 را 2
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 كنيب تلح امو ملف :لاق .بعك اي تنأ :لاق فن

 «انيبأ تيبأ نإو «هانعبتا هتعبتا لإف « ءاندقعو انلهع بحاص تنأ لبا : نيرضاحلا دوهيلا ضعب ب لاقو

 -د عرقا تل لق اك ابو «ريضنلا ىنبل ناك ام اوأر نأ دعب دوهيلا نم لؤافتلا كلذ ناك

 الب ةريح مهتباصأ «باتك نم مهدنع امو ؛مهيديأ نيب اميف ريكفتلا ىلع مهلمحو ؛مهباصعأ

 لوبسحي امو ؛ قحلا نع مهب ىأني بصعت نم مهيلع امو هل اونعذي مل نإو ؛هوفرع قح مهمامأف ؛ كش

 اوأر ام مهعزفأ ام مث «هبناج نونمأيو مهنع ءيزجي كلذبو ءبلغ مهل نوكي نأ نم هئادعأ ىف نوجري وأ

 . ريضنلا ىنبو عاقنيق ىنب نم مهناوخإ ىف
 همأ هيفكي نأب عمط نم امو «ناك امب اوربتعيو اوركفي نأ مهنديد وهو «تاذلا بح مهلعج

 فويسب ىذألا نوقتي « امئاد مهنأش كلذو ءاوراضي نأ ريغ نم مهرسي أم كوري ةراظن اونوكيف مهريغ

 .اليبس كلذ ىلإ اودجو ام فويسلا مه نولمحي الو « مهريغ

 ٠ شيرق رافك نم نيكرشملا عم مهلابح اوقلأو . مهرفك ىلع اورصأ نأب مهددرت ىهتنا دقلو
 ءنيكرشلاو نيقفانملا عم اوفلاَحم ذإ .قدنخلا ةكرعم ىف روهظ دشأ كلذ رهظ دقو .مهعم تاريبدتلا تناكو

 . اضعب اهضعب عبتي ثداوحلل صصقلا كرتنلو «نينمؤملا تاروع ىلع نولديو نودسفيو

 عاسفرلا تاذ ةوزغ

 ؛عاقر اهيف ناك ةيولألا نأل «عاقرلا تاذ تيمس ليقو «لخن اهيف ةعقب عاقرلا تاذ - 5

 . حايرلا ةدش نم عاقرلاو قرخلا مهلجرأ ىلع نوطبري اوناك مهنأ ليقف «كلذ ريغ ليقو

 . ةثلاثلا ةنسلا نم ىدامج رخأ ىف ةوزغلا هذه تناك

 هللا لوسر جرخو «نافطغ نم ةبلعت ىنبو ؛ براحم ىب نإ ةوزغلا هله ىف هاجالا ناكو

 . لئاقم ةئامعبرأ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 لاما خللا طا خالك مطرد ممم لالالالا لالخ طلو طل لمراسل الطلاسم ملط رانا ملط لا نانا اور رالالاللتتلا نانا نطاق ط لالالالا ان
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 امم اردغو ةعيدخ نينمؤملا نم ءارقلاو نيعبس نم رثكأ لتقو «ليفطلا نب رماع نم ناك امل كلذو
 كلذ ةعاشإو نينمُوملا ةميزه قحلا ريغب اهيف ىعدا ىتلا دحأ ةوزغ دعب هشيجو لوسرلاب ةناهتسالا ىلع لدي
 نم هعم نمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ىلع برعلا اوضرحيو ؛مهتبيه اودرتسيل ءارحصلا ىف
 . نينمؤملا

 اولتق نيذلا نم صتقي نأ ؛ناميإلا ةوق نلعي ن أ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل دبال ناكو
 . ةنايخو اردغ هباحصأ نم ءايقتألا راربألا

 اعمج دجوف ءانركذ امك لجر ةئامعبرأ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهيلإ جرخ
 مهضعب سانلا فاخ قاحسإ نبا لوقيو «هبحاص لك بيهت ناعمجلا ىءارت املف «نافطغ نم اميظع
 راربألا كئلوأل صتقي ملو ءمهنم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم لني ملف « ؛ لاتق نكي ملو ءاضعب
 . اردغو ةنايخ اولتق نيذلا

 لاتقلا عضوم نيب ةقشلا دعو ربك اددع اوئاكو مهددع ةفاثكل مهنم اوصتفي مل اوناك اذإ مهنكل
 تبهذو ؛ةبيه نم ىمالسإلا شيجلل ناك ام درتساو :مهبهرأ دق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نإف «ةنيدملاو

 .. اهسفنل شيرق هنأشنأ ام ةروس
 («لصرم لك مهدصري هنأ ىلإ شيرقل راشأ مث ءاهلخادم فرعتو ؛ةيبرعلا دالبلا داترا ,كلذ قوفو

 نم رومألا ىلإ لصي نأ نم اريخ اهتجيتن ىف كشي ةكرعم ىف لوخدلا ناك امر ءدارأ نإ مهرجاتم عبتتيو
 هنع ىضري ال دهعلل رفخو «ءيند ردغ ىف اوبهذ نيذلا ءايربألا كئرأل صاصقلا امأو «برح ريغ

 امو « داصرملابل كبر نإو « بيرقلا لبقتسملاو « هللا ىلإ كلذ رمأ نإف «ةءورم هل نم هلبقي الو «يبرع
 . لوسرلا ىلع لزنأ امب اونمآو هلل اوباجتسا اذإ مقتنيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك

 فوضلا ةالص

 ىف ىقلأ دق ىلاعت هللا ناك نإو ؛ةديدش ةفينع مهبناج نم برحلل ةبهألا تناك - ها
 نأ ىلع مهني اميف نومهافتي نوكرشملا ناك دقلو «مهورذحي نأ نينمؤملا ىلع ناكو «بعرلا مهبولق
 بحأ ةالصلا نأ مهتنسلأ ىلع ىرجو «نوملعي مهو ءمهتالص تقو ناح اذإ نيملسملا ىلع اوضقني
 ملع دق ىلاعت هللا نكلو «مهتالص تقو ةرغ مهنم اوبيصي نأ نوعمطي اوناكف «ءيش لك نم مهل
 . ( 7١ - ءاسنلا ) 000 اونمآ نيذلا اهيأي 7 : لئاق نم رع لاقف «رذحلا هدنج
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 تلاعت لاقف «ةوزغلا هذه ىف اهتيعرش ةيأ تلزنو «لاحلا هذه لثل فوخلا ةالص تعرش كلذلو

 نإ ةالصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف ضرألا ىف متبرض اذإو» : هتاملك
 تنك اذإو #*انيبم اودع مكل اوناك نيرفاكلا نإ ءاورفك نيذلا مكنتفي نأ متفخ
 اودجس اذإف مهتحلسأ اوذخأيلو ءكعم مهنم ةفئاط مقتلف «ةالصلا مهل تمقأف مهيف
 اوذخأيلو ءكعم اولصيلف ءاولصي مل ىرخأ ةفئاط تأتلو «مكئارو نم اونوكيلف
 نوليميف ءمكتعتمأو مكتحلسأ نع نولفغت ول اورفك نيذلا دو ؛مهتحلسأو مهرذح
 نأ ىضرم مئنك وأ رطم نم ىذأ مكب ناك نإ مكيلع حانج الو ةدحاو ةليم مكيلع
 متيضق اذإف #*انيهم اباذع نيرفاكلل دعأ هللا نإ مكرذح اوذخو ءمكتحلسأ اوعضت
 ؛ ةالصلا اوميقأف «متننأمطا اذإف ءمكبونج ىلعو « ادوعقو امايق هللا اوركذاف ةالصلا

 اونوكت نإ ءموقلا ءاغتبا ىف اونهت الو #* اتوقوم اباتك نيئمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ
 اميلع هللا ناكو ٠ نوجري الام هللا نم نوجرتو ؛ نوملأت امك نوملأي مهنإف نوملأت
 .( ١٠١5 - ءاسنلا ) ؛اميكح

 ناك ىذلا نيكرشملاو نينمؤملا نيب ءاقللا كلذ تقو ىف تلزن دق تاميركلا تايآلا نأ رهظيو

 . ةيعرش ماكحأ ىلع لدت تايآلا هذهو «نيبناجلا نم رذحلا هيف

 اذإوف :ىلاعت هلوق كلذ ىلع لدو فوخلا وأ رفسلا لجأل ةيعابرلا ةالصلا رصق : اهلوأ
 . «ةالصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف ضرألا ىف متبرض

 مرحيلو « نيتعكر ىلصي هنأ هيلع لدت ىذلا اهرهاظو « اهب فوخلا ةالص تبث اهنأ : اهيناثو

 ىرخألا ةفئاطلاو «ةعكر مهعم لصتلو ءاهتحلسأب ىبنلا مهنم ةفئاط ءيِجم نكلو ؛ هعم ةالصلاب عيمجلا
 عم , ىرخألاةفئاطلا يت« ةفئاطلا ذه عم عكا أ ؛مهسفنأ نيلصملا حلست عم نيلصملا سر

 ملسيو «يرخألا ةفئاطلا عم ةيناثلا ةعكرلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلصيو ءاهرذح ذخأتلو « اهتحلسأ

 !, هتالص لامك دنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 تأدتبا ىتلا ةفئاطلاف «ةسراح ىرخألا ءاقب عم اهل ةيقابلا ةعكرلا ةفئاط لك ىلصت كلذ دعب نمو
 ؛ةقوبسم ىلصت ىلوألا تءاج ىتلا ىرخألا ةفئاطلاو « ةيناثلا اهنأل ةقحال اهتعكر نوكت ىبنلا عم ةالصلا
 : ىلوالا ةعكرلا وه اهتافام نال

 : فوخلا ةالص ف ظحالبو

 ىلص ىبنلا نأو ءرفس ريغ نم فوخلا لاح ىف عبرألا تناك اهنأ ىورو «ناتعكر اهنأ - الوأ
 «ةالصلل تمرحأ دقو «سرخت امهادحإ نيتقرف نيملسملا مسقي مامإ لك كلذكو ؛ملسو هيلع ىلاعت هلل
 ظ . ةالصلا نع عاطقنالا مدع عم ؛ةمئادلا ةسارحلا ىضتقي كلذ نإو - ىرخألاب ىلصيو
 كاني يي ليل ل ايلين ل

 ااا / , اًنلا ءزجلا

 حت و توا
 دكت ااا

 ايي اي يي ل ل مي
٠ 
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 ىأ ةمامإلاو ةالصلا نيب عمجلا نوكيل هماقم موقي نموأ ءدئاقلا ةمامإب نوكت ةالصلا نأ : ايناثو
 . ةعامج ةالصلا نوكت

 عطني ىذلا وهو «قحالملا اهلاني ةعامجلا لضف نإف ةعامجلا لضفب عيمجلا عفتني نأ : ائلاثو
 لضف هلو . هب قبس ام ديعي مث ءاهيف هلوخد رخأتيوهو «قوبسملاو ءاهمتي مث ءاهيف لوخدلا دعب ةالصلا
 . ةعامجلا

 دقو فوخلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةالص ىف تاياور ةدع ماشه نبأ ىور دقو
 . دحاو اهبلو ؛ةريثك نطاوم ىف ةالصلا هذه تددعت

 ةفئاطب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلص ٠ : لاق هللا دبع نب رباج نع ىور دقف
 > > .« نييرخأ نيتعكر مهب ىلصف اوءاج ءودعلا ىلع نولبقم ةفئاطو «ملس مث نيتعكر

 مهب ىلص ىبنلا نأ ىلع لدت ةياورلا نأ ديب ءانلق امع جرخت الو ةياورلا هذه ىلع قبطنت ةيالاو

 اوعفر املف لوألا فصنلا هعم دجسو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دجس مث ءاعيمج انب عكرف
 عكر مث ؛مهماقم اوماق ىتح ىناثلا فصلا مدقتو لوألا فصلا رخأت مث ؛مهسفنأب مهنولي نيذلا دجس
 نيذلا دجسو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دجس مث ءاعيمج مهب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل
 مهب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عكرف مهسفنأب نورخآلا دجس مهسوؤر اوعفر املف ءهعم هنولي

 ءذخألاب قحأ ىلوألاو ءاهيلع قبطنت ةيآلا نأ ىرن الو ءابارطضا ةياورلا هذه ةرابع ىف ىرن اننإو
 : ةعبرألا ءاهقفلا اهيلعو

 .فوخ الو نمأ الو ءرضح وأ رفس ىف طقست ال ةالصلا نأ ىلع ةقباسلا تايآلا لدتو

 ؛هللا ركذ اهنأل ءطقست ال نكلو ءءاميإلاب نوكت وأ ءرصقت دق رفسلاو فوخلا ىف اهنأو
 .بونجلا ىلع ولو «لاح لك ىف هب امئاق دبعلا نوكي نأ بجيو

 اهعوكرب اههجو ىلع ةموقم ةلماك ةالصلا ماقت نأ بجي نانئمطالاو نمألا ناك اذإ هنإو
 نإ ؛ةالصلا اوميقأف متننأمطا اذإف) :ىلاعت لاق امك ةلماكلا ةعامجلاو لماكلا مامتئالاو. اهدوجسو
 زوجي ال «هتيقاوم ىف انيعم ىأ ( ٠١ - ءاسنلا ) « انوقوم اباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا
 . ميقلا نيدلا وه كلذو «هبرل دبعلا ةبطاخم اهنأل ءاهكرت ىف رذع الو ءلاح ىأ ىف اهنع فلختلا
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 ملسو هيلع هللا نيببنلا متاخ
 دههدحنحتم

 9 6 مك .ءهديوعد مهد

 تا ااا اماملالا



 : غعاقولا تاك هف

 بوتكم نامأب اوءاج دقو مهولتقف ءمهونمأ دقو ءائراق نيعبسلاب اوردغ دق اوناك اذإ - 1

 نأ دارأ كاكا افلا «كلذ اولعف دق اوناك اذإ نق درا اركز مر يهتف اررجنر ولت

 . العف رجفأو ءارثأ دعبأو ءاردغ هياتم
 :هموقل لاق «براحم ىنب نم ثراحلا نب ثروغ همسا الجر نأ هدئسب قاحسإ نبا ىور دقف

 ءاعذج مهردغ اوداعأو «نورداغلا هرقأف «هب كتفأ :لاق ؟ هلتقت فيكو : اولاق ؟ادمحم مكل لتقأ الأ

 . لاطبألا ناعجشلا اونوكي ملو «برعلا ىف نيرداغلا اوناكو

 ءهرجح ىف هفيسو نمأ سلاج وهو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجرلا لبقأ
 ؟ اذه كفيس ىلإ رظنا دمحم اي : لجرلا لاقف

 ىبنلا لاق ؟ ىنفاخت امأ ءدمحم اي :لاق مث ءهللا هتبكف ءهب مهيو «فيسلا زهي لجرلا لعجف

 ظ . كنم ىلاعت هللا ىنعنمي ءال : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم ازغ هنأ رباج نع نيحيحصلا ىفو «قاحسإ نبا ةياور هذه

 ١ سانلا قرفتف «ةاضعلا ريثك داو ىف ةلفاقلا هتك دأ اعجار لفق املف «عاقرلا تاذ ىأ ءدج ةوزغ ملسو

 : رباج لاق «هفيس اهب قلعف «ةرجش لظ تح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناكو ؛نولظتسي

 لا ,ةمون انمدف

 اشف ءهللا تلق ىنم كعنمي نم لاف ءمئان انأو ؛يفيس طرتخا اذه نإ ١ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ( هبقاعي ملو «سلجو فيسلا
 «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم انابقأ ١ : رباج نع ىهو «ةدايز ملسم ةياور ىفو

 | ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل اهانكرت ةليلظ ةرجش ىلع انيثأ اذإ انكو ؛عاقرلا تاذب انك اذإ ىتح

 | ىلص هللا لوسرل لاقو «هطرتخاف هذخأف «ةرجش ىلع قلعم هللا لوسر فيسو نيكرشملا نم لجر هءاجف
 | هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق ؟ىنم كعنمي امف :لاق«ال :لاق ؟ىنفاخت ٠ : ملسو هيلع ىلاعت هللا

 . كنم ىنعنمي هللا : ملسو

 نم :لاقو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هذخأف لجرلا دي نم طقس فيسلا نأ ىوريو

 9 ءال :لاق هللا الإ هلإ ال نأ دهشت لاق ءلخآ ريخ نك اعضاخ لجرلا لاقف ىنم كعنمي

 دنع نم مكتثج :لاقو «هباحصأ ىتأف «هليبس ىلخف «كنولئاقي نم لتاقأ الو ؛كلئاقأ الأ ىلع كدهاعأ

 . سانلاريخ
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 ا
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 ركب اهلكو ءاهنيب نالليخا الو ءاضعب اهضعب ممتي ىهو ءاهقدص عنمي ال تاياورلا دذعتو

 . عاقرلا تاذ ىف تناك اهنأ

 : تاياورلا نيب , ىفانت الو اه راركت ىلع ليلد كلذ نإف ءاهريغ ىف تركذ دق تناك اذإو

 . نيرمأل ةصقلا هذه انركذ دقو

 ةدارإ اهيفو«ةءورملاو راوجلا ةاعارم عم ىفانتت قالخأ نم نيكرشملا ضعب هيلإ ردحنا ام : امهلوأ
 مايا يي الب ؛ةهجاوم ريغ نم لتقلاو ردغلا
 .ادانعواقوسفو

 ةدارإ تقو ىف ديلا هيلع ضبقنت فيسلا نأل ؛ةداعلل قراخ رمأ هيف بير الب كلذ نأ : اهيناث
 هتناخ «هتعاس تناح املف «هربدو هتيبو رشلا مزتعا دقو ؛هنم ةدارإ ريغ ىلع هدي نم طقسي مث برضلا

 ؛هتوبن ليلد اهلعجي مل نكلو ريك روبأ ف ملسو هيلع ىلعت لا ىلص ىبنا نم كلذ اك دقو « هذي

 ءاربإب ىسوم اصعك «ةيسحلا قراوخلاب ءاح م هنأل عهذحو نآرقلاب ىدُع لب ؛برعلا اهب دلحتي مو

 نأل (ةيفأب هلزجعم تناك لب ءاهعوقو درجمب ىضقنت ىتلا ثداوحلا نم كلذ ريغو صربألاو همكألا

 لك ىفو ليج 13 ىف سانلا قىدحتي ىذلا دلاخلا ىفابلا نآرقلا ىهو ءاهنامزب ىضقنت 0 (ةيفأب هتلاسر

 . ناكم

 هلثمب نونأي ال نآرقلا اذه لثمب اونأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نثل لق)
 . ( 88 - ءارسإلا ) «اريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو

 001071711 111111101010 ا 2 1 يي ا يل يي

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ دندن
 تا 300030000000033 حجج



 هباحصأ نيب ىلا
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيب تناك ىتلا ةيبدألا ىحاونلا نع ايارسلاو تاوزغلا رابخأ انتلغش -- 0

 جاتحنأ نيعي ؛ءاميح ر افوعر ناك لقف «ةمحارلا ةدوملاب بولقلا طبرت تناك ىتلاو هتباحصو ملسو هيلع

 ىبن ناكف هتدومو «هتمحرب لورعشي مهو الإ «لاتقلا نيدايم ىلإ مهب جرخيل ناك امو ؛فيعضلا ىساويو

 ؛ةيعرلاو دنجلاب ةمحرلا هتليسو رصنلا نإف «ةمحرملا نم ةمحلملا لبق دب الو «ةمحلملا ىبنو ةمحرملا

 . هئارشعل ريشعلا ةياعرو

 لوضمي مه ذإ ؛قافرلا ن نع رخأت دق لا دبع نب باج ملسو هيلع ىلعت لا لص هللا لوسر كأر

 لوسراي لاق : :؟ كلام هلأسف ؛«فيعض هلمج نأ بكرلا نع هفلخت ببس ناكو ؛مهنع فلختم وهو

 اصع رباج عطقو ءهخنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دمحم هل لاقف ءاذه ىلمج ىب أطبأ هللا

 : رباجل لاق مث تاسخن اهب هسخنو اهذخأف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رمأب ةرجش نم

 . ؤطيي الو اهعراسي ىأ ؛ةقهاوم هتقان قهاوي قحلاب كئعب ىذلاو : رباج لاقو «هبكرف «بكرا

 هعم ريسي ىتح هكرتي الف فلختملاو ,هيوقيف فيعضلا عبتتي ؛هدنجل دئاقلا ةاعارم تناك اذكه

 . ةداعلل قراخ رمأب ةكرب اهنألو ءاذهل هانقس لب ءطقف كلذل ربخلا انس امو ءهللا ةكربب

 ؛لمجلا عاتبي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإ لب «كلذب ىهتني ال لمجلا ثيدح نإو

 ,يبأذ مهردب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هبلط ءهمواسي مث «ءارشلا الإ ىبأيف «رباج هل هبهي نأ ديريف

 نأ دعب «لوسرلل هبهي هنكلو ءبهذ نم ةيقوأ هنمث لعج ىتح هليزي لاز امف ؛يبأف نيمهرد نإ هدازف
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 كح ل لور ا معن : : لاق 0 ؛رباجاي يوي

 لاق. كبعالتو اهبعالت ةيراج الفأ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق .ابيث لب ال :لاق ءاركب مأ يأ مالسلاو ةالصل

 نهسوءر عمجم «ةعماج ةأرما تحكنف ءاعبس هل تانب كرتو ءدحأ موي بيصأ ىبأ نإ هللا لوسر اي :رباج

 .هللا ءاش نإ تبصأ :فولألا ف فوطعلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا هل لاق ' ؛ نهيلع موقتو

 جاوزل ةميلولا ميقي هنإ لب ؛ «محارلا دولا كلذب ىفتكي ال ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا نكلو

 .هلهأو وه لكأي ؛ ءاروزج رحن «رارص همسا لايمأ ةثالث وحنب ةنيدملا نع دعبي ناكم ىلإ لصو اذإف ؛هبحاص

 : رباج دي ىف لمجلاو كلذ ناك

 ا لل ال ا مم ا :

 ا :| َدلا .؟ ا 1
 الا
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 ا
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 . هبهو دقو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لمجلا لسري نأ ةدوملاو ةبحلا كلت ءازإ ىأرف
 اهاضترا ىتلا بهذلا نم ةيقوألا وهو «هنمث هعم لسرأو ؛هيلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هدرف ؛هل
 . هلانمث

 . انبولق هب ًٌالمنو ءانعامسأ هب بطرنل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مالك لقننلو
 ميركلا لوسرلا لاقف هيلإ بهذف «رباج نيأ :لاقف «رباج لمج اذه : اولاق ؟اذه ام :لاق لمجلا ىأر ال
 بهذا :هل لاقف الالب اعدو «كل وهف كلمج سأرب ذخ ىخخأ نبا اي :٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 . بهذ ةيقوأ هطعأو . رباجب

 هتظحالمو «مهب هتفأرو ,ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةدوم فرعنل ةصقلا هذه انركذ
 ؛ةوَملا نسب «ضرألا ىف ةوق مهنم نوكتل (مهنع تنعلا باهذإو ؛مهسوفن ىلع رورسلا لاخدإو

 ' ددوتلاو محارتلاو ةبحماب ةوملا امنإ ؛مكحتلاو ةظاظفلاب

 ةرخآلا ردب ةوزغ
 مكدعوم نأب ادعاو وأ ءاددهم نايفس وبأ ىدان نيكرشملا لبق نم دحأ ةوزغ ةياهن ىف - 4

 ىف هردأ دقو ؛ءاقللا اوفاخيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم باحصأ ناك امو .لبقملا ماعلا نم رد
 .شيرق لوفق باقعأ

 مهاقليف ةعبارلا ةنسلا نم نابعش رهش ىف ردب ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جرخ كلذلو
 همع بلطملا دبع نب ةزمح ءادهشلا ديس اصوصخو ؛نيملسملا ءادهشو دحأ ىحرجل فصتنيلو ىنمب
 نب ىبأ نب هللا دبع نب هللا دبع ةرونملا ةنيدملا ىلع ماقأو .تاقيملا كلذ ىف جرخ . ةعاضرلا ىف هاخخأو
 رمأ دتشا امل هنإ ىتح .اقداص انمؤمو ءايقت ارب ناك لب ؛هيبأك نكي ملو نيقفانملا سيئر نبا ىأ «لولس

 نمؤم هلتقي ال ىتح ىبأ نب هللا دبع لتقأ ىنعد :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل لاق «قافنلا
 هسفن ًاربتلو «هلهأو ناميإلا ىف هتناكمل «ةنيدملا ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هراتخا . ىنقنحيف
 ىبأ ' نب هللا دبع نب هللا دبع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هيف ميقي ناك ىذلا تقولا ىفو . .اهماقس نم
 نب ةورع ىوريف «شبرق ءاقلل جورخلا نع نيملسملا طش ىبأ نب هللا دبع هوبأ ناك «ةنيدملا ىلع هماقم
 ؛مهنوطبثي نوقفانملا ثعبناو «نايفس ىبأ دعول سانلا رفنتسا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأر بزل
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 ننجح ضخ ج0 ا جا اعلا

 7 َ ك1 ] ]ز ]| 000000000000000000011ز|ز|ؤ|]|]|] |0000  ز ز ز زل ب يي يي يي يي يي يي يي



 بأ اندجو نإ :اولاقو ؛ عئاضب مهعم اوذخأو .ردب ىلإ هبحصو نوملسملا جرخو «هءايلوأ ىلاعت هللا ملسف

 . كرشلا فنأ اورسكي نأ نونمتي ىرت امك نوملسملا جرخ .ردب مسوم عئاضب نم انيرتشا الإو «نايفس

 ب ىلع عرخملا  فلأو ةئامسمخ وحن هعمو ردب ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جرخ

 مل هنكلو «دعوت وأ دعو امك نايفس ىبأ ةدايقب اشيرق ىقلي هاسع «لايل ىنامث رطتناو لزن 000

 ةيحان نم ةنجم لزن ىتح كا و 201011 "3

 اذلو «ةبقاعلا ةيشخ «هيلع رطيسي لازي ال ددرتلا ناك ناكملا كلذ ىلإ هلوصوو هجورخ عم هنكلو «نارهظلا

 ا وا وا داو ااوعج را عجار ىإو بدج ماع اذه

 قيوسلا نوبرشت متجرخ امنإ نولوقي قيوسلا شيج داع مث نايفس ىبأ

 برق وأ ءاقل ريغ نم اوداعو لاتقلل اوجرخ مهنأل ءمكهتو مول هيف لوقلا كلذو ةرظنلا هذه لعلو
 ١ ناك بدجلا وهو ةدوعلل هلحتسا ىذلا ببسلاو ,ءاقللا نع لذاخت نايفس ابأ نأ ىلع لدي اذه نإو .

 قاذ دقو ؛ةميزهلا ردقو ركف هنكلو . هبجوي نأ 01 ؛«جورخلا عنمي د نأ ىلوأ ناكف جورخلا تفو امئاق

 : بايإلاب ةمينغلا نم ىضرو ؛ةيفاعلا رثآف ؛ردب ىف اهترارم

 | مهداو دق ناك نيذلا ةرمض ىنب ضعب ردب ءامب وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ىنأو

 0 اا ير راما دول

 ناك ام ىأ - ا 0 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق

 . ةجاح نم كلذب انل ام دمحم اي هللاو ءال : لاق

 مههبنأج نم صوكنلا ناكو ءابرح قلي ملو ؛ةنيدملا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عجر

 ؛ برعلا دالب ىف نينمؤملاو ىبنلا نأش اونهويل ةميزهلا ةعاشإ نم هنوجري اوناك ام ليزي بير الب كلذ نإو
 ٍه هنود سانلا مهبيهتيف مهنأشولعيو
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 ءالاتق اردجي مل ذإ ءاورجما «ينامثلا ىلايللا هتماقإ ةدم ىف نينمُؤملا شيج نإ ىدقاولا لاق دقلو

 اوعاب مهنأ ىأ «نيمهرد مهردلا نم اوحبر دقو ؛يلام رفو ىف اوعجرف ؛ مايأ ةينامث ىف دقعت قوس تناكو
 لضفو هّللا نم ةمعنب اوبلقناف» :ىلاعت هللا لاق امك اذهو .نيفعض مهلام سأر دازف اوبسكو اورتشاو
 . (174 - نارمع لآ) «ميظع لضف وذ هللاو هللا ناوضر اوعبتاو ءءوس مهسسمي مل

 لدنجلا ةمود ةوزغ
 دقو .ماشلا ةيحان نم ةليل ةرشع سمح وحن ةريسمب ةنيدملا نع دعبي ناكم ىهو - ؛هه

 دجمو ءاهلوح امو ةمركملا ةكم ةيحان ىف اهرثكأ ؛هتاوزغو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ايارس تناك
 ! ماشلا مكحي ناك ىذلا مورلا رصيقل امالعإ كلذ نوكيل ؛ماشلا ةيحان هججحا ةوزغلا هذه ىفو . اهبراقي امو

 ام هل اهيبنت كلذ نوكيف «لآملاو لاحلا فرعتيف ديدجلا نيدلا اذهو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رمأب
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةايح ىف نامورلا ءاقل ىلإ تهجتا ىتلا تاوزغلا ىف رمألا ءيجيس امك «هدعب
 .ملسو

 «ةيبرعلا ءارحصلا نم ماشلا ىندأ ىلإ ونديل لدنجلا ةمود يإ مسرع يارا ىو كلا

 مهب رمي نم نوقرسيف .قيرطلا عاطق نوهبشي اوناك مهنأو ءريبك عمج اهب ناك لدنجلا ةمود نألو
 نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهوزغي نأ دبال ناكف .ةميظع قوس هيف ناك كلذ عمو . هنوبهتنيو

 . ىرافغلا ةطفرع نب عابس ةنيدملا ىلع لمعتساو «ةسماخلا ةنسلا نم لوألا عيبر رهش ىف ةرونما ةنيدملا

 ىفو ءاهنع بئاغوهو ةنيدما ىف هلامعتساب لاجرلا نم انيعم ءاعون صخي ناك ام هنأ اذه نم ىرن
 . لاجرلا نم عونوأ ليبق ىلإ رظن ريغ نم نمؤم لكل قح ةيالولا نأب نينمؤملل راعشإ كاذ

 ريسي ناكو «نيملسملا نم فلأ ىف جرخو «سانلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر بدن
 وهف «لاح ىأ ىلعو ءرسيأو فخأ اليل ريسلا ناكف ءافيص ناك تقولا لعلو .راهنلاب نمكيو .ليللاب
 . تيرخ داه وهو «ةرذع ىنب نم ليلد هعمو ريسي ناكو ؛ةعدخ برحلاو .ريسملل نامتك

 اهب ماقأف ادحأ دجي ملف «مهتحاسب لزنف اوقرفتف «مهيلإ ربخلا لصو دقو «لدنجلا ةمود نم اند ام
 داع مث «ملسأ نم هيدي ىلع ملسأ دقو ةصحاف ةفرعتم ماوقألا نيب مالسإلا ىلإ ةيعاد ءهايارس ثبو ءامايأ
 جوخ نمر هش عب ملسو هيلع يل لل لس هلل لوو
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 ةسسيدملا ىسف ىلا

 ةمود ةوزغ دعب نم تناك مث «ةعبارلا ةنسلا نم نابعش ىف ةرخآلا ردب ةوزغ تناك - 5

 ؟لمعي ناك اذامف «ديزت وأ رهشأ ةتس

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ثعب امن ؛ةلاسرلل غيلبتلا قحب موقي ناك : كلذ ىف لوقنو

 نوديكيوأ ؛ةوعدلا ليبس ىف نوفقي نيذلل اعفد الإ | لاتملا ناك امو ( هبر ةلاس ر غيلبتل ثعب نكلو «لاتقلل

 ةيامحل ناك لاتقلاف' ؛مالسإلا نع سانلا اونتفي نأ نوديريوأ «نينمؤمللو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل

 :ريزعلا هباتك ىف لوقي ىلاعت هللاو ةلاسرلا غيلبت ىه ,دابعلل ىلاعت هللا ماكحأ نايبو «لصألا ىهو ؛ةوعدلا

 هللاو ءهتلاسر تغلب امف لعفت مل نإو :كبر نم كبلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأي)

 . (5!/- ةدئاملا ) «سانلا نم كمصعي

 نايبل تاوزغلا نيب نوكت ىتلا تارتفلا ىف ةنيدملا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل ةماقإ تناك

 , مهل رسيتي ام مهظيفختو «مهبر هيلإ وعدي ام نينمؤملا ميلعتو «ةيعرشلا م اكحألاو «ةيدمحلا ةلاسرلا قئاقح

 ' لمع ناك تباث نب ديزك هلك مهضعب ظفحيو ؛مهعومجم هظفحي ثيحب نأرقلا ظفح نم

 ؛ الام سانلا ميلعتو ؛هقيبطتو هذيفنتل قيرطلا نايبو ياا اللا دوم دا

 ' «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاف «رمخلا هيرحتب نآرقلا لوزن ريضنلا ىنب 05

 ٠ْ ' لاعنلاب هبرضف «براشب هل ءيج دقف «برشلا نم ةعناملا ةرجازلا تابوقعلا نايبب «ميرحتلا كلذ ذيفنت ىلوتي

 ( هللا ىلص نينلا ةذْغَو «نينامت رمخلا دحت ةباحيللا نم نوريكك رتعاف ؛نينامث تناكف «نيلعنب نيعبرأ

 داع نإ ,هودلجاف داع نإف «هوبرضاف (« برس اذإ : رمخلا براش ىف لاقف ٠ ؛عنملا ىف ملسو هيلع ىلاعت

 .هولتقاف
 1 ا ايم ا ل ا راب

 ا :ىلاتالل وقر اا دودحلا بتر 5007 ةويالارلا هلق نع يع 0

 . ىلاعت هللا لزنأ امب هيف اوفلتحخا اميف سانلا نيب

 قرفلا مهملعو ؛تامرحما مهل حرشو «جاوزلا م اكحأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص مهل نيب دقو

 ةيكلملا ماكحأ نيبو «قوقح نم هيلع امو ؛هتأرما ىلع لجرلل امو ؛حاكن وه امو «حافس وه ام نيب
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 ىقلتيو «تابجاو نم هيلع امو «قوقح نم سانلا نم داحالا ىلع امو «ةماعلا ةيكلملا اهراوجبو ؛ةصاخلا
 كلذب ققحتيو ءاهنيد رمأ اهملعي نم ةليبق وأ ةريشع لك ىلإ لسد مالسإلا اوملعتيل هيلإ اوءاج نيذلا

 اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا ىف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولفط : ىلاعت هلوف
 ؛هنم نوبيرق مه نمو . هيلإ نوئيجي نم هسفنب ىدهيو دشري وهف ١11(. - ةبوتلا ) «مهيلإ اوعجر
 نونسحي نمت هترضحب 9 ؛ميلع ميكح ندل نم ؛نآرقلا ىقلتيو مهنودشري نم ىلإ هلاجر لسريو
 . نيمألا حورلا هب لزني ام اوبتكي نأ ةباتكلا

 ءاهب قلعتي امو نويدلاو تالماعملاو ؛طورشلاو عويبلا ماكحأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص مهملعيو
 غليي اذه ىف هر ؛ةلضافلا ةنيدملا اهنم نوكتو ةيمالسإلا ةعامجلا مظنت ىتلا م اكحألا نم كلذ ريغو

 .هبرةلاسر

 101010110111111 يي يي يبي يي يي يي ايلليليليئليلللل

 8 0 م4 هوو *

 كت ا ارا



 قدسنخلا ةوزف

 رهشأ ةتسب اهدعبو ؛ةسماخلا ةنسلا نم لوألا عيبر ىف لدنجلا ةمود ةوزغ تناك - ؛هال/

 ىلص ىبللا ناك ةتسلا رهشالا هذه ىفو «ةسماخلا ةئسلا نم لاوش 7 تناك ذإ «قدتحلا ةوزغ تناك

 ؛ةيلاملا تالماعملاو .ةليضفلاو عمتجما ىف مالسإلا ءيدابم نينمؤملا ملعيو ؛ةوعدلا غلبي ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ىرسي امك اهيف ىرست «دالبلا كلت ءارو ام ىلإ اهزواجتت اهرابخأو «ةيبرعلا دالبلا ىف هتاعد ثسيو «ةيلاملا ريغو

 هب نونمؤملا هئيجي «قحلا هتوعد ىف هب ردغي رداغ الو «هتنيدم وزغي زاغ هجعزي مل «نئمطم نمآ وهو «رونلا
 . مهيف اودجو نإ مهماوقأ ىلإ ةاعد نودوعيوأ «هفوفص ىلإ نومضني «لئابقلا لك نم ىدارف

 ؛ءادعألا نوثلامي «نورهظي ال اوناك نإو ءهل نوديكي دق ؛هراوجب ةعازخ ىنب نم دوهيلا ناكر

 ديكلا ىف ةدحاو ةلم اعيمج مهف ءاولجأ نيذلا ريضنلا ىنب نم مهنولسري نمم نيكرشملا عم نورفاضتيو
 هللاو ؛هنوعداخي ءمهرذحيو «مهملاسي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ؛مهعالتقا ةدارإو نيملسملل

 ظ .مهعداخ

 رمع ىف ليلق كلذو ءاهريس ىف ارهش زواجتت تناك ام ةيدمحملا تاوزغلا نأ ىلإ راظنألا هجونو
 ةلاسر غيلبت ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فرصني مث «عفديف ضرعي رمأك ىهو .ةيمالسإلا ةوعدلا

 ءادهاج ولأي ال نيكرشملا مامأو «دوهيلا مامأ ةلاسرلاو ةديقعلا نع ناهربلاو ةجحلاب عافدلاو هعرش نايبو .هبر

 ؛هلامعأ نولقنيو ؛هئثيداحأ نوددريف ؛ةمكحلا مهملعيو نآرقلا مهظفحيو ءملعيو غلبيو لداجي وهف

 . اهغيلبت لماكتي ةلاسرلاو

 اهبابسأو قدنخلا ةوزغ تناك فيك
 ام مهنأ رهظيو مهسوفن تعضعضت نييشرقلا نأ ىلإ ريشي عئاقولل ىخيراتلا قايسلا نإ -

 دنج نم هعم نمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم نم ةيشخ ءوهدحو برح ىلع اومدقيل اوناك

 نافطغ نم مهريغ هيلع نوعجشي اوناك نإو . نيتلماك نيتنس نوبهذي الو هنولتاقي ال اوثكم دّمف ءادشأ

 « توملا ءارو نم ةايحلا نوبلطي نيذلا ءادشألا نينمؤملا ءاقل نوباهي اوناك مهو ءاوناخو اوردغ نمم «مهريغو

 : داهشتسالا ىلع مهسوفنب نؤنضي الو

 رفكلاو كرشلا ىلع اوعمتجا دق اوناك اذإو ءاهدحو نينمؤملا فاخت تناك ءادعألا نم ةليبق لك

 امك دوعتل ةنيدملا نم مهنوعلتقيو ؛نيعمتجم نينمؤملا ىلع نوضفتني ؛لاتقلا ىلع اوعمتجي نأ اودارأ مهنإف
 : الوأ تناك امك دوهيو كرش راذ تناك

 كنا يي مما ا ا ا 0 2 مااا اا 1 2 210 .»

 :اًنلأ رخلا
 ْ حلل
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 نم اودرط نيذلا دوهيلا رابك ذخأ دقف «عامتجالا ىلإ مهوعدت كرشلا رصن ىلإ ةجاحلا تناك اذإو

 دوهيلا ناكف «مهئارو نم ةظيرق ونبو «مهنوري نوقفانملاو «مهعم اونوكي نأو ؛عامتجالا ىلع مهنوضرحي
 . ريبدتلا ىف نيكرتشم وأ «نيربدم

 ىبأ نب مالس مهنم دوهيلا نم أرفن نأ قدتخلا ثيدح نم ناك هنإ د قاحسإ نبا لاق

 سيف نب ةذوهو قيقحلا سا نب عيبرلا نب ةنانكو ؛«يرضنلا بطخا نب ىبحو «يرضنلا قيقحلا

 ىلع بازحالا اوبرح نيذلا مهو 271 لثأو ىنبو ؛ريضنلا ىلب نم رغن ىف ىلئاولا رامع وباو ؛ يلئاولا

 برح ىلإ مهوعدف ءةكمب شيرق ىلع اومدق ىتح اوجرخ ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 . هلصأتسن ىتح ؛هيلع مكعم نوكنس انإ اولاقو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 نحن هيف فلتخن انحبصأ امب ملعلاو «لوألا باتكلا لهأ مكنإ ءدوهي رشعم اي: شيرق مهل تلاق
 نم ريخ مكنيد لب : ةاروتلا نوعبتي مهنأ نوعدي نيذلا باتكلا لهأ دوهيلا لاق ( هنيد مأ ريخ اننيدفأ «لمحمو

 مهيف لزن دقلو ؛ مهنيد ىف رفكلا ىلإ مهعفد مهدانعو مهدقح ىرن اذكهو .قحلاب ىلوأ متناو ( هنيد

 ؛توغاطلاو تبجلاب نونمؤي باتكلا نم ابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رت ملأ ١ : ىلاعت هلوق

 , (ها) ما - ءاسلا ) « اريصن هل دج نلف هللا نعلي نمو

 نوجاتحي نكلو «ضيرخم ىلإ نيجاتحم اونوكي مل نيذلا شيرق ضيرحتب دوهيلا ءالؤه فتكي ملو
 برح ىلإ مهوعدف ناليغ نب سيق نم نافطغ ىلإ اوجرخ دوهيلا نم رفنلا كنئلوأ نإ لب «مهرزاؤي نم ىلإ
 ضرألا تعمتجا .مهوعبات دق اشيرق نأو ؛مهعم نونوكي مهنأ مهوربخأو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 ىبأ ةدايقب شيرق تجرخف مهريغو دوهيلا مهعمو ءالؤه عمتجا ؛نافطغو «شيرق تعمتجاو اهلك
 .برح نب نايفس

 . ةرازف ىنب ىف ناكو «نصح نب ةنييع اهدئاقو نافطغ تجرخو

 / ىرملا فوع نب ثراحلا مهدئاقو ةرم ونبو

 . تاعامج نودوقي اوناك نيذلا داوقلا نم ءالؤه ريغو

 هنإو «ةفاك مهلئاقي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو ةنيدملا اوزغيل ؛برعلا نم لئابق مهعمو ءالؤه عمتجا
 هللا نأ اوملعاو ؛ةفاك مكنولتاقي امك ةفاك نيكرشملا اولئاقو) : ىلاعت لاق امك هرصانل
 . ( 78- ةبوتلا ) «نيقتملا عم
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 امو ءاوربد امو «عومجلا ةرثكب ربخلا هءاجو ءمهريسمب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عمس

 . هل اودصحتسا

 هللا ىلص ىبنلا ىلإ بتكو اا

 لئابقلا تعمتجا دق نآلاو ءاسنلا تلمرأو «لافطألا ت 55 ءانلاطبأ تلتق دق كنإف ..دعب 1

 الإو «كلذ ىلإ انتبجأ نإف «ةنيدملا لخن فصن ديرن كيلإ انج دقو «كراثآ علقو ,كلاتق نوبلطي رئاشعلاو
 ظ . راثآلا علقو رايدلا بارخب رشبأ

 مارحلا تيبب ىف تاللا رصنل رازف نم لئابقلا تبواجت

 مارض ةموسم ليخ ىلع شيرق نم مغارضلا تلبقأو

 . ىربطلا ريرج نبال ةريسلا باتك ىف باتكلا اذه لقن دقو

 هديدهت دجي ملو رابخأ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ لصو ام باتكلا اذه دكأ دقو
 . هّللا ىلع نينمؤملاو ىبنلا دامتعال

 : هيف الئاق هباتك مالسلاو ةالصلا هيلع درو

 ميحرلا نمحرلا هللا رسب

 يا 5-3 يد داكار 00 لهأ باتك 0

 0 لا نم 0 مالسلاو األ علقو «رايدلا ا ءاهل قافبو

 .عجسلا نم هيف امل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ باتكلا اذه ةبسن ىف كشنو

 .دادعتسالا ىف ىضم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإف 10 وتابو

دقل عومجلا هذه عم عنصي اميف مهراشتساو ؛هتباحص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عمجف
 

 نم ةبرقم ىلع ةظبرق ىنب نأ اصوصحو ؛ ةنيدملا نولخدي مهوكرتي نأ الو ءمهيلإ اوجرخي نأ 77

 اين تابعو 00 هواوي يديم

 يي ل ا للا
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 ىف سرفلا هعنصي ناك كلذ نأل «قدنخلاب راشأو «يسرافلا ناملس مدقتف ؛هباحصأ راشتسا
 . مالسلا هيلع ىسوم نمز ىف ناكو ؛ةمجاهملا ىوقلا نيبو مهنيي اولوحيل مهبورح

 ؛هتركف مهعورت لق «برعلا ىف ديدج وهو ؛يأرلا كلذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا راتخا
 .. هذيفنت ىف ذخأف ءهرمأ مهعزفيو

 . مهبرأم نيبو مهنيي الئاح هردجو بازحألا تءاج اذإ ىتح ؛هورفحيل نيملسملا عمجف

 : قدنخلا رفح

 كلذ ىف ةبكنلاو «قدنخلا رفح ىف اوكرتشي نأ نيعمجأ ةنيدملا لهأ ىلع ناك - 4
 . قرفي ال مط اذإ رشلا نإف ؛«صخت الو نيعمجأ ةنيدملا لهأ معت ماعلا موجهلا

 رذعلاف ءماسجألا فعض ناك امو ءفعضلاب نورذتعيو ؛فلختلا ىف نونذأتسي نيقفانملا نكلو
 . ناميإلا فعض ىف مهرذع ناك امنإ «هيف

 ال مهنأل ءاذاول نوللستي اوذخأ «ةديدشلا تدتشا امدنع مهنكلو ؛ةوعدلل اوباجتسا نم مهنمو
 ىتلا ةنيدملل ذاقنإ كلذ ىف ناك ولو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةرصن ىف اوكرتشي نأ نوديري
 : مهيف ىلاعتو هناحبس لاق دقلو « نيكرشملا ديب برخت نأ نم مهيوؤت

 اوبهذي مل عماج رمأ ىلع هعم اوناك اذإو ؛هلوسرو هللاب اونمأ نيذلا نونمؤملا امنإ)
 كونذأتسا اذإف ءهلوسرو هللاب نونمؤي نيذلا كئلوأ كنونذأتسي نيذلا نإ «هونذأتسي ىتح
 ال + ميحر روفغ هللا نإ هللا مهل رفغتساو ؛مهنم تفش نمل نذأف مهنأش ضعبل
 نوللستي نيذلا هللا ملعي دق ءاضعب مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا ءاعد اولعجم
 « ميلأ باذع مهبيصي وأ ةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف ءاذاول مكنم

 ارتد
 نم ةياكن دشأ كيناك اهنكلو ( يرخأ تبهذو .ءادتبا نيقفانملا نم ةفئاط تفلخت كلذ عمو

 .ةدشلاب ساسحإلا ريثت ةلماع ريغ اذاول للستت تناك ذإ ؛نيلماعلا ةوق نهوتو لذخت تناك اهنأل ىلوألا
 - .ديدش بعص رمألاو «مهمئازع روخت نأ نكمي نم اوعجشيلو

 ىف دتشيو رفحي ؛مهعم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو «قدنخلا رفحل نوقداصلا نونمؤملا مدقت
 دجب لمعلا نع ىني ال وهو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص همسج دلج بارتلا رتسي ىتح «رفحلا
 .مهفعضأ الو ءءازجلا بلط ىف مهنم لقأ سيل هنأ لوقي هلاح ناسلو ؛نونمؤملا هيفعي نأ لبقي الو «بغال

 نيج حا ااا املا



 اوناكو «باحرتو رشبب نونمؤملا هيلع لبقأ دقو ءادهجم اقاش المع هتاذ ىف قدنخلا رفح ناك

 هللا ىلص ىبنلا ناكو هنودشني ىذلا زجرلا تاملك رخآ مهعم لوقي نأب مهكراشي ىبنلاو : : رجرلا لودشني

 نإ مهللا» :لوقي ناك هنأ ىوريف . مهل ءاعدلاب نينمؤملا ةمه ريثي امم هبساني ام لوقي ملسو هيلع ىلاعت

 .نونمؤملا وجري امب مئرتو «لمعلل عيجشت كلذو «ةرجاهملاو راصنألل رفغاف ةرخآلا شيع شيعلا

 ظ : نودشني مهو

 أدب انيق اف مالسإلا ىلع ادمحم اوعياب نيذلا نحن

 : اضيأ نودشنيو

 انيلص الوانقدصتالو  انيدتها ام تنأ الول هّللاو

 انيقال نإ مادقألاتِبثو 2 انيلع ةنيكس نازنأف

 انيبأ ةنق ةهدارأ اذإ انيلع اوغب دق ىلألا نإ

 ىغبني الو «راعشألا دشني ال ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ءراعشألا هذه نودشني اوناك

 نادجولا ىف ةكراشم مهعم ةيفاقلاب رهجي ناك هنكلو ؛تايبألا نم تيبلا ىف مهعباتي ناك امف .هل رعشلا

 .هلوقي نأ هل ىغبني ال ام لوقي نأ ريغ نم ساسحإلاو

 رخأب ديشنلا ىف مهكراشي هنودشني اوناك ام لك ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هئأش ناك اذكهو

 .ىفاوقلا

 . ةدوربلا ديدش موي ةادغ ىف أدتبا ذإ ةديدش ةقشمب قدنخلا رفح نرتقا دقلو -

 راصنألا نم هتباحص نيب قدنخلا نم رفحي ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مسق دقو

 . اعارذ نيعبرأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا نم ةرشع لكل لعجي ناكف نيرجاهملاو

 ىلاعت هللا هاده ىتلا ةركفلا بحاص هنأل .مهنم ىسرافلا ناملس نوكي نميف ةباحصلا فلتخا دقو

 .تيبلا لآ انم ناملس : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق دقلو .اهيلإ

 دراوم نع اوعطقنا دق ةباحصلا نم نيريثك نأل ءايفاك توقلا نكي ملو ءاقاش لمعلا ناك دقلو

 ربصلاو :ةدش لك ففخي ناك ناميإلا نكلو .عوجلاو هتوسقو لمعلا ةدش مهيدل عمتجاف «مهقازرأ

 . ةدش لك قوف ىلاعت هللا ةياعرو «لامتحا ةوق دجوي
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 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىدي ىلع ةريثك قراوخخ تثدح دق هنأ ةاورلا نم هريغو قاحسإ نبا ركذ دقو
 وهو .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باحصأ لك اهيف كرتشا ىتلا ةدشلا كلت ىف ملسو هيلع

 00000 دس
 هللا لوسر قيدصت ىف ةربع هللا نم اهيف ىنتغلب ثيداحأ قدنخلا رفح ىف ناكو :قاحسإ نبا لاق

 . نوملسملا كلذ نياع «هتوبن قيقحمو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ناك هّللا دبع نب رباج نأ ىنغلب امم ناكف ( ةبلص ةديدش ةرخص ىهو) ةيدكلا ةزجعم - اهنم
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اهوكشف ؛ةيدك قدنخلا ضعب ىف مهيلع تدتشا هنأ ثدحي
 ةيدكلا كلت ىلع ءاملا كلذ حضن مث ءهب وعدي نأ ىلاعت هللا ءاش امب اعد مث هيف لفتف ءام نم ءانإب ىتأف
 . («بيثكلاك تداع ىتح تلاهنال ايبن قحلاب هثعب ىذلاوف

 امك قاحسإ نبا ةيناثلا ركذ :ىرخأ تاياورب ةيدكلا ةلأسم تيور دقو :قاحسإ نبا مالك اذه

 نم ةيحان ىف تبرض لاق هنأ ىسرافلا ناملس نع ثدحو «ىرخألا ةياورلا ىف قاحسإ نبا لاق
 «برضأ ىنآر املف ؛ينم بيرق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرو «ةرخص ىلع تظلغف ,قدنخلا

 هب برض مث ةقرب لوعملا تحن تعمل ةبرض برضف «يدي نم لوعملا ذخأف يلع ناكملا ةدش ىأرر
 ( ناملس ىأ ) تلق .ىرخأ ةقرب هتخم تعملف «ةثلاثلا هب برض مث «ىرخأ ةقرب هتخم تعملف ىرخأ
 ؛ناملس اي كلذ تير دقوأ :لاق ؟نرطت كنأو لوعملا تحن عمل تيأر ىذلا اذه ام ىمأو تنأ ىبأب

 نإ ةثلاثا امأو «برغملاو ماشلا نيلع حتف دق هنإف ةيناثل امأو «نمييلا انيلع حتف دق هنإف ىلوألا امأ : لاق معن تلق
 . قرشملا اهب انيلع حتف دق ىلاعت هللا

 اهاور ىلوألا نأ ًاصوصخو «اعقو لق نارمألا نوكي نأ نم عنام الو :يرخألا فلاخت ةياور هله

 ىفن ؛ةداعلل قراخ امهنم ةدحاو لك ىفو (ةعقاو ةياور لكلو ؛يسرافلا ناملس اهأور ةيناثلاو رباج

 هتلعجف رخصلا تباذأ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لفت هيف ىذلا ءاملا ةحضن تناك ىلوألا
 . لامرلا بيثكك

 هل فشك ام هيدي ىلع ىلاعت هللا ىرجأ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ةيناثلا ىف قراخلاو
 دئهلا ىلإ دتمي وهو «قرشملاو (« برغم ا ىلإ اهءارو امو ماشلاو اهءارو امو نميلا ةمأ ىلاعت هللا حتفيبس هنأ هب

 : نيصلاو
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 هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم انيبن ىلع طق اهركنن نأ نكمي الو «تاداعلا قراوخ ركنن ال نحنو
 دي ىلع ىلاعت هللا اهارجأ ىتلا قراوخلا هذه نأ وهو «لبق نم هاندكأ ام ءانه دكؤن نأ بجي نكلو «ملسو
 امنإ ءاهلثمب اونأي نأ سانلا اهيف ىدحم ىتلا هتزجعم ىه تسيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم هلوسر

 مهضعب ناك ولو «هلثمب اونأي ْنَأ نكميالو «هلثمب اونأي نأ نيملاعلا ىدحت ىذلا نآرقلا ىه ىربكلا ةزجعملا

 ماهطلاو عوجلا

 عوجلا ىف دشأ ةقشمبو «هتاذ رفحلا ىف ةديدش ةقشمب نرتقا قدنخلا رفح نإ انلق - 3١

 هليبس ىف تبعت ولو هيلع نولبقي سوفنلا ءاذغ هللا ليبس ىف داهجلا نإو ءدوألا هب موقي ام ىتحو ؛هريغل

 . ميظعلا زوفلا هدنعو هللا دنع ام نوديري مهنأل ؛داسجألا تقهرأو «نادبألا

 ةدالجلاو ءسفنلا طبضو ربصلا ىف ةنسحلا ةوسألا وه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإو
 . هقوذي أم دجي ال ثيح هنطب ىلع رجحلا دشيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنإ ىتح ءعوجلا لمحتو

 تضرعف «ةرفح رفحن قدنخلا موي انإ) هيف ءاجو «ةيدكلا نع رباج ثيدح ىراخبلا ضرع دقل

 لاقف .قدنخلا ىف تضرع ةيدك هذه :اولاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اوءاجف «ةديدش ةيدك

 قوذن ال ءمايأ ةثالث انثبلو ءرجحب بوصعم هنطبو ماق مث «لزان انأ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 . (اقاوذ

 مهنيد ىف لاجرلا ءايوقأ الإ هلذيي ال ام نولذبيو «نودلاجي مهو ؛هيف اوناك ىذلا عوجلل ةروص كلت
 . ريثكلا ددعلا هنم ىذغتي ىذلا ليلقلا ماعطلا ةكرب ىف نوكت قراوخلا دج انهو «مهسوفنو

 . ماعطلا ةكرب ىف نيتياور كلذ ىف قاحسإ نبا ركذيو
 تخأ دعس نب ريشبل ةنبا لأ ١ هدنسب قاحسإ نبا ركذ : ريشب ةنبارمت ىف ةكربلا : امهالوأ

 رعاشلا ةحاور نب هللا دبع تخأ ةحاور تنب ةرمع ىمأ ىنتعد : تلاقف تثدح ريشب نب نامعنلا

 ةحاور نب هللا دبع كلاخو كيبأ ىلإ ىبهذا ةينب ىأ :تلاق مث «يبوث ىف رمت نم ةنفح ىنتطعأف ىراصنألا
 ىبأ سمتلأ انأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب تررمف ءاهب تقلطناف ءاهتذخأف امهئاذغب

 رمت اذه هللا لوسر اي :تلقف (كعم ىذلا اذه ام ةينباي ىلاعت ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «يلاخو

 . هنايذغتي ةحاور نب هللا دبع ىلاخو دعس نب ريشب ىبأ ىلإ ىمأ هب ىنتثعب
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 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىفك ىف تببصف . هتاه : :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق
 ىف حرصا هدنع ناسنإل لاق مث «بوثلا قوف ددبتف هيلع رمتلاب اعد مث «هل طسبف بوثب رمأ مث امهألم امف

 لهأ ردص ىتح «ديزي لعجو «هنم نولكأي اولعجف «قدنخلا لهأ عمتجاف ءادغلا ىلإ مله نأ قدنخلا لهأ
 : بوثلا فارطأ نم طقسيل هنإو ,هنع قدنخلا

 نب رباج نع قاحسإ نبا ركذ ؛اهعوضوم فلتحا لق ناك نإو ٠ هله هبشت ىهو : ةيناثلا

 ةهيوش ىدنع تناكو ؛قدنخلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم انلمع :لاق هنأ هللا دبع
 انل تنحطف ىّأرما ترمأف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل اهانعنص ول :تلقف «ةنيمس دج تسيل
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل اهانيوشف «ةاشلا كلت تحبذو ءازبخ هنم انل تعنص «ريعشلا نم اكيش
 لوسر اي:تلق «قدنخلا نم فارصنالا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوس دارأ هينااغللا» ملص

 نأ خراص خرصف رمأ مث معن لاق كلذ هل تلق املف حو ملسو يلع ىلع هلا ىلص هلل لوس يع
 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :تلق .هللا دبع نب رباج تيب ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم اوفرصنا

 ؛ يمسو كرب هيل اهانجرخأو سلجف ءهعم سانلا لبقأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لبقأ
 ةاشلا نأ ىأ ءاهنع قدنخلا لهأ ردص ىتح «سان مار الا ام ؛لكأ مث

 ىبنلا ىدي ىلع ىرج ةداعلل قراخ ىلع نالدي نيتلأسملا نيتاهب نيربخلا نيذه نأ كش الو
 ءانركذ ام هنم «قراوخخ نم كلذ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل مكو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 .  ةرجعهلا ىلإ هقيرط ىف وهو دبعم مأ تبب ىف هئاذغو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع هئاقل ىف

 لاعت هللا ىلسمت يتلا مهن و ةباحصلا باصأ ىذلا ديدشلا دهجلا ىلع كلذ قوف لدي ربخلا نإو
 . ماعطلا ةلق نم ملسو هيلع

 ةدارإب نيقابلا نع ماعطب مهدحأ درفني ال ناك 27 «نواعتلا لضف وهو ءماس رمأ ىلع لديو

 ' هتمكحو هيدهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 4(184 ا ا ل يا ينبني 011
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 ءاسسفمللا

 مهنم افالا غلب ريبك ددع يف اوناكو شابحألاو ةماهتو ةنانك نم اهعم نمو شيرق تلبقأ - 3

 كيليقار: ةباغز ةعينانرخألاو ترجل هسا اههنحأأ نيناكم نيب ةمور لايسأ يف اولزنو مهعم نممو

 ةدايقب نافطغ تناكو «برح نب نايفس وبأ اشيرق دوقي ناكف «ةفلتخم تادايق مهل تناكو ؛فالأ ةتس

دايقب عجشأ تناكف ءايبسن ةريبكلاب تسيل ادادعأ نودوقي داوق ةمث ناكو نصح نب ةنييع
 دوعسم ة

 . ةثامعبس مهددعو «سمش دبع نب نايفس مهدوقي ميلس تناكو ؛ ةئامعبرأ مهددعو ةليخر نبا

 يلوتي اهموق يلع ةدايق لك لعج نإو «عيمجلا اهعبتيو  ةطخلا مسرت ةدحوم ةدايق ءالؤهل نكت مل

 .عيمجلل مسرت ةماع ةدايق ةمث نوكت نأ بجي نكلو ؛هتاذ يف اديفم كلذ نوكي دقو ءمهنم لجر موقلا

 را اعيمج موجهلا نم مهنكمي ام اودجي ملف ؛ةنيدملا يلإ اوءاج مهنال اوفلتخي مل مهف نكي امهمو

 ٠ بعرلاو حيرلاب نينمؤملل هللا رصنب اهب اونم ىتلا ةميزهلا ببس ناك امو ؛نيقرفتم

 دقل ءاهءاسن اوبسيو مهيلع اوضقيوأ اوقرفيلو ءاهيلع نوريغي مهنأ نوبسحي ةنيدملا يلإ اوءاج دقلو

 دنج اومحتقي نأ نيبو مهنيب لوحي قدنخلاب اوثجوف «ةنيدملا اولخدي نأب مهل لبق ال مهأب اوتجوف

 اورب مل كلذبو ءرخآ لقعب لب «يبرع ريبدتب نكي مل اديك اوأرو ؛هلثمب دهع مهل نكي ملو «نينمؤمل

 يلإ اولخدي نأو ءاوربد ام ريغ رخأ ريبدت يلإ جاتخت اهنإ ةلهس هباحصأو دمحم ىلع ءاضقلا ةمهم نأ
 . مهددعك فيثك دنج هنم لخدي نأ نكمي ال هنإف . ناكملا اذه ريغ نم ةنيدملا

 يف نيدحوم نيجمدنم اونوكي مل نإو «مهقرفتم عمج يذلا بطخأ نب يح كرم ذئدنع
 اوناك دقو «ةظيرق ىنب مهيلإ مضي نأ نع لذاختي نأ نكمي ال ؛مهضيرخت يف حج اذإ هنإو «مهتدايق

 ءارهاظ نكي مل نإو «ةكرحلا يف يعس مهل ناك امبرو , مهل لابولا نوديريو . نينمؤملل لئاوغلا نونمتي

 «مهقيرط نع ةنيدملا يلإ اذفنم اودجيلو ءمهب عيمجلا طيحي دقو « نينمؤملا ءارو اونوكيل يبح مهيلإ للست

 ٠ مهلفسأ نم ةظيرق ونبو «مهقوف نم نوكرشملا نوكيو ؛مهعم اولمعيو

 مهيف ىلاعت لاق امك دوهيلا نأشك ةايحلا يلع نيصيرح اوناكو نورماغي نمم ةظيرق ونب نكي مل

 01 ةرقبلا ١ (ةايح ىلع سانلا صرحأ مهندجتلو)

 هللا ىلص هللا لوسر عداو يذلا «يظرقلا دسأ نب بعك مهريبك يلع بطخأ نب يبح لخد

ءافينع ادر ءادتبا هدر دقو ءهدهاعو هموق يلع ملسو هيلع يلاعت
 تدهاع لق ىنإو «موئشم ؤرما كنإ :هل لاقو 

ءافو الإ هنم رأ ملو ءهنيبو ينيب ام ضقانب تسلف ءأدمحم
 .بابلا هل حتف «هتعاجشب ضرع نأ دعبو ءاقدصو 
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 7 ايت كلدبكلإب ل ل بنتو ريا بببت ايبود ب لحادح روع ودحر عليج ا

 يبكى ب دي إكتب با ويج وح وبث ونتوب ربحا زج تب ربح يح يح يجن
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 5 0 نا ىلع فو مدر نم ليسأل مجسم مه يح

 : هعم نمو أدمحم اولصأتسي ىتح اوحربي الأ يلع ينودقاعو ىنودهاع لق

 ( اهؤام لزن دق باحسب يأ ) هؤام قاره دق ماهجبو ,رهدلا لذب هللاو ينتثج : بعك هل لاق
 . اقدصو ءافو الإ دمحم نمرأ مل ينإف

 «بلطي امل د | عم يح براغلا را لتفيو ؛ لوقلا لياحتي يبح لي -

 00 ياا هدو

 : رس سم يح ا و

 ؛هسفن يلع هنم اصرح الإ كسمتلا ناك امو (هتميش نم وهو . دهعلا ضقنف 4 «بعك نأمطا

 . ةليصأ هيف ةوادعلاو ؛ ل

 بي ( يبح نيبو
 نم يتؤي ال يذلا صيرحلا رذحلا وهو ٠ ؛ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا يلإ ربخلا لصو نكلو

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ةلفغ

 ايس ةظيق ين لإ رأت نملك خلا نركي قتسي نأ ملسر هيلع يلعن هللا يلص ين داو
 نص لا 0 ع وا لاك يسرا

 نال ابن / يا يامي قرا يلطارنك
 اوركنأو ؛ ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر نماولان ' , لاح ثبخأ ىلع مهودجوف مهيلإ اوبهذ

 هيلع ىلاعت هللا يلص هللا لوسر نم نيركنم اولاقو ؛ دقع الو دمحم نيبو اننيب دهع ال : :اولاقو دهعلا
 كنع عد .: دي يس يو يبل اب يبا عسر

 )ل ا للفلل
 الأ

 16 دددتنتحل
 7 ل للا لك رييسلا متاخا

 يو احح احح كح احح احح احح ااا حاحا ااا ااا اا ا اا اا ااا اا ااا ا ااا



 هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسرل اركذو «ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر يلإ نادعسلا داع

 . نيملسملا داضعأ ىف كلذ تفي ال ىتح هحيرصب ال «لوقلا نحلب نكلو «مهردغ ملسو

 نولوقي نيملسملا لخاد ىف نوقفانملاو «لفسأ نم دوهيلاو يلعأ نم نوكرشملا ءاج - 17

 اونظو «نينمؤملا ءافعض بولق تلزلزو «قافنلاو ةميزهلاو ددرتلا حور سوفنلا يف نوعضيو « مئازعلا لونهويو
 ىرسك زونك لكأن نأ انذعي دمحم ناك :'ي هلا ف لا اح بلا ؛نونللا هللاب
 كنلوأ نم فلختلا يف نذأتسي نم دجوو « طئاغل يلإ بهذي نأ هسفن يلع نمأي ال م ل (رصيقو

 نم الم يلع كلذو ءودعلا نم ةروع أنتويب نإ هللا لوسر اي :مهضعب لاق ىتح ؛مهناميإ يف فاعضلا

 . انراد ىلإ عجرن نأ انل نذأف ,هموق لاجر

 يف ام فصيف «مهراثآو بازحألا نع ىلاعت هللا مالك وه لوهلا اذه يف سوفنلل ريوصتلا غلبأ نإ
 : هناحبس لوقي ءرودصلا تاذب ميلعلا سفنألا

 احير مهيلع انلسرأف دونج مكتءاج ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذا اونمأ نيذلا اهيأي)
 نمو ؛مكقوف نم مكوءاج ذإ * اريصب نولمعت امب هللا ناكو اهورت مل ادونجو

 ١ «انونظلا هللاب نونظتو رجانحلا بولقلا تغلبو راصبألا تغاز ذإو «مكنم لفسأ
 : مهبولق يف نيذلاو نوقفانملا لوقي ذإو *اديدش الازلز اولزلزو نونمُوملا يلتبا كلانه

 | ماقم ال « برثي لهأي ٠ مهنم ةفئاط تلاق ذإو *ارورغ الإ هلوسرو هللا اندعو ام ضرم
 ( ةروعب يه امو ( ةروع انتويب نإ نولوقي ' يبنلا مهنم قيرف نذأتسيو ) أوعجراف ؛ ؛مكل

 : اوقبلت امو « اهرتآل ةنتفلا اولكس مث اهراطقأ نم مهيلع تلخد ولو *ارارف الإ نوديري نإ

 : هللا دهع ناكو رابدألا نولوي ال لبق نم هللا اودهاع اوناك دقلو # اريسي الإ اهب

 ١ الإ نوعتمت ال اذإو «لتقلا وأ توملا نم متررف نإ رارفلا مكعفني نل لق *الومسم
 ١ ؛ةمحر مكب دارأ وأ أءوس مكب دارأ نإ هللا نم مكمصعي ىذلا أذ نم لق #*اليلق

 نيلئاقلاو ءمكنم نيقوعملا هللا ملعي دق *اريصن الو ايلو هللا نود نم مهل نودجي الو

 0 فوخلا ءاج اذإف مكيلع ةحشأ #*اليلق الإ سأبلا نونأي الو انيلإ مله مهناوخإل

 ةوخلا بهذ اذإف ٠ ا نب هيلع يشب مد مهنيعأ "م كيلإ الورظني

 و 5 بازحألا تأي نإ إو اع مل بازحألا لوبسحي #أريسي هلل يلع كلذ ناكو

 دقل *اليلق الإ اولتاق ام مكيف اوناك ولو « مكئابنأ نع نولأسي بارعألا ىف نوداب مهنأ
١ 
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 هللا ركذو رخآلا مويلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك
 هلوسرو هّللا قدصو «هلوسرو هّللا اندعو ام اذه اولاق بازحألا نونمؤملا ىأر املو *اريثك
 مهنمف هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نينمؤملا نم *اميلستو اناميإ الإ مهداز امو

 مهقدصب نيقداصلا هللا ىزجيل #اليدبت اولدب امو رظنني نم مهنمو «هبحن يضق نم
 نيذلا هللا درو *اميحر اروفغ ناك هللا نإ ءمهيلع بوتي وأ ءاش نإ نيقفانلا بذعيو
 * ازيزع ايوق هللا ناكو لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو ءاريخ اولاني مل مهظيغب اورفك

 بعرلا مهبولق يف فذقو ءمهيصايص نم باتكلا لهأ نم مهورهاظ نيذلا لزنأو
 , اهوثطت مل اضرأو مهلاومأو مهرايدو مهضرأ مكئروأو * اقيرف نورسأتو نولتقت اقيرف
 . (37: 5 - بازحألا ) « اريدق ءيش لك ىلع هللا ناكو

 هيلع ىلاعت هللا يلص يبنلا ةدارإ تنهو لهف « لوهلا كلذ يف سوفنلا لاحت فصو قدأ اذه

 وهو « لوسرلا مزعب ةبهألا ذحخأيو ؛ رومألا ربديو يلاعت هللا رصنب نمؤي ناك لب « هتميزع تفعضوأ ملسو
 . نينمؤملا نم هعم نمل لثملا برضف « لسرلا نم مزعلا يلوأ نم

 يأ « مطأ يف نوكت نأ ءاسنلاو يرارذلاب رمأو «نيلتاقملا نم فالآ ةثالثب ناديملل مدقت - 65

 يلع عزف يف نودهاجملا نوكي اليكلو « ةظيرق ينب نيع تحن اونوكي اليكل نوصحلاك نوكت ةنيتم نابم
 . ةرغ مهنم اوبيصي اليكلو مهتيرذو مهئاسن

 ماقأف « اهيلع اوضقني نأ ةيشخ ةنيدملا يلع ةسارح عضو ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا نإ
 .دوهيلا نم نيِنمُوملا ةسارحل يرخأ ةئامئالث ىلع ةثراح نب ديز ماقأو ؛لاجرلا نم ةئام يلع ملسأ نب ةملس

 نوركميو# ةديكم برحلاو « ةديكملا ذاختا نم دبال ناكو « نيكرشملا نم ارذح هلك كلذو

 نيكرشملا لذخي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع دارأف 7١(. - لافنألا ) نيركاملا ريخ هّللاو هللا ركميو
 نم اهعم نمو نافطغ عمطي نأ دارأف « مهيقاب نع نولختيف ' ميهضعب يف عمطلا ةراثإب سعي نع مهضع

 امهيلإ بلطف ' ؛ مهداوق نم ةثراح يبأ نب فوع نب ثراحلا يلإو نصح نب ةنبيع يلإ لسرأ ؛ دج
 مهبناج نم باتكلا اوبتكو ءاودوعي نأو «مهنم اعمط كلذ اولبقف «ةنيدملا رامث ثلث اوذخأي نأ يلع ةحلاصملا
 نم كلذ مزعي نأ هنكمي ال هنأل ,حلص ةميزع الو ةداهش ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا نم نكي ملو
 ىلإ ثعب نأ ضرعلا كلذ ناكو «باتكلا ءاج نأ دعب نم ميرا رع مايو راف لهأ ةروشم ريغ

 رو كايا را يرام يدور نا باسو
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 هللا يلص لاق ؟هب لمعلا نم انل دبال هب هللا كرمأ ءيش مأ هعنصتف هب رمأ هللا لوسر اي:هلالاق

 سوق نع مكتمر دق برعلا تيأر يننأل الإ ء كلذ عنصأ ام هللاو « مكل ههنصأ ءيش لب :ملسو هيلع يلاعت
 ! ام رمأ يلإ مهتكوش مكنع رسكأ نأ تدرأف « بناج لك نم مكوبلاكو « ةدحاو

 هللا دبعن ال ناثوألا ةدابعو ءهللاب كرشلا ىلع ءالؤهو نحن انك دق هللا لوسر اي :ذاعم نب دعس لاق

 انادهو ءمالسإلاب يلاعت هللا انمركأ نيحفأ ءاعيب وأ ءارش الإ ةرمث اهنم اولكأي نأ نوعمطي ال مهو «هفرعن الو

 هللا مكحي ىتح فيسلا الإ مهيطعن ال هللاو ؛ةجاح نم اذهب انل ام هللاو ء انلاومأ مهيطعت كبو هب انزعأو «هيلإ

 نم اهيف ام احمف ةفيحصلا دعس لوانتف . كاذو تنأف :ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر لاق

 . تناك نإ « حلصلا ةدارإ تهتنا كلذبو « باتكلا

 : نيميظع نيرمأ حلصلا ضرع دافأ دقو

 دقو ةميزعلا لح نكس اذإ عمطلاو ؛ لئابقلا نم اهعم نمو نافطغ عمطأ كلذ نأ : امهيناث

 اومهو «فالخ نييشرقلا نيبو مهنيب يرجو راصحلا لوطب اولملمت مهنأ « عامطإلا كلذ يلع بترت

 مهب اوءاج نم نيبو شيرق نيب ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا لذخ ضرعلا اذهب - د

 نوكي نأب يضر نم هيلإ يلاعت هللا قاسو « نيكرشملا نيبو دوهيلا نيب لذخي نأ يبو « بارعألا نم

 . ليذختلا كلذ ناسل

 مل يموق نإو « تملسأ دق ينإ هللا لوسر ي :لاقو دوعسم نب ميعن وه نافطغ نم لجر ينأ دقف

 لذخف دحاو لجر انيف تنأ امنإ :ملسو هيلع يلاعت هللا يلص لاقف ءتكش امب ينرمف يمالسإب اوملعي

 . ةعدخ برحلا نإف «تعطتسا نإ انع

 مكلاومأ هيف مكدلب دلبلا «متنأك اوسيل نافطغو اشيرق نإ ءمكنيبو ينيب ام ةصاخو مكايإ يدو متفرع
 دمحم برحل اوءاج دق نافطغو اشيرق نإو « هريغ يلإ هنم ولم نأ يلع نوردقت ال « مكؤاسنو مكؤانبأو

 ( ريغ ناك نإو اهوباصأ ةزهن اور نإف « هريغب مهؤاسنو مهلاومأو مهدلبو ؛هيلع مهومترهاظ دقو هباحصأو
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 .هوزجانت ىتح ادمحم مهعم اولتاقت نأ يلع مكل ةقث يي لا

 .ابذاك نكي ملو «شيرق نع مهليذخت دصقلا ناك نإو «ةظيرق ينبل قدص هيبنت اذه ناك

 ءادمحم يقارفو ءمكل ىدو متفرع : لاقو « شيرق دئاق برح نب نايفس يبأ يلإ دعب نم بهذ

 اوملعت :لاق «لعفن : اولاقف ! ينع اومتكاف ٠ ؛مكل احصنه هومكفلبأ نأ اقح ىلع تأ دق رمأ ينغلب دق هنإو

 ؛ انلعف ام ىلع انمدن دق انإ مهلا اولسرأو ءدمحم نيبو مهنيي اميف اوعنص ام يلع اومدن دق دوهي رشعم نأ

 برضتف « مهكيطعنف مهفارشأ نم الاجر نافطغو شيرق نم نيتليبقلا نم كل ذخأن نأ كيضري لهف
 نوسمتلي دوهي مكيلإ تثعب نإف « معن نأ مهيلإ لسرأف « مهلصأتسنف يقبي ام يلع كعم نوكن مث مهقانعأ
 . ادحاو الجر مكنم مهيلإ اوعفدت الف « انه ر مكنم

 . شيرفل لاق ام لثم مهل لاقف نافطغ يلإ جرخ م

 ضهنتسي لهج يبأ نب ةمركع نايفس وبأ لسرأ «كردملا يقتلا ملسملا كلذ نم ريذحتلا اذه دعب
 ادمحم زجانن ىتح لاتقلل اودغاف «رفاحلاو فخلا انم كله دق « ماقم رادب انسل انإ :مهل لاقو لاتقلل ةظيرق
 ثدحأ دق انضعب ناكو ءائيش هيف لمعن ال : اولاقو ءاورذتعاف «٠ تبس موي مويلا ناكو «هنيبو اننيب امم غرفنو
 انهر انوطعت يتح ءادمحم مكعم لئاقن نيذلاب كلذ عم انسلو ... مكيلع فخي مل ام هباصأف ءاثدح هيف
 مكيلع دتشاو برحلا مكتسرض نإ يشخن انإف ءادمحم زجانن يتح ءانل ةقث انيديأب نونوكي ماجر
 ش تيتا ل اطر ا داك ديو لجبل ءانوكرتتو مكدالب يلإ اورمشتت نأ « لاتقلا

 ديرت يهو ؛لوقت اميف ةعجرلا نم انمأ اهسفنل ذخأت نأ ديرت ةظيرق يغب نأ شيرف تكردأ اذكه

 ام ليذختلا دشأو ؛ ؛مهنيب ليذختلا نم ديرأ ام مت كلذبو . اهنيمأت نوديري ال مهنأ ةظيرق تكردأو ؛ مهلتق

 . قيرف لك ننظتي نأو ةقثلا دقفب نوكي

 اهب يتلا نيملسملا مطأ يلع نويعلا نوثبي اوناكف « مهيغ يف اورمتسا كلذ عم نيقيرفلا نكلو
 . هباحصأو ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا نم اولانيو , مهيلع اوضقنيل « ءاسنلاو يرارذلا

 هيلع ىلاعت هللا يلص يبنلا ةوادع نكلو «نيقيرفلا نيب ةقثلا دقف يفف ءرثأ ليذختلل ناك اذإف
 يااا يهاتابااتدا نقدا غ0 أم ملسو
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 ىهبنلا لآ مطأ لوح توهيلا نم نيع
 مطأ يف ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا ةمع بلطملا دبع تنب ةيفص تناك - 7

 ,ةظيرق تبراح دقو «نصحلاب فيطي لعجف « دوهي نم لجر انب رمف « ةيفص تلاق «لزن دق باجحلا
 فيطي هنأ نم بلطملا دبع ةنبا تملعف « ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر نيبو اهنيب ام تعطقو
 .اذه نأ « ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا نيبو اهنيب ام تعطق ةظيرق نأ نمو « ءاسنلاو يرارذلا نكاسمب

 . ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا تاروع ديريو «نيملسملا يلع نيع لجرلا

 يلاعت هللا يلص هللا لوسرو ؛ انع عفدي دحأ مهنييو اننيب سيل « رعاشلا ناسحل ةيفص ةديسلا تلاق

 يدوهيلا اذه نو « تآ اناتأ نإ ءانيلإ مهنع اوفرصني نأ نوعيطتسي ال مهودع روحن يف نوملسم او ملسو هيلع

 هللا لوسر انع لغش دقو ءدوهي نم انءارو نم انتروع يلع لدي نأ هنمآ ام هللاو ينإو «نصحلاب فيطي
 ؛بلطملا دبع ةنب اي كل هللا رفغي : ناسح لاق : هلتقاف هيلإ لزناف « هباحصأو ؛ملسو هيلع يلاعت هللا يلص
 تذخأ مث ( اهطسو تدش يأ ) تزجتحا ائيش هدنع رأ مل الو .اذه بحاصب انأ ام تفرع دقل هللا

 ؛ نصحلا يلإ تعجرو هنم تغرف املف « هتلتق يتح ءدومعلاب هتبرضف هيلإ نصحلا نم تلزن مث ءادومع
 ةجاح نم هبلسب ىلام :لاقف «لجر هنأ الإ هبلس نم ينعنمي مل هنإف «هبلساف هيلإ لزنا ذاسح اي : تلقف
 ظ . بلطملا دبع ةنباي

 ؛هنع هللا يضر ناسح لاحل الو هللا دسأ ةزمح تحأ ةعاجش تبثنل ال ةصقلا هذه انركذ دقو

 . مهتبيغ يف ةباحصلاو يبنلا رود اونأي نأ يلع نيصيرح دوهيلا ناك فيك اهنم ملعنل ءاهانركذ نكلو

 : عيمج نم هنأو «ةدعلا ةرثكو ددعلا ةرثكب كرشلا شيج زتعي : ناشيجلا يقالت -
 , قيرط نم اهيلع ضاضقنالا عيطتسي هأو ؛ةنيدماب طبحي نأ ةظيرق ينل هتفلاحمب عاطتما هب تعيو «برعل

 ةدحوم ةدايق ةملك دجوي ال «داوقلا ددعت نأ ذإ «هتملك قرفتب ءافعض هيف نأب هبنتي مل نكلو :ةئافلح

 ؛ةدحتملا ةلقلا اهنم ريخ ةقرفتملا ةرثكلا نأل ءائيش مهترثك مهنع ينغت ال كلذبو ءدحوملا موجهلا نسم
 ا يس يووم
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 ىف فالآ ةتس مهتدعو نافطغل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عامطإ نم ناك ام كلذ قوفو

 حلصلا رمأ ناك نإو «مهدضع ىف تفيو «مهعمط ريثي كلذ نإو ؛ةنيدملا رامث ثلث هيف نوذخأي حلص

 . قلغي مل حوتفم هباب نكلو «هيف تبي مل

 نإو ءمهعم فلاحتلا ىف ةدئاف ةمث لعجي مل ىذلا ةظيرق نيبو مهنبي ةقثلا دقف كاذو اذه قوف مث

 هللا ىلص ىبنلا رود ىلع موجهلا لواح نم مهنم ناك امبرو «نينمؤوملا نيب رعذلا داجيإ ىف اولمع دق اوناك
 'ء ةنيدملا ىف ثبنت مهنويع انيأر دقو «ماركلا هتيب لآو ملسو هيلع ىلاعت

 هيف نيقفانملا نم ةدشلا هتصلخ دقف «ناميإلا لهأ شيج امأ ءمهعم نمو نيكرشملا شيج اذه

 نينمؤملا نم) : مهيف هللا لاق نم الإ هيف سيلو ءايفاص اصلاخ ناكو ءاولزلز نيذلا نم ناميإلا ءافعضو

 اولدب امو ءرظنني نم مهنمو هبحن ىضق نم مهنمف ؛هيلع هللا اردهاع ام اوقدص لاجر

 .(7317 - بازحألا) «اليدبت

 قدنضخلا زايتجا
 . لهأ اونوكي ملف هنوفرعي اونوكي مل ذإ «قدنخلاب نيكرشملا نم نوعمجتملا ءيجوف - 4

 اوضقني نأ نيبو مهنيب لوحي ادس هوأرو «لبق نم انرشأ امك اهدياكمو اهريبدت اوفرعف «ةيعامج بورح
 . مهل فده لوأ شاط كلذبو ءاعالنقا اهنم مالسإلا اوعلتقيف «ةنبدملا ىلع افناكتم اعمج

 ىبا نب ةمركع مهنمو اهمحتقي نأ مهناسرف صعب عاطتسا دقف هنم ةرغ اودجو مهضعب نكلو

 نخلأو اردب رضح ىذلا بوهرملا ىبرعلا ىرماعلا دو دبع نب ورمعو ؛موزخم ىنب ضعبو ؛لهج
 ءافشل ءاج هنأ ملعيو «هناكم ىريل املعم قدنخلا موي جرح لقو «هحارجل دحأ موي رضحي ملو «حارجلاب

 ا .هظيغ

 نيترم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هدرف هل جرخي نأ ىلع دارأو «ةزرابملل ايدانم جرخ دقو

 لجر كوعدي الأ هللا تدهاع تنك دق كنإ «ورمع اي :ىدهلا ىلإ ايعاد ىلع هل لاق ايقتلا املف

 . امهريخ هنم تذخأ الإ نيتلخ ىدحإ ىلإ شيرق نم

 .لجأ : ورمع لاق
 .كلذب ىل ةجاح ال :لاق .مالسإلا ىلو هلوسرو هللا ىلإ كرعدأ ىف ىلع لاق

 انلللللنلللللا كيييلي ل لا ا ا

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ حج
يي يمة

 ا
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 هل لاق «كلئقأ نأ بحأ ام هللاوف «ىخأ نباي مل :هل لاقف .لازنلا ىلإ كوعدأ ىنإف : ىلع لاق

 ءاقلل لزنو .هرقعو (هسرف نع محتقأو كلذ دنع ورمع ىمحف «كلتقا نأ 5 هّللاو ىنكل :ىلع

 .الجار الإ ايلع لتاقي نأ ىبأف ءالجار ناك ايلع نأ رهظيو ؛ىلع

 سأر تحرجو اهتقرتخا اهنكلو ؛هتقردب ىلع اهاقلت ةبرض برضو الواجتف ؛ ىلع ىلع لبقأ مث

 ظ .هلتق دق هنع ىضر ايلع نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 :باطخلا نب رمع هل لاقف «للهتي ههجوو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر وحن ىلع لبقأ

 نبأ تييحتساف ؛هتءوسب ىناقتاف ؛ هتبرض : ىلع لاق ءاهنم ريخ عرد برعلل سيل هنإف ,هعرد هتبلتسا له

 ىبنلا مهاطعأت ؛هنومدقي لامب هنامثج نوبلطي اولسرأف هنوزعي نيكرشملا نيب اميظع ناك هنأ رهظيو

 .ىتوملا نمث لكأن ال اننأل مكل وه : لاقو ءهايإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 | نب دلاخخ مهيف تاياورلا ضعب ىفو ؛هريغو «ةمركع مهيفو قدنخلا اوزاتجا دق نيذلا كئلوأ ناك

 اوثبلي ملو ءطق ةزرابم ىف مزهي مل ليق امك ناك ىذلا دو دبع نب ورمعو ىلع نيب ناك ام اوأر دق «ديلولا

 نونمؤملا هامرو «قدنخلا ىف طروت ةريغملا نب هللا دبع نب لفون نأ هخيرات ىف ريرج نبا ركذ دقو

 ؛ماوعلا نب ريبزلا هلتق ىذلا نأ ىورو «هلتقو ىلع هيلإ لزنف ءهذه نم نسحأ ةلثق :لوقي لعجو ةراجحلاب

 | ال لاقو ؛لام ريغ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هاطعأف «لام ريظن ىف هلتق دعب هتنج شيرق تبلطو

 ظ "لا . ىتوملا نمث لكأت

 نينمؤللا تويب ىلع موجهلا
 قيض ناكم نم قدنخلا اوزاتجا نيذلا اهمجه ىتلا ةمجهلا دعب امئاق راصحلا رمتسا - 8

 ةبهرلا مث «ىرماعلا دو دبع نب ورمعو ؛ىموزخلا لفون امهو ءهيف نيكرشملا نم نانثا لئق دقو « عفترم ريغ

 ( دقو ءاضيأ ىمرلاب مهنولاني نوملسملاو «ليسلاك ارمهنم شيجلا نم لبنلا ناكو «هزايتجا نم كلذ دعب

 ذاعم نب دعس وه ناك سداسلاو اولتقف اوبيصأ ؛ةسمخ نيملسملا نم لتقو «لبنلاب دحاو مهنم لتق

 | دعسو ؛ةديدشلا تقو ىف دهعلل مهتنايخ ارأرو ؛ةظيرق ىنب ىلإ ابهذ نينثا ىناث ناك ىذلا ليلجلا ىباحصلا

 ىف مهس هباصأو «نيتيراع اتناك هاعارذف ؛ةغباس ريغ عردب ناديملا ىلإ جرخ دق ناك هنع هللا ىضر
 ال
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 ىضر شاعف مهردغ ءازج ةظبرق ىنب ىف ىري نأ دعب الإ تومي الأ ىلاعت هللا اعد هنكلو ؛هتبثأ هلحكأ
 . ايضرم ايضار هيلإ ىلاعت هللا هضبق مث مهيف مكاحلا وه ناك ىتح «هنع ىلاعت هلل

 ىلإ اولصي نأ نع اوزجع ذإ «نيكرشملاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيب اذإ ةشوانملا تناك
 . قربت فويس مهعمو ؛هئأرو نم هنأوخإو ىلع نم نوقداصلا نونمؤملاو ,مهمامأ قدنخلاو نينمؤملا

 كلذ نإو «ةنيدملا لفسأ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تيب ىلع موجها الإ مهل نكي ملف
 نظلا نإو ؛هبناج نم ةنيدملا ىلإ كرشلا ءيجي نأ نكمي ىذلا بناجلا وهف , ةظيرق بناج نم رهظي امك

 رأثاولانيلو ءمهظيغاوفشيلو ؛مهلجأ نم قاثيملا اوضقن نيذلا مهئافلحل ادييأت هب اوماق نيذلا مه ةظيرق ىنب نأ
 مهردغو ؛دهعلا ضقنو ءادتعالاب وه امنإ مهباصأ ام ناك نإو ؛مهناوخإ نم عاقنيق ىنبو ريضنلا ىنب
 1 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب

 هللا ىلص هللا لوسر لزنم وحن اوهجو» ىسوم نب ةبقع نع القن هخيرات ىف ريثك نبا لوقي

 ؛ليللا عم ةبيتكلا تأفكناف ءاودارأ ام وحن ىلع ةالصلا اولصي نأ ( هع اوناك نيذلا هباحصأ نم دحأ الو

 مهروبقو مهبولقو مهنوطب هللا ًالم ةالصلا نع انولغش :لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ىورو
 . (اران

 ظ :مهولتاق نيذلا مه ةظيرق ىنب ةنايخ نم نينمْوملا ةسارح ىلع اوناك نيذلا نأ ديفي ربخلا اذه نإو
 تويب نم اميش اولاني ملف مهودرو ءراربألا نيدهاجلا كئلوأب قحل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأو

 .اليدبت اولدب امو «هيلع ىلاعت هللا اودهاع ام اوقدص نيذلا نينمؤملا نم

 اهبكترا ىتلا ىربكلا ةميرجلا ىه كلتو «ةنيدملا ىف تويبلا اوجعزأ دقف «مهلانم اولاني مل اوناك نإو
 نأو «ءالبلا دادتشا ةرامأ كلذ نإو ؛مهدعب نم مهباقعأو مهفالسأ نأشك قاثيملل مهضقنب نويظرقلا
 .ةعقوملا هذه ىف ةنسلا حاحص ىف تبث دق برغملا تقو ىف برغملاو رصعلا ةالص نيب عمجلا

 نأ هّللا دبع نب رباج نع ىراخبلا ىف امك هتغيصو ؛ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسمو ىراخبلا هاور دّقف

 هللا لوسر اي :لاقو «شيرق رافك بسي لعجف سمشلا تبرغ ام دعب قدنخلا موي ءاج باطخلا نب رع
 (اهتيلص ام هللاو 9 ملسو هيلع ىلاعت هلا ىلص ىبنلا لاق «برغت سمشلا تداك ىتح ىلصأ تدك ام
 تبرغ ام دعب رصعلا ىلصف ءانأضوتو «ةالصلل أضوتف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم انلزنف
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 رذعل لنيك هزاجأو «برحلا رذعل ريخأت عمج نيتالصلا نع عمجلا زاوج ىلع لدي اذه نإو

 . هريغلو برحلا

 هنباجتساو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاعد

 مكلبق نم اولخ نيذلا لثم مكنأي امو «ةئجلا اولخدت نأ متبسح مألا -4

 الأ هللا رصن ىتم هعم اونمأ نيذلاو لوسرلا لوقي ىتح ءاولزلزو ءارضلاو ءاسأبلا مهتسم

 1١4(. -ةرقبلا) ؟بيرق هللا رصن نإ

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تيب اوزغي نأ ةظيلغ ةبيتكب اومه نإو «ةنايخلا كلت

 ةديدس درب لايل ىف كرشلا شيج ناك لب «مهذحو نينمؤملا ىلع ةديدشلا نكت مل هنإ معن

 نايفس وبأ لاق ىتح ضعبب مهضعب نظلا ءوس مهباصأو - رفاحلا فجو «دازلا لف دقو ' يو

 لاح تناك .ةظيرق ونب انتفلخأو «فخلاو عاركلا كله دقل «ماقم رادب متحبصأ ام هللاو مكنإ مهملكتم

 ىبنلا نأو « ؛مهعجشي هللا دنع اميف ءاجر الو «مهيزعي ناميإ الف مهريغ امأ «ناميإلاب ربصلل ةلباق نينمؤملا

 ةضوفم ةيوبن ةيعدأ ةدع ةعقاولا هذه ىف هنع تيورو «هبر ىلإ هاجالا مئاد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 .« مكل بجتسأ ىنوعدا 7 : ىلاعت لاق امك ةباجتسالا تناكف ترركت ؛ةعراض

 « انتاعور نمأو ءانتاروع رتسا مهللا ١ : لاق هنأ دمحأ مامإلا هاور ام ةدشلا هذه ىف هئاعد نم ناكو

 مهللا ىادعألا مزهأ باسحلا عيرس «باتكلا لزنم مهللا ١ ىراخبلاو ملسم نامامألا هأور أم هئاعد نمو

 . ( مهيلع انرصناو مهلزلزو مهمزها

 زعأو «هدنج زعأ ءهدحو هللا الإ هلإ ال١ :لوقي ناك هنأ ةريره ىبَأ نع ىراخبلا هاور ام هئاعد نمو

 . (هلعب ءيش الف «هذحو بازحألا بلغو («هدبع

 رهطأ ةدابع ىأو «ةدابع ءاعدلاو «لوسرلا نم ةباجتسالاب قحأ نمو ؛هلوسرل ىلاعت هللا باجتسا دقو

 . لوسرلا ةدابع نم صلخأو ىققنأو
 ىف بعرلا ثبت ةرهاطلا هللا حاورأو «ةدوربلا ديدش درب موي ىف ةيناع ارصرص احبر مهيلع هللا لسرأ

 لب اهيف اوننظتو اهيف ةظيرق تننظتو «شيرق نع نافطغ تلذاختف ؛ يو نو

 . مهضرأ ىلإ ريضنلا ىنب دري نأ ىلع حلصلا هيلإ نوبلطي لوسرلا ىلإ اولسرأ مهنأ ىور
 ايف مم ما ل م ااا ا اا ا ا ا ذالا2<01 20 7

 س ١ 3 | . ا
 مالا

 1 راس 3
 اى

 احح اح شح

 ق1

 يالا



 ووو سود جو وج وو جوت حج او سونج جوج جوت جورج جر وجورج ىو جرح سوو سوو جوج جوج و وج جا وج سوو و ب حج جا جوت حوت ب واو ح حو نا حو حا شبح ا

 نم انيق :لوقي نايفس ابأ نأ ىتح ؛مهجعزت حيرلا تءاجو ؛مهبولق نكس دقو فوخلا مهءاج
 : لح رم ىنإف ءاولح راف ؛ءانب انل كسمتسي الو ران انل موقت الو ءردق انل نئمطت ام !نورت ام حيرلا ةدش

 . مهعاتم مهئارو نم اوكرتو «نيلوذخم نيروعذم اولححر
 نب ورمع مهيف ةثالث مهنم نونمؤملا لتقو «ةتس نينمؤملا نم لابنلاب اولتق دف «نينمؤملا نم اولان امو

 : لبق نم هانولت ذإ ةوالتلا رركنو «ةعقاولا ماتخ نايب ىف ىلاعت هللا ركذ ام لقننلو

 ؛لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو ءاريخ اولاني مل مهظيغب اورفك نيذلا هللا درو)
 .( ؟0- بازحألا ) «اريزع ابوق هللا ناكو

 هللا ةمعن اوركذا اونمأ نيذلا اهيأي) : اهجئاتن نايبو ؛:ةصقلا فصو ءانثأ ىف ىلاعت هللا لاق
 امب هللا ناكو ءاهورت مل ادونجو احبر مهيلع انلسرأف دونج مكتءاج ذإ ؛مكيلع

 .4 اريصب نولمعت ظ

 اهنأو ءروبثلاو ليولاب تدانو ءاهلك ص211 1 1 2ةية40ةيويو
 دقو «مهسوفن ىف نيبرطضمو «ناديملا ىف نيمزهنم «نيبم نارسخب اوءابف «هنطوم نم مالسإلا ةعلتقم
 . اوأر ام ىربكلا مهبر تايآ نم اوأر

 ةملس ىبأ عم هئعبو اباتك نايفس وبأ بتك شيرق تلم امل :يدقاولا ىزاغم باتك ىف ءاج دقن
 : هيف ءاج .ىنشخلا

 ءانعمج ىف كيلإ ترس دقل «لبهو ةلئانو فاسأو ىزعلاو تاللاب فلحأ ىنإف ؛مهللا كمساب
 تيل «قدانخو قياضم تلعجف ءاناقل تهرك دق كانيأرف «مكلصأتسن ىتح ءادبأ كيلإ دوعن الأ ديرن ال انإو

 . ءاسنلا هيف رصتنت دحأ مويك مويانم مكلف ؛مكنع عجرن نإف ءاذه كملع نم ىرعش
 : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بتكف

 .رورغلا هللاب كرغ دقو ؛كباتك ىنانأ دقف دعب امأ .برح نب نايفس ىبأ ىلإ هللا لوسر دمحم نم

 هللا رمأ كلذف ءانلصأتست ىتح دوعت نأ ديرت ال كنأو (مكعمج ىف انيلإ ترس كنأ تركذ ام امأ
 كلذ نم انعنص ىذلا انملع نم كلوق امأو «ىزعلاو تاللا ركذت ال ىتح انل هلعجيو «هنيبو كنيب لوحي
 «ىزعلاو تاللا هيف رسكأ موي كيلع نينأيلو ءكباحصأ ظيغو «كظيغ نم دارأ ال «كلذ ىنمهلأ هللا نإف
 . كل“ ل: كركذأ ىح لهو لار فاسأو

 0غظ110*2 ا يللي يي يي ا لفل

 ملسو هيلع هللا يلح نيببنلا مئاخ : ا . . لحل
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 قدعلاةوزغ جنئاتن

 ةبيط جئاتن ةوزغلا هذهل تناك - ١/4

 اوعمج ءاهيف نوعيطتسي ام ىصقأ اولذب دقو ءاريخ اولاني مل مهظيغب اورفك نيذلا هللا در ذإ (أ) 00
 ىلع نيمملسملا سراف هلتق دقو مهسراف مهيف ةثالث مهلباقي ىلتقلا نم ةتسب الإ اوعجر امف ةنيدملا اوزغيل برعلا
 . ههجو هللا مرك

 اوناك امو ؛ :ناودزلا لاطلاق يلوم اولاني نأ نم مهبولق ىف سأيلا ىقلأ نأ اذه رثأ نإو

 ىبنلا لاق دقلو ءاليبس دمحم عيطتسن ال ؛لوقي مهلاح ناسل ناكف ؛هب اوماق ام لثمب اوموقتي نأ اوعيطتسيل

 نآرقلا راشأ دقلو ؛4 مهنوزغت مكنكلو . اذه مكماع دعب شيرق مكوزغت ال ١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 . ؟«لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو» نيلئاقلا قدصأ وهو ىلاعت لاقف «كلذب ميركلا

 نأ اهيف نوكرشملا عاشأ ىتلا دحأ ةوزغ دعب نينمٌوملا ىف اوعمط دق اوناك نيذلا برعلا نإو ( ب )

 لب «رصن ىف نيعماط اودوعي ملو ءاوناكتسا دق ءاومزه دق هبحصو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم
 ؛ كلذ نإو «ةألامم وأ ءردغ وأ ءادتعا ىف اوركفي الف ءارمأ اوربدي وأ ءالانم اولاني نأ نع فوخلا مهب ىأن

 ا ل بما

 | نمو «تلاز دق ىشاوغلا نأ ذإ «ىدارفو اجاوفأ مالسإلا ىف نيلخخاد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ

 . مالسإلا نوفرعتي نوئيجي ةيبرعلا لئابقلا دوفو تناك كلذ

 نطوم ىف تناك اذإ اصوصخو ؛نييسحلا نييداملا كئلوُأ ىف رثؤت دق ةيداملا تايآلا نأ, ( ج )

 اهعلختو ميلسلا ريكفتلا ىلإ مهلوقع ذخأت دق اهنإف «هنوفرعيو هنوفلأي ببس ريغ نم تءاج اذإ اهنإف ؛عزفلا

 قحلا ىلإ اوهَجلا قرشأ اذإو «قرشأ لخد املك رونلاو «ائيشف اكيش قحلا رون : اهيلإ لخدي ذإ «ةينثولا يم

 . ؟ ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم ىدهي هللاو ١ هربلطر

 .افورعم ارمأ مهرودص هيفخت ام راصو تفشكناو «نيعلا أر مهتاين ترهظ دق دوهيلا نإو (د )

 اهرتست ملو هوجولا تفشكت لب ؛نينمؤملل دوهيلا هتيبي ام ةنيبم تمهلدا ىتلا «ةديدشلا هذه تناك دقف

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مامأ هجول اهجو اوراصو ؛قافنلا ةزمه
 ناعرس نكلو ءاوعمتجا دقف «قرفتم مهعمج لطابلا لهأ نأ قدنخلا ةعقاو تنيب دقو ( ه )

 نيب ناك امبو «ةدوعلاو حلصلل ليما نم نافطغ هادبأ امب ؛مهسفنأ نيكرشملا نيب مهغزاون تفلتخا ام
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 ةفيرق ىنب ةوزغ
 مهعم نمو شيرف ةوزغ هب تينم ىذلا عيرذلا لشفلا جئانن ىدحإ ةوزغلا هذه نإ - :ا/؟

 . اهولخدي نأ نيبو مهنيب قدنخلا ةلوليحو .ةنيدملل

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيبو مهنيب ناك ىذلا قاثيملا ضقنوأ «دهعلا ثكن اوضترا دق ةظيرق ىنب نإف
 !/ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تاروع ىلع اوضقني نأ اولواح دقو ؛ملسو هيلع

 نأ لدب مهل ةنيدملا نوكت نأو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع ءاضقتلل ةصرف اهوبسح دقل

 نم هعم نمو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تيب ةمجاهم ىلع اومدقأو ءاونواعو اوئلام دقو
 دق ةصرفلا نأ اوكردأ «لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو اريخ اولاني مل مهظيغب اورفك نيذلا هللا در املو «نينمؤملا

 . ٠ ارسخ مهرمأ ةبقاع تناكو مهيديأ نم تتلفأ
 الو ءريغم مهيلع ريغي ال مهرايد ىلإ اوداعو ءاوبوثي نأ اوضرو «مهرايد ىلإ اوعجر نوكرشملا كنوأ

 ؛نيكرشملا هيلع اورهاظ ام ىلع باسحلا نودؤيس مهنإف «ةظيرق ونب امأ ءاوفرتقا ام ءازج دحأ مهنم ُلخُأي
 : قثوملا دهعلا مهضقن ىلعو

 نيذلا لزنأو) : ىلاعت هللا لاق امك ةجيتنلا تناكو ءابعر مهبولق تألتما هلك كلذل

 نولتقت اقيرف بعرلا مهبولق ىف فذقو مهيصايص نم باتكلا لهأ نم مهورهاظ
 هللا ناكو اهوئطت مل اضرأو ءمهلاومأو ؛,مهرايدو ؛ مهِضرأ مكئروأو# اقيرف نورسأتو

 ش « اريدق يش لك ىلع

 ؛مهنع وفعي نأ امإ : ةثالث رومأ دحأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىدي نيب ناك

 ال وفعلا نأل ؟ نكمم ريغ كلذ نإو ؛مهوناخ نيذلا نينمؤمل راوجب مهو «مهرايد ىف نينمآ مهكرتي
 . ةمذ الو الإ مكيف اوبقري ال مكيلع اورهظي نِإو فيكو ءريخ هنم ىجري نمل الإ لوكي

 تويب اومجاهي مل مهنالو «كلذ نود امب قاثيملا اوضقن ريضنلا ىنب نال ؛ريضنلا ىنب نيبو مهنيب ةأواسم

 بئاتكو ؛مهبئاتكب تطيحأاو (أهنم لفسا نمو اهقوف نم تيتوا دقو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 . هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيب قدنخلا لاح نأ دعب ةيلعاف اهدشأ وأ «ثراوكلا ىدحإ اوناكف «كرشلا
 ٠ . هئادعأ نيبو ملسو
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 نذإ قبي مل . يناثلا قيبطت لدعلا نم سيلو ءامهو أ امهدحأ قيبطت لوقعملا نم سيل نارمأ ناذه

 لبق نم ةفورعم هتجيتن نإف «لاتق ناك اذإ هنإو «بولغملا نئاخلل لبو ةقيقحلا لوقت لكدنعو «لاتقلا الإ

 مدعل ك2

 ةهنكلو ير رمأب لامقلا لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا اتخاف ءريضنلا نيب لاحو «مهلاح نيب ىواستلا
 . أوملستسا

 هللا رمأ

 ىورف «ةظيرق ىنب لاتقل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جرخي نأب ىلاعت هللا رمأ ءاج - 1
 ؟ دمحماي حالسلا تعضو دقو :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل لوقي ءاج ىحولا نيمأ ليربج نأ
 ىنب ىلإ ريسملاب دمحم اي كرمأي لجو رع هللا نإ . حالسلا ةكئالملا تعضو امف:ليربج لاقف معن :لاق
 ظ . ةظيرق

 ؛كلذ ىلإ وعدي برحلا قطنم نإو ؛هللا رمأب ةظيرق ىنب ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا أس

 . كلذ بجوي هب هللا رمأ ىذلا رذحلاو

 الف نا ا ا ا

 ْ نابل ب اد م

 . بلاط ىبأ نب ىلعل ةيارلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ىطعأ

 ا ا ؛هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع راس

 مهيغ ىلع نورمتسم مهنأكو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ديري ال ىلعو هيف اولاق مهنأ لوسرلا نظو ٠ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىقل ىتح عجرف
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل ىذأ مهنم عمسي نأ

 له .ةدرقلا ناوخإ اي ١ : مهل لاقو ؛مهنوصح نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اند

 . « الوهج تنك ام مساقلا ابأ اي: اولاق ؟ هتمقن مكب لرنأو هللا مكازخأ
 اينما لااا ل ل ل ل ا ا ا ا ا اا
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 ا ٠



 ىلع عم ةيارلاو ؛هشيج عمتجا نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهيلإ ىضم

 ظ ١ مهرابأ نم رثب ىلع لزن ىتح

 دقو ءءاشعلا ىلإ هورظتنا مهنأل ءءاشعلا تقو ىف الإ رصعلا لصي مل نم هباحصأ نيب نم ناكو
 ىف اهب رصعلا اولصف ءرصعلا مهب ىلصي ىتح هنورظتنيف ؛ةظيرق ىنب ىف الإرصعلا دحأ نيلصي ال :لاق
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص مهباع امف ءاشعلا تقو

 لوقعملاب رمألا وهو «هب هللا رمأ ام وهو «مهلاتقل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهرصاح
 ظ . لاتقل ارجرخي مل مهنكلو «لبق لبق نم انركذ امك هتاذ ىف

 ءراصحلا مهدهج ىتح ةليل نيرشعو اسمحخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهرصاح

 دعوو دهعلا ضقن ىلع مهضرح ىذلا بطخأ نب ىبح دسأ نب بعك نصح ىف مهعم ناكر
 . لعو امب ىفوف ؛ائيش دمحم نم نوكرشملا بصي مل اذإ هبيصي ام هبيصي هنصح ىف نوكي نأ ابعك

 بعك مهيلإم دقت لاتقلا مهزجاني ىتح مهكرات ريغ ملسو هيلع ىلاعن هللا ىلص ىبنلا نأ اونيأ ل
 لا ىلص ديحمب ناميإل - اهدحأ : ةئالث نيب مهريخ «برحلا نم دبال هنأ اوأر دقو ءدسأ نبا
 ىذلا هنأو «لسرم ىبنل هنأ مكل نيبت دقل هللاوف هقدصنو لجرلا عيابن : كلذ ىف لاقو ؛ملسو هيلع ىلاعت
 لدبتسن الو ءادبأ ةراوتلا مكح قرافن ال :اولاق ءمكئاسنو مكئانبأو مكلاومأ ىلع نونمأتف مكباتك ىف هنودجت
 . هريغ هب

 . اوضفرف «مهلشف دعب ءاسنلاو دالوألا نع نيدرفنم اولتاقي نأ ةيناثل
 ال مهنأ ملعي هنأل ؛مهلاتقل ادعتسم نوكي ال امبر ذإ تبسلا موي دمحم نم ةرغ اوبيصي نأ ةثلاثلاو

 . تبسلا موي نولتاقي

 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ اولسرأن ,ةجيتنا نرفرعي ال مهنكلو ؛مالستسالاب اريخأ اوضر
 قرف ؛ههجو ىف نوكشي نايبصلاو ءاسنلا هيلإ شهجو لاجرلا هيلإ ماق هوأر املف ءةبابل ابأ مهيلإ لسري نأ
 وبأ لاق ءحبذلا هنأب هقلح ىلإ هديب راشأو «معن :لاق ا هولأس املو ءكلذل
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرو هللا تنخ دق ىنأ تفرع ىتح ءاهناكم نع ىامدق تلاز امف هللاو «ةبابل

 ىف طبترا ىتح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تأي ملو ؛ههجو ىلع ةبابل وبأ قلطنا مث ملسو
 وه كلذو .تعنص امب ىلع هللا بوتي ىتح ءاذه ىناكم حربأ ال :لاقو ؛هدمع نم دومع ىلإ دجسملا
 . هرمأ ملع مث ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هأطبتسا دقو ؛ىوقلا نموملاريمضلا

 01 ل ل ل ا ل ااا يي فبل

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ 50
 وكيت ينيج ايلا نع لاخلا خلخال جن خلان جعل ل خل خلال عمل طل خل هن جلا جن جل ت0 نان نظن ةةين نانا طخ لالالالا ع ل ل لخلل لاجئ جل لاخلا علال

 كروم وجو جور نجح توربو وسحب جو حرج جوج جا حجاج وت ا وتوج جونا وت جا وج جو جون و و حا جورج جا تو حج حو جوج جو سي و وت سوح جوج سوح حرج حوحو وج نواس حا وت س جو سو و سوح جاوا وح و واو سوح حا حا و تو سوح جو حو



 الدع هوّحتسا ىذلا ةظيرق ىنب رمأ هيلإ لآ ام دعب ام ىلإ هيلع ىلاعت هللا ةبوتو ةبابل ىبأ ةصق لجؤنلو

 ناك ارمأ هللا ىضق نكلو «مالسإلا ةلود ةلازإ نيمثأ اولواحو «قاثيملا اوضقنو ءاوردغ دقف - اقدصو

 . الوعفم

 تأغم نب دغس مكح هلع مهلوزن
 ىلص ىبنلا نأ ىف عمطي نم سوألا نم ناك دقو ءذاعم نب دعس مكح ىلع اولزن - 4

 مئارجلا توافت عم ءريضنلا ىنبو «عاقنيق ىنب عم لعف امك «ةنيدملا نع مهيلجيس ملسو هيلع ىلاعت هللا

 لعف امك ةنيدملا نم مالسإلا عالتقال اوءاج نم ىلع اوئلامي مل نيلوألا نأو ,ءالؤه نم تعقو ىتلا
 ءافتكالا قطنملا ناكف ءطقف قاثيملل نيضقان نيرداغ اوناك لب «نيلتاقم اونوكي مل نولوألاو ؛ءالؤه

 : مرتحم قاثيم ريغ نم نوقيي ال ذإ ؛ مهئالجب |

 نأ بجوف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تيب اومجاهو ءاولتاقو اوضقن دقف ةظيرق ونب امأ

 ناك ول ؛نينمؤملا هب اولماعي نأ رظنني ناك ام لثمبو «نينمؤم ا هب اولماع ام لثمبو ؛نيلتاقم ةلماعم اولماعي

 . نوديري امك بازحألل مت دق رمألا

 حرجلل ريسملا عيطتسي نكي مل ذإ ءابكار هب ءيج دقو ؛ ىسوألا ذاعم نب دعس مكح ىلع اولز

 ن4 اي :ةظيرق ىن ىلع نيقفشم كل اولق سوألا نم هموق ضعي «هنختأ لب ؛هتبثأو مهسلا نم هباصأ ىذلا

 مهيف نسحتل كالو امنإ ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نإف «كيلاوم ىف نسحأ ورمع
 . ( مئال ةمول هللا ىف هذخأت الأ دعسب نآ دل : لاق هيلع اورثكأ

 ىلإ اوموق : لاقو ءهباحصأ ىلإ تفتلا ءادعس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لباق امدنع
 قا كا ع راصنألا لاقو «هيلإ اوماقف ٠ ؛ مكل يس

 هصن اذهو ءمكحلا ردصأ مالك دعب مث ... هقاثيمو هللا دهع كلذب مكيلع:دعس لاقف «مهيف

 . ءاسنلاو ىرارذلا ىبستو «لاومألا مسقتو «لاجرلا لتقت نأ مكيف مكحأ ىنإ

 تمكح دقلو ١ : هلوقب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هديأ دقو ؛ ؛مكحلا وه اذه

 تببأو ذاعم مكح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهيف ذفن '( تاومس عبس قوف نم هللا مكحب

 ةقباس ديل انامأ ةباحصلا ضعب مهاطعأ اليلق اضعب الإ لاجرلا لتقف ؛ مهيف ىلاعت هللا مكح هنأ ذيفنتلا لبق

 1 دغش
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 مكمحلا هف ةرظف

 امأ نكلو «لداع هنأ ةيحان نم ال رظنلاو «لداع هنكلو ءديدش مكحلا نأ كش ال - 0
 : كلذ ىف لوقنو ؛فيفختلل عضوم ناك

 مدقت امدنع ءبلاط ىبأ نب ىلعو «ةظحل رخأ ىلإ نيلتاقملا ةفص مهل ترمتساو ؛نولتاقم مهنإ
 (ةزمح قاذ ام 0 ؛مهمجاهي وهو (هنع هللا ىصضر لاقو ؛نولتاقم مهنأ ىلع مهبطاخ مهل

 ىعارازي كارم يا ريزلا سو ىلع ىف ميتا ا املف ؛ سوما

 000 اال و وا دم يقل كال و مهن كلا أوضترأ

 نيبو مهنيب لوحيل مهيلإ بهذ ىذلا وهو مكح دقلو ءالدع هنوري امب اومكحي نأ ضيوفتلا اذهب مهلو

 . هلهأ لتقو «مالسإلا عالتقا نوديري مهنأ فرعو ءاركن ادر هودرف قاثيملا ضقن ذيفنت

 ىبح نأ ىور دقل ىتح , مهيديأ يفق امج شنأ اوكردأو ٠ ؛همكحل مهنم نوربدملا عضخ دقلو

 ا يو ا و دل 0 يوم

 ظ : دنا روبل ايل ءردقو باتك

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع ناك نولوقي سانلل امو «صاصق مهب لزن ام نأب نوسحي اوناك اذكهو
 ولو ؛ مهنع وفعبأ ؛مهعم عنصي اذامف ؛مهلاجر لتقي مل اذإ كلذ عمو . مهيلع قفشي نأ ؛ملسو هيلع
 نم مهجرخي مأ ؛هتاذ ىف ملظ ىناجلا نع وفعلا نإ . ةنيدملا لهأ أودرشو ؛ ؛مالسإلا اولتقو هولتقل اونكمت

 اذإ نوكي اذام مث «ملظ ماقملا اذه ىف هنإ انلق دقو ءوفع نم ولخي ال كلذو ؛مهلاومأ نم مهدرجيو مهضرأ
 ؛ةيبرعلا ةريزجلا دوهي نوبلٌوي اوعمجتيو هيلع ابرح نونوكي الأ ؛لئاقم ةئامعبم نم رثكأ مهيفو ءاوجرخ

 ؛مهرمأ اوعمجيل صوصللا ىلع قفشي نمك ؛ةصرفلا مهتتاو نإ هيلع اوضقنيل مهيلع قفشأ دق نوكيو

 . هدنع ام اوذخأيو «هب زتعي ام هوبلتسيو

 لاقي دق ءاولعف امبو اوربد امب مهسفنأ اولتق نيذلا مهو ءاوعنص ام ءافك ؛لتقلا الإ نكي مل هنإ

 ىلص ىبنلاو نيملسملا نإ : كلذ نع باوجلا ىف لوقنو «نولتقي ال ىرسالاو «يرسأ اوراص دق مهنأ

 : ىلاعتو هناحبس لوقي ذإ ىرسألا ةيأ مكحب كلذ نع نويهنم مهنأل 5 اودشي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا
 هّللاو «ايندلا ضرع لنوديبرت «ضرألا ىف نخلي ىتح ىرسأ هل نركي نأ ىبنل ناك ام)

 .(51/ - لافنألا) 4« ميكح زيزع هللاو 0 ديري
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 4 منان ديدححاملا

 .؟ 4 هو هعهفد

 اا ااا ميلا ا ا ياي اا ااا

 رورو رورو وو رورو ووو وروحرو وو ورتووووروو تورو ورب وو ووو و ووو وو ووتوتوت وتو ووو و و نا وج ثا و  س ث ثاوحا وتو حوت تت جابر جرجا و نا وو ب ون نا ون توإىئ وئ ح و تا و تو سو



 لني ملو ءاحارج مهيف نخشي مل وهو قاثولا دشي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ناك امف

 ظ ظ . اهبونج ىلإ بولقلا الو اهنافجأ ىلإ
 ىف هللا ىقلأ دق نوكرشملا ناك اذإو «هتني مل مهوئلام نيذلا بازحألا لاتقل دادتما مهلاتق نإ لب

 ةمحرو «ةايح صاصقلاو ةمحر ةلادعلا نإ مهل لوقنو ؛ءامحر نييبنلا نإ : لئاف لوقي لفو

 ؛ةمحرملا ىبن انأ : لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو «هساسأ نع هعالتقاو ملظلا عفد مالسإلا

 .٠ ميكح زيزع ىلاعتو هناحبس هّللاو «ةمحلملا ىبنانأو

 ىنبو بازحألا ةوزغ ىف ايلمع تتبث دق ةالصلاب ةصاخ ةيعرش ماكحأ تناك دق -

 ربكأ اهلعلو ؛ةظيرق ىنب لاومأ ميسقتل ةبسنلاب مئانغلا عيزوت ىف تتبث دق ةيعرش ماكحأ تناك امك «ةظيرق

 . تاوزغلا نم تقولا اذه ىلإ مئانغلا نم تعزو لاومأ

 ترخأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تويب تمجوه امدنع قدنخلا ةوزغ ىف ةالصلل ةبسنلابو

 . ريخأت عمج برغملاو رصعلا نيب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص عمجف :بورغلا دعب ام ىلإ ءرصعلا ةالص

 نوريثكو ؛عمجلل غوسم برحلا رذع نأ ملسر هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اوعبتا نيذلا لاق دقو

ءادأ ةرخؤوملا ةالصلا نوكتو «رذع لك ىف عمجلا اوزوج كلذ اوعبتا نيذلا ءاهقفلا نم
 1 ءاضق ال 

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذ «برغملاو رصعلا نيب عمجلا ناك ,ةظيرق ىنب ةوزغ ىفو

 مهضعب لاقف ؛ةظيرق ىنب ىف الإ رصعلا اولصت ال الأ :لاق ةظيرق ىنبي قاحللا ىلإ مهتوعد ىف ملسو هيلع

 «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةميزع ىف نحن امنإف .. ةظيرق ىنب ىتأن ىتح ىلصن الأ انيلع مزع
 | سانلا نم ةفئاطو .برغملا تقو ىف برغملاو رصعلا نيب اوعمجف ءاسملا تقو ىلإ اورخأو «مثإ انيلع سيلف
 .اباستحا اولص

 ١ أطخلا نأ ىلع لديو ؛ريخأت عمج عمجلا زاوج ىلع لدي اذهو «نيتفئاطلا نم ادحأ ملي ملو

 / اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتبأ نع عفر ١ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق امك ءمئإلا هنع عوفرم

 ١ انلخاؤت ال انبر 9 :ىلاعت هلوقب مهنع ىلاعت هللا هاكح ىذلا نينمؤملا ءاعدل ةباجتسا كلذ ناكو «؛ هيلع
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 هر تو و تح

 انبر ءانلبق نم نيذلا ىلع هتلمح امك ارصإ انيلع لمحت الو انبر ءانأطخأ وأ انيسن نإ
 ىلع انرصناف انالوم تنأ ءانمحراو انل رفغاو انع فعاو هب انل ةقاط ال ام انلمخت الو
 اهنكلو ؛تلمع اميف ةثطخم نيتفئاطلا ىدحإ نأ كش الو .(787 - ةرقبلا ) ؟« نيرفاكلا موقلا
 . تدهتجا

 ئانغلا خيزوت
 نكي مل ؛ ةقباسلا عئاقولا ىف منغ امو ؛ةئباث الاومأ ريضنلا ىنب ىف هيلع ىلوتسا ام ناك - 3

 , ةلوقنملا لاومألا ىف اصوصخخو ءاهقبس امل ةبسنلاب ةريثك الاومأ ناكف ةظيرق ىنب ةوزغ ىف ناك ام امأ ءاريثك
 ؛هسمخ هلل نأف ءيش نم متمنغ امنأ اوملعاو» :ىنآرقلا صنلل اقيبطت اهيف عيزوتلا ناك كلذلو
 . 4١( - لافنألا ١ <« ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرللو

 ىلع مهءانبأو ؛مهءاسنو ةظيرق ىنب لاومأ مسق : هصن ام كلذ ىف قاحسإ نبا لاق دقو
 هللا سمخ ىأ ١) سمخلا اهنم جرخأو «لاجرلا نامهسو ليخلا نامهس كلذ ىف ملعأو «نيملسملا
 مهسأ ةثالث سرافلل ناكف «سامخألا ةعبرأ ىف ( سمخلا دعب نم ) ناكو ( ىبرقلا ىذو هلوسرو
 اتس ةظيرق ىنب موي ليخلا تناكو ءمهس (سرف هل سيل نم) لجارللو ءمهس هسرافلو «نامهس سرفلل
 نم ىضم امو اهتنس ىلعف ؛سمخلا امهنم جرخأو ؛نامهسلا هيف عقو ءيف لوأ ناكو ؛نيثالثو
 . ىزاغملا ىف ةنسلا تضمو ؛مساقملا تعقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ريثك نبا ظفاحلا هررق ام انرتخا نأ قبس دقف «مهسألاب ميسقت لوأ نكي مل ميسقتلا اذه نإ لوقنو
 لافنأ ميسقت لبق تلزن دق « هسمخ هلل نأف ءىش نم متمنغ امنأ اوملعاو ) ةيآ نأ هخيرات ىف
 . نيتلحار هسمخ نم لان بلاط ىبأ نب ىلع نأو ءردب

 ةئالث سرافلل نوكي نأ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هررق ام وه ديدجلا نأ رهظي نكلو
 ردب لافنأ ىف ميسقتلا كلذ نكي ملو ءامهس هل سرف ال نمل نأو «سرافلل دحاوو «سرفلل نانثا مهسأ
 هللا ىضر ماوعلا نب رييزلل اهنأ ليق ءدحاو سرف نيملسملل كانه ناك لب ؛تمنغ ناسرف نكي مل هنأل
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هّللاو «ىل رهظي ام اذه «هنع ىلاعت

 اضيرخم دوهيلا دشأ نم ناك ىدوهيلا قيقحلا ىبَأ نب مالس عفار ابأ نأ : اهلوأ - 06
 ىتح ءمهضرحي ناكو «نافطغو شيرق عومج عمج نم وهف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع

 ووو طنطا طنطاوي بورتال رو دمام اماما منوف ووول ةلويامال لمع م امم 0100 لم ةلطلمل نو ا

 ملسو هيلع هللا نيببنلا مئاخ 2
 محملا
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 نم بطخأ نب ىبح لعف ام لعفي مل هنأ رهظيو «ةظيرق ىنب نم ناك ام ناكو «بازحألا ةوزغ تناك
 . .اومزه وأ اورصتنا نإ هنصح ىف هعم نوكي نأ نم دسأ نب بعك عم هل دهعل ةظيرق ىنب عم هسفن ماحفإ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ةيداعملا رصانعلا ضرح ىذلا كلذ نع لفغت ال قحلا نيع نكلو

 : ىلاعت هلوق ىف هب هللا رمأ ىذلار ذحلا ناكف ءاهلثمل دادعتسا ىلع هنأو «برعلا ضرأ لك ىف ملسو

 لبق هالوتي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع بجوي 4 مكرذح اوذخخ اونمآ نيذلا اهيأ اي)

 . ربيخب هيف ميقي ىذلا هنصح ىف هلتق نم نينمؤملا نم هيلإ لسرأف ؛هأدب امل هضيرخمو هداسفإ ديعي نأ

 ؛ ةظيرق ىنب ىف نايبصلاو لاجرلا نيب زيمي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ : ىناثلا

 ىلاعتو كرابن هللا ىضر ذاعم نب دعس مكحل اذيفنت ىرارذلا نم هنم ىفعأ نمو «لتقلا قحتسي نم نيبتيل

 ىور «لتقي ال هل تبني ال نمو «لتق رعشلا كلذ هل تبن نمف «جرفلا رعش جورخب زيمي ناك «هنع
 ةظيرق ىنب نم لتقي نأ رمأ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق ىظرقلا ةيطع نبا نع

 . ىليبس اولخف تبنأ مل ىندجوف امالغ تنكو مهنم تبنأ نم لك

 . رخآ قيرط نع ةعبرألا ننسلا لهأ هلثم ىورو

 هللا ىلص دمحم مكح ىلع نولزنيأ نويظرقلا هلأس دقل «ةبابل ىبأ ىف ريمضلا ةوق : ثلاثلا

 | ملعو ؛ةماوللا سفنلا تظقيتسا ىتح ءاهلاق نأ امو «حبذلا هنأب هقنع ىلإ راشأف «ملسو هيلع ىلاعت

 يب لا ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناخخ هنأ

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تأي ملو ؛ههجو ىلع امئاه قلطنا كلذل ؛كلذ هل ناك امو «هفشكب

 ل ءاذه ىناكم حربأ ال : لاقو ءدجسملا دمع نم دومعب طبتراو ٠ ؛ملسو

 ل ل ؛تمدص
 . ادبأ ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ول هللاو امأ «ميركلا لوسرلا لاق هرمأ ملعو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هأطبتسا الو

 | هيلع ىلاعت هللا بوتي ىتح ؛هناكم نم هقلطأ ىذلاب انأ امف «لعف ام لعف ذإ امأف «هل ترفغتسال ىناج

  ىبأ ىلع باتهنأ هبر نم ىحوب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ملعو يايا حست رئاو

 هللا لوسر اي هرشبأ الفأ : تلاقذإ ءهب هرشبت نأ اهل نذأو اهتيب ىف ناك ذإ ؛ةملس مأ ىلإ كلذ غلبأو «ةبابل

 ةبابل ابأ تدانو ءاهترجح باب ىلع تماقف «تكش نإ ىلب ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ءال :لاقف . هوقلطيل سانلا راثف «كيلع ىلاعت هللا بات دقف رشبأ ةبابل ابأ اي :تلاقف ؛دجسملا ىف
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 ٍو_رووررووووروورع

 أوو نزولا وول زوار زات وزويا زت يتب يت يحرج تجب نحن وحر جو واو وج دونا وحج حو يجو جوي وح و وج وج وج سوح حنو جر جون حوا ىو ثروت حروب حادا سدد حج ون حوت وت تاب نتايج حا إن نجا وس حت

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هيلع رم املف «ىنقلطي ىذلا وه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نوكي
 . هقلطأ حبصلا ةالص ىلإ اجراخ ملسو هيلع

 0 ؛ةالص لك تقو ىف هئأرما هينأت لايل تس عذجلاب هسفن اطبار ةبابل بأ ماقأ دقو
 المع اوطلخ مهبونأب اوفرتعا نورخأو) :ىلاعت هلوق هيف لزن هنإ اولاقو ,عذجلاب طبتريف دوعي

 .(١٠؟- ةبوتلا (4 ميحر روفغ هللا نإ « ؛مهيلع بوتي نأ هللا ىسع ءاكيس رخأو ءاحلاص

 هناحبس هلل لذتف ةرفغملا وجرتو «بوتتل اهبونذب سخ ةماوللا سفنلا وأ «ريمضلا مكح اذكهو
 (6)0 |راختفاو الد تئروُأ «ةعاط نم ريخ اراسكناو الذ تئروأ ؛ةيصعم نإ ١ ةيفوصلا لاق دقلو ؛ىلاعتو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناخ هنأ نظ هنكلو نا لا ال
 . هروهظ لبق رمألابو ءهرودص لبق مكحلاب ربخأ ذإ ءملسو

 اهب عاتباف دج ىلإ ةظبرق ىنب ايابسب ثعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ : اهعبار
 ام مهل اودعأو» : ىلاعت هلوقل ةدعلل دادعإو ؛نيملسملل ةوق اهنم وكيل كلذو ءاحالسو اليخ
 .؟«ليخلا طابر نمو ءةوق نم متعطتسا

 نقل يق ىب هن ىنحإ ردع تبة متن نم لوي ىلا ل صراخ و

 نكلو «ةيدوهيلا ىلع ىقبت اهنأ ةمعاز «مالسإلا ىف لخدت نأ تبأو ءهنع تصعتف مالسإلا اهل دارأو
 رح ميلس رايتخا نم اعنام ءارغإ نوكي دق ام عنصي ملو ءاههركي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 ءاهمالسإ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رسف ٠ «تملسأف ةعئاط كلذ دعب نم هيلإ تءاج اهنكلو
 نأ تراتخاف ؛ةراتخما ةرحلا ج جاوز اهنم جوزتي مث ءاهقتعي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص اهيلع ضرع لقو
 ىلص ىفوت نأ ىلإ هدنع لزت ملف «ةيجوزلا تابجاو لمحتت ال ذإ ءاهيلع لهسأ نوكيل ءاهقر ىلع رمتست
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هجاوزأ نيب ركذت ملو . ملسو هيلع ىلاعت هللا

 أشنأ لق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىلع لدت ةظيرق ىنب ءاسن ىبس ةصق نإو -
 ىلاعت هللاو ءاوقرتسال نيملسملا نم اورسأ ول ذإ «لثثملاب ةلماعملا نوكتل ؛لاتقلا ناديم ىف هئادعأ ىلع قرلا
 هللا اوقتاو ؛مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف ) : لوقي
 دقف «لاتق ريغ نم نوقرتسي اوناك نيكرشملا إو 2144 - ةرقبلا) «نيقتملا عم هللا نأ اوملعاو
 ءوس ةمركملا ةكم لمأ مهمأسو ؛ةمركملا ةكم ىف مهرعأبو ءاردغ نيملسملا ضعب , اوذخأ مهنأ انركذ

 ليخب نهعابو ءايابس ةظيرق ىنب نم ذخأ اذإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع بيرثت الف «باذعلا

 .لجم نم

 )١( (ارابكتساو ازع تثروأ ةعاط نم ريخ ًاراسكناو الذ تئروأ ةيصعم بر) :يردنكسلا هللا ءاطع نبال لوقلا .
 مام 1 01 6 4 17116161

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا مناخ لحال

 تحت يلين ين ني ايا ايل لن ياي نان نا نتا الج ااا يااا ابااملاللاا



 نمو «ةظيرق ىنب لماع قرلل ةبسنلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىلع لدي اذه نإو

 هللا ىلص ىبنلا نكلو «برح ريغ ىف ىتح «نينمؤؤملا هب نولماعي اوناك ام لثمب نيكرشملا نم مهءارو
 ةنايخلاب ىلوألا «نيترم اودتعا مهف «مهبناج نم ءادتعالا ناك برح ىف لثماب مهلماع ملسو هيلع ىلاعت

 نكمت دقو «مهنم اونكمت ول نينمؤملا نوقرتسي اوناك نوكرشملاو مه مهنأب ةيناثلاو «نينمؤملا تاروع عبتتو
 . عيجرلا موي ىف انرك ذ امك «مهوبذعو مهوعابف نويشرقلا مهنم

 ةرورضلل ةالصلاب ءاميإلا
 انرخخأ دقو ءةالصلا تاوف فيخ اذإ ةلزانملا لاح ىفو ةرورضلل ةالصلاب ءاميإلا زيجأ -

 سانلا عمجي نأ دارأ لجرب قلعتي اذه نأل ءريخأت عمج نيتالصلا عمج ىف مالكلا نع اذه ىف مالكلا
 ناكو «ىلذهلا حيبن نب نايفس نب دلاخ وهو «ةنيدملا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اوزغيل ةفرع نم

 ؛لاتقلا دارأو ٠ لا ضل لأ ايدام نامل لع يللا :ةظيرق ىنب ةوزغ بقع كلذ

 عمجي لجر ناك اذإف ؛هعوقو لبق رشلا مسح ىلع لمعي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو

 نأل ءهرش ذفني نأ لبق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هلصأتسي هيف عرش ام ذفني ذخأو ( ضرحيو

 «دحاو لتق نم اددع رثكأ عمجلا ىف ف تملا ناكو «عومجلا عمج هكرتي نإ هنألو ءكلذ بجوي رذحلا

 نم سفنألا ةيامحل لاجر عم برح ىلع لجر لق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلارثؤي ناك كلذلو

 . ناميإلا هب لدبتسيو «مهبولق نم رفكلا ىلاعت هللا جرخي نأ ىسعف «نيكرشم اوناك ولو نيبراحما
 ىنغلب هنإ :هل لاقو سينأ نب هللا دبع نايفس نب دلاخ ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لسرأ

 .ةفرعب وهو «ينوزغيل سانلا ىل عمجي ىلذهلا حيبن نب نايفس نب دلاخخ نأ
 ا نأ ىشخو «هوحن لبقأف «هفيس احشوتم سينأ نبا جرخ

 نم :دلاخ هل لاقف ءهيقل ىتح دوجسلاو عوكرلاب ءيموي «يشمي وهو ىلصف ءاهضرف طقسي ال ةالصلاو
 «كلذ ىف انأ لجأ :لاق «كلذل كءاجف «لجرلا اذهل كعمجبو كب عمس برعلا نم لجر :لاق ؟ لجرلا
 .هلتقف هنم نكمتسا ىتح ؛اليلق هعم راسو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ذإ «ةرورضلل برحلا ىف ءاميإلاب ةالصلا زاوج ىرن اذه نمو
 . داهج نم هب ماق امبرقأو «ةالصلا ىف هتدابع ىف عنص ام رقأ دق

 هب لزني نأ عقوتي نأ بجيف «لاتقلل بدت هنأل «ةليغلا وأ ردغلا قيرطب هيف لتقلا دعي ال كلذ نإو
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 ىلع ءاضقلا عيطتست اهنأ معزت عقارا رك ىلع درعبلا لواع سوفن تناك قدنخلا ةوزغ دعب هنأ ىلع

 : دحأ مهوزغي الو «كوزغي مهيديأب ةلودلا تراص دقو ؛نيملسملا

 قدضخلا ةوزغ ةدم

 .لاوش ةيقب ةظيرق ىنبو «قدنخلا ةوزغ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عطق دقو - ١
 | . ةجحلا ىذ نم اضعبو ةدعقلا ىذو

 ظ . شحج تنب بنيزبجوزت مث «كرشلا
 تنب ةصفح ردب دعب جوزتو ءقيدصلا تجب ةنئاعو ير مب دوب خور نت سناك او

 ةيريوج قلطصملا ىنب  ةوزغ لعب جورت مث : ةملَس م لحأ لعب خوزتو «باطخلا نب رمع هريزوو هبحأص

 . بطخأ نب ىبح تنب ةيفص ربيخ دعب نم مث «ثراحلا تنب

 كلذب صاخ باب ىف مالكلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جاوزأ ىف مالكلا كرتنو
 . هتمكحو هبابسأو

 كار وتوت وتوت سوو سو وتوتر وتو واوروبا وتولت تزن وتا ونت ز تويت نتن جوت زك جر رت جاد حجو و ئون تا وترجو را وتوت حت جوت جوت حا وج وبحر ج حوش وتوج وت جا وتحت حا و جوج حوت وج زج جا زج جوخ وجا يح سا وح ح جوج جوج حو نو و يوي حج سوح

 لولو 11111141 ل1111 11111111101 ال1111 111111111111111 1111114 لالي لي يل فلا

 ىلع نرشلع كلا يلح نييبتلا متاح حجج
 ننييروسس نجد الا



 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جاوز
 بيز نينمأملا ماب

 ميرحتلا قيبطتو «ىنبتلا ميرحخ «نارمأ بازحألا ةوزغ مساب تمست ىتلا ةروسلا ىف لزن -5
 انسفنأ ىلع انبجوأ كلذلو «شحج تنب بنيز نينمؤملا مأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جاوز ىف
 مكح اهجاوز بقعأو «ىعرش مكحل اقيبطت ناك جاوزلا اذه نأل ؛ماقملا اذه ىف اهجاوز ىف مالكلا

 . اهجاوزب تطاحأ ىتلا لاوحألا نايب انيلع قحف «ىعرش

 لجرل هللا لعج ام ) : ىلاعتو كرابت هللا لاق ذإ «بازحألا ةروس لوأ ىف ىنبتلا مير لزن

 لعج امو ؛مكتاهمأ نهنم نورهاظت ىئاللا مكجاوزأ لعج امو ؛هفوج ىف نيبلق نم
 *ليبسلا ىدهي وهو ؛قحلا لوقي هللاو ءمكهاوفأب مكلوق مكلذ «مكءانبأ مكءايعدأ
 ؛نيدلا ىف مكناوخإف مهءابأ اوملعت مل نإف هللا دنع طسقأ وه مهئابال مهرعدا
 ظ . ( 4 27 - بازحألا ) « مكيلاومو

 ؛هنبأ سيل هنأأل هانبتي نم ةأرما جوزتي نأ لجرلل زاج كلذلو «هيف بير ال ءاعطاق اميرخم كلذ ناك

 لاق كلذلو ءءاعدالاب انبا نوكي نأ ال ءهباص نم هنبا نوكي نأب اهنم جاوزلا مرحي ىتلا نبالا ةجوز فصوو

 . 2117” - ءاسنلا )4 مكبالصأ نم نيذلا مكئانبأ لئالحو ) تامرحلا باب ىف كلذ ىف ىلاعت هللا

 ةطبارتم ةرسألا نوكت نأب مالسإلا مكح ررقي ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأل كلذ
 هنأل ءاهمد نم الو ءاهباص نم الو ءاهمحر نم سيل ليخد اهيف نوكي الو «ةيوق نوكتل ماحرألاب
 ماحرألا ولوأو) : ىلاعت هلوقب نآرقلا ىف ةررقملا ةدعاقلا ىفانيو «هقوقح نم قوقحلا اذ مرحيو ءاهدسفي

 ْ . © هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ مهضعب

 ىبنلا قحلأ دقو «ىنامورلا نوناقلا نم اذوخأم ةيبرعلا دالبلا ىف اعئاش ىنبتلا ناك دقلو - 4

 لبق كلذو «نامورلا نوناق نم ذوخأملا فرعلا كلذ ىلع ءانب هب ةثراح نب ديز ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع ىحولا لوزن لبقو «ىدمحملا ثعبلا

 هللا ىلص هدنع هلهأ هيلع رثعف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ادبع ناك اذه اديز نأ كلذ

 نإ مكل وه.ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم لاقف «هنمثب هقر اودتفي نأ اودارأو ءملسو هيلع ىلاعت

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هقتعأف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم ىقيي نأ راتخاف «هذخأ اودارأف «مكراتخا

 ناكف ةئراح نبا دعي ملو «ةيبرعلا دالبلا ىف فرعلا ناك امكءهل امارك| ةثعبلا دعب هب هقحلأو ؛ملسو هيلع

 . دمحم نب ديز ىداني
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 مظعأ هنأو ( ىشرق هنأ ىلع «برعلا نيب ةبيسن ىهو «شحج تنب بنيز ةيشرقلا هتجوزت دقو

 نم لوسر مكءاج دقل ١ : ىلاعت هللا لاق امك ٠ ,مهسفنأ نم وهو ءابسن مهطسوأو برعلا
 : ءافلا حتف ةءارق ىلع ١١( : ةبوتلا) « مكسفنأ

 مل هنأ ذإ ديز عم اهنايحب تلملمت ؛ءايعدالا ىفنو ؛ « ىنبتلا ميرحتب اهانولت ىتلا تايآلا تلزن املف

 . ةثر اح نبا هنأ هيف ىقيقحلا رمألا حبصأ لب «دمحم نبا دعي

 كسمأ :هل لوقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناكف ءاهبسنب هيلع بنيز ىلاعت نم جوزلا اكش
 5 هللا قتاو كجوز كيلع

 ا يا او اا
 مهل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هّللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمل ناك امو ) ءارمأ ىضق دق ىلاعت
 . 275: بازحألا ) 6 0 نم ةريخلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهجوزت ةدعلا تهتنا اذإو «بنيز ديز قلطي نأ ىلاعتو هناحبس هللا ىضق
 كلذب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم برضيلو ' ؛ىنبتلا عنمل ايامع اقيبطت كلذ نوكيل ؛هللا رمأب ملسو
 . لمعلاب ادكؤم ايفن هيفنو ىنبتلا لامهإ ىلع لاثمألا

 . مهئايعدأ جاوزأ ىف جرح نوكي اليكلو هبر رمأل اذيفنت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهجوزت
 ؛ىلاعت هللا رمأل ةباجتسا نوكت نأ الإ ةبغر وأ ةوهش مالسلاو ةالصلا هيلع هجاوز نكي ملو

 اذه ةعاذإ ربك ىلوت ىذلا ىربطلا ريرج نباك نيخرؤملا رابك ىلع تلخدأ ىتلا تايليئارسإلا تبذكو
 ال اوناك نإو «نيمثآ اهنوجوري اوحار نيذلا نويبروألا باتكلا كئلوأ بذكو «ىنارصنلاو ىليئارسإلا بذكلا
 . لعنلاب لعنلا وذحك مهوذح نوذتحيو :ىمعأ اديلقت مهنودلقي نيذلا بذكو «مثإلا نوفرعي

 كلذ نأ ىف ةحيرصو «جاوزلاب ىلاعت هللا رمأب ةحيرص ماقمل اذه ىف تايآلا نإو - 4
 هللا ىلص ىبنلا نأ ىف ةحيرصو ءارطو نهنم اوضق اذإ مهئايعدأ ج جاوزأ ىف جرح نينمؤؤلا ىلع نوكي اليكل
 جيورتو ديلقتلا ناك كلذ عمو «كلذ لك ىف ةحيرص ؛مهلاجر نم دحأل ابأ سيل ملسو هيلع ىلاعت

 ظ . اهناذ عئاقولا ىفال ' ؛مهمهفو مهسوفن ىف ةفآلا تناكو ؛مهفلا دسفف 1 دسفف ألا امهل بذكلا

  جئارلا بذكلاب مهريكفت فيإ نيذلاو ؛ نيباذكل بذكتو . ةقيقحلا حضوت ىهو «ةيآلا لتنلو
 مهل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةئمؤم الو نمؤمل ناك امو ) : ىلاعت هللا لاق
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 ىذلل لوقت ذإو #ائيبم الالض لض دقف هلوسرو هللا صعي نمو ؛مهرمأ نم ةريخلا

 ام كسفن ىف ىفختو هللا قتاو ءكجوز كيلع كسمأ هيلع تمعنأو هيلع هللا معنأ
 . هافخأ ىذلاو 211 ,55 - بازحألا) 4 هاشخت نأ قحأ هللاو سانلا ىشختو ؛هيدبم هللا

 نأ هل ردق ىلاعت هللا نأو ءاهقالط دعب اهنم جاوزلاب هل ىلاعت هللا رمأ وه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 نم جاوزلاب مهعدصي نأ سانلا نم هاشخي ناك ىذلاو ءقشع الو بح الف هادبأ ىذلا وه اذهو ءاهقللطي

 نأل ؛سانلا ىشخي الو ىلاعت هللا ىشخي نأ بجي ناكو ؛مهدنع فولأم ريغ رمأ كلذو .«هيعد ةأرما

 . هب عداص قحلا ىلإ ةيعاد نم زوجي ال قحلا ريغب سانلا ءاضرإ

 ارطو اهنم ديز ىضق املف ) هادبأ ىذلا رمألا ىف هتاملك تلاعتو هناحبس لوقي مث

 ارطو نهنم اوضق اذإ مهئايعدأ جاوزأ ىف جرح نينمؤملا ىلع نوكي اليكل اهكانجوز
 هرمأب جاوزلا نأ كلذ دعب نم هناحبس نيب دقلو . (11/ - بارحألا ) «الوعفم هّللا رمأ ناكو

 تلاعت لاقف ءاوتمص وأ ءسانلا سمه «ىلاعت هللا رمأ ذيفنت ىف جرح نم ىبنلا ىلع سيل هنأو «هناحبس
 اولخ نيذلا ىف هللا ةنس هل هللا ضرف اميف جرح نم ىبنلا ىلع ناك ام ) : هتاملك

 الو ؛هنوشخيو هللا تالاسر نوغلبي نيذلا *ارودقم .اردق هللا رمأ ناكو «لبق نم

 ؛مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك ام «ابيسح هللاب ىفكو هللا الإ ادحأ نوشخي

 4١(. 2158 - بازحألا) (اميلع ءيش لكب هللا ناكو «نييبنلا متاخو هللا لوسر نكلو

 ديس ىلع كلذ قبطو «مالسإلا ىف هب فارتعالا مدعو «ىنبتلا مير تبث صوصنلا هذهبو
 نامزلا اذه ىف نيكافألا هللا نعلف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ميركلا فعلاو نيلسرملاو ءايبنألا

 . فلتؤملا ىنعملا اوفرعتي نأ نولواحي الو «فلتخما رمألا ىلإ نودصقتيو ؛نوركفي ال نيذلا

 هللا ىلص ىبنلا .تويب لوخد غنم

 :نادتتسا ريق نم رلسو هيلع ىلاعت
 | ىلع ناك هنأ اصوصخو ءنيعمجأ نينمؤملل اتيب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لزنم ناك

 ْ . اهنع هللا ىضر ةشئاع تيب ؛هيلإ تويبلا برقأ ناكو ؛هب لصتم هنإ لب ءدجسملا نم ةبرقم
0 

 ٠ْ ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هلزنم ىلإ لوخدلا ىف اجرح نودجي اوناك ام نيملسملا نأ رهظيو - 6

 ٠ْ الو «بجوم ريغل نولخدي الو «نونذأتسي مهعبط مالسإلا بذهو ؛مالسإلا بادأ اوبرشأ نيذلا نونمؤملاو

 | نايب نم دب ال ناك «ىمالسإلا بيذهتلا نم عونلا اذهب اولحتي مل سان ناك املف ءاسلجم هيف نوذختي
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 ال نأب ءباجحلا لوزن تايآ ىهنلا كلذ تنيب ىثلا تايآلا ثيدحلا ءاملع ىمسو ناك دقو «ىهنب

 فيلل اننادون ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تيب لخدي الأو «نذإب الإ دحأ لخدي
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 هللا ىلص ىبنلل اهنيدب ةمصتعملا ةحلاصلا شحج تنب بنيز فافز ةليل ىف باجحلا كلذ لزنو
 تنب بنيز ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جوزت امل هنأ كلام نب سنأ نع ىور دقف «ملسو هيلع ىلاعت
 ءاوماقف ماق كلذ ىأر املف ءاوأيهتي ملف مايقلل ًايهتي وه اذإف ؛نوثدحتي اوسلجو اومعطف مرقلا اعد «شحج
 . ءاوماق مهنإ مث ءسولج موقلا اذإف «لخديل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاجو ءرفن ةثالث دعقو
 . اوقلطنا مهنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تربخأف

 1 ملسمو ىراخبلا ءربخلا ىور - 1

 هل اومَعَط املف «ةميلوب مهل لو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىرت امك هتصالخو
 لخدف ءاوقبف ىغبني امب اورعشي مل ةثالث ىقبو «ماق نم ماقف ءالعف ماق مث اوموقي ملف مايقلل أيهتف ءاورشتني
 . دعب اوقلطنا مث «سولج مهو هلهأ ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مداخ سنأ نع ىنعملا اذه ىف رخآ اثيدح ىراخبلا ىورو
 بنيزب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىنب : سنأ لوقي «ةعساور ةماع تناك ةوعدلا نأ تبثي هنكلو
 نولكأيف موقلا ءىجيو نوجرخيو نولكايف ءموق ءيجيف ءايعاد ماعطلا ىلع تلسرأف «شحج تنب
 ؛مكماعط اوعفرا لاق ءهوعدأ ادحأ دجأ ام هللا ىبناي تلقف ؛هوعدأ ادحأ دجأ ام ىتح توعدف «نوجرخيو
 ةشئاع ةرجح ىلإ قلطناف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جرخف «تيبلا ىف نوثدحتي طهر ةثالث ىقبر
 هناكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو :تلاق ؛هتاكربو هللا ةمحرو «تبيبلا لهأ مكيلع مالسلا :لاقف
 ,ةشئاعل لوقي امك :نهل لوقيو «نهلك هئاسن رجح ىرقتف كل هللا كراب «كلهأ تدجو فيك
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناكو نوثدحتي تيبلا ىف ةثالث طهر اذإف عجر مث ؛ةشئاع تلاق امك ؛هل نلقيو
 . . ليصفن ةدايز اهضعب ىف ناك نإو ؛ةيقالتم تاياورلاو «ءايحلا ديدش ملسو هيلع

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تيب لوخد عنم ةيأ لوزنل ابراقم اببس اذه ناك - 47
 ريغ ماعط ىلإ مكل نذؤي نأ الإ ىبنلا تويب اولخدت ال اونمأ نيذلا اهيأي ) : ىلاعت هلوق لزنف
 «ثيدحل نيسنأت الو اورشتناف متمعط اذاف ءاولخداف متيعد اذإ نكلو «هانإ نيرظان

 اذإو «قحلا نم ىبحتسي ال هللاو ءمكنم ىيحتسيف ىبنلا ىذؤي ناك مكلذ نإ
 امو «نهبولقو مكبولقل رهطأ مكلذ «باجح ءارو نم نهولئساف اعاتم نهومتلاس
 ناك مكلذ نإ ءادبأ هدعب نم هجاوزأ اوحكنت نأ الو ءهللا لوسر اوذؤت نأ مكل ناك
 حانج ال *اميلع ءيش لكب ناك هللا نإف هوفخت وأ ائيش اودبت نإ *اميظع هللا دنع
 ,نهتاوخأ ءانبأ الو :نهناوخإ ءانبأ الو «نهناوخإ الو نهئانبأ الو نهئابأ ىف نهيلع

 .ورتووتوووونوت ووو وجو ورو يوجو جو جونو و سون جو روتر بوو حج حو و نونو وو حوت تن
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 ءيش لك ىلع ناك هللا نإ ءهللا نيقتاو :نهناميأ تكلم ام الو نهئاسن الو ٠
 . (هه ,ها - بازحألا )4 اديهش |
 ل ١
 .٠ ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ 5-5
 نااار



 اينبم عمتجما نوكيل «بيدأتو بيذهت وهو ميلعتلا اذه ىلإ نوجاتحي موقل ىلاعت هللا نم ميلعت اذه

 ١ ءايحلا لهأ دنع ءايحلا هتبكي «ىسفن ءاذيإ نوكي الأو «ةمحرو ةدوم ىلع

 : ةماغع ناذكئتسالا بوجو

 ( مهنم نذأتسيو مهيلع ملسبو هلهأب سنأتسي ىتح اتيب دحأ لخدي الأ نآرقلا صنب مالسإلا بجوأ ظ

 ىف هللا لاق دقو «كاش كشي الو «باترم باتري الف سانلا نيب ةلماك ةقثلا نوكتلو «سوفنلا ةيبرتل

 اوملستو ءاوسنأتست ىتح ؛ مكتويي وي اتويب اولخدت ال اونمأ نيذلا اهيأي ١> كلذ

 اهولخدت الف ادحأ اهيف اودجم مل نإف *نوركذت مكلعل مكل ريخ مكلذ ءاهلهأ ىلع

 نولمعت امب هللاو ءمكل ىكزأ وه اوعجراف اوعجرا مكل ليق نإو ءمكل نذؤي ىتح
 ام ملعي هللاو ءمكل عاتم اهيف ةنوكسم ريغ اتويب اولخدت نأ حانج مكيلع سيل *ميلع

 . (19 ,71/ - رونلا ) ؟ نومتكت امو نوذبت

 ؛مهناميأ تكلم نمو ؛مدخلا نم تيبلا لخاد ىف نونوكي نم مكح هناحبس نيبو -

 اونمأ نيذلا اهيأي ) :ىلاعت لاقف «ةريهظلا دعب نمو ءرجفلا ةالص لبقو «ةيشعلا ىف ناذكتسالا بجرأف
 ! لبق نم تارم ثالث مكنم ملحلا اوغلبي مل نيذلاو ءمكناميأ تكلم نيذلا مكنذأتسيل

 ثالث ءاشعلا ةالص دعب نمو «ةريهظلا نم مكبايل نوعضت نيحو ءرجفلا ةالص

 ىلع مكضعب مكيلع ٌنوفاوط 2نهدعب حانج مهيلع الو مكيلع سيل ؛مكل تاروع

 مكنم لافطألا غلب اذإو * ميكح ميلع هللاو ؛تايآلا مكل نيبي كلذك «ضعب
 | هللاو هتايآ مكل هللا نيبي كلذك ءمهلبق نم نيذلا نذأتسا امك اونذأتسيلف ؛ملحلا
 ١ نأ حانج نهيلع سيلف ءاحاكن نوجري ال ىتاللا ءاسنلا نم دعاوقلاو *ميكح ميلع

 (« ميلع عيمس هللاو .نهل ريخ نففعتسي نأو «ةنيزب تاجربتم ريغ نهبايث نعضي
 1١(. ما -ونلا)

 د

 07 ونون نوح دو تح و سس سبت تت جت

 نايحل ىنب ةوزغ
 لسري نأ هيلإ نوبلطي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ اوءاج نيذلا مه نايحل نب - 8

 ؛مالسإلا ىف ءاهقفلا نينموملا هباحصأ نم ةتس مهيلإ لسرأف «نآرقلا مهظفحيو مالسإلا مهملعي نم مهيلإ

 مهبذعف ةمركملا ةكمب نيقابلا اوعابو «مهضعب اولتقف «مهنوقرتسي ىرسأ شيرقل مهومدقي نا اودارأ مهنأ نيبتو
 ! ابلص مهولتق ذإ ةلتق رجفأ مهولتق مث ءنوكرشملا

 كلذ سيلو ءاولعف ام ءوس ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهبدؤي نأ دب ال ناك

 صاصقلا ىلوتي نا دبالو «الوأ صاصق وه امنإ ؛قئاقحلا صيحمت نوعيطتسي ال نم مهوتي امك اماقثنا
 مل يم ا يي ا ل م يي
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 كارو جوجو روج سومر رع جوس وو حو جو جوج جرو حد جر جرجا جنح سوا حو وحج روب حو جوجو حرج جو جوج ب جور و ور جوجو جوج وج جوج جنوح وون سو حوحو حو توج جو جرجا سوح حج حوحو حوت حوت حوحو جرح جو وو حوا و حو وع تش حولا حا#

 نيذلاو هلوسرو هللا مكيلو امنإ ) :ىلاعت لاق امك .نونمؤملاو هلوسرو هللا مهيلوو ءاولتق نيذلا ىلو
 . (هد - ةدئاملا) 4 اونمأ

 ام مهب لزني نأ دبالف ؛ةوعدلا رمأ ىف اوعدخ مهنأل ءمهب لاكنلا دشأ لازنإب ءمهييدأت نم دبال مث
 .ةيادهلا مساب ةعيدخلا كلت اوبكتري ال ىتح ؛ مهريغل ةربع هيف نوكي

 «سمخ ةنس نم ةجحلا ىذ ةيقب ةنيدملاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ماقأ ةظيرق ىنب دعب
 ءادشرم ايعاد ةيبرعلا لئابقلاب لصتيو ءةوعدلا غلبيو «مهنيد رمأ سانلا ملعي «عيبر ىرهشو رفصو مرحنأو
 .هدعب نم مالسإلا هقف اولمح نيذلا هباحصأل هئدابمو مالسإلا راعش ملعيو

 ؛هباحصأو ىدع نب بيبخ عيجرلا باحصأب بلاطي نايحل ىنب ىلإ جرخ ىلوألا ىدامج ىفو
 . ةرجهلا نم تس ةنس ىف كلذ ناكو

 تس ةنس ىف ناك هنأ ركذ قاحسإ نبا نكلو «عبرأ ةنس ىف ناك كلذ نأ ىقهيبلا ركذ دقلو
 سانلا : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق امك «ةريسلا رابخأ ىف قثوأ وهف «قاحسإ نبا هراتخا ام راتخن نحنو

 . قاحسإ نب دمحم ىلع لايع ةريسلا ىف

 نيرداغلا نم بيصي نأ دارأو «هباحصأ نم عمج ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جرخ
 ,ةعدخ برحلاو ؛مهريغ دصقي هنأ كئلوأ مهويل «ماشلا ىلع قيرط ىلإ ةنيدملا نم جرخف «ةرغ
 ىلإ اوهبنتي نأ لبق مهكرديل ءاعيرس ريسلا ذغَأو ؛ةكم ىلإ اهجتم راسيلا ىلع جرع ادمأ راس نأ دعبو
 . هلصقم

 هللا ىلص هللا لوسر ةدايقب ناميإلا لهأ ىلإ تلآ دق ةوقلا نأ اوكردأ دقو ءافوخ اورذح مهنكلو
 ًاطخأ هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ملع ذئدنعو . لابجلا سوعر ىف اوعنمتو «ملسو هيلع ىلاعت
 ناسرفلا نم نينثا لسرأو ءاهلزن ىتح هباحصأ نم بكار ىتئام ىف ناسغ ىلإ هجتاف . دارأ ام مهترغ نم
 ىحاونلا نافرعتي

 ىلاعت هللا عرش انيبم ءايعاد افرعتم لئابقلا ىف راس نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نإو

 نم نكمتي مل نإو «ةكرابملا ةلحرلا هذه ىف هنإو .ةرونملا ةنيدملا ىلإ اجار لفق ءءارحصلا لهأ نم هاقلي نب
 وعدي وهو ؛اهلئابقو ءارحصلاو اهلاح ىلع دالبلا فرعت دقف مهتنايخو مهردغ ىلع نيرداغلا ةرجفلا بيدأت
 مالسإلا ةبيه رشنو «ةيبرعلا لئابقلا نم رشلا لهأ كلذ عم بهرأو ةوعدلل اليبس دجو امثيح «هنيد ىلإ

 .امهيمح ىتلا ةوقلا هعمو يللا نحب ءاج ىلا ديجا نيل ذه رأ ف كذب مهل اه
 0 م ا اي ا يي يش ا يل للا

 ملسو هبلع هللا يلص نييببنلا متاخ ف
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 نيذلا ةفرعمو ؛ةوعدلا رشن ىهو ؛ىربكلا ةمينغلاب عجر لب «بايإلاب ةمينغلا نم عجري مل ىبنلاف

 نم اهءارو نمل كلذ دعب نم نوكي مث قا ؛ ةيبرعلا ضرألا ىف هللا ناطلس طسبو مهوعدي

 . اهريغو ٠ ءماشلا ضرأ ظ

 طرق دك ةوزق

 ىبنلا همزعي ملو .حلص ىف تعمط اهنأل ؛ةقنحم قدنخلا دعب نافطغ تجرخ - ٠
 عم تداع «كلذ ضعب مت دقو «شيرق نع مهليذختل ةضوارم ناك لب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ؛ ةيئزجلا ةراغإلاو بهنلاو بلسلاب هذخأت نأ تدارأ برحب هعطتست مل ام نكلو ؛ةروحدم ةمومذم شيرف

 نمو «ادئاق ناك نم كلذ ىف ىوتسي ؛مهصوصلك لب «برعلا راطشك اوراصف «رارفلا مث ؛«بصغلاو

 . ادوقم ناك

 1 اا لع أ زارت ني اليف اغأ

 عاطقك اذهب اوناكو' جانلل عما ةأرملا اوقاسو « لسراارعلا .هلأرماو رافغ ىنب نم لج اهيفو ؛ةباغلاب ملسو

 برح ى مهعم اوقتلي نأ نم نيملسملل ىكنأ كلذ نأ اوأرو «بهبنلاو بلسلاب لوموقي نيذلا قيرطلا

 : ميركلا ىبرعلا قلخلاو ؛ةءورملا نع دعبأ كلذ ناك نإو ؛«فويسلا اهيف رجتشت

 نب ةحلطل مالغ هعمو ءعوكألا نب  ةملس مهنم ؛مهرمأب ملع دق ني نينسزلا كاقرف سي اك

 8 لوي ضعب ىلإ رظن عادولا ةينثب اوناك اذإ ىتح «ةباغلا ديري حبصأ دقو «سرف هعم هّللا ديبع

 ذخأو ؛موقلا قحل ىتح 'عبسلا لثم ابرق الجر ناكر ؛ مولا راثأ ىف دتشي جرخ مث ؛هاحابصاو : : رصف

 ا ) ماثللا ىأ ) مّضولا موي مويلا عوكأألا نبا انأو اهذخ : ىمر اذإ «لوقيو ' ؛لبنلاب مهدري

 ؛هجول اهجو مهئاقل نم ابر يراه قلطنا هوحل مهليخ تهجو اذإف ؛هيلع اوضقني نأ نولواحي ىمرلا

 ىلص هللا لومر غلب انو ءعوكألا نب انو اهذغ :لوقي ىمر اذإف ا

 نيرجاهملا نم ناسرفلا اعد عوكألا نبا حايص عمسو ءءالؤه نم ناك ام ملسو هيلع ىلاعت هللا

 دعب اسراف مهنوعبتي نيذلا ناسرفلا كلذ دعب نم ىلاوتو ءدوسألا نب دادقملا مدقت سراف لوأ ناكف ءراصنألاو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف «سرف هعم «شايع وبأ همسا نيزر نم الجر ىأر دقو . سرأف
 ىرج ام هنكلو «سانلا سرفأ انأ :هنع هللا ىضر لافف «كنم سرفأ وه الجر سرفلا اذه تيطعأ ول :ملسو
 نيرافلا نوقحالي ناسرفلا ىلوت اذكهو ؛هريغ سرفلا ىلوتف .اضرأ هحرط ىتح ءاعارذ نيسمخ هب
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 راسو «موتكم مأ نبا ةنيدملا ىلع ماقأو «ناسرفلا عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جرخ
 اهوذقني ملو «حاقللا ضعب اوذقنتساو ؛هباحصأ نم هعم نمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ىتح هريس ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رمتساو ؛موقلا نم هوكردأ نم اولتق مهنكلو ءاهلك
 5 ةليلو اموي هيلع ماقأو ؛سانلا هيلع قحالتو ءدرق ىذ نم لبجلاب لزن

 تجنن دقو . اروزج لجر ةئام لك ىلع مسق دقو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر داع
 ناسرف نم رارفلاب موقلا لغش امدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لبإ نم ةقان ىلع ىرافغلا ةأرم ١
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 نش سبب ءاهرحنت نأ اهيلع اهاجم نإ ىلاعت هلل ترذن دق تناكو
 رذن ال هنإ ءاهنيرحنت مث اهب كاجو اهيلع هللا كلمح نأ اهتيزج امسئب لاقو ؛اهتمزع ملع امدنع ملسو

 هللا ةكرب ىلع كلهأ ىلإ ىعجراف «ىلبإ نم ةقان ىه امنإ ؛نيكلمت ال اميف الو «ىلاعت هللا ةيصعم ىف
 ظ . ىلاعت

 . افوقوم ىرصبلا نسحلا نع ىرافغلا ةأرما ثيدح ىور دقو

 . بارعألا تاراغ نم ةراغ تعفد ىتلا ةوزغلا هذه تهتنا كلذبو

 قدطصملا ىنب ةوزغ
 اهنأ ىورو «ةرجهلا نم تس ةنس نم نابعش ىف تناك اهنأ هدئسب قاحسإ نبا ركذ - 49

 . سمخ ةنس نابعش نم نيتليل دعب تناك اهنإ هخيرات ىف ىدقاولا لاقو ؛«سمخ ةنس نابعش ىف تناك

 اهبقع ىف ءاج هنأل ءتس ةنس ىف نوكت نأ ليحتسي هنأ انرصع ىف نيبتاكلا ضعب ركذ دقلو

 ذاعم نب دعسو ءامهنيب ةاحالمو ذاعم نب دعسو ةدابع نب دعس نيب ةبواجم هيف ركذو «كفإلا ثيدح

 . سمح ةنس ةظيرق دعب حرج رثأ تام دق ناك

 ءريضح نب ديسأ نيب تناك امنإو «ذاعم نب دعسو ةدابع نبا نيب نكت مل ةاحالملا هذه نإو
 ' ةسماخلا ىف تناك اهنأ ىلع كفإلا ثيدح نم ليلد ال كلذ ىلعو «ةدابع نب دعسو

 لبقو «ةسماخلا ىف تناك اهنأ ىلإ ليمنو ءاهنيب احيجرت تاياورلا ىف دج ال انأ ةقيقحلا ىفو
 الايع نوكن نأ لبقن اننأل :قدنخلا دعب اهعضنو ؛قاحسإ نبا بيترتب ذخأن نكلو ؛حيجرت ريغ قدنخلا
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 ىلع ةريسلا ىف لايع سانلا 3 :هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ىعفاشلا لاق امك ؛قاحسإ نبا ىلع

 . ( قحسإ نب دمحم
 20 يرقي ؛هل عومجلا لوعمجي قلطصملا ىنب نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ملع

 نأ لبق مهرداب مهيلع ةراغإلا نوديري اموق نأ دكأت اذإ هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جاهنم ىلعو

 .اولذ الإ مهراد رقع ىف موق ىزغ ام هنإف «هوردابي

 لوقي امك مهيلإ جرعو ىرافغلارذابأ ةرونملا ةنيدملا ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ماقأ

 . عيسيرملا ىمسي اوني اورو ااا دبع

 ءاول ناك ليقو «ةدابع نب دعس عم راصنأل ءاولو «قيدصلا ركب ,يبأ ىب عم ا ءاول ناكو

 . رسأي نب رامع عم نيرجاهملا
 مكلاومأو اوعنمت هّللا الإ هلإ ال اولوق نأ ىدانف مهيف ىداني نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رمأو

 . لاتقلا الإ اوبأف

 مهنم لتقف مهم تلق مف نيسؤلا شيب ملو هلع ىلعت هللا ىلص هللا لوم مهلا

 . مهءاسن ىبسو مهرئاس رسأو «ةرشع

 من هباصأ ةبابص نب ماشه همسأ نينمؤملا نم الجر نأ ةوزغلا هذه ىف ثدح لقو

 : ءادعألا نم مدلا حابم هنأ نظيوهو

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هادو دقو «هلهأ ىلإ ةملسم ةيد هل ناكف أطخ لتقلا كلذ ناك

 ماقأو ؛ةيدلا لوسرلا هاطعأف ةيدلاب بلاطف ٠ ؛مالسإلا ارهظم ةمركملا ةكم نم ةبابص نب سيقم هوخأ ءاجف

 ؛ةمركملا ةكم ىلإ ادترم داع م ءأطخ ناك لتقلا نأ عم ؛هيخأ لئاق لتق نم نكمت ىتح نينمؤملا عم

 الف طخ ناك لتقلاو «ةيدلا ذخأ نأ دعب لئق هنأ ىهف : :يلوألا ةميرجلا امأ : يل

 . امثأ ايدتعم ثلا ذخأو صاصق

 1 هرهظأ مالسإ دعب دترا هنأ ةيناثلا ةميرجلاو

 ., هلتق غوست امهادحإو همد ةحابإ قحتسي ناك نيتميرجلا نيناهلو

 ىلص هللا لوسر ردهأ نيذلا نم ناك كلذلو ءهمد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا حابأ كلذلو

 . ةبعكلا راتسأب اوقلعت نإو إو «مهءامد ةمركملا ةكم حتف موي ملسو هيلع ىلاعت هللا

 لل ل اا ل ا اين

 سصئاشل 0 رجل /

 دمت نتحتتي

 00ااا0اااااااا ا لا
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 :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوق هيلع قدصيو «لتقلا بجوت ةدرلا نأ ىلع لدي اذه نإو
 . (هولتقاف هنيد لدب نم»

 ثيح نم ةيلامتحا ةلالدلا تناك كلذلو «هتدرل وأ هيخأ لئاق هلتقل اذه سيقم مد ةحابإ ةلالدو

 اهؤافطإو ةنتف ةراثإ
 . هتمكحب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهأفطأ نكلو «ةنتف تراث ةوزغلا هذه ىف - 45

 دوقي دوعسم نب هاجهج لاقي باطخلا نب رمعل ريجأ مهيفو «ءاملا نودري اوناك سانلا نأ كلذ
 حاصف ءالتتقاف جرزخلا نم فوع ىنب فيلح ىنهجلا ربو نب نانس عم اذه رمع ريجأ محدزاف ءهسرف
 . نيرجاهملارشعم اي :رمع ريجأ حاصو «راصنألا رشعم اي: ىنهجلا

 كلذ لغتسا قافنلا نكلو :مهريجأ هخرص نورجاهلا الو ؛مهفيلح ةخرص راصنألا بجي ملو

 1 ةرئاث ةرات نوكتل

 ديز مهسلجم ىف ناكو ؛هلاجر نم طهر عم نيقفانملا ميعز لولس نب ىبأ نب هللا دبع بضغ

 . انمؤم ناك لب اقفانم نكي ملو «مقرأ نبا

 ىأ ( شيرف بيبالجو اندع ام هّللاو اندالب ف انورثاكو ءانورقان لق :لولس نب ىبأ نبأ لاق

 اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئل هللاو امأ «كلكأي كبلك نمس :لوألا لاق امك الإ (نيرجاهمل
 ءمكدالب مهومتللحأ مكسفنأب متلعف ام اذه :مهل لاقف ؛هموق نم هرضح نم ىلع لبقأ مث «لذألا

 . مكرود ريغ ىلإ اولوحتل مكيديأب ام مهنع متكسمأول هللاوامأ ؛مكلاومأ مهومتمساقو

 دعب ربخلا هغلبأو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هب ىشمف مقرأ نب ديز كلذ عمس
 نب دابع هب رم : رمع هل لاقف ؛هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع هدنع ناكو «هودع ةوزغ نم هغارف

 ميلحلا وهو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نكلو «ناميإلا ةيمحب رمع كلذ لاق
 نذأ نكلو / هباحصأ لتقي اذمحم نأ سانلا ثدح اذإرمع اي فيكف ١ :لاق رومألاو سوفنا 5 ىذلا

 10010101010111 ]1 1 ]1 ]1ذ]1 1 ]1 ]1+ + + ل ل ل لل 0 1 ا يي يي يبس

 ملس 89 - يلص نيببنل مؤسا هيلع هللا أ مناخ ذ-3-

 تيجو ا ااا انااا



 تضرع اذإ نتفلا نأ كلذ ءاهنارين ججأتت نأ نم عنام وهف ؛ةنتفلل امساح نكي مل نإ جالعلاف
 ءاهديدرت عنمي اهفيفختوأ اهرافطإو ؛اهبهلي ىذلا لوقلا رثكي ةنسلألا اهتددرو ؛لاوقألا اهتلدابتو «سوفنلل

 . اهريغب سانلا لغشو
 . اهنع سانلل الغش ليحرلاب رمألا ناكف

 هيإ بسن ام تي ملسو هيلع ىلا هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لولس نب ىأ ن , هللا دبع ءاج
 ' هرتس ةداعإ لواح هرمأ ضعب ادب اذإف ٠ «فشكتي نأ عنميو ءامئاد رتتسي قفانما نأ

 . هب تملكت الو «لاق ام تلق ام : افلاح ابذاك ارتاس لاق

 ىلع ابدح هباحصأ نم راصنألا نم رضح نم ضعب لاقف ءاميظع افيرش هموق معز ىف ناكو
 لاق ام ظفحي ملو «هثيدح ىف مهوأ دق مالغلا نوكي نأ ىسع :لاق ءرمألا عقول افيفخت وأ «ىبأ نبا
 . لجرلا

 لاق دقل ىتح «هناقيم لبق ليحرلاب سانلا لغشب فقوملا ىبنلا جلاع دقف رمألا نم نكي امهمو
 حورت تنك ام ةركبم ةعاس ىف تحر دقل هللا ىبن اي : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ريضح نب ديسأ

 . اهلثم ىف
 بحاص ىأو : لاق ؟مكبحاص هلاق ام كغلب ام وأ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق

 نجرخيل ةنيدملا ىلإ عجر نإ هنأ معز لاق ؟لاق امو :لاق .لولس نب ىبأ نب هللا دبع :لاق ؟ هللا لوسر اي
 . ريزعلا تنأو ليلذلا وهو تكش نإ هجرخت هللاو هللا لوسر اي تنأف :لاق .لذألا اهنمزعألا

 هنإف «هوجوتيل زرخلا هل نومظنيل هموق نإو «كلب هلل انداج دقل هللاوف «هب قفرا ؛هللا لوسر اي :لاق مث

 . اكلم هنم تبلتسا دق كنأ ىريل

 ردص ىف راصو ( حبصأ ىتح مهتليلو ؛ ىسمأ ىتح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر يشم
 . سمشلا مهتذآ ىتح ىناثلا مويلا كلذ

 هلو هيلع اتالم لور كلا لش امتع قاحسإ نبا كلذ ليلعت ىف لوقبو
 . سمألاب ناك ىذلا ثيدحلا نع سانلا لغشيل

 مهبونج تسمو «سمشلا مهتذآ نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هّللا لوسر لزن امدنع هنإ '

 يا م م و ل
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 ريو وو وو و حوحو وو ووو ضو حو حوض وص حا ص وح جوج جو حوض وح ع حوحو حوحو حوض حض حصا حج حرج رو جوج جوج حو نحنا وح حج وج جوجو حج جوت تحج وو حو حج حوحو وح جاع اروع جا حجبت و وتحت وجا وتوج توت وتو وحج



 نع ىمسجلا بعتلا مهلغشف «بعتلاب الإ اوسحي ملو «فالخ نم ناك ام اورك ذي مل مونلا ىفو
 قافنلا نم اضيُأ تناكو ءاريثأت غلبأو «ءاذبإ دشأ ةنتف نوكتل «ةنتفلا هذهران تأفطناف «ىسفنلا قلقلا

 ىبرقلا ىذ نم نيرجاهملا ضعبو ءراصنألا نم نينمرملا ضعب تلمش ىتح ءاهنارين تعاشو ؛نيففانلاو
 .ةنتفلا اهلوح تعيشأ نم

 رخآلا ىدانو «نيرجاهملا رشعم اي ىدانتلا هغلب امدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق دقلو
 . اهمدقب تنتن ىتح :ةيلهاج ةثيبخ ىوعد ىأ «ةنتنم اهنإف اهوعد : ىبنلا لاق ,راصنألا رشعم اي

 ضرح امو ؛هوبأ لاق امب ناميإلا ىوق انمؤم ناك دقو «ىبأ نب هللا دبع نب هللا دبع ملع امدنعو

 لتق ديرت كنأ ىنغلب دق هنإ هللا لوسر اي :لاقف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلِإ ىشم ؛هب
 دقل هللاوف . هسأر كيلإ لمحأ انأف «ىنرمف العاف دبال تنك نإف ,هنع كغلب اميف ىبأ نب هللا دبع

 ىنعدن الف هلتقيف ىريغ هب رمأت نأ ىشخأ ىنإو «ىنم هدلاوب ربأ لجر نم اهب ناك ام جرزخلا تملع
 هللا لوسر لاقف ءرانلا لخدأف ءرفاكب انمؤم الجر لتقأف «سانلا ىف ىشمي ىبأ لتاق ىلإ رظنأ ىسفن

 . انعم ىقب ام هتبحص نسحنو ءهب قفرن لب :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 دقق ءاهدقافت نم ةلاقرلا هيفا نآكت اني ةعلاع دق: ناك نإو ىلا ضقت لقا ديدهترلا هلع ناك ٠

 لوق لك ىلع همولو ةنتف ىأ نم هعنم ىلع نيصيرح ىبأ نبا موق ناكف «نينمرملا سوفن ىف رثأ اهل ناك
 هيلع ىلاعت هللا ٌىلص هللا لوسر لاقف هنوذخأيو «هنوبقاعي نيذلا مه اوناكف ؛هبلق ىلع لدي امب هنم نوكي

 مويلا اهترمأ ول فونأ تدعرأل تلق موي هتلئق ول هللاو امأ ءرمعاي ىرت فيك «باطخلا نب رمعل ملسو
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رمأل تملع هللاو دق :انعذم هنع ىلاعت هللا ىضر رمع لاقف . هتلتقل هلتفب
 . ىرمأ نم ةكرب مظعأ ملسو هيلع

 كءاج اذإ ) : ىلاعت هللا لاق دقف رمألا اذه ىف نيقفانملا ةروس نم اءزج ىلاعت هللا لزنأ دقو اذه
 نإ دهشي هللاو ءهلوسرل كنإ ملعي هللاو ءهللا لوسرل كنإ دهشن اولاق نوقفانملا
 اوناك ام ءاس مهنإ هللا ليبس نع اودصف ةنج مهناميأ اوذختا *.نوبذاكل نيقفانمل
 مهتيأر اذإو «نوهقفي ال مهف ؛مهبولق ىلع عبطف اورفك مث اونمآ مهنأب كلذ *نولمعي
 لك نوبسحي ءةدنسم بشخ مهنأك مهلوقل عمست اولوقي نإو ءمهماسجأ كبجعت
 اولاعت مهل ليق اذإو +نوكفؤي ىنأ هللا مهلتاق مهرذحاف ودعلا مه ؛مهيلع ةحيص

 ءاوس + نوربكتسم مهو نودصي مهتيأرو ءمهسوؤر اوول هللا لوسر مكل رفغتسي
 001 كككنكنزنزر ج11 1111 ااا ل ل يا يي ل  ففل

 ملسو هيلع هللا نيببنلا متاخ حج
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 أرب و روصوحجر ترو توزر زوتروط وتوت ويحوي و حز ح حا جتا بو جوت وتحت جو حج توج جد زج جا حجو حج حج جوج نوح و جو باو جو جوجو ج جوج وج جا حجج نو جوج جو جوج سوو سوو دج جحد جورج سو نونو حوت جو جو جارح سرج سون حو و نوحون و حوت



 موقلا ىدهي ال هللا نإ ءمهل هللا رفغي نل «مهل رفغتست مل مأ مهل ترفغتسأ مهيلع

 هللو ءاوضفني ىتح هللا لوسر دنع نم ىلع اوقفنت ال نولوقي نيذلا مه نيقسافلا

 ةنيدملا ىلإ انعجر نثل نولوقي «نوهقفي ال نيقفانملا نكلو «ضرألاو تاومسلا نئازخ
 ال نيقفانملا 8 ؛نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللو «لذألا اهنم زعألا نجرخيل
 ١-6(. - نوقفانملا) ؟نوملعي

 لوتفرلا رافغتسا مهيزجي الو «نوهقفي ال مهنأب ىلاعت هللا مكح دقو «نيقفانملا ىلع هللا مكح اذه

 مدع نم ابلاغ هؤشنمو ءدانعو قمحو لهج قافن ريغ نم رفكلا ذإ مهرفك ىف اوثع مهنأل ' ؛مهل

 ناتكرد وهف قافنلا امأ . ةلاهجلاو لالضلا ىشاوغ تلاز اذإ ةبيرق مهتبوتو «نونعذي ال مهف ؛ قحلا مهكاردإ
 ؛مهسوفن نع ناميإلا عئارذ مهداعبإو قئاقحلا رتسل ةلواحمو « ؛ لهج ريغ نم دقحو دانع وه رفكلا ىف

 مهنأب ىلعتو هناحبس هللا مهفصو كلذلو اولا 0*0

 +٠ ةللطحتلا فقدم اناسلاو يه سنألا
 | ىلع اهب اوريغي نأ نوعيطتسي ةوق مهيف قبت مل ذإ ؛قلطصملا ىنب ىف نوملسملا نخت أ ع 37

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهقرتسي ملو ءايابسو ىرسأ نوقابلا قيسو ' ؛ لتق نم مهنم لتق هنإف نينمؤملا
 نأ ىرنو ةاهنلا ىف مهقلطأ هنكلو «نيبراحلا ىلع مئانغ مهعزو هنإ ليق «ءادتا قاثلا دش دف ايئاهن ملسر

 هنأ كلذ (ةظيرف ةوزغ دعب تناك قلطصملا ىنب ب ةوزغ نا ىنعملا اذهب حجرنو ؛ىرسالا ةلماعم ىف جردت

 ةوق نهلباقم ىف اهارتشا ليخ ىف لحب ىف نهعابو ,ءاسنلا ىبسو ؛لاجرلا لتف ةظيرف ةوزغ ىف

 اميكح افرصت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص فرصت دقف قلطصملا ىنب : ؛ ةوزغ ىهو هذه ىف امأ

 . مهميسقت دعب ةأرما مهنم ىبسي الأو «نيمناغلا نيب مهميسقت دعب ىتح ءدحأ مهنم عابي الأ ىلإ ىدأ

 ؛( مهنيب ءاسنلاو لاجرلا اومسق سانلا نأ كلذو «ةنسلا حاحص ىف تبث ام ىورت ة ةريسلا بتك نإف

 نبال ةملكلا 4 كرتنلو ؛نينمؤملا تاهمأ نم دعب نم تراص ىتلا ثراحلا تنب ةيريوج هللا لوس ىقبأو

 : لوقي وهف «تاياورلا ضعب ىور ىذلا ماشه

 ةيريوج هعمو قلطصملا ىنب / ةوزغ نم ملسو هيلع ىلات هللا ىلص هللا لوسر فرصا مل هنأ لاقي

 | لمد ملازم مدقو . اهب ظافتحالاب هرمأو ةعيدو راصنألا نم لجر ىلإ اهعفد ؛ثراحلا تنب

 اهب ءاج ىتلا لبإلا ىلإ ر ظن اويقعلاب ناك املف ءهتنبا ءادفل رارض نب ثراحلا اهوبأ لبقأف «ةنيدملا ملسو هيلع

 راما لام ل ل ل ل ل ل ا ا
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 ليو وو ووو وص او حو وو بوو حصص حا حو حج حوت وع حر حتر و دج جبس بتحس توتا ت حج توت وتحرك توجو دن تا وتر
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 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ىنأ مث ٠«قيقعلا باعش نم «بعش ىف امهبيغف ءاهنم نيريعب ىف بغرف ؛ءادفلل
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا 0 لاقف «اهؤادف اذهو «ىتنبا متبصأ دمحم اي ١ : لاقو «ملسو هيلع

 الإ هلإ ال نأ دهشأ : ثراحلا لاقف ؛اذكو اذك بعش ىف قيقعلاب امهتبيغ ناذللا ناريعبلا نيأف :٠
 .ىلاعت هللا الإ كلذ ىلع علطا ام هللاوف ءهّللا لوسر دمحم كلنأو هللا

 عفدف ؛لوسرلا امهب ءاجف «نيريعبلا ىلإ لصرأو «هموق نم سانو هل نانبا هعم ملسأو ؛ثراحلا ملسأ
 ءاهمالسإ نسحو ءتملسأف «ةيريوج هتنبا هيلإ تعفدو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ لبإلا
 .مهرد ةئامعبرأ اهقدصأو ءاهايإ هجوزف ءاهيبأ نم ملسو,هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهبطخف

 ىلص هللا لوسر راهصأ قرتسنأ :اولاقو ؛مهنم لحاو هذي ىف ناك نم لك كلذ دعب قتعأ دقو

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا

 «كلذ ىلإ ءيمون حاحصلا تناك نإ : هيلع دمنا ىتلا ةياورل ركاي مر 252005

 . ةيريوج نينمؤملا مأ ىلع بتكي مل قرلا نأ ىلع لدي ربخلا اذهو ؛ليصفتلا كلذ هلصفت مل نإ

 ةشئاع نع ىور ام كيلإو ءاهيلع بتك دق اقر نأ ديفي ام نينمؤملا مأ نع ىور قاحسإ نبا نكلو

 هللا لوسر مسق امل تل انقذ يف ريرأ نيارع ران كل ءاهيبأ نعو اهنع ىلاعت هللا ىضر
 رأ سيق نب تباث مهس ىف ثراحلا تنب ةيريوج تعقو «قلطصملا ىنب ايابس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 تنأف «هسفنب تذخأ الإ دحأ اهازي ال «ةحالم ةولح ةأرما تناكو ءاهسفن ىلع تبتاكف «هل مع نبال
 ةيريوج انأ هللا لوسر اي:تلاقف ؟ تلخدف .. . اهتباتك ىف ةنيعتسم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 وأ سيق نب تباثل مهسلا ىف تعقوف كيلع فخي مل ام ءالبلا نم ىنباصأ دقو (هموق ليس «ثراحلا تنب

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق «يتباتك ىلع نيعتسأ كتئجف ؛ىسفن ىلع هتبتاكف ءهل مع نبال

 كتباتك كنع ىضقأ :لاق ؟ هللا لوسر ايوه امو :تلاق ؟كلذ نم ريخ ىف كل له » :ملسو
 ' ( تلعف دق:لاق هللا لوسر اي معن :تلاق «كجوزتأو

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم اهجوز ىذلا وه اهابأ نأ ؛ماشه نبا ٠ هركذ ام نأ ني نيتياورلا نيب قرافلا نإو
 امأ ,مهرد ةثأمعب رأ وهو «قادصلا اهيف ركذو « ؛لبزلا اهوبأ اهادتفا ذإ | قرلا اهيلع رجي مل هنأو ؛ملسو هيلع

 ام اهنع عفد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأو ؛اهيلع بتك دق قرلا نأ تبتكف قحسإ نبا ةياور
 . هيلع تبتاك

 ىذلا وه اهيلو نأ ذإ «مالسإلا ماكحأ عم اقاسناو ءاماجسنا رثكأ ماشه نبا قايس نأ ىرن نحنو
 هللا ىضر ةفينح وبأ الإ اهسفنب اهجاوز دقعت نأ ةأرملل زجي ملو ؛ م 3 ءاهجرز

 00 ا ا

 يالا
 1 . م4 «*« نو«

 يايا ايا يا يل الا اواي ياي ان ماما اانا امال

 رورو ووتوتوتوتو توتو وتوت وتوت وتوت وحن وت حوت جر جوخ وو توتا ون اج سوح وج وح و جوج حرج جون جورج وح سوت وج يو وجو جوج وو وو جرو جوج حو سون حوت وح وت سوح سوو ب سوح جا حا وح جوج حن جا حاج حوض حج حو وح سو سو او اخ
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 هللا ىضر ةشئاعل بسن هنأ هيفف 1 (ةةيدجبلا ىف هلع توكي داق اه قاجبإ نبا يار ىف كلا قولو

 تفرعو ءاهتهركف ىترجح باب ىلع اهتيأر نأ ام هللاوف :١ ة ةحيلم ةولح ةأرما اهنأب اهتفصو دقو اهنع ىلاعت

 بسنت نأ قيلي ال «ةرابعلا هذه نأ ىرن انإو «تلخدف تيأر ارا ولع نادت لسا هرب
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل هتنمضت ام بسني نأ الو «مالسإلا ىف اهتناكمل «ةشئاعل

 . قاحسإ نبا ةياور هتركذ ام ركذت مل ةئسلا بتكو

 قتع هيلع بترت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جاوز نإف تاياورلا هذه ىف رمألا ناك امهمو
 . اعيمج اهموق

 نم مهيديأب ام نوملسملا عدي نأل فاك اهنم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هجاوز نإ لوقن انإو
 «مالسإلا لظ ىف اولخدو ءاهموق ملسأ لقو «برعلا نم راد ةئأم لاجر اهجاوزب قتع ذإ ءايابسلاو ىرسألا

 : ةاكرلا مهنم عمجم تناكو

 كاردألا هف اأطخ
 لوسر مهيلإ لسرأف «ةنيدملا مكحل نيعباتو ةيمالسإلا ةلودلا لظ ىف اوراص اوملسأ امل - 5

 '/ ةاكزلا مهنم عمجيل طيعم ىبأ نب ةبقع نب ديلولا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 الو اوريغيل ال هنولبقتسي اوناك مهنأ رهظيو «مهباهف هيلع نيريغم مهنظف ءهيلإ اوبكر هب اوعمس امل

 نم مهلبق ام هوعنمو قب اومه دق مقل نأ رأت مو هيل ىلا ل لص لومرل ل ع
 . مهوزغب لوقلا ىف رثكأ نم مهنم ناكو ؛نيملسملا ضعب , ةرئاث كلذب ر انو ؛مهتقدص

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع مهدفو مدق دف ,رومألل مهف ءوس الإرمألا ساسأ ناك امو
 . ملسو

 نم انلبق ام هيلإ ىدؤنو همركنل هيلإ انجرخف ءانيلإ هتثعب نيح كلوسر انعمس : هللا لوسر اي اولاق
 هللاوو لايك اب لن ابل يامل ير مرملااول ءاعجار رمشناف «ةقدصلا
 . كلذل انئجام

 | ملس ىل ىلص اوسر ىلإ او مهنأ ضرف مهفل ل و هيلع لاعت هللا , لص هللا لوسر ىلإ اوءاج مهنأ ضرفو «هنم تناك مهفلا ةءاسإ نأ رهاظلاو
 | ىلع نمؤملا لاح لمح ىرورضلا نم هنأل ءديعب نينموملا ضعب ةنسلأ ىلع ىرج وزغ نم افوخ

 011111 ا ا
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 أبنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهيأي 9 :ىلاعت هلوق عضوملا اذه ىف لزن هنأ ليق اذلو «حالصلا
 للر ( 6. - تارجحلا ) © نيمدان متلعف ام ىلع اوحبصنت ةلاهجب اموق اوبيصت نأ اونيبتف
 .رودصلا ىفخت امب ملعأ

 كف لا ثيدح

 "لمحل فان ماكحأ اهعبتت رومأ اهباقعأ ىف ءاج نأب قلطصملا ىنب ةوزغ تصتخا - 0

 . بولقلا ىصضرم ةأوادمو سوفنلا حالصإو ظ

 لوسر نخأ نأ دعب ىبسلاو رسألا ىف اوعقو نمل ملسو هيلع ىلاعت للا ىلص ىبنلاةلماعم هيف ناكف
 ىبسو لاجرلا لتقو ءادفلا لدب نملا ىلإ هجتي هلمع ناك دقو ؛هيبراحم ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 مهنم رسأ نم نيبو هنيب نوكت نأ عقوتي ناك اذإ الإ قرلا ضرفي الوهف ؛ةعبتم ةنس لوسرلا لمعو عءاسنلا

 امب مهلماعف نوبسيو لوقرتسيف ؛اهيف نيملسملا نم نورسأي دق ابرح دوهيلا عم عقوتي ناك دقو م

 ةبوهرم ةوق مهب“ لان ! لب هتوق ىف نخب ملو 0 يااا

 رمألا مسوي ىلا هلا ىلص ينل جلاع دقو ؛ مالسإلا ةوق مهو راصنألاو ةلر جاوا سب نس اعنا

 نوكي ال مث : مهيلهأ نم مهييد أت نوكيو ؛مهموف مهظفلبو مهرمأ فشكني ىتح «نيقفانملاب قفرتلاب

 لا ىلص بلا نيب كلذبو :لالضل مهلانيو ؛ناميإلا لهأ نم دحأ مهب عدخي ال ذإ ءريثأتلا ةوق مهقافنل
 . مهنم ريذحتلا عم هسفن تاذ نم مهدوع ىوذي ىتح ؛ مهكرتب نوقفانملا لماعي فيك ملسو هيلع ىلاعت

 وهو ؛هلهأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ءاذيإ هيف ناكو ( هسفن تاذ ىف ريطخلا رمألاو

 عيشي نأ هنأش نم ذإ «عمتجما ىف اريطخ هراثأ ىفو ءاميظع امثإ هناذ ىف ناك ىذلا «كفإلا ثيدح
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع موجه هيف كلذ قوفو «هيف ةليذرلا روهظب هسنديو «عمتجما ىف ةشحافلا

 هللا لاقو ءضرألا ىفو تاومسلا ىف ىلاعت هللا همرك ىذلا ةلاسرلا بحاص ماقمب ةناهتسا هيفو ءملسو

 مويلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسأ هللا لوسر ل مكل ناك دقل» هنأش ىف ىلاعت

 ١١(., - ظ بازحألا ) «اريثك هللا ركذو رخآلا

 نينمؤملا مأ هيف تلاق ىذلا ىبأ نب هللادبع مهسأر ىلعو نوقفانملا ثيدحلا اذه ىف كرتشا دقو
 . ىبأ نب هللا دبع هربك ىلوت ىذلا نإ :روهطلا ةشئاع

 ليبق نم ناميإلا لهأ ةنسلأ هيف هزنت ملف ءراصنألاو نيرجاهملا ضعبل للز نيتقفانملا عم ناكو
 ادرجم ثيدحلل ايهشت ناك لب ءاهامرمو اهازغمل تافتلا الو ءصيحمت ريغ نم اهلوبقو ءرابخألاب ةناهتسالا

 ايلي اي امل ا يا لل ل يي ل م

 دططنتجل
 8 ه6 4 هموعف مهد

 يايا اا اا ا ا اياجلا لاا يا ا جا ااا



 ءرشلا تاجورم نم عمتجما ةيامح ىلع لمعلا بوجو ىلإ اهبنت دعب نم اذه ناكف «رابتعا لك نم
 اوءاج نيذلا نإ 3 : كلذ ىف ىلاعت لاق دقلو «تاتويبلا تاماركب ظافتحالاو «نونظلاب صرخلا نمو

 . ؟« مكل ريخ وه لب «ءمكل ارش هوبسخت ال ءمكنم ةبصع كفإلاب

 دحلا ةماقإب هيف اوضاخ نيذلا سوفن ريهطت نم هبقعأ اميفو «ةوبنلا تيب هب هللا فرش اميف ريخلاو

 نيرسجاهملا ضعب هبسستكا ىذلا مثإلا نأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب ام مث .«ةدلج نينامث مهالجب مهيلع

 رجازلا دحلا ةبوقِع مهبسحف «ىدسي ريخ نم مهتنوعم عنمي ال
 :ةئسلا حاحصو ةريسلا بتك ىف ءاج امك ؛كفإلا ثيدح نآلا ركذنو - 44

 ؛ةعرقلاب رفسلا ديري امدنع هعم رفسلل هئاسن نم راتخي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك

 ىف هعم تجرخف ؛قيدصلا تنب ةقيدصلا ةشئاع نينمؤملا مأ ىلع قلطصملا ىنب , ةوزغ ىف ةعرقلا تناكف

 دقو «ةصقلا ركذ قيدصلا ةنبال كرتنلو «بكرلا نع تفلختف ءاهتجاحل تلزن اهتدوع ىفو ةوزغلا هذه
 .٠ رمألا اذه نع نيحيحصلا ىف ءاج ام قفاو

 27011 ؛قلطصملا ىنبل مالسلاو ةالصلا هيلع هرفس ىف تلاق

 نذأ مل ؛ ليللا ضعب هيف تابف الزنم لزن ةنيدملا نم ابيرق ناك اذإ ىتح الفاق ءاج كلذ هرفس نم ملسو

 تغرف املف ... . دقع ىقنع ىفو ؛ىتجاح ضعبل تجرخف سانلا لحراف ؛ليحرلاب سانلا ىف نذؤم

 ىف سانلا ذخأ دقو ءهدجأ ملف ىقنع ىف هسمتلأ لحرلا ىلإ تعجر املف «ىردأ الو ىقنع نم لسنا
 .هتلجو ىتح ؛هتسمتلاف «هيلإ تبهذ ىذلا ىناكم ىلإ تعجرف ليحرلا

 دقو (اهلقي ناك ىذلا ريعبلا اوقاس مهنأ ىأ ) ريعبلا ىلإ نولحري اوناك نيذلا ىفالخ موَقلا ءاجو

 ىلع هودشف «هولمتحاف «عنصأ تنك امك هيف ىنأ نونظي مهو ,جدوهلا اوذخأف هتلحر نم اوغرف دق اوناك

 الو عاد هيف امو ,ركسعملا ىلإ تعجرف «هب اوقلطناف «ريعبلا سأرب اوذخأ مث هيف ىنأ اوكشي ملو «ريعبلا

 [ سانلا عجرل تدقتفا ول ىنأ تفرعو ؛ىناكم تعجطضا مث «ىبابلجب تففلتف «سانلا قلطنا دق «بيجم

 ضعبل ركسعلا نع فلخت دق ناكو ؛ىملسلا لطعملا نب ناوفص ىب رم ذإ ؛ةعجطضمل ىنإ هللاوف «يلإ

 املف باجحلا برضي نأ لبق ىناري ناكو «فقو ىتح لبقأف ىداوس ىأرف ؛سانلا عم تيب ملف ءهتاجاح

 7 ؛ ىبايث ىف ةفلفلتم انأو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةنيعظ «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ : لاق ىنآر

 أو تبكرف «ىنم رخأتساو «ىبكرا :لاقف ريعبلا ىلإ برق مث هتملك امف ؟هللا هل

 املف «سانلا لزنو تحبصأ ىتح تدقتفا امو «سانلا انكردأ ام هللاوف « ؛سانلا بلطي اعيرس قلطناو ريعبلا سأرب

 لين م ليي م ا ل ل ا ل ل ل ا 0

 9 ١ 9 ١ ا
 -تتيدتتتل

 لاس 2
9 

 دك كيابل

 يي ل م م ل ل د و 20222 وو ووو ورح ووو ووو ووو ووجوب وح وتوج جوج و جوج وج تنجو وج تت جاتتا وح ون وس جو تور سو سعر بج :
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 مث «كلذ نم ءيشب ملعأ ام هللاو ءركسعلا جراو ءاولاق ام كفإلا لهأ لاقف «ىب دوقي لجرلا علط اونأمطا
 . (ةنيدملاانمدق

 ,تدهاشو تنياع امكو ؛ ىه امك «ةعقاولا نيبت قيدصلا تنب ةقداصلا نينمؤما مأ ةرابع هذه
 ىف ىهو ةيكابلا ةنمؤملا اهسفن تاجلخ ىكحو ؛عئاقولا ىكح ىهف «عاشأ نمو عاش ام ركذت اهكرتنلو
 .ابصلاةراضغ

 لوسر ىلإ ثيدحلا ىهتنا دقو «ءيش كلذ نم ىنغليي ال ةديدش ىوكش تيكتشا نأ ثبلأ ملفا
 نم تركنأ دق ىنأ الإ ءاريثك الو اليلق هنم نوركذي ال «ىوبأ ىلإو ,ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 ملف «ىب فطلو ىنمحر تيكتشا اذإ تنكو ؛ىب هفطل ضعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 ؟مكيت فيك :لاق ءىنضرمت ىمأ ىدنعو ىلع لخد اذإ ناك ءهنم كلذ تركذأف «ىاوكش ىف لزأ
 - ىل هئافج نم تيأر ام تيأر نيح هللا لوسر اي :تلقف ىسفن ىف تدجو ىتح ؛كلذ ىلع ديزي ال
 امث ؛ءيشب ىل ملع الو ءىمأ ىلإ تبلقناف .كيلع ال : لاق «ىنتضرمف ىمأ ىلإ تلقتناف «ىل تنذأول
 حطسم مأ ىعمو ىتجاح ضعبل ةليل تجرخف ... ةليل نيرشعو عضب دعب ىعجو نم تهقن ىتح ناك
 ورمعل سكي :تلق «حطسم سعت :تلاقف ءاهطرم ىف ترثع ذإ ىشمتل اهنإ هللاوف «دبع نب مهر ىْأ ةنب
 ناك ىذلاب ىنتربخأف «ربخلا كغلب اموُأ :تلاق ! ! اردب دهش دقو «نيرجاهملا نم لجرل تلق ام هللا
 ءاضق ىلع تردق ام هللاوف ءناك دق هللاو معن :تلاق ؟ اذه ناك دق وأ :تلق ؛كفإلا لهأ لوق نم
 هللا رفغي:ىمأل تلقو «ىدبك عدصيس ءاكبلا نأ تننظ ىتح ؛ىكبأ تلزام هللاوف («تعجرو «ىتجاح

 كيلع ىففخ ةينب ىأ :تلاق ! ! ائيش كلذ نم ىل ىركذت الو «هب اوثدحم امب سانلا ثدحت ! ! كل
 . اهيلع سانلارثكو نرثك الإ «رئارض اهل اهبحي لجر دنع ءانسح ةأرما تناك ام لقل هللاوف «نأشلا

 ىنثأو هللا دمحف كلذب ملعأ الو «مهبطخف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ماق دقو :تلاق
 تملع ام هّللاو .قحلا ريغ مهيلع نولوقيو «ىلهأ ىف ىننوذؤي لاجر لاب ام سانلا اهيأ :لاق مث «هيلع

 جرزخلا نم لاجر يف لولس نب يِأ نب هللا دبع دنع كلذ ربك ناكو :ةشئاع نينمؤملا مأ تلاق
 هللا لوسر دنع تناك شحج تنب بنيز اهتخأ نأ كلذو (« شحج تنب ةنمحو ؛حطسم لاق يذلا عم

 اهمصعف بنيز امأف ءاهريغ هدنع ةلزنملا يف ينبصاني هئاسن نم ةأرما نكت ملو ؛ملسو هيلع يلاعت هللا يلص

 تيقشف ءاهتخأل ينراضت «تعاشأ ام كلذ نم تعاشأف ةنمح امأو ءاريخ الإ لقت ملف ءاهنيدب هلل
 .كلذب

 يما
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 نإ هللا لوسر اي :ريضح نب ديسأ لاق ةلاقملا كلت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق امان

 برضت نأ لهأل مهنإ لاو ؛كرمأ انرمف ؛جرزخلا انناوخإ نم اونوكي نإو ,مهكيفكن سوألا نم اونوكي

 . مهقانعأ

 ام «هللا ورمعل تبذك :لاقف « احلاص الجر ىري كلذ لبق ناكو ؛ةدابع نب دعس ماقف

 كموق نم اوناك ولو  جرزخلا نم مهنأ تفرع دق كنأل الإ ةلاقملا هذه تلق ام هللاو امأ «مهقانعأ برضت
 . اذه تلق ام

 .سانلا رواستو «نيقفانملا نع لداجم قفانم كنكلو ؛هللا ورمعل تبذك :ريضح نب ديسأ لاقف

 رض جررخلو سوألا نم نييحلا نيذه نيب نوكي داك ىتح
 ديز نب ةماسأو بلاط ىبأ نب ىلع اعدف ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لدن

 بذكلا اذهو ءاريخ الإ مهنع ملعن امو ؛كلهأ هللا لوسر اي :لاق مث اريخ ىنثأف ةماسأ امأف ءامهراشتساف

 . لطابلاو
 اهنإف ةيراجلا لسو ءفلختست نأ رداقل كنإو ءريثكل ءاسنلا نإ هللا لوسر اي :لاق هنإف ىلع امأو

 . © اديدش ابرض اهبرضف اهيلإ ماقف ءاهلأسي ةريرب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اعدف «كقدصتس

 تنك امو ءاريخ الإ ملعأ 50 : (ةريرب) لوقتف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىقدصأ :لوقيو

 . هلكأتف ةاشلا ىنأتف ؛ هنع مانتف هظطفَم نأ اهرمأف ؛ىنيجع نجعأ تنك ىنأ الإ ةشئاع ىلع بيعأ

 انأو يلا ىدنعو «ىوبأ ىدنعو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لخد مث

 لوق نم كعغلب دق هنإ «ةشئاع اي : لاق مث هيلع ىنثأو «ىلاعت هللا دمحف «سلجف ءىكبت ىهو ىكبأ
 | ؛هدابع نع ةبوتلا لبقي هللا نإف «هّللا ىلإ ىبوتف «سأنلا لوقي امم اءوس تفراق دق تنك نإ «هّللا ىقتاف سانلا

 أ هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىنع ابيجي نأ ىتوبأ ترظتناو .ائيش هنم سحأ ام ىتح ؛عمدلا صلقف

 ىلصيو ؛ًأرقي انآرق ىف لزني نأ نم انأش رغصأو ىسفن ىف رقحأ تنك انأل هللا ميأو ءاملكتي ملف ؛ملسو
 نم ملعي ام ىنع هب هللا بذكي ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىري نأ وجرأ تنك ىنكلو (سانلا هب

 . كلذ نم ىدنع رقحأ تناك ىسفنل هللاوف «ىف لزني انآرق امأو ءاربخ ربخيو «ىتءارب
 هللاوف :الاثف .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نابيخي الأ امهل تلق ناملكتي ئوبأر أملالو

 املف ' مايألا كلت ىف ركب ىبأ لآ ىلع لخد ام مهيلع لخد تيب لهأ ملعأ ام هللاوو ؛هبيجم امب ىردن ال
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 ٠ «نوتلسلال ةرارقب تركل نأ وَ ؛ نكي مل ام نآوقأل ةئيرب هنم نأ ملعي ىلاعت هللا ؛سانلا لوقي امب
 هللاو « ؛ليمج ربصف ١ سووا لاق مك لوقأس نكلو «هركذأ بوقعي مسا كسلا مث

 ىتح ؛هسلجم ماسر هيلع يلعن هلا ىلا هللا لور عرب ان لوا (« نوفصت ام ىلع ناعتسملا
 نم تيأر نيح نأ امأف ءهسأر تخت مدأ نم ةداسو عضوو ؛هبوثب ىجسف ؛هاشغتي ناك ام هللا نم هاشغت
 ىاوبأ امأو :ىملاظ ريغ ىلاعت هللا نأو ( ةكيرب ىأ تفرع لق «تيلاب امو «تعزف ام هللاوف «تيأر ام كلذ

 نجرختل تننظ ىتح ( «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع ىرس ام هديب ةشئاع سفن ىذلاوف
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع ىرس مث ,سانلا لاق ام قيقح هللا نم ىنأي نأ نم انزح امهسفنأ .

 «ههجو نم قرعلا حسمي لعجف  تاش موي ىف -نامجلا لثم ههجو نع ردحتيل هنإو «سلجف ءملسو
 . كتءارب لجو رع هللا لزنأ دق ةشئاع اي ىرشبأ :لوقيو

 . هّلل دمحلا : تلق
 حطسمب رمأ مث ميركلا نآرقلا نم ىلاعت هللا لزنأ ام مهيلع التو «مهبطخف مهبطخف سانلا ىلع جرخ مث

 ... فالح وعل ةلعناولا , يقلا نع ديجمس) ةنعجو كيان نب دابجو ةللأ نإ

 ةياورلا كلت انرتخا دقو ؛اهيلع ىنجلا ناسل ىلع تءاج امك « ءاهلوط عم ةصقلا انركذ ال

 تزواجم دق نكت مل ىتلا ةميركلا ةيبصلا كلت سفن روصت اهنأل ٠ تاياورلا ىناعم لكل عمج نم اهيف ال

 . اهنس نم ةرشع ةعبارلا

 ءراغلا ىف هبحاص ةنباو ىناسنإلا دوجولا ىف لجر مظعأ جوزل ةرهاطلا ةيبصلا كلت ىلاعت هللا نحتما
 رفق ضرأ يف تراصر ا - 0 00

 روصح هنأ ليق لب وا ا هعضي ١ هللا نأ لع اهي هلا رأ ةرظتم
 وهو «شحوملا ناكملا اذه ىفو ؛ليللا ىف ىري نأ بجعو ءاهأ ار امدنع عجرتساف « برأ ءاسنلا ىف هل سيل

 ةنوعم ريغ نم هبكرتف ' ريعبلا اهل خينيو ' ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةنيعظ : لوقيو عجرتسي
 هيف اهنأ اهيلإهرعفر نم معز ؛اهريعب ىلع لمح هنأ ذإ ءاهجدوه وهو اهب ليحرلا ناكم اهعم سيلو دحأ

 . اهلقثرغصل
 ال نيذلا نيرثكألا لوضفو ءاهضعب قافنو « اهباجو اهبخصب ةنيدملا لبقتست كلذ دعب نم اهنإو

 .(١١-تارجحلا ) «مثا نظلا ضعسب نإ: ىلاعت هللا لاق امك« مثإلا نم وهو« ننظتلا وأ نظلا نوكرتي
 هتبحاص ةناكمو ,لوقلا عوضوم ىلإ الو ؛لوقلارثأ ىلإ الو «ةبقاع 5 نيرظان ريغ اوعاشأ أونظ اذإو

 نظ اهنكلو فينحإ هل مكاغ ريغ هذادرإ ىف عفا ؛ةعاشإ نم ءوسلا هلاني نم ناكمو ؛اهلعبو اهلهأ ىف

 فصو ىف ىلا هللا لوق قدصأ امو رك , دوسي ىذلا املا ؛ةنتفلا لوق ةوهشو درجملا ءوسلا
 اا انياب لانا اللئام

 ””يلسو ةيلغ هللا لك نييبثلا مئاخ م
 ت03 ااا
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 ىلحتلا بجي امو «بدألا نسحأ مهل مدقي وهو ءاورثك وأ اولق ةيناسنإلا تاعامجلا مهو ءاوضاخ نيذلا .

 هنوقلت ذإ ) :هتاملك تلاعت لوقي «نوتفم قفانم وأ «نوفأم قمحأ نم لوقلا لاقي امدنعهب

 هللا دنع وهو انيه هنوبسحتو ءملع هب مكل سيل ام مكهاوفأب نولوقتو مكتنسلأب
 ناتهب اذه كناحبس اذهب ملكتن نأ انل نوكي ام متلق هومتعمس ذإ الولو ,ويظع
 ١8- /10(.  رونلا ) «نينمؤم متنك نإ ادبأ هلثمل اودوعت نأ هللا مكظعي يميظع

 «ةنقيتملا معلا رداصب نم ال « ةددرملا ةنسلألا نم هوذخأو ءمهنويعب ال ؛ مهتنسلأب ه هوقلت مهنإ معن

 ءاداتعم ءالهس ارمأ كلذ نوبسحيو ءدسافلا نجاملا رمسلاو ء سلاجما ىف لوقلا ةيجزتل هاوفألاب هوعاشأو

 نع لوضفلا اودعيي وأ « هدري امنإ ةعاشإلاو جيورتلاب هاقلتي ال نمؤوملا نإو «ةيرفلا مظعأ ىلاعت هللا دنع وهو
 . ميظع ناتهب هنال ءهدر لب ؛هدادرت ىغبني ال هنإو ( مهسفنأ

 سارتخا الو رحت ريغ ىف صلخملاو قفانملاو ىراضتألاو رجاهملا اهددرو. ءءوسلا ةلاق تعاش دق انفو

 ةوقو . هلهأب هلظ نسحو تابيطلل نيبيطلا نأب هناميإو «لوسرلا ةمظع دج انه «هناتهبو لوقلا وغل نع

 ؛ىلهأ ىف ىننوذؤي لاجر لاب ام :سانلا ىلإ سانلا ايكاش لوقيف ءهربصو «هسفن طبضو ىوبنلا هناميإ
 الإ هنم تملع ام هللاو لجرل كلذ نولوقيو ءاريخ الإ مهيلع تملع ام هللاو « قحلا ريغ مهيلع نولوقيو

 . ىعم وهو الإ ىتويب نم اتيب لخدي الو ءاريخ

 مول هلوق نمضتو ؛«بذاكلا لوقلا اوعاشأ نيذلا لاجرلا بح لوسر مال
 . مهيلإ اوعمتسا نيذلا

 نم مهو ؛نأشلا بحاص وه هبذكو ربخلا ىفن ىذلا نأل «لوقلا دادرتل ءاهنإ كلذ ناك دقلو

 . ةرئاثلل ءافطإ كلذ ناكف . ىوهلا نع قطني ال هوملع

 : مل ناطلس اهل ةيرشبلاو «ةيرشبلا مكح ىقب دقف ةوبنلا قالخأ نم لوقلا كلذ ناك اذإ نكلو

 ١ نظلاب ولو تانساهل كناك اذا | سوفنلا ىف باسني بايترالاو «تباترا سفنلا نكلو «قدصت ملو بذكت

 / هقدص ىلع ليلد ال ىذلا

 | كلت لثمب ىلاعت هللا هربتخي نمل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم نم ىلاعلا ميلعتلا دج انهو

 [ ىف ناسنإلا نبا هبكتري امث كلذ ريغ وأ ءاذيإلا 1 ماهتالاب مهردابي هلهأ نإ عراسي الوهف . .ةمئألا ةلاقلا

 . ماهتالا ىلإ ليمي الو «ةئربتلا ىلإ ليمي ىذلا ءيداهلا ميظكلا ربصلاب كلذ ىقلتي ىقلتي هنإ لب « هبير وأ هبضغ

 ال هنإ لب ءاطخس الو انعل رهظي مل نإو ٠ ؛نيكملا ملأللرثأ هنع وديب الأ وهو هكلمي ال ارمأ نكلر

 اهنكلو ؛تددبت دق ةضراعلاةباحسلاو ا 5-5 أت ىنح ايها نأ ىف ركفي

 غظذ211 1701010000000
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 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هأفطأ دقءلوق نم سانلا نيب ىرجي امع ةلفاغ تناك دقو « ملعت ال
 .هناتهبو هبذك نالعإب

 ىف ىلاعت هللا مهنعل نيذلا نيمنآلا نم اهنأشب ىرجي لوقلاو «ملعت ةنمؤؤملا ةرهاطلا ةيبصلا نكلو
 باذع مهلو ةرخآلاو ايئدلا ىف اونعل تانمؤملا تانصحملا نومري نيذلا نإ» :لاق ذإ ؛هباتك
 ىينلا جرزت قيدصلا ةنبا ةيفولا ةلفاغلا ةنمؤملا هذه ىمر نم ام مظعأ بنذ ىأو ( 74- رونلا ) 4 ميظع

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ةيرشبلا سفنلا قطنمبو «قدصي ال ناميإلاو لقعلا قطنمب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك

 ىلاعت هللا راتخي ال بيط كنإ لوقي وهو «بيذكتلا ىف ددشو ؛«بذك مهلكف ؛هصاوخ راشتساف «باتري
 . قورافلا باطخلا نب رمعل كلذ بسن ءابيط الإ كل

 هيرب نب ةناسأ انهو تيب نم نيمرلا نم نينا لسو يلع ىلعت هلل ىلص ىلا لس دق
 ىبأ نب ىلعو

 ايلع لأسو . نانئمطالا رشب هيف قرقرتي ةشئاع نينمؤملا مأ ىف همالكو ءاريخ ين -
 ؛مجاهي ملو «نئي ملو ؛بذكي ملو مهتي مل ةيوق ةباجإ باج (يلع مكاضقأ ٠ هيف لاق ىذلا ىضاقلا
 . ادياحم افقوم نولوقيامك فقو لب

 ىلع رداقل كنإو «ريثكل ءاسنلا نإ هللا لوسر اي:لاق «بيرلا ةلازإل ليبسلا وه كلذ نإ قحلا ىفو
 وهو «ةيلاثما ةصلخلا ةبحلا أما ةعيبطب ىلع نم هاضرت نينمؤما م ايس . فلختست نأ
 ىلع لوقي «عابنالا ىلإ برقأ هلعجي وهو ةيضقلا ف ىلع ايحديؤي نيشؤلا أ بلق ىف هرثأ نكي امهم
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لأسف هقيرط قيقحتلا ذخأ ءكقدصت اهنإف ةيراجلا لس : ققحلا ىضاقلا
 . كشلا ءاشغ حيزي ًادتباو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بلق ىف نانئمطالا لخخدأ ام تلاقف «ةريرب

 ,ىنيجع نجعأ تنك ىُْأ الإ « ائيش ةشئاع ىلع بيعأ تنك امو « اريخ الإ ملعأ ام هللاو :تلاق
 . هلكأتف ةاشلا ىتأتف « هنع مانتف هظفحت نأ اهرمأف

 تانقأ نم وه هب اهتفصو ىذلا فصولا نأ اصوصخو ءالماك نكي مل نإو نانئمطالا ناك

 «ةريرب نيجع ةاشلا لكأت نأ ىف تببست مونلا ةبلغ تناك اذإف «ني نيمثآلا نيكافألا نم ءوسلا لوق ةعاشإ
 : .نيكافألل مثالا ماهتالا باب تحتف ىتلا ىه مونلا ةبلغ تناك دقف

 ىبنلا اههجاو «ىه تملع نأ دعبو «هناميإب اهأرب نأ دعب ةءاربلا ليلدب ىبنلا سنأتسا نأ دعب
 كرات الو فاخ ريغ هنأ ىلع لدي ام اهل لاق «ةرخآلاو ايئدلا ىف هبح ىهو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
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 ؛سانلا لوقي امث اءوس تفراق دق تنك نإو ءهللا ىقتاف سانلا لوق نم كغلب ام ناك دق هنإ «ةشئاع اي ءهل

 . هدابع نع ةبوتلا لبقي هللا إف . هللا ىلإ ىبوتف
 اضر هوجرت «ةوفجلا دعب اضرلا هيف وجرت تناك اهنأل «هلوق نم عمدلا فجف ؛ىكبت تناك دقل

 ةيبصلا تتفلتو «هتهجاوم ىف قلطملا ىفنلا لوسرلا بيبحلا وهو «هنم نوكي الأ وجرنو ءاقلعم اضرال اقلطم
 ىفنلاب عطقي ال ام دوجولا ىف اهل بيبح بحأ لاق دقو ءدحأ اهنع بيجي نأ ةرهاطلا ةنصحلا ةنمؤملا

 طيحيو ؛ماهتالا هلوح ىرجي ىذلا ءيربلا ةريح ىف تناكو ءاهاوبأ بجي ملف ءاهتءاربل تبثملا «قلطملا

 : تبذك تتبثأ نإو «قدصت ال تبذك نإ اهنأ تأر «بناج لك نم اهب

 ىلتي نآرق لزني نأ غلبم تغلب اهنأ نظن تناك امو ءهاوس وجرت ال «ىلاعت هلل اهرمأ تكرتف

 ةنئمطم تربص اهنأل ريبك هللا دنع اهماقم نكلو ؛كلذ نم رغصأ اهنأ معزت اهنإو ءاهتءأرب ىف هب ىلصيو
 تائربملا تاميركلا تايآلا تلزنف ءاهتءارب نلعي ىذلا وه هدحو نوكي نأب تيضرو ؛ىلاعت هللا مكح ىلإ

 ظ ظ : ىلاعت لاق ذإ «ليلدلاب

 ريخ وه لب ءمكل ارش هوبسحت ال ءمكنم ةبصع كفإلاب اوءاج نيذلا نإ)
 ! باذع هل مهنم هربك ىلوت ىذلاو  مثإلا نم بستكا ام مهنم ءيرما لكل ؛مكل

 | كفإ اذه اولاقو ءاريخ مهسفنأب تانمؤملاو نونمؤملا نظ هومتعمس ذإ الول + ميظع
 | مه هللا دنع كئلوأف ءادهشلاب اونأي مل ذإف ءءادهش ةعبرأب هيلع اوءاج الول *نيبم

 | متضفأ اميف مكسمل ةرخآلاو ايندلا ىف هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو #نوبذاكلا

 ملع هب مكل سيل ام مكهاوفأب نولوقتو مكتنسلأب هنوقلت ذإ * ميظع باذع هيف
 ملكتن نأ انل نوكي ام متلق هومتعمس ذإ الولو #*ويظع هللا دنع وهو ءانيه هنوبسحتو

 نينمؤم متنك نإ ادبأ هلثمل اودوعت نأ هللا مكظعي *ميظع ناتهب اذه كناحبس ءاذهب

 ' ىف ةشحافلا عيشن نأ نوبحي نيذلا نإ *ميكح ميلع هللاو تابآلا مكل هللا نبيو

 . الولو *نوملعت ال متنأو ملعي هللاو ةرخآلاو ايئدلا ىف ميلأ باذع مهل اونمأ نيذلا
 ١ تاوطخ اوعبتت ال اونمأ نيذلا اهيأي *ميحر فوور هللا نأو هتمحرو مكيلع هللا لضف

 | هللا لضف الولو ءركنملاو ءاشحفلاب رمأي هنإف ناطيشلا تاوطخ عبتي نمو ناطيشلا

 عيمس هللاو ءءاشي نم ىكزي هللا نكلو ادبأ دحأ نم مكنم ىكز ام هتمحرو مكيلع

 | «نيكاسملاو ىبرقلا ىلوأ اوتؤي نأ ةعسلاو مكنم لضفلا اولوأ لتأي الو «ويلع
 ؛ هّللاو ءمكل هللا رفغي نأ نوبت الأ اوحفصيلو اوفعيلو « هللا ليبس ىف نيرجاهملاو
 ةرخآلاو ايندلا ىف اونعل تانمؤملا تالفاغلا تانصحملا نومري نيذلا نإ مويحر روفغ
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 ارناك امب مهلجرأو ءمهيديأو ءمهتنسلا مهيلع دهشت موي ءميظع باذع مهلو
 تاقيبخلا *نيبملا قحلا وه هللا نأ نوملعيو ؛قحلا مهنيد هللا مهيفوي لئكموي *نولمعي
 امث نووربم كئلوأ تابيطلل نوبيطلاو «نيبيطلل تابيطلاو تائيبخلل نوثيبخلاو نيئيبخلل
 . 2751١ - رونلا ) «ميرك قزرو ةرفغم مهل نولوقي

 ةءاربب تلزن ىتلا تاميركلا تايآلا هيلإ ريشت اميف رظننو «ناتهبلاو كفإلا ةثداح هذه -
 ١ اهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا مأ قيدصلا تنب ةقداصلا ةرهاطلا

 ةنيه ارومأ سانلا اهبسحي رومأ نم ءيجي ةعامجلا ىف رشلا رثكأ نأ ىلإ الوأ ةميركلا ةيالا ريشت
 عيشتو عمتجما لح اهنأل اهراثآ ىف ةئيه تسيل اهنأ امك ءريبك مئإ ىه لب ءاهتاذ ىف ةنيه تسيلو
 ىف الإ لئاذرلا خرفت الو ءدساف ماع ىأر لب «لضاف ريغ ماع ىأر هيف نوكيو لئاذرلا نوهتو «هيف ةشحافلا
 ماع ىأر نوكيل ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا بوجو ىف ميركلا نآرقلا ددش كلذلو ءدساف ماع ىأر
 . ةليذرلا عفديو «ةليضفلا ىلع ثحي لضاف

 ابذاك لوقلا ناك الإو ءادهش ةعبرأب الإ نوكت ال ؛ةشحافلا ىف ةداهشلا نأ ىلع ايناث ةيآلا لدتو
 . فذقلا دح ةدسافلا ةلاقلا هذهب نرتقا كلذلو «ةيعامتجالا لئاقلا ةناكم نكت امهم ىلاعت هللا دنع

 دقل ؛بكترا ام ىلع هباقع ىفوتسا دق مادام ريخلا نم عنمي الو ملظي ال ملاظلا نأ ىلع اثلاث لدتو
 ,كفإلا ثيدح ىف ضاخ املف هب ةبارق وذ وهو احطسم دمي هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ركب وبأ ناك
 لضفلا ولوأ لئأي الو) ءاهانولت ىتلا تايآلا ىف ىلاعت هلوق ىف كلذ نع ىلاعت هللا ىهن لزنف هنع عطق
 . ةميركلا ةيآلا رخآ ىلإ «ىبرقلا ىلوأ اوتؤي نأ ةعسلاو مكنم

 : نيرمأ ىلع ةيآلا هذه لدتو
 نم مهعنمت دق اهنإف ءءاهقفلا ضعب كلذ ىف أطخأ دقو ةاصعلل اهواطعإ زوجي ةاكزلا نأ: امهلوأ

 وفم الف سوفنلا بطري ءاطعلاو ؛مئارجلا دلوت ةوفجلا نإف « ةاصعلا بولق ىندت دقو «مئارجلا نم ريثك
 . ةحارلا ىلإ ىندأ ةعامجلا عم ةفلتؤم اهشيع نأب سخنو

 بلجتو ةيصعملا ءيفطت ةقدصلا نأو ءدعبلا عنميو برقي ةوفجلا دنع ءاطعإلا نأ : امهينا
 هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق دقلو «مكل هللا رفغي نأ نوبخت الأ ) :ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ «نارفغلا
 . (ةعيطقلا دنع همحر لصي نم لصاولا امنإ «ءىفاكملاب لصاولا سيل ١ ملسو

 نيثيبخلل تائيبخلا نأل ةقلطم ةراهط ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاسن ةراهط ىلع اعبار لدتو
 نآرقلا اهركذ ىتلا نوعرف ةأرما ىف الإ اهتفلاخم نكت ملو ؛هقلخ ىف ىلاعت هللا ةنس كلتف «نيبيطلل تابيطلاو
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 «نيرهاطلا نيلوسرلا نيذه اتناخ نيتللا طولو حون : ةأرما ىف كلذكو ءهّللا قلخ رش عم تناك دقو «ريخلاب
 نبا بر تلاق ذإ ءنوعرف ةأرما اونمآ نيذلل الثم هللا برضو» :كلذ ىف ىلاعت لاق دقو

 ميرمو «نيملاظلا موقلا نم ىنجمو هلمعو نوعرف نم ىنجتو ةنجلا ىف ائيب كدنع ىل
 اهبر تاملكب تقدصو ءانحور نم اهيف انخفنف اهجرف تنصحأ ىتلا نارمع ةنبا
 . (١١؛١١- ميرحتلا ) «نيتناقلا نم تناكو «هبتكو

 ةأرمأو حو ةأرمأ اورفك نيذلل الثم هللا برضو) - نيتيآلا نيتاه لبق ىلاعت هللا لوقيو ظ

 هللا نم امهنع اينغي ملف ءامهاتناخف نيحلاص اندابع نم نيدبع تح اتناك طول

 : 0 2 ميرحتلا ) ؟نيلخادلا عم رانلا الخدا ليفو ءائيش

 . تابيطلا نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاسن ناكف

 ههجو هللا مرك هلع نم .هسفنلا رثألا
 نأ اهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ةشئاع نينمؤمل مأ اهتور امك ةصقلا قايس نم ودبي - 48

 ١ عقو امكو ؛ةماسأ مالك عقو امك ٠ اضرلا عقوم اهسفن نم عقي مل هيلع ىلاعت هللا ىضر ىلع مالك

 . اريخ اولاق نيذلا ةباحصلا مالك

 نوكي ام همالك ىف ناك نكلو « ؛ ىضري ام همالك ىف نكي مل ههجو هللا مرك ايلع نأل كلذو

 .٠ ضراع رمأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لغشي اليكلو ٠ عوضوملا ءاهنإل اليبس

 ىرت تناك اهلعلو «هريغ دهش امك ةءاربلاب دهشي مل هنأل ةشئاع ىلع مالك ىضري ناك امو

 نم ىوقأ نوكت هتداهشف ٠ ؛ةلص هيف ىه ىذلا تيبلاب هل نألو ةباحصلا نم هريغ نم رثكأ اهتءاربب ملعأ هنأ

 . هريغ ةداهش

 تاريثك اهريغ ءاسنلا :لاق هنأل «ىبنلا بلق ىف ةشئاع ةناكم اهل نم ىضري ال امالك لاق هنألو

 . اهريغ فلختسي نأ هل نأو

 أ هيلع ىلاعت للا ىلص ىبلا فرص ىلإ ليبملا ذاك «ةرهاطلا ةئيربلا ضري مل كلذ ناك اذإو

 | هلل ىلص ىبنلا نم اهل ءاربإلا هءارو ناك مث «ىئادتبالا نانئمطالا ناك قيقحتلا ءاروو «قيقحتلا ىلإ ملسو

 . ىلاعت هللا نم اهل ءاربإلا مث ملسو هيلع ىلاعت

 ببس هولعج ىتح « ههجو هللا مرك ىلع نيبو اهنيب ام ركذ ىف نوخرؤملا لسرتسا دقلو
 . كلذ ىف اولاق ام اولاقو «لمجلا ةعقاو ىف هيلع جورخلا
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 ىلع هتفلاخ نإو «هتضغبأ ام ىنظ ىف اهنكلو ءاهتفطاع ىلع ضري مل بير الب هنإ لوقن نحنو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بق ىلإ تبهذ اهيلإ ىعن امدنع هنأ هضغبت مل اهنأ ىلع ليلدلا نإو «كلذ ىف مالك
 كبيبحو «ىبتجملا كيفص كيلإ ىعنأ تئثج ؛كيلإ كباحصأ بحأ كيلإ ىعنأ تئج :تلاقو «ملسو
 ظ . بلاط ىبأ نب ىلع « ىضترم ا

 ىضرف ؛هيلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باحصأ بحأ ضغبت نأ اهنأش نم ناك امو
 . ههجو هللا مركو اهنع هللا

 فذفلا دح

 ثيدحو ؛ءوسلا ةلاق اهيف تعاش ىتلا ةبسانملا هذهل عرش دق فذقلا دح نأ بسحأ -
 ءادهش ةعبرأ وهو ءانزلاب ةداهشلا باصن اهيف ركذ هنأ ذإ «ضعبب اهضعب ةلصتم تءاج تايآلا نأل ؛كفإلا
 هللا ركذ دقو ءبذكلا ءازج وه دحلا اذهو ءابذاك نوكي انزلاب ىمارلا نإف «ةعبرألا ءادهشلا نكي مل اذإ هنأو
 : ىلاعت هلوق ىف دحلا ىلاعت

 الو ةدلج نينامث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اونأي مل مل تانصحللا نومري نيذلاو)

 ,كلذ دعب نم اوبات نيذلا الإ *نوقسافلا مه ككلوأو ءادبأ ةداهش مهل اولبقت
 مهبرض ىهو «ةيدام ةيلصأ ةبوقع ىلع تلد ةيآلا نأ ظحالنو .«ميحر روفغ هللا نإف ءاوحلصأو

 . نيتبونعم نيتعبات نيتبوقع ترك ذو «ةدلج نينامث
 هللا نألو ءهيف سارتحالا بجي ماقم ىف اوبذك مهنأل ءادبأ ةداهش مهل لبقت الأ : امهادحإ

 ةعبرأب هيلع أوءاج الولد : ىلاعت لاقف بذكلا فصو ىف مهرصخو «نويذاكلا مهنأب مهفصو ىلاعت

 رصح نم ةداهش لبقت فيكو ,؟نوبذاكلا مه هللا دنع كئلوأف ءادهشلاب اونأي مل ذإف ءادهش

 ةداهش مهل اولبقت الو :ىلاعت لاقف ءايدبأ مهتداهش لوبق عنم كلذلو «ىلاعت هللا مكحب بذكلا ىف
 . ( ادبأ

 ةبوتلاب ءانثتسالاف ءاوبوتي مل اذإ رمتسي فصولا اذهو «قسفلاب مهفصو ةيعبتلا تابوقعلا نم ةيناثلا
 بجي ةبوتلا نأل ءابنذم نوكي ال لب ءاقساف احوصن ةبوت بئاتلا نوكي الف ءقسفلا فصو نم ره امنإ
 .(85 - هط) «ىدتها مث احلاص لمعو نمأو بات نمل رافغل ىنإو) :ىلاعت لاق امك«بونذلا
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 ىلعت للا ىلص هللا لوسر دنع ةلزنلا امهنع هللا ىضر ةشئاع ىصانت تناك ىتلا ةرضلا اهنأ عم كفإلا

 . لبق نم ضلقلا دح لزن دق ناكو مو هيلع

 ريغ هب لوقلا لوانت دقف « ةثالث نم رثكأ اوناك كفإلا ثيدح اوئدحم نيذلا نإ : لاؤس دري انهو

 مل اذاملف «ىبأ نب برا يلي :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا مأ نإ لب ءةثالث

 . ةئالغلا ءالؤه ىلع الإ ءدحلا مقي

 اوحرص دق ءالؤه نأ ركذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ كلذ نع باوجلا ىف لوقنو

 . مهريغ ىلع ليلدلا مقي ملو ءاوملكت مهنأ ىلع ليلدلا ماق هنأرهظيو ىمرلاب

 .لوألا مئآلا وهو ءدحي ال فيكف نيقفانملا سأر هربك ىلوت ىذلا نإ تلاق ةشئاع نينمؤملا مأ نكلو

 ىلع لهسي ام ىلع هيبنتلاب ءاذه ربك ىلوت ىذلا وه بير الب هنأ كلذ نع باوجلا ىف لوقنو

 رد 0 4 لرقل نع نامل يف ربخل سديو «ىملاب حرصي نأ ريغ ن نم وأ هر هريغ

 0 كل و نوملكت 7 0 هل ا الو ,لوقلاب نوزعوي مهف ا نأ ريغ

 قلقحتت الو ءدحلا ةماقإ طورش مهريغ ىف قفحتت كلذبو «ذوملكتي الو لورتتسي نيقفانملا

 . ملعأ هللاو ءمهيف

 . ةأرماوأ لجرلل ايمر ناكأ ءاوس «ينزلاب ىمرلا وه فذقلاو

 ناسعللا دح

 . فذاقلل اجوز سيل فوذقملا نوكي ىأ جاوز دقع امهنيب نكي مل اذإ انزلاب ةأرملا وأ لجرلا

 قداص اص هنأ تام عيرأ ىمرلا جوزلا فلحي نأ اعل ؛هتجوز جوزلا ىمري امدنع نوكي هنإف ناعللا امأ

 قاقحتساب فلحلاب ناك بلسلاو ؛هعوقو ىلع فلحلاب ناك باجيإلاو ءاباجيإو ابلس نمضت فلحلاف

 . ابذاك ناك نإ هللا ةنعل

 مهل نكي ملو مهجاوزأ لومري نيذلاو) : فذقلا دح هنا فب ىلاعت هلوقب تبث لقو

 ةسماخلاو *نيقداصلا نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ مهدحأ ةداهشف ءمهسفنأ الإ ءادهش
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 تاداهش عبرأ دهشت نأ باذعلا اهنع أرديو *نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ
 «نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو *نيبذاكلا نمل هنإ هللاب

 . (82 "5 - رونلا)
 نأب امكح وأ «ةقيقح ةمئاق نوكت نأب انزلاب ىمرلا تقو ةمئاق ةيجوزلا تناك اذإ ناعللا ناكو

 . ىعجرلا قالطلا ةدع ىف نوكت

 ةعقاو نودهشي ةعبرأ رضحي نأل ليبس ال هنأل ,ةعبرأ ةداهش نوكت الأب هتجوزل جوزلا ىمر صتخاو

 . مكاحلا ةرضح ىف لوقلاب ولو أفطي نأ دبال جوزلا هيلع نوكي ىذلا ظيغلا نألو «هتجوز ىنز
 دجي لجرلا نإ ءهللا لوسر اي : لوقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ لجر ءاج دقلو

 «نيب مهللا ءظيغ ىلع تكس «ءتكس نإو ؛هومتبرض ملكت نإو «هومتلتق هلتق نإو «هلهأ عم لجرلا
 . ةفشاك ةنيبم ناعللا ةيأ تلزنف

 ةدوعلا ةفينح وب زاجأو «ءاهقفلا رو همج دنع ةيدبأ ةقرف «نيجوزلا نيب قرف ناعللا مت اذإ هنإو

 . هسفن بذك اذإ ديدج رهمو ديدج دقعب اهيلإ
 نكي ملو «ينزلاب اهجوز ةأرملا تمر اذإ ناعللا دح قبطي له هذه انمايأ ىف سانلا ضعب لاق دقو

 . ةعبرأ ءادهش اهدنع

 ناكو «هتجوز جوزلا ىمر اذإ ام لاح ىف صنلاب درو ناعللا نأ كلذ نع باوجلا ىف لوقنو
 . ىباجيإ دحاوو ةيبلس ةعبرأ ناكف «ةأرملا امأ « ىبلس دحاوو «ةيباجيإ ةعبرأ فلحلا ىف هليصفت

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإف «تاهبشلاب أردت اهنأ ذإ «صنلاب الإ دودحلا توبث نكمي الو
 . (متعطتسا ام تاهبشلاب دودحلا اوأردأ :٠ لوقي

 ذإ «هيلع سيقملاو سيقملا ىف دحاو ردقب ةتباث ريغ سايقلا ةلع نأل «سايقلاب هتبثن نأ نكمي الو
 ارطخخ دشأ ةأرملا ىنز نألو «هريغ نم ناك اذإ دلولا بسن ىفني نأ هّقح نمف «لجرلل لسنلا ءاعو ةأرملا نأ
 ىف ةأرملا نألو «ناعللا ىلإ فذقلا نم فيفختلا ةلع ىف نيكرتشم اسيلف «لجرلا انز نم باسنألا ىلع
 . نودهشي ؛ءادهش روضح ريغ نم نوكي دق اهيلع انزلاب هنم مكحلاف «لجرلا تيب

 «ةنيب ريغ نم نوكي نأ امإ «هب اهملعف «لزنملا جراخ نوكي لاوحألا رثكأ ىف هنم انزلاف لجرلا امأ

 نوكي نأ امإو ءبلاغلا وه كلذو «نيربخملل نييعت ريغ نم سانلا رابخإب وأ نيمختلاو سدحلاب لب
 نم هيلع بترتي امو ؛فذقلا دح ذئنيح نوكيو «ينزلاب ىمرلا تبثت لاحلا هذه ىفو «نينيعم نيربخمب
 . رودصلا تاذب ميلعلا وه ىلاعتو هناحبس هللاو «ةيعبتو ةيدام تابوقع

 نايل ا ل يل ا ل ا فل

 5 ١ دنحتتن لو ةنلع هللا ىلك نيسنلا ىتاح
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 انزلادح

 ىفاكلا ىلاوتلا اذهو «كفإلا تايآو ءفذقلا دح ةيآو ءانزلا دح ةيآ كيلإو ىلتت تايآلا -

 . ةدحاو ةبسانمو ؛براقتم وأ دحاو تقو ىف لوزنلا نوكي نأ نع ءيبني

 '/ لا خللا

 . نهل 3 ا وأ «توملا ا ىتح 0 : هكا 8 نإف مكنم

 ناك هللا نإ ءامهنع اوضرعأف احلصأو ابات نإف امهر مكنم اهنايتأي ناذللاو د اليبس

 . -١5( ءاسنلا ) «اميحر اباوت

 ؛ةأرملا صخت ىتلا امأف «ةأماو لجرلا معت ىرخأو ,ةأرملا صخت ةبوقع ةمث نأ ناديفت ناتيآلا ناتاهف

 حضاولا رهاظلا وه امك «جاوزلاب اليبس اهل ىلاعت هللا لعجي وأ تومت ىتح تويبلا ىف اهكاسمإف

 ىتلا ةأرملا ةبوقع لباقت لجرلل ةبوقعب ةنسلا تءاج دقو ؛ءاذيإلا وهف «ةأماو لجرلا معت ىتلا امأ

 . تويبلا ىف كاسمإلا لباقي اذهو «ةنس بيزغتلا وهو ءاهصخت

 نأل ؛ باتكلا نم نيريثك مالقأ ىلع ءاج امك ؛ةخسان نكت ملو ؛ ءرونلا أ هتنيب امهل ءاذيإلاو

 ممتت ةيآ لك نأل ؛بجاو وهو « ؛نكم انه عمجلاو ؛«نيصنلا نيب قيفوتلا رذعت اذإ الإ هيل لإ راصي ال خسنلا

 . انزلا ةبوقع ىف ةدراولا تايآلا ىف امك ءاهنيبتوأ ىرخألا

 ؛ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو ةينازلا 7 : ىلاعت هلوق وهرونلا ةروس ىف نيببم ءاذيالاو

 ةفئاط امهباذع دهشيلو « رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ هللا نيد ىف ةفأر امهب مكذخأت الو

 6 كلذ مرحو « كرشم وأ ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو «ةكرشم 3 ةيناز الإ | حكني ال ىنازلا *نينمؤملا

 , 11 تروبلا 78 ةينفأللا

 روصي ىذلا ناتهبلاو كفإلا ثيدح مث ناعللا تايآ مث «فذقلا دح تايأ كلذ دعب تءاجو

 متعم عمتجم ىف شيعت اهلعجو ؛ةعامجلا دسفتو «نيدلا ىف ةشحافلا عيشت اهنأو ءانزلاب ىمرلا ةميرج

 . اهب ةناهتسالاو «ةليذرلاب

 هذهب ةقلعتملا تايألا هذه نأ نيمزاج لوقن ال اننأ - امهدحأ - نيرمأ ىلإ انه هيبنتلا بجيو

 بلغي ىذلاو ءكفإلا ثيدح دنع وأ ءاهئانثأ ىف وأ قلطصملا ىبب ةوزغ بقع اهلك تلزن دق ءدودحلا

 نال اعمال 101 لااا را ناسا ساو

 انكييلنلال كييلللنلللفل

 / 1 و 1 1 / 7 0
 امال
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 مهيلع تقح ام مهباكترا تقو ةتباث نكت مل ةبوقع مهيلع تقبط دق هنإ لاقي الو ءمثإلا كلذ اوبكترا
 ءاملع ررقي امك «ةقباسلا ثداوحلا ىلع قبطت الو ةقحاللا ثداوحلا ىلع قبطت تابوقعلا إو « اهببسب
 . هصيحمت بجوي رظن لوقلا كلذ ىف ناك نإو «ىعضولا نوناقلا

 عم ةبوقعلا ربكتف «نيبكترملا لزانم عم ايدرط اريس ريست مالسإلا ىف تابوقعلا نأ : ىناثلا هيبنتلا
 ىف ةنيهم هسفن نأل «ريغصلا ىلع نوهت ةناهملاو «ةناهم ةميرجلا نأل «هرغص عم رغصتو ؛مرجنأ ربك
 . ريبك رمأ ةلزنملا ىذ نم ةناهملاو ءهرظن

 لاق دقو ءرحلا ىلع ةميرجلا تعقو اذإ اهفصن دبعلا ىلع ةردقملا ةبوقعلا مالسإلا لعج كلذلو
 تانصحملا ىلع ام فصن نهيلعف ةشحافب نينأ نإف ءنصحأ اذإف ) ءامإلا نأش ىف ىلاعت
 . نيسمخ دلجم ةمألا تنز اذإ هنإف «ةثام دل تنز اذإ ةرحلا تناك اذإف «؟باذعلا نم

 ءدحو دح نيب قرف ال «دودحلا لكل ةبسنلاب رمألا كلذكو ءدبعلل ةبسنلاب رمألا كلذكو
 . فيصنتلل ةلباقلا تابوقعلا ىف كلذ لكو

 ىذلا طوسلا نوكيف ,هفيصنت دعب دبعلا ىلع ام فيفخت بجي هنأ ىلع ءاهقفلا عمجأ دقلو
 . رحلا طوس نم فخأ دبعلا هب دلجي

 نم ناكو «نوريثكلا هرمأب ملعو ءهعبت نم هعبت «ةيبرعلا ءارحصلا ىف مالسإلا رشتنا - 207
 نم مهنم ناكو «مهبولق نمؤت مل نإ ,مهمالسإ اونلعأ ؛نوملسم مهنم ناك امك نونمؤم بارعألا
 ىلإ نورظني مهكرش ىلع اوقب نيذلا لعجم ةبيه مهلو ةرق نيملسملا ىف راص نكلو ؛هكرش ىلع رمتسا
 نوركفي مهتاعج ةناكم تاذ اهنأ ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحمب ناميإلاو ؛ديحرتلل ةوعدلا
 . ربدلت الو ريكفت ريغ نم قلطملا راكنإلاو «ىأرلا ىداب درلاب نوفتكي الو «نوردقيو

 هناذب ىلاعت هللا نوملعي مهو «نائوألا ةدابع ةيحان نم مهبولق لخد بيرلا نأ ىلمجلا لوقلاو
 تراص «نينمآ نينمؤم ةرطفلا نيد ىف اولخدي نأل قيرطلا وه مهنائوأ ىف مهبير نأ كش الو ءهتافصر
 ىهف ةنيدملا وزغ ىف ركفي مهفل فل نم وأ بارعألا نم دحأ دعي ملو ؛قافألا المت ةيمالسإلا ةوعدلا
 . . ىلاعت هللا ةءالكب ةنوصم «ىلاعت هللا ةسارحب ةسورحم

 عم فالحأ ىف اولخدي نأ وأ ؛بارعألا وزغ نمُأ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك اذإف
 امك ءاعافد الإ لئاقي ال وهف ؛مهلتاقيل ال «ةوادعلا هنوبصاني نيذلا شيرق ىلإ هجتي نأ هل نآ دقف , هئادعأ
 . ةقباسلا هناوزغو هايارس ىف انيأر
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 انيكمت انيكمت ءاهتوادع نم غرفي نأ دبالف ؛اهناطلس تح فيرشلا ىكملا مرحلاو هيداعت اشيرق نكلو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنألو ؛مالسإلا كسن نم كسن وه ىذلا « ؛يحلا ىلإ ليبسلل اديبعتو ؛ةوعدلل

 نيمعاز «ةنيدملا ىلع ضاضقنالا نوديري نيذلا مهدحو مهو «ربيخ ىف اوعمج نيذلا دوهيلل غرفتلا ديري
 . مهنم لتق نم لتقو ءاهنم مهجرخأ مهرايد اهنأ

 ميهاربإ ةنايد ةيقب ٠ « حلا ةضيرف ءادأ هل نولهسي مهأ فرعي نأو « شيرق رمأ فرعي نأ دبال ناكف
 ؛جحيل بهذف ؛لمعلاب ةينلا نرقي نأ دبال . امئاد اوفقو امك هليبس ىف نوفقي مهنأ م ا «برعلا ضرأ ىف

 نيبزجاخم تناك ىتل ةيسفنلا زجاوحلا تلأاهنأل نيم احت ىلاعت لل هامس ىتل ةييدحلا ةعقوم تناكر

 ؛هبابشو ءهابص ىف هوفرع ىذلا بيبحلا نيمألا مهب ىقتلاو «شيرق نيبو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 . برحلاو «روفنلاو فالخلا ببسب تازجاحملا تلازو

 نم ىهو تاياورلا لك تقباطت امك ؛ةيوبنلا ةرجهلا نم تسم ةنس ةدعقلا ىذ ىف - م1

 هعم ناكو ٠ ءجحلا هباحصأ نم هعم نمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مزتعا ,جحلا رهشأ

 لقف دقق «لوقعم اذهو 14٠« وحن ىأ ةثام ةرشع عبرأ هعم ناك : هللا دبع نب رباج لاق نكلو ( ٌةئامعبس

 كلذ ركذ دقلو «فلألا نود ام اهبهري ناك امو «شيرقل ابهرم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هشيج ناك

 . قاحسإ نبال ةئامعبسلا مقرو «هريغو ىراخبلا ( فلأو ةئامعبرأ ) ١4٠١ وهو «ددعلا

 ا ءابرح نوديري ال مهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جرح

 تنظ وأ تملع دق اشيرف نأ رهظيو ٠ ؛ىبعكلا نايفس نب رشب هيقل ىتح نافسع ىلإ لصو نأ ام هنكلو

 . ةزفحتملا ةرذحلا ىهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جورخ

 ذوعلا مهعم اوجرخف «كريسمب تعمس دق شيرق هذه «هللا لوسر اي : نايفس نب رشب لاق

 نب دلاخ اذهو ءادبأ مهيلع اهلخدت ال هللا نودهاعي « ىوط ىذب اولزن دقو «رومنلا دولج اوسبل دق ليفاطملا

 . ميمغلا عارك ىلإ اومدق دق مهليخ ىف ديلولا

 حيو اي :هوبراح نإو «مهيف مالسإلا ايجار هموقب ميحرلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ىذلا كلذ ناك ىنوباصأ نإف «برعلا رئاس نيبو ىنيب اولخ ول مهيلع اذام «برحلا مهتلكأ دق شيرق
 | نطت امف ةوق مهبو اولناق اولعفي مل نإو «نيرفاو مالسإلا ىف اولخد مهيلع ىلاعت هللا ىنرهظأ نإو ءاودارأ

 لا ايدج عد هداج هايم ( يرق
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 رووا وتوت وتتت جو تا جو جوج جوج ووو جحر ن حوحو جا جوس حج جوعا وتوج سن جوجو جو جد جوج جو روج وج وج جوج جوبر جس جوج حج وح حو حو جوج ون يو حو ص و 9

 ارو بوب جوت ووو ترون خا وخارج وتتاووزتاوح تروح ورح جوج حوا ثا اتاك تح جحا تحد

 « ىأرلا فيسلا قبسي ال ىتح ؛ ؛مهيلتاقم ىقلي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دري مل اذه دعب
 «رفني لاتقلاو «فلؤوي رايتخالا نأل ؛ نيراتخم مهديري لب ؛مهمعري نأ ديري الو ( جحي نأ ديري وهو

 نم بولقلل ءافش ديري لب ءاملك مالسلا هيلع ديري الو ءاهملكيو «ءسفنلا ضمري فيسلاب رابجإلاو

 ةينث لصو ىتح ا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ركل ةكمو اركي نيدلار 7 5
 0 املف «ناكملا اذه هل ل حل ارم ةينث ىلإ شيجلا

 ا هنأل كلذ لاق اهي هتطعأ لإ حر ةلص اهيف نوي ةطح ىلإ ويلا شيت ىنوعدتال
 مهنم ىلاعت هللا هنكمو ءاهونش ىتلا برحلا دعب مهسوفن برقيل قحلا ىلإ ىعادلا

 ىبنلا ىطعأف رو «ءام هب نكي ملو ءام ىداولاب ام:اولاقف ءاولزنا هشيجل لاق

 ا ا ا نت يا

 . سانلا برش ىتح ءاورلل ىبنلا سلجف

 نيقيرفلا نيب ةلسارملا

 دادعتسا ىلع ةكم نكت ملو «ىوق شيج ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم ناك - نعمه

 ءامحر ربيو ءابرح ءيفطيلو ؛جحلل ىنأ هنكلو ؛ ؛ لعفل اكد ه شيب اهكدي نأ دارأ ولو «برحلل

 . اهتفلخ ىتلا بورحلا ةشحوب بهذيلو «ةرفن ليزيو
 . مهلذيوأ مهرهقي نأ ريغ نم جحلا ةدارإو ةملاسملا نلعأ كلذلو ٠

 . ام هولأسو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هوملكف ةعازخ نم لاجر عم ءاقرو نب ليدب هيلإ ءاج
 تيبلل ارئاز ءاج امنإو ءابرح ديري ءاج ام هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهربخأف ؛هب ءاج ىذلا
 . هريغل لبق نم هلاق ام لاقو ؛هتمرحل امظعمو

 اهلخدي ال هللاوف ءالاتق ديري ال ءاج نإو :اولاقو «مهوهباجو مهومهتاف «تيبلا اذهل ارئاز ءاج امنإ «لاتقل
 هللا ىلص ىبلا نيبو مهني : هب ام اوليزي مل ةيهجنعلا هذه عم مهنكلو «برعلا كلذب ثدي الو ةونع انيلع
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 هللا لوسر لاقف ؛ىؤل نب رماع ىنب اخأ فيخألا نب صفح نب زركم هل اولسرأف « ملسو هيلع ىلاعت
 نك قنا وفا تا «رداغ لجر اذه :البقم هأر امل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 . تيبلا ةرايزل نكلو «لاتقلل ءاج ام هنأب ملسو

 شابحألا ديس ذئموي ناكو «ةمقلع نب سيلح تلسرأ تيبلا ةرايز ىتح ديرت ال اشبرق نأ عمو

 موق نم هنإ : مالسلا هيلع لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هأ ر املف لاتقلا ىف مهنونيعي اوناك نيذلا
 نم هيلع ليسي ام ىأر املف «هاري ىتح ههجو ىف ىدهلا اوثعباف «ةدابعلا رهاظل - نونعذي ىأ - نوهلأتي
 : هلحم نع سبحلا لوط نم هرابوأ لكأ دق ,جحلل ىده هنأب ترعشأ دئالق نم ىداولا ضرع

 ىلص هللا لوسر ىلإ لصي ملو شيرق ىلإ عجرف «ةثداحنا نع ىدهلا ىلإ رظنلاب سيلح ىفتكا
 .كل ملع ال ىبارعأ تنأ امنإف سلجا :هلاولاقف ىأر امب مهثدح . ىأر املاماظعإ ءملسو هيلع ىلاعت هلا

 هللا تيب نع دصفأ ٠ ءمكاندقاع اذه ىلع الو ؛مكانفلاح اذه ىلع ام هللاو «شيرق رشعم اي
 ءاج ام نيبو دمحم نيب نلختل هديب سيلحلا سفن ىذلاو هل امظعم ءاج ام دعب نم ىلاعت

 : دحاو لجر ةرفن شيباحألاب نرفنأل

 . هب ىضرن ام انسفنأل ذخأن ىتح سيلح ايانع فك « هم :سيلحل اولاقف

 نأ ريغ نم مهيضري ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم مهل نوكي نأ ىف نيعماط اولاز ام
 تانب نم تناك همأ نأل « دلولا ةلزنمب هنأ شيرقل ركذ دقو ؛ ىفقثلا دوعسم نب ةورع هيلإ اولسرأف « هولناقي

 فينعتلاب هوقل مهنأو « ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هئاقل دعب مهيلإ ءاج نم ركذ دقو « سمش دبع
 هنأو « ةقيثو هب مهتلص نأ نيبت « شابحألا ديس سيلحلل اولاق امكو «ىعازخلا ليدبل اولاق امك ظحلا ءوسو
 نم تعمجف « مكبان ىذلاب تعمس دق : كلذ ىف لاقو « مهترصن ىف هتبغر عم هتلاسر ىف انيمأ لوكيس
 . مهتمب اندنع تنأ ام تقدص : اولاق «ىسفنب مكتيبمأ ىتح مكتثج مث ىموق نم ىنعاطأ

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر أ ىنح دع ولا ءاذه 00

 مرض ع بح يو روحو

 . ادغ كنع اوفشكنا دق ءالؤهب ىفاكلا هللاو ءادبأ

 ايم
 مح.

 )١( لافطألا تاذةقانلا ىأ ةقانلا انه ىهو , ذئاع عمج ذوعلاو , اهدالوأ اهعم ىتلا قونلا « ليفاطملا ذوعلا .
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 نحنأ :هل لاقف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فلخ هنع هللا ىضر ركب وبأ ناكو
 . هنع فشكنن

 هنأرج ىلع لدي امم هملكي وهو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةيحل لوانتي لعج مث
 . هثبعو هتنوشخو هفلصو

 ؛ ديدحلاب وهو « ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا سأر ىلع افقاو ةبعش نب ةريغملا ناكو

 هجو نع كدي ففكا : لوقيو «هدي عرقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةيحل ىلإ هدي دم املكف
 . - كيلإ لصت الف عطقت ىأ - كيلإ لصت الأ لبق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ل و ؟ كظلغأ امو ءكظفأ ام : ةبعش نب ةريغملل ىفاجلا ظيلغلا ةورع لاق

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا

 . هوقبس نم هب ملك امب وحنب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر در
 هب عنصي ام ىأر دقو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دنع نم ىفقثلا دوعسم نب ةورع ماق

 .مهل لوقي شيرق ىلإ داعو «هباحصأ
 ؛هكلم ىف ىشاجنلاو ءهكلم ىف رصيقو ءهكلم ىف ىرسك تئج دق ىنإ «شبرق رشعماي ١

 اررف ادبأ ءيشل هنوملسي ال اموق تيأر دقلو هباحصأ ىف دمحم لثم ءطق موق ىف اكلم تير ام هللاو ىنإو
 . (مكيأر

 ءاج ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نأ مهل نودكؤي مهنولسري نيذلا لسرلا لك ناك

 . اهوعطق ىتلا محرلا لصي نأ ديريو ءاجاح ءاج لب «لاتقل

 وقعو رطغ
 هنإف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم بناج نم وفعو «شيرق بناج نم ردلغ - 75

 قاسو امرحم ءاج هنأل ءالتاقم ءاج ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ مهل دكأت ىذلا تقولا ىف
 تركف تقولا اذه ىف «لاتق ىف ةدوم الو «ةدوملا بلطي ءاج هنألو ءمارحلا رهشلا ىف هنألو «ىدهلا

 نأ مهورمأو ؛مهنم الجر نيسمخ وأ نيعبرأ اوثعب مهنأ سابع نبا نع ىور هنإف ءءادتعالا ىف شيرف
 !/ ادحأ هباحصأ نم اوبيصيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ركسعب اوفيطي

 انليب كليا كيا ا ل لفلا

0 
 . :ملست ل هيلع هللا لك يمينا مناخ حلا

 ا ا ا ا اا ااا اواو ١

 لكنا و سواووا جونو وا سوت سنت سوت سب سو شون سى وح وب إش ا سان شون و و شا تو حو نوت شوو ثا وت وثق و ثا وا و شا حث حرز شوا سا نا ضو ان بوك ثا وت تت وتر وت تاب سنت ست توا وس بز بج ب ىنئ ا تو ت تا بز ندوات سدح



 ركسعملا اومر دق اوناكو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوقيسو ءاذخأ كئلوأ لخأف

 لوسرلا نكلو .كلذ وحن وأ نئاهر مهذخأي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ناكو «لبنلاو ةراجحلاب

 . مهنع افع دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ميركلا

 ملسو هيلغ هلاغت هللا هلص هبنلا لوسو

 نم مهنمو ؛مهلبق نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ نوكيجي لسرلا تناك - 0١
 نأ ديري ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ؛لوقلا ىف فرحي نم مهنم ناك امبرو ءوه امك رمألا لقني

 نم هلعفيو هيلع ردقي امو ءمهسوفن هيوطت امو مهلاوحأ فرعتي «مهيلإ هلسري لوسرب مهيلإ باطخلا هجوي
 ً ةنيب نع نوكي كلذ دعب

 دقو «لوسرلا معن وهو «باطخلا نب رمع قورافلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هجا

 هشطبي رمع نكلو «مهريغو برعلا نيبو «لئابقلا نيب ةرافسلا لامعأ ضعبب موقي ةيلهاجلا ىف ناك
 هراتخا ىتلا ةرافسلا قح ىدؤي الف «هنوسبحي دقو ؛مهعم هئاقل باسح لمعي ناك :كرشلا ىلع هتوقو

 نكلو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رمأل دار ريغ لاق اذلو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهل

 | نب كاع ىني نم ةكمب سيو ؛ىسفن ىلع اشيرق فاخأ ىنإ ءهللا لوسراي : لاق ءهيلع رمألا ضرعي
 اهب زعأ لجر ىلع كلدأ نكلو ءاهيلع ىتظلغو ءاهايإ ىتوادع شيرق تفرع دقو ( ىنعنمي دحأ بعك

 ا ؛نافع نب نامثع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اعدف «نافع نب نامثع «ىنم

 . هتمرحل امظعم تيبلا اذهل ارئاز ءاج امنإو «برحل تأي مل هنأ مهربخي «نايفس ىبأو «شيرق

 هل ىومأ وهو هيف فنع ال ىذلا لجرلا وهو ةرافسلا هذهب مايقلل ةمركملا ةكم ىلإ نامثع بهذ

 . هريجو هعنمت ةيمأ ىنب نم ةبصع

 نأ لبق وأ ةمركملا ةكم لخخد نيح ىومألا صاعلا نب ديعس نب نابأ ىقتلا ام لوأ ىقتلا دقو

 ؛ اقيفر ناك هنع هللا ىضر نامثع نألو «محرلا ببسب ةبح ا ءاَقل هيقلف ءاهيلإ هقيرط ىف وهو ءاهلخدي

 ؟ ىف رمتساو «هتيامح هيلع بجوي كلذو ؛هراوج ىف هلعج نأب :هراجأو هيدي نيب هلمحو ءادودو

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةلاسر غلب ىتح هراوج

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةلاسر مهغلبف «شيرق ءامظعو نايفس ابأ ىنأ ىتح «نامثع قلطنا

 .هتمرحل امظعم تيبلل ارئاز ءاج امنإو «لاتقلل ءاج ام هنأو ؛مهيلإ اهملسو ملسو
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 فوطي نأ هيلع اوضرعو ؛هنع هللا ىضر نامثعب اوبحرو در الو راكنتسا ريغ نم همالك اولبق دقو

 د

 0 لا يالا فدو ل

 لعلو ؛هوذؤيل ال (هوقبتسأ مهنكلو تي ايلع ىلع هللا ىلص ىبنل ةلاسر نامثع ىدأ كلذبو

 . اميركتو ةوافجخ وأ (ةبحمو ادووأ ( هزم راسفتسالا وأ هتراشتسال كلذ

 سوفنلا تبرطضاو راكفألا تلبلبتو «لتق نامثع نأب نيملسملا نيب لاوقألا تجار ذئدنعو
 .ادوصقم الو ءادتبا ادارم نكي ملو «لاتفلا ة ةمزع تدجوو

 ناوصرلا ةعيب
 اوديري ملو جحلا نوديري ةنيدملا نم هباحصأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جرخ -

 ؛لتق دق هنع ىلاعت هللا ىضر هنأب ةلاقلا تعاشو «ةمركملا ةكم ىف هنع هللا ىضر نامثع باغاملو ءالاتق
 رمأ مالس لوسر وهو «لوسرلا لتقب عقو ءادتعالا نأل لاتقل هتبهأ ذخأ :لامتحالا ديعب كلذ نكي ملو
 ال لوسرلا ذإ ,هلسرأ نم ىلع ءادتعاو مالسلل اضفر هتاذ ىف نمضتي كلذ قوفو ؛هنأذ ىف حيبقو ركنم
 . اهولبق مأ ةلاسرلا اوضفرأ ءاوس «هنمأم ىلإ دري نكلو «لتقي

 ءدنجلا اضرب لاتقلا نأل «هب ةعيبلا ذخأ نم دبالف «لاتقلل اوجرخ امو «ةبهألا نم نذإ دب ال
 رايتخاو اضرب هسفن مدقي اراتخم ادنج ديري هنإف ' مالسلاو ةالصلا هيلع هبورح لك ىف ةيوبن ةنس كلتو
 . هللا دنعام ابلاط . ىلاعت هلل ةينلا ابستحم

 نأل «ناديملا نم اورفي الأ ىلعو «توملا ىلع مهعيابي ناكو ؛هعم نم ىلع ةعيبل ذخأ كلذل
 نيرونلا اذ مهلتقب مهنأل ؛موقلا زجانن ىتح حربن ال: لاقو «لاتقلاررق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا
 . مالسلا اوضفر دق نونوكي نامثع

 ا ا اا و لوسر عيابف «ةرجشلا تحن ناوضرلا ةعيب تناك ٠
 .هيلإ تفتليل ناك امو ءدحاو الإ دحأ ةعيبلا نع فلختي ملو

 هللا لاقو «لاتقلا سبالم اوسبلبو مارحإلا سبالم اوريغي نأ اولبق نيذلا كئلوأ نع هللا ىضر دقلو
 ىف ام ملعف ؛ةرجشلا تحن كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا ىضر دقل ) :مهيف ىلاعت
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 ناكو ءاهنوذخأي ةريثك ملاغمو *ابيرق احتف مهباثأو ءمهيلع ةنيكسلا لزنأف ؛مهبولق
 فكو هله مكل لجعف ءاهنوذخأت ةريككأ مناغم هللا مك دعو «اميكح ازيزع هللا

 مل ىرخأو *اميقتسم اطارص مكيدهبو نينمؤملل ةيآ نوكتلو ؛مكنع سانلا ىدأ
 نيذلا مكلتاق ولو *اريدق ءيش لك ىلع هللا ناكو ءاهب هللا طاحأ دق اهيلع اوردقت

 ؛لبق نم تلخ دق ىتلا هللا ةنسدءاريصن الو ايلو نودجي ال مث «رابدألا اولول اورفك

 نطبب مهنع مكيديأو ؛مكنع مهيديأ فك ىذلا وهو هياليدبت هللا ةنسل دج نلو
 .(14 218 - حتفلا) «اريصب نولمعت امب هللا ناكو ءمهيلع مكرفظأ نأ دعب نم ؛ةكم

 مئاغم كلذ دعب نم ىلاعتو هناحبس مهبهوو «ناوضرلا ةعيب لهأ نع ىلاعت هللا ىضر اذكهو
 ؛ةلجاع ةمينغ هذه تناكف ءمكنع مهيديأ فك نأ مئانغلا هذه لوأ نأ ىلاعتو هناحبس نيبو «ةريثك

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ركذنس امك ءانيبم احتف اذه ناكو

 ةهئده ىلع حلص دقع

 تداع دقو «لاتقل ءاج ام «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نأب شيرق تعنتقا - 89
 هتمزعو مالسلا ةبغر تداعو «بولقلا تنأمطاو «هنع هللا ىضر نامثع داع نأ دعب اهنافجأ ىلإ بضقلا
 . تامرحلا ظفحمو «لاتقلا عنمت ةطخخ ديري وهو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ىلإ

 نكي الو هحلاصن ادمحم تئا هل : اولاقو ءىؤل نب رماع ىنب نم ورمع نب ليهس شيرق تعب
 . ادبأ ةونع انيلع اهلخد هنأ انع برعلا ثدحت ال هللاوف ءاذه هماع انع عجري نأ الإ ءهحلص ىف

 ىلص ىبنلا نكلو :ءيمكحلو ىفسعت -نوناقلا ءاملع لوقي امك- ؛طرش اذه نأ كش الو

 عض نإو «كلذ لوبق ىف عنامي مل «ةزعلا بر هفصو امك ءميحرلا فوءرلا ملسو هيلع ىلاعت هللا

 همتختو .«ةلاسرلا هبجوت امو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ملعي ام نوملعي ال مهو ؛ضفرلاب هباحصأ

 تناك لب فيسلاب تناك امو ءابغر تناك لب ءابهر مالسإلا ةوعد تناك امف ؛مالسإلا ىلإ ةوعدلا

 . ةنسحلا ةظعوملاب

 هيلع لمتشا ام ىلع ىئدبملا قافتالا متو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم ليهس عمتجا

 : اهتصالخ «تامازتلا نم

 . ماعلا اذه نيجاح تيبلا نوملسملا روزي ال : الوأ

 ١ 0 ا ا ا ل ل ل ل اا ا ا اا ا ا ااا
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 ريو ووو لن صج ص سو وح حن حا وح حج صوص حو حوحو و جروح وح حوحو حول وط ون وحج جوج حج جوج حج بوتر



 وون توووا وون توت جو وعزت وتوك توت وتوج جرت حجج حازت زنوج توتو حا حوحو جو جرجا جا حن وخاوتا وجو وح و حوحو ج زج حوت وج وجا وحو جو حج ب ا جا حيا حو وح وج حج جن حو حوا ئروئ و حوحو ثوص ب وج حا حا جا حوض ون و وو و و م

 كار موجرسوبي

 . نينس رشع برحلا عضو : ايناث
 داع نمو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هدري ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةكم نم جرخ نم نأ : اشلاث

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ةمركملا ةكم هدرت ال ادترم ةمركملا ةكم ىلإ

 ءهمازتلاب مزتلاو لخد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم دهع ىف لخدي نأ دارأ نم : اعبار ظ

 . مهبازتلاب مزتلاو «لخد شيرق عم لخدي نأ دارأ نمو
 سيلأ ركب ابأ اي :ركب ىبأل لاقو ءافسأ نابضغ هنع هللا ىضر رمع فقو ىوفشلا قافنالا مت ام

 . ىلب ؛لاق «نيملسملاب انسلوأ :لاق «يلب : ركب وبأ لاق ؟ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب اقح
 : هنع هللا ىضر ركب وبأ لاقف ءاننيد ىف ةيندلا ىطعن مالعف :لاق . ىلب :لاق ءنيكرشملاب اوسيلوأ :لاق
 . هللا لوسر هنأ دهشأ انأورمع لاقف هللا لوسر هنأ دهشأ ىنإف ءهرمأ ىأ هزرغ مزلا ءرمعاي

 :لاق !! هللا لوسر تسلأ هللا لوسراي : لاقف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىنأ مث
 : قورافلا لاق .ىلب :لاق ! ! نيكرشملاب اوسيلوأ :لاق «يلب :لاق !! نيملسملاب انسل وأ :لاق «يلب
 ؛هلوسرو هللا دبع انأ : نيمألا قيفرلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا لاق ءانيد ىف ةيندلا ىطعن مالع
 . ىنعيضي نلو ؛هرمأ فلاخأ نل

 اذ ناكو ءبضغلا هنع تكسف «يلاعت هللا رمأ هنأ ملعو ءهنع هللا ىضر رمع نكس ذئدنع
 قتعأو «يلصأو موصأو قدصنأ تلز ام : لوقي ناكو «لوق نم هنم ناك ام ىلع مدنف «ةماول سفن
 / ىمالك ةفاخم ْذئموي تعنص ىذلا نم

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اعد مث «ةقيثولا هيلع لمتشت ام ىلع قافتالا مت - 1
 ليهس ضرتعاف «ميحرلا نمحرلا هللا مسب .بتكا : لاقف ءهنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع
 ؛مهللا كمساب بتكا نكلو اذه فرعأ ال : لاقو «دهعلا ةباتك دنع نيكرشملا لثمم ورمع نبا
 هيلع حلاص ام اذه بتكا :لاق مث ءاهبتكف ؛مهللا كمساب بتكا :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف
 ؛كلتاقأ مل هللا لوسر كنأ تدهش ول :لاقو «ليهس اضيأ ضرتعاف ءورمع نب ليهس هللا لوسر دمحم
 حلاص ام اذه «بتكا :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف .كيبأ مساو كمسا بتكا نكلو

 : ورمع نب ليهس هللا دبع نب دمحم هيلع
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 مهضعب فكيو «سانلا نهيف نمأي نينس رشع سانلا نع برحلا عضو ىلع احلطصا (أ)

 دمحم عم نمث اشيرق ءاج نمو «مهيلع هدر هيلو ْذِإ ريغب شيرق نم ادمحم ىتنأ نم هنأ ىلع «لاتقلا نع
 . هيلع هودري مل

 الو ةقرس ال ) ىأ لالغإ الو لالسإ ال هنأو ؛( ةوادع ال ) ىأ ةفوفكم ةبيع اننيب نأو ( ب )

 . ( ةنايخ

 لخدي نأ بحأ نمو ؛هيف لخد هلهعو دمحم دقع ىف لخدي نأ بحأ نم هنأو (ج )

 . هيف لخد مهدهعو شيرق دقع ىف

 «بلاط ىبأ نب ىلعو ءرمعو ركب وبأ نيملسملا نمو .نيدارشلا ضعي دقعلا ىلع هش ذر
 . فوع نب نمحرلا دبعو «صاقو ىبأ نب دعسو

 :اولاقف ا :اولاقف «ةعارخ تبثاوت دهعلا مامت دعبو
 . مهدهعو شيرق دقع ىف نحن

 ىلص ىبنلا هيضر دقو ؛هذيفنت شيرق بجوت ىلمع رمأ كانه ناكو ءدقعلا ىف بتك ام اذه

 اذإ هنأو ,ةكم انيلع لخدت ال اذه كماع انع عجرت كنإو ءدهعلل اميمتت اولاق دقف . ملسو هيلع ىلاعت هللا

 : بكارلا حالس كعمو ءاثالث اهيف تمقأف «كباحصأب اهتلخدف ءكنع انجرخ لباق ماع ناك

 . اهريغب اهلخدت ال برقلا ىف فويسلا

 ديري هنأل «نيكرشملا ططش نم اهيف ام عم ءاهرثآو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لبق
 ىبنلا هنكلو ؛مهيلع ةمئاق ةجحلاو ؛لئاقي نأ عيطتسي ناكو «هب شيرقل لبق ال اشيج هعم نأو ءامالس

 ٠ بلقلا ظيلغ سيلو «قفرلاب وعديو ةمكحلاب ظعي ىذلا ملاسملا مالسلاو ةالصلا هيلع

 : لدنج ىبأ

 نب لدنج وبأ ءاج ذإ هتباتك اومتي مل لب ؛هوقرافي مل حلصلا سلجم ىف مه امنيبو - هآأ

 ليهس ىأر املف ءديدحلا ىف فسري وهو ءاج ءدقعلا ةباتك دنع نيكرشملا لثمي ىذلا ورمع نب ليهس

 نأ لبق كنيبو ىنيب ةيضقلا تجل دق دمحم اي: لاق مث ؛هبيبلتب ذخأو ههجو بوضف ؛هيلإ م اق «لدنج ابأ

 ؛دعب باتكلا ضقن مل انإ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف هيلع كيضاقأ نم لوأ 0 ءاذه كينأي

 هللا ىلص ىبنلا نأ مالكلا اذه عم ىراخبلا ىف ءاج دقو .ءىش ىلع كحلاصأ مل نذإ هللاوف :ليهس لاق
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 ظ لاقو «لعافب انأ ام :لاق «لعفاف ىلب :لاق «كل هزيجمب انأ ام :لاق : يل هزجأف : لاق ملسو هيلع ىلاعت

 .هيلو وه اليهس نكلو ؛ كل هانزجأ دق:نيكرشملا نم نيرضاحلا ضعب

 دق ام ىلإ نورت الأ ءاملسم تكج دقو نيكرشملا ىلإ درأ نيملسملا رشعم ىأ :لدنج وبأ لاق
 «هبناج ىلإ ىشمي لدنج ىبأ عم باطخلا نب رمع بثو هنأ قاحسإ نبا ةياور ىف ءاج دقو .تبقل

 ,هنم فيسلا مئأق ىنديو «بلك مد مهدحأ مد امنإو :نوكرشلا مه امتإف ؛لدنج ابأ اي ربصا : لوقيو

 . ةيضقلا تبهذو :ةيباب لجرلا نضف ةابأ هن يرضي :«فيسلا لأي نأ توجر : رمع لوقيو

 ىف فسري لدنج ىبأ ءيجم نينمؤملا سوفنو هسفن ىف هراثأ ام عم ؛هدّقع ىف ىضمي ىبنلاو

 اجرف نيفعضتسملا نم كعم نمو كل لعاج هللا نإف «بستحاو ربصا :لدنج ىبأل لاقو «هدويق
 . مهب ردغن ال انإو ؛هللا دهع انوطعأو كلذ ىلع مهانيطعأو ءاحلص موقلا نيبو اننيب اندقع دق انإ ءاجرخمو

 ىف ىلغت ةرئاثلا تناك لدنج ىبأ بلق ىف نانئمطالاو ربصلا حورب ىقلت ىتلا تاملكلا كلت عم
 هنإ لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نألو ٠ ؛دهعلا ماقمل امارتحا نوملكتي ال نكلو «نيملسملا بولق

 ؛لطابلا ىلع انودعو قحلا ىلع انسلأ : لوقي ءيرخأ ةرم لوقلاب راث قورافلا نكلو ؛هبر رمأ فلاخي ال
 وهو اهيطعأ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف ءنذإ اننيد ىف ةيندلا ىطعن ملف :لاق :ىلب : لاق
 ١ . ىرصان

 اذه هيتأن انأ كتربخأفأ ' ؛ يلب : لاق «هب فوطنف تيبلا ىنأنس اننأ انثدحت تنك تسلوأ : رمع لاق
 رمع نأ انردقف «قاحسإ نبا ةياور نيبو اهنيي انعمج دقو «يراخبلا ةياور هذهو .هب فوطمو هينأ كنإف ؟ ماعلا
 »ابرز هلق يلعن هللا يدي ركجلادب رماضرر ريالا و يسرا تبل ريس رار كداب
 ٠ هبر رمأل ةباجتسا

 ظ مارحإلا نم للحتلا
 ءرخآ ماع ىف ةرمع اودؤي نأ ىلع ؛مهمارحإ نم نوملسملا للحتي نأ دب ال ناك - مهآأ؟ ظ

 مهسوءر اوقلحي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهاعد دقو 2 وأ مهرعش اورصقي نأب كلذو

 . هدنس قاحسإ نبا ةياور هذهو «هدعب نم أورصقو ارقلحو ,قلحف وه أدتباو ءاورحنيو

 لاق ؛ناوضرلا ةعيب لهأ اعيمج مهنأل مهنع هللا ىضر هباحصأل لاق هنأ ىراخبلا ىف ىور نكلو
 . تارم ثالث كلذ لاق ىتح لجر مهنم ماقام هللاوف ءاوقلحا مث اورحناف اوموق :مهل
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 ملسو هبلع هللا ملح نييبنلا متاخ يحج
 كا الامال



 نم ىَقَل ام ركذف ةوزغلا هذه ىف هعم تناكو ؛ةملس مأ ىلع لخد دحأ مهنم مقي مل املف

 قحلاب قطنت ةفيرشلا ةفطاعلاو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل ةبحما ةفطاعب ةملس مأ تلاقف «سانلا
 رحنت ىتح ؛ةملك مهنم ادحأ ملكت ال مث ؛ جرخا ؛كلذ بحتأ هلل ىبناي : ةملس مأ تلاق انايحأ

 هقلاح اعدو «هندب رحن مث «كلذ لعف ىتح «مهنم ادحأ ملكي ملف ءجرخف «كقلاح وعدتو «كندب

 ءامغ اضعب لتقي مهضعب داك ىتح ءاضعب قلحي مهضعب لعجو ءاورحنف اوماق كلذ اوأر املف
 ةالصلا هيلع ىبنلا ةصقو ءاعم رحنلا ربخو قلحلا ربخ اهيف ناك دقو «يراخبلا ةياور هذهو ؛ مهنايصعل

 ةقثلا ةدايزو «قاحسإ نبا نع ىراخبلا هب داز ليصفتلا اذه نإو ءاهنع هللا ىضر ةملس مأ عم مالسلاو

 . اهتاذ ىف ةلوبقم

 ةسيبيدحلا يف تتبث ماكحا

 ؛تارجاهم تانمؤم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ةوسن ءاج ةيبيدحلا حلص دعب - ها

 ءيجي نم در بجوي ىذلا ؛دهعلا نهلمشي مل نهنال ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نهدري ملو

 ناكأ ءاوس رفاك ةمصع ىف ةملسملا ءاقب مرحي ىذلا صنلا ءاج اذه ىفو ءهرمأ ىلو ريغ نم املسم

 مكءاج اذإ اونمأ نيذلا اهيأي 7 : ىلاعتو هناحبس هللا لاق اذلو «نيكرشملا نم ناك مأ ايباتك
 الف تانمؤم نهومتملع نإف «نهنامياب ملعأ هللا نهونحتماف «تارجاهم تانمؤملا

 الو اوقفنأ ام مهونأو «نهل نولحي مه الو ءمهل لح نه ال ءرافكلا ىلإ نهوعجرت
 «رفاوكلا مصعب اوكسمت الو «نهروجأ نهومتيتأ اذإ نهوحكنت نأ مكيلع حانج

 ميلع هللاو ؛مكنيب مكحي هللا مكح مكلذ ءاوقفنأ ام اولأسيلو متقفنأ ام اولأساو

 مهجاوزأ تبهذ نيذلا اونآف متيقاعف رافكلا ىلإ مكجاوزأ نم ءيش مكناف نإو *ميكح

 . ١١٠١١( - ةنحتمملا ) «نونمؤم هب متنأ ىذلا هللا اوقتاو ءاوقفنأ ام لثم

 اونمأ نيذلا اهيأي» :ىلاعتو هناحبس هللا لزنأف . تانمؤم ةوسن تءاج :ريثك نبا ظفاحلا لاق دقو
 ةنحتمملا) © .. رفاوكلا مصعب غلب ىتح - نهنوحتماف تارجاهم تانمؤملا مكءاج اذإ

 «نايفس ىبأ نب ةيواعم امهادحإ جوزتف «كرشلا ىف اتناك نينأرما باطخلا نبا رمع قلطف -1١(

 . ةرونملا ةنيدملا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عجر مث «ةيمأ نب ناوفص ىرخألاو

 ؛ملسملا ريغب ةملسملا جاوز ميرخت نإ انلق كلذلو «ةيبيدحلا ىف ناك ام درس ىف ريثك نبا كلذ لاق
 . حلصلا ءاضمإ دعب ةيبيدحلا ىف ءاج ةكرشملاب ملسملا جاوزو

 ردا الم راو لالا خ تالا خول طخ للانطلاق لون خلم طلال ولالا قالوا لونا طلتك طلاق ق خلت زارا لالة ن اتت ةل لاا ن الط لاناطوتتط ال1 الخط طلال طل خطتام ومواطن طنلنللا 2
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 : رومأ ةثالث ىلع لدت ةيآلا هذهو

 امك ال رفاك ىباتكلاو ءاكرشم ناك مأ ايباتك ناكأ ءاوس رفاكلل زوجت ال ةملسملا نأ - اهلوأ
 نيذلا ىراصنلل ةداوم وأ (ةلماجم نولوقي ام نولوقيو ,قئاقحلا لوصحمي ال نمي نيثدحلا ةباتك تمهوأ

 ىلص دمحم ىلع لزن امبو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحمب رفاك ىنارصنلاف «نيملسملا نوداوي ال
 «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحمبو ميركلا نآرقلاب رفاك ىدوهيلاو «ةينادحولابو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا
 رفك دقل) :ىلاعتو هناحبس هللا لاف رفكلا فاصوأب ىراصنلاو دوهيلا ميركلا نآرقلا ىف هللا فصوو
 نيذلا نكي مل ) :ىلاعتو هناحبس هللا لاقو 0171 - ةدئاملا) ؟ةثالث ثلاث هللا نإ اولاق نيذلا
 . -١( ةنيبلا ١ «نيكفنم نيكرشملاو باتكلا لهأ نم اورفك

 . ميركلا نآرقلا اوركنأ مهنأل «مالسإلا راطإ نع اوجرخ دق ملسملا ريغب ةملسملا جاوز نوزيجي نيذلاو
 .ثوملسملا هيلع عمجأو ؛ةرورضلاب نيدلا نم افورعم ارمأ اوركنأو

 لقو ؛اهقرافيلف ةكرشم هدنع ناك نمو (ةكرشم جوزتب نأ زوجي ال ملسملا نأ ىلع ايناث لدتو

 لخخأو «ناتكرشم امهو « هتح اتناك نينأرما قرافف «هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر رمع مامإلا كلذ مهف
 نإ نيرفاكلا جاوزب اوكسمتت ال ىأ < رفاوكلا مصعب اوكسمت الو) :ىلاعت هلوق ىف ىهنلا نم كلذ
 ىذلا لقاعلا فصو عمجي ال ذإ فاك عمج ال ةرفاك عمج رفاوكلا نال «جاوز نهنيبو مكنيب ناك

 ؛لفاوقو ةلفاقو «مطاوفو ةمطافك .«لعاوف ىلع ةلعاف عمجم نكلو ؛لعاوف ىلع لعاف نزو ىلع نوكي
 ؛تانمؤملا نم تانصحملاو» : ىلاعت هلوقب تايباتكلا ةحابإ عم قفتي ىذلا هنأل ؛تاكرشملا ديرأو
 . (ه - ةدئأملا ) 4 مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو

 ىلإ دري نأ «يعرشلا مكحلا اذهب جاوزلا خسف دنع بجوت ةلادعلا نأ ىلع - اشلاث لدتو
 نأل «قادصلا مهيلإ دريف «مالسإلاب نهجاوز خسفنا ىئاللا مهجاوزأ ىلع اوقفنأ ام نيكرشملا جاوزألا
 ظ : ةجوزلا لبق نم دعي مالسإلا مكحب ناك خسفلا

 ىلإ اودري نأ ن هيلع نهجاوزأ مالسإ مكحب تاكرشملا نم اهجاوز خسفني نم كلذ لباقم ىفو
 لخد لقو ؛مالسإلا ىف لوحخدلا نع نهعانتما نال كلذو ؛ةجيزلا هله ىف «لاومأ ره اوقفنا م نينمؤملا

 . اهبناج نم ةقرفلا ببسس نأل ,قفنأ امع ضيوعتلا بجوف هقحل اتيوفت دعي مالسإلا ىف جوزلا
 امم هنأل ءءالؤه قفنأ ام ءاطعإ نم بجو ام نودريف ءمالسإلا مكحل نوبيجتسي نيملسملا نإو

 هلوقل ؛ءاوس ىلع ىلولاو ودعلا عم مالسإلا ةصاخ ىه ىتلا ةلادعلا هيلإ ىدؤت امو ةملاسملا دفع هيلإ ىدؤي
 . (8 - ةدئأما) «ىوقتلل برقأ وه اولدعا اولدعت الأ ىلع موق نآنش مكنمرجيالو» :ىلاعت
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 ةكرشملا نيب جاوزلا خسفنا اذإ مهيلع بجي ام نوكرشملا ىدؤي نأ ناميإلا لهأ نمضي ال نكلو

 ل ب ميركلا نآرقلا ضرف كلذلو ؟ ملسملاو
 مهقح مهبيلإ دؤي ملو ءاوقفنأ ام اوقحتسا نيذلا نينمؤملل ددسيو ءاوقفنأ امم نيكرشملل

 قايد نابل نراها للان يوشع البتول هدول

 !/ ا بي يسال ءجوزلا مالسإ

 رارصإلل خسف ىذلا جاوزلا ىف اوقفنأ ام نينمؤملل اودؤي نأ نيعمتجم هجم مهيلع بجي نيكرشلا نأو

 هلوق ريسفت اذه ؛نينؤلا ىلع بجي ناك ام عومجم نم نيؤمل قح ذخأ هي مل نإ ؛كرشلا ىلع
 مهجاوزأ تبهذ نيذلا اونآف «متبقاعف رافكلا ىلإ مكجاوزأ نم ءيش مكتاف نإو) :ىلاعت
 ريثك نبا ظفاحلا ريسفت ات نم ةيآلا هذه ريسفت ىف ىنعملا انذخأ دقو ١١( - ةنحتمملا) 4 اوقفنأ ام لثم
 . تايآلا هذهل

 اهيلع بجي ةجوزلا بناج نم ناك نإ قيرفتلا ببس نأ ىلإ ةراشإلا ياي هما
 ىلص ىبنلا رصع ىف كلذ ريدقت ناك امك ؛يضاقلل فورعملا ريدقتو «فورعملاب جوزلا قفن أ ام درت نأ

 | ضرت ملو ءاهل نيد ال نم جوز ملسأ اذإ :ةراشإلا كلت ىضتقمبو .نينمؤملا رمأل ملسو هيلع ىلاعت هلل
 ؛ اهعانتما ببسب رسخ ام وأ ءاهجوز قفنأ ام درت نأ اهيلع بجي هنإف «مالسإلا وأ ىباتك نيد ىف لوخدلا

 ىوامس نيد ىف لوخدلا نع

 نم دعي ىذلا اهريسفتو «ةيآلا صن : نم تذخأ ةيهقفلا م اكحألا هذه نأ : لوألا - ه4

 نإ لوقن الو ءاهيف تفلتخا ىتلا هقفلا بتك ىلإ عجرن 59 «ريثك نبا ظفاحلا ريسفت وهو راثألاب ريسفتتا
 ىف اصوصحخو خوسنم هيف سيل ميركلا نآرقلا لإ لوقن انألو ءاخسان اهل ملعن ال انإف ةخوسنم ماكحألا هذه
 . ةيهقفلا ماكحألا

 رداغي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو تلزن تايآلا هذه نأ ركذ نيثدحلا رثكأ نأ : ىناثلا
 [ لفسأب وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةيآلا هذه تلزنأ روث وبأ لاق دقف «ةيبيدحلا
 هرمأو «ةيألا هذه تلزن ءاسنلا هءاج املف «مهيلإ هدر مهنم هانأ نم هنأ ىلع مهحلاص نيح ةيييدحلا
 ىأ ) نيملسملا نم ةأرما مهتءاج اذإ نيكرشملا ىلع مكحو «نهجاوزأ ىلإ قادصلا دري نأ ىلاعتو هناحبس
 . نهجاوزأ ىلإ قادصلا اودري نأ اهكرش ىلع تيقبو ( ملسم تحن تناك
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 كارتون جنزور زتوتوت وجروح حوت تترك وتوتر زو وحوار ت و حر وج توتو جب ترو حوت حج حج وج جوع ج ين وحج سو وح وج وجو حج حوحو حا وج وتوج وح زج جوج جوج وحج حو جو حو وج حر جحا جوجو ج حوج وج حج ص جاجا حوت جدو جا جا حن جو جحا حج جوج وج جوجو وح يروج

 ناك نإو «ةيبيدحلا ةوزغ ىف ناك ىذلا ديحولا وه مكحلا كلذ نكي مل هنأ : ثلاثلا هيبنتلا
 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لمعب تتبث ىرخأ ماكحأ كانه لب «يفنلاب مكحلا اذه توبث
 . كلذ ىف هعبتنلف هتاذب امئاق الصف (دابعلا ريخ ىده ىف داعملا داز) هباتك ىف ميقلا نبا اهل دمع دق

 مارحإلا نأو هيف رارمتسالا مزليو يا ةرمعلاب 59 (1)
 ىلا هللا ىلص ىننل اهصخ ىتلا نكامألا ىف ؛مارحإلا تيق يا لا

 هنإف «لضفأ ةرمعلل تاقيملا نم مارحإلا نأ ريغ ءاهز راجل لق هلا رعب كا هلع راد سيرسل ٍ
 . جحلاب مرحأ امك «ةفيلحلا ىذ نم اهب مرحأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ام هقوس دنع همسج ىف ثدحي نأب كلذو هيف ةلثم ال هنأو ةنس ىدهلا راعشإ نأ اهنمو ( ب )
 دنع هتاذ ىف ةنس ةرمعلل ىدهلا قوس نإف ىلاتلابو «ةمركملا ةكم ىف حبذلل صصخم هنأ ىلع لدي
 ىده نم قاس ام ةلمج ىف ناكو ءهرعشأو ىدهلا قاس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأو «مارحإلا
 ظيغ نأ ىلع لدي اذهو ؛نيكرشملل ةظياغم ناك نإو «ردب لافنأ نم ناك لهج ىبأل لمج
 هناحبس هنأو «نيقتملل ةبقاعلا نأو ءايلعلا ىه هللا ةملك نأ تابثإلو ؛مهناطلس ةدح نم لفيل نيكرشملا

 الو هللا ليبس ىف ةصمخم الو بصن الو أمظ مهبيصي ال مهنأب كلذ» :لاق ىلاعت
 ؛حلاص لمع هب مهل بتك الإ الين ودع نم نولاني الو ءرافكلا ظيغي ائطوم نوئطي

 نيملسملا ريغ نم صلخلاب ةناعتسالا زاوج اهنمو ١1١( - ةبوتلا ١ «نينسحملا رجأ عيضي ال هللا نإ
 ءناك عون ىأ نم ؛ءاذيإ ةناعتسالا ىلع بترتي نأل ةنظم الو هيف بير الو ةدئاف هب ةناعتسالا ىف ناك اذإ
 ءارفاك ناكو «ىعازخلا ةنييعب ناعتسا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأل كلذو ةعيرذلل ادس عنمي الإ
 «كلذ ىف ةحلصملاو ؛مهب هطالتخال «مهلاوحأ فرعي نأ ىلإ برقأ ناكو نيكرشملا ىلع انيع هلعجو
 وه هنإ لب «ءادتبا هب نعتسي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ةيضقلا هذه ىف قحلاو .ررضاالو

 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب ةدوم ىلع اوناك مهرفاكو مهملسم ةعازخ نإو ؛هتامولعم مدق ىذلا

 ىف اولخدي ملو هدهع ىف اولخد شيرق نيبو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيب دهعلا مت امدنع كلذلو
 ركب ىنب اونواع امدنع مهدهع نيكرشملل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا درو ءركب ىنبك شيرق دهع
 . ةمركملا ةكم حتفل دعتساو ةعازخ ىلع

 ايليا كيا لل الل لا ل مل با فنلللب

 ”ةولسو هيلع هللا يلك نيكبتلا متاخ. 0 يحل
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 هتيعر مامإلا ة ةروشم بابحتسا ةيبيدحلا ىف ترهظ ىتلا ةيهقفلا ماكحألا نم نأ ميقلا نبا ركذو

 رمأل ةباجشساو « ضعب نارا وااو هجول اجارختسا هشيجو

 هدابع ىلاعتو هناحبس حدم دقو ١54(. - نارمع لآ) (رمآلا ىف مهرواشو ) : ىلاعت هلوق ىف هللا

 : (1؟/- ىروشلا) ؟ مهنيب ىروش مهرمأو) : ىلاعت هلوقب «نينمؤملا

 بابحتسا ىرن دقو ءمهنوئش ةرادإ ىف ةيعرلا مامإلا ريشتسي نأ بجوت صوصنلا نأ ىرن نحنو
 . ةفاكلا نوكش ىف ال «لاتقلا ىف كلذ

 هللا تامرح نم ةمرح هب نومظعي ارمأ اوبلط اذإ عدبلا لهأو ةقسفلاو راجفلاو نيكرشملا نأ اهنمو
 ؛هيف مثِإ ال بوبحم وأ «هتاذ ىف قح وه ارمأ بلطي نم لكف ءهيلإ اوبيجأ هتاذ ىف قح وه ارمأ وأ «يلاعت

 ىدؤي ام كلذ ىف نوكي نأ الإ ءاكرشم وأ «قحلا ىلع ايغاب وأ ءاعدتبم اقساف ناك ولو «بلطلا بيجأ
 رجي ال قح ىلع فرعتلا ذإ «قيقد فقوم كلذ نإو مثإلا تاذل مئآ ةنواعم وأ قحلا لهأ ىلع ؤرجتلا ىلإ

 . ميلسلا كاردإلا لهأو ناميإلا لهأ الإ هكردي ال قيقد رمأ لطاب ىلإ

 امو «كلذ لمشي مرحلا لب ؛ فاوطلا ناكم وه ىذلا دجسملا ىلع اروصقم سيل مرحلا نأ اهنمر
 .ةمركملا ةكم لوح ام لك لمشت مرحلا ةملك نأو ؛ةمركملا ةكم لوح

 هترايزل مرحأ دقو «مارحلا تيبلا ىلإ لوصولا نم عنمي ىذلا وهو ةرمعلا وأ جحلاب رصحا نأ اهنمو
 رهاظ ميض اهيف ناك ولو «ةزئاج رافكلا عم ةحلاصملا نأ اهنمو ءرصحأ ثيح ىدهلا رحني اجاح وأ ارمتعم

 ءررض هتاذ ىف ميضلا ناك نإو «ةجيتنلاب ةربعلاو ؛رهاظ ميضلاو ؛نيملسملل ةحلصم كلذ ىلع بترت اذإ

 اذه ىف شيرق رافكو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيب حلصلا نإو ؛نيررضلا لقأ عفدب مدقي هنإف
 وهتك نب نينمؤملا لكل ارهاظ نكي مل نإو ؛هبقاوع ىف اريخ ناك تقولا

 قلعتت تناكأ ءاوس ؛ةيعرش اماكحأ ديفت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لامعأ تناك اذكهو
 5 ةتباث ةررقم ةدابع وأ «ىحلصم ريبدتب

 يعي «ةحلصم هأري ام ىدبي نأ ةنمؤمو نمؤم لك ىلع بجو ؛ةحلصم رمألا ناك اذإ هنإو

 ىلاعت هللا ىلص لاق دف ءاهب ةردابملا بج ىتلا نيدلا ىف ةحيصنلا ليبق نم كلذ نأل ؛بجاولا ىلع
 5 ( مهتماعو يعلم ةصاخلو هللا باتكلو «هلوسرلو هلل ةحيصنلا نيدلا» ؛ملسو هيلع

 ( وهردايي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ بلطت ةملس مأ نينمؤملا مأ ةديسلا تمدقت كلذلو
 هللا ىلص ىبنلا دجي ملو «لوقلا نم رثكأ عابتالا ىف رثؤي لمعلا نأل ءهوعبت رحنو قلح اذإف ؛لمعلاب
 قحلا نآلو «عبتي نأ قحأ قحلا نأل ءددرتم ريغ هب تراشأ ام عبتي نأ ىف ةضاضغ ملسو هيلع ىلاعت
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 44 2 توون حو حو وج نوح نوح حوت ثورات باو و يونان و وتو و ثار نوت وك توتو تا وج و حاو جو حوحو يا وجو وح حو حو و جوج و حو حو وح حوحو و حو حو حو حج حو نا ضو و ون حوحو وح حو و وح و حو و و نام

 «هماقمل ةبسنلاب هماقم ىلإ الو «ريشملل ةبسنلاب ىعادلا ةناكم ىلإ رظن ريغ نم ءهتاذ ىف عابتالا بجاو
 ةأرملل لعجنلو «نوكي نميو ناك امثيح عبتن نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىده نأ ملعتنلو
 . رابتعالاو ريدقتلا قحو اهتناكم ةلقاعلا ةرهاطلا ةميركلا

 اسحتف ةيبيدحلا تناك
 دعب ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةمركملا ةكم نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوفق دنع - 5

 : كلذ ىف ىلاعت لاق دقف «حتفلا ةروس تلزن ةيبيدحلا حلص

 متيو ءرخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل «انيبم احتف كل انحتف انإ)
 " حتفلا ) 4 اميقتسم اطارص كيدهيو كيلع هتمعن

 يلا 7 يسوم + ووو م ا

 ال رقعو ةقلغم ل ؛عنف هاذ ىف كلذو قوق نو ماو هلع ىلا لس ىذا

 ملسأ نمو اني راع عمت قادم ىف ةنراعلا 3 نينا ولع يمنا نإ تح زراذع اهيلع تاك

 الإ لاتق نكي ملو ٠ ؛مد هيف رجي مل ىذلا مظعألا حتفلاب ةمركملا ةكم لوخدل اديهمت تناك كلذ قوفو
 اولخدي نأ حلصلا م اكحأل اذيفنت اوعاطتسا ني نينمؤملا نأل ءاحتف ناكو ؛نيليلق اوناكو «نيدرمتملا ضعب ىف

 . نيرصقمو نيقلحم نيللحتم مث «نيرمتعم

 وه امنإ «نارفغلا ىنعم ةقيقح ىلع سيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا بنذ نارفغو
 مأ ىضاملا ىف ناكأ ءاوس ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا هلعفي ام لكل لوبقلاو اضرلا نمضتم
 ,زاجملا لبق نم ابنذ هتيمستو «روفغم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا هلعفي ام لكف «لباقلا وأ رضاحلا
 ةوسأ نوكيل «هنم عقي ناك امكو «يرسألا ىف أطخأ امك أطخ «هيلع هب بتعي ام نأل أطخ الإ سيل وهف
 متاخ ناك ولو ءالسرم ايبن ناك ولو ءيطخي امبر هلقعو هركفل عضخ اذإ ناسنإلا نأب اورقيف ؛«سانلل

 دقف ةوعدلا قيرط وه ىلاعت هللا هاده ىذلا ميقتسملا طارصلاو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نييبنلا

 لاق دقف «ةعيبلاب ناميإلا لهأ رفاضت نيبملا حتفلا نم ناك هنإو «نيبملا حتفلا اذه دعب هيف جوع ال ادبعم راص
 نمف ؛مهيدبأ قوف هللا دي ءهللا نوعيابي امنإ كنوعبابي نيذلا نإ 7 : ىلاعتو هناحبس هلل
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 ارجأ هيتؤيسف هللا هيلع دهاع امب ىفوأ نمو ءهسفن ىلع ثكني امنإف ءثكن
 . ٠١( - متفلا ) (اميظع

 قحلل ةصلاخ نوكتو مهبولق مقتست مل نم مالسإلا ةعامج تيقن نأ نيبملا حتفلا نم ناك دقلو
 هناحبس هّللا دارأ نم الإ ةيبيدحلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم جرخي مل كلذلو ؛هاوس ىغتبت ال
 لوقيس) : حتفلا ةروس ىف مهيف ىلاعتو هناحبس هللا لاق كلذلو . اهءارو امو مئاغملا ال ءجحلا دارأو « يلاعتو
 هللا مالك اولدبي نأ نوديري ءمكعبتن انورذ اهوذخأتل مئاغم ىلإ متقلطنا اذإ نوفلخلا
 نوهقفي ال اوناك لب اننودسحت لب نولوقيسف ؛لبق نم هللا لاق مكلذك انوعبتت نل لق
 . ١15( - متفلا) 4 اليلف الإ

 نيذلا ناك دقلو ؛ةدشلاو سأبلا ىلوأ نم نوملسملا مهلبقتسي نيذلا ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقلو

 نأ ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اوعيابو اورفاضتف برحلا لامتحال اوضرعت رامتعالل اوجرخ
 نع هّللا ىضر دقل ) : لبق نم انولت ام ىلاعتو هناحبس لاقو ءاورفي الو ؛يلاعت هلل مهسفنأ اوعيبي
 ؛مهيلع ةنيكسلا لزنأف ؛مهبولق ىف ام ملعف ؛ةرجشلا تحن كنوعيابي ذإ نينمؤملا
 هللا مكدعو *اميكح ازيزع هللا ناكو اهنوذخأي ةريثك مئاغمو *ابيرق احتف مهباثأو
 ةيأ نوكتلو ؛مكنع سانلا ىديأ نكو هله مكل لجعف ءاهنوذخأت ةريقكأ متناغم

 75١,18(. - متفلا) 4اميقتسم اطارص مكيدهيو نينمؤملل

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هجتي نأل اليبس نيبملا حتفلا ىلاعت هللا اهامس ىتلا ةيبيدحلا تناك هنإو
 : ىلاعتو هناحبس هللا لاق امك «نامورلا ىلإ هاجالا نوكي كلذ دعب مث مهل درفنيو دوهيلا ىلإ ملسو
 . (15 - حتفلا ) « نوملسي وأ مهنولتاقت «ديدش سأب ىلوأ موق ىلإ نوعدتس»

 . ماشلا ضرأ ىلإ لوخدلاو ؛نامورلا مه كئأوأ

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ناك امو «سفنلا ىلع ةيساق تناك ولو «لئاسولا لمح بجوت ةياغلا نإو
 ١ دهع عفني ملو عاقيإلاو ىذألل اهوذختا دقو دالبلا ىف مهتكوش دضخو ؛دوهيلا ىلإ هجتي نأ ملسو هيلع
 [ ولو ءدهعب هرهظ نمُؤي نأ دبالف ؛هءارو نم حرج شيرف ةكوشو ؛«كتلوأ ىلإ هجتي نأ ناك ام.ةمذ الو

 ! اهنطاوم ىلإ ةيمالسإلا ةوعدلا هيجوتل ميقتسملا قيرطلا هنكلو ءاشحاف انبغ نينمؤملا ضعب همهوتام هيف ناك

 اهنكلو ؛مارحلا دجسملا لخديس هنأب ءاهآر ىتلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاايؤر قيدصت كلذ نإو
 : ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقف «ءحلصلا كلذ ناكو «لباق ماع ىف الإ ةعقاو ققحتت ال
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 سس 11 ا اال و

 نينمآ هللا ءاش نإ مارحلا دجسملا نلخدتل قحلاب ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقل)
 نود نم لعجف ءاوملعت مل ام ملعف ؛نوفاخت ال «نيرصقمو مكسور نيقلحم

 نيدلا ىلع هرهظيل ,قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ ىذلا وه #ابيرق احتف كلذ

 ٠ (737,/7- معفلا ) « اديهش هللاب ىفكو ءهلك

 . اجاوفأ ءاجاوفأ هللا نيد ىف سانلا هب لخخدو ,حتفلل اقيرطو احتف حلصلا كلذ ناك اذكهو 0

 حتف امف ٠ ةيبيدحلا ىف لاق ؛كلام مامإلا لاق امك ملعلا رحب ىعباتلا ىرهزلا باهش نبا لوقي

 تعضوو ؛ةندهلا تناك املف «سانلا ىقتلا ثيح لاتقلا ناك امنإ ؛هنم مظعأ ناك هلبق حتف مالسإلا ىف

 ىف دحأ ملكتي ملف «ةعزانملاو ثيدحلا ىف اوضوافتف اوقتلاو ءاضعب مهضعب سانلا نمأو ءاهرازوأ برحلا

 ركل كي لاجل تاو ياا رمل ؛هيف لخد الإ ءائيش لوقيل مالسإلا

 . (رثكأوأ كلذ لبق مالسإلا ىف ناك ام ردق

 ىلإ هجياو ءالماك ءاضق دوهيلا فت ىلع ملمو لع ىلع هللا ىلص يبل ىضقو :فيضنو

 . اهيف مالسإلارشني ةيبرعلا ةريزجلا جراخ

 نأل ءدهعلاب ءافولا ىلع صرحلا لك اصيرح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك - ١
 اوضقنت الو ؛متدهاع اذإ هللا دهعب اوفوأو» : لوقي ىلاعت هللا نألو «ةوق هتاذ ىف دهعلاب ءافولا

 . « اليفك مكيلع هللا متلعج دقو اهديكوت دعب ناميألا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف ءاذه مهدهع ىف نيكرشملا ءافو ىف نينمؤملا ضعب كش دقلو

 : مهيلع ىلاعت هللاب أونيعتساو ؛ مهل أوفو : ملسو

 . ءافولا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هما كلذلو

 ىلاعتو هناحبسم هللا ةعاط الإ؛نينئمطم ريغ قافتالا اذه ىف رمألا ىلإ رظني نينمٌوملا ضعب ناك دقلو

 نأ نوعيطتسي ىتلا ةوقلا مهعمو ءاومرحأ دقو مارحلا تيبلا 59 قل امهدحأ

 قلحلاب مارحإلا نم للحتلل ةباجتسالا ىف اوتطابت كلذلو ؛مهدرل ةيفاكلا ةوقلا شيرق دنع سيلو ءاهب اولخدي

 " يلصو ةيلع هللا قلص ىييرنلا ىتا 000000002235
 حا



 جرخ نم نأ نبغو ططش دشأو ءدقعلا ءالمإ ىفو «شيرق طورش ىف ططشلا : ىناثلا رمألا
 ال ادترم ةمركملا ةكم ىلإ داع نمو «هيلو ىلإ هدري لب «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هلبقي ال املسم
 ةاراسم مدع هيف ذإ ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع انبغ هيف نأ طرشلا رهاظ ناك دف «هنودري
 دج ال أل دنع نإ كرشلا ىلإ مالسإلا نم جرخي نم در مدع وهو ىناثلا رطشلا ىلإ انرظن نإ نكلو
 نأ نم الدب ءءاش ثيح ىلإ بهذيلف ءرئاح دترم ىلإ مالسإلا ةجاح امف نيملسملا ىلع ًاررض هيف
 نو «قافنلا لهأ فوفص ىلإ مضنيو ءاقفانم ىقبي نأ ىضري دقو ؛ ؛نيملسملا ىف ةكوش نوكي

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلعو نيملسملا ىلع
 ؛هيلو ىلإ دري املسم ةمركملا ةكم نم جرخ نم نأ وهو «طرشلا نم لوألا ءزجلل ةبسنلاب امأ

 . هدويق ىف فسري لدنج وبأ مهيلع لخد امدنع اصوصخو ءهتاذ ىف اقاش كش الب ناك دقف

 ؛ناميإلا ىوق ناك نمل الإ لمحتلا بعص هرهظم ىف اقاش ناك نإو طرشلا نم ءزجلا اذه نإو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هب راضي ملو ءنيكرشملا ىلع ررضلا ىلإ هجئاتن ىف ىدأ هقيبطت نإ
 . هءاغلإ اوبلط نيذلا مه مهتحلصلو مهبناج نم طرشلا ناك نيذلا نيكرشملا نإ ىتح «نونمؤملاو

 : ةئسلا حاحصو ةريسلا بتك تحضوأ امك هقيبطت ركذنلو

 ةكمب سبحو ملسأ نمم ناكو ؛ةيراج نب ديش نب ةبتع ريصب وبأ طرشلا هيلع قبط نم لوأ ناك
 بتكف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ باهذلا دارأو «هسبحم نم جرخي نأ عاطتسا دقو ؛ةمركملا

 ( رماع ىنب نم لجر امهو ؛هناملستي نيلوسر اوثعبو طرشلا ىضتقمب هميلست نوبلطي نيك رشملا ضعب هيلإ
 ىبنلا هل لاقف ريصب وبأ هدنعو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع امدقف هل ىلومو ؛يؤل نبا
 ؛ اننيد ىف انل حاصياالو ؛تملع دق ام موَقلا ءالؤه انيطعأ دق انإ «ريصب ابأ اي ١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ١ ىلإ ىندرتأ هلل لوسر اي :لاق ماجرخمو اجرف نيفعضتسملا نم كعم نملو كل لعاج هللا نإو «ردغلا

 ١ ىلاعت هللا نإف «قلطنا ريصب ابأ اي :٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا لاق . ىنيد ىف ىننونتفي نيكرشملا

 . ةأجرخمو اجرف نيفعضتسملا نم كعم نملو كل لعجيس
 ,يرماعلا هيلإ نأمطا ىتح ءمالستسالا رهظأو «ثيدحلا ىف امهعم جمدناو ءامهعم قلطنا

 ربتخي نأ دارأو «ريصب وبأ هلتساف ءتقش نإ رظنأ لاق ءمعن لاق ؟اذه كفيس مراصأ رماع ىنب اخأ اي :لاقف
 سلاج وهو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلصب هللا لوسر ىلإ اعرسم ىلوملا ىلوف هلتق ىتح هب هالع مث هتمارص
 ؛ لتق دق مكبحاص نإ لاق ؟ كلام كحبيو :هل لاق مث ءاعزف ىأر دق لجرلا اذه نإ :لاقف ءدجسملا ىف

 | ىلع فقو ىتح فيسلاب احشوتم ريصب وبأ علط ؛يرماعلا لثق فيكو ؛هلاح حرشي وه انيبو «يبحاص
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 "17/777 إو و 7 سن و نان وت سنابل

 مني دنقدف هه يي

 "ك7 د إس ير يي جوج صوص جس وبوإ يت وج تت ات سب سس نت تل سرر وسو سو“

 ااا ااا اا ااا ااا ا يو يك ير اوبال



 0 22//و“وىن توتو نست تو حوت جور وج نحو ىو و ولدت ردن اونا وز نت زن تجر وب تو وسو وج وى ص د رص حج نص ضو و نش سو حج سو حج ص سو ص حن سدح

 امدنع كنع هللا ىدأو «كتمذ تيفو دق هللا لوسر اي :لاقو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ليو :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق «يب ثبعيوأ نتفأ نأ ىنيدب تعنتما دقو «موقلا ديل سنتملسأ
 .دحأ هل ناك ول برح رعسم همأ ليو :لاق هنأ ىراخبلا ةياور ىفو «لاجر هعم ناك نإ برح شحم هنإ همأ

 نأ هل نأ اهنحلب ديفت اهنإو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق نأ دعب مهيلإ دريس هنأ هسفن ىف عقو
 .دمتعي نأ ىلع رداق وهو ؛هسفن ىلع دمتعي

 دقو .رحبلا فيس ىلإ لصو ىتح راسو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةرضح نم جرخ
 هعم ناك نإ برح شحم هنأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوقو «ريصب ىبأ ربخب نوفعضتسملا ملع

 لدنج وبأ تلفناف «ريصب ىبأ لاجر نم نوكيو هسفن صيلخت ىلع لمعي فعضتسم لكف «لاجر
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هدرو ءهدويق ىف فسري ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ءاج ىذل
 ظ ظ . ريصب ىبأب قحتلاو

 بهذي لب ءهدريس هنأل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ بهذي ال فعضتسم لك راصو

 .رحبلا فيس ىلع ريصب ىبأ لاجر ىلإ

 الإ شيرقل تجرخ ريعب نوعمسي اوناك امف ؟شيرق ةراجم قيرط عطقت ةباصع- مهنم اونوكو
 اوكرت مهنإ لب .مهطرشب كسمتلا مهتحلصم نم نكي ملف ءاهلام نوذخأيو ءاهلاجر نولتقي ءاهل اوضرعت
 مهعم فلح الو «مهوذآ ام ءازج مهب اولعفي أب قحلا مهل ءمهل ىوأم ال اوناك ذإ مهنأو «طرشلاب ذخألا
 . مهسفنأل ةاجنم فقوملا كلذ اوفقي نأل مهعفد ةنتفلا فوخو مهل هومدق ىذلا ىذألا الإ

 الو ءهيلإ مهمضو «مهاوأ الإ ةمحرلا هدشانت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ شيرق تلسرأ
 اهنإ ,مهيلع طرش وهو :نينمؤملل اريخ نوكي نأ هلآم ةنمؤملا سفنلا جعزأ ىذلا طرشلا اذه ناك .مهدري
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناسل ىلع ىرج ىذلا هللا ماهلإ هنإو «هريغ الو ءرمع هكردي الام تكردأ ىتلا ةوبنل

 .  ( اجرخمو اجرف نيفعضتسملل لعجيس» ملسو هيلع

 ىلإ لسرأ «طرشلا اذهب لمعلا ءاغلإ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ شيرق تلسوت مل هنإ
 ةنيدملا ىلإ ءيجلاب هيلإ بتكف «نينمؤملل ةوق اونوكيل ؛هعم نمو وه ةرونملا ةنيدملا ىلإ ءيجي نأ ريصب ىبأ
 هللا ىلص ىبنلا ىلإ هباحصأ عجر نكلو «يفوتف «توملا شارف ىلع وهو الإ هلصي مل باتكلا نكلو «ةرونملا
 . ملسو هيلع ىلاعت

 يافا طط ما ةلطرطلاوطلا ننام اة ط اانا نارتو جل ملام ق انااا طاولات لالالالا طل لاتا لالا ماقال[ تتلا لطفا ولاللطللا لا الجال لا تانا ران للطلاق لالالا طل نلنلا ناقلة ال رطنال الة[ الانا اط اقالة لا قة لالالا

 رويال
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 طرشلا كلذ يغلأو نيملسملا ىلإ باهذلل بابلا كرشلا رادب ملسي نمل حتف نأ دعبو -
 لب :ةلرشلا ضرأ ىف نيفعضتسم اوقيب الأ فوملسي نيذلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ثحي ناك
 . ضرألا ىف نيقرفتم اورمتسي الو ؛نوملسملا عمجتي نأ مالسإلا ادبم كلذ نإو ءاورجاهي نأ مهيلع

 ةردق هدنع تماد ام نيكرشملا نيب لا ةماقإ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عنمو
 براح نم :لاقو .امهران ىءارت ال :مطسو هيثع ىلاعت هللا ىلص لاقو ؛مهينارهظ نيب نم جورخلا ىلع
 0 ةرجبلا لقتال سو هيلع لات هللا ىلص لاقو ؛هلثم وهف هعم نكسو كرشم عم

 ضرألا لهأ رايخف ةرجه دعب ةرجه نوكتس :لاقو . اهبرغم نم سمشلا جرخت ىتح ةبوتلا عطقنت الو
 . اهب مهمزلأ

 عمجتي ؛ثيح ىلإ رجاهي نأ فعضتسم لك نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بلط كلذبو
 . نارمأ ققحتي نيملسملا ىلإ هترجهب هنأل «كلذ ىلع ارداق ماد ام نوملسملا

 4 كرشلا وأ رفكلا ةيالو نم جورخلاب كلذو «.فاعضتسا 7 نم جرخي هنأ : امهدحأ
 ةأو . رارقلاو نمألا ىهو ةوقلا ىهو «قحلا ةيالوو هللا ةيالو لهأ مهف نينمؤملا ةيالوو ةعنملاو ةزعلا ثيح

 تك ميف اولاق مهسفنأ ىملاظ ةكئالملا مهافوتت نيذلا نإ 7 :لاقف كلذ ميركلا نآرقلا بجوأ
 | كنلوأف .ءاهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ اولاق ضرألا ىف نيفعضتسم انك اولاق
 : ,نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا الإ *اريصم تءاسو منهج مهاوأم
 وفع هللا ناكو مهنع وفعي 31 هللا ىسع كنلوأف *اليبس لودتهي الو ةليح نوعيطتسي

 ا نمو ةعسو اريثك امغارم ضرألا ىف دجي هللا ليبس ىف رجاهي نمو *اروفغ
 ١ هّللا ناكو هللا ىلع هرجأ عنو دقف «توملا هكردي مل هلوسرو هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم

 . +-/٠١١,917( ءاسنلا ) ؟ اميحر اروفغ

 نم صانم ال مزلم ميركلا نآرقلا صنو «ةماع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا صوصن نإو
 .هذيفنت

 كلذ نإو .درفلا ىف تسيل ةوق ةعامجلا ىفو ؛نيملسملا عيمج ة اموات“ : ىناثلا رمألا
 . مالسإلا لهأ ةبيهل ظفحأو «ةدحولل نكمأ

 1000000 اع
 دعب ةرجه ال ١ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوقب كلذ ىلع ضرتعي دق . ارمتسم ابولطمو امئاد

 كل ل ل ل ل ا ل ل ا ل
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 0 رورو ووو ووو وو ووو ون وتو ا نس ساو نت ص سس و حج و صو ترو وسرور د وست وب تس ست جوس تت تو سوس لحس جرح وح جا جى حج حس حج حسو سجس وج جوج جوج وج وج حج حج وج حج ص حج

 ةرجهلاب وأ «ةرونمل ةنيدملا ىلإ ةمركملا ةكم نم ةرجهلاب صوصخم ثيدحلا نإ : باوجلا ىف لوقنو
 .«مهنيد نع نونتتفي اوناك اهيف نيملسملا نأل ؛حتفلا لبق لبق ةبولطم ةرجهلا نأو ءاهريغ ىلإ ةمركملا ةكم نم

 ؛ةمركملا ةكم نيملسملا ىلع ىلاعت هللا حتف املف .مهنيد رئاعشب مايقلا نوعيطتسي الو ءةلذ ىف اوناكو
 لب ءاهبجوي ببس ةرجهلل دعي مل مال لا تابالز نماؤباو تراضو ةبالعإلا ' اكحألا اهيف تراصو
 هلوح ناكس نم مارحلا تيبلا الخل ترمتسا ول اهنأل عفنت الو رضت اميرو «ةبولطم ريغ تحبصأ اهنإ
 اهلعج ىتلا ىه ىهو ينير راوي الا ىلع ريق ىلا يأ بعأ لب «هتنادسب لوموقي

 كر افافرأ

 توسعبو ايارس
 لجأل ثوعبلاو ايارسلا ثبو ةيمالسإلا تاوعدلاب ةبصخ ؛ةرجهلا نم تس ةنس تناك - 849

 . مالسإلا قئاقح نايبو «ةيمالسإلا ةوعدلاو «سانلا فرعت

 ؛ةنسلا هذه ىف تناك اهنأ ررقت ىتلا ةياورلا ىلع قلطصملا ىنب , ةوزغ :ناتوزغ اهيف ام زربأ ناك دقو

 . ةرجهلا نم نامث ةنس ىف ربكألا حتفلل اديهمتو انيبم احتف اهدحو تناكو ءاهحلص وأ ةيبيدحلا ةوزغو
 ىأر دقو «ةرونملا ةنيدملل بازحألا ةوزغ بقع اهنأل ؛تسم ةنم ةيبيدحلا لبق ايارس ةمث تناكو

 بلغي ال هنأ نيبت ثيحب ةيدام هتوقو «ةديقعو اناهرب مالسإلا ةوق نم ىأر ام مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا

 ةاشم الجر نيعبرأ ىف ةصقلا ىذ ىلإ حارجلا نب ةديبع ىبأ ثعب ناك اهيفن ؛ ىلاعت هللا نم ديؤم هنأل

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هّللا لوسرل هب رضح الجر مهنم رسأو «لابجلا سوءر ىف هنم اوبرهف اهونأ ىتح
 . تسم ةئنس نم عيبر ىف كلذ ناكو ملسو

 نم ةأرما مهتلدف ميلس ىنب ىلإ ةثراح نب ديز ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعب اهيفو
 0 اورسأو ةاشو امعن اهنم اوباصأف «ميلس ىنب لاحم نم ةلحم ىلع ةنيزم
 امهقلطأو اهل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هبهوف ةميلح اهمساو مهتلد

 صاعلا عم تناك لاومأ اهيف ناكو «شيرق لاومأ تذخأ ةيبيدحلا حاص لبق هذه تس ةنس ىفو
 هللا ىلص هللا لوسر هقلطأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تنب بنيزل اجوز ناك ىذلا عيبرلا نبا

 . دعو امب ربف اهيبأل بنيز ديعي نأ ىلع ءادف ريغ نم ملسو هيلع ىلاعت
 رايشنا اهباع اهلل: هفورتلا ةفذلا وهروب ةهعسؤلا# نع لقو دعمت لاك ىلا لان ك1

 زاعأ ري ا اوال يلو بط يلا يللا لرمر تفر بني
 ليل لاا 111111

 . ملسو هيلع هللا نلص نيسسنلا مناخ حا

 0 ا ا ا ا ا و



 اهنم دقفي مل ىتح ؛ريعلا هذه نم ذخأ ام دحاو لك درف ريعلا نم اوذخأ ام سانلا درب رمأو بنيز راوج
 ؛عئادولا نم مهل ناك ام درو ؛هلهأ ىلإ هدرو ؛ةمركملا ةكم ىلإ للملا عيبرلا نب صاعلا وبأ لمح ءافيش« أ

 . ةرونملا ةنيدملا ىلإ ارجاهم جرخو ؛همالسإ نلعأ كلذ متاملف

 : ةيآ لوزن لبق ناكو ءتس ةنس ناك همالسإ نأ ىلع لدت قاحسإ نبا اهاور ىتلا ةياورلا هذه نإو
 تاميركلا تايآلا ... «نهونحتماف تارجاهم تانمؤملا مكءاج اذإ اونمآ نيذلا اهيأي )

 ٠١(. - ةنحتمملا) .

 همالسإ نأو « نامث ةنس ناك همالسإ نإ لوقي ريثك نبا ظفاحلا نكلو ءاضيأ ىدقاولا ةياور هذهو
 ةياور ىلإ ليمأ ىنإو ؛نهل نولحي ال مهنأو «-نهنم رافكلا جاوز ىأ - تاملسملا ءاقب مير نع رخأت
 .ةيآلا عم اقاسنا رثكأ ىهو ؛قاحسإ نبا ةياورو «يدقاولا

 ىلإ مهوعدي لدنجلا ةمود ىلإ فوع نب نمحرلا دبع ةيرس تناك اضيأ تس ةئس نابعش ىف
 تنب جورتف اوعاطأ مه نإ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هل لاقو «لاتقل نكي ملو «مالسإلا

 ىهو ؛ةيبلكلا عبصألا تنب رضامت مهكلم تنب فوع نب نمحرلا دبع جوزتو «موقلا ملسأف ؛ ؛ مهكلم
 . نابعش ىف ةبرسلا هذه تناكو فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ مأ

 ىضر بلاط ىبأ نب ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لسرأ اضيأ تس ةنس ةنسلا هذه ىفو
 / ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر غلب هنأ كلذو ؛ ركب نب دسأ ىنب نم ىح ىلإ لجر ةئأم ىف هنع ىلاعت هلل
 | لدي اذهو « نيملسملا ىلع مهنونواعي ربيخ دوهي اودمي نأ هب نوديري عمج مهل عمج هنأ ملسو هيلع

 | اليل مهيلإ راسف ٠ مهيلإ ايلع ثعبف « ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برحل نودعتسي اوناك مهنأ ىلع

 | رييخ ىطعت نأ مهيلع ضرعي ىذلا وه هنأو «ربيخ ىلإ اوثعب مهنأ رقأف« مهل انيع مهنم باصأ ىتح ءاراهنو
 .ربيخ رمت مهل

 ابيرغ نكي مل كلذلو ا و ا
 . مهل غرفت هنأل «ةيبيدحلا دعب مهيلإ هجتي نأ

 ةنيرعو لكع ةيرس
 نع اهلقن دقو ةيبيدحلا لبق تس ةئس ىف تناك ةيرس هذه نإ ريثك نبا لوقي -

 ةدعقلا ىذ ىف تناك ةيبيدحلا ذإ « رهشب ةيبيدحلا لبق ىأ ءتس ةنس لاوش ىف تناك لاقو «ىدقاولا

 نايا ل ل ل
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 "هدو ودود ودب وو وووووووو

 يميني ييديييوييتف



 رتروو رورو ووو ووووووووددروءوووددمد

 ارو روت جورج جرح حج جوج سرج جروب وتوج حس وح حو جوج جوج وج جا حج حو وع ووو وجو جوج وجو بوت وح حوحو جا جوج حرج حجج حج يو وح وجو وجوب حوحو حو بوح حا حاحا

 سر قار اولتق نيذلا نيينرعلا ىلإ ىرهفلا رباج نب زرك ةدايقب تناك ةيرسلا نإ :اولاقو
 رباج نب زرك مهراثآ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعبف ءمعنلا اوقاتساو ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ىلاعت ىلص هللا لوسر لبإ ىلع اولوتسا سان جرخخ «ةيرسلا هذه ةصق هذه ءمهودرف اسراف نيرشع ىف
 . لبإلا تدرف «ةبرسلا هذه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعبف ءاهيعار اولتقو «ملسو هيلع

 ىلإ اهتبسنو ةياورلا ىف نانئمطالا رادقم نيبنو ءاهرك لن نأ بجاولا نم دج ر ابخأ ةصقلا ىفو

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 نم طهر مدق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر كلام نب سنأ نع ةبالق ىبأ نع ملسمو ىراخبلا ىف ءاج

 ؛كلذ اوركذف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اونأف ةرونملا ةنيدملا اووتجاو ءاوملسأف ةنيعرو لكع
 مث ىلاعت هللا ءاش ام اهيف اوناكو اوبهذف « اهنابلأو اهلاوبأ نم اوبرشاف لبإلاب اوقحلا :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 سمشلا عفترت ملف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ خيرصلا ءاجف «لبإلا اوقرسو ىعارلا اولنق
 الف نوقتسي ةرحلا ىف مهاقلأو مهلجرأو مهيديأ عطقو ءاهب مهاوكف تيمحأف ريماسمب رمأف مهب ىتأ ىتح
 ىفو «شطعلا نم هيفب ضرألا مدكي مهدحأ تيأر دقلف :لاق هنأ سنأ نع ةياور ىفو ءاونام ىتح نوقسي
 . مهنيعأ لمسف رمأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ملسمو ىراخبلل ةياور

 . نيثدحما ةعامج هاور :ةيفنحلا ءاهقف رابك نم - مامهلا نب نيدلا لامك لاق دقلو

 ثينحلا ملع ىف ةربخلا لهأ نإو 5 ثيدح هنإف هتور ىتلا رداصملا ددع نكت امهم نكلو

 ؛هنتم ىف رظنن انكلو ءاداحأ ناك نإو ؛هدنس ىف راكنإ ال هنإو ؛ لصتم هدنس إو «تاقث هتاور نإ نولوقي
 تاررقملل افلاخم نوكي نأب هنتم فعضب وأ ءهدنم فعضب امإ نيقيرط ىدحإب فعضي ثيدحلا نإف
 . ةيعرشلا

 .هوجول ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهررق ىتلا ءيدابملا فلاخي هنتم نأ ىرن انإو
 ىهن دق نكي مل ةلثملا نأ اولاق نو ءاهنع ىهنم ةلثملا نأو «نيعألا لمسب ءةلثم هيف نأ : اهلوأ

 ىلتق نم الو ءدحأ ىلتق نم دحأب لثمي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ررقن الوأ اننإف ءاهنع
 اوبكترا مهنأل «كلذ مهعم اولعف ةباحصلا نإ ليق نإو . لبق نم اهنع ايهنم ناك اهنأ ىلع اذه لدف «قدنخلا
 نيذلا ءازج امنإ ) : هلوقب ىلاعت هللا هنيب ىذلا ةبارحلا دح وهف ءدحلا ناك اذإو ءادح بجوي ام
 . تايآلا رخآ ىلإ ... «اوبلصي وأ اولتقي نأ اداسف ضرألا ىف نوعسيو هلوسرو هللا نوبراحي
 ةياورلا ىف هملع هنأل ءهب رمأي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإ لاقي الو .نيعألا لمس اهيف سيلر
 .ركني ملو

 اليل ياللا كل ا ا ا الفلا

 لس هيلع هللا لص ركبنا متاح 00

 وك يي خلل لل لالالالا طاطا طاطا



 مهكرن هنأ ةياورلا تلاق دقلو , اشطع لتقلا نع ىهن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ : اهيناث
 ىلص ىبنلا نأ لاقي الو ءاونام ىتح شطعلا ةدش نم ضرألا نومدكي اوناك مهنإ ىتح - اشطع نوتومي
 . ركني ملو ؛ملع هنأ ةياورلا هذه موهفم نكلو ؛كلذب رمأ ام ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ال اصاصق لتقلا نإو « ةلتقلا اونسحأف متلتق اذإ :٠ لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ : اهفلاث
 نوربتعي امبر مهنأ ىلع برحلا ىف كلذ حيبيل نكي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ؛؛كلذ رربي
 . نيلئاقم

 هتفلاخم ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل هتبسن حصت ربخلا كلذ نأ ىرن ال اننأ ةصالخلاو
 ةبسنلا حيحص هنإ لوقن ال كلذلو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهررق ىتلا ةيمالسإلا تاررقملل
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل

 ةبارحلا دح

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ بسن امو نيينرعلا ةصق نوقوسي ءاهقفلا - ١
 هلعف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ بسن ام نأ نوريو «قيرطلا عطق وأ ةبارحلا دح ىف ببسك

 , ىلص ىبنلا ىلإ بسني ام نأ انركذ نكلو «قيرطلا عاطق دح نم هباتك ىف ىلاعت هللا صن ام ىلع قبطني
 لمس ميركلا نآرقلا صن ىف سيلف ةبارحلا دح ىف ام ىلع هلك قبطني ال هلعف ملسو هيلع ىلاعت هللا

 «شطعلا ةدش نم ضرألا اومدكي ىتح «شطعلاب لتقلا ميركلا نآرقلا صن ىف سيل هنأ امك «نيعألا
 . كلذل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل هتبسن انبذك دقو ؛نوقستسي الف

 . هيلع نيينرعلا ةصق نم قبطني ام ىدمو «ماقملا اذه ىف ىنآرقلا صنلا ركذن اننإف نكي امهمو

 ' ىف نوعسيو هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج امنإ» :دحلا اذه نايب ىف ىلاعت هللا لوقي
 / نم اوفني وأ ءفالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقت وأ اوبلصي وأ اولتقي نأ اداسف ضرألا
  اوبات نيذلا الإ *ميظع باذع ةرخآلا ىف مهلو ايندلا ىف ىزخ مهل كلذ «ضرألا
 .(79 , :5١ ةدئاملا ١ «ميحر روفغ هللا نأ اوملعاف ءمهيلع اوردقت نأ لبق نم

 وهو ءاهتابوقع ضعب مهب تلزن دقو «نيينرعلا ءالؤه ىلع قبطني ةبارحلا فصو نأ كش الو
 ظ . ىديالاو لجرالا عطق

 عستي ام ردق ىلع ؛هماكحأ ضعبل ريشن نأ بجي هنإف « قيرطلا عطقل وأ ةبارحلل انضرعت دق انمد امو
 ىف انثوحب نم هعضوملو «هقفلا بتكل هليصفت كرتيو «ةرهاطلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةريس ىف ماقملا هل

 . 20 ىمالسإلا هقفلا ىف ةبوقعلا باتكو ةميرجلا باتك

 م أ سوس

 )١( ىبرعلا ركفلا راد : رشانلا .

 كلنا يي ل ا م ا ا :٠

 ياا اجلا ام ١ د /| 5 أ
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 اهب نومواقي ةوق مهل نوكتو « ةقرسلا وأ تقلا ىلع نيقفتم نوجرخي سان قيرطلا عاطقوأ نوبراحنا .
 ةبارحلا مئارج رصتققت ال هنأ ةيكلاملا هاري ام ىرنو «داسفإلاو رشلاب ايعس لب ءهنولوأتي ليوأت ريغ نم اداسفإ ةلودلا

 . نيخدتلاب مأ برشلاب لوانتت تناكأ ءاوسو ؛ةدماج مأ ةلئاس تناكأ

 اوموقي نأ لوعيطتسي اومادام ةنيدم ريغ مأ ةنيدم ىف نوبراحما اهنوكي ىتلا ةوقلا هذه تناكأ ءاوسو
 . ماقملا اذه ىف فالخو مالك ءاهقفللو :ثاغتسا اذإ ثيغتسملا باجي نأ نع نيديعب مهمئارجب

 ؛كلام ىأر ىف كلذو ةليغلا قيرطب .اهمئارج باكترا ىلع قفنت ىتلا ةعامجلا نيبراحمأ نم دعيو
 . هلك كلذ لمتحي ىنآرقلا صنلاو

 نم ىفنلاو فاللخ نم لجرألاو ىديألا عيطقتو ٠ «بلصلاو «لتملا ىه «ةررمملا تابوقعلاو

 ىفنلا نم نأ هد مامإلا لعو. د باكتر | هيف لوعيطتسي ا ءأان ناكم 3 ا ضر

 نيب قرف الو اولتق للا اولوت نإف : ك2
 : هرشاب نم عم انيعم ناك هرشابي مل نم نأل «هرشأبي مل نمو «هرشأب نم

 . رشابملاريغو رشابملا ةبوقعلا ىف ىوتسيو ءاوبلصو اولتق ءاولتقو اوقرس اذإ
 ديلا تعطق اذإف «فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقت هنإف اولتقي ملو لاومألا اوبهتناو اوقرس اذإو

 . ىرسيلا لجرلا اهعم عطقي «ىنميلا

 نع اديعب مهقيرفتب ' فل وكت ةينمل فوكس مل كل (رشلاب اومهو اومفتا دق اوناك اذإو

 . مهعمج ناكم

 نر اولاد ؛ مهلاوقأ ىف نيعباتلل نيعبات ءاهقفلا روهمج هراتخا أم اذه ظ

 ظ . امهنع هللا
 ءاهوبكترا ىتلا ةميرجلا تناك اي ةبوقعلا هذه ىف ريخم مامإل نأ نع هللا ىضر كلام مامإلا ىربو 00

 ْ ماما ءاهادحا | ذيفنت نم اونكمي ملولو ( ىصاعملا هذه باكت ار ىلع قافتالا ىه 4 ةيلصألا ةميرجلا نال

 . مهعدر ىف عججألاوه ام ىلإ ظن

 ( ثلاثلا ءزجلا هيلي و و «ىناثلا ءزجلا هّللا نوعب مت ) ْ
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ثسلاشلا ءزجلا ةمدقم

 موي ىلإ ناسحإي مهوعبتا نيذلاو هباحصأو هلآو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «هقيفوتو هللا دمحب

 : لعبو «نيدلا

 ا ا «ةرهطملا ةرهاطلا ة ةريسلا نم ثلاثلا ءزجلا مدقن انإف

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ىلإ اهدودح ةرواجمو ( ةيبرعلا دالبلا عوبر ىف ةيمالسإلا ةوعدلل هرشن ىف انملكت ءزجلا اله ىفو

 . قارعلاو «سراف ىلإو ءرصمو نامورلاو ماشلا
 ؛ نامورلا رصيق ىلإو « برعلا ءارمأ ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهلسرأ ىتلا بتكلا هيفف

 ٠ ةشبحلا ىف ىشاجنلاو ء رصم سقوقمو

 . كوبت ىف
 مالسإلل ةعاطلاب تناد ىتح ةيبرعلا عاقصألاو عاقبلا لك ىف ةثوثبم ةيدمحلا ةوعدلا تناك مث

 . لمعلل اهيجوتو ؛ماكحألل انايب نيدلا لامك ناك مث «بارعألا لاح نايبو « نيعضاخ

 «ضرَألا ىف هرون قرشأ نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلعألا قيفرلا ىلإ ىبنلا لاقتنا نايب من
 .هبر ةلاسر غلبو

 ملعن ام انبونذ انل رفغاو راع نعل دعبأو ءاهل ةعاط انلامعأو ءاهب اناميإ 0 1
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 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلئاسر

 . «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإو . جحلا ضرف ةيبيدحلا دعب ةئسلا هذه ىفو -

 . جحلل اومرحأ دق اوناك ناميإلا شيج نم هعم نمو

 اذه ىف ىلاعت هللا هضرفو « عرش دق ناك هنإ اولاقو  ةرشابم ةيبيدحلا دعب نم ةضيرف جحلا عرشو

 . ةرشاعلا ةنسلا ىف الإ جحي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ عم تقولا

َأ بجي نكلو ؛هيلع ةردقلا روف بجيال جحلاف ,ءاهقفلا رثكأ ىأر اذهو
 ؛رمعلا ىدم ىف هواد

 ىلإ هرخأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإ اولاقو ؛هئادأ ىلع ةعاطتسالا روف بجي ءاهقفلا ضعب لاقو

 «ةوعدلاب الوغشم ناكو «ةعساتلا لبق لزت مل مانصألا نأل «ةرشاعلا لبق كلذ اعيطتسم نكي مل هنأل ةرشاعلا

 ؛ىتمعن مكيلع تممتأو ؛مكنيد مكل تلمكأ مويلا 3 : ةيالا تلزن ىتح «عرشلا نايبو

 ةيعرشلا ضئارفلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا درسو (ةدئاملا) ؟انيد مالسإلا مكل تيصضرو

 . غيلبتلا ىلع نينمؤملا دهشأو «زاجيإب
لسري ملف «ةوعدلل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا غرفت ةيبيدحلا دعب هنإو

 ., لاتقلل ايارس 

 . ةوعدلا غيلبتو «مالسإلا ىلإ ةوعدلل السر لسرأ نكلو

 رفن ةتس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعب تس ةنس نم ةجحلا ىذ ىف :ىدقاولا لاق

 . ةيردنكسإلا بحاص سقوقملا ىلإ ةعتلب ىبأ نب بطاح نيبحطصم

 . ىراصنلا برع كلم ىناسغلا رمش نب ثراحلا ىلإ بهو نب عاجش ثعبو

 . مورلا كلم لقره ءرصيق ىلإ ىبلكلا ةفيلخ نب ةيحدو

 ٠ ىفنحلا ىلع نب ةزوه ىلإ ىرماعلا ورمع نب طيلس ثعبو

 . رحبأ نب ةمحصأ وهو ٠ةشبحلاب ىراصنلا كلم ىشاجنلا ىلإ ىرمضلا ةيمأ نب ورمعو

 ىلاعت <ل!| ىلص ىبنلا ةبناكم ىلع مالكلا دنع لسرلا ءالؤه عم تناك ىتلا لئاسرلا نع ملكتنسو

 | اروصقم دعي ملو «غيلبتلل غرفت دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا أوه انه هلوقن ىذلاو .ملسو هيلع

 . ىرخألا ميلاقألا ىلإ اهزواجم لب اهلوح امو ةيبرعلا ةريزجلا ىلع
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 رسسبيخ ىسلا
 ؛نينس رشع هتدم حلصب شيرق نيبو هنيب ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىهنأ - 0

 ءانثأ ىف غيلبتلا ناك لب غيلبتلا نع برحلا هلغشت ملف ءادبأ غيلبتلا كلذ كرتي مل نإو غيلبتلاو ةوعدلل نوكيل
 . هلل نيدلا نوكيو «ةنتف نوكت ال ىتح مهلاتق قحف «شيرق تلعف ام لثم اولعفف «ماشلا لهأ نم اونمآ نم ضعب اولتق ماشلا ىف مورلا نأل ءايناث ماشلا برح ىلإو ءالوأ دوهيلا ىلإ هجتيلو «بورحلا

 ىف الإ لئاقي ناك ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ,ربيخ ىلإ ةيبيدحلا نم هريس ناك كلذلو
 نوضرحي ؛هيلع ابلإاوناكو دوهعلا لك هعم اوضقن نيذلا دوهيلل درفنأ شيرق نم ىهتت نأ دعبف ؛دحاو نأديم

 دعب ةسداسلا ةئسلا نم ةجحلا ىذ ىف تناك اهنإ لاقف ربيخ ىنعي لاق « اييرق احتف مهبانأو» :ىلاعت وق رسف دقف «ىليل ىِبَأ نب نمحرلا دبع ةياور ىلع ةجحلا ىذ ىف ربيخ تناكو .نوسديو نودسفيو
 نم ةعباسلا ةنسلا ىف تناك اهنأ هخويش نع هدنسب ىوري ىدقاولاو ؛ةيبيدحلا حلص نم اموي نيرشع
 > .ةرجهللا

 نيح ةرونملا ةنيدملاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ماق :لاقف قاحسإ نبا تقولا نيع دقو
 . ربيخ ىلإ مرحتا ةيقب ىف جرخ مث مرحلا ضعبو ةجحلا اذ ةيييدحلا نم عجر

 ظ . عبس ةنس رفص ىف تناك ربيخ ةوزغ لإ تلاق تاياورلا ضعبو

 ؛دوهيلا نم هزادعأ عمتجا هنأل «هنم دبال ارمأ تناك ربيخ ةوزغ نإف ,نمزلا نييعت نكي امهمو
 . اوضقنيل ةصرفلا نوزهتنيو ؛الابخ الإ نينمؤملا نولأي اوناك امو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ثعب دقو ؛مهنم ةوق نومدختسيو ؛نافطغ نوئلامي مهنأ انيأر دقو
 .مهنم رسأ نم رسأو ؛ مهل نيعب ىقتلاو مهرمأ فرعتيل بلاط ىبأ نب ىلع

 .ةدشو ةظلغ مهيف ناكو هنوبراحي نم اونواعيوأ هيلع اوريغيل ةنواعم اوزهتني نأ نوديري كش الب اوناكف
 دالب ىف ناطلس دوهيلل نوكي اليكل ريضنلا ىنب وزغل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هجما املف

 نم مهبرقلو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل مهتوادع ةدشلو ؛نافطغ مهيلإ مضنت نأ دبال ناك برعلا
 ظ . (75 - بازحألا ) 4 ازيزع ايوق هللا ناكو «لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو) ءاريخ اولاني مل مهظيغب مهدر هللا نكلو «ةنيدملاوزغل بازحألا عم مهفلاخخ قبسلو «مهلزانم

 درسنلو .ربيخو نافطغ نيب لصفي اعقوم لزنف «كلذل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص طاتحا دقو
 ظ . اهئادتبا تقو نم ةوزغلا هذه ةصق

 يتم ا
1010111111 

 ملسو هبلع هللا نيببنلا مئاخ
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 هللا ىلإ عرضي ذخأ اهيلع فرشأ املف «ربيخ ادصاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جرخ

 5 هعم لوددري مهو «وعدي ذخأو ؛أوفق :هباحصأل لاقف ؛ةنوعملاو رصنلا ابلاط ىلاعت

 برو نللضأ امو نيطايشلا برو «نللقأ امو نيضرألا برو ؛نللظأ امو تاوهببلا بر ويلا

 ام رشو اهلهأ رش نم كب ذوعنو «اهيف ام ريخو ءاهلهأ ريخو ةيرقلا هذه ريخ كلأسن انإف «نيرذأ امو حايرلا

 . ىلاعت هللا مساب اومدقأ « اهيف

 هب ىنبف «ةرونملا ةنيدملا نم بيرق لبج وهو ءرصع ىلع كلس «ربيخ ىلإ هللا لوسر جرخ
 :0ااط غو ربيخ نيب لصاف وهو ؛عيجرلا هل لاقي داوب لزنو هشيجب لبقأ مل 0 ؛ءابهصلا ىلع رم مث (أدجحسم

 دب يع مارال ؛ مهنيب لاحف ؛هيلع دوهيلا ةرهاظم نم مهنكمي اليكل

 ويك دع 0 ىلإ لسرأ ا اللا ىلع 000

 5 هلأ مهيأ ىف رمت :مهباقعأ ىلع اوعجرف

 اوراتخاو ءدوهيلا نيبو هنيب مه اولخو ءمهرش مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نمأ كلذبو
 . ةمالسلا مهسفنال

 ةيارلا لماح تئاقلا

 ؛ثرحو عرز ضرأ تناكو ربيخ ضرأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لخخد - 4 ظ
 نولقنيوأ ؛رامثلا اهيف نوعمجي لتاكمو ضرالا ثرحل اهنولمحي ىحاسم نم تاودأ نولمحي اوجرخ دقو

 اولاقو اورعذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا شيج اوأر املف بدك ىاداعوب ىدئداوللا

 ؛ةاطنلا نصحو و هنيبزلا ةءلقو «صومقلا نصحو و معان نصح ىف «نوصح مهل تناك : نادلبلا مجعم

 . ذاعم نب بعصلا نصحو «ريبزلا نصحو ؛قيقحلا ىبأ انصح امهو ؛مالسلاو «حيطولاو ةبيتكلاو

 ؛سراف اتئأم مهيف ٠ « لئاقم فلأو ةئامتس هعمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل ةدايقلا تناك
 .ثراحلا نب بنيزوبأ ةدايقلا ىلون لتق الو « « لئاقم فلأو ةثامعبرأ هعمو مكشم نب مالس دوهيلا دئاق ناكو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دارأ ةليل هنإف « بلاط ىبأ نب ىلع داهجلا لطب نينمؤملا ةيار لماح ناكو

 اهاور امك ةياورلا كيلإو «هلوسرو هللا هبحيو «هلوسرو هّللا بحي الجر ادغ ةيارلا نيطعأل :لاق ربيخ وزغ
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 ظ حتفي الجر ادغ ةيارلا نيطعأل لاق ملسو يلع ىلع هلا ىلص هلا لور نإ هدي ىراخبل لا
 ظ حبصأ املف ءاهاطعي مهيأ مهتليل نوركذي سانلا تابف هلوسرو هّللا هبحيو ؛هلوسرو هللا بحي هيدي ىلع هللا
 نبأ: .مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف اهاطعي نأ وجري مهلك ٠ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع اودغ سانا
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر قصبف ىتأف هيلإ لسرأف هينيع ىكتشي هللا لوسر اي: اولاقف «بلاط ىبأ نب ىلع
 ىتح ؛ مهلتاقأ هللا لوسر اي :لاقف ةيارلا هاطعأف عجو هب نكي مل نأك ىتح أربف هل اعدو هينيع ىف ملسو هيلع
 ىلإ مهعدا مث مهتحاس لزنت ىتح ؛كلسر ىلع ذفنا :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف . انلثم اونوكي
 ريخ ادحاو الجر كب هللا ىدهي نأل هللاوف ؛هيف ىلاعت هللا قح نم مهيلع بجي امب مهربخأو موسإلا
 ..معنلا رمح كل نوكي نأ نم

 ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مدقت :قاحسإ نبا لوقيو ؛نوصحلا لوح لاتقلا أدتبا
 بلاط ىبأ نب ىلع هدصققف مهسراف بحرملا جرخ ءانثألا هذه ىفو ءاهنم برقألاف برقألا ذخأي لامألا

 هللا مرك ىلع دي ىف ةيارلاو هوحتف نصح لوأو «ىندألاف ىندألا ذخأي «نينمؤملا شيج ىنادت مث
 نصخلا ىإ فاراك سر ريج جاملكو «قيقحلا ىبأ نصح صومقلا مث «معان نصح ههجو
 . انايحأ تازرابملا تناكو ؛ناميإلا ةوقو فيسلا رح نم نيراف هيلإ اولأ نم عم هيف عمتجيف هيلي ىذلا

 ضرأ ىف ناكو «قاحسإ نبا ةريس ىف ءاج امك ةليل نيرشع ماد راصح دعب صوملا حتف دقلو

 ضرألا مخول اديدش ادهج ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باحصأ دهجف «رحلا ةديدش ةمخو

 . اهترارحو

 ماقأف «عينم نصح ىهو ءرييزلا ةعلق ىلإ ىدقاولا لاق امك كلذ دعب نم دوهيلا تكرخت دقلو
 . مايأ ةثالث هراصح ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ىبنلل لاقف ءهلمعو هلوق لدي امك «مالسإلا ىلإ لام هنأ هرمأ نم رهظي ىدوهي لجر ءاج دقو
 .ضرألا تح انويعو ابادرس مهل نإ ءاولاب ام ارهش تمقأ ول كنإ مساقلا ابأ اي : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 مهيلع مهبرشم تعطق نإف «كنم نوعنتميف «مهتعلق ىلإ نوعجري مث ءاهنم نوبرشيف ليللاب نوجرخي
 دشأ اولناقف اوجرخ مهيلع عطق املف ؛مهئام ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرر اسف «كل اوجرخ
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هحتتفاو «ةرشع دوهيلا نم بيصأو رفن ذئموي نيملسملا نم لئقو لاتقلا
 ' ةاطنلا نوصح رخأ ناكو ملسو
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 اودجي ملف ؛ءيش انيديأب امو اندهج دق هللا لوسر اي هللاو : اولاقو «دازلا ةلقب نوملسملا سحأ دقو
 ىلإ اعراض ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف « هايإ مهيطعي ائيش ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دنع
 مهيلع حتفاف هايإ مهيطعأ ام ءيش ىديب سيل نأو «ةوق مهب تسيل نأو ؛مهلاح تفرع كنإ مهللا» : هير
 «ذاعم نب بعصلا نصح لجو زع هللا حتفف «سانلا ادغف «اكدوو اماعط اهرثكأو «ءانغ اهنوصح مظعأ
 .هنم اكدوو اماعط رثكأ ناك نصح ربيخب امو

 هب تناكو «قشلا ىلإ لوم ذاعم نب بعصلا نصح لبق ةاطنلا نوصح تحتف نأ دعب هنإو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ماقف ؛قيقحلا ىِبَأ نصح هب أدب نصح لوأ ناكف ءددع تاوذ نوصح

 ىلإ اعدف «لوزع هل لاقي لجر مهنم جرخف «لاتقلا دشأ اهيلع لئاقف «ناومس اهل لاقي ةعلق ىلع ملسو
 رخآ لجر زربو ا هعبتأف 0 هذي بابحلا عطقف ءرذنملا نب بابحلا هل زربف «زاربلا

 .زاربلا نع اومجحأو «هبلس ذخأو هلتقف ةناجد بأ هيلإ ضهنف ؛ىدوهيلا هلتقف «نيملسملا نم لجر هيلإ ماقف

 ةناجد وبأ مهمامأو «هولخدف نصحلا ىلع اولماختو نوملسملا ربك زاربلا نع دوهيلا مجحأ نأ دعب
 مث ؛بابضلا مهنأك نصحلا اومحقتو ةلئاقملا نم هيف ناك نم برهو ءاماعطو امنغو اعاتمو ائانأ هيف اودجوف
 يو ؛عانتمالا دشأ هب اوعنتماو ةازبلا نصح وهو «قشلا نوصح نم رخآ نصح ىلإ اولوُت

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهعم ىمرو ؛لبنلاب اومارتو ؛هباحصأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلا
 9 0-0 "دام هل ا العلا اعل ل هنأنب 0 0 هديب ملسو

 و

 ظ : نوصحلا حتف نايب ىف السرتسم ىدقاولا لوقيو

 ىأ ينصح مالملاو طولا ايطأل رمأ ىلإ ملسو هيلع ىلع 0 لوس لوح مث.

 | هلل لونر مه ىح ضلدسل لس طول وعم نعح اك) نحح

 ؛ هللا لوسر مهرصح دقو ,ةكلهلاب اونقيأ املف ؛مهيلع قينجنملا بصني نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ل لص للبر ىل لق« خل ةوحل ذه ىف أ ارش وأ مو هلع يللا

 | ملسو هيلع ىلاعت هلا ىلص ىبل ذأ دكا أدر حاصلا بالو نطل ى د انربح هيرب الط ىلا

 ادا الا ااا يا ياو

 "77 ووو وو توتو ووو و ووتر وتوت تت و نت سنتر ز اى ونوس توب تو ون وو تن ل ننل ب ناد نت
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 : نارمأ نايبلا اذه نم نيبتيو

 ىلاوت دقو ؛نوصح ةعومجمل اناونع اهنم دحاو لك ناك اهانيصحأ ىتلا نوصحلا نأ : امهدحأ
 ءاهءارو رخآ نصح ىلإ اورفي ىتح اهيف نم لتاقب نكلو ؛بيرخت الب ؛ةعومجم ةعومجم اهطوقس
 ىذلاف ىندألا براحي ىأ «ىندتي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك :قاحسإ نبا لوقي كلذلو
 كلذبو «نيتيمتسم اولتاقتو «ةرافلا مهعومج اهيف تقتلا «ةريخألا نوصحلا ىف اوعمجت اذإ ىتح «هيلي
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهف .اهلخاد نم عافدلا ىف مه اودتشا امك .اهجراخخ نم دتشاو «راصحلا لاط

 نوناق ىضتقمب هيلإ أجلي الو «مدهلاب الإ نيلئاقملا ىلإ لوصولا نكمي ال ذإ «قينجنملا لمعب ملسو هيلع
 . همدهب الإ «هيلإ لوصولل ليبس الو ودعلا هب سرتت اذإ «ةرورضلا دنع الإ برحلا ىف مالسإلا

 . اوملس ةلاحم ال نولوتقم مهنأ اوأر املف

 نكي ملو د لارا اولتاق مهنألءربيخ ىف ناك نوملسملا هيقل لانق دشأ نأ ,ىناثلارمألا
 مهتعنام مهنأ اونظو» :مهنوصح ءارو نم نولئاقي لب «نينموملا نوهجاوي ال ءادعألاو «ءارعلا ىف لاتقلا
 . :7١( رشحلا ) (هللا نم مهنوصح

 ملو «ةيبرعلا دالبلا ىف دوهيلا لقعم ىلع راصتنا رخأ ناكف «ةعقوملا هذه ىف نوملسملا رصتنا دقو

 ريخ هللاو هللا ركمو اوركمو» اهءارو اميف مهثبخ ناك نكلو ءدعب نم اريمدت اهيف اوعيطتسي
 . دوهيلا نم نوريثك لتقو ىبسو اديهش ١١ :نيملسملا ىلتق ناكو (54 : نارمع لآ) ؟نيركاملا

 مانغلاو حسلصلا

 هيلإ لزن ةكلهلاب اونقيأو «قينجنملا بصنب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مه امل -
 ىلع لامجإلاب هحلاصف ؛مهيديأب ام ميلستو مهسفنأب ةاجنلا ىلع حلصلا ابلاط املستسم نيصحلا نبا

 نم مهل ناك ام نيبو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نيب نولخبو ءمهريسو ؛مهئامد نقح
 سانلا رهظ ىلع ناك ام الإ مهل سيل هنأ ىلعو «ةقلحلاو عاركلاو ءاضيبلاو ءارفصلا «لاومألاو ضرألا
 ؛هللا ةمذ مكنم تئربو ١ : مهضرع الباق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءمهسابل ىنعي
 كلذ ىلع هوحلاصف 4 ائيش متمتك نإ «هلوسر ةمذو

 ( دلجلا ) كسملا اوفخأو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع اوبذك املو : ريثك نبا لاق
 نم ةفئاطو قيقحلا ىبأ نبا لتقف مهل دهع ال هنأ نيبتف ءبطخأ نب ىبحل ةريثك لاومأ هيف ناك ىذلا

 . قيثاوملاو دوهعلا ضقن ببسب هلهأ
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 ىف اصوصخ ةحيحصلا ةنسلا ىلع نيدمتعم ليصفتلا نم نم ءيشب ه هركذن نأ بجي لامجإ اذه

 ماكحألا ىف اعضوم كلذل نإف ايابسو ءاضيبو ءارفص نم ةلوقنمل لاومألاو ليخنلاو ضرألا نيب ةقرفتلا .
 .ةيعرشلا

 ةلوقنملا لاومألا اوكرتيو بئاكرلا هلمحت ام مهعم اولمحي نأ ىلع اولجي نأ ىلع قافتالا ناك هنإ

 اهمسقو ءرهاوجلاو عاتملاو دوقنلا نم ةلوقنملا مهلاومأ ىصحأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأو ليخنلاو
 برحلا ىف لجار وهو هل سرف ال نمو «نامهس هسرفلو مهس هل سرافلا نأ ساسأ ىلع نيمئاقلا نيب
 ريغ مئانغلا نم اردق مهاطعأ نأب مهل خضر دقف ءديبعلاو ؛نهل خضر لب ءاسنلل مهسي ملو ءدحاو مهس

 .مهس الو نييعتب نيعم

 ىف اوملكف «ىنداس عم تدهش :لاق محللا ىبأ ىلوم ريمع نع دمحأ مامإلاو دواد وبأ ىور
 نم ء ىش ىل كولمم انأ ىنأ ربخأف ءهرجأ انأ اذإف ءافيس ىندلقف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 ؛هديسل هادي تكلم امو دبعلا لاقي الو ؛كلمي نأ هل زوجي دبعلا نأ ىلع هرهاظب لدي ربخلا اذهو ؛عاتلا

 .ةيرهاظلا ىأر اذهو

 | حارجلا نيواديو ءءاملا نلمحي ءاسنلا ضعب ربيخ ةوزغ ىف رضح هنأ قحسإ نب دمحم ركذو
 | هللا لوسر تيتأ :تلاق «رافغ نم ةأرما نع ىور دقو «نهل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا خضرف
 ١ ىلإ كعم جرخن نأ اندرأ دق هللا لوسر اي :انلقف ءرافغ ىنب نم ةوسن ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 | .هعم انجرخف «ىلاعت هللا ةكرب ىلع :لاق ءانعطتسا امب نيملسملا نيعنو ءىحرجلا ىوادنف كهجو

 ظ ...ءيفلا نم انل خضر ربيخ ىلاعت هللا حتف املف

 | هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ : تلاق اهنأ ءاسنلا ضعب نع دمحأ مامالا ىورو

 ظ انيلإ | لسرأف ٠ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر غلبف «ةوسن تس ةسداس 0 ةوزغ ىف ملسو

 ١ ءانجرخ : انلق ؟ نتجرخ نم رمأبو ؟نكجرخأ ام) :لاقف ءبضغلا ههجو ىف انيأرو لاقف ءاناعدف

 ١ ءانفرصناف انرمأف 000 «رعشلا لزغنو ؛«ىحرجلل ءاود انعمو قيوسلا ىقسنو « ؛ ماهسلا لوانن

 ١ نأ ال ؛لاجرلل مهسأ امك «نهاطعأ هنأ دارملا لعلو ؛لاجرلا ماهسك اماهس انل جرخأ ربيخ هللا حتف املف

 ] .لاجرلا ماهسل ةيواسم نهماهس

 | لاومألا نم كلذ ريغو عاتمو رمتو ءاضيبو ءارفص نم «ةلوقنملا لاومألا ىف ناك ميسقتلا اذه
 ظ .اذه انرصع ىف لاملا ءاملع ربعي امك «ةلئاسلا لاومألا وأ «لقنت ىتلا

 ثلاثلا ءزجلا
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 اهّوازجو ةنايخ
 ءءاضيبو ءارفص لك اومدقي نأ ىلع مهدهاع دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإو -

 نإف ءاموتكم ناك ءيش فشك اذإف «كلذ ىلع ناك دهعلا نأو ؛هنم رثكي الأ ىلع عاتمو ماعط لكو
 دقو «ضقنلا اذه ببسب قيقحلا ىبأ ىنبا لتقو ؛دهعلا ضقن الام اومتك مهنأ نيبت املف ؛ضقني دهعلا
 .رهظأ فيكو ءافخإلا فاشتكا ناك فيك لصفن نالاو «لبق نم كلذ ىلإ انرشأ

 «بطخأ نب ىبحل ىلحو لام هيف اكسم اوبيغ مهنأ . رمع نب هللا دبع نع ىقهيبلا ثدح

 لعف ام : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؛ ؛ريضنلا تيلجأ نيح رييخ ىلإ هعم هلمتحا ناكو
 ةالصلا هيلع لاقف «بورحلاو تاقفنلا هتبهذأ :اولاقف ؟ ريضنلا نم هب ءاج ىذلا بطخأ نب ىبح كسم
 اوبهذف ءاهب فوطي ةبرخ لخد كلذ لبق ىبح ناكو ...كلذ نم رثكأ لاملاو ؛ببرق دهعلا : مالسلاو
 نورتسي اوناك نيذلا نأ رهظيو ءدهعلا ضقن ناك كلذبو ةبرخلا ىف كسملا اودجوف ةبرخلا هذه ىف اوفاطف

 دهعلا ضقني ملو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر امهلتقف قيقحلا ىبأ انبا امه كسسملا اذه ىلع
 ةلوقنملا لاومألا مسق ىلاعت هللا نأو هعضومب نوملعي اوناكو ءهومتك نيذلل ةبسنلاب هضقن لب ؛هتمرب
 . ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو هلوسرلو هلل مهس ناكو «مهسألاب

 بلطملا ىنبو «مشاه ىنب ىلع ىبرقلا ىذ مهس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عزوو

 مهو «سمش دبع ىنب نم نافع نب نامثع ىشمف «لفون ىنب الو سمش دبع ىنب ىلع عزوي ملو
 دبع ىنب تيطعأ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل الاقو «لفون ىنب نم معطم نب ريبجو ,نويومألا
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف «كنم ةدحاو ةلزنمب مهو نحنو انتكرتو ربيخ سمخ نم بلطملا

 . .مالسإ الو ةيلهاج ىف انوقرافي مل ءدحاو ءيش بلطملا دبع ىنبو مشاه ىنب نإ : ملسو
 ىذلا وه بلطملاو ةوادع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بلطملا ىنب نم دحأ بصاني مل هنإو

 ىف مهيلإ مضنا بلاط ىبأ بعش ىف مشاه ىنب ىلع اراصح شيرق تبرض امدنعو ؛بلطملا دبع ىبر

 امنيب ؛ىبرقلا قحب نيمئاق اوناكف «مهب لزني نييمشاهلاب لزني ام نوكي نأ اوضرو «بلطملا ونب راصحلا
 .هتوخإ عم لوخدلا ضري مل بلاط ىبأوخأ ىمشاهلا بهلوبأ

 ليخنلاو ضرألا
 مل اهنإف ؛ضرألا امأ ؛تالوقنملا رئاسو عاتملاو ءارفصلاو ءاضيبلا ميسقت ىف رمألا وه اذه -م1

 .كلذ ريغ ىلع ناك اهيف رمألا لب «لاومألا تمسق امك مسقت
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 ملسو هيلع هللا نيبسنلا مئاخ
 هو م4 هو يوب

 يااا الا ا يا ايا ل ل ا ا ا اا كيا ااا اناا ااا ا لايام



 هذخأ ىذلا طرشلا ىضتقمب مهءالجإ دارأ امدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ كلذ
 ىلص هللا لوسرل نكي ملو ءاهيلع موقنو اهحلصن ضرألا هذه ىف نوكن انعد ءدمحم اي اولاق ؛مهيلع

 مهاطعأف ءاهيلع اوموقي نأ نوغرفي ال اوناكو ءاهيلع نوموقي لامع هباحصأل الو «ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ادب ام عئشو ليخنو عرز لك نم رطشلا مهل نأ ىلع ءربيخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل

 ريغ مهنأ ىلع «نيبولغملا ىديأ ىف ىقبت ضرألا نأ (امهدحأ) نارمأ اذه نم دافتسيو

 رمثو عرز نم جرخيام رطش مهلو ءاهتاقاسمو ءاهراجشأ ةاعارمو اهتعارز ىف نولمعي لب ءاهتبقرل نيكلام
 . مئانغلا فراصم ىف هعزوي ناكو ءرطشلا ذخأي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو

 نم ضرألا عزني نأ هل لب ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل مزلم ريغ كلذ نأ ىناثلا رمألا
 .نيملسملل ةحلصم هيف نوكي ام الإ ديري الو «دارأ اذإ مهيديأ

 ءاهمسق ءاش نإ ةحوتفملا ىضارألا ىف ريخم مامإلا نإ :ةنع هللا ىضر كلام مامالا كلذ ىف لاقو
 تاجاحلا ىف هبوني امل اهضعب دصرأ ءاش نإو ءاهضعب مسق ءاش نإو نيملسملا حلاصمل اهدصرأ ءاش نإو

 ْ حض
 ( «مئانغلا عيزوت هعزوي ناك هنأ ىور ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل لوثي ىذلا تالغلا رطشو ١ ٠ 0 1 ١

 [ «ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرللو هلل هسمخ نوكيف

 ٠. نم مهيلإ مضنا نمو ؛فلأو ةئامعبرأ وحن مهريغو ؛ناوضرلا ةعيب لهأ اوناكو «نيمناغلل سامخألا ةعبرأو
 ٠ . ٠مهنيي ةمينغلا مسقم عيرلا مسقي ناكف افلأو ةئامسمخ عيمجلا غلبف «ربيخ ىدهاجم

 | ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك ام نيملسملا صخي ناك ىذلا فصنلا نأ دواد وبأ ىورو

 ] .دواد وبأ ةياورلا هذهب درفت دق :ريثك نبأ ظفاحلا لوقيو ؛ صيصخت ريغ نم نينمؤم ا

 | ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ اذه نم نيبتي هنإف فصنلا ةلغل ةبسنلاب رمألا نم نكي امهمو
 0 5 ٍِع 5 1 1 2# 1 ١

 ٠ْ ءاهتبقرل نيكلام ريغ ضرألا ىف نيحلصم نيثراح نيعراز اونوكي نأ ىلع اهلهأ ىديأ ىف ضرالا لعج

 ( ةحلصم كلذ ىف ناك امثيح اهنم مهجرخي نأ مامإلل ناك كلذلو «نيملسملا ةعامجل اهتبقر لب

 ٠ْ ::دهلتملا

 | ىف مالكلا دنع هيلإ انرشأ ىذلا قارعلا داوس ضرأ ىف هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر رمع هلعف ام نأو

 ٠ْ .هنع هللا ىضر لالب مهسأر ىلع ناك ةباحصلا
 ٠ْ
 ١
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 الداع ناكو ءرطشلا مهنمضيو ؛مهيلع اهجرخيف ؛ماع لك مهيتأي ناكف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوكشف ؛نيملسملا بيصن نم ائيش ففطي الو ءمهملظي ال

 ظ .هصرح ةَدْس

 بحأ دنع نم مكتثج دقل هللاو ءتحسلا ىننومعطت هللا ءادعأ اي :لاقف هوشري نأ اودارأ دقلو
 ءايإ ىبحو ؛مكايإ ىضغب ىنلمحي الو «ريزانخلاو ةدرقلا نم مكتدع نم ىلإ ضغبأ متنألو «ىلإ سانلا
 .مكايإ لدعأ الأ ىلع

 نب هللا دبع لتق املو .ضرألاو تاومسلا تماق اذهب : اولاق كلذلو «ةبحمل الو «ةوادعل ملظي الوهف
 هنع ىلاعت هللا ىضر رخص نب رابج هدعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلو ؛ةتّوم ىف ؛ةحاور
 .رامشلاو عورزلا صرخ ىف «ةربخلا لهأ نم ناكو

 ىذلا فصنلا ىف رامثلاو عرزلا عزوي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناكو - 4
 هجتني ام لعجف ءمهسألا نم مهس جارخإل ىضارأ صصخو مئانغلا ميسقت ىلع نيملسملا صخي |
 .نيحتافلا ماهس بسح ىلع ةمسق هفصن نوكي امهنم جتني ام نيملسملا مهسأ ىف ةاطنو قشلا نصح |

 . ىبرقلا ىذو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرو هللا سمخل اصصخم ةبيتكلا نصح هجتني ام ناكو ظ
 لهأ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيب حلصلاب ءاوس لاجر معطو ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو |

 ظ .كدف

 مهسألا هذه نوحتئافلا ذخأي قشلل ىقابلاو ةسمخ ةاطنل ءامهس رشع ةينامث قشلاو ةاطنل ناكو
 ظ .رشع ةينامشلا |
 امسقم ناك قشلاو ةاطنلا ىف مهس لك نأ ىأ ءمهس 1٠١ ىلع رشع ةينامثلا تمسقو 201
 .ةئام ىلع |

 نيب صاخ داو ىهو ةبيتكلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مسق ١ قاحسا نبا لوقيو ظ
 هتبارق ىوذل اهيطعي ناك ىتلا ريداقملا ركذ دقو ( مهاطعأ ءاسنو «نيملسم لاجر نيبو «هئاسن نيبو هتبارق |
 .هتجاح رادقم ىلع لك ةلصلا ىوذو ءافعضلا ىلع مسقي ناكف ؛نيملسملا لاجر ضعبلو ( هئاسنو ١

 ءاهحالصو اهجاتنإ ثيح نم ضرألا ىلع نوفرشي نينمؤملا ضعب ناك دقلو «ربيخ لوصح نم نيعم '

 ” يلو هيلع هللا يلح نينبنلا متاخ
 يحج ا يايات و وياي يا ويا او اي ا يا يايا نا يل يايا نمل هلم ل ااا حل اهلهم هالي ل نخل نا نان نمملاهلا#ب هلا اج حاحاخلا



 نب رابج اهالوت ؛هنع ىلاعت هللا ىضر دهشتسا املف ءالوأ ةحاور نب هللا دبع دوهيلا ةمساقم ىلوتي ناكو

 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةايح لوط رمتساو رخص
 هلعفي ناك ام ركب وبأ دفن ىلعألا قيفرلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لقتنا املف

 ىبنلا هلعفي ناك ام هترامإ نم ارطش رمع ذفن قيدصلا ىفوت امل مث ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 ماهسلا ىوذ اهيطعيو «دوهيلا ىديأ نم ضرألا جرخي نأ هل ادب مث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ءايراصنأ الجر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دهع ىف اولتق مهنأ امهلوأ : نيرمأل كلذو .اهيف

 نيع ىف دجوو ؛مهنع درفناف ارمت نوراتمي هل باحصأ ىف جرخ دق ناكو لهس نب هللا دبع وهو
 ماقأو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع اومدق مث «هوفخأو هوذخأف اهيف حرط مث تقد دق

 .هولتق مهنأب هدهع ىف رمع كلذ دعب نم مهمهتاو ؛ةماسقلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 نب دادقملاو ماوعلا نب ريبزلاو وه جرخ دقف رمع نب هللا دبع ىلع رمع دهع ىف ةيناث اودتعاو
 نع تليزأ ىأ اوعلخ ىأ ) هيدي اوعدقف لاومألا ىف اوقرفتو ءاهنودهعتي ربيخب نيملسملا لاومأ ىلإ دوسألا
 00 . ( هدي هؤالمز حلصأو ءاهلصافم

 : لاقف ءابيطخ سانلا ىف ماق مث دوهي لمع اذه لاقف نينمؤملا ريمُأ ىلإ رضح املف

 مهجرخن انأ ىلع ربيخ دوهي لماع دق ناك ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نإ ءسانلا اهيأ ١

 ال ؛هلبق ىراصنألا ىلع مكودع عم مكغلب امك ؛هيدي اوعدقف رمع نب هللا دبع ىلع اودع دقو ءانثث اذإ ْ

 . ( دوهي جرخم ىنإف ؛هب قحليلف ربيخب لام هل ناك نمف . مهريغ ودع كانه سيل هباحصأ مهنأ كش

 | ةلماعم مهنولماعي اوناكف ةعرازملا ةقالعب مهعم اوطبترا دقو «نينمؤملا ىلع ءانمأ ريغ اوحبصأ مهنأ هادؤم اذهو

 ١ .لواعم ةلماعم ال ءودع

 ١ «مهدقحو مهتوادع اورهظأ ام دعب اصوصخو مهجرخي نأ رمع ىلع بجوأ ىذلا ىناثلا رمألا
 ١ نم دبال ناكف ؛ ( نانيد برعلا ةريزجب نحبصي ال 9 لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ملع هنأ

 ١ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نم دهع هدنع ناك نم :لاقو ,ءالجلا ىلإ مهاعدف ؛مهئالجإ

 ؛ ىبنلا صصخ دقو .امئاد ادوع سيلو ةئيشملاب ناك دّقف ضرألا ىف مهؤاقب ناك اذإو .ءالجلل زهجتيلف

 ] انديس ىلجأ املف ؛هرامث رطش عمجي ضرألا نم اءزج مئاد مهس ىذ لكل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 / هللا لوسر نإ سانلا اهيأ » ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا باحصأل لاق ؛دوهيلا هنع هللا ىضر رمع

 | .هب قحليلف لام هل ناك نمف ءءاش اذإ مهجرخي نأ ىلع ربيخ دوهي لماع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ظ ٠1 دزهي جرخم ىنإف

 ثااثلا ءزجلا
 هيك ميكاج
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 .ديري امثيح هريدي همهس هجرخي ام ىلع ٠ ءاهتارمث مهسأ نم قحتسم لكل لعجو

 : نهل لاقف هنعو نهنع هللا ىضر نهريخف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ج ارزأل ةبسنلاب
 نيرشع عرزلا نمو مزامو اهضرأ واس اهل رع نأ ىلع قسو : ةئام مل 0 مسقأ اي

2110111111 

 ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرللو هلل ىذلا سمخلا نم نهل هذخأ لب «ةثارولاب
 ىتثام وأ قسو ةئام دحاو لكل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لعج دقف «ليبسلا نباو نيك ااسملا
 اذه ناكف ؛كلذ ىف فالتخا ريغ نم ريعش نم اًمسو نيرشعو . .كلذ ىف ةياورلا فاالتخا ىلع قسو

 نأ نيب هنع ىلاعت هللا ىضر رمع نهريخف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع ةثارو ال ءادتبا اقاقحتسا
 ام نهل لزعي نأ نيبو «قاسوأ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هيرجي ناك ام نهيلع ىرجي
 .ربيخ ىف نيقحتسملا لك عم لعف امك «كلذ جتني

 كدلف

 «بعرلا مهباصأ ةعونمملا نوصحلا لهأ مهو «ربيخ دوهيب لزن ام كدف درهي ىأر ال - 04

 نوحلصيو ءاهنوسرغيو اهنوعري ربيخ لهأ ىف ضرألا ىقبأ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ اوأرو
 لهأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لماع امك نولماعي ىأ ؛ جتني ام فصن مهل نوكي نأ ىلع اهرجش
 هللا ىلص ىبنلا مهلتاقي ملو «نوصح مهل نكي مل ؛دوهي اهنكسي ربيخ ضرأ نم ضرأ كدفو ءربيخ
 .اوملستساف «مهبولق ىف بعرلا ىَقلُأ نكلو «ملسو هيلع ىلاعت

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ةصلاخ اهلك تناك اهنإ: ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ةريس ةاور لاقو
 ىبنلل اهلك تناك لب «ربيخ جاتنإ مسق امك اماهس مسقت ملف ؛ ءريضنلا ىنب لاومأ ىف نأشلاك ملسو هيلع

 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 مث ؛ةنسل هلهأ ةقفن اهنم لزعي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك :ريثك نبا لوقيو

 .نيملسملا حلاصمو حالسلاو عاركلا ىف فرصي ىلاعت هللا لامك ىقب ام لعجي

 هنأ ءاملعلا اهدع ىتلا ريضنلا ىنب لاومأ ىف لزن ام ةوالت ديعن نأ ماقملا اذه ىف انيلع بجيو
 متفجوأ امف ءمهنم هلوسر ىلع هللا ءافأ امو» ريضنلا ىنب لاومأ ىف ىلاعت لاق دقف كدفك
 لك ىلع كلو اشي نم ىلع هم كك هس و ليغ ندب

 8 ا هلع هللا ظ نييبنلا متاخا 00
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 ؛ىبرقلا ىذلو لوسرللو هللف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام *ريدق ىش
 مكانآ امو ءمكنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي ال ىك ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو
 ءارقفلل *باقعلا ديدش هللا نإ هللا اوقتاو اوهتناف هنع مكاهن امو ؛هولخف لوسرلا

 ءاناوضرو هللا نم الضف نوغتبي مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا
 مهلبق نم ناميإلاو رادلا اوءوبت نيذلاو *نوقداصلا مه كئلوأ هلوسرو هللا نورصنبو

 ىلع نورئؤيو ءاوتوأ امم ةجاح مهرودص ىف نودجي الو مهيلإ رجاه نم نوبحي
 نيذلاو *«نوحلفملا مه كئلوأف ءهسفن حش قوي نمو ةصاصخ مهب ناك ولو «مهسفنأ

 ىف لعجم الو «ناميالاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انبر نولوقي مهدعب نم اوءاج
 ٠١( : ": رشحلا ) « ميحر فوءر كنإ انبر ءاونمأ نيذلل الغ انبولق

 هللا ىلص ىبنلل ةصلاخ اهنأب ريبعتلا نإف «كدفو ءريضنلا ىنب لاومأ نيب ةتباث ةسياقملا تناك اذإ هنإو
 وه امك سامخألا ةعبرأ نيدهاجما نيحنافلل نوكي الف مئانغلا مسقم مسقت ال اهنأ هادؤم ملسو هيلع ىلاعت

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلض هلوسرلو هلل مئانغلا سمح فرصم اهفرصم نوكي امنإو ءمئانغلا ىف نأشلا
 ؛نيملسملا حلاصم ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هفرصي كلذل «نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو

 .فورعملاب هنم هلهأو هيفكي ام هل ىقبيو
 ىرجيو «ثروي ىتح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ةبقرلا كولمم نكي مل هنأ ررقن كلذ ىلعو

 . خيراتلا بتكو ةريسلا بتك مهوت امك ةيكلملا ىلع عازنلا هيف
 لظ ىف تسيل اهنأ رابتعاب اهفراصم ىف اهفرص ىلوتو ءاهترادإ ىف فالتخالا نأ هبسحأ ىذلاو

 ؛هلهأ نم هفلخي نمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةيالو ىه ؛ةصاخ ةيالو اهل لب «ةماعلا ةيالولا
 نبا ظفاحلل كلذ دعب ةملكلا كرتنلو «هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر رمع دهع ىف اهرمأ ىهتنا كلذبو

 : هخيرأت ىف ريثك
 هلهأ ةقفن اهنم لزعي ناكو ؛ةصاخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل لاومألا هذه تناك

 تام املف «نيملسملا حلاصمو حالسلاو عاركلا ىف هفرصي ىلاعت هللا لام لعجم ىقب ام لعجي مث «ةنسل
 وأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جاوزأو ةمطاف تدقتعا ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق نم هنع تبث ام نهغليي ملو هنع ةثوروم نوكت ىضارألا هذه نأ نهرثكأ .
 .ةقدص نوكي هانكرت ام «ثرون ال ءايبنألا رشعم نحن

 نأ قيدصلا اولأسو «كلذ نم نهبيصن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جاوزأو ةمطاف تبلط الو
 انأ :لاقو « ةقدص هانكرت ام ثرون ال9 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لوق مهل ركذو نهيلإ هملسي
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 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةبارقل هللاو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لوعي ناك نم لوعأ
 عباتلا كلذ ىف ءدشارلا رابلا هنإف ءهاضرأو هنع هللا ىضر قدصو ؛يتبارق نم لصأ نأ ىلإ بحأ ملسو

 اهبلط نوكي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم ةعطق ىه ىتلا ءارهزلا ةديسلا نأ نظن ال نحن
 .ةقدصلا ىه ىلوتت نأ اهبلط امنإو «ثاريملل

 افرصي نأو ةقدصلا هذه ىف ارظني نأ ىلعو سابعلا ناسلب تبلط ةمطاف نأ ريثك نبا حرص دقو
 «كلذ قيدصلا مهيلع ىبأف ءاهيف اهفرصي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك ىتلا فراصملا ىف كلذ
 هيفف وهو «نوثروي ال ءايبنألا نأ لهجي ناك ام ههجو هللا مرك ىلعف ءاثاريم اوبلط مهنأ ضرفن ال نحنو
 .ةباحصلا ىضقأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق امكو «ةباحصلا

 اهيبأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ءاهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ةمطاف نأ ريثك نبا ظفاحلا لوقبو
 تفرع دق نم قيدصلاو ؛كلذ اهل نكي ملو «ةدجوملا ضعب اهسفن ىف تدجوو كلذ ىف هيلع تبضغ
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةرصن ىف همايقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نم هلحم نوملسملاو ىه
 باطخلا نب رمع مايأ تناك املف ٠ ...ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دعب ةمطاف تيفوتو ؛ملسو
 لعفف ةباحصلا تاداس نم تاعامجب هيلع اولقثو «سابعلاو ىلع ىلإ ةقدصلا هذه رمأ ضوفي نأ هولأس
 .« هتيعر دادتماو «هتكلمم عاستاو «هلاغشأ ةرثكل كلذ رمع

 نكلو «فلسلا جاهنمب ذخألاو ءةنسلا ملع ىف هماقم هلو ءريثك نبا ظفاحلا تارابع هذه
 ةقثال نكت مل اهيلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةرتع ىهتنت ىتلا ةمطاف قح ىف هتارابع نأ ظحالن |

 اهنأل ةبحلا نم اهتناكم ةمطافلف ؛هتناكم قيدصلل ناك اذإف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم اهماقمب
 نب رمع نأ ليلدب ءدودحلل دعت هيف كلذ اهل ناك ام اهنع هلوقف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنم ةعطق
 .اهيبأ قيدص قيدصلا ىلع ةدجوم تدجو امدنع ةينجتم نكت ملف «تبلط ام ذفن هدعب نم باطخلا

 تاداس نم ةعامجب هنع هللا ىضر رمع ىلع اولقث مهنأ لوقي هنأل ءاهيلع هقفاون ال ةرابع كانهو
 ىف هنع ربعي نأ نم لجأ ىلع ماقمف ءرمع ىف الو ىلع ىف لاقت نأ حصي ال ةرابعلا هذه نإف «ةباحصلا
 نأ هتافص نم مالسإلا قوراف باطخلا نب رمع ناك امو ءاولقث ةملكب ةباحصلا ىلإ هماكتحاو هبلط
 نأ دون انك امو ؛مئال ةمول هيف ىشخي ال ىذلا قحلا ىف ىوقلا وهف «ةباحصلا نم دحأ لاقثإل عضخي
 ىلعو سابعلا نم نوكي نأ روصتي ىذلا رمألا امنإ ءمامإلا ىفلسلا ملاعلا ريثك نبا ظفاحلا نم اذه عي
 هصق ام ةيقب ركذنلو «قحلا هنأ هر هنأل :مهيأر دنع رمع لزنف ةباحصلا نم عمج ىلإ امكتحا امهنأ
 ظ .ريثك نبا ظفاحلا

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ
 00 اا ا ااا ااا اطلالا



 سابعلا همع ىلع ىلع بلغتف ءامهنع هللا ىضر سابعلاو ىلعل تيطعأ ةقدصلا نأ لوقي وهف
 اهمسقي نأ رمع الأسو «ةباحضلا نم ةعامج امهيديأ نيب امدقو ءرمع ىلإ نامصتخي اقواست مث ءاهيف

 نأ ىشخو «عانتمالا دشأ كلذ نع رمع عنتماف ءرخآلا هيف رظني ال اميف دحاو لك رظنيف ءامهنيب
 اهاعفداف ءاهنع امتزجع نإف ؛عيمج امتنأو ءاهيف ارظنا : لاقو ثيراوملا ةمسق هبشت ةمسقلا هذه نوكت

 امهدلو ىلإ دعب نمو «هيف أرمتساف ءاذه الإ ءاضق اهيف ىضقأ ال «هرمأب ضرألاو ءامسلا موقت ىذلاو «ىلإ

 هللا لوسر مهسو «كدفو ريضنلا ىنب لاومأ اهيف فرصي ناك ىتلا فراصملا ىف فرصت سابعلا ىنب مايأ ىلإ

 .ربيخ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ربيخ يف ىزغم تاذ ثداوح

 «نينمؤملا ضعب ناميإ ةوق ىلع لدت ثداوح تدجو اهباقعأ ىفو «ربيخ ءانثأ ىف - ه٠
 نم ةحامسو دوهيلا نم ردغ اهيف ثداوحو ؛ملسو هيلع قلاعت هللا ىلص هلوسرو هللا اودعو ام قدصو

 ٠.بلاغلاوهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 : ىعارلا دوسألا رمأ اهنم

 اهيلع تبلغ امو ىوه اهقنري مل ىنلا ةصلخلا بولقلا ىلإ مالسإلا لشدب فيك لدن هتصق
 | ىبن هنأ ىعدي هنأ نولوقي دوهبل عمس دقو مهل امنغ ىعري مهدنع ريجأ دوسأ دبع دوهيلا عم ناك «تاوهش

 ( لوصر ناكو عب معي ملسو يلع ىلا ل لص ىبلا ىلإ بذي أل اذه لاس ٠ ( لسرم
 ؟ اذلو 6 ىلإ رع هوعذي نأ 5 06 0 7 ملسو هيلع ىلاعت كلل

 509 ١ يوبجييت لوسرل لوقي نأ ناميإلا دعب ةنامألا هتعدف
 | ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل لقي مل « ءاهب عنصأ فيكف ؛ىدنع ةنامأ ىهو ؛ ؛منغلا هذه بحاصل

 ىف برضا هل لاق لب ءاهلسر ىلع لجرلا ةنامأ ىرجأ هنكلو ؛بلاغلل ةمينغ اهنأ مكحب نينمؤملل اهنأ

 م ىعجرأ : لاقو ا ءاصحلا نم ةنفح ذخأف ءاهبر ىلإ عرسال امرعلا
 نا دعب تلخد ىتح ءاهقوسي امئاس لا هعمتجم ا ءادبأ كبحصأ ال 3 كبحاص ظ

 ب يس ورحم
 0 ا ل ل لال ا ا ا

 ددنتدتنتت تل اثتلا ع زجل |
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 منخملا تريو دهاجي هبارعأ ةصق اهنمو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ءاج بارعألا نم الجر نأ ؛هدنسب ىقهيبلا ىور - ه١

 هللا ىلص هللا لوسر عم ازغو «هباحصأ ضعب هب ىصوأف ؛كعم رجاهأ :لاقف هعبتاو هب نمآف «ملسو
 «نمؤملا ىبارعألا اذهل مسقو ءمنغملا مسقف « ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر منغو ملسو هيلع ىلاعت
 لاقف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر كل همسق مسق :اولاق ؟ اذهام : لاقف ؛هل مسق ام ىطعأت
 راشأو - انهاه ىمرأ نأ ىلع كتعبتا نكلو «كتعبتا اذه ىلع ام : اسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسز
 قدصت نإ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص نبمألا لوسرلا لاقف «ةنجلا لخدأف تومأف - مهسب هقلح ىلإ
 نوكي نأ ليبس ىف كلذو ءاهقحب اهذحأ ةمينغلا ةحنمو «لالحو قح هنأ ولو لاما ضفر . كقدصي هللا

 .داهجلل اضوع ديري ال نكلو «لالحلا دري ال وهف ؛ىلاعت هللا هجول اصلاخ هلمع

 ىلص ىبنلا ىلإ لمحف «هقلح ىلإ راشأ ثيح هباصأ مهسب لتقف ءمهعم ناك لاتقلل اوضهن انو
 لتق :كليبس ىف ارجاهم جرخ كدبع اذه مهللا ١ : لاقو ءاديهش هلل همدقف ملسو هيلع ىلاعت هللا
 . ( ديهش هيلع انأو ءاديهش

 ءهاوس ءيش ال هدحو هللا دنع ام بلطو ؛ناميإلل لثم ىلعأ نمؤملا ىبارعألا اذه برض دقو
 .هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضرف ءامنغم ديري الو هناوضر بلطف

 ةمركملا ةكمب هلامل لياحتي نمؤم
 نع دص الو «ةاغطلا ةوق هراشتنا نيبو هنيب لوح ال ماها قيرطلا حتف مالسإلا نإو هلك

 دل رنلإو قحلل هبل ىغصي نمو ؛ةيدهلا و نم هيلو شمبف ةيرعلادابلا ىف فوط ذعأ هللا ليبس

 نإ هللا لوسر اي :لاقف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اذه جاجحلا ءاج مالسإلا نع دصي
 ةكم ةراجم ىف ةقرفتم لاومأو دلو اهنم هلو ,هجوز تناكو ةحلط ىبأ تنب ةبيش مأ ىتبحاص دنع الام ىل

 صرحلا نأل «صرحلاو لخبلا نيب قرفو ءاليخب نوكي الو نيهتسم ريغ اصيرح نوكي نمؤملاو ةمركملا
 طرفي الو «هقح قح ىذ لك ىطعي ال اطرف المه نوكي الو «هلحب هبستكا قح ىف طرفي الأ هانعم
 .هعضاوم ىف هعضي الو لاملاب حشي هنإف لخبلا امأ هعضوم ىف حماستلا عم هقح ىف

 ولو ولو «ةمركملا ةكمب وهو هلام ىلإ لصي نأ جاجحلا دارأ ؛ليخب الو ؛ طرفم ريغ صيرح نمؤملا
 لهسي ام لوقيو :هرمأ ىفخي نأ لو ا الا ىلعلا لوسر نذ نذأتساف ما تا نلعأ

 ليلي 1111

 "يلو هيلع هللا ىلك نييبتلا مئاك: يحج
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 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هل نذأف «نمؤمل عدخ الو ؛بذكلل دمعت ريغ نم هلام ىلإ لوصولا
535 

 نولأسيو ءرابخألا نوعمتسي شيرق نم لاجرب ىقتلا اذإ ىتح ,ةمركملا ةكم ىلإ جاجحلا جرخ
 زاجحلا ةيرق اهنأ نوملعي مهو «ريخ ىلإ راس هنأ مهغلب دقو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا رمأ نع
 .نابكرلا نولأسيو «رابخألا نوسسحتي مهف ءالاجرو ةعنمو افير

 هللا ىلص ىبنلا نع هولأسف مهل هرهظي ملو ءهمالسإب اوملع اونوكي ملو «جاجحلا اولباق املف

 . (زاجحلا فيرو دوهي دلب ىهو) «ربيخ ىلإ راس دق
 لتفو ؛طق اهلثمب اوعمست مل ةميزه مزه ؛مكرسي ام ربخلا نم ىدنعو «كلذ ىنغلب دق :لاق

 لهأ ىلإ هب ثعبن ىتح «هلتقن ال : اولاقو مادسرلا نين اخ

 نم بيصأف ء«ربيخ مدقأ نأ ديرأ ىنإف «ىئامرغ ىلعو وان يقطع ىف ولا
 .كلانه ىلإ راجتلا ىنقبسي نأ لبق هباحصأو دمحم لف

 كلذ ىلع ءامرغلا نوثحي هلام هل اوعمجف اوماقف

 ا ءهذخأي نأ دارأو نو
 .راجتلا هقبسي

 1 ؛ هيف كش وأ هنزوو ريخلا صحف نع مهبح مهيمعيو «نيرشبتسم نيحرف هنورشنبو هنوعيذيو
 ظ . صيحمت ريغ نم نوبحي ام ىلإ نونئمطي

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مع سابعلا مهسأر ىلعو ؛هابرق ىرذ نم ىبنلل نوبحم ةمركملا ةكم ىفو
 هدنع نأ سابعلا ىلإ راشأف ؛هب تثج ىذلا ربخلا ام :هلأسف جاجحلا ىلإ بهذف «ربخلا هلاهف «ملسو هيلع

 .ءالخ ىف هاقليو هلام عمج نم غرفي ىتح هرياسي نأ هيلإ بلطو ارابخأ

 ىضر سابعلا ىقل جورخلا عمجأو ؛ةمركملا ةكمب هل ناك ءيش لك عمج نم غرف اذإ ى
 : لاق ءتكش ام لق مث ءبلطلا ىشخأ ىنإف ءاثالث لضفلا ابأ اي ىثيدح ىنع ظفحا :لاقو «هنع هللا
 حتتفا دلو «ىبح تنب ةيفص مهكلم تنب ىلع اسورع كيخأ نبا تكرت دققل هللاو ىنإف :لاق «لعفأ
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 اذإف ؛هيلع بلغأ نأ نم اقرف ىلام ذخأل الإ تكج امو .تملسأ دقلو هباحصألو هل تراصو «ربيخ

 ؛«هاصع ليخأو « بيطتو ؛ةلح سبل جرخ اذإ ىتح «سانلاب ىفتلي ال لايل ثالث سابعلا ثكم

 .ةبيصملا رحل دلجتلا اذه هّللاو اولاق هوأر املف «ةفرشملا ةبعكلا ىنَأ ىتح جرخو

 لزنو «ربيخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم حتتفا دقل «هب متفلح ىذلا هللاو الك : لاق

 اذهب كءاج نم : اولاق .هباحصألو ءهل تحبصأف ءاهيف امو مهلاومأ زرحأو ؛مهكلم تنب ىلع اسورع
 قحليل قلطناو «هلام ذخأف ءاملسم مكيلع لخد دقلو ءهب مكءاج امب مكءاج ىذلا :لاق ؟ربخلا
 هللاو امأ هللا ودع تلفأ هللا دابعلاي : اولاق ءهعم نوكيف «هباحصأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحمب
 .ربخلا مهءاج نأ اوبشني ملو «نأش هلوانل ناكل انملعول

 لبق لوقنو ءامثإ بذكلا اذه دعي لهو ءبذك دق لجرلا دعيأ ءاذه ىف ةريصق ةفقو فقنو
 «بذكي الو ىروي نأب «لوقلاب نذأ لب «بذكلاب هل نذأي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ةباجإلا
 .هعضوم ىف الو هناذ ىف حيحص ريغ لوق ىف طروتي نأ ريغ نم لواحي نأو

 نكمي الو ؛نيملاظ موق نيب وهو ؛ةقيقحلا وه حضوي مث «لوقلاب مهوي نأ ابذك ربتعي له نكلو
 سابعلل كرت دق وهو «حيرصلا قحلا لوقب مهمهو لازأ مث ءمهمهوأ اذإ الإ عورشملا هقح ىلإ لصي نأ
 ظ .مهماهيإ نم هدصقم نيبيو «لوقلا ححصي نأ

 .ملعأ ىلاعتو هناحبم هّللاو «مهسوفن ىف هلخدأ ام ىلع رصيو بذكي مل هنأ بسحأ ىنإو

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا متاخ
 يااا ااا ا ايي جاجا خيي يني يالا جتاةيا لة



 ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا جاوز

 ةيفص نيئمألملا ماب

 دقو .سانلابو هسفن تاذ ىف افوءر ايفراقيفش ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك - 07
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىدانف ءدوهيلا ىلتق طسو ىف هنع هللا ىضر لالب امهب رمي .اهتخأو ةيفص ىأر

 . «امهلهأ نم ىلتقلا طسو ىف نيتاتفلاب رمت ةمحر كبلق ىف سيلأ» :الئاق هل امئال الالب ملسو هيلع
 .ريداقملل اهسفن ةكرات ةملستسم ةنكاس ةيفص تناكو ةرفان ةروعذم امهادحإ تناكو

 ناك امكو «رسعي الو رسيبو ءاهرفني الو ءبولقلا برقي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو
 . ؛اولفنت الو اوفكاو ءاورسعت الو اورسي 9 لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع

 ءاقفرو افيلأت اقر اهيلع ضرفي نأ وأ قرلا ىلع اهيقبي نأ دري ملف ءهمسق ىف ةيفص تناك دقو
 اقر ءيشني نأ ديري الو قرلا ضغبي هنكلو ءامارح نكي ملو « «نيميلا كلمب لاني ام لاني نأ نكمي ناكو

 كلذلو .ةزع لعب لاسنإب اهلزني ةلذلا بحي ال وهف ؛ وَلا سيئر ةنبا تناك اذإ اصوصخو طق دحأ ىلع

 ىف اهمع نبا اهجوز ناكو ءاهقتع اهقادص لعجو ملسو هيلع ىلاعت ل ىلع ىعا اهجوزتو اهقتعأ
 .ىلتقلا ةلمج

 اهل نكي ملو ٠ ءاهضيخم ةضيحب اهمحر ءاربتسا دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لخد دقلو
 جوزلا ىلع دادحإلل نوكت ىهو «ةأفو ةذع نوكت اهتدع نأ اصوصخو رفاك نم ةدع ال هنأل عةذع

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص اهكرتف ' ؛لماحب لخدي نأ حصي ال نكلو «رفاك ىلع دادح الو ؛قباسلا

 ظ .ءقربتسل ىتح
 اهلأسف اههجو ىف ةمدك رثأ دجوف ءاههجو ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رظن دقو

 ١ نأك اهمانم ىف تأر اهنأ كلتو ءاهمع نباب اهجاوز نم لايل عضب دعب. ءاهنأر اهل ايؤر ربخ تصقف اهنع

 ١ كلم نينمتتأ : لاقو ءاههجو مطلف ءاهمع نبا ىلع اهايؤر تصقف ءاهرجح ىف عقو ءامسلا رمق
 حتفو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاجف «ةقداص تناكو اهايؤر تقم دقو كلعب ريصي نأ بري
 .اهجوزتو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهقتعأ نأب اهمركف .ايابسلا ىف تناكو اهنوصح

 ىلص هللا لوسر ماقأ :سنأ لاقو ءاهجاوزل ةميلو ملسو هيلع ىلاعت هللا.ىلص هللا لوسر ماقأ دلو
 ؟ ناك امو «هتميلو ىلإ نيملسملا توعدف كابل ثالث ةرونملا ةنيدملاو ربيخ نيب ةميلو ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ؟ لاقف فا ا ا ا ا
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 اهيبأ لتق نم اهل رذتعا دقو ءاهل هتلماعم ىف اقيفر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك دقلو

 برعلا بلؤي هكرتي نأ عيطتسي ناك امو سانلا هيلع بلؤيو ؛لئابقلا هيلع ضرحي اهوبأ ناك ذإ ءاهجوزو
 هتحامسب اهبلق فلأتي ناكو «ةمذلا ضقنو ءهيبأ لام ىفخأو دهعلا ناخ هنأل ءاهجوز لتقو «هيلع

 0 .اهبلق ىلإ سانلا بحأ راص ىتح ؛ هقفرو

 ءيفطي الوأ وهف ؛ةيعامتجا دئاوف هيف ةيفص ةديسلا نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جاوز نإ
 اهراتخاف ؛نهنم تناك ىهف ءايابسلا ةلماعم ىف ىماسلا لثملا برضو ءدوهيلل ةبسنلاب نينمؤملا بولق ىف ام

 برضي وهو «نيميلا كلمب اهيلع لخدي ةمأ اهنم ذختي نأ لدب اجوز ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق امك ,هلهأل.سانلا ريخ نوكيف «ةيجوزلا ةرشعلا نسح ىف لاثمألا
 اهرمأ دقل ؛ةمولكملا حورجلل ةاوادم هيف جاوزلا اذه نإو .«ىلهأل مكر يخ انأو «هلهأل مكر يخ ىكريخ)

 ءاسنلا تاجرد ىلعأ ىلإ اهعفرو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهمركأف ءاهموق نم ىلتقلا ىلع لالب
 .نينمُؤملا تاهمأ نم نوكت نأ وهو

 ناكف ؛نينمؤملل ءاكرش مهلعجف دوهيلا نيبو هنيب حلصي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأو

 نودحاج مهنكلو روفنلل داعبإو «بيرقتو فيلأت جاوزلا كلذ نإو ءمهب فأري نأو مهفلأتي نأ قحلا نم
 .امئاد

 هحامسو ردغ

 دقو ءاوللا هريغ لمح لئق املو ءدوهيلا ءاولل لوألا لماحلا مكشمنب مالس ناك - 4
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةصاخو ؛ةماع اهجوز اولتق نم ىلع اهنغضو اهدقحب هدعب نم هتأرما تيقب

 ترهاظتو ءمسلا وهو ءءاسنلا دنع لتقلا ةادأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لتق تدارأو .ملسو هيلع
 هبحي ام تفرعتو ءاهئازجأ ىف مسلا عضو ؛ةاش ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءادهإ ىلإ تهجتلاو ةدوملاب
 .اهيف ترثكأو ءامس اهتدازف عارذلا اهل ليقف «ةاشلا ءازجأ نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا

 ىلص ىبنلا لوانت «هيدي نيب اهتعضوو اهب تءاجف «ةاشلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تدهأ

 كلذ لعل ءاهغسي ملف ةغضم اهنم كالف «هيلإ اهئازجأ بحأ ىه ىتلا ةاشلا عارذ ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ناكو ءاهظفلو اهلكأي ملو هدي نم اهامر كلذلو «قاذملا بيرغ ناكف ءاهيف مسلا عضو ىف تفرسأ اهنأل
 مدعل كلذ لعلو اهغاسأف ,رخآلا وه لكأف «رورعم نب ءاربلا نب ريشب وه هل بحاص ماعطلا ىلع هعم

 . .اهلوانت روف نكي مل كلذ نكلو ؛هذه هتلكأ نم رشب تامو ءانماك ناك نإو «مسلا روهظ
 ا ل ل

 لام

 ملسو هيلع هللا يلح نيببنلا متاخ حجل
 ااا
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 ةأرملا اعدوءمومسم هنأب ىنربخيل مظعلا اذه نا :١ اهظفل امدنع مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقلو
 ؛اهلوقب كلذ تفدرأ مث ؛كيلع فخي مل ام ىموق نم تغلب : ةلئاق ةوادعلاب تحرصو ؛تفرتعاف اهلأسو

 .ربخيسف ايبن ناك نإو ؛هنم تحرتسا اكلم ناك نإ تلّمف

 الإو «مسلارثأب تام دق نكي مل ارشب نأ رهظيو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهنع زواج دقو
 . ةدماعو اردغ اسفن تلتق اهنأل ءاهنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا زواجت ام

 الو «برقت امئاد ةحامسلاو ءاهلك ةحامسلا ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لمع نإو
 ملو «محللا ةغضم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هب كال ىذلا لغفلا اده نإ نولوقي ءاملعلا نإو «رفنت
 ميركلا همسج فعض امدنع هنأ لاقي ىتح «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص همسج ىف رثأ هل ناك اهغسي

 لاق هدوعت هيلإ تءاج لقو ءرورعم نب ءاربلا تنب رشب مأل (هيف ىفوت ىذلا هضرم ىف لاق هنأ ىوري

 . ةربيخب كيخأ عم تلكأ ىتلا ىرهبأ عاطقنا تدجو ناوألا اذه نإ رشب مأ اي» :اهل

 . اديهش تام دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ كلذ ىلع ءاملعلا ىنيبو

 اولواح دق ءادتبا دوهيلا ناك اذإو «سوفنلا حورج ةأوادمل ةبلاغ ةحامسو ءاحضاو اردغ دج اذكهو

 امدنع هرثأ رهظو ءهب هلتقت مسلاب دوقح ةأرما هتلواح دقف ؛مهرادج راوجب سلاج وهو «هيلع رجحلا ىمر

 . ءادهشلا مظعأ وهو اديهش تامف ضرملاب فعض

 مسا

 ؤ

 ثئاثلا ءزجلا



 نيرجاهملا نم هعم نمو بلاط ىبأ نب رفعج مودق
 ىف دوهيلا ناطلس لاز . ارزؤم اراصتنا ربيخ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رصتنا -

 ؛ههجاوي الو «مالسإلا ءارو ريسي ودعلا لعجو ؛مهتكوش نم لفو «ةيركسعلا مهتوق ضوقف برعلا ةريزج
 ءبع اولمحتيل اوداع ؛نيكرشملا لالذإ نم ارارف اوجرخ دقو «مالسإلا ةزع ىلإ ءابرغلا دوعي نأ ىقبو
 . ميرك كلمو ءامرك موق نيب افويض اوناك ولو «نيفعضتسم اوقيي نأ لدب ؛ءازعأ داهجلا

 ىقل .نيترجهلا لضف اولانو «ةشبحلا ىلإ اورجاه نيذلا نورجاهملا هعمو بلاط ىبأ نب رفعج داع
 «همزتلاو هينيع نيب هلبقف «ءبلاط ىبَأ نب رفعج بيبحلا همع نبا قيفرلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 . رفعج مودقب مأ ربيخ حتفب رسأ انأ امهيأب ىردأ ام :لاقو

 5008 مالسإلا ةزعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأمل امدنع
 «قحلا ةوعدب سانلا وعديو ؛مهتكوش دضخيو ؛هءادعأ وزغي مالسإلا راص دقو «بازحألا ةوزغ دعب ءاهب
 دعب هعابتأ ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لسرأ ذئدنع ؛ةيبيدحلا دعب اصوصخو ءنمأ ىف وهو
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناكو مهتبرغ ىف مهف «مهناوخإ عم اودهاجيل اورضحي نأ ىلإ مهوعدي ؛ةيبيدحلا
 . مهنم وهو هنم مهنأب مهرعشي «مهيلع اصيرح ملسو هيلع

 مركأ نأ دعب ؛مهتدوع مهل لهسيل «ىرمضلا ةيمأ نب ورمع - ميركلا ىشاجنلا ىلإ ثعب
 . رييخب وهو ؛ملسو هيلع ىلاعت للا ىلص ىبلا ىلع مدقف «نيتنيفس ىف مهلمحف «مهتقايض

 ةفلتخم ةيشيرق ريغو «ةيشيرق رسأ نمو «ةفلتخم نوطب نم اوناكو ؛ةشبحلا ىلإ نورجاهملا داع
 .رسألاو نوطبلا تقرف نإو . ةرجهلاو ناميإلاو قحلا مهعمج

 ىف هل دلوو ةيمثيخلا سيمع تنب ءامسأ هتأرما هعمو «بلاط ىبأ نب رفعج نييمشاهلا نم ناكف
 رفعج نب هللا دبع ةشبحلا

 . دليوخ نب لفون نب دوسالا ىصق نب رادلا دبع ىنب نمو

 5 هتأرماو رخص نب ثراحلا بعك نب ةرم نب مين ىنب نمو
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 مهعمو 0 دل ناكف أدع قاحسإ نبا مهاصحأ لقو شيرف نوطب نم اذكهو

 . ةشبحلا ىف اودلووأ 0 اغصلا مهدالوأ

 ىسوم ىبأ مع مه اوناك ؛نييرعشألا نم ددعو , ىرعشألا ىسوم وبأ رضح نم ناك م

 , ةدرب ابأ هاخأو ىرعشألا

 ىبنلاب نمآ نم ناك لب ؛ةشبحلا ىرجاهم نم نكي مل ىرعشألا ىسوم ابأ نأ ىراخبلا ور دقو
 ؛هيلإ رجاه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةرجهب ملع املو ؛نميلاب وهو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 انمدق ىتح هعم انمقأف «بلاط ىبُأ نب رفعج انقفارف «ةشبحلاب ىشاجنلا ىلإ انتنيفس انتقلأف ةنيفس انبكرف
 انل نولوقي سانلا نم سانأ ناكف ءربيخ حتتفا نيح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا انقفارف ءاعيمج

 نب رمعو بلاط 'ىبأ نب رفعج ةأرما سيمع تنب ءامسأ نيب تناك ةشقانم ىراخبلا ىوربو
 رمع لخدف .اهنع هللا ىضر ةصفح نينمؤملا مأ تراز ءامسأ نأ كلذ . امهنع هللا ىضر باطخلا
 . ءامسأ اهدنعو ةصفح وبأ

 . هذه ةيرحبلا هذه ةيشبحلا :رمع لاقف

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب قحأ نحنف ةرجهلاب مكانقبس» : هنع هللا ىضر رمع لاق
 هدب ليوركلع يلد هللا ا هللا لور سيمت كلو الكت خئلذز دادس تيت ؛ملسو

 ىلص هللا لوسر ىفو «هللا ىف كلذو ؛ةشبحلاب ءاضغبلاو ءاديبلا راد ىف انكو مكلهاج ظعيو ؛مكعئاج
 ىلص ىبنلل تلق ام ركذأ ىتح ءابارش برشأ الو ءاماعط معطأ ال هللا ميأو «ملسو هيلع ىلاعت هللا
 . (هيلع ديزأ الو «غيزأ الو بذكأ ال ,هلأسأو ملسو هيلع ىلاعت هللا

 لاق رمع نإ هللا ىبن اي : تلاقو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ةسامحلا هذه ىف تبهذ
 . اذكو اذك تلقو اذكو اذك

 1 ل ااا ايي فللل
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 قحأب سيل ١ :نيصلخلا نينؤملا نيذه نيب امكاح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق
 . ( ناترجه ةنيفسلا لهأ متنأ مكلو ؛ةدحاو ةرجه هباحصألو هلو «مكنم

 ذإ ةمركملا ةكم نم اورجاه نيذلا كئلوأأ ةرجهلل قبسأ امهيأ ةباحصلا نيب ىرجي ناك ثيدح اذه
 «نيكر شما ةنتف نم ارارف اورجاه نيذلا كنئلوأ مأ «ةمركملا ةكم نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رجاه
 مهسبح لب ةرونلا ةنيدملا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم اورجاهي مل مهتبرغو مهدعب ببسو

 لو لع ىلع لم ىناع اا

 ؛عاقنيق ىنبو ءدحأو ردب ىف اودهاجف ءايارسو تاوزغ ىف داهجلا ةمعن اولان ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 لضف مهل ناك مث ءقدنخلا ىف بازحألا ةوزغ لازلزو «قدنخلا رفح ىف ءالبلا اولمحم مث «ريضنلا ىنبو
 : ناوضرلا ةعيب مث ؛اهطبضو « سفنلا ربص هنكلو «لاتقلا ربص نسل ؛ةيبيدحلا ىف ربصلا

 نوغيي ضرألا ىف نيفعضتسم اوناكو «ةلوزعم ةبرغ ىف اوناك مهنأ ةشبحلا ىرجاهم لضفو
 داهجلا ءبع اولمحيل هيلإ اوءاجف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهذقنأ ىتح «هنوكردي الو داهجلا

 . هتزعو ءداهجلا ءالب ىلإ بارتغالا ءالب مهنع لوزيو «مهناوخإك

 ىرسسفلا ىداو

 اوناكف نوصحلا لهأ مئازه اهعدقي مل «دوهيلل بويج ةبرقم ىلع وأ ربيخ لوح ناك - هلك

 ىلص ىبنلا امنيبو «ربيخ ىف ناك امب اوربتعي ملو (مهسوءرب نودهني ىرقلا ىداوب دوهيلا ناكف

 ٠ لتقف مهسب نينمؤملا نم لجر بيصأ ىرقلا ىداوب ملسو هيلع ىلاعت هللا

 نم دب نكي ملف «برعلا نم سان مهيلِإ مضن خنأو ٠ : مهسفنأ لوعمجي ,ىرقلا ىداو دوهي لخخأو

 ا ' مهءارو ناك نمو ربيخ نم هللا لنعو مهسفنأ ىف نوهأ مهو لاتقلا

 ةدابع نب كعس ءاوللا ىطعأو ؛مهفصو لاتفلل ةناحصأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اه

 ىلص ىبنا مدقتو ءرشب نب دابع ىلإ ةيارو «فينح .نب لهس ىلإ ةيارو ءرذنملا نب بابحلا ىلإ ةيار ىطعأو
 مهءامد اونّمحو ؛مهلاومأ اوزرحأ اوملسأ نإ مهنأ مهربخأو «مالسإلا ىلإ مهوعدي ملسو هيلع ىلاعت هللا
 . هّللا ىلع مهباسحو

 وللا وفشل لالة ملاططتغوللا طول طالنر واسوا بنز( ن الون وا مطوة اطلالة الانا ط الا ل1111

 ”يلسو هيلع هللا ىلض نييبنلا ماك“ ددددحت

 نيا



 ؛ لتقف ماوعلا نب ريبزلا هيلإ زربف «ةزرابملا بلطي مهنم لجر جرخف لاتقلا اورثآو ؛هّللا ىعاد اوبيجي ملف

 هلا ىلص ىبنلا ررك مهنم لجر لعق املكو «رشع دحأ مهنم لتق ىتح «هلتقف ىلع هيلإزربف رخآزرب مث
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرو لجو زع هللا ىلإو ؛مالسإلا ىلإ ةوعدلا ملسو هيلع ىلاعت

 نم لجرل لئاقلا مهسلاب هوأدتبا ىذلا لاتقلا ناكف «قحلا ةوعد نع اومصو اومع مهنكلو

 رضح املك ىلصي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناكو ءمالسإلا ىلإ ةوعدلا مهدجتم ملو نينمؤلا
 سمشلا عفترت ملف ؛مهيلع ادغو ءىسمأ ىتح «مهلتاقف هلك كلذ دجي مل ءمهوعدي مث ؛ةالصلا تقو

 نكت ملو «ةونع ىرقلا ىداو ضرأ تحتف كلذبو .حالسو لام نم مهيديأب ام اوطعأ ىتح حمر ديق
 . ءاميت ىلإ اهدعب بهذ ؛مايأ ةعبرأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ماقأ دقو ؛كدفك حلصب

 تناكف «ربيخ مسق امك «ىرقلا ىداو لاومأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مسق دقلو
 ىذلو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرلو هلل اهسمخو نيخئافلل سامخأ ةعبرأ ةسمخم ءادتبا لاومألا

 ام فصن مهل نوكي نأ ىلع مهيديأ ىف تيقب ليخنلاو ضرألاو .ليبسلا نباو «نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا
 . مئانغلا عيزوت ةعزوم عورزلاو رامثلا نوكتو ؛فصنلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنللو ( جتنت

 ربيخ لاومأ لك نأ رابتعا ىلع ةمسقلا هذهب موقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك دلو
 جاتن سمو ةلوقنملا لاومألا سمخ دقو «سمخت مئانغ «ىرقلا ىداو لهأ مهر ءاهراسم راس نمو
 . ةتباثلا لاومألا ةيقبو «ليخنلاو ضرألا

 عيمج ناكو ةريبك ةرثك اونوكي ملو ءاليلق اددع اوناك ةرونما ةنيدملا لهأ نم نيحلافلا نأل كلذو
 ؛مهريغ ىلع عزوم ريغ ءاتباث ىماتيلاو نيكاسملاو ءارقفلا بيصن ناكو ؛نيدهاجم ةرونملا ةنيدملا لهأ
 لوسرلاو هللا ةصح نم ذخؤي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هيلإ جاتحي امو حالسلاو عاركلاو

 : حلاصملا ىلع ىقابلا قفنيو «ةنس ةقفن سمخلا اذه نم هسفنل ىقبتسي ذإ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 . نيملسملل ةماعلا

 هللا ىلص ىبنلا مسق امك اههباشي امو ربيخ ىف رمألا ذفن هنع هللا ىضر رمع دهع ءاج الو

 | لوقي ناكو ءاهلهأ ىديأ تحن ضرألا ءاقب وهو ءاهانركذ ىلا ىتاعلا نمضتز وفر «ملسو ةيلع ىلاعت
 | الإ ةيرق تحتف ام ءيش مهل سيل سانلا رخآ كرأ أ لول هديب ىسفن ىذلاو امأ هنع ىلاعتو ك ابت هللا ىضر

 . ( اهنومستقي مهل ةنازخ اهكرتأ ىنكلو ربيخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مسق امك اهتمسق
 هررق ام ىلإ ادنتسم نيملسملا حلاصمل اهجارخ لعجو ءاهلهأ ىف قارعلا داوس ضرأ كرت كلذلو

 ١ ضرأ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هررق ام وه هنأ دقتعنو مع ل سطل كا
 ليا لاا لل :
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 وأ ليبس ءانبأ وأ ىماتي وأ نيدهاجم اعيمج اوناك نينمؤملا ةعامج نأل هنع جرخي اال هانعمف («ربيخ

 يي ا ا ا ا ا يي ا يي ا ا يي يي يي يي

 جارخلا ناك ةلودلا ةعقر تعستا املف . ةرونملا ةنيدملا ىف نيفورعم كنئلوأ ناكو ءظح لكلو ؛نيكاسم
 ماع لكشب نيجاتحما ةجاح دسو ؛نيملسملا حلاصم ىلع اعزوم

 ءاسميت حسلص
 نكلو «برعلا دالب ىف ةيركسعلا دوهيلا ةرق تهتنا ىرقلا ىداوو ربيخ ىف ناك امب -

 الو ؛مهنيد ىف اوراضي نأ ريغ نم هل نيعبات لونوكيو ؛هناطلسو مالسإلا مكحل اوعضخي مل سان اهيف ىقب

 هنع هللا ىضر رمع مامإلا ربتعي ملو ماشلا نم ةبرقم ىلع تناكو ؛ءاميت دوهي مهو مهدئاقع ىف اوقهري
 . نانيد اهيف عمتجي ال ىتلا برعلا ضرأ نم مهضرأ

 هللا ىلص ىبنلا هيف مهحماس امو «ىرقلا ىداوو ربيخب لزن ام اوملع امدنع دوهيلا نم ءاميت لهأو
 ىبنلا اوحلاصو «ةيزجلا اوعفدو اوءاجو ءالاتق اوديري مل كلذ اوملع امدنع ةلماعم نم ملسو هيلع ىلاعت
 سرءرلا ىلع ةيزجو «جارخلا وهو ضرألا ىلع ةيزج تناك مهتيزجو ءاهيلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ام مهل نوكي نأ ىلع مالسإلا مكحل مهعوضخب رارقإ ةبزجلا ءاطعإو ؛هقفلا بتك ىف نيبم وه ام ىلع

 ةيعرشلا م اكحألا ىف كلذ دعب ملكتنسو ؛دودحلاو صاصقلا م اكحأ نم مهيلع ام مهيلعو نيملسملل

 كلذ كرش ال ا اهلقي ءاج او :ييغزورف ىف اودع اننا لس ىلا لول سنع ىف
 . هطورشو ميلستلاو برحلاو لاتقلا نم ىهتنن ىتح هانرخأ نكلو

 دوسهيلل رسمع ءالسجإ

 ةريزجلا ىف نونكسي نيذلا ىرقلا ىداوو ربيخ دوهي ءدوهيلا باطخلا نب رمع ىلجأ - ه4
 . ( نانيد برعلا ةريزج ىف عمتجي ال) :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوقب المع ةيبرعلا

 «ماشلا فارطأ ىف تناك لب ةريزجلا لخاد ىف نكت مل مهضرأ نأل ءءاميت لهأ لجي مل هنكلو
 ةمذ مهنم دحأ ضقني ملو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةمذ مهل نيبمذ اونوكي نأ اولبق دق مهر
 ةمث نكت ملف ءاحلص تناك لب «ةونع مهضرأ حتفت مل مهو « ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ماشلا فرط ىف اوناك مهنأل ؛مهيلع قبطني ال ىوبنلا ثيدحلاو «ىرقلا ىداوو ربيخ نيبو مهنيب ةهباشم

 هللا ىلص ىبنلا دهع ىلع ةظفاحلا نيب هنع هللا ىضر رمع عمج كلذبو ؛برعلا ةريزج بقاصي ىذلا
 . اريخ مالسإلا نع ىلاعت هللا هازج «نيملسملا ةحلصمو ملسو هيلع ىلاعت
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 ربيخ يف تررقت ىتلا ةيعرشلا ماكحألا
 ءزج ىهو ءاهثادحأ عونتلو اهلوطل ربيخخ ةوزغ ءانثأ ىف تعرش ىتلا ماكحألا ترثك - هل

 وهف ؛هبر ةلاسر اغلبم ايبن ناك لب «لاتقلل ايبن ناك امف هبر ةلاسر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا غيلبت نم

 اعنمو اعافد الإ برحلا تناك امو لوألا دصقلاو تاذلاب هبولطم وهو «برحلا ىفو ملسلا ىف بولطملا

 نم نيدلا ىف هاركإ الو ؛بولقلا نيبو اهنيب لئاح لوحي ال اهراسم ىف ريست ىكل قيرطلا ديبعتو «ةنتفلل
 مهيلع تنأامو اهيلع لضي امنإف لض نمو هسفنلف ىدتها نمف» ةرعدلا لصت نأ دعب

 . اهقيرط ضرتعي ام عفدل برحلاو ةلاسرلا بل ىه ةوعدلاف . ( 4١ : رمزلا ) «ليكوب

 . ربيخ ىف تتبث ىتلا ةيعرشلا ماكحألا رهظأ نمو

 : ةاكاسملاو ةعرداذزملا ةحابإ

 عفد نم رييخ لهأ عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هعنص ام وه ماكحألا رهظأو تاوا»

 تالغلا فصن ىلع مهيلإ اهعفدف . نيملسملل ةكولمم ضرألاو اهتالغ فصن ىلع مهيلإ ضرألا

 | هحالصإل رجشلا عفدو . ةعرازم كلاملل مولعم مهس ىلع اهتعارزل ضرألا عفد نأل . ةاقاسمو ةعرازم

ربيخ دوهي نيبو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيب قافتالاو 1 ةاقاسم كلاملل مولعم مهس ىلع
 | 

 5 اعم ةاقاسمو ةعرازم نمضتي وهف رجشلا حالصإو عرزلا نمضتي
 ١

 | فصو كلذ نإو ءاهتنا ةكراشم ىهو . ةدساف ةراجإ نوكت دقو ءءادتبا ةراجإ ةاقاسملاو ةعرازملا نإو

 | حيحص هنإف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لعفب تبث دق ىعرشلا مكحلاو ايعرش امكح سيلو ؛ىهقف
 | نوكي ال امو قيبطتلل احلاص اهنم نوكي ام نوري امك ةيهقفلا مهتسيقأ اوقيطي نأ ءاهقفللو «هيف ةحاشم الف

 ' ةسيقأ نم نوررقي ام قوف ةحابإ نم هيلإ ىدؤي امو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لمعو هنودري احلاص

 ا . صنلا عم سايق الو بيصت دقو ءيطخت دق

 4 نم لمعلاو رذبلا ناك لب رذبلا مدقي ال ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك ةعرازملا هذه نإو

 رذبلا نوكي نأ زيجي امك ةعارزلا نم عونلا كلذ زيجي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لمعو لماعلا

 ظ . امهنم رذبلا نوكي نأ زوجي امكو «ءضرألا بحاص نم ضرألاو

 امك هفيضي ال امبرو رذبلا كلاما هيلإ فيضي دقو «ةبراضملا ىف لاملا سأرب ضرألا ميقلا نبا هبشبو

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لعف
 م ويسوي ومويععوب
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 باب حتف دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإف ءاهقفلا دنع ىعرشلا فصولا نكي امهمو
 مدعل وأ .ىضرملا وأ نيدهاجما كلوأك هلغشت لغاشمل ؛هسفنب اهتعارز عيطتسي الو ضرأ هل نمل لالغتسالا
 . هسفنب ةعارزلا نع هل ةقوعملا بابسألا نم كلذ ريغ وأ ةربخ

 وه ىلاعتو هناحبس هللاو ؛ ئانغلا ةمسق تارمشلا مسقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك دقو
 . ميلعلا ميكحلا

 : ةيسنالا رمحلا مجل لكأ ميوحت
 ؛ةيسنألا رمحلا محل لكأ نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىهن تبث - 1

 هباحصأ ضعب «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىأر دقف «ليخلا محل لكأ مالسلاو ةالصلا هيلع حابأو
 ربيخ دهش نم ضعب نع هدنسب قاحسإ نبأ ىورو ءاهنع مهاهنف رييخ ىف «ةيسنإلا رمحلا محل نولكأي
 ءاهب روفت رودقلاو «ةيسنإلا رمحلا موحل لكأ نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىهن اناتأ :لاق
 . اههوجو ىلع اهانأفكف

 هلوسرو هللا ْنِإ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىدانم ىدان هنأ ريثك نبا ظفاحلا ىور دقو
 . « اهب روفترودقلاو ءاهوئفكأف سجر اهنإف رمحلا موحل نع مكنايهني

 ةدع نم اهتاياور ترفاضت ةحيحص ةسناللا رمحلا موحل ميرك ىف ةدراولا صوصنلا هله نو

 ءبان تاذ تسيلو محللا لكأت الو بشعلا لكأت ىهو ءاهميرخت ناك اذامل ثحابل لأسي انهو ؛«تاهج
 . روصلا نم ةروص ىأب اهنع ىهنملا عابسلا نم دعتاالو

 ىف اهنع ىهن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ نيعباتلا ضعب مهنمو «نيثحابلا ضعب لوقي
 اهنأ سابع نبا لاق كلذلو ءاهلامعتسا ىف سانلل ةيرورض تناكو «ةعتمألا لمح تناك اهنال ؛ربيخ
 . اذهل لكألا ةعونمم ربيخ ىف تناك نكلو اهناذل امارح تسيل

 :نارمأ ليوأتلا كلذ دري نكلو

 اهتاذل ةمرحم ىهف سجر اهنأ قاحسا نبا هاور ىذلا ثيدحلا حيرص نأ - ىناثلا رمألا - مزلأو دشأ
 ظ . اهلكأ عنمي ام هيف نأو اهمحل ىأ

 )11111111111 ا اا للي يلا
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 ةلالج اهنأل ةرذق تناك ربيخ ىف ريمحلا نأ تاذلاب ربيخ ىف اهميرخت ببس ىف ليق دقلو

 ظ : ةرذعلا لكأت تناكو

 نم اهتمسق لبق اهنولكأي اوناك مهنأل ؛اهلكأ عنم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ليقو ظ

 باجي نكلو .سجر اهنأب : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فصو كلذ ىفاني هنأ لاقي دقو ؛مئانغل

 ابسك نكت مل اهنأ اهسجر ىنعمف ءتمسق دق نكت مل اهنأل ءاثيبخ الام ىأ اجر تناك اهنأب اذه نع

 ظ . بيط ريغ اثيبخ ابسك تناك لب ابيط الالح

 محل لكأ حيبيو «ةيسنألا رمحلا محل مرحي نأ كلام بهذم ىف ةقرافملا نم لعلو ؛ةعبرألا ةمئألا بهذم

 ىف هديص لكأ حابأ ميركلا نآرقلا نأ ذإ «ىنآرق صنب لصتي داهتجا بلكلا محل ةحابإ ىف هلو ءبلكلا

 حراوجلا نم متملع امو ؛«تابيطلا مكل لحأ لق ءمهل لحأ اذام كنولأسي» :ىلاعت هلوق

 هللا مسا اوركذاو ءمكيلع نكسمأ امم اولكف «هللا مكملع امم نهنوملعت نيبلكم

 ,هديص لكؤي فيك ؛كلذ ىف كلام مامالا لوقيو .«باسحلا عبرس هللا نإ ءهّللا اوقتاو «هيلع

 . همحل مرحيو
: 5 

 ليلدب تبثي ميرحتلا نأل ؛هوركم اهمحل لكأ نإ لاق ةفلتخلا تاليوأتلا هذهل ءاملعلا ضعبو

 . عطاقلا ميرحتلا ال ةهاركلا كلذ لآمو ! ةهبش هيفف ليوأتلا لبقي

 : متاهبلا عابس ميوحت
 لكأ ىلع شيعت ىتلا تاناويحلا ىهو ؛مئاهبلا عابس لكأ ميرحت ربيخخ ةوزغ ىف تبث - 0

 ١ هللا ىلص ىبنلا نإ هدنس قاحسا نبا ىور ق0 وبلا محرم كارلا ىذ لك وأ ؛موحللا

 لكأ نعو ءايابسلا نم ىلابحلا نايتإ نع :عبرأ نع - ربيخ موي ىأ - ذئموي ىهن ملسو هيلع ىلاعت
 . مسقت ىتح مناغملا عيب نعو «عابسلا نم بان ىذ لك لكأ نعو ؛ىلهألا رامحلا

 . ةيلهألا ريمحلا موحل لكأ نع ىهنلا ىف انملكت دقو

 . اضيا سجب اهمحلل عبت وهو اهباعلو «سجم اهمحلو «صنلا اذهل ءاهتاذل ةمرحم ىهو

 مرحيو «صنلاب امارح نوكي ميركلا نآرقلا ربع امك بان ىذ لك وأ «مئاهبلا عابس محل نإو اذه

 . مئاهبلا عابس نم بانلا ىذ ىلع سايقلاب موحللا ةلكأ نم اهريغو بارغلاو ةأدحلاو رسنلاك «ريطلا عابس
 00 ا
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 :نهريغو ايابسلا نم هلابحلا ءطو ميرحت
 ىورملا قباسلا ثيدحلا ىف كلذ درو دقو ءايابسلا نم ىلابحلاب لوخدلا ميرخم تبث - 04"

 . هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر قاحسإ نبا لنسب

 نأ رخآلا مويلاو هللاب نمي ءييرمال لحي الا :لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىور دقو ظ
 ءامنغم عيبي نأرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ءيرمال لحي الو .(ايابسلا نم ىلابحلا ىنعي ) هريغ عرز هءام ىقسي
 اهفنجعأ اذإ ىتح نيملسملا ءيف نم ةباد بكري نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال لحي الو ءمسفي ىتح
 . (هدر هقلخأ اذإ ىتح «نيملسملا ءيف نم سبلي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ءيرمال لحي الو ءاهدر

 ىف ملكتن نأ ديرنو ءايابسلا نم ىلابحلاب لوحخدلا عنمو ,مئاغلاب قلعتت ارومأ عنم ثيدحلا نأ ىرنو
 . ىفابلا رخؤنو انلوق عوضوم هنأل «ريخألا ءزجلا اذه

 هبيسم نع هني ملو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هنع ىهن دقو «ىلابحلاب لوخدلا ىف مالكلاو
 ةيكلملا لب ؛هنع ىهن ةمث نكي ملف «نيميلا كلم وه ايابسلاب لوخدلا ببس نأ كلذ .ايابسلاب قلعتي اميف
 وهو «عناملا ناك دقف ءدجو دق ببسلا ناك اذإ هنأل «لوخدلا وهو اهرثأ اهيلع بترتي ال نكلو «تبثت
 نم ةيبسملاب لخدي نأ لبق دبالف .هنع ىهنملا وهو «هريغ عرز هءام هب ىقسي هلوخد نأو ءالماح اهنوك
 هنأ ةرامأ ضيحلا نأل ءالئاح تناك اذإ ةرم ضيحت نأو ءالماح تناك نإ ةدالولاب اهمحر ءاربتسا
 وهف «مئانغلا ميسقت مكحب تبث «ىعرش مكح ةيكلملا وهو ءانه ببسلا نأو.لوخدلا لحيف «لمحال
 ظ .فلكملا هب موقي ىلعج ببسب سيلو ؛ىعرش ببس

 دفع لحي نأب «ىعرشلا ببسلاك نوكي جاوزلا دقع وهو «ىلعجلا ببسلا له :اثحب انه ريثنو
 . ةيكلملا ببس تبثي امك «لماحلا ىلع جاوزلا

 نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هررق ام ىلإ دانتسالاب كلذ ىف رمألا ءاهقفلا لصف دقل
 ىلع دقعلا نإف . هنع افع وأ عراشلا دنع امارح سيل رمأ ببسب ناك لوخد لك نم ةدعلا بوجو
 ةهبشب لوخد وأ حيحص جاوز نم ناك اذإف «ةدعلا لاح ىف دقع الو ,ةدع اهل نأل كلذو مارح لماحلا
 ؛لطاب ةدتعم ىلع دقعلاو ؛ةدع تاذ اهنأل «ءحصي ال دقعلا نإف ءانزلا فصو وحمتو ءدحلا طقست
 . انز نوكي لوخدلاو ءالطاب ببسلا نوكي كلذلو

 لوخدلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا «دقعلا حصي لهو لوخدلا زوجي لهف ءانز نم الماح تناك اذإو
 ؛هريغ عرز هءام ىقسي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئئرمال لحي ال «ثيدحلا هيلع قبطني هنأل ءزوجي ال
 . ةينازلا ىلع دقعلا ءاشنإ حصيأ نكلو
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 تاررقملا نم هنإف 1 ملادعلا تناك اذإو «تباتاذإ | عامجإلا دقعلا حصي اهتدع تهتنا اذإ هنأ اولاق

 دقعنيف لماحلا امأ . ٍ لماحلا ريغ نم جاوزلا حصي هنأ ديب الماح تناك ولو ةينازلل ةدع ال هنأ ةيعرشلا

 لماحلا ريغب لخدي نأ ءاهقفلا ضعب هركو «هريغ عرز هءام ىقسي ال هنأل ' «لمحلا بحاص نم اهجاوز

 . محرلا ءاربتسا لبق

 امك اهب لخدي الو جاوزلا حصي ءاهقفلا ضعب لاق دقف «لمحلا بحاص ريغ دقاعلا ناك اذإ امأ

 .هل ةمصع ال ىنازلاو ءدحأ ةمصع ىف تسيل اهنأل ؛هتحص عنمت اهل ةدع ال هنألف جاوزلا ةحص امأ «انيب

 نأ عنم ىف ماع وهو ربيخخ ةوزغ ىف هيلع صني ىذلا ثيدحلا صنب عونممف اهب لوخدلا امأو
 .ةفينح ىبأ باحصأ نم دمحمو ىعفاشلاو ةفينح ىبأ ىلإ لوقلا اذه بسنو «هريغ عرز هءام ىقسي :

 ةياور ىف دمحأو ةفينح ىبأ باحصأ نم فسويوبأو كلام مهنم ءاهقفلا نم ىرخأ ةفئاط تلاقر

 وهو زوجي ال لوخدلا ناك اذإ هنأل (حصي ال جاوزلا نأ مهنع هللا ىضر ةفينح ىبأ باحصأ نم رفزو هنع

 هللا ىلص ىبنلا ماد امو «همزاول هيلع بترتت ال دقع نم ةدئاف الو «ةعنملا لوألا دصقلا نأل ,دقعلا ةياغ

 نع ىهن دقف هريغ عرز هءام ىقسي نأ نع ىهنلاب «لماحلاب لوخدلا نع ىهن دق ملسو هيلع ىلاعت
 . موزأملا نع ىهن مزاللا رمألا نع ىهنلا نأل ءجاوزلا

 ةأرملا ىلع دقع اذإو .هنم ةيانج ال هنأل ؛ىعاري لمحلا قحو «لمحلا قح لجأل ىهنلا نألو

 نم الماح تناك اهنأ ضرفي ال هنأل ءاحيحص نوكي ال دقعلا نإف جاوزلا تقو الماح تناك اهنأ نيبتو

 دحلا طقست ةهبشو جاوز نم ناك هنأ ضرفي لب «حالصلا ىلع نمؤملا لاح لمح بجي ذإ .انز

 .انزلا فصو وحمتو

 :اهتقوو اهنم مسقت الامو 6 ةملنلق

 نوكيو ةلوقنملا ريغ لاومألا تارمثو ةلوقنملا لاومألا ةمينغ مسقي ىذلا لاملا نأ تبث -

 ةعبرأو «سمخلا ليبسلا نباو نيكاسلاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو ملسو هيلع ىلاعت هللا -ىلص :لوسرلل

 ؛هبحاصل مهسو ءسرفلل نامهس مهسأ ةثالث سرافللو ءمهس لجارلل ىطعي هنأو ؛نيمناغلل سامحألا
 اهنأل امئاد ةوق تاذ نوكت نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ديريو «ةريبك سرفلا تاقفن نأل كلذو

 ءامهس سرفلل لعج هنأ تاياورلا ضعب ىفو «داهجلل اهذاختا ىلع نيدهاجلا عيجشتلو ؛ «لاتقلا ةدع

 . ةروهشم ا ةياورلا ريغ هنكلو ءامهس اهبحاصلو

 ودعم معسل
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 ةوزغ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا حرص كلذلو ؛ةمسقلا لبق كلمت ال اهنأ :امهلوأ
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق اذلو ؛هتزوح ىف لخديو مسق هل مسقي نأ لبق اهيف هل نم عيب زوجي ال هنأ ربيخ
 ؛نيملسملا ءيف نم ةباد بكري نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ءيترمال لحي الو لبق نم انبور اميف ملسو هيلع
 نيملسملا ءيف نم ابوث سبلي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ءيعرمال لحي الو ؛هيف اهدر اهفجعأ اذإ ىتح
 1 ةمسقلا لبق هب عفتني نأ حصي الو . كلمي ال هنأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو . هدر هقلخأ اذا ىتح

 دعي ال هنأل ءسمخي ال ءرخدي ال ىذلا ماعطلا نأ هيلع هيبنتلا بجي ىذلا :ىناثلا رمألا
 بيصي عوجلا ناكو «عوجلا ةبغم لاحو «نيدهاجملا بيصي ىذلا عوجلا ةلئاغ عفدي هنآلو 2ةمينغ
 نيب ماعطلاو :ةصمخم ىف سانلا ناك ةمسقلا لبق لوانتي مل اذإ هنإو «ربيخ ةوزغ ىف العف نيملسملا
 . هدئادش ىلع ربصلاو داهجلاب ءالتبالا قوف ءالتبا كلذ نإو : مهيديأ

 محش بارج ربيخ نم تبصأ9 :لاق هنأ نامل لفغم نب هللا دبع نع هدنسب قاحسإ نبا ىوري
 ؛هتيحانب هذخأف ءاهيلع لعج ىذلا مئاغلا بحاص ىنيقلف «ىباحصأو ىلحر ىلإ ىقنع ىلع هتلمتحاف
 لوسر انآرف «بارجلا ىنبذاجي لعجو.هيطعأ ال هللاو ال :تلق ؛نيملسملا نيب همسقت ىتح ءمله :لاقو
 ؛هلسرأف ءهنيبو هنيب لخ :مئاغملا بحاصل لاق مث ءاكحاض مسبتف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 . ( هانلكأف ىباحصأو ىلحر ىلإ تقلطناف

 لام ىف ةقرس هنأل ءاعطاق امير مرحم وهف «ةمينغلا لولغ وهو هنع هيبنتلا بجي رمأ كانهو
 لك ىفوت مث «ةمايقلا موي لغ امب ثأي للغي نمو «لغي نأ ىبنل ناك امو) : ىلاعت هللا
 .«نوملظي ال مهو «تبسك ام سفن

 وأ ءوه لغي نأ هلامكو هنأش نم سيلو ؛ لغي نأ نكمي ال ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإو
 ؛ةقرسلا دح هيلع قبطني ال ناك اذإو ؛ةيفخ ةمينغلا نم ذخألا لولغلاو ,هنع تكسي وأ ءدحأ لولغ رقي
 هللا ددش هنإف ؛تاهبشلاب اردت دودحلاو هيف قح ةهبش هل براحمل نألو «هلثم زرح ىف سيل مئانغلا لام نأل
 ىف ةبوقعلا ةدش ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيب «رييخخ ةوزغ ىفو .ةرخآلا ىف هتبوقع ىف ىلاعت
 . ةرخآلا

 دعب هعاتم شتفو «ةلمش مئانغلا نم ذخأ دقو ءمعدم همسا لجر نيبراحلا نيب ناك دقو
 . هتميق نكت امهم لولغ وهو ءنيمهرد ىواسي ىدوهي زرخ نم ازرخ ةلمشلا عم هيف دجوف هلتقم

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف ةداهشلاب هل امينه : سانلا لاقف «ىرقلا ىداوب وهو هلتقف مهس ءاج دقو
 ااران هيلع لعتشتل مساقملا اهبصي مل ربيخ موي اهذخأ ىتلا ةلمشلا نأ هديب ىسفن ىذلاو الك٠ ملسو هيلع
 .اهلعف ىتلا هتلعفب ءادهشلا فوفص نم ملسو ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هجرخأف

 700 ا يي يبي ببي ببببببئيئييحتحرحترُلل ا ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ 0 رللانا انتة ل1111



 : ءادعألا غم ةبجاو ةنامألا

 هناحبس اهنرق كلذلو تانامألا نمض ىف لخدت اهناذ ةلادعلا نإ لب «ةلادع ةنامألا نإ - هه
 نيب متمكح اذإو ءاهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ» :ىلاعت هلوق ىف اهب ىلاعتو

 . ؟هب مكظعي امعن هللا نإ ,لدعلاب اومكحت نأ سانلا

 رربت ال «ةبجاو ءادعألا لام ىف ةنامألا نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيب ربيخخ ةوزغ ىفو
 نإف ؛مهنيب اهنومسقيو «نوملسملا اهذخأيو لاتقلا ىف منغت ءادعألا لاومأ تناك اذإو ءاهلامهإ ةوادعلا

 منغ ىف ناك «ربيخ لهأ نم دوسأ ىشبح دبع ءاج هنأ ريبزلا نب ةورع نع ةبقع نب ىسوم ىور

 معزي ىذلا لجرلا اذه لتاقن :اولاق ؟ نوديرت اذام :مهلأس حالسلا اولمح دق ربيخ لهأ ىأر املف ؛هديسل

 هللا لوسر ىلإ دمع ىتح ؛همنغب لبقأف ؛ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ركذ هسفن ىف عقوف ( ىبن هنأ

 الإ هلإ ال نأ دهشت نأ «مالسإلا ىلإ كوعدأ :لاق ؟ وعدت نم ىلإ :هل لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 لاق «هللاب تنمآو ءكلذب تدهش نإ ىل نوكي اذامف : دبعلا لاقف ءهللا الإ دبعت الأو هللا لوسر ىنأو هللا

 ١ نإ هللا لوسر اي :نمؤملا لجرلا لاق «كلذ ىلع تم نإ ةنجلا : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 لقي ملو ؛هتنامأ ىدؤي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هرمأ انهو ءاهاعري ناك ذإ ؛ ةنامأ ىدنع منغلا هذه

 ١ نيب اهيف قرف ال ءاهتاذل ىعارت نأ بجي ةنامألا نأل ءهللا لاومأ ىلإ اهمضي ملو ؛نيملسملل ةمينغ اهنأ

 هللا نإف ءاصحلاب اهمراو ءانركسع نم اهجرخأ : نيمألا لوسرلا لاق لب ءرصانم ىلوو «براحم ودع

 . ملسأ دق همالغ نأ ىدوهيلا فرعف اهديس ىلإ منغلا تعجرف «لعفف .كتنامأ كنع ىدؤيس

 هللا ىلص لوسرلا طامق ىف لخدأف «اديهش ربيخ ىف ىلاعت هللا ةنامأب نيمألا دبعلا كلذ لتق دَقلو

 . ملسو هيلع ىلاعت

 ىف نيملاظ نونوكي دقو «مهل ةوادعب اهنورربيو «سانلا لاومأ نونوخي نيذلل ميكح سرد اذه نإو
 . رودصلا تاذب ميلع هللاو «ةنايخلاب نوملاظ مه امك ةوادعلا

 ووو وووو دب وورود رورو

 دروب

 : ةالصلا هتوفت ملسو هيلع هلاعهت هللا هلص هبنلا

 لصأ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ؛نيعمجأ سانلا ىلع نوكت راذعألا نإ - 045
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 فقو دقو «سمشلا تقرشأ ىتح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مان نأ ربيخ ىف ناك دقلو
 تقرشأ ىتح ظقوي ملو مانف اضيأ هناذآ ىلع ىلاعت هللا برضف ؛ سانلا قرغتسا اذإ هظقويو «مان اذإ ههبني هسراح
 قرغتسا ربيخ ىفف «مهبولق مانت الو مهنويع مانت مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا نأ عمو ءسمشلا
 ؛هتيناسنإ ىلاعت هللا نلعيل كلذو ؛مني مل اظقي هبلق ناك نإو هنيعب مونلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 يوب ماج دوب نينمؤملا نأل ,هتاف ام ك رادت ىف سانلل ةوسأ هلمع نوكيلو
 اعم ءاضقلا لاحو ءادألا لاح ىف ةالصلا مهل نيسيوهف ' ؛ىلصأ ىنومتيأر امك اولص :لاق ملسو

 ىور :ربيخ ةوزغ ىف - ةريسلا بتك ىفو ةنسلا حاحص ىف تءاج امك «كلذ ةصق رك ذنلو
 ىتح اليل راس «ربيخ نم اعجار لق نيسرلبو يلم ىلهالا ىلم لل لرد نب ينو
 ىلإ دنتسم وهو «هانيع اضيأ الالب تبلغو ءهسرحي لالبو ءليللا الكا لالبل لاقو «ىركلا انكردأ
 مهتبرض ىتح هباحصأ نم دحأ الو «لالب الو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ظقيتسي ملف هتلحار
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عزف ءاظاقيتسا مهلوأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناكو ' :سفهتشلا
 اوداتقاف . هللا لوسر اي ىمأو تنأ ىبأب كسفنب ذخأ ىذلا ىسفنب ذخأ :لاقف «لالب اي :لاقو ءملسو هيلع
 مهب ىلصو ؛ةالصلا ماقأف ءالالب رمأف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ًاضوت مث ءائيش مهلحاور
 مقأوا : لوقي لاعت هلا نإ .اهركذ |. اهلنا ذي ع نا لاق ةالصلا ىضق نأ املف ؛حبصلا
 :نارمأ هنم دافتسي مكحلا اذه نإو !و «ىركذل ةالصلا

 ىلاعت هللا ىلص لاق امك هعفدب هل لبق ال امم نايسن أ مونب هتاف اذإ ةالصلا ءاضق بوجو : :امهلوأ
 .؛اهركذ اذإ اهلصيلف ' ؛اهيسن وأ ةالص نع مان نم) ملسو هيلع

 الب كلذو ؛ةالصلا ةماقإ عم ةعامج اهئادأب نوكي دارفنالاب نوكي امك ةالصلا ء ءاضق نأ :امهينا
 طقسن ال ةعامجلاف ؛ةجرد نيرشعو عبسب ذفلا ةالص لضفت ةعامجلا ةالص نأل ؛لضفألا وه بير
 . سانلا ضعب مهوتي امك ءءاضقلا دنع

 مونلاب ةالصلا تاوف لاح ىف ءادألا ءانغ ىنغي ءاضقلا نأ ررقي ءاهقفلا ضعب نأ انه نيبن نأ بجيو
 ابجاو ءاضقلا نوكيو .نيرذعلا نيذه ريغ نم ءادألا تاوف ناك اذإ ءادألا ءانغ ءاضقلا ىنغي الو ؛نايسنلاو
 ْ .امهريغ ىف ابجاو نوكي الو نيرذعلا نيذه ىف

 ةالصلا كرتو تقولا تاوف نأل كلذو ءاهنع ىنغي ال ءاضقلاو «مئإلل ةعفارلا ىه نوكت ةبوتلا نإ لب

 نوكي ادقن تسيل ةالصلا نأل ؛كلذ دعب ءاضقلا اليتف هينغي الف ءاهئادأ بوجو طقسي ال رذع ريغ نم
 ولجتل اهتاقؤأ ىف ةدوصقم ةدابع ىهف ءاهتيقاوم ىف سوفنلل ابيذهت تعرش ةالصلا امنإ «دقن لباقم ىف
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 : ىلاعتو هناحبس هللا لاق امك ءةيشعلا ىفو ليصألا ىفو «ةريهظلا ىف اهأدصو «حابصلا ىف بولقلا ًأدص
 «ضرألا تاومسلا ىف دمحلا هلو *نوحبصت نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسف)

 ةلازإو «سفنلل اريهطت تقولا ىفو اهتاذ ىف ةبولطم اهتاقوأ ىف ةالصلاف «نورهظن نيحو ءايشعو
 . ةبوتلا الإ مثإلا كلذ حلصي الو ؛لازي الف مكارتيو ًأدصلا اهولعي ىتح كرتت الو ءاهئدصل

 نمأو بات نمل رافغ ىلاعت هّللاو «ةبوتلا عم ءاضقلا ىدجي دقو «ةبوتلا نم دبال هنأ ىرن نحنو

 : ىدتهأ مث ءاحلاص لمعو

 ربيخ يف ةعتملا ميرحت
 نيحيحصلا ىف دراولا ثيدحلا ىف سانلا ملكت دقو :ريثك نبا ظفاحلا خيرات ىف ءاج - 1

 بلاط ىبأ نب ىلع نع امهيبأ نع ةيفنحلا نب دمحم ىنبا نسحلاو هللا دبع نع ىرهزلا قيرط نع
 «ربيخخ موي ةسمعتملا حاكن نع ىهن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ مهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر
 ىضتقي وهو «ىرهزلا نع هريغو كلام قيرط نع نيحيحصلا ظفل اذه .ةيلهألا رمحلا موحل نعو

 ؛ ءاسن مث نكي مل ربيخ موي نأ :امهدحأ :نيهجو ىف لكشم وهو «ربيخ موي ةعتملا حاكن ميرخت
 | ملسم حيحمد ىف تبث دق هنأ :ىناثلا .ةعتملا حاكن نع ايابسلاب «ءانغتسالا لصح دق ذإ ؛نهب نوعتمتسي
 | نمز ةعتملا ىف مهل نذأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع دبعم نع ةرسيم نب عيبرلا نع
 | ىلعف « ةمايقلا موي ىلإ اهمرح ىلاعت هللا نإ) : لاقو ءاهنع ىهن ىتح ةمركملا كم نم جرخي مل مث «حتفلا
 | صن دقف اذه عمو ءديعب وهو «نيترم خسنلا مزليف تمرح مث اهيف نذأ مث ءاهنع ىهن دق نوكي اذه
 ١ نيذه ىلع دامتعالا الإ اذه ىلإ هادح امو ؛ةعتملا حاكن ريغءمرح مث حبي ائيش ملعي ال هنأ ىلع ىعفاشلا .

 ش .نيثيدحلا

 | ةعتملا نع ىهن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىلع لدي ريثك نبا ظفاحلا هقاس ىذلا اذه نإ
 ظ . ناخيشلا هيلع عمجأ ىذلا حيحصلا ثيدحلا دري ال لاكشإ نم هماقأ امو «ربيخ ىف

 ١ ثيح هنأل ءهضقني الو ؛هدكؤيو ىهنلا ىلع لدي ربيخ ىف ايابسلا رفاوتب هقاس ىذلا لاكشإلاف
 | ميرحتلل قثوم وهف «نذإ نوكي الف «عضوم ةعتملل نوكي الف «ةبوزعلا نم ىوكش نوكي ال ايابسلا ترفاوت
 ظ . هل ضقانب سيلو

 مالك دري هرظن ىف اديعب هنوكو «ىهنلا راركت مث «نذإلا راركتب وه هدر دقف : ىناثلا لاكشإلا امأ
 | درفنا ثيدح ىلع ناخيشلا هيلع عمجأ اثيدح حجرن انإف ءاديعب ناك اذإو ءهنع ىلاعت هللا ىضر ىعفاشلا
 ظ . امهدحأهب
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 ناك هنأ دكؤملا نم هنإف نيخيشلا ثيدح لوح لاكشإ نم ريثك نب ظفاحلا هآترا ام نكي امهمو
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 ىلإ نوعدي «مهعنمت ةسارد الو يلا للا هذه ىف دجو -

 : ..ةرورشلا ا بلا 0 ةررفملا ةيعرشلا ءيدابما

 ىلع «ةمولعم ةدم اهرشاعي نأ ىلع دوهش ةرضحب ةأرماو لجر نيب قافتا اهنأب ءاملعلا اهفرع دقو
 ءاموي نيعبرأو ةسمخ اهتدم زواجتت ال (مالسلا لبس) هباتك ىف ناخ قيدص لاقو ؛ةمولعم ةرجأ وأ «رهم
 : ةدملا هذه نم رثكأب حصت اهنأ روهشملا نكلو

 ةأرملا عضبل ةراجإ ىهف ءاهلباقي ام ةرجألا نم صقن ةدملا نم اءزج اهسفن ميلستب ةأرملا تلخأ اذاو

 . ةعاضرلل اهتراجإك
 : ةيتألا راكحألاب صتختو

 نيجوزلا نيب تبث ثاريملا نأل ءرخآلا هثري ال نيفرطلا دحأ تام اذإف ءاهيف ثروت ال - ١

 نكلو «جاوزلا ءاهنإ ماكحأ نم وه امب كلذ ريغالو ءاليإ الو راهظالو الل اهف عقيال 5
 . ةدملاءاهتناب اهيف رمألا ىهتني

 .نيلجألا لقأب وأ ءاموي نيعبرأو ةسمخ نع ناديزت ال ناتضيح اهيف ةدعلا نأ - ٠١

 دنع ىه اريخأو ؛ناتضيح ىه ةدعلا لب :جاوزألاب ةصاخ اهنأل «ةأفو ةدع اهيف سيل هنأ 5

 نم ةلوقنم كل ىنلا م اكحألا كلتف .اقلطم ءيش ىف جاوزلا نم تسيل ةعيشلا نم اهوحابأ نيذلا

 . أهدرن اهيفو ءاهانذخأ اهنم « ( مهبتك

 سيلو ءاجاوز تسيل اهنأ ىلإ ةلاحم ال هبنت اهوزاجأ ىتلا ةيمامإلا ةعيشلا اهل اهررقي ىتلا ماكحألا نإ |
 وأ ءرصعلا اذه ىف قاسفلا ةغل ىه امكو «نويبروألا ربعي امك لئالخلا ذاختأ لبق نم ىهو ؛ماكحأ اهل
 نيب ةقالعلا ىف لحي ال ذا ءاعطاق ايدبأ ايهن ميركلا نآرقلا ىف هنع ىهنملا نادخألا ذاخنأ ليبق نم ىه ريبعت
 مث ءاهقوذي لجرلا ةنابل ءاضقل ءاعاتم ذختت ذإ ةأرملل اناهتما هادع ام نوكي ىذلا «جاوزلا الإ ةأرملاو لجرلا
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 وأ «جاوزلاب الإ لحم ال جورفلا نأ انيبم ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقلو ءرجأب اعتمتسم اهرجأتسيو ءاهيمري
 ىف مه نيذلا *نونمؤملا حلفأ دق» :نينمؤملا فصو ىف ىلاعتو هناحبس هللا لاقف ءناميألا كلمب
 *«نولعاف ةاكرلل مه نيذلاو #نوضرعم وغللا نع مه نيذلاو #نوعشاخ مهتالص

 ريغ مهنإف «مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ *نوظناح مهجورفل مه نيذلاو
 . ؟نوداعلا مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا نمف * نيمرلم

 جاوزلا ءارو ىغتبا نم نأو ؛نيميلا كلم وأ «جاوزلاب الإ جورفلا حابت ال هنأ ىف عطاق صنلا اذهف
 ٠١ ميِنأ داع جورفلا ىف ةعتملا ذختي ىذلاف ٠ نأ داعوهف نيميلا كلموأ

 وأ نادحخألا ذاختا ليبق نم الإ ةعتملا تسيلو «نادخألا ذاختا نع اعطاق ايهن ميركلا نآرقلا ىهن دقلو
 ام مكل لحأو# :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي ذإ «ىنآرق صنب تباث اهميرحتف ءانركذ امك «لئالخلا ذاختا
 نينصحم مكلاومأب اوغتبت نأ) تاقباسلا تامرحلا مكلت ريغ جاوزلا مكل لحأ ىأ «مكلذ ءارو
 ىلاعتو هناحبس هللا لوقيو «صنلا اذهب مارح نادخألا ذاخناف «نادخأ ىلختم الو «نيحفاسم ريغ
 اممف تانمؤملا تانصحملا حكني نأ الوط مكنم عطتسي مل نمو : ءامإلا جاوز نأش ىف
 ! نهلهأ نذاب نهوحكناف «مكناميإب ملعأ هللاو .تانمؤملا مكتايتف نم مكناميأ تكلم
 . « نادخأ تادختم الو «تاحفاسم ريغ تانصحم فورعملاب نهروجأ نهونأو

 لحأ مويلا) :يلاعتو هناحبس لوقيف ؛تايباتكلا ءاسنلا لح نايب دنع نادخخألا ذاخنا نع ىهنيو
 نم تانصحملاو ءمهل لح مكماعطو مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو تابيطلا مكل
 نهروجأ نهومتيتأ اذإ ءمكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو ؛تانمؤملا
 . «نادخأ ىذختم الو نيحفاسم ريغ نينصحم

 | ةم جاوز ريغ نم ارشاعتي نأ ىلع ةأرما عم قافتا وه ىذلا «لئالخلا ذاختا وأ نادخألا ذاخناو ظ
 . دحاو ءيش ةعتملاو وهو ءاقرتفا ةدملا تهتتا اذإف ءرجأب ةمولعم

 ظ :ةهتملا نع ملسو هيلع هلاعت هللا هلحص هبنلا ههن

 0 ءطق حيرص ةعتملاب نْذِإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع دري مل - 48
 عوضوم هل نوكي نأ بجي ىهنلا نأل ءاهنع ىهنلا نم اهب نذإلا اومهف نيذلا مهفو ءاهنع حيرص ىهن اهيف
 . اهب نذإ ناك اذإ الإ ةعتملا ىف ىهنلل عوضوم الو

 ةسمخ ىف كلذ دعب ىهنلا عباتت مث ءربيخ ىف ناك اهنع ىهن لوأ نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقلو

 | ىفو «حتفلا ماعو ,ةمركملا ةكم حتف ةوزغو كوبت ةوزغ ىفو ءءاضقلا ةرمع ىف اهنع ىهنف ىرخأ عضاوم
 ظ 5 11 يح

 ايوا ا يوب بواب جيوب امبابة وبر جيب يي و اج بمب اح اباجبلا



 راركتلا كلذ نأ انلقل اهب نذأ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأب رابخألا رفاضت الولو ؛عادولا ةجح
 نكلو .مهسوفن نم اهروذج علقل ديكأتلا ناكف «ةيلهاجلا ىف ةقيمع ةداع تناك ذإ «عنملا ديكأتل ناك
 ةديدشلا ةيدرفلا ةرورضب لب «ةقلطم ةحابإ ريغ نم نذل نيرمألا لبقتف «نذإلا لبق لعفلاب رابخألا ترثاكت

 هلوأ ىف ىهنلا نأ لوقن نأ حصيو . ةمايقلا موي ىلإ اهميرح ىف عطاقلا ىهنلا ىناثلا رمألاو ؛برحلا ىف
 . ةمايقلا موي ىلإ اخسان ايهن ناك كلذ دعب نم ىهنلاو .هلبق هل نذَأ نمل ناك

 ةصخر ال ىتلا ةميزعلاوهو طق هيف نذإ ال ىذلا ميركلا نأرقلا ىف عطاقلا ميرحتلا نايب كلذ قوفو
 . طق ةصخرل ةنظم الو «اهيف

 0 ىلإ ايدبأ امير ةمرحم اهنأ اعيمج ةنسلا ءاهقف عمجأ دقل .اهرمأ ىف كلذ دعب رظننلف -

 لاح ىف ةرورضلل اهيف صخرتي ناك امهنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع نأ ىور دقو ؛ةمايقلا موي
 ذإو «هبورح ضعب ىف ةبورعلا ةدشل اهب نذأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ليق ىنلا ىهو «برحلا

 هذهب ىتفي نأ نع ههجو هللا مرك ىلع هاهن دقلو ؛ةنيعم برح ىف كلذب نذأ هنأ فرعي مل ناك

 ؤرما كنإ) :سابع نبا ابطاخم لاقو ءاهنع ىهن دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ هل نيبو «ةصخرلا
 . ؛امهتمجر الإ نيعتمتسمب ىتوأ ال هللاوو - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهخسن دقل - هئات

 . كلتف ؛جاوزلا مهيلع رذعتي نيذلا بابشلا ةرورضل ةحابم اهنأ ةعامجلا ءاملع نم طق دحأ لقي ملو

 وأ ةمئألا يرن الو ءاهب نوتفي مهنم نيرخأتملا ىرن اننأ لوقنف ةيمامإلا ةعيشلا يف رظنن نأ يقب
 : مهل اهاعدا نم دجو نإو ءاهولاق ءايصوالا

 دبع وبأ مامإلا مهسأر يلعو نييدهملا ةعيشلا ةمّنأ نع يفنت يتلا ةيعيشلا ةيهقفلا رداصملا كل لقنتو

 : نيدباعلا نيز يلع نبرفابلا دمحم رفعج وبأ ميظعلا هوبأو «قداصلا رفعج هللا

 كرابت هللا يضر لاف «ةعتملا نع قداصلا رفعج هللا دبع ابأ لأس يفريصلا اماسب نأ يور دقف
 . انزلا اهنإ : هنع ىلاعتو

 يلاعت هللا يلص هللا لوسر لآ عمجأ :لاق هنأ قارعلا هيقف ديز نب يبحي نع يفاكلا يف ءاج دقلو

 . اهنع يهنلاو ةعتملا ةهارك ىلع ملسو هيلع
 انااا ا ل

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ
 تا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 "073 إن" إن تن ناوى ونال لن أ ونا إس تت نت زو ست تب تح وتو تن تت تا نت توت وكت توت وك سا تاو و ثوت و تن وت نت ون وو اوان زإ نيج ونا ان وا زن ناب حن جرت جيجا وو حج ضو يا و جو وو شوج يجر و سس و سو ست نجح حو
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 ىتح تام ام امهنع هللا ىضر سابع نبا نأ لاق هنأ ىرهزلا باهش نبا نع ىقهيبلا ىور دقلو

 هنأو ءاهيف سانلا رثكأ دقف ؛ةعتملا ىف لوقت ام :سابع نبال ريبج نب ديعس لاق دقلو ءايتفلا هذه نع عجر

 ةرورضلل الإ لح ال ةتيملاك ىهف الإو ءاذهب تيتفأ ام هللاو :سابع نبا لاقف ءاهزاوجب ىوتفلا كنع لقن
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأو «ةتيماك رارطضالا دنع اهرقأ نوكي ىتح اهحيبت ةرورض ىأ دج ال نحنو

 ؛هبلق ىف نيدلل ةجيرح ال نم ىعدي امك كلذ ىلإ مهثجلت بابشلا دنع ةرورض ال هنأب حرص دق ملسو
 (ءاجو هل هنإف ؛موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي ١:لاق دّقف

 .اهيف صحخرتوأ «ةعئملا غوست ةرورض ال هنإف احوتفم موصلا باب مادامو

 ىلع اولدتساو اهيف خسن ال هنأ اوعدا ةعيشلا ةمّأ رصع دعب اوءاج نيذلا ةيمامإلا ةعيشلا ءاهقف نإو

 : ىنأي امب اهئاقب

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقف ؛عامجإلاب اهب نذإلا تبث هنأ : الوأ
 دقو «هيلع عمجما رمألا ضقنت ال ىهو «داحأ رابخأ خسنلا اهيف تبث ىتلا ةلدألا نإو ءاهب نذأ دق ملسو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر صخر :لاق هنأ نيحيحصلا ىفو ءاهب ىتفأ هنأ دوعسم نبأ نع ىور

 لحأ ام تابيط اومرخت ال اونمأ نيذلا اهيأي ) :ىلاعت هلوق أرق مث ءءيشلاب لجأ ىلإ ةأرما حكنن نأ انل
 .«مكل هللا

 9 امنإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاوقأ ىف تدرو ىتلا خسنلا تارابع نأو

 ا . قالطلاو ثاريملا

 ١ ىلع لدت <« نهروجأ نهونآف نهنم هب متعتمتسا امف ) : ىلاعت هلوق نإ اولاق : ايناث
 ش٠ .« مكل هللا لحأ ام تابيط اومرحت ال اونمآ نيذلا اهبأي ) :ىلاعت هلوقو ؛اهتحابإ

 اوهر ؛ءايصوألاو ةمئألا دهع دعب ءاج وهو ءهليصفتو هتلمج ىف حيحص ريغ مالكلا اذه نإو

 ظ : هوجو نم لطاب
 | نكي ملو ءراثأل بترملا حيحصلا حاكنلا ماكحأ نايب ىف ىه اهوقاس ىتلا ةيآلا نأ : اهلوأ

 أ تمرح# : ىلاعتو هنحبس لوقي ذإ «تامرحل ةاهنل ناب اهنأل «حاكتلا اهعوضوم امنإ ,ةعتلا اهعوضوم
 دا مكلذ ءارو ام مكل لحأر» ىلا وق ىلإ [.. مكتاوأو مكنانبو مكناهمأ مكيلع
 لولاملا اذه فرعي «نيجوزلا عاتمتسا وه عاتمتسالاف 4 نيحفاسم ريغ نينصحم مكلاومأب اوغتبت

 الوط مكنم عطتسي مل نمو: كلذ دعب لاق ىلاعتو هناحبس هنإف كلذ قوفو ؛ةيبرعلاب مالإ ىندأ هل نم

 هلوق ليلدبو ؛«تانمؤملا مكتايتف نم مكناميأ تكلم اممف تانمؤملا تانصحملا حكني نأ



 بجوي اناصحإ بجوت ال ةعتملا نأ كش الو «نيحفاسم ريغ نينصحم) :ميركلا صنلا ىف ىلاعت
 .مجرلا

 اهنأب نوققحما لقي ملف ءأطخ اهتحابإب ريبعتلاو ءاهتحايإ ىلع دقعني مل عامجإلا نأ : ايناثو
 هنإف نذإلا امأ «لعفلا ىف ىتاذ رمأل نوكت ةحابإلا نإف ؛ةتيملا لكأب نذأ امك ؛اهيف نذأ امنإ ةحابم تناك
 . ريبعتلا ىف ذ حماستلا ليبق نمف ةحابإلاب ةمئألا ضعب ربع اذإو «نذإلا تغوس ةرورضل نوكي

 عضوم الف اهخسن ىلع اوعمجأ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىهن دعب نم ءاملعلا نإو
 0 ءطقف ةيبرحلا ةرورضلا لاح ىف اهب نذأ هنأ سابع نبا نع رْثُأ دق ناك اذإو ؛عامجإلاب لوقلل

 . ملعأ ىلاعتو هناحب هّللاو «هيأر نع عجر هنأ

 نيب اهتحابإ ىلع دقعنا عامجإلا نأ - مهدنع ءايصوألاو ةمئألا رصع دعب ىأ - اولاق دقلو
 لاقي الف ءاهتخسن ىتلا ىه اهب تنذأ ىتلا لدألا نأ مهل لوقنو ' «خسنلاب ةنسلا لهأ درفناو ةنسلاو ةعيشلا
 . نيرمألا ىف ةمزلم ةلدألاف خسنلا ىلع عامجإ م دعو ؛نذإلا ىلع عامجإ

 مدلاو ريزنخلاو ةتيملاك ةمرحم اهناذ ىف اهنأل لب ءداحأ ربخب نكي مل خسنلا توبث نأ : اهئااثو
 مهجورفل مه نيذلاو) : ىلاعت هلوق ىف «ميركلا نآرقلاب تباث كلذو «هب هّللا ريغل لهأ امو ءحوفسملا
 دكٌوملا نم هنأل ءميرحتلا تابثإ ىف ةعطاق يلع تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ *نوظفاح
 الو قالط اهيف ىرجي ال هنأ ليلدب ةجوز دعت ال ىهف ؛ةيجوز ةقالع تسيل ةعتملا ةقالع نأ هيلع قفنملا

 . لاصفنالا لاح ىف الو توملا لاح ىف ال ؛ةيجوز ةدع الو «ثاريم

١ 

 ٠ش

[ 
.٠ 

 هللا ىلص ىبنلاو ؛كلذك الإ تسيل اهنأل اهميرخم ىلع لدي رركتملا نادخألا ذاختا نع ىهتلا»
 ءاملعلا لاق دقو ؛ماع ًادبمك اعطاق امير مرحنا ةفلاخم ىف . .ةرورضل ناك اهب نذأ امدنع ملسو هيلع ىلاعت اعت

 ١
 ى |

 ظ
 ظ

 . تاروظحما حيبت تارورضلا ةدعاق :كلذ ىف

 اوبرشأو «مالسإلاب سانلا سنأتسا ل ةرورض برحلا لاح ىف ةرورضلا لاح ىف نذالا خسن لقو

 . ناميإلاب سفنلا طبضو ربصلا اودوعو هبح

 نونمؤملا ناك املف «نادخألا ذاختا عون نم انررق امك ىهو ةيلهاجلا اياب نم ةعئملا نأ حلا ىفو
 روع يل ا هر

 لك نورضحي ارئاك 7 ؛نيقباسلاو راصنألا نيلوألا ا دحأو ىلعو رمعو 78 ىباك ا
 1011111010111101010101122222000001010000000كك ا

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ
 تاتي ايي يااا يايا امييين اها نانا جا اااةناطلاابلا



 ىهنلاف مالسإلا ىف مهل مدق ال نمم وأ بارعألا نم ةبوزعلا اوكش نيذلا لعلو ءايوقأ اوناك عيمجلاو «بلاط
 ملسلا لاح ىف دحأ اهحابأأ نيدحتم لوقنو «ةنسلاب تباث ةرورضلل نذإلا خسنو ميركلا نآرقلاب تباث اهنع

 ' هللاب الإ ةوق الو لوحالو ؛تامرحلا حيبي هنال مهمالك غيلبتل هدنع قئاقحلل ةمرح

 : نيرمأل كلذو ؛لطاب ءاعدا ,داحآ ربخ خسانلا ثيدحلا نأ ءاعدا نأ : اهعبارو

 لب ءادحاو هلقان نوكي نأ ليحتسمف «فلأو ةسمخ نم رثكأ هاقلتف شيج ىف هلاق هنأ (أ[)

 كش ال لطاب ةيداحآلا ضرفف ءاهلك ةمألا ىلإ عمجلا اذه هلقنو «بذكلا ىلع هؤطاوت نمؤي هلقن ىذلا
 . كلذ ىف

 00 ىلع ىدهلا

 . مهنم دحأ نع لقني مل مهتغل ىف ءايصوألا وأ «ةعيشلا ةمّنأ نأب انه لوقلا رركنو

 : نيتملكب هتاذ ىف دساف رمأ ىه ىتلا ةعتملا ىف مالكلا متخنلو

 حصي الو ) ىنآرقلا صنلا ىلإ تفتلن مل اذإو مارح ميركلا نآرقلا مكحب ةعتملا نأ : امهالوأ
 ءاحابم ناك هنأ لاقي ال ؛مالسإلا همرحيو ةيلهاجلا ىف هب الومعم نوكي ام نآل ةحابم نوكت ال ( كلذ

 ناك ميرحتلا لبق هنإ لاقي لب تلال در اجيت هتاذ ىف نكي مل هنأ ىضتقت ةحابإلا نال مرح مث

 امع هللا افع)» هنوحيبتسي ةيلهاجلا لهأ ناك دقو ؛همرحي اميف ريبعتلا ناك كلذكو ءوفع لحم
 . ؟فلس

 لك نم جاوزلا ىنعم نع اهب ىأني امم ةعتملا ةحص طورش ىف ةعيشلا هطرتشي ام ركذن : ةيناثلا
 5 انكرو اطورش اهل اوركذ دقل ؛هوجولا

 : ةثالث ىهف طورشلا امأو «لوبقلاو باجيالاإوهف نكرلا امأ

 ةرجألا ركذت مل اذإ ةراجإلاك «ةعتملا دسفت رجألا ركذي مل اذإف «ةرجألا وهو ءرهملا ركذ : اهلوأ
 . ءاوس ىلع ةمدخلل اهتراجإك ةعتملل ةأرملا ةراجا اهتقيقح ىف ىهف «ةراجإلا دقعنت ال
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 قي اة ياي اوي يري ا

 ااا ا0ا0ا0ا060ةيةا0ا0ا060ا606060ا060اة6ة0ةا460ةا0ا0اة09اة0ا9اة0904ة09ة0ة90ةا09ا090ةا0ا0ة0اة060ة0ا0ة0ة0ا9ا0ة0ة06ا060ا0ةا0ا06060ا060اة06060ة06060ة09060ة0ة06ا0ة0ة0ة0ا0ة0ة0ة0ة0ة0اة09اة90ة0ة09ا0ا0ا0ا0ا0ااااااااا ا



 وأ دحولا ريجألاب ةصاخلا ةراجإلا ىف هنم دبال كلذو «ةدملا وأ لجألا ركذ : ىناثلا طرشلاو
 ريغ نم قلطت ملو ةمولعم ةدمل ةراجإلا تناك اذإ دحولا ريجألا ىف طرش كلذ نأ ديب «صاخلا ريجألا
 ةراجإلاو ءرهش لك وأ ءاذك عوبسأ لك وأ ؛موي لك ةرجألا نوكن نأ ىلع ةدم ريغل هرجأتسي نأك نامز
 . ةدملا عومجم ىلع اهيف ةرجألا نأل ,ءكلذ نم صخأ ةعئملا ىف

 اهسفن مدقت مل اذإف «ةدملا لوط اهنم هنكمت نأ ةلماك ةرجألا ةأرملا قحتست ىكل طرتشيو : اهثلاث
 ءاهنكسيل اراد رجأتسا نم كلذ ىف اهلثمو ءاهرادقمب ةرجألا نم صقني هنإف ءاهيلع قفتملا ةدملا نم ةرتف
 .اهيف عافتنالا رذعت ىتلا ةرتفلا لباقي ام ةرجألا نم صقتني هنإف «ةدم اهيف نكسلاب ع افتنالارذعتف

 بسنلا ىفن اذإف «يفنلا لبقي هنكلو ءهبسن تبثي اهترمث ءيجي ىذلا دلولا نأ اهماكحأ ىف اولاقو
 ةجاح الو «هب مهبسن قحلي نم دجوي ال ذإ ءمهل ءابآ ال نيذلا دالوألا رثكي كلذبو «ناعل ريغ نم ىفتتنا

 . ةيجوز الو ةيجوزلا مايق لاح ىف ناعللا ذإ بسن ىفن ىف ناعل ىلإ
 تناكذإ امامت ةراجإلا ةدم ءاهتناب ةدملا ىهتنت امك «ةدملا ءاهتناب متي اهيف لاصفنالا نأ انركذ دقو

 ثراوت ال اضيأو ؛تاراجإلا رئاسك اهمكحف ءةأرملا عضبل ةراجإ ىهف ؛ةمولعم ةدمب ةردقم ةصاخلا ةراجالا

 . اموي نيعبرأو ةسمخخ ىلع ديزت ال ثيحب نيتضيحب محرلا ءاربتسا اهتدعو ءامهنيب
 ىف قيبطتلل ةحلاص ىه لهف ةمولعم ةدمل ةأرملا عضب ةراجإ قدأ ةرابعب وأ «ةعتملا ىه هذه سانلا اهيأ

 لوزنلاو ءاهل ناهتمالا دشأ اهيف لب «ةأرملا ةماركب قيلت ال اهنإ «ليحتسم وهو ءاهتحص انضرف نإ انرصع
 . نيييعرشلا ريغ دالوألا رثكت ىه مث «عضرملا نود ىهو اهفرش ىف رجأتست ىتلا مداخلا ةبترم ىلإ اهب

 . ريكفتلل عضوم ةمث ناك نإ سانلا اهيأ اوركف

 . قداصلارفعج هللا دبعوبأ هنباو «رقابلا دمحم مامإلا لاق امك انزلا اهنإ

 ءاوجورتي مل نيذلا ءانبابشل عرشلا ةحابإ ريغب اهحيبن «ةريطخلا ةيعامتجالا رارضألا هذه عم لهف
 رشعماي ١ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص نيمألا لوسرلا هلاق ام انبابشل لوقن الو «ةرسألا ىلع ىضقنو

 هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو رصبلل ضغأو ءجرفلل نصحأ هنإف جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا
 ظ . (ءاجوهل |

 اذه ىف نيلاعتملا نيقهيفنملا ىلإ اوعمتست الو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرو هللا اوعيطأ سانلا اهيأ ظ
 بهو ءانتيده ذإ دعب انبولق غزت ال انبر# ليبسلا ءاوس ىلإ ىداهلا وه ىلاعتو هناحبس هّللاو «نامزلا |

 .«ةمحر كندل نم انل |

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ
 ووو وو وا ااا ا اه يي نا اي يي لوا ةلا خالط



 عوسيبلا ابر ميرحت
 ةوزغ ىف احضاو ناك هقيبطت نأ وأ «ربيخ ةوزغ ىف ناك عويبلا ابر ميرحم نأ تبث - هدا

 ؛اهب نامزلا ىف انرتقم وأ ربيخ > ةوزغ ىف ناك قيبطت لوأ ىرن انكلو 0 (ربيخ

 ىتلا ةيفيلكتلا ةيلمعلا ماكحألا نم «هل انهبنت اميف انملكت امك ؛ ؛اهيف ملكتن نحنو هركذن نأ انيلع قحف

 . لبق نم اهانركذ ىتلا تاوزغلا ءانثأ ىف ترهظ

 > : لوقن ربيخ ةوزغ ىف عويبلا ابر مير ىف ركذ ام نايب ىف ضوخن نأ لبقو

 ىمالسإ ىفرع ىناثلاو «يوغل امهدحأ «نيقالطإب قلطت ةيعرشلا ماكحألا ىف ابر ةملك نإ

 . نافلتخم نازيامتم نامسقلاو «ىهققف ىحالطصا

 نيدلا ىف ديزيو «أئيد ضرفي نأب نويدلا ابر وهو ةيلهاجلا ابر وه ىوغللا لوألا مسقلاف

 ةينآرقلا تايالا تلزن ىذلاوهو . ابرلا ىه ةدايزلا هذهو ؛ «لجألا ريظن ىف نوكت ةدايزلاف لجألا داز املك

 هطبختي ىذلا موقي امك الإ نوموقي ال «ابرلا نولكأب نيذلا) :ىلاعت هلوق لثم ىف هميرحتب

 | مكلف متبت نإو» ىلاعت هلوق ىلإ «ابرلا لثم عيبلا امنإ اولاق مهنأب كلذ «سملا نم ناطيشلا

 ٠ .« ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو #نوملظت الو نوملظت اِل مكلاومأ سرءر

 ا قرفي نمو ؛لالغتسالا وأ كالهتسالل ضرقلا ناكأ ءاوس ؛ ماع ابرلا نم عونلا ده ىف ميرحتلاو

 . هيلع لدتامك ال ؛ىوهي امك ةينآرقلا ماكحألا رسفي امهنيي

 وهف ءابر هأمس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأل أبر وهو ؛عويبلا ابر : ىناثلا مسقلا

 ةضفلاب ةضفلاو («ليب ادي لثمب الثم بهذلاب بهذلا ) فيرشلا ثيدحلا هيف ءاج دقو (ةيفرع ةقيقح

 لثمب الثم حلماب حللاو «ديب ادي لثمب الثم ريعشلاب ريعشلاو ؛ديب ادي لثمب الثم بلا بلاو ديب ادي لثمب الثم

 . (يبرأ دقف ؛دازتسا وأ داز نمف ديب ادي

 هلل كلف: ىلا طاق ءابر وهف ابر هامس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ اذه نم ىرنو

 1 هيف لوقلا ضعبي ب ملكتن نأ انل قحف «ربيخ ةوزغ ىف ابرلا نم عونلا كلذ ملسو هيلع ىلاعت

 هنأ طيسق نب هللا دبع نب ديزي ىنثدح : قاحسإ نبا لاق : ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف ءاج دف

 ا وا و جو و 0

 ا ا ااا 00 ل 1 كتبا

 2-3-5 ثلاثلا ءزجلا
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 يا يب بي هيج محب ناعما
 يك جالا

 لوتس ص تو و تر نر سا سدر سرر رج و
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 4 امور وو وو جو ووو ووتر جور وحج وش وشوش دن ند “د

 نإف ؛لثمب الثم ةضفلاب ةضفلاو «لثمب الثم بهذلاب بهذلا عابي نأ ثيدحلا ىنعم نأو
 بعذاب عايف جلا فلاتيذأ بجي لبا عيبلا حصي ال هنإف «نيعلا بهذلاو ربتلا نيب ةلئامملا ترذعت
 .ةبجاو ريغ لاحلا هذه ىف ةلئامملا نأل بهذلاب ةضفلا ربتو «؛ةضفلاب

 ثيداحأ ىف كلذ دعب ءاجو ةضفلاو بهذلا نم معأ وهو قباسلا ثيدحلا كلذ دعب ءاج دقلو

 را نأو ليجأتلا حصي د الو «تباث لاحلا ىف ضبقلا طارتشا ىأ ديب ادي لثمب الثمرمتلاب رمتلا ىرخأ

 ظفاحلا خيرات ىف ءاج دقف «ربيخخ ةوزغ ىف تبث لقو ؛انصألا هذه نم ديجلا ليبس ىف فعاضي ال

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ةريره ىبأو ىردخلا ليعس ىبأ نع فور ىراخبلا نأ ريثك نبا

 ؟ اذكه ربيخ رمت لكأ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «بينج رمتب ءاجف «ربيخ ىلع الجر لمعتسا
 نا ناو لاقف

 : ةثالث 7 ىلع لدي حيحصلا ثيدحلا اذه نإو

 . اهميرخت ءادتبا ناك هلعلو هربيخ ىف ناك عوببلا ابر قيبطت نأ : اهلوأ
 دنع ةقرفتلا هله نوظحالي اوناك كلذلو ( هنود ةريغ نأو ءديج حلب بينحلا نأ ؛ اهيناثو

 عيبلا نع ىهن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإو ,ةثالثب نينثالا وأ ,هفعضب لدابي بينجلاف «ةعيابملا

 نم اهريعو ؛تاياورلا ضعب ىف تيزلاو ؛ ,حلملاو ؛ةضفلاو بهذلاو ريعشلاو ربلاو رهتلا ىف ةلئامملا ريغب

 ::ةنانوعطلا
 نزولا وأ ليكلا ىف لئامتلاب الإ اهيف عيبلا حصي د ال ىتلا ءايشألا هذهب لماعتلا ىف قيرطلا : اهنلا

 أديج هنمثب ىرتشيو ءءيدرلا عيبي نأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هنيب دق ؛ةدوجلا ىف اهفالتخا دنع
 :لاقو ني هللا ىلص ىبنلا ىلإ ءاج الجر نأ هانعم ىف ىور ربيخ ىف ءاج ىذلا ثيدحلا اذهو
 ابطر رتشاو ءرسبلا عب :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل لاقف ءابط :ةليراووسي دنع

 هب لدبتسا هنأ رسبلا بحاص ةدئافف ( هريغل ةدلئافو «رسب هدنع نمل ةدئاف اهيف ةيوبنلا ىوتفلا هذهو

 نم لكأي نأوهو «ثلاثل ةدئاف كانهو «هيغتبي امبرو «رسبلا ذخأ هنأ ىرتشملا ةدئافو ؛ههبشي ام وهو ءابطر
 . الماك انامرح حلبلا نم مرحي الف ؛ءبطرالو رسب هلئنع سيل

 : نيعوضوم لامجإلاب ضرغتلا ناد 2 رييخ ةوزغ ىف هقيبطت ءاجإ ىذلا ربخلا اذه كرتن نأ لبقو

 ا هذه ريغ ىلع صنلا اهيف قبطي نأ نكمي ىتلا ةيسايقلا ةلعلا ىناثلاو ؛ميرحتلا ةمكح امهدحأ .
 : تاعيبملا نم
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 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ يحج
 نيك خخخ خخخ حاحا



 لثملاب الإ اهيف عويبلا ميرحت هف ةمكحلا
 اهلئامي امب الإ اهعيب حصي ال ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ركذ ىتلا ءايشألا هذه نإ- هد ؟

 الإ اهعيب عنمو «ةايحلل تايرورضلا نم ىه ءةضفلاو بهذلاو «حلملاو ءريعشلاو حمقلاك ءانزو وأ اليك
 اذإ هنإف «طقف اهل نيكلاملا ىف اروصحم لدابتلا نوكي اليكل عنملا امنإ ءديب ادي ةضوبقم نوكت نأو ءاهلثمب

 نإف ' «حلملاو رمتلاو ريعشلا كلذكو ءيدرلا فعض لباقم ىف نوكي ديجلا نأ هيف اظحالم ربلاب ربلا عيب غاس

 ال نم اهنم مرحي نأ ىلإ كلذ ىدؤي دقو ءاهريغ نود اهنوكلمي نيذلا ىلع اروصقم نوكي اهيف لدابتلا

 نوكيف ءاهيلإ نورطضم مهو نوكلمي ال نمع اهزاجتحا ىلإ «ىدؤي دق كلذ نإو ءاهنوكلمي الو اهنوجتني
 . ميقتسملا ساطسقلاو لدعلاب سانلا نيب جاتنإلا عيزوت

 اهكالم نأ ذإ «سانلا ىدل ةرفاوتم تاوقألا نوكتو «هعئارذ دسي وأ راكتحالا عنمي كلذ نإو

 . مهتاجاحل ابلط اهونرتخي الو ءاهوعيبي نأل نيرطضم نونوكي
 ىف عفانملا موقت امهبو «ءايشألا ميق سايقم بهذلا لازي الو اناك «ةضفلاو بيهذلا نيدقنلا لإو

 تلتخاو «نيزاوملا تبرطضا راجمالل اعضوم ىدقنلا سايقملا ذختا اذإو «تاوقألاو باوثألاو تارمثلا

 «بهذلا نم سانلا لل نأ تقو نآلا هأرت ام كبسحو «ةيداصتقالا تابارطضالا تناكو «سيياقملا

 قاروألا فعض نم لماعتلا بعصو دامت تاقالعلا هيف تبرطضا لقو ؛يقرولا دقنلا اهب اولدبتساو

 دقلو .ىرخأ ضرأ ىف اهسدكتو هللا ضرأ نم ضرُأ ىف قاز رآلا بلج رذعتر راَجمالا بعص امث اهتوقو

 «ريعشلاو ربلاو ةضفلاو ءديب ادي لثمب الثم بهذلاب بهذلا ثيدح نأ امنوا نم باتكلا ضعب ىعدا

 «راجالا نع برعلا اودعبيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع دوهيلا هعضو دق تاموعطملا نم اهريغو

 ظ ٠١ مهيديأ ىف ةراجتلا ىقبتو

 : ةيتألا هوجولل ؛قئاقحلا هربت ال مالك كلذو

 نحل ثيداحألا لح نع جرخي داك ىتح ؛حاحصلا لك هتور ابرلا عويب ثيدح نأ اهلوأ

 ال ةيوذكملا ثيداحألاو « ؛لوبقلاب اهلك ةمألا هتقلت روهشم ضيفتسم هنأ لك ْوملا نمو «رتاوتملا نم برقي ام

 . ةرهشلاو ةضافتسالا نم فصولا كلذ اهل نوكي نأ نكمي

 كلذو «ربيخ ىف هقيبطت هريغو ىراخبلا ىورو «ربيخ ىف قبط هنأ تبث ثيدحلا اذه نأ : اهيناث

 نيعراز اونوكي نأ الإ لمأ مهل نكي ملو «ةوق مهل نكي ملو اكد دوهيلا وصح هيف تكد ىذلا تقولا ىف
 اوناك لب «راجتالا اهب نوعيطتسي ةوق مهل نكي ملو «راجشألا رئاسو «ليخنلا نوحلصيو هريرتنإ هرارغ
 .نوهتشي ام نيبو مهنيب ليحف «كلذ ريغ نوديري اوناك دقو «نيفعضتسم ءالذأ برحلا ةجيتن
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 ةدعاملاب لمع ءأوس 3 نينمؤملا ل 1 ةقبطم ىهو 0 3 5 هلو 0

 . ؛انيلعام مهيلعوانلام مهلا ةلداعلا ةيمالسإلا

 : ةيوبرلا لاومألا هف سايقلا ةلغ
 الثم الإ عيبلا نالطب ىف ةيناسنإلاو ةيعامتجالا ةحلصملا ىهو «ةمكحلا ىه ٠ هله - هم'؟

 هن ل ؛ةلولعم اهيف لضافلا مير تركذ ىتلا لاومألا هذه نإو ديب ادي لثمب

 ىذلا اهانعم هيف قّمحتي امن اهريغو «ةرذلاو «تويزلاك ا رااالا

 ةياغو ؛مكحلل ابسانم افصو نوكت ىتلا ةتباثلا ةحلصملا ىه ةمكحلا نأ ةمكحلاو ها

 . ىفيلكتلا رمألا هيلع ىوتحا امم فلكم لا اهفرعتي هل
 ةمكحلا تناكو ؛فيلكتلا هب ءاج ىذلا رمألا ىف ققحتي ىذلا طبضنملا فصولا ىه ةلعلاو

 . ةلعلا ىه ىتلا ةحلصملل ءاعو نوكت ةلعلا نأ ؛طابضنالا وه امهنيب قرفلاف ءابلاغ هيف ةققحتم ٠

 ىلع صوصنملا رومألا ىلع اهمكح ىلع صوصنملا ريغ رومألا نوسيقي نيذلا ءاهقفلا قفنأ دقو
 ةفلتخم تاياورب ةيورملاو «ةروك ذملا فانصألا ميرُخ ىف دراولا فيرشلا ثيدحلا ىلع أوقفتا ٠ ءاهمكح

 (سانلا تالماعمب ةقلعتملا رومألا لك كلذكو ؛هعضوم ىلع اروصقم ايدبعت اصن سيلو ىنعملا للعم

 ىف ميرحتلا ةلع نأ ىلع ءاهقفلا قفثا دق «ةلعلا هيف تبثت عضوم لك ىف تبثت ىأ ةللعم صوصنلاف

 الام ىلبت نازي هنركو ةينمشا وه ديد لدا ةلاهن عيالذأإ ةشفلاو بعذل 0 ش٠

 ةلع : 0 ءادنوف ىف يعل لع ىف لقلت ني نالخال لك: ٠
 داحماو ليكلا داحمال ؛ديي ادي لثمب الثم ةرذلا ةرذلاف ؛' سنجلا داحناو نزولا وأ ليكلاب ريدقتلا داخل ميرحتلا ٠ْ

 ىف كلذ لكو تي لحأ أ ليجأت مرحيو ؛ ؛لضافتلا مرحي ذكنيحو «تيزلاب تيزلا كلذكو ؛سنجلا 5

 زوجي ليجأتلاو لضافتلا نإف ,هوحنو ديدحلاك اهيف توافتلا فرعلا رقي ىتلارومألا ٠.

 رظن ىعفاشلاو « رمألا ني ماج نركي أ اصب اها انا ار علا وكت نأ كأ ةفينح وبأف ٠ْ
 ىلإ ىدؤي هيف لضافتلا ذإ ءاموعطم هنوك لضافتلا عنم ىف ةلعلا لعجف ءاموعطم هنوك ىلإ نامثألا ريغ ىف 0

 عييي نأب ءاهب لماعتلا ىف لضافتلا اهيف ىرج اذإ هنأل ؛ ,اهيلع نيلوتسملاوأ اهيجتنم دي ىف ةمعطألا ركتخم نأ

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ
 كياني تحتج يحتج ا واتا ناي انا ا تاما تاتا عااخلالا



 اذإ هنأو ءطق رب هدنع سيل نم هذخأي الو ربلل نيكلاملا نيب لماعتلا ناك ءديجلا ربلا فعضب ءيدرلا ربلا

 هنإف «ءيدر الو ربلا نم ديج هدنع سيل نم لكأي نأ دبال ناك ؛ءيدرلاب ديجلا ةلدابم ىف لضافتلا عنتما

 0 . مورحنأ دي ىف ماعطلا عقيف «سكعلاوأ اديج ىرتشيل ءيدرلا عيبي نأ ذئنيح مزلي

 ابر لضافتلا ىمسيو «ءاسنلا ابر ليجأتلا ىمسيو «ةدايزلا تعنمو ليجأتلا عنم سنجلا دحتا نإ هنأو

 نيدقنلا ىف ليجأتلاو لضافتلا عنم ببس نأ ىف ةيفنحلا عم دحتي وهو ؛يعفاشلا هلاق ام اذه ءلضفلا .

 عابت ةعلس نوكت نأ حصي الف «لاومألا ىف ةيلاملاو ميلا سيياقم اهنأو «ةينمثلا وه ةضفلاو بهذلا

 ىلع بترتي أمو ,ةيدقنلا قاروألا ىف نآلا ىرنامك «نازيملا برطضا الإو «راجمالا اهيف ىرجيو ىرتشتو

 لضافتلا مير ىلع صوصنملا رومألا ىف ميرحتلا ىف ةلعلا نأ «ةيكلاملا قاذح نم ةفئاط تلاقو

 نم نوكتف ءراخدالل ةلباق نوكت نأو ؛تاموعطملا نم نوكت نأب ءراخدالاو معطلا ىه اهيف ليجأتلاو

 هكاوفلاو «ةمعطألا نم اههبشي امو «حلملاو ءرمتلاو ريعشلاو ربلاك راخدالا اهدسفني ال ىنلا ةمعطألا

 ١ هوحنو بيبزلاك ءرخدت ىتلا ةففجملا

 نم راكتحالاو ؛ميثألا راكتحالل ىدؤي نيزختلل ةلباقو ؛ةمعطألا نم اهنوك نأل كلذو

 .ةدح اهديزيو تامزالا بابسأ

 دبال عوييبلا ابر وهو ءاهنابإ ىف لزنف «ربيخ ةوزغب هميرخت نرتقا ىذلا ابرلا ىف مالكلا كرتن نأ لبق
 .اهلوح ىرجيامو ءاهب نرتقيامو ؛عئاقولا ىلإ راظنألا هيجوت ىه ةثالث ارومأ ركذن نأ

 ؟ربيخ ىف عويبلا ابر يرحم ناك اذا سفنلا ىف لوجي امع ةباجالا وه : تاهيبنتلا هذه لوأ

 ؛ ىلاملا لدابتلا اهلظ ىف ىرجي ىتلا ةيلاملا تاقالعلل ةبسنلاب اديدج احتف ناك ربيخ حتف نأ .. ةباجإلا كلتو

 . برثي ىف اريثك ىرخج نكت ملو ةاقاسملاو ةعرازملا ةيعرش اهيف تناكف

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا همرح دقو ؛ةمعطألا ىف راكتحالا ىلإ ىدؤت ىتلا عويبلا مير :اهيناثو

 ةوزغب حتفنا ةراجتلا باب نأل ,قلطملا راجتالل ةعضاخ ريغ ةنيعم الاومأ لعجف ءاعطاق امير ملسو هيلع

 ١ راكتحالا ىلإ ىدؤي ال راطإ ىف هلعج نم دبال ناكف (ربيح

 نأ املسم عسيال هيف كشال مارح ةيلهاجلا ابر وأ نويدلا ابر وهو ىوقلا ابرلا نأ :ىناثلا رمألا

انيقيو ايعطق تبثت ال ثيداحأ ىهو ؛هيف ةدراولا ثيداحألاب الإ تبثي ملف عويبلا ابر امأ «هركني
 تبثت نكلو ء
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 ادنسم لوقي ناكو «تبثي مل هنأ لوقيو «عويبلا ابر ركني هنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا ناك دقلو
 دمحأ مامإلا لكس دقلو « ةيلهاجلا ابروهو ؛ةئيسنلا ابر ابرلا امنإ 7! ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوقل
 ىف لجألا ىف هديزيو انيد لجرلا ىطعي نأ :لاقف ؛هلهجي نأ املسم عسي ال ىذلا ابرلا ام : لبنح نبا
 : مالسإلا نع اجراخ نوكي ةرورضلاب نيدلا نم ملع ارمأ ركني نم نأو ؛نيدلا ىف ةدايزلا ريظن

 ؛هللا لزنأ ام ريغب اومرحو اوللحو ءابرلا ىف اوبتك نم نيريثك نأ فسألا عم هنأ : ثلاثلا رمألا
 الالض سانلا اولضأو ؛مهسفنأ ىف اولضو ءابرلا مهف مهنع لضف ؛ميركلا نارقلاب تبث ىذلا ةيلهاجلا ايرو «عويبلا اير نيب اوطلخ نم «سانلا مامأو هللا مامأ مهلاوقأ نع نيلوئسم مهلعجم بصانم اوغلب نم مهنمو
 امب اوقاعتيل اهوكرتف «ملعلا بابسأ مهيديُأ نيب تناك لب ءاهيف نورذعي ةرورضل مهلهج نكي ملو «اديعب
 . هّللا ىضري الو سانلا ىضري

 ةسيزجلا ةيعرش
 اهنأ حيحصلا ىف ءاج دقف ؛ربيخ دعب اهحتف ناك ىتلا ءاميت ىف ةيزجلل قيبطت لوأ ناك -1

 ةيزج ىهو جارخلا اهضرأ ىلعو «سوءرلا ةيزج اهلهأ ىلع ناكف ءاهلهأ ىلع ةيزجلا اهيف تضرف
 نونمؤي ال نيذلا اولتاق ١ : ىلاعتو هناحبس هللا لوقي ذإ رركلا نآرقلا صنب تضرف ةيزجلاو «ضرالا
 ىتح قحلا نيد لونيدي الو ؛هلوسرو هللا مرح ام لومرحي الو رخآلا مويلاب الو هّللاب

 لب نيدرمتم ريغ ىمالسإلا مكحلل نوعضاخ ىأ «نورغاص مهو ءدي نع ةيزجلا اوطعي
 ؛ءاميت مالستساو ؛ رقلا ىداوو ربيخ لاتق نإو «نيملسملا ىلع ام مهيلعو نيملسملل ام مهل «لوجمدنم

 . ءاميت ىف تناك تضرف ةيزج لوأ نأ رهظي هنأو ؛نوعئاط نوعضاخخ مهو ؛دي نع ةيزجلا
 «لالذإلل تسيل اهنأ لوقن ؛ ةيزجلا يف ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا هلمع ام ركذن نأ لبقو

 :نيرمأل ىه امنإ « نورغاص مهو ظفل رهاظ نم سانلا ضعب زيخا امك
 نيريغم الو «مهنيد يف نيراضم ريغ نيملسملا مامإو ءملسملا مكاحلل ةعاطلا راهظإ : امهلوأ

 / اهرمأ ىف نيقهرم الو ؛ةينيدلا مهئدابمو مهدئاقعل

 ءانب ىف اهب اومهسيل ةيلام ضئارف نم نيملسملا يلع ضرفي ام لباقم يف نوكت اهنأ : امهينا
 اهقرفتو ءاهعمج يتلا يه ةلودلاو ةاكزلا ِءادأ مالسإلا مكحب هيلع ضرفي ملسملاف ,يمالسإلا عمتجما

 نباو هللا ليبس يفو نيمراغلاو «باقرلا يفو «مهبولق ةفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلا يلع
 . ةلودلل ةماعلا قفارملاو حلاصملا لكو :داهجلا لمشي يلاعت هللا ليبس يفو «ليبسلا
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 ةيدفو «راهظلاو ءأطخلا لسقلاو ناميألاو روذنلا تارافكو رطفلا ةاكز كلذك ملسملا ىلعو

 . عمتجما ىف رقفلا تافأ جالعل فرصت مراغم هذه لكو ؛هترافكو مايصلا

 لباقت ضئارف مالسإلا لظ ىف شيعي ىذلا ملسملا ريغ ىلع ضرفي نأ بجوي لدعلا ناكف

 لظن ىتلا ةيمالسإلا ةلودلل ةماعلا فراصملا ىلع اهنم فرصي «جارخلا ناكو «ةيزجلا تناكف «كلذ

 نم «جارخلاو ةيزجلا لام تيب نم دست ةمذلا لهأ تاجاح تناك كلذلو ءءاوس ىلع ىباتكلاو ملسملا

 ميلستو ةعاط نكلو .لالذإ هبش الو « هيف لالذإ ال لداع رمأ اهنإو «ةيزجلا تضرف نيرمألا نيذه لجأ

 . نيدتلا ةيرح عم اهماظنو ةلودلل عوضخو

 هقيبطت لوأ ناكو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هقبط امك ةيزجلا ماظن ىف رظننلو - هد

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ركذي ريبكلا هخيرات ىف ريثك نبا ظفاحلا دجنف ءربيخ بقع ءاميت ىف
 هللا لوسر هب ئطوام ءاميت دوهي غلب ال) ىدقاولا نع القن كلذ ىف لاقو ةيزجلا ىلع ءامبت لهأ لمح

 ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اوحلاص ىرقلا ىداوو كدفو ربيخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ٍ ( مهلاومأ مهيديأب اومدقو «ةيزجلا

 نأ ىلع لدي وهو «هدمتعاو هلقن ريثك نبا ظفاحلا نأ هاكزو «هخيرات ىف ىدقاولا نم ربخلا اذهو

 00 ءاحلص حتفت ملو «ةونع تحتف اهنأل اهيلع قبطت ملو ؛ اهروف وأ ربيبخ بقع تضرف ةبزجلا
 وحب هسفنل ظفتحاو ءاوبلط امك مهاقبأ هنكلو «ملسّو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهولجي نأ ضورفملا

 تلا لص ىلا هب حا ا المع كاذب مر مالح ءءاش تقو ىأ ىف ءالجإلا

 ؛ نأل :كلذ ناك امنإو يسر يعادل و سيم وش ؛ملسو هيلع

 ةريزجلاب اوقبأ ولو «ءاوقأ اوناك مهنأل «مهقح ىف ءالجلا ليجأت ىأر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل
 .نانيد برعلا ةريزج ىف عمتجي اليكلو «ناطلس مهل نوكي نأ مهترثكب اوعاطتسال ةيبرعلا

 اوناكو ؛مهءالجإ ررقي ملو ءاحلص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم اوهتنا دف ءاميت لهأ امأ

 اوسيل مه ذإ ءهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر رمع مامإلا مهجرخي مل كلذلو «ةيبرعلا ةريزجلاو ماشلا فارطأ ىف
 .مهئالخإ قحب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ظفتحي ملو «ةريزجلا لخاد ىف

 | نكلو «حتفلا دعب اهتيعرش نكت ملو «حتفلا لبق تضرف ةيزجلا نأ ىلإ ءزجلا اذه نم ىهتنن
 : دعب الإ رافكلا نم ذخأ امف ةيزجلا ذخأ ىف هيده امأوا حتفلا دعب الإ ررقت مل ةيزجلا نأ ررقي ميقلا نبا مامإلا

 أ لمأ نماهنعأ) «سوجملا نم اهذخأ ةيزجلا ةيآ تلزن املف «ةرجهلا نم ةنماثلا ةئسلا ىف ةءارب ةروس لوزن
 م
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 أوطعي ىتح) : ىلاعت هلوق ىنعم انركذو ؛«لبق نم اهانولت ىتلا ةءارب ةروس ةيأ ثصن امك «باتكلا

 . ( نورغاص مهو دي نع ةبزجلا
 ةيزجلا دققع هنأ تركذ ىتلا ءادفلا ىبأ ةياور ىلإ ليمن «ىفانلا ىلإ ليمن الو «تبثملا ىلإ ليمنو

 . هجو هل ميقلا نبا هركذ ام نأ ىرن انك نإو ءءاميت لهأ ىلع

 ءؤلوجلا بعأ هنو: ءاميت ىف ناك ام الإ « طق ةيزج دفع اودقعي مل هربيخ لهأ نأ قحلا ىفو

 نع نيلوئسم هلاجرو وه ناكو نيسراغ نيعراز ضرألا ىف اوقيي نأ اولواح املف «ربيخ لهأ ىأ ؛مهيلع
 . كدف ىف لعف كلذكو ؛لصألا وهو «تباث ءالجإلا قح نأ ىلع ةعرازم اهكرت ضرألا ةعارز

 ربع ىف هنأ كلذ ؛ةهاجولا لك هيجو ربيخل ةيزجلا دّقع ىفن ىلع ميقلا نبا دنع ثعابلا نكلو
 مهعم دّقع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ - دوهي ىأ - اوعدا كلذ دعب نم ىمالسإلا خيراتلا
 : هبذك ليلد هسفن ىف لمحيو ؛هوجولا لك نم بوذكم رهو ؛ مهل ةقيثو هوملقو ةيزج لقع

 ؛عباسلا نرقلا رخآ ىف ةيميت نبا رصع ىف هنأ كلذ مرج ةرشع نم ةيهيت نيا هيذك تبلأ دقو

 را ءاجلنلا رايز ل را أ مثلا غلا لأ

 نأ نوديري مهلعلو 0 لا

 . مهل اماقم ةيبرعلا ةريزجلا طسو ىف اوراتخي

 . بيذكتلا ليلد اهيف ام نأل ؛هيف ام فشكي اهبذك نايبل ةيميت نبا مامإلا كرخم كلذلو

 بلاط ىبأ نب ىلع مهنم ركذ ةباحصلا نم عمج ةداهش نوعدي امك اهيف نأ اهبذك نيب امو
 ربيخ لبق اتناك امهو «ةظيرقو قدنخلا ىف رئاع مهسب ارثأتم تام دق ناك ذاعم نب دعسو .ذاعم نب دعسو

 ىبنلا رصع ىف عوضوم ةرخسلاو سكملل نكي ملو «ةرخسلاو سكملا مهنع طقسأ هنأ اهنمو
 هباحصأو مسلس هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ذاعأ دق ىلاعت هللا نأو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 نيملاظلا كولملا عضو نم كلذ نإ «ةرخسلاو سكملا ضرف نم لوألا ليعرلاو حلاصلا فلسلا نم

 : نيقسافلا
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 لثم هباحصأ نم دحأ ةريس الو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةريس ىف طق ركذي مل هنأ اهنمو

 . ةقيثولا هذه

 نئسلا ىف الو حاحصلا ىف ال ؛ثيدحلا ءاملع نم دحأ طق اهركذي مل ةقيثولا هذه نأ اهنمو

 مهئارتفا نم كلذ نوكي نأ الإ اهب اوءاج نيأ نمف «ةعوضوملا رابخألا ىف ىتح ركذت مل لب ءاهريغ الو
 نيملسملاو مالسإلا ىلع ليخد مالك ىهف ءءاتفإلاو هقفلا لهأ نم دحأ اهركذي مل امك ,تاهبلا

 ملعلا ثيح سماخلا نرقلا ىلإ هوركذي ملو «نيلهاجلا نيمشاغلا ماكحلا دهع ىف ؛دوهيلا نم ءارتفا وهو
 نمز ىف هورهظأ ام ١ هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ةيميت نبا كلذ ىف لوقيو «عمجيو نودي ىمالسإلا
 ءافخوةنتف تقو ىف لودلا ضعب ناك املف « هنالطب رهظ كلذ لثم اوروز نإ مهنأ مهملعل فلسلا
 ىلاعت هللا ىلص لوسرللو هلل نيئئاخلا ضعب عمط كلذ ىلع مهدعاسو هورهظأو كلذ اوروز ةنسلا ضعب
 . مهرمأ ىلاعت هللا فشك ىتح كلذ مهل رمتسي ملو ءملسو هيلع

 ضرأ ىف اوميقيل اليبس هنم اوذختيل ةيزج دقع مهل ربيخ لهأ نأ اوعدا دوهيلا نأ نيبتي كلذب هنإو

 . مهءاجر بيخو ءمهرمأ فشك هلا نكلو «زاجحلاب ربيخ

 هللا .ىدقاولا ةياور ىف ءاميت لهأ الإ ةيزجب دهع لهأ دوهيلا نم نكي مل هنإف رمألا نكي امهمو
 مث «ةرجهلا نم ةئامثلث دعب ةبوذكملا ةقيثولا هذه اونلعأ دقو ءمهلوق نم مهبذك نيبت دقو ءملعأ ىلاعت
 . ةئامعبس ةنس اهلثم اوروز

 .هبنلا اهذخأي ناك هتلا ةيزجلا

 لوقيو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهب رمأي ناك ىتلا ةيزجلا لامجإلاب ركذن - 1
 :ه هطورشو اهدقعب ءاميت لهأ نم اهذخأ هنأ ىدقاولا

 نم اهريداقم نيع ْنإو «مهنم طخؤت نم نيعي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ اولاق دقل
 . مهيلع اهتامازتلاو نينمؤملا رمأ ىلو ىلع اهتامازتلاو اهدقع طورش ضعب ركذو ؛«سانجألا فلتخم

 ىف مهعم دقع نيذلا نار ىراصن ىف الإ اهرادقم راثآلاو ىزاغملاو ةريسلا لهأ ىدل رهظي ملو

 . مهريغو
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 نمضت هنأ ةمذلا صقع ةصالخو
 ىف دونتفي الو د ا ا ؛ةعبب مهل مدهي ال هنأ : الوأ

 مهمازتلا ضقن اهنأش نم نوكي اثادحأ اوثدحي مل ام مهنيد
 درت ةيلهاجلا اير نولكأي مهنأ تبثول ثيحب ؛ةيمالسإلا ةيلاملا تالماعملا ماكحأ اومزتلي نأ : ايناثو

 . اهوضقن مهنأل مهتمذ مهيلع

 اهيف نيملسملا ىلع ىرجي ام مهيلع ىرجي ثيحب ؛صاصقلاو دودحلا ماكحأب اومزتلي نأ : انلاث
 لوألا نيطسق ىلع نيعمتجم مهنم اهذخأ ؛«بايثلا نم ةيزجلا نار د لقو «ءاوس ىلمع

 . مرحما ةياهن ىلإ وأ ماعلا رخآ ىلإ اهلثم فلأ بجر ىفو ؛ةلح فلأ ناكو «رفص ىف

 ؛اهيلع نوبراحي ءاسرف نيثالثو «هب لوعردي اعرد نيثالث ةيراعلا هجو ىلع اوذخأي نأ نيملسمللو
 اهل نونماض نوملسملاو ؛نوملسملا اهب وزغي حالسلا فانصأ نم فنص لك نم نيثالث ةماع ةرابعب وأ
 . مهيلع اهودري ىتح

 ام بسح ىلع «بايثلاب حصت امك ؛مهاردلاو ريناندلاب حصت لب «سنجب ةديقم ةيزجلا نكت ملو
 . هيلإ نيملسملا ةجاح بسح ىلعو «هيلع نوردقي

 ريالا تاو ساو وا راب لاا
 . ارانيد ملحلا غلب لجر

 نإو « نيزجاعلاو نينمؤملا نود نيرداقلا ىلع اهضرف لب «ىضرملاو ديبعلاو ءاسنلا ىلع اهضرفي ملو
 ةيبرعلا ةريزجلا نع ىراصنلا باطخلا نب رمع ىلجأ نأ ىلإ «برعلا ىراصن نم ذخؤت تناك ةيزجلا
 نيميقملا دوهيلا نم ذخؤت امك ةيزجلا مهنم ذخؤت تناكف «نميلاك اهفارطأ ىف مهضعب ىقب نإو ءاهسفن
 ' ةريزجلا لخاد ىلإ اهورداغي ملو ءاهب

 : ةثالئارومأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا اهبرمأ ىتلا ةيزجلا ىف ظحالنو .

 رسيتت اوناكف ؛ ؛مهيلع ريسيتلا ساسأ ىلع نيعي ناك لب ؛سنج ىف ةنيعم نكت مل اهنأ : اهلوأ
 مهيلع رسيتي م طخأ اهريغ وأ بايثلا ترسيتو رياندلارسيتت مل نإو ؛ريدقتلا ىف لصألا ىهف ريناندلا مهيلع

 . هؤادا

 ةردقو «نيملسملا ةجاح بسح ىلع ديزتو صقنت لب .ةعامجلا ىف رادقملا تسيل اهنأ : اهينا

 . اهنوطعي نم
 . طيرفتالو طارفإ ريغ نم نيعفادلا ةقاط بسح ىلع ةلمج عفدتوأ طقست اهنأ : اهئلاثو

 9 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ ١١١١00000000000 4 م05 حسح
 تم ييجي ايما ااا ااا ااا



 رسبيخ دعب ايارس

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك ام «ءاميتو ىرقلا ىداو نم اهعبت امو «ربيخ ةوزغ دعب - هدال

 ةكوشلا رسك مت دقلو «ةيبيدحلا دعب اهيف ىرجي امو ءاهرابتخال فرعت ريغ برح نم ملسو هيلع
 ةوادعلا ثب ىلع اولمعي نأ نم مهعنمو «ةيبرعلا دالبلا ىف ةيدوهيلا ةيركسعلا ةوقلا ىلع ءاضقلاو «ةيدوهيلا

 لوح هايارس ثب نوكي نأ دبالو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءادعأ ضيرخمو «برعلا نيب ءاضغبلاو
 نإ مهدهع مهيلإ ذبني ىكلو ءدقعلا ةدم ىف اهلاوحأو اهرابخأ فرعتيل ءاهنم ةبرقم ىلع وأ «ةمركملا ةكم

 1 . ائدتبم هدوهع ىف سيخي الو ,ردغي ال هنكلو (هعشقوت

 . ةمركملا ةكم نم ةبرقم ىلعو ؛ءارحصلا لخاد ىف ايارسلا ثعبي ذخأ كلذلو

 ةرازف ىلإ قيدصلا ركب ىبا ةيرس
 ركب ابأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ثعب هنأ هدئسم ىف دمحأ مامإلا ىوري - 4

 ؛ نم ناك نإو «برحلا لجر هنع ىلاعت هللا ىضر ركب وبأ نكي ملو «ةرازف ىنب ىلإ ةبرس ىف قيدصلا
 فرعت دنع كردملا وهو «برعلا لاحب ةفرعمو (ريبذتو ىأر لجر هنكلو : لوالا فصلا ىف نيدهاجما

 "دو

 ؛ءاملا دنع لزنف «ةرازف ىنبب ناك ىتح ؛هعم نمب هنع ىلاعتو كرابت هللا ىصر قيدصلا راس لقو

 اولاحو ءاملاب نم اولتقف هب اديصات ةراغلا نش هعم نينمؤملاب حبصلا ىلص املف ؛ مهتغابيل ؛ اليل كلذ ناكو

 اليكل هنيبو مهنيب ماهسلاب اومرو ءمهفنتكي ىذلا لبجلا نيبو «ةرازف نم ةيرذلاو لاجرلاو ءاسنلا نم مهنيب
 ظ ظ . مهناكم اوزاتجي

 تناكو ؛ةنبالا ركبوبأ لفنف ؛ اهتنباو ةأرما مهيفو ٠ ءاملا دنع ركب ىبأ ىلإ مهوفاس ىتح مهوعبتنو

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عزوي ثيح ةرونملا ةنيدملا ىلإ لصو ىتح ائيش لفنلا اذه نم لني ملو ؛لامج تاذ
 5 ةاتفلل ابوث فشكي ملف ؛ملسو هيلع

 : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل لاقف «ةيراجلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ بهذ
 هللا ىلص هللا لوسر تكسف ءابوث اهل تفشك امو «ىنتبجعأ دقل هللا لوسر اي:هل لاقف «ىل ةأرملا به
 ؛لاق ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هل لاق دغلا نم ناك اذإ ىتح «ىنكرتو ملسو هيلع ىلاعت

 رمألا ىهتنا ىتح ؛هنمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم ىرخأ ةرم كلذ رركتو «ناك امب وه درو

 كينان ل كك

 ماا نبأ ااًنلا 5
-_ 
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 ريو رورو رو وود ررووووووو سوو و ووو وحب و ووورو ووو

 ربو جرخ  يج رج جرح حج حج حج جن سوح سوح وح حو جوجو جو حر وجدو جرح جو نوح اح وحج حجج حر وج حوحو حا وج حجاج ج جوج حج حو نوح رج وج جرح جوج حا جحا

 نكلو «هسفنل اهديري ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك امو . هللا لوسر اي كل ىه :هل لاق نأب
 اهب ىدفيل ةمركملا ةكم ىلإ اهب ثعب كلذلو ,ةمركملا ةكمب ب نينمؤملا نم نيفعضتسملا ءادفل اهديري

 ' ةأرملا هذهب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهادفف «ةمركملا ةكمب نيفعضتسم

 . ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلاو هحيحص ىف ملسم اذه لثم ىور دقو

 تاسطخلا نب رمع ةسيرس

 ىضر باطخلا نب رمع ثعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ىدقاولا دروأ -

 نم ةبرقم ىلع اهنأ ىأ «لايمأ ةعبرأب ةمركملا ةكم ءارو نزاوه ضرأ ضعب ىلإ الجر نينالث ىف هنع هللا
 ةسارفلا وذ وهو ءاقلخو أاعبط برعلاب سانلا فرعأ نم ةهنع هللا ىصر رمع ناك دقلو ,ةمركملا ةكم

 , ةكردملاةذفانلا ةريصبلاو «ةيوقلا

 . طقف لناقيل ال «ربختيو فرعتيل ةهجلا هذه ىلإ ابهاذ ناك هنأ رهظيو

 وهو ءاراهن نمكيو اليل ريسي ناكو «لاله ىنب نم ليلد هعمو قورافلا راس دقف نكي امهمو
 . هعم نمو هئاقل نم اوبرهف نزاوه ضعب ىلإ لصو ىتح هءارو امو «همامأ ام فرعتي

 راشأ دقو ءاهلوح امو ةمركملا ةكم نع ةفرعملا نم دازب داع هنكلو ؛لاتق ريغ نم هجاردأ رمع داع
 باهذلاب هرمأي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأل «ىبأ هنكلو «معثخ ىلإ بهذي نأ هباحصأ هيلع
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رمأ نعردصيوهو ؛مهيلإ

 ىدوهسلا ريسي ىلإ ةحاور نب هللا دبح ةيرس

 ىف نيرثعبم مهنم لولف لازت ال برعلا ضرأ ىف ةيركسعلا ةوَملا اودقف نإو دوهيلا ناك - ه6

 ىبنلا ناك كلذلو ٠ ؛مالسإلا ىلع بلؤت ةوق نوكيو ءاهنم ءزج ىف عمجتم مهنم نوكي نأ ىشخيو مهضرأ

 اذاذج مهلعجي ىتح ءازجأ مهيلع ىضقيف ؛مهنم رهظي نمو مهرابخأ عبتتي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 . هلوح اوعمجتي نأ لدب

 نب هللا دبع ثعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ىرهزلا نع هدنسب ىدقاولا ىور

 دق كافطغ ونبو ؛مهب وزغيل نافطغ ىنب عمجي ىدوهيلا مازر نب ريسي نأ هغلب ذإ ءابكار نيثالث ىف ةحاور

 اهحتفو دوهيلا نوصح كد نم نكمت ىتح (مهترصن

 ل ل ااا اال الل

 مانو ةيلع هللا يلخ نييبنلا متاخ ميحححال

 اا ااا ااا اال



 ىلاعت هللا ىلص ادمحم كلذ غلبف ءميدقلا نواعتلا كلذ ىبحي نأ دارأ اذه مازر نب ريسي نأ رهظيو

 ظ . هعوقو لبق رشلا عنمي ىذلا رذحلا وهو ملسو هيلع
 هلمعتسيل هيلإ ثعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ همهوأو ءةحاور نب هللا دبع هيلإ بهذ

 نم فيدر مهنم لك عمو دوهيلا هلاجر نم الجر نيئالثب مهعبتف ءهعم نمو وه رهظيف ءربيخ ضرأ ىلع
 دبع فيس عزني نأ دارأف «لاق اميف ةحاور نبا هترياسم ىلع مازر نب ريسي مدن انيعم اناكم اوغلب املو «نينمؤملا

 ةبرض هبرضف ءريسي نم نكمتو ءهريعب رجزف «ةحاور نبا هل نطفف ءهيلع هب ىوهيو ؛ةحاور نب هللا
 1 هلجر تعطق

 . ةقيمع ةجش هجشف ههجو ىف ةحاور نب هللا دبع ىدوهيلا برض دقلو

 ءدحاو لجر ريغ مهنم جني ملو ءهلتقف دوهيلا نم هفيدر ىلع نيملسملا نم لجر لك ًافكناو
 . ةحاور نبا ةجش الإ دحأ نيملسملا نم بصي ملو

 هذؤت ملو حيقتت ملف ةحاور نبا ةجش ىلع لفت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هّللا لوسر نأ اولاق دقلو

 ظ . تام ىتح

 مهل موقت ال ىتح ؛مهعبتتو «دوهيلا نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رذح اذه نم ىرنو

 كدف نم ةرم ىنب ىلإ دعس نب ريشب ةيرس
 ف دعس نب ريشب كدف نم ةرم ىنب ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعب - ١

 الاتق هدحو لئاقف لاتقلا ىلع وه رمتساو ؛هعم نم لك اولتقو ,هولتاقف «ةرم ىنب معن قاتساف ءابكار نيثالث

 ةئيدملا ىلإ اعجار رك مث هب ردغي مل هنأ ابيرغ ناكو ؛ىدوهي لجر دنع لزنو «كدف ىلإ ىوأ مث «أديدش

 .ةرونم ا
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 نيذلل صتقيل هللا دبع نب بلاغ ءالؤه ةرم ىنبل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعب دقو

 . مهتكوش اولفيلو «نينمؤملا نم مهولتق
 نمل اوصنقا دقو «مهريغو هنع ىلاعت هللا ىضر ديز نب ةماسأ مهيف ةباحصلا نم ددع هعم ناكو

 ؛هللا لوسو دمحم هللا الإ هلإ ال لاق الجر ديز نب ةماسأ لتق نأ ثدح امم ناكو «نيملسملا نم اولتق
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 همالف .هللا الإ هلإ ال :فيسلاب هالع امدنع لاقو «ةرم ىنب فيلح كيهن نب سادرم لتق هنأ اولاق دقف
 : لعف ام ىلع مدنو هدي ىف طقس ىتح «كلذ ىلع ةباحصلا

 ؟هللا الإ هلإ الب كل نم ةماسأ اي :هل لاف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع اومدق الو
 قحلاب هثعب ىذلاوف «هللا الإ هلإ الب ةماسأ اي كل نمف :لاق . لتقلا نم اهب ذوعت اهلاق امن هللا لوسر اي لاقف
 :لاقو هلتقأ ملو ذعموي تملسأ دق ىنإو «نكي مل ىمالسإ نم ىضم ام نأ تينمت ىتح اهددري لازام

 ش ا 0 ا قو

 0 ا اا ا

 ةمركملا ةكم نم ةبرقم ىلع راص ىتح ؛دوهيلا بويج عبتتي دالبلا ىف اذه بلاغ ةلحر عم ناكو

 دودسسح يسسبأ ةسيرس

 هللا لوسر ةبراحم لواحي نم اهريغو مثيخ اياقب نم ةيبرعلا ةريزجلا ىف لازي ال ناك - 5
 | ىلع مهلمحي ايوق أدبو «ةيبرعلا دالبلا ىف مالسإلا رون رهظ نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 . ةبغملا ءوسل ءاقتاف «ةينثولا سجر نم لوقعلا ريهطتل نكي مل نإو «ةديقعلا ىف ميلسلا

 ةبراحم ىلع اسيق عمجي نأ ديري مثيخ نم هموق ىف ةناكم هل الجر نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هغلب
 هيلع مهل لاقو ؛ نيملسملا نم نيلجرو «دودحلا ابا ثعبف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 . ( ملعو ربخب هنم اونأت ىتح «لجرلا اذه ىلإ اوجرخا : مالسلاو ةالصلا

 7 هذه ىلع اوغلبت :لاقو (ءافجع ةقان ىلع مهبكرأو

 عمجي نم عمجي هودجوف ؛لجرلا كلذ را ايهكو ؛مهحالس مهعمو ةئثالثلا لاجرلا جرخ
 : هرمأ ىهتناو ءهداؤف زيك لا ا دادعتسا ىلع وأ -

 ل ا «مالسلا ىَملأف ا ا

 . لاتقلل ديرم الو «لئاقم ريغ ءاج ذإ :.دانلا نقل هنأ ىاموتي تناك راسل فاختر

 . مالسإلا ىف ةيماس ءيدابم ىلع تلد ةريغصلا ةيرسلا هذه ىف رومأ تثدح دقو
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 بهذ دق ناك ةيرسلا هذه ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هثعب ىذلا دودحلا ابأ نأ : اهلوأ
 نيب نواعتلا ةرق ىدم ىلع لدي كلذ نأو ءهجاوز رهم بلطي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل
 / مالسإلا ءيدابم نوملسملا عبتأ نإ نامزألا لكل أرون دعت ىتلا مالسإلا خيرات نم ةرتفلا كلت ىف نينمؤم ا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ بهذ ةيرسلا هذهب ثعب ىذلا اذه دودحلا ابأ نأ ىور دف

 هجاوز ىلع هب نيعتسي مالسلاو ةالصلا هيلع هيلإ بهذ ,مهرد ىتئام اهقدصأف هموق نم ةأرما جوزت دقو

 ىلص ىبنلا لاف « مهرد ىتئام :لاق ؟ اهتقدصأ مك :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل لاف ءاهنم

 5 هب كنيعأ ام ىدنع ام هللاو ؛ متدزام داو نم اهنوذخأت متنك ول هّللاو هّللا ناحبس :ملسو هيلع ىلاعت هللا ٠

 . هتأرما هب قدصي ام بيصي هلعل ةيرسلا هذه سأر ىلع هلسرأ دقو

 دقف ملاسي نم لتقي الو «عفادي مالسلا نأل ؟ مالسلا ىقلأ نم لتق حصي ال هنأ : اهيناثو
 ىقلأ نمل اولوقت الو اونيبتف هللا ليبس ىف متبرض اذإ اونمأ نيذلا اهيأي 7 : ىلاعت هلوق لزن
 ؛ةريثك مئاغم هللا دنعف ءايندلا ةايحلا ضرع نوغتبت « انمؤم تسل مالسلا مكيلإ

 ؛ « اريبخ نولمعت امب ناك هللا نإ اونيبتف مكيلع هللا نمف «لبق نم متنك كلذك

 «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا كلذ فسأ دقو ءطبضألا نب رماع ةماثج نب مشجم لتق دنع كلذو
 كلذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاعد ناكو ؛ مشجم رفغي ال مهللا ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ىدتعا نم وفعب الإ ءدابعلا قوقح ىلع ىدتعي نم بونذ رفغي ال هللا نأو «قح ريغب اسفن لتق هنأل

 .هيلع

 راج ىيسس نزف يسمو اونا نتاج حلب رينز انيع كاطؤلاو
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هيلإ بلطف «قايسلا نم رهظي اميف نينح ةوزغ ىلإ رخأت بلطلا ناك دقو

 .دعب نم لبق مث ءدرف «نيسمحخ هيطعيف ةرونملا ةنيدملا ىلإ عجري ىتح ءاريعب نيسمخ لبقي نأ ملسو هيلع

 لمكأ كلذ نأو نيملسملا لام تيب نم ةيدلا عفد دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ
 5 ملسأ دق نكي مل لوتقملا نأ تبث هنأ عم ؛ءامدلا ىلع صرح لمكأو «لواعت

 ١

 ١ نكت مل - ىرملا ىداوو ربيخ دعب تءاج نينا ثوعبلاو ايارسلا نأ ةريسلاو ةنسلا ءاملع لاق دقو

 ؛مالسإلل لالجإلا حذر ثبأ وأ «ةريغص ثداوحل تناك اهنكلو ) بورحلا هيجوت ىف رطخ تاذ ايارس

 دالبلاب رمت ىتلا تايرودلاب هبشأ ىه وأ «برعلا لاوحأب فرعتلل وأ ؛ةياكن مالسإلل نوديري نم ةكوش لفو
 . ءادتعالا نم عون ىأب نيملسملا ىلع ءادتعالاب هسفن هثدحم نم لكل اييدأتو ءايطايتحا

 يللا

 متتاودكللا ش و ااكلا و هلا
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 ءاسصفلا ةرمسع

 عي نأ ىلع ةيبدحلا علص دقع يف ملمو هلع ىلا لل ىلص ىبلا قاف نك - 07

 ماعلا ىف اهلخدي مث ءاهلهأ نم مغرلا ىلع اهلخد هنأ سانلا ثدحتي ال ىتحو ماعلا اذه ةمركملا ةكم نع

 مل ءفوطيو ىعسي مايأ ةثالث ثكميو ديلاب لمحي ام الإ حالس ريغ نم ءارمتعم لبقملا

 ؛ءاضقلا ةرمع تيمس ىتلا ةرمعلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هَجلا ةدعقلا وذ ءاج املف
 هنإ اولاقو «ةرمعلا نع نينمؤملل نيكرشملا دص نم اصاصق تناك اهنأل «صاصقلا ةرمع تيمس امك
 . © صاصق تامرحلاو ) : ىلاعت هلوق كلذ ىف لزن

 رهشلا» ىلاعت لاق دقف «مارحلا رهش ىف لاتقلا ىف لزن امنإ ؛تامرحلاو» ىماسلا صنلا نأ ىرنو
 اركهتناو «هنع اودصو تيبلا ةمرح اوكهتتا اذإ ىأ ؟«صاصق تامرحلاو « مارحلا رهشلاب مارحلا

 . صاصق تامرحلاف ءاولعف ام لثم اوعقوتي نأ مهيلعف ؛مارحلا رهشلا تامرح

 نم دارأ نمو ءاهيلإ ةيبيدحلا اورضح نيذلا اعدو ؛ةرمعلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هجلا

 ؛ةيبيدحلا ىف اهل اومرحأ نمل ةبسنلاب ةبجاو ةرمعلا نكلو «كلذ ىف جرح نم هيلع امف «رامتعالا مهريغ
 العف أدتبا دقو «مويلا كلذ ءاضق هيلع هنإف «ةينلا دعب رطفي مث ءالعف موص ىف عرش نمك ءاهومتي ملو
 . ءاضقلا هيلع ابجاو راص همتي مل املف «ءادالاب

 نإ اولاقو «ىدهلا اوقاسو « ةرونم ا ةنيدملا نم نورمتعم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم جرخ
 . كلذ مهل صخرو رقبلا نم هضعب ناك هذه ءاضقلا ةرمع ىف ىدهلا

 ةالصلا هيلع ىبلي ناكو «هتاقيم نم مارحالإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىون دقو

 رم ىلإ اهب راسو ,حالسلاو ليخلا ىلع ةملس نب دمحم ناكو ءهعم نوبلي نوملسملاو ؛مالسلاو
 . مهعزفأو اشيرق بهرأ كلذ نأ رهظيو «شيرق نم رفنب ىقتلاف «نارهظلا

 لزنملا اذه ىف ادغ حبصي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اذه :لاقف ةملس نب دمحم اولأس

 !| ةملس نب دمحمو دعس نب ريشب عم اريثك احالس اوأرو.ىلاعت هللا ءاش نإ

 : اولاقو «شيرق تعزفف حالسلا نم اوأر ىذلاب مهوربخأف ةمركملا ةكم ىلإ شيرت نم رفنلا جرخ
 ِ؟ نرخ لق هل انا ءاثدح انثدحأ ام

 اذلملا كيالي ياللا

 " ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ 2 حلل
 س0 2 ااا 00 حجل



 ىف ماسو هيلع ىلاعت للا ىلص هللا لوسرو هوقل ىتح « مهنم رفن ىف صفح نب زركم هيلإ اوثعبو
 . اوقحالت دق حالسلاو ىدهلاو ءهباحصأ

 دقو موف ىلع محلا ىف حالسلاب لد ,ردغلاب اريبك الو اريغص تفرع ام «دمحم اي: :اولاق

 : برقلا ىف فويسلا «رفاسملا حالسب الإ لخدت الأ مهل تطرش

 501000 .حالسلاب مهيلع لخدأ ال ىنإ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهل لاقف

 . شيرف

 انرك ذ امك ىبلي وهو رمشلاو عرزلا ىف ىعري ىدهلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر قاس
 . ىوط ىذب ىدهلا سبحو «هتيبلت ثوعجري هئارو نم نوملسملاو

 هيلإ رظنن ال :اولاقو «ةمركملا ةكم اولخأو «لابجلا سوءر ىلإ ةمركملا ةكم نم شيرق تجرخ دقو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نوكي نأ ةيشخلو ةكرابملا ةرايزلا هذه نم ابضغ ءهباحصأ ىلإ الو

 . لاوقألا رثؤت امم رثكأب رثؤي لاعفلا ىلإ رظنلا نإف ؛ىدهلا عابتاو ةينادحولل مهبولق نوليمي هباحصأو

 | ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هلعفي ام فرعت ىلإ لوضفلا هب بهذي ناك نم مهنمو

 ١ ىلإو هيلإ اورظنيل ةودنلا راد دنع هيلإ ارفص : لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا ىور دف «هباحصأو

 ظ نيب ىعسو « فاوطأ ةثالث ىف لورهو « «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فاط دقلو «هباحصأ

 | ءدجلا ةعاس تناك اذإ ةردقلاو «ةوقلا مهدنع ناميإلا لهأو هنأ ارهظم ءاهضعب ىف لسرأو «ةورملاو افصلا

 ٠ ٠برثي ىمح مهتنهو دقو ؛ مكيلع مدقي هنإ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع اولاق اشيرق نأل كلذو

 | هدلضع تحن هضعب لعجف ؛هئادرب عبطضا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لخد املف

 ظ ملتسا مل ) ( ةوق هسفن نم مويلا مهارأ اءرما هللا محر :٠ :لاقو را يعاب لعوب «ىنميلا

 | «دومألا رجحلا ملتسي ىتح ىشم «ىناميلا نكرلا ملتسا ىتح هباحصأ لورهيو «لورهي جرخو «نكرلا
 ْ . فاوطأ ةثالث كلذك لوره مث

 . | اهيف ناك ىتلا لاحلاب ةصاخ «ةوقلا اهيف رهظت ىتلا ةيشملا ىهو «ةلورهلا هذه نأ نوريثك نظو

 ظ 1 ظ ا يا ا

 . عابنال ةبجاو ة هعورشم ةنس تناكف



 هللا لوسر مدق» امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم ملسمو ىراخبلا ناخيشلا ىور دقو
 دقو «مكيلع مدقي هنإ «نوكرشملا لاقف ؛عبس ةئس ةدعقلا ىذ ةعبار ةحيبص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 اوشمي نأو «ةثالثلا طاوشألا اولمري نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رمأف «برثي ىمح مهتنهو
 ! (مهيلع ءاقبإلا الإ اهلك طاوشألا اولسري نأ هعنمي ملو «نينكرلا نيب

 امك اونظ دقو اقاهرإ نوكت الو ؛ةقاطلا ىف نوكت مالسإلا اهفلكي ىتلا تاقشملا لك دج اذكهو
 .عادولا ةجحب -انلق امك -ةنم اهنأ تبث اهنكلو ؛ اولاق ام نيكرشملا لوقل ةلورهلا هذه نأ انرشأ

 ملف «تيبلا لخد ءهكسن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىضق امل : ىدقاولا ىف ءاج
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناكو «ةفيرشلا ةبعكلا رهظ قوف رهظلا لالب نذأ ىتح «هيف لزي
 لاقو ءلوقي ام لوقي دبعلا اذه عمسي مل نأ ءمكحلا ابأ هللا مركأ دقل :لاقو ءهابأ ركذف لهج ىبأ نب ةمركع مهنم ناكف انرشأ امك «شيرق نم لاجر ضعب ةودنلا راد لوح مه نم نيب ناكو كلذب هرمأ
 ىبأ تامأ ىذلا هلل دمحلا :ديسأ نب دلاخ لاقو ءاذه ىري نأ لبق ىبأ هللا مركأ دقف : ةيمأ نب ناوفص
 . تيبلا قوف قهني لالب موقي ىتح ؛مويلا اذه دهشي ملو

 ةالصلا هيلع ىبنلا رصتنا اذكهو ءمههوجو اوطغ كلذ اور ال شيرق نم ءالؤه ريغ لاجرو
 ظ . كرشلا لهأ ناميإلاب اوظاغو ءاوملظ ام دعب نم نوملسملاو مالسلاو

 ةرواجم رجأ لانو ةرمعلا رئاعش ىدأ مايأ ةثالث ةمركملا ةكم ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ماقأ
 ؛ةمركملا ةكم لخد ديحوتلا راعشو ديحوتلا ةوعد نأل ءدمكو ظيغ ىف شيرقو هباحصأو وه تلا
 . الوح نوعيطتسيالو «نوري مهو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم ةمحرلاو دولا ةبغر : ناتبغر كانه تناك :ثلاثلا مويلا ىفو
 ىرخأ ةبغرو «كلذ دعب نم مئادلا مالسلا نوبرع نوكي ام اماعط اعم نولوانتي ةميلو ةماقإ ىهر هباحصأو
 ظ . ءاضغبلاو ةوادعلا ءادبإو ةديدشلا ةرعنلا ىه ةضقانم

 ىلاعت هللا ىلص لوسرلا اوجرخيل شيرق نم رفن ىف ىزعلا دبع نب بطيوح هءاج ثلاثلا مويلا ىف
 كلجأ ىضقنا دق :هل اولاقف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا جارخإل شيرق مهتلكو دق «ملسو هيلع
 1 انع جرخأف

 نيب (تمسقأ) تسرعأف ىنومتكرت ول مكيلع امو :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف
 .انع جرخاف «كماعط ىف انل ةجاح ال : اولاف ءهومترضحف اماعط مكل انعنصو ؛ مكر هظأ

 وطالما لمواطن اطال اطفالك لزالالاالالاوالاطااالالطلالازاوو النانو لقط لال لالالالا طولا رالف فلولا تالاف للا لالالالا لالالالا ناوا لطفا

 ملسو هبلع هللا نيببنلا مئاخ
 يك حاحا

 ىآإ
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 ةوعدلا ىلإ دجو امئثيح ؛هللا ىلإ ايعاد لب ءابراحم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نكي مل

 سانيإو «ىصاقلا ءاندإب بلاطم وهف «مهترفن نكت امهم ادشرم ايداه ايعاد ةدوملاب برقي نأ دبال وهف ءاليبس

 . مهيف قحلاب وعديو ءمهب ىقتليل ةصرفلا هذه زهتناف ؛لاوحألا نكئامهم «رفانلا

 .مارحلا دجسملا لخاد ىف نكي مل نإو ؛قحلا ىلإ مهاعدو « مهضعب العف ىقل دقلو

 همع ةراشإب ءاهل ءاندإو بولقلل ايلأت «ثراحلا تنب ةنوميم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص جورت دقلو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم جاوزلا ةغيص وه ىلوت كلذلو «هنأرما تخأ ىهو ؛بلطملا دبع نب سابعلا
 مأ تلكوف هنع ىلاعت هللا ىضر سابعلا عم هذه تناكو «لضفلا مأ اهتخأ ىلإ اهرمأ تلعج ذإ «ملسو

 ؛ كلذب فتكي ملو «دقعلا ةغيص ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا كراش ىذلا ميظعلا اهجوز لضفلا

 ىلص هللا لوسرل هتبحم ىلع ىلاعت هللا هبانأ ؛مهرد ةئامعبرأ هيخأ نبا نم اهجاوز قادص سابعلا عفد لب

 ةلود نم هللا لادأ نأ دعب ؛هترصن ىفو «شيرق نيبب هتدش ىف هيلع ميظعلا هبدحو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا

 . نائوألا

 ؛هتدوم اوضفر نيذلا شيرقل ةباجتساو ءدهعلاب ءافو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جرخ

 اهيف ىفاوف ميعنتلا برق فرسب هانأ ىتح ؛ةنوميم نينمؤملا مأ هجوز عم نوكيل «عفار ابأ هالوم فلخ هنكلو
 ' ةجحلا ىذ ىف ةرونملا ةنيدملا ىلإ داع مث اهب ىنبو ( هجوز

 الو اورفني نأو « اوبرقي الو اودعبي نأ نوكرشملا لواح نإو ءابيرقتو افيِأت ةرمعلا هذه تناك دقلو
 بقع ناك هنأ ملعت نأ كبسحو ؛ناميإلل مهليبس اوذختاو «مالسإلل اونال نم مهنم ناك نكلو ءاوداوتي

 بورحلا لك ىف اروهشم افيس ناكف «مالسإلا فيس ىمس ىذلا ءديلولا نب دلاخ مالسإ ةرمعلا هذه

 هللا ىضر رمع دهع رثكأو ركب ىبأ دهع ىفو «كلذ دعب .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دهع ىف

 ميركلا نآرقلا ىف ءاضخلا ةرمع

 دجسملا لخديس هنأ ةقداص اير ىأر دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك - 4

 ؛هيف ناك امو «ةيبيدحلا حلص ايؤرلا هذه دعب ناك دقو «نيرصقمو مهسوءر نيقلحم هباحصأ عم مارحلا

 ىبنلا لاقف «فوطن نأب اندعت ملأ :افسأ نابضغ رمع لاقو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا للتو

 «ءاضقلا ةرمع ىف ناك ايؤرلا قدص نأ هللا نيب دقلو ماعلا اذه كتدعو ام :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 : ىلاعت لاقف ءهل ديهمتلا وأ «حتفلا لوأ ةيبيدحلا تناك نإو «ةيبيدحلا ىفال

 رطل للاطلاع طالما لالخ طال ط خلطات طلال الا للططا وامان نللطط اطلالات نال للتالا وقنا طلتسالاازول لالالالا زطاطاطاسساوا تا رااطللا تالا طاللاانا انتل مانام
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 0 أوو رو رو وووج وور وو سوح وج و و جرس ضن ونود

 نينمآ هللا ءاش نإ مارحلا دجسملا نلخدتل «قحلاب ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقل»
 كلذ نود نم لعجف ءاوملعت مل ام ملعف «نوفاختال «نيرصقمو مكسوءر نيقلحم

 مهنيب ءامحخر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دمحم ءاديهش هللاب ىفكو هلك :نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ ىذلا وه ءايبرق احتتف .
 رثأ نم مههرجو ىف مهاميس اناوضرو هللا نم الضف نوغتيي ءادجس اعكر مهارت
 1 ءهرزأف هأطش جرخأ عرزك ليجمإلا ىف مهلثمو ةاروتلا ىف مهلثم كلذ ؛دوجسلا

 نيذلا هللا دعو ءرافكلا مهب ظيغيل عارزلا بجعي ءهقوس ىلع ىوتساف «ظلغتساف
 . « اميظع ارجأو ةرفغم مهنم تاحلاصلا اولمعو اونمأ

 ءاضقلا ةرمع ىف ىعرش مكح
 اهمأ عم ةمركملا ةكم ىف ميقت بلطملا دبع نب ةزمح ءادهشلا ديس تنب ةرامع تناك - 5198

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ابطيوح مهلاسرإ عم نييشرفلا ضعب نأ كلذو .سيمع تنب ىملس
 .لجألا ىضم دقف انع جرخا كبحاصل لق : اولاقتف ءايلع اونأ ؛جورخلا هنم نوبلطي

 ةنبا هذه ةرامع هتعبت - هنع هللا ىضر ىلع هعمو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جرخ الو
 كمع ةئبا كنود :ءارهزلا ةمطافل لاقو ؛هديب اهذخأف «ىلع اهلوانتف «مع اي ءمع اي :ىدانت ءادهشلا ديس
 . اهتيامحل

 ىنارهظ نيب ةميتي انمع ةنبا كرتن مالع :١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل لاق مث
 .  مهعم اهجارخإ نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هنب ملف «نيكرشملا

 هريغ نم اهب قحأ هنأ ىعدي لكو. اهب ةصاخ ةلص مهنم دحاو لكلو ؛ةثالث هيلِإ اهيف عزانت مث

 ظ . بلاط ىبأ نب رفعجو ؛بلاط ىبأ نب ىلعو ؛ةثراح نب ديز اهعزانت
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىخآ دقف «ةاخاؤملا ىف هاخأ ناك ةزمح نأ اهب ىلدي ىتلا ديز ةجحو

 . ءاخإلا ىف هيخأ ةنباو ءاهيصو هنأل ءاهب سانلا ىلوأ هنأ ىلع اهب بلاطف «ةزمحو ديز نيب ملسو
 اهزالو هلف نيكرشملا نم اهجرخأ ىذلا وهو ءاهب ىلوُأ وهف ءهمع ةنبا اهنأل ىلع اهب بلاطو

 . اهتيالوو

 . سيمع تنب ءامسأ ىهو ؛هجوز اهتلاخ نألو ؛همع ةنبا اهنأل ءرفعج اهب بلاطو
 ديز اي تنأ امأ : لاقو ءرفعجل مكحف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ةثالثلا مكاختو

 ؛ىقلخو ىقلخ هبشتف ىلع اي تنأ امأو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلومو ىلاعت هللا ىلومف
 .رفعجل اهب ىضقف ءاهتمع ىلع الو ءاهتلاخ ىلع ةأرملا كدت الو ءاهتلاخ كتخم اهب ىلوأ رفعج اي تنأو

 تيت حا اطلاع اطلا



 اذه ام :لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لوح لجحف ماق «رفعجل اهب ىضق املف

 . هلوح لجحف ماق ءادحأ ىضرُأ اذإ ىشاجنلا ناك هللا لوسر اي :لاق «رفعجاي

 0 ةعاضرلا نم ىخخأ ةنبا اهنإ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل رفعج لاقو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص وهف ؛ةملس ىبأ نب ةملس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهجوزف

 ظ . اهجوز ىتح اهكرتي مل ملسو

 ىف جيوزتلا ةيالو ىفو 2«سفنلا ىلع ةيالولا ىفو ةناضحلا ىف اماكحأ تدافأ ةصقلا هذه نإو

 محر اذ ناك رفعجو ءمرحم محر ىذ دنع ةنضاحلا كسمت نأ دبال هنأ ةناضحلا ىف تبثُأ دقف «ةناضحلا

 نأ تدافأو .اهتلاخ ىلع اهجوزتي الو ءاهتلاخ هنأرماو اعاضر هيخأ ةنبا اهنأل ءاهل امرحم ناكو ؛ مرحم

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإف ءمرحم محر اذ نوكي نأ طرتشي ال جاوزلل ةبسنلاب سفنلا ىلع ىلول

 0 . اهنم مرحم محر اذ سيل بصاعوهو ءاهجوز .

 ىلص هللا لوسرو «ىلعو رفعج ناكف «مهلضفأ جوز ةدحاو ةبترم ىف اوناك اذإ ءايلوألا نأ تبث
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جوزف «مع دالوأ ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ىلولاو «برقلا ىف هيلي نم ةيالولا ىف ماق باغ اذإ برقألا بصاعلا ىلولا نأ ىلع ربخلا لدو

 وهف ءاهمع دالوأ ىقابلاو ءاهمع وهو ءملسأ دق ناكو ءهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر سابعلا وه برقألا

 . هيلي نم لضفأ ىلوتف ؛هيلي نم جيوزتلا ىلوتيف ءابئاغ ناك هنكلو ءاعيمج مهنم برقأ

 ىملسلا ءاجوعلا ىبا نبا ةيرس
 وهو ءهتلاسر هنأل ءمالسإلا ىلإ ةوعدلا نع ىني ال ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك -5

 .« كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأي 7 ىلاعت هلوق ىلإ امئاد عمتسي

 ةكم لهأ ىف هنارمث رمثأ دقو «ةمركملا ةكم ىف وهو بولقلا برقيو «مالسإلا ىلإ وعدي ناكف
 . هقيرط نع ةعفرلا نيبلاط مالسإلا ىف نولخدي اوناكف كلذ دعب ةمركملا

 ةريزجلا ىلإ تاوعدلا هجوي لخأ ةعباسلا ةنسلا ىف ةجحلا ىذ ىف ؛ءاضقلا ةرمع تهتنا املف

 مالسإلا ىلإ وعدي اسراف نيسمح ىف ةلث نم برق ىلع لئابقلا ضعب ىلإ ءاجوعلا ابأ اهدعب لسرأف ةيبرعلا
 . لاتملاوأ ءدهعلاوأ
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 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ةيرسب مهربخأو بهذف ةرونملا ةنيدملاب نيع مهل ناك دقو
 . ةريثك اعومج اوعمجف مهرذحو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باحصأ مهأر املف «نودعتسم مهو ءاجوعلا ىبأ نبا ءاجف ظ
 مهومرف ؛مواقملا لمعلاب مهوباجأ نكلو «ضفارلا لوقلاب مهوبيجي ملف ءمالسإلا ىلإ مهوعد مهعمجمتو
 . هيلإ متوعد ام ىلإ انل ةجاح ال اولاقو «لبنلاب

 ؛بناج لك نم نينمؤملا نم اسراف نيسمخلاب اوقدحأ ىتح «مهيلإ ءيجم تادادمإلا تلعجو
 عجر ىتح لماحتف «ةريثك تاحارجب ءاجوعلا نبا بيصأو ؛مهرثكأ لتق ىتح ءاديدش الاتق نونمؤما لئاقو
 . هباحصأ نم ىقب نمب

 . قافنلاو ردغلا لهأ نم ةوعدلا ليبس ىف تايحضتلا تناك اذكهو

 دسسسل و لا لس دلاسكخ مالسسإ
 مالسإلا نع بيرغلا سانيإو ءديعبلا بيرقتل ةصرف تناك ءاضقلا ةرمع نأ انلق - ه3

 دق ءالقعلا نإ ؛محرلاو ةدوملا ىعادل بجتست مل ةيفاج سوفن تناك اذإو «ةدوملاب طبرلاو «هئدابمب

 «ةوقلا قطنم نم كلذ اوفرعو ءءالع ىف مالسإلا نوري اوذخأو «قحلا ةوعد مهسوفن ىلإ ترس
 مهسأر ىلعو ءالؤه نم ناكو «قئاقحلا تفشكو «ةمغلا تلاز دقو «لقعلا قطنمو ةيادهلا قطنمو
 ءالبلاو نيلوألا نيدهاجما ةبترم لني مل نإو «مالسإلا فيس دعب نم قحب ىمس ىذلا ءديلولا نب دلاخ
 ظ .نيملسملا ىلع تفتاكت اهلك ىوقلاو «ءالب

 ىلاعت هللا ىلص دمحم ةوعد يلإ كرشلا نع ةلئام سخن يتلا ةكردملا دلاخ سفن تناك دقل
 .ةياغ ريغ ىلإ كرشلا نع عافدلا يف ضوخي هنأ ىري ناكو ؛ملسو هيلع

 .همالسإ نع هثيدح ىف ديلولا نب دلاخ ىورامل ؛ةملكلا كرتنلو

 دق «تلقف يدشر ينرضحو ؛مالسإلا يبلق يف فذق ريخلا نم دارأ ام يب يلاعت هلل دارأ امل :لاق
 وأ -هدهشأ نطوم يل سيلف ؛ملسو هيلع يلاعت هللا يلص دمحم يلع اهلك نطاوملا هذه تدهش
 يلاعت هللا يلص هللا لوسر جرخ املف ءرهظيس ادمحم نأو ؛ءيش ريغ يف عضوم ينأ يرأ انأو فرصنأ
 تمقف «نافسعب هباحصأب هللا لوسر تيقلف ؛نيكرشملا ليخ يف تجرخ ةيبيدحلا يلإ ملسو هيلع
 علطاف .ريخ هيف تناكو ءانل مزعي مل مث ؛مهيلع ريغن نأ انممهف انمامأ رهظلا ىلصف هل تضرعتو ؛هئازإب
 :تلقف اعقوم انم كلذ عقوف ءفوخلا ةالص رصعلا ةالص هباحصأب يلصف ؛هب مهلأ امم انسفنأ يف ام يلع
 . نيميلا تاذ ذخأو انطخ ريس نع لدعو ءانلزتعاف عونمم لجرلا
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 عبنا دقن ؟ ىثاجنلا ىلإ بهذأأ ىقب ءيش ىأ ىسفن نن ىف تلق هتعفادو ةيييدحلاب اشيرق حلاص املف
 ىف ميقأفأ ؟ةيدوهي وأ ةينارصن ىلإ ىنيد نم جرخأف لقره ىلإ جرخأفُأ «نونمآ هدنع هباحصأو ادمحم
 .؟ ىراد

 ميلو «تبيغتف ءءاضقلا ةرمع ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لخد ذإ كلذ ىف انأف

 . .هروضح دهشأ

 1111دذزت2ز-.ب_ب-ب-ب-ب-ذ-ذ-د-ذ- , ديلولا ىخأ ناكو

 : هيف اذإف اباتك ىلإ بتكف «ىندجي ملف «ىنبلطف
 كلقعو «مالسإلا نع كيأر باهذ نم بجعأ رأ مل ىنإف دعب امأ «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 :لاقو «كنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىنلأس دقو ءدحأ هلهج ام مالسإلا لثمو ؛كلقع
 عم هدحو هتياكن لعج ناك ولو «! ؟مالسإلا لهجي هلثم ام :لاقف «هب ىلاعت هللا ىتأي :تلقف «دلاخ نأ
 . ( ةحلاص نطاوم نم كتاف دق ام ىخأ اي كردتساف «هريغ ىلع هانمدقلو «هل اريخ ناك نيملسملا

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاؤس ؛مالسإلا ىف ةبغر ىندازو «جورخلل تطشن هباتك ىنءاج املف

 ؛ةعساو ءارضخ دالب ىف تجرخف ٍةبدجم ةقيض دالب ىف ىنأك مانملا ىف ىنار و ( ىنع ملسو هيلع

 كاده ىذلا كجرخم:لاقف ءركب ىبأل اهنركذأل تلق ةرونملا ةنيدملا تمدق نأ املف ءايؤرل هذه نإ تلقف

 :.:كرشلا نهدف تنك ىذلا قيضلاو ١ «مالسإلل ىلاعت هللا

 لوسرلا ىلإ بحاصأ نم : تلق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ جورخلا تعمجأ املف

 ؛هيف نحن ام ىرت امأ «بهو ابأ اي :تلقف «ةيمأ نب ناوفص تيقلف | ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ىلع انمدق ولف ؛مجعلاو برعلا ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم رهظ دقو «سارضأك نحن امنإ

 انقرتفاف ءادبأ هتعبنا ام ىريغ قبي ملول لاقو «ءابإلا دشُأ ىبأف ءانل فرش دمحم فرش نإف ؛هانعبتاو لمحم

 لاق ام لثم لاقف ؛ لهج ىبأ نب ةمركع تيقلف ىلع متكاف تلق ءردبي هوبأو هوخأ لتق لجر اذه تلقو

 ؛ةحلط ىبأ نب نامثع تيقل نأ ىلإ اهب تجرخف ؛ ىتاحارب ترمأف ىلزنم ىلإ تجرخف ةيمأ نب ناوفص

 ءهركذأ نأ تهركف هئابأ نم لتق نم تركذ مث «هوجرأ ام هل تركذ ولف ولف قيدص ىل اذه نإ تلقف

 ىف بلعث ةلزنمب نحن امنإ تلقف «هيلإرمألا لآ ام هل تركذف «يتعاس نم لحار انأو «ىلع امو تلقف
 ىنإ هل تلقو ةباجإلا عرسأف «ىبحاصل تلق ام اوحن هل تلقو ءجرخل ءام نم بونذ هيلع بص ول رحج
 انيقتلا ىتح « رجلا انيلع علطي ملف ءارس انجلدأف ... ىتلحار هذهو «ودغأ نأ ديرأ ىنأو «مهيلإ تودغ

 ىلإ لاقف «كبو :انلقف «موقلاب ابحرم : لاقف ءاهب ءصاعلا نب ورمع اندجوف .ةدهلا ىلإ انيهتنا ىتح انودغف
 ااا

 كلل ااا

 حل امل أ رجل |[
 مكتتجرحتملا /
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 دمحم عابتاو ؛مالسإلا ىف لوخدلا انلق ؟مكجرخأ امو لاقف ؟كجرخأ امو انلقف ؟مكر يسم نيأ
 انخنأف «ةرونملا ةئيدملا انلخد ىتح اعيمج انبحطصاف «ىنمدقأ ىذلا كلذو لاق «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 مث «ىبايث حلاص نم تسبلف انب رسف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر انب ربخأف انباكر ةرحلا رهظب
 ىلص هللا لوسر نإف عرسأ : لاقف ىخأ ىنيقلف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تدمع
 امف ءهيلع تعلطاف «ىشملا انعرسأف ؛مكرظتني وهو «كمودقل رسف كب ربخأ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا
 دهشأ ىنإ تلقف «قلط هجوب مالسلا ىلع درف ؛ةوبنلاب هيلع تملسف ءهيلع تفقو ىتح ىل مستيي لاز
 هللا ىلص هللا لوسر لاق مث «لاعت لاقف ؛ملسو كيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر كنأو ؛هّللا الإ هلا ال نأ
 مريخ ىلإ الإ كملسي الأ توجرو ءالقع كل ىرأ تنك دق «كاده ىذلا هلل دمحلا) : ملسو هيلع ىلاعت

 ىل رفغي نأ هللا عداف هنم أربأ امم كيلع نطاوملا كلت نم دهشُأ تنك ام تيأر دق ىنإ هللا لوسر اي تلق
 هللا لوسر اي تلق «(هلبق ناك ام بجي مالسإلا ١ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لّسر لاقف «كلذ
 - دص نم هيف عضوأ ام لك ءديلولا نب دلاخل رفغا مهللا  ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف كلذ ىلع
 ظ .( هلوسرو هللا نع

 .ديلولا نب دلاخ مالسإ نع ةياورلاب ىدقاولا هلقن ام اذه

 ءايسفن اهيجوت مالسإلا ىلإ ههجو ام نايبو «هرطاوخ نايبو ءهسفن ةياكح هنأل «هلوطب هانركذو
 ,ةحلصملا وه ثعابلا نوكي نأ عنمي الو ؛ةحلصملا وه مأ «سفنلا نم ثعبني ىذلا مزاجلا داقتعالا وهأ
 نيبراحلا نم كلذ دعب نم نوكي مث ؛مهناميإ ىف نيقداصلا نم نوكيو «ناميإلا بح هبلق برشي مث
 1 ظ . ريبعتلا حص نإ «نيدهاجما نم نوكي امبرو ؛مالسإلا ىف

 امدنع - ةيهاركو هلهأو مالسإلا نم اظيغ شيرق نم ةمركملا ةكم اولخدي مل نم دلاخ ناك
 نم ةديدشلا ةرفنلا ىلع اذه لدف .اجاح ارمتعم ةمركملا ةكم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لخد
 ابلأ ناك ىذلا قورافلا رمعك نكي ملو «نيملسملا عم نوكي نأ دارأو كلذ دعب ءاج هنكلو «هلهأو مالسإلا
 فعضلا نيب اقرافو ؛مالسإلا ىف ةوق ناكف هرونب هبلق ىف هللا فذقو مالسإلل هبلق قر مث نيملسملا ىلع
 الو «ناميإلا نع بولقلاو «قحلا نع ةنسلألا هيف تنض تقو ىف «نالعتسالاو ةوقلاو ؛ءافتخالاو
 لطب راص مث ؛هيخأ نبال ةيمح ءادتبا ملسأو ؛مالسإلا دض طق فقي مل هنإف هللا دسأ ةزمحك
 هل فرعت مل داهجلا لطب نوكي دقو ؛دهاجم ريغ برحلا لطب نوكي دقف «برحلا لطب ال ؛داهجلا

 ءانب ىف ىلوألا ةنبللا اوناك نيذلا نيلوألا نينمؤملا نم امهريغو ءرامعو لالبك «ةديكم برحلا ىف
 . مالسإلا ماق مهاذأو مهئالب ىلعو «مالسإلا
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 ىلع ءاقبلا ىف ردقو ركف هنكلو «مهنم دحاوك الو ءالؤه نم ادحاو سيل همالسإ ىف دلاخ ناك
 فلا براحنا ةناكم هل ظفحتل بكرلا ىف ريسي نأ ىف ةحلصملا مأ ءهتحلصم نوكتأ «ةمركملا ةكم ةينثو

 ظ . لاثملاردانلادئاقلاو

 قويا ا او ؛ةزعلا ناكم نكت ملو تدس دق ةمركملا ةكم دجو

 . هل مالستساو أ هريغ ىلإ ةمركملا ةكم ىف نمو ءءالع ىلإ رهف ه ءنوضفخني الو نولعي هعم نمو

 ىلاعت هللا عنمب عونمم هنأ وهو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ولع ىف رس ىلإ هكاردإ ذفنو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا .ىلص دمحم ةالص نوبقري نيكرشملا ليخ ىف وهو هسفن ىلإ برست ىذلاك
 » 1 . هباحصأب

 ظ تنفق نو قابس نإ لوقن نكلو 55 اهنإ لوقن ال «ةيسفن ةضمو نأك كلو

 . هناميإ ىلإ همجوملا ريسملاره نكي مل كلذ نأ ىلع

 . وبن رهام باوأ تنس ثيح ةمركم ةكمب ل ءقم ال نأ أ هنأ - الوأ هجوملا ناك لب

 ىلاعت هللا ىلص دمحم باحصأ نأل ؛ةشبحلا ىف أجلم هل نكي مل هنأ - ايناث هجوما ناك مث

 ىلإ أجلي نأ ىف ركفو ءهبحيو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحمب نمي ىشاجنلاو «هوقبس ملسو هيلع

 نيد نم جرخيل ءرونلا باب هل احئاف كلذ ناك امبرو «ةينارصنلاوأ ةيدوهيلا ىلإ هموق نيد نم لقتنيو ؛مورلا

 . وهربع امك «مهفرش هفرش ؛هموق نم لجر نيد ىلإ هموق

 كد هللا لويمو لا هيف ركذ دقو ديلولا هوخأ هيلإ هب ثعب ىذلا باتكلا - اثلاث هجوما ناك مث

 . هتاليق اهيف زيمتتو ؛هتناكم اهيف فرعت نيملسملا بورح ىف اعضوم هل نأ ركذو «هلقع ركذو

 اعفاد اناميإ ةديقعلاب هناميإ اهنم نكي ملو ءرومألا هذهل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ىلإ هج

 ةمئاقلا ةالصلا لوح ذإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم هظحال ام نوكي نأ الإ ءايدهم انئمطم انمؤم

 . مهتالص ىف نينمؤملا ىلع ضاضقنالا ىلإ كلذ نابإ هسفن هتثدح امدنع ؛فوخ ةالص ىلإ

 مالسإلاب ىضر ءههجو ىف ريذنلا ريشبلا قلطتو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ بهذ الو
 . نارفغلاب هل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةوعدل هل ىلاعت هّللا رفغو «انيد

 ىف هلوخد أدتبا هنإانلق اذإ 0 اا

 اذإ هنأل - مالسإلل ةيبرعلا دالبلا ىف ةديحولا ةوقلا تراص نأ دعب ةحلصملا هيف هلوحخد ىف ىأر هنأب مالسإلا

 هللاب انمّوم راصو ءهبلق مالسإلا لخدو ؛هيلإ رونلا باب تناك اهنإف «ةيويند ةيصخش ةحلصم كلذ ىف ىأر

 0 ظ ظ .نيبيبنلاو ةكئاللاو ءرخألا مويلاو

 0 ا ا ا

 ثلاثلا ءزجلا



 ؛مالسإلا ىف هيرف دحأ رفي مل ىذلا مالسإلا قوراف باطخلا نب رمع نأ ىف رسلا وه هانلق ام لعلو
 . ةيبرحلا هتردقم ردقي ناك نإو «هيلإ نئمطملا ةلماعم هلماعي نكي مل

 صاعلا نب ورمع مالسسإ
 دلاخ مالسإ ىف ناك نإو ءديلولا نب دلاخ مالسإ عم صاعلا نب ورمع مالسإ هباشتي -

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةالص ىف هظحال ام ليلدب ؛ىحولا ىناعم ضعب كردأ هنأ ىلإ ءيموت ناعم
 ىبنلا ةناكم هكاردإو هملسم ريغ هنأو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عنام ىلاعت هللا نأ هكاردإو ءملسو
 ةعفادلا ةحلصملا تناك لب «شيرق فرش وه هفرش نأو «مجعلاو برعلا نيب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 . صاعلا نب ورمع ىف حضوأ

 هنع ىدقاولا هاكح امب هبلق مالسإلا لخد فيك ركذنول

 «توجنف نيكرشملا عم اردب ترضح «ايداعم ابناجم مالسإلل تنك ١ : صاعلا نب ورمع لوقي
 ىلع دمحم نرهظيل هللاو :ىسفن ىف تلقف «توجنف قدنخلا ترضح مث ؛توجنف ادحأ ترضح مث
 هللا ىلص هللا لوسر ةيبيدحلا رضح املف ؛( مهئاقل نم ىأ ) سانلا نم تللقأو «ىلامب تقحلف شيرق
 ةكم ىلإ شيرق تعجرو ؛حلصلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فرصناو ملسو هيلع ىلاعت
 ءيش الو «فئاطلا الو لزنمب ةمركملا ةكم ام «ةمركملا ةكم الباق دمحم لخدي لوقأ تلعج «ةمركملا
 ةكم تمد ؛ملسأ مل اهلك شيرق تملسأ ول ىرأو ؛مالسإلا نع ءان دعب انأو «جورخلا نم ريخ
 مهل تلقف مهبان اميف ىننومدقيو « ىنم لوعمسيو « ىنأر نوري اوناكو «ىموق نم الاجر تعمجو «ةمركملا
 رمأ ىرأل هللاو ىنأ نوملعت تلق .رمأ ةكربو «سفن نمي ىف انهردمو ءانيأر وذ اولاقف «مكيف انأ فيك
 نإف ؛هعم نوكنف ىشاجنلاب قحلن :تلق ؟وه امو اولاق .ايأر تيأر دق ىنإو اركنم اولع رومألا ولعي ارمأ دمحم
 نإو «دمحم دي تحن نوكن نأ نم انيلإ بحأ ىشاجنلا أي تحن نوكنو ؛ىشاجنلا دنع انك دمحم رهظي
 . هل هيدهن ام اوعمجاف تلق - .ىأرلا اذه : اولاق .اوفرع دق نم نحنف شيرق رهظت

 . . ىشاجنلا ىلإ اوبهذو «مدألا وهو هيلإ ىدهي ام بحأ اوعمج
 ىرمضلا ةيمأ نب ورمع ءاج ذإ هدنعل انإ هللاوف «ىشاجنلا عم هئاقل ىف صاعلا نب ورمع لوقي مث

 ؛نايفس ىبأ تنب ةيببح مأ هجوزي هبتك باتكب هثعب دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناكو | ظ

 ىلع تلخد ولو «ىرمشلا ةيمأ نب ورمع اذه :ىباحصأل تلقف ءهدنع نم جرخ مث ؛هيلع 5

 ”” ملسو كيلع هللا يلص نييبنلا متاخ
 نيج يااا احاااماملا



 ىتح اهنع تأزجأ تنكو شيرق ترس كلذ تلعف اذإف هقنع تبرضف هيناطعأف «هايا هتلأسف ىئاجنل

 ش ' دمحم لوسر تلتق

 ىل تيدهأ ىفيدصب ابحرم :لاقف ا ءهل تدجسف (ئشاجنلا ىلع تلخدف

 نيب ائيش هنم قرفو «هبجعأف هتمدق مث.ةريثك امدأ كل تيدهأ كلملا اهيأ معن تلق ! ! ائيش كدالب نم

 اهيأ : تلق هسفن بيط تيأر املف ؛هب ظفتحيو بتكي نأ رمأو عضوم ىف لخدأف هرئاسب رمأو ؛هتقراطب

 ..ةلشأن كلسأب ار قو ادرنل قرا دن ندع ؛كدنع نم جرخ الجر تيأر ىنإ كلملا

 مدلا ىقلتأ تلعجف «هرسك هنأ تننظ ؛ةبرض ىفنأ اهب برضف ءهلي عفرو كلذ نم بضغف

 . هنم اقرف اهيف تلخدل ضرألا ىب تقشناول ام لذلا نم ىنباصأف «ىبايثب

 نأ ىنلأست ورمع اي ) : لاقو ايحتساف «كنتلأس ام تلق ام هركت كنأ تننظ ول كلملا اهيأ: :تلق مث

 . ( هلتقتل - ئسيع ىنأي ناك ىذلاو ؛ىسوم ىنأي ناك ىذلا ربكألا سومانلا هينأي نم لوسر كيطعأ

 برعلا قحلا اذه تفرع : ىسفن ىف تلقو «هيلع تنك امع ىبلق هللا ريغف :ورمع لاق

 | ؟ كلذب كلملا اهيأ دهشتأ : تلق م «تنأ فلاختو ؛ مجعلاو

 ١ ىلع نرهظيلو «قحلا ىلعل هنإ هللاوف «هعبتاو ىنعطأف ءورمع اي هللا دنع دهشأ معن : كلملا لاق

 يب سار دا و :تلق وحي عز ىلع ىو امك هفناخ نم

2 
 نم تكردأ له اولاقو «كلذب أورس ىئشاجنلا ةوسك اوأر املف ؛ ىباحصأ ىلع تجرخ ملا

 تيَأر ام ىأرلا اولاقف ؛ هيلإ دوعأ :تلقو ( ةره لوأ ىف هملكأ نأ تهرك: تلق كر ناعم

 عفدتو تلحش لف ةنيفس 5 ,نفسلا عضوم نإ تدمعف «(ةجاح ىلإ دمعأ ىنأكو ؛مهتقرافف

 . ةبعشلا ىلإ اوهتنأ ىتح ءاهوعفدو ءمهعم تبكرف

 ىلع تررم ةرونملا ةنيدملا ليرأ تجرخو «أريعب تعتباو ( ةقشن ىعمو ءةتفسلا نم تجرخو

 لخاد امهدحأو ءالزنم ناديري ريثك ريغب ىناقبس دق نالجر اذإف ,ةدهلاب تنك اذإ ىتح تيضمو نارهلفلا

 ىلص ًادمحم لاق ديرت نيأ تلقت ؛ديلولا نب دلاخ اذإف ترظنف «نيتلحارلا كسمي رخآلاو ؛ةميخلا ىف

 ذخؤي امك انباقرب ذخأل تمسقأ ول هللاو .«دحأ قبي ملف «مالسإلا ىف سانلا لعخد . ملسو هيلع ىلاعت هللا

 6 تدر ا ا 5 06 لق ياما حوف بر
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 لق : لوقي هعمسأف ' اني ظن مل .ءانرسو هلوقب ءانلءافتف حابر اي حابر اي حيصي ةبنع ىبأ رثبب هانيقل لجر لوقا
 دعس ؛ديلولا نب دلاخ ىنعيو ؛ىنينعي هنأ تنتظف نيذه دعب ةداقملا ةمركملا ةكم تطعأ
 انسبلف «ةرحلاب انخنأو تننظ امك ناكف ءانمودقب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رشب هنأ تننظف
 اللهت ههجول نإو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ىلع انقلطناف رصعلاب ىدون مث ءانبايث حلاص نم
 مث ؛عيابف ةحلط ىبأ نب نامثع مدقت مث ؛ عيابف ديلولا نب ؛ دلاخ مدقتف انمالسإب اورس دق هلوح نوملسملاو
 وعدي نأ ىلع هتعيابف ؛هنم ءايح ىفرط عفرأ نأ تعطتسا امف هيدي نيب تسلج نأ الإوه ام هللاوف «تمدقت
 ؛اهلبق ام بجت ةرجهلاو هلبق ام بجي مالسإلا نإ لاقف « ىبنذ نم مدقت ام ىل رفغي نأ ىلاعتو هناحبس هلل
 هرعت يا ابا ياا هروب , دلاخبو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىب لدع ام هللاف
 ٠ ( انملسأ ذنم

 هلال رع هللا لزيز زهر هدا ول ناطقا دونا ؛هلوطب ثيدحلا انلقن
 دقل ؛هيلإ ةبسنلا ةحيحص تناك نإ ةرب اذه ىف هنيمي بسحن ال انإف هباحصأ نم ادحأ لدعي مل ملسو
 بلاط ىبأ نب ىلع امهب لدعي ملف نينحو نزاوهو ةمركملا ةكم حتفو كوبتو ةتؤم ةوزغ كلذ دعب تناك
 وأ هيلع ةيرف ةربلا ريغ نيميلا هذه نإ .صاقو ىبأ نب دعسو «حارجلا نب رماع ةديبع ابأو ماوعلا نب رتيزلاو
 اهلوتي ملو «ةحاور نب هللا دبعل مث ءبلاط ىبأ نب رفعجل مث «ةئراح نب ديزل ءاوللا ناك اذامو «كلذ ريغ
 . اهلمحي لاو نكي مل ثيح الإ دلاخ

 نأ ىلع هبحاص مالك لد امك لدي ناسل ىلع ءاج امذنإف ؛نيميلا هذه رمأ نم :نكي امهمو
 ْ دعب نم ناميإلا مهبولق برشأ دقو ٠ ةحلصمل ناك ءادتبا مهمالسإ

 ىشاجنلا ضرحيل هموق ضعبب جرخي مث ؛ملسأ ام اهلك شيرق تملسأ ول لوقي ناك ورمع اذه
 همطايف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دنع نم لوسر لتق نم نكمتي نأ لواحيو «نينمؤملا ىلع
 ةدارإو ؛ىشاجنلا بضغ ههبن مأ ,قحلا ىلإ هنوم ىلا شدمطلا هذه.هفنأ تعدج ةمطل ىشاجنلا
 ,ةقاواللا ن ءلير جل ىلستالا ني يتلا ذ ىأر هنأ ىلع لدي ام اهركذ ىتلا هلا ىف سيلدئاضر
 دق مالسإلا لعلو 0 ةيصخشلا هتحلصملا ناك همالسإ نإ لوقن كلذلو كلذ نم ائيش ري مل وهف.

 5 ةانحجر ام اذهو ءاناميإ راص ىتح كلذ دعب نم هبلق لخد

 ةسدنل ىقينو ؛ءاجيهلا ىف :زهظب ال لجر هلأ ىلع لدي م هسفن نع صاعلا نبورمع ةصق ىفو

 مل هنأ رهظيو .(وجنيو' .قدتخلاو (وجنيو ادحأوءوجنيو ءاردب رضحي وهف ,ىدرلا نطاوم نع زايحنالا

 ىأ نب ئلع دبا م تا ع «نيربدملا وأ ةراظنلا نم ناك لب لتاقي ملو لتقي
 : ل ا

 7 لب هدام كلا ىلك نيببتلا تاخ ع 1 اا يبي نلفل كيلييينلللئفلا
 0000 222222222 يبيع



 هللا ىضر نيذلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةباحص راوجب دلاخو وه هماقم ءابنألا نم ىتأيسو

 . ناوضرلا ةعيب ىف هنع اوضرو ؛مهنع ىلاعت

 ٠ دالسبلا يف فرعتلل اسنارس

 ؛لئابقلا لاحو دالبلا ةفرعمل ايارس لسري ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لخأ - 8

 . اهبناج ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نمأي ال ىتلا اصوصخو

 عمج ىلإ نيرشعو ةعبرأ ىف بهو نب عاجش ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعب دقف

 زعواو «ةرغ ىلع مهرءاج ءراهنلا نمكيو ليللا ريسي هثعب ناكو ؛مهيلع اوريغي نأ مهرمأو نزاوه نم

 اومدق ىتح «كلذ اوقاتساف ءءاشو ةريثك امعن اوباصأف «بلطلا ىف اونعمي الأ ىلإ هباحصأ ىلإ عاجش

 ض ْ لجر لكل اريعب رشع ةسمخ مهماهس تناكف «ةرونملا ةنيدملا

 ؛هيلإ ايابسلا در ىف مهريمأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رواشف «نيملسم مهولهأ مدق مث

 نع ىعفاشلا هاور اميف ةروك ذملا ىه ةيرسلا هذه نوكت دق :هخيرات ىف ريثك نبا ظفاحلا لوقيو «نهدرف

 نب هللا دبع مهيف ناكف . دج لبق ةبرم ثعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ عفان نع كلام

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر انلفنو . اريعب رشع ىنثا انماهس تغلبف . ةريثك البإ تباصأف «رمع

 .نزاوه ىلإ تلسرأ ىرخألاو دج لبق امهادحإ . ناتيرس امهنأ بسحن انإو اريعب اريعب ملسو

 ىضارألا اوداتريل ماشلا ضرأ ىلإ هجتت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ايارس تذخأ - ه٠

 ثعبف «دعب نم ماشلا ىلإ هجتت ىتلا ةوزغلل افشك وأ ءاديهمت اهلاح فرعتيف «ماشلا ضرأ مخاتت ىتلا

 ىف ماشلا ضرأ نم ةعاضق ىنب ىلإ ىرافغلا زيمع نب بعك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 مهوقشرو ءمهل اوبيجتسي ملف ءمالسإلا ىلإ مهرعدف اريبك مهنم اعمج اودجوف ءالجر رشع ةسمخ
 ةلق اوناكو لاتق دشأ مهولتاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باحصأ كلذ ىأر املف للاب

 حيرج ىلتقلا ىف ناكو ؛مالسإلا ىلإ ةوعدلا ليبس ىف نونمؤملا لتق ىتح مهنرثكب نوكرشملا مهرثاكف

 هللا لوسر ىلإ لصو ىتح لماخت ىتح ليللا لبقأ نأ امف (ىتوملا نيب هنأ نظ ىتح ءهحارج تدتشا

 . رخآ عضوم ىلإ ءارحصلا ىف اوباسنا مهنأ هغلبف «مهيلإ ثعبي نأب مهف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 مهيلع بلغتي ددعلا ةليلق ايارس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لسري اذا لئاس لأسي دقو
 . .٠ مهترثك وأ اعيمج نولتقيف ءاهب مهل لبق ال ىتلا ةرثكلاب نوكرشملا
 : كيا
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 غيلبتلل ءادتبا تناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ايارس نإ «كلذ نع باوجلا ىف لوقنو
 هذه ىف انيأر دقو «نولتاقي ةصرفلا مهتنكمأ نإو «نوبيجي ال ظالغ موقب نوقتلي اوناك مهنكلر ؛ةوعدلاو
 امف «مهولتق مث «لابنلاب مهوقشر مث اودرف ءءادتبا مالسإلا ىلإ ةرعدلا تناك فيك «ةريخألا ةيرسلا
 !/ نيمألا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةلاسر نيغلبم قحلا ىلإ نيعاد اوبهذ نكلو ,نيلتاقم اوبهذ

  ةتامةوزغ

 تناك لب «ةيبرعلا دالبلا نع اديعب نكي مل ماشلاو «رونلا نايرس ىرسي مالسإلا ناك - هالا
 نم ناك دقف ةييرقلا قافالا معيف هرون ىرسي مالسإلا ناك اذإو ( مهنم ةنساسغلاف «برعلا نم لئابق هب
 .ماشلا ىلإ رفاس نم برعلا نم ناك وأ ؛مالسإلا ىف لحخد نم ماشلا برع

 ماشلا ىلاو لتقف ءاجرح ىراصنلا رودص مهب تقاض اليلق اددع اوناك نإو «نوملسملا كئلوأو
 هباحصأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ىمحي نأ دبالو ؛ماشلا برع نم ملسأ نم نامورلا لبق نم
 ىبنلا نإ : لاتقلا ةلاسر ىف ةيميت نبا كلذ ىف لوقيو «مهنع ةئتفلا عنمتل مهنيد نع نونتفي نيذلا كنلوأ
 ىف ملسأ نم ىئامورلا ىلاولا لتق نأ دعب الإ ةتؤم ىف مورلا برح ىلإ ثعب ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص |

 ش ' . ماشلا ١

 هللا لوسر نأ وهو «ىوق رشابم ببس كانه ناك د ةنؤم ةيرس ىف بابسألا ضعب تناك هذه
 هل ضرعف مورلا كلم ىلإ مث ؛ماشلا ىلإ هباتكب ىدزألا ريمع نب ثراحلا ثعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ىلص هللا لوسر لسر نم لتقي ملو (هقنع برضف هملق مث ءاطابر هقثوأف «ىناسغلا ورمع نب ليبحرش

 مامأ فقي نأ دبال ناكو ءربخلا هغلب نيح هيلع كلذ دتشاف ,تقولا كلذ ىلإ هريغ ملسو هيلع ىلاعت هللا
 . نامورلا ةوق لباقم تناك ولو «ةوقبردغلا اذه

 مهنألو مالسإلا ىف لوخدلاب مهي نمل اباهرإ كلذ ناكف مهضعب لتقب «نينؤملا اونتق مهنأل كلذو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دنع تراص دق تقو ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص نيمألا ىبنلا لوسر أولت ظ

 توكسلا نأل ءردغلا كلذ مواقي نأ نم كلذل دبال ناكف «ةيبرعلا دالبلا ىف ايلعلا ةلصافلا ةوقلا ملسر
 بوعشلا ةيامحو قحلا ةوعدب أوموقي نأ ددصب مهو ( نيعمجأ برعلل ةلذو «ناميإلا لهال هَلْذ نوكي ٠.

 . اهتاغط نم

 ءاقلبلا ىلإ ةثعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعب ةنماثلا ةنسلا نم ىلوألا ىدامج ىف
 . اددع نآلا ىلإ تاوزغلا ربكأ اهلعلو «لجر فالآ ةثالث اهتدع تناكو ؛ماشلا نم
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 مايا يتاح

 يك حج ااا اا ا اناا احا اا ااا: ا اا ا ااا 9 ه6 . هوه م موس



 نإف «بلاط ىبأ نب رفعج ريمألا ناك ديز لتق نإف «ةثراح نب ديز ةئعبلا هذه يلع ريما لعجو

 املف ٠ ؛ مهيلع اريمأ نوكي الجر نوملسملا ضتريلف ؛ ؛لتق نإف ب باو عا

 دق لقره نأ سانلا غلبف ءماشلا ضرأ ىتح اوضمو « ؛ماشلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع

 نم ددع غلبو «برعلا ىراصن نم ددع مهيلإ ضن ول نع ف لم ياللا ضم لم ف ل

 : ىرخأ فلأ ةئام مضنا

 هللا لوسر ىلإ بتكن اولاقو «حالسلاو ددعلا هعار نم هنم ناك كلذ مالسإلا شيج ىأر امدنع

 امدنع ؛هيلإ ىضمنل ءانرمأي نأ امإو «لاجرلاب اندمي نأ امإف ءانودع ددعب هربخن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 : لاقو فقو .ددرتملا مالكلا كلذ ةحاور نب هللا دبع عمس

 الو ةوق الو ءددعب سانلا لتاقن امو «ةداهشلا نوبلطت متجرخ ىتلل نوهركت ىتلا نإ ءهللاو ' ؛ موق اي

 امإو روهظ امإ «نيينسحلا ىدحإ ىه امنإف ءاوقلطناف ؛هب هلل انمركأ ىذلا نيدلا اذهب الإ مهلئاقت ام «ةرثك

 . ةداهش

 0 يع - نب قدص 0 :ىوقلا ندؤلا 0 0 لا

 هي ا و مارواو اوف 04 نذإب 0

 ناكو « ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةيار لمحي وهو «ةثراح نب ديز فوفصلا مدقت

 همسا راصنألا نم لجر ة ةرسيملا ىلعو «ةداتق نب ةبطق همسا ةرذع ىنب نم لجر شيجلا ةنميم ىلع

 . اهدنع نامورلاب اوقتلاف «ءاقلبلا ىرق نم ةيرق نوملسملا ىحتناو كلام نب ةيابع

 اذإو «ناميإلا ةبهر نامورلا تذخأ دف ءحالسلاو ددعلا ةبهر ءادتبا مهتذخأ دق نونمؤم ناك ذإو

 نأ اوعيطتسي مل فلأ ىتثاملا نإف ؛ددعلا عزف نم مهسوفن باصأ ام ىلع اوبلغتي نأ نونمؤملا عاطتسا دق ناك

 با ارباب نينمؤم اموق نولي مهنأ نم مهعزف ىلعاوبلغتي

 برعلا ةماركو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا لوسر لتقب تنيهأ ىتلا مالسإلا ةمارك نع اعافدو

 ءالؤه دري نأ الإ هل ةياغ ال هتلعو هددع ىف فيثكلا نامورلا شيج ناكو «ةعفاد ناعمب لودوزم 58

 لا ىلص يبن نإو «موجهل اذه نم نفاخ مهو مادنحاو رق موجهلا دز قاد يلح م

 مما لا ا ا ةللارل!11١ انليليلللا
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 ,(1-5 مجنلا ) «يحوي ىحو الإ وه نإ *ىوهلا نع 0 507 هيلع ىلاعت
 نأ ملعيلو هناميإ وقل ةئراح نب ديزل اهلعجف مهيب ةيالولا بترف «نيدوصقملا نونوكيس ةيللا ةلمح نأ «مهأ
 ملعي ىكل ؛نينرم رجاه ىذلا بلاط ىبأ نب رفعجل نوكت مث «حلاصلا لمعلاو ناميإلاب الإ فرش ال
 نكي ملو ءدحأل هدعب نم اهلعجي ملو ةحاور نب هللا دبعل مث ؛ىدرلا نطاوم نع هلهأب نضي ال هنأ سانلا
 دهع بيرق ناك هنأل مهافطصاو ميلا هللا ىلص ىبنلا مهركذ نيذلا ءارمألا نيب نم دلاخ
 . مالسإلاب

 ادحاو مهلتقف «هتياغ مهلعجو «داوقلا ىلإ ها كلذلو «نيمجاهملا دري نأ مورلا شيج مه ناك
 ةلتقم نامورلا نم اولتقف مهنيد ىف اونتف نيذلا مهناوخإل اوفصتني نأ نينمؤرملا شيج مه ناكر «دحاو دعب
 كسفن لسف «ةينمي ةحفص الإ قبي ملو «فويس ةتس هدي ىف لدبأ هنإ ديلولا نب , دلاخ لاق ىتح 8
 يب يتعلم ؛ناميإلا ةوق مهيف تراس ص ,ءالؤه نم دلاخ دي ىف فيسلا ىشخي ناك مل

 . دبرلا ةعطق

 ورع نأ دعب لإ عقل ناكام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهنيع نيذلا ماظعلا داوقلا كناوأو
 ىلص هللا لوسر بح ديزف دوهيلاو ىراصنلا نم نيرفاكلا نم ددع باقر دعب الإ هدي نم ةيارلا ىقلي الو
 . لتق ىتح اددع لق هتيار لماحو «ملسو هيلع ىلاعت هلل

 هسرف نأب سحأ ىتح لئاق ؛ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىماح بلاط ىبأ نب رفعجو
 ىلع اهلمحي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةيارو ءالجار لئاقي ذخأو ءاهنع لزنف «هفعست ال
 0 ؛لتق ىتح ؛هيدي نيب اهلمح اهوعطق املف ؛هلامش ىلع اهلمح اهوعطق املف ( هنيمي

 . نيحانجلا اذرايطلا

 ىلع ةقعاصلاك ناكف ءددرت ريغ نم اهيلع مدقأ هيبحاصك ةحاور نب هللا دبع ناك اذكهو
 . ةيارلا لماح وهو ءدهشتسا ىتح «نيرفاكلا

 أر رت هنكلو ؛نالجعلا نب موقأ نب تباث ىلإ اهرمأ ىهنت ةناو «نينمؤملا ةيآر طقست نأ حصياالو
 اوحلطصاف «لعافب انأ ام:لاق !تنأ :اولاق ءمكنم لجر ىلع اوحلطصا نيملسملا رشعم اي :لاقف ءاهنود
 . باقرلا عطقيراتبلا هفيسو ' ؛لتاقي ذخأ اهلمح املف «ديلولا نب دلاخ ىلع

 . دبال ةيارلا ولماح لتقولو نينمؤملل نآلا ىلإ ةلوجلا تناك نإو. هنأ ملع كردملا دئاقلا وهو هنكلو
 لوطلا ةلقلا لمحتت الو ؛لاتقلا ليطت اهنأل . ءددعلا ةرثكب مهدوهيو برعلا ىراصنو مورلا مهمح زي نأ
 ْ ةنمؤم ةرباص تايونعم نم مهدنع ام نكي امهم



 لذاختب مورلا تاوق تأدتبا تقولا اذه ىفو ءمظنم باحسنال اديهمت زايحنالا ىلإ دلاخ ها

 سدح نم ناك هنأ قاحسإ نبا ىكحي .هباحسنا دنع دلاخ ىلإ مضنا مهضعبو «برعلا نم اهضعب

 تلاق «سدح نم اهموقل تلاق ءالبقم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا شيجب تعمس نيح ةنهاك

 امد نوقبرهيو «ىرتت ليخلا نودوقيو ءارزش نورظني ( نوكردم نورصبم ىأ ) ازرخ اموق مكرذنأ مهل

 فرصنا املف «ةبلعث ونب ذئموي برحلا اولص نيذلا نم ناكو خل يب نم ارلرتلاو اهلوقب اوذخأف .اركع
 ظ . مهضرأ ىلإ نيلفاق اوداعو هعم اوفرصنا سانلاب دلاخ

 نعت ملف ( هيف سانجألا ددعتل ءددعلا ريثك ناك نإ نِإو ءاكسامتم نكي مل ؛ ىنامورلا شيجلاف

 . اديدش احرج اوحرج نإو ءمهسفنأب مه اوجمو ءمهنم نوسملسملا اجو ءاثيش مهنع مهترثك

 ةنميملا لعجف ءهشيج فقاوم ىف لدبي ذخأ ءانركذ امك :نيرفاكلا ةرثك دلاخ ىأر امدنع

 ىف ىلاعت هللا لزنأ اذهلف ددملا هءاج دق هنأ اونظف اردص فلخلاو افلخ  ردصلاو ( ةنميه ةرسيملاو ( ةرسيم

 اوضرو «مهعجارت ىف نيملسملا شيج اوعبتي ملو ؛مهسفنأب ةاجنلا اورئأف نيملسملا ءاقل نم بعرلا مهبولق

 | هذه ىف دقفي مل هب املاس ةرونملا ةنيدملا ىلإ داع ىتح ؛ناميإلا شيجب دلاخ ليخأو «بايإلاب ةمينغلا نم

 هللا ىضر ةحاور نب هللا دبعو ءرفعجو «ةثراح نب ديز ةثالثلا ءارمألا مهنم اليتق رشع ىنثا الإ ةكرعملا

 اليتف رشع ىنثا ىلتقلا ددع ناكف ؛مهعم ةعستو ءاعيمج مهنع ىلاعت

 أ ل فيفي دع يح هكا نم مهدونج مهيلإ دوعت نأ ةرونملا ةنيدملا لهأ دوعتي مل نكلو
 ١

 ا . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ناك لب «نيلق هخرأ ني ةكرلا نم 21007

 | نيراف نيعجار دسألا ءارمح ىلإ مهعبتو ءارك نيكرشملا ءارو ركي ذخأ دق حارجلاب بيصأ ىذلا عمجلا

 ٠ : بايإلاب أوضرو ءئعاقللا ددج نم

 ا
 ١ مهنأل ؛باحسنالا مث راجنالاب كر ملا دئاقلا هداق ىذلا شيجلا عينص ةرونم ا ةنيدملا لهأ بجعي مل

 | هلل لوسر مهيلإ جرخ دقو «مههوجو ىلع بارتلا لوثحي نايبصلا لخأو «نيرارفلا مهومسو ؛هودوعتي مل

 ا او وي ودرس وي واربع عم يحاو

 ٠ هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبللا مهامسو «ةنسلاو حاحصلا صعب ىف ءاح امكءنوراكعلا وأ «ذوراركلا مهنإ

 | اذإ ارنمآ نيللا اهيأي 3 ىلاعت هلوقل اقيبطت كلذ ناكو «نيملسملا ةثف وهف ءةثف ىلإ نيزيحتم ملسو

 ددنتتم ١ ثلاثلا ءزجلا

 د ابطا

 6م



 افرحتم الإ «هربد لكموي مهلوي نمو *رابدألا مهولوت الف افحز اورفك نيذلا متيقل
 .«ريصملا سئيو منهج هاوأمو هللا نم بضغب ءاب دقف ةثف ىلإ ازيحتم وأ لاتقل

 عضوم ىف اولخدي ملو ؛ةيآلا ءانثتسا ىف اولخدف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةثف ىلإ اوزيخمو

 ةوزغلا ةححس

 :فئاكتملا ءرفكلا شيجل ةسيرف عقي نأ نم ىمالسإلا شيجلا ةاجنب ةوزغلا هذه تهتنا - 6"
 ظ ملع امدنع هنإف «ةكرعملا ةجيتن اهلبق كردأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإو ءانيبم ارصن كلذ بسحو
 تناك امو «هيلع ىلاعت هللا حتفي هللا فويس نم فيس ةيارلا ىلوت :لاق ةيارلا لمحو ,ةدايقلا ىلوت ادلاخ نأ
 . بايإلاب ةمينغلا نم شيجلا ىضري نأ ةياهنلا تناك ول احتف ةجيتنلا ىمستل

 . ارصن نكت ملو ,ةمالسلا تناك ةجيتنلا نأ ةريسلا باتك ضعب لاق دلو

 : بابسأل ارصن تناك اهنأ لوقن انكلو
 .ارارك ةرونملا ةنيدملا ىلإ اوداع نيذلا ىمسو ءاحتق اهامس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ اهنم
 ! ءيش مهنم ذخؤي ملو مئانغ اوقاس نيملسملا نأ اهنمو

 لقأ اوناك نيملسملا ىلتقف ءاددع ىصخ ال مهالتقو ءرشع ىنثأ اوناك نينمؤملا ىلتق نأ اهنمو
 . ايلعلا ىه ىلاعت هللا ةملكو ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك لعجو رزوملا رصنلا ناك اهيفو ءاددع

 ىف نايداعتم ناشيج لتاقتي نأ ءادج ميظع اذه :٠ هخيرات ىف ريثك نبا ظفاحلا كلذ ىف لاق دقلو
 فلأ انئام اهتدعو ؛ةرفاك ىرخأو ؛فالآ ةثالث اهتدعو هللا ليبس ىف «لئاقت ىتلا ةلقلا وهو امهدحأ نيدلا
 لتقي ال هلك اذه عم مث «نولواصتيو نوزرابتي ءفلأ ةئام برعلا ىراصنلا نمو «فلأ ةثأم مورلا نم ؛لتاقم
 ىف تقدنا دقل :لوقي هدحو دلاخ اذه «ريثك قلخ نيكرشملا نم لتق دقو ءرشع انثأ الإ نيملسملا نم
 . اهلك فايسألا هذهب لتق دق ىرت اذامف «ةينامي ةحفص الإ ىدي ىف تيقب امو فايسأ ةعست ىدي

 مهيلع ؛نابلصلا ةدبع ىف اومكحم دقو ميركلا نآرقلا ةلمح نم ناعجشلا لاطبألا نم هريغ عد
 ىف ةيآ مكل ناك دق :٠ ىلاعت هللا لوق ىف لخدي امم اذهو «ناوأ لك ىفو نامزلا كلذ نمحرلا ةنعل

 ل
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 نإ ءاشي نم هرصنب ديؤي هللاو 'نيعلا ىأر مهيلثم مهنوري ةرفاك ىرخأو هللا ليبس ىف لتاقت ةف اتقتلا نيتف
 (راصبألا ىلوأل ةربعل كلذ ىف ٠

 بلغت ةرباص ةئام نأو «نيتئام اوبلغي نيرباص نيرشع نأ نم ىلاعت هللا هررق ام هبشي اذه نأ ىرن اننإو

 . ةئام بلغيرباصلا نمؤملا نوكي ربصلا ةوقو ناميإلا ةوق دنع هنأو ءافلأ

 نينمؤملا ضرح ىبنلا اهيأي :١ ىلاعت هللا لوق قدصو ؛فلأ ىتئام اوبلغ دق فالأ ةثالث ناك دقو

 نيذلا نم افلأ اوبلغي ةئام مكنم نكي نإو «نيتئام اوبلغي نورباص نورشع مكنم نكي نإ «لاتقلا ىلع

 . قحلا وه اذه « نوهقفي ال مرق مهنأب ءاورفك

 اذإف «نامورلا ناطلس تحن ضارأ ةرئاد ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا ةرثاد نع جرخت ةوزغ لوأ ةتؤم ةوزغ نإ

 ءناك دقو «ىلاعت هللا ْنذِإب قحلا شيجل نوكيس رصنلا نإف «ةلكاشلا هذه ىلع نوكت جئاتنلا تناك

 . دوسألا مامأ ةاشلا رفت امك نورفي اوناكف «نيدشارلا دهع ىف اهدعب امو كومريلا تناكف

 وهو ؛ةيبرعلا ةريزجل جز احن رزوم راصتنا لوأة ةتؤمف :ةيبرعلا ضرألا ىف راصتتنا لأ ربل تناك اذإو

 . ربخ هل ًادتبم وأ ءاهتنا هل سيل ءادتبا

 لسالسلا تاذ ةيرس

 ملجم ةالل م ةري راق دالب ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لسرأ امدنع - 0/7

 فعاض امن مهريغو ءيبطو ماذجو مخل نم لاعتشلا بارعأ نم مضناو للا ةئام هدأدعت غلب سشيج

 انركذ دقو «ةبلاغلا ىه هللا ليبس ىف لتاقت ىتلا ةثفلا تناكف «ةبلاغلا تناك نكلو «نيملسملا ىلع ءالبلا

 : كلذ

 هللا لزنأ ام دودح اوملعي الأ ردجأو اقافنو ارفك دشأ بارعألا ) : ىلاعت هللا لاق امكو
 .رشلا ىف اولسرتسي نأ نم مهعنمي نأ دبال ناكف ( 41 - ةبوتلا)

 مل نكلأ الجر ورمع ىأر دقو ؛هناسل ةبارذب هيلإ مهليمتسيل برعلا رفنتسي صاعلا نب ورمع لسرأ
 و 0 0

 كالا للا للا ملال

 هللا هل !ااثلا 8 هلا
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 ووردت ووك وج جوس وح وجر حو وج تو حج جوج جوج عوج ب وج وج جد ج ج ح حاوي جوج جوج ثا وج وجو وح وب حج حج جيا و جوج يو جو شويا وحال

 42 زكر و وحر ووو و وح جر و و حدب و سون ثا ص سجس و سد ب وش ناو بك د دلتا

 . لسالسلا ءام لزنو ؛ماذج ىلإ لصو ىتح راس

 ىدحإ هشيج نم بلطي ةحاور نب هللا دبع< نكي ملو ءدحأ ةلامتسا ىف حلفي مل نكلو

 ثعبيل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلإ لسرأو ءائيش عنصي ملف ءهودع ةرثك هتبهرأ كلذلو «نيينسحلا
 . ددملارظتني ىقبو لاجرلا هيلإ

 رمعو ركب وبأ مهيف راصنألاو نيرجاهملا نم اشيج ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ثعب ذئدنع
 . ةمألا هذه نيمأ حارجلا نبرماع ةديبعوبأ دئاقلاو

 لهع ىفو ايس بي ير سي ول

 . نيملسملا رمأ اهريغبو اهب قرفت ىتلا ىلع

 نكلو ءراصنألاو نيرجاهملا نم شيج ىف لسرأ ام وهو «ىل اددم تكج امنإ:ةديبع ىبأل لاق
 . ةلامتسالاو فرعتلل ةعيلط لسرأ

 وه ىذلا صاعلا نب ورمعل لوسرلا رمأب الإ دنجلا ةساير ىطعي نأ ةديبع ىبأ نأش نم ناك امو '
 انأ ام ىلع ىنكلو ؛ال هل ةباجإ لاق لب هل رمألا نأب ههباجي مل ةديبع ابأ نكلو «مالسإلاب دهع ثيدح
 . تنأ ام ىلع تنأو «هيلع

 . ىددم نأ : لاقو ,هلوق ىلع رصأ ورمع نكلو

 لات لو يع لهل ل ل وسر | ورمعاي :هل لامف ؛نمؤملا ىقتلا ىوقت تدب انهو

 : كتعطأ ىنتيصع نإ كنإو ءافلتخت ال

 هلزع امدنع رصم ىلع ةرمألا ىلوت دنع هتروص ىهو ؛همالسإ لوأ ىف ورمع ةروص هذه ظ

 عم عمتجا امدنع هتروص ىهو .هيلع هضرحأف ىعارلا ىقلَأ تنك : لاق دفل نافع نب نامثع نيرونلا وذ

 | ءيش ىف ةرمإ هيطعي نل ايلع نأ ملعي هنأل ىلع ىدهلا مامإ دض ةيواعم

 املكو «يمالسإلا شيجلا لغوتف «مورلا ترهاظ ىتلا لئابقلا دراطي ىمالسإلا شيجلا لخخأ
 5 مهرارفب تهتنأو «ةدحاو ةرم الإ مدطصي ملوءرابدألا تلو ةليبق ىلإ ىهتنا

 101011011111141 ل ل ل ل ل ل اذ ذا ال ياللا
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 ىهتنا كلذبو «ىه امك ةيلاع مالسإلا ةملك تدبو «ةيبارعألا لئابقلا هذه بيدأت ناك كلذبو

 1 ةيرسلا هذه نم دارملا

 ةدسسيبع يسسبأ ةسيرس
 ىف ةديبع ابأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لسرأ ةنماثلا ةنسلا نم بجر ىف - 4

 ؛كانه لئابقلا رمأ افرعتمو ءمالسإلا ىلإ ايعاد ءرمحألا رحبلا لحاس ىلع «ةيلبقلا ىلإ لجر ةئامثال

 . رجشلا قرو اولكأ ىتح هنولكأي ام اودجي ملف «قيرطلا ىف عوج ةباحصلا كئلوأ باصأ دقو

 لب «برحلل اوءاج امو ابرح اوقلي ملو ءاوفرصناو «مهل اهرحنو البإ دعس نب سيق ىرتشاو

 لئابقلا طسو ىف هب فيرعتلاو هرشن ىلع لمعلاو «مالسإلا ىلإ ةوعدلل

 ةداتق ابأ ةنماثلا ةسا نم ناعش ىف ملم يلع ىلع لا ىلص هلل لوسر ثعب - هاله
 . الجر رشع ةسمخ وحن ىف نافطغ نمل ىراصنألا

 نواعت نأب تمه ىتلا ىهو «قدنخلا ةوزغ ىف اشيرق تنواع ىتلا ةفينعلا ةليبقلا ىه نافطغو

 ىلص ىبنلا هرمأو . ليلقلا ددعلا اذه مهيلإ راسف ةتؤم ىف نامورلا شيج رصان نم اهنم ناكو «ربيخ ىف دوهيلا

 ىلع مجهف مهيقل ىتح «راهنلاب نمكيو ليللاب ريسي ناكف ؛مهيلع ةراغلا نشي نأب ملسو هيلع ىلاعت هللا
 ىلإ اوداعو «ةأشلاو معلا اوقاتساو ؛مهضعب اولتقف اديدش الاتق مهلتاقو «مهب طاحأو ؛مهنم ميظع عمج

 ؛ةيبرعلا ةريزجلا فارطأ فرعت وه ةيرسلا هذه نم ضرغلا نأ كش الو «ةليل ةرشع سمخ دعب ةرونملا ةنيدملا

 + اويخا افتر ءاوراس امثيح مالسإلا ىلإ ةوعدلاو

 لوخدلل مالسإلاب مالعإلاو ةيصاقلاو ةينادلا ىضار ال ةفرعمل نكلو «لاتقلل ايارسلا هذه تناك امف

 . اهرك ال اعوط هيف

 ةربةقالق دنب ناعما قاض راما 9 داق بأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا ثعب دقو

 25” 5 00 ! نم ضرغلا ناكو ناضمر ىف هع ةروأ ةنيللا نم
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 ةيبرعلا دالبلا ىف مالسإلا راشتنا
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ءاهينادو اهيصاق ةيبرعلا دالبلا ىف رشتني مالسإلا ناك - 51

 ؛نينمؤملا ةوق عم ةوق نوكيل ةرونملا ةنيدملا ىلإ رجاهيف .اقداص انمؤم بيجتسي نم مهنم سانلاو «ةاعدلا لسر

 مل نيذلا بارعألا ىف ناك كلذ نإو «هبلق ناميإلا نكسي نأ نم املستسم نعذيو «ملسي نم مهنمو

 اوأرقي ملو ءهنم اوبلطيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب اوقتلي ملو «مهورواجي ملو ناميإلا لهأ اوطلاخي
 مل لق ءانمآ بارعألا تلاق ) : مهيف ىلاعت هللا لاق كلذلو «هتوالتب نيعتمتسم ميركلا نآرقلا
 . (تارجحلا - ١4 ) « مكبولق ىف ناميإلا لخدي امو ءانملسأ اولوق نكلو ءاونمؤت

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم مأ نيكرشملل بلغلا نوكيأ رظنني نم بارعألا نم ناكو
 ىبنلا ىلإ اوئيجي نأ رفكلا ىف دانعلا هب غلبي نم مهنمو «ءالؤهو ءالؤه نيب نيبذبذم اوناك مهف هباحصأو
 نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهيلإ لسريف ةيادهلا نوبلطي مهنأ نيرهظم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 اوغلب ءارقلا نم ةفئاط اولتق امك . مهنولتقيو «مهب نوردغيف مالسإلا مهملعيو ميركلا نأرقلا مهظفحي
 نيذلا هباحصأو بيبخ عم لعف امك «نيكرشملل مهنوعيبيو نينموملا نوذخأي اوناك نم مهنمو .نيعبس
 دشأ بارعألا 9 : ىلاعت هللا لوقي نأ قحلا ناكف . ةرجاف ةلئق مهولتقو 1 ةمركملا ةكم لهأل مهوعأب ٠

 قافنلا نم عونلا اذه ناكو (ةبوتلا - 91 ( هللا لزنأ ام دودح اوملعي الأ ردجأو اقافنو ارفك ش٠
 نممو» :ىلاعت لاق دقف ءاهتاذ ةرونملا ةنيدملا لوحو .ةمركملا ةكم لوحو ءارحصلا ىف الغلغتم ىبارعألا
 نحن مهئوملعت ال قافنلا ىلع اودرم ةنيدملا لهأ نمو «نوقفانم بارعألا نم مكلوح
 مسق دّقلو .« ةرقبلا - ٠١١ ) 4 ميظع باذع ىلإ نودري مل «نيترم مهبذعنس ؛2مهملعت
 هللاب نمؤي نم مهنمو امرغم ةاكزلا بسحي قافنلا ىلج قفانم امهلوأ نيلداعتم نيمسق بارعألا ىلاعت هللا
 نمو» هتاملك تلاعت لاقف نيمسقلا ىلاعتو هناحبس ركذ دقلو ؛تابرق قفني ام ذختيو ءرخآلا مويلاو
 هللاو ءءوسلا ةرئاد مهيلع رئاودلا مكب صبرتبو ءامرغم قفني ام لختي نم بارعألا

 تابرق قفني ام ذختيو ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي نم بارعألا نمو *مهيلع عيمس
 روفغ هللا نإ هتمحر ىف هللا مهلخديس مهل ةبرق اهنإ الأ «لوسرلا تاولصو هللا دنع
 . قفانملاو ءرهاطلا نمؤملا بارعألا ىف ناك اذكهو (ةبوتلا : 1124/) «ميحر

 راشتنا ناكو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةافو تبقعأ ىتلا ةدرلا تناك نيقئفانملا ءالؤه نمو ا
 ظ . هباتك ىف ىلاعت هللا هنيب ىذلا وحنلا اذه ىلع بارعألا نيب مالسإلا

 7 ل هللا لص نيببسلا تا 52-5
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 امهمو ءرهاط ىقت نمؤم نيبو «رئاودلا صبرتي ملسم نيبو ءرداغ رفاك قفانم نيب بارعألا ناك
 قيفوتب هنإف ددرت ىلع ولو ءابلق مالسإلا لخد نإو «لخدلا اذه عم رشتني مالسإلا ناك دقف مهرمأ نكي
 . اناميإ كلذ نم نوكي مث ءاقارشإ قرشي كلذ دعب نمو «ىلاعت هللا

 نم هعم نمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحمو نيكرشملا نيب تعقو ىتلا بورحلا نإو
 ديحوتلا نيب لاتق اهنأ اهتصالخ ذإ «سوفنلا ىف اهادص زتهيف «ةيبرعلا سوفنلا عرقت عراوق تناك نينمُوملا

 ةينادحولا نيب 0 ىلإ مهوعديف كرشلا نيبو «مارحلا تييلا ىنابو «مالسلا هيلع برعلا ىبأ ميهاربإ ةنايد

 بارعألاو برعلا سفن سفن عفدي كلذ نإف ءمانصألا ةدابع نيبو «ناثوألا مطحم ميهاربإ ةلم نيبو «كرشلاو

 ظ . قاهرإ ريغ نم اريكفت رمألا ىف ريكفتلا ىلإ
 هنالذخ ىلاوتي ىذلا كرشلاو «هديؤيو ىلاعت هللا هرصني ىذلا ناميإلا نيب برحلا نإف كلذ قوفو

 ىلإ ةيعاد اهدحو قدنخلا ةعقاو نإو (هترثك عم نالذخلاو ددعلا ةلق عم رصنلا ىف رسلا فرعت لإ عفدي ش

 ةيناع احير ىلاعت هللا لسرأ ذإ ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم ترصن ىتلا ةيفخلا ةوقلا ىف ريكفتلا

 اهدحو هذه نإ ءارارف ءاقللا نم اورفف «مهبولق كلذ عم تعلخو ؛مهتيبخأ تعلخو ءمهتيعوأ تبلق

 ٠ امو «نوردقي ام ريغب ديحوتلا ةاعد ديؤم هّللا نأ كردت اهنأل «ىلاعت هللا ريغ ةدابع نع لوقعلا تفلت ةعراق

 1 . لوردتقي

 نإ ةلئاقم وأ ةيداه ةفشاك ةيعاد ةيبرعلا دالبلا ءاحنأ ىف ثبنت ايارس اهبناجب ناك رابكلا تاوزغلا نإو

 . ةنايخو اردغ تأر

 عابتأ ىلع دومجلا ْنِإو «ناثوألا ةدابع نيبو هني ةزماو « نيد ىف ريكفلا ىلإ عفد اذه لك نإو

 عراوقف «قحلا كاردإ نع بولقلاو ناذآلا مصي ىذلا وه نودتهي الو ائيش نولقعي ال اوناك ولو ءابالا

 . ةواشغ مهراصبأ ىلعو «رقو مهناذأ ىف نيذلا عمست برحلا

 .تمأ الو ؛هيف جوعال ىذلا ءميقتسملا قيرطلا ىلإ تهجا كرادملا تحتف اذإو

 مث «ءادتبا ءافعضلا بولق اهيلإ تغص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةوعد نأ قحلا ىفو

 . ةيادهلا نطاوم ىلإ هتدهو «هنماكم ىف رفكلا تجعزأ ىتلا مالسإلا ةوق دعب نم اوناك
 نيبراحما ريغ تذخأ قحلا ةوق نإ لوقن نكلو «ناميإلا ىلع ادحأ تهركأ برحلا نإ لوقن ال

 ؛مهقمرت سوفنلا لعجي مهناميإل نينمؤملا راصتتنا نأ «نيراتخم نيعئاط هيلإ اوءاجف ناميإلا بارحم ىلإ

 . مهبلإ ىغصت بواقلاو
 100000000001 جب مل 1 1 م ولة زعيم رهيب ييمعجو يعيق

 9 ثلاثلا ءزجلا
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  «مالسإلا ملعتتو اهناميإ نلعت لئابقلاو ىرَقلا نم ء يب كلذ لعب نم دوفولا ثناك اذلو

 رونب تءاج ىتلاو ىرتت تءاج ىتلا دوفولا ىلع ىلاعت هللا ءاش نإ ملكتنس امك ميركلا نآرقلا ةوالت عمستو

 0 ؛ قحلا ىلإ ىعادلا نم قحلا عمستل حلا
 . كلذ بابسأ نم بورحلا تناكو «ملسو هيلع

 هيداعي نم نيبو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيب ةهجاومب مث ؛ءادتبا حلصب لاتقل ءاهتنا نإ
 ىذلا هدحو وه قحلا توص راص دقو «بولقلا رارقو «سوفنلا ةأده ىف مالسإلا ىلإ ةوعد ىرخألا ىه

 نكت ملو «حماجلا نأمطاو ؛ةرادعلا تبخ دقو ةأدهلا هذه ىفو «ةحلسألا ةلصلص تتكسو ؛ملكتي
 «برعلا ضعب لخد ذئتيحو .ةدهألاو سوفنلا بطري ىذلا زيزعلا ملسلا لب سوفنلا ججؤت ىتلا ةوادعلا
 نم ميلس بلقب نوركفي اوأدبو ؛مالسإلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل نوبراحي اوناك نيذلا لامو
 ادوحج الإ ناميإلا نم اورفنيل نوكرشملا ناك امو «سوفنلا مئاخسو داتحألا هنم تلتسا دق «ناغضألا

 ىلإ هجوي كلذ دعب رمأ لك ناكو ؛مالسإلا ليبس وهو «ميلسلا ريكفتلا ناك دانعلا ىفتخا اذإف . ادانعو
 اوناك نم لصتو ؛ ؛ ماحر ال برقت ىتلا رومألا تلاوتو «ةنحإ الو «ةنحم الو ءدقح هقنري الو «ناميإلا

 . ةميحر ةدأوتم محر نم هوعطق دق
 اريبكت َنذْوملا نذَأو «ةدعابتم تناك بولق اهب تند عباسلا ماعلا ىف تناك ىتلا ءاضقلا ةرمع إو

 | ةرادع نيرفاكلا ىتعأ بولق تلام ذئدنع ءاميظعت هللا اهداز ز ةفرشملا ةميركلا ةبعكلا ىلع هدحو ىلاعت هلل
 نأو ؛مالسإلا ىلإ لام دقف لهج ىبأ نب ةمركع مهنم نوكي نأ كبسح «ناميإلاب اومدقتي مل نإو

 . صاعلا نب ورمعو ؛ةحلط نب نامثعو «ديلولا نب دلاخ هبحاص لعف امك هناميإ نالعإ ىلع لمعي
 رحنبو ؛هرئاعش ميقيو .مارحلا تيبلا مظعي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم شيرق تأر دقف

 ..نمحرلا ةدئام ىلع ماعطلا اهيف نولوانتي ةميلو ميقي لأ لواحيو ؛ةعيطقلا لدب ةدوملا ميقيو ةورملا دنع ىدهلا

 . نوضار مهو اهنع جرخو ءايضار ةمركملا ةكم ىلإ لخد
 ىلإ مهوعدي ديلولا نب دلاخ فقو دقل ءمالسإلا ىف ركفت سوفنلا تذخأ جرخ نأ دعبو

 را ا
 . ( هعبتي نأ بل ىذ لك ىلع قحف «نيملاعلا بر مالك نم همالك نأو ءرعاش الو

 دقو ءابضاغ نايفس وبأ عفدناف ؛هدكأف «عمس ام ةحص نع هلأسف ؛دلاخ هلاق ام نايفس ابأ غلب
 نايفس ابأ اي الهم :لاقف ؛دلاخ ىلإ ةيضقلا هذه ىف ليمي ناكو لهج ىبأ نب , ةمركع امهنيب دعاب

 لهأ هعبتي ىتح لوحلا لوحي الأ تفخ دقل هللاو ؛هيلع اهلك شيرق هذهو ؛هآر ىأر ىلع ادلاخ نولتقتأ
 . ةمركملا ةكم
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 ؛دلاخ ناك ام ىلع ةمركملا ةكم لهأ ناكو «ةمركملا ةكم حتف ناك ىتح لوحلا لاح انو
 نعذم نمؤم نيب ام مهتيبخأو «برعلا نئادم لخدي مالسإلا ذخأو .نيملسملا نم نايفس وبأ ناكو
 . ٠ برعلا ريغ ىلإ برعلا ضرأ نم هرون جرخي نأ الإ قبي ملو ههركيو هفرعي رفاكو «ملسمو

 عمتجم برثي ىف نوكي مث ءاهلوح امو «ىرقلا مأ ىف نوكي نأب ءكلذ ىضتقي جردتلا ناكو
 ءيفطيف «بيلصلاو رانلا ثيح ىلإ برعلا قرشم نم جرخيو «نيعمجأ برعلا ىف نوكي مث «ىوقلا
ل ةملكلا نوكتو «بيلصلا مطحيو رانلا

 ' ١ براغملاو قراشملا بر هدحو هل

 كولملا ىلإ لئاسرلا ثعب
 ةيبيدحلا دعب ناك ءارمألاو كولملا ىلإ لاسرإلا نأ ىلع حاحصلاو ةريسلا ءاملع قفنأ - 0

 . ةتؤم دعب ناك مأ ءاضقلا ةرمع دعب ناك مأ ةيبيدحلا حلص دعب ناكأ اوفلتخا نكلو ءحتفلا لبقو

 نم جرخخ صاعلا نب ورمع نأل كلذو «ةتؤم لبقو ءءاضقلا ةرمع دعب ناك هنأ هراتخن ىذلا نإو

 ىلص هللا لوسر هثعب نمب ةشبحلا ىف ىقتلا دقو ءاضقلا ةرمع دعب ةشبحلا ىلإ ةرجهلا اديرم ةمركملا ةكم

 دقو ءديلولا نب دلاخب ةرونملا ةنيدملا ىلإ هباهذ ءانثأ ىف ىقتلا هنأ امك «ىشاجنلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا
 ىلاعت هللا ىلص دمحم عابتا ىلإ ةوعدلا ىف هتاملكو ةمركملا ةكم ىلإ باهذلا ءديلولا نب دلاخ ةدارإ تناك

 . ةرشابم ءاضقلا ةرمع بقع ملسو هيلع

 نأل ةتؤم لبق ناك ماشلا ىف ةنساسغلا ا مورلا كلم ىلإ باتكلا نأ تبثي ىخيراتلا قايسلا نإو

 هللا ىلص ىبنلا هثعب ىذلا لوسرلا لتق ببسبو ءماشلا نم ملسأ نم ضعب لتق ببسب تناك ةتؤم ةوزغ
 ىلع اقباس بير الب باتكلا ناكف «ببسملا ىلع مدقم ببسلاو «ةنساسغلا ريمأ ىلإ ملسو هيلع ىلاعت

 ظ 0 . ةتؤم ةوزغ وهو هببسم

 ملسم ىور دقف «ةتؤم لبق كولملا ىلإ لاسرإلا نأب حرصت ةحيحصلا ةنسلا نإف «هلك اذه قوفو

 ءرصيقو ىرسك ىلإ ةتوم لبق بتك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع هدنسب
 . مالسإلا ىلإ مهوعدي رابج لك ىلإو «ىشاجنلا ىلإو
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 2 هرسماو لقره ىلإ هبانك
 اذه باتكب ةفيلخ نب ةيحد لقره ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعب - 7

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .يدهلا عبنا نم ىلع مالس ؛مورلا ميظع لقره ىلإ هلوسرو هللا دبع نب دمحم نم
 امنإف «تيلوت إو «نيترم كرجأ هللا كتؤي ولعت لسأ ؛مالسإلا ةياعدب كوعدأ ىنإف . مي ام

 الإ دبعن الأ مكنيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأي لق ) . نيسيرألا مثإ كيلع
 اولوقف .اولوت نإف ءهّللا نود نم ابابرأ اضعب انضعب ذختي الو ءائيش هب كرشن الو هّللا
 ظ . (نارمع لآ - 54 ) «نوملسم انأب اودهشا

 ذخأي مل «شيرق ىكرشمو ماشلا لهأو «نامورلا طاسوأ ىف هرثأ هل ميركلا باتكلا اذه ناك دقو
 ةلص هل اربخ ىقلي ملاع هذخأ لب ءهنم هكلم ىلع ىشخي لجر نم كلم ذخأي امك باتكلا لقره
 ةينارصنلا ءاملع نم املاع ناكف «نييبنلا رابخأو موجنلاو محالملاب ملع هل ءازح لقره ناك دقف ,هملعب
 . هتروسو كلملا الول ؛هتاذ ىف قحلا رشتني نأ نوديري نيذلا

 ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم موق ضعب نع ثحيب لسرأ ؛هيلإ باتكلا لصو امدنع
 ؛هسلجم ىلإ مهاعدف ؛كرشلا دئاق نايفس وبأ مهسأر ىلع «ةمركملا ةكم نم راجت بكرب ملعف ةيماشلا دالبلا
 ىف ءاج امك ثيدحلا كيلإو «نامجرتلا اعدو هعم نمو نايفس ابأ اعد مث «مورلا ءامظع (لقره) لوحو
 ! : ىراخبلا

 . ىبن هنأ معزي ىذلا لجرلا اذهب ابسن برقأ مكيأ :نامجرتلا ناسلب لقره لاق
 هنامجرتل لاق مث ؛هرهظ دنع هباحصأ اوبرقو ىنم هوندأ لقره لاقف ءابسن مهبرقأ انأ :نايفس وبأ لاق

 ىنع اورثؤي نأ الول هللا وف «نايفس وبأ لاق «هوبذكف ىنبذك نإف «لجرلا اذه نع اذه لئاس ىنإ مهل لق
 .نايفس ىبال اهلك ةياكحلا كرتنلو ءهنع تبذكل برعلا ىف ةبذك

 اذه لاق لهف لاق بسن وذ انيف وه تلق .مكيف هبسن فيك : لاق نأ هنع ىنلأس ام لوأ :لوقي
 مأ هوعبتا سانلا فارشأف لاق ءال تلق .كلم نم هئابآ نم ناك لهف : لاق .ال تلق ؟هلبق دحأ مكنم لوقلا
 هنومهتت متنك لهف : لاق «نوديزي لب تلق ؟نوصقني مأ نوديزيا لاق «مهوافعض لب تلق ؟مهؤافعض
 لعاف وهام ىردنال «ةدم ىف هنم نحنوال تلق ؟ردغي لهف : لاق ءال تلق .لاقام لوقي نأ لبق بذكلاب
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 فيكف لاق ءمعن تلق ؟هومتلتاق لهف :لاق ؛ ؛ةملكلا هذه ريغ ائيش اهيف لخدأ ةملك ىنكمي ملو ءاهيف

 هللا اودبعا لوقي: تلق ؟مكرمأي اذام : لاق .هنم لائنو ءانم لاني لاجس هنينو اننيب برحلا تلق ؟هايإ مكلاتق

 .ةلصلاو فافعلاو قدصلاو «ةالصلاب انرمأيو «مكؤابأ لوقيام أوكرتاو ءائيش هب اوكرشتالو هذحو

 لسرلا كلذكو بسن وذ مكيف هنأ تمعزف هبسن نع كتلأس :هل لق كلذ دعب نامجرتلل لاق

 ناك ول : تلقف ءال نأ تركذف «هلبق لوقلا اذه مكنم دحأ لاق له كتلأسو ءاهموق بسن ىف ثعبت

 تركذف كلم نم هئابآ نم ناك له كنتلأسو «هلبق لي لوقب ىسأتي لجر :تلقل لوقلا اذه لاق دحأ
 ٠ بذكلاب هنومهتت متنك له «كتلأسو . هيبأ كلم بلطي لجر تلق كلم نم هئابأ نم ناك ولف ءال نأ

 ىلع بذكيو «سانلا ىلع بذكلا رذيل ناك ام هنأ فرعأ دف «ال نأ تركذف ؛لاق ام لوقي نأ لبق

 ؛لسرلا عابتأ مهو ؛هرعبتا مهءافعض نأ تركذف ءمهُوافعض مأ هوعبنا سانلا فارشأأ كتلأسر ؛هّللا

 دتريأ كتلأسو ؛ متي ىتح ناميإلا رمأ كلذكو «نوديزي مهنإ تلقف ؟ نوصقني مأ نوديزي مهأ أ كتلأسو

 هتشاشب طلاخت نيح ناميإلا كلذكو ءال نأ تركذف هيف لخدي نأ دعب هنيدل ةطخس مهنم دح دعا

 مكرمأي مب كتلأسو !ةورباخ ال لسرلا كلذكو ال نأ ترك لف ؟ ردغي 0 كتلأسو «بولقلا

 ؛ ةالصلاب اكرأي نائوألا ةدابع نع مكاهنيو ءائيش هب اوكرشت الو هللا اودبعت نأ مكرمأي هنأ تركذف

 ٠ْ . فافعلاو قدصلاو

 ١ نظأ نكأ مل «جراخ هنأ ملعأ تنك دقو «نيناه ىمدق عضوم كلميسف اقح لوقت ام ناك نإف
 . هيملق نع تلسغل هدنع تنك ولو ؛هءاقل تمشجتل هيلإ صلخأ ىنأ ملعأ ولف « مكنم هنأ

 ةشبك ىبأ نيارمأ رمأ دقل :٠ لاقف «كرشملا ودعلا نايفس ىبأ سفن ىف هرثأ مالكلا اذهل ناك

 بير الب هذهو هرفصألا كلم هفاخي هنأ ( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تعضرأ ىتلا عضرملا جوز»)

 لاق دقت ؛نايفس ىبأ سفن ان ىف كلذ نم قمعأ رثأ هل لقره نم مالكلا ناك نكلو ؛كرشلا ةملك

 ىف ةققاكتم تناك قيلاغم هل تحئف نكلو . مالسإلا ىلع ىلاعت هللا لخدأ ىتح ءرهظيبم هنأ انقوم تلزام

 . ملسملا بلق هيف فشكت ال ىتح «هسفن

0 
[ 
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 | لوبقو «مالسإلا ىلإ ليميو ؛هيف ام لك قدصي هارنو :لقره بلق ىف باتكلارثأ اذه - 9
 ( هنأ رهظي ! ! انيد مالسإلا لبقو «قحلل نعذأ له نكلو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم هب ءاج ام
 ا ءكللار اتمخاف ؛كلملا ىلع ءاقبلا نسبو «ناعذإلاو مالسإلا نيب ريختو ؛هولبقي مل هموق نكلو كلذ لواح

 ٠ْ . هّللا دنع هتراجم ترابف «ىدهلاب ةلالضلا ىرتشا كلذبو

 ا
 : ءالتيالا هنكلو ؛عقي نأ ىغبني ناك امو ؛ عفو امك رمألا ركذنلو
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 مدق نيح ناكو ؛محالملا ملعو ؛موجنلا ملع ىنوأ ءازح ناكو ءاماع انلق امك لقره ناك دقن

 لاف ؛«سفنلا ثيبخ 5-5 راجتلا نم هعم نمو نايفس ىبأ عم اهيف ىقتلا ىتلا ضرألا ىهو ؛ءايليإ نم

 ؛رهظ دق ناتخلا كلم موجنلا ىف : ترظن نيح تيأر ىنإ مهل لاقف «كتئيه انركنتسا دق هتقراطب ضعب
 . رهظ دق ةمألا هذه كلم اذه:لقره لاف «نونتتخي برعلا نأ هنرغ نولعو

 . ملعلا نم هتلزنم لثم ىلع ةيمورب هل بحاص ىلإ لسرأ دقو
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا باتك هءاج ىتح اهكرتي ملف «صمح ىلإ راسو

 تاك لو هلع للا ىلص ىلا ثا لعد تأ دع تنك كا مك

 اينالا ريخب ىنأت ىتلا ةوبنلاوهو «كلذ نم مظعأوه ام هانأ دق ىلاعت هللا نكلو « كلم هنأ هل ىءارتت ىتلاروصلا
 .ةرخآلاو

 هتلعجو ؛هسفن ىف ترلثأ اهنإف ةجتنم ريغ مأ ؛اهناذ ىف ةجتنم تناكأ ءاوس تامولعملا هله تناكو

 لوبقل تدهم دق اهتاذ ىف ةينظ تناك نإو ءانه تامدقملا نإو «هيلإ ءاج ذإ قحلا لوبقل دادعتسا ىلع

 ءامظعل لقره نذأف ءهيلإ ايعاد هموق نم الملا ىلع هضرعي نأ دارأو «قحلا هنأب انلق امك لقره عنتقا ظ
 : لاقف مهيلع علطا مث تقلغف اهباوبأب رم ا مث «صمحب هل ةركسد ىف اورضحي نأ مورلا ظ

 اوصاحف .ىبنلا اذه اوعبتاف ءمككلم مكل تبثي نأو ءدشرلاو حالفلا ىف مكل له ءمورلا رشعم اي آ
 . تقلع الي اهودجوت باوبألا ىلإ مكروب ١

 ؛هتينو هلوق نم لدبو ريغو «ىلع مهردر :لاق «مهناميإ نم سيأو «مهترفن لقره ىأر املف |
 . (هنع اوضرو هل اولجسف «تيأر دقف ا ايا نايس ظ

 ىشمي نأ مه املف «هل ءاضأو قحلا رون هل قرب دقلو «ةيادهلا ىلع ةوقشلا هيلع تبلغ اذكهو ظ
 نم لتق نم لتقب رمأو «ةيادهلا دعب ةلالضلاو «رونلا دعب مالظلا ناكف «هناطلسو كلملا فقو «هيف |

 امهمو كومريلا ىف كلذ دعب نمو :كوبت ىفو «ةتؤم ىف نيملسملا برحل شويجلا شيجو د ظ
 فرعو ؛نامورل 0 0 لاب لا ةاهنرمأ نم نكي ١

 لجأ هنأف ؛الجاع ناميإلا نكي مل نو :ةتارجت رعلا ناك «تاملظلاو نقال «بجحلا نكت

 . بيرق لجألاو
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 ا و هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ يحج
 يا ا ا د ع ع



 . هناميإ فرعي مل نإو «نمأ نم مهنمو
 ةفقاسألا ريبكل هاطعأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلل لوسر باتك هءاج امدنع لقره نأ ىوري

 هب انرشب ىذلا هللاو وه : لاق باتكلا أرق املف ف «هلوق نعو هيأر نع نوردصي مهرمأ بحاص ناك ىذلا

 لاقف «هعبتمو هقدصمف انأ امأ فقسألا لاق «ىنرمأت امف لقره لاق «هرظتنن انك ىذلا ىسيعو ىسوم

 باتكلا نذإ بهذي مل ؛مورلا ىنلتقو ىكلم بهذ تلعف نإ ؛عيطتسأ ال ىنكلو «كلذك هنإ رصيق

 . دعب اميف رهظو «ىدص هل ناك لب ؛دأو ىف ةخرص

 سرفغلا كلم يرسك يسلا هاسس انه

 .ةباحصلا ىف فقو كولملا ىلإ لسري نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دارأ امدنع -
 : لاق هلهأ وه امب هيلع ىنثأو هللا دمح نأ دعبو ابيطخ

 فلتخا امك ىلع اوفلتخت الف ؛مجاعألا كولم ىلإ مكضعب ثعبأ نأ ديرأ ىنإف دعب امأ

 . ميرم نب ىسيع ىلع ليئارسإ ونب

 . انثعباو انرمف ءادبأ ءيش ىف كيلع فلتخن ال انإ : نورجاهملا لاقف

 . ىرسك ىلإ بهو نب عاجش ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعبف

 ىلإ باتكلا نأ ىلإ ءيموي امبرو «ىوبنلا نايبلا اذه بقع ىرسك ىلإ لسرأ هنأ باتكلا اذه رهاظو
 تقو ىف ناك اعيمج كولملل لاسرإلا نأ حجرن انكلو ءمورلا كلم ىلإ لاسرإلا لبق ناك ىرسك

 . ىرسك ىلإ هلوصو لبق لقره ىلإ لوسرلا لوصو ناك امبرو ءدحاو

 كولملا نم امهريغلو نيكلملل لسرأ هنأ تبث هنإف «قحاللاو قباسلا ةيحان نم رمألا نكي امهمو

 . ءاسؤرلاو

 ؛هيلإ باتكلاب ىضمف ىرسك ىلإ بهو نب عاجش ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعب

 هللا لوسر ىنرمأ امك كيلإ انأ هعفدأ ىتح ال هل لاقو ءهصخشب هيلإ هعفدي نأ الإ ىبأف «هريغل هعفدي نأ دارأ
 «هأرقف ةريحلا لهأ نم ابتاك اعد مث باتكلا هلوانو اندف ءندا ىرسك لاقف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 : هيفااذإف
 قلل اة مما لط لل طخ للاسلام طة رانا اطالة طط لطول للسنة لمن كاخا وا ناسللللسسا الورم الانسان لاك طلال راططا لتلاوة واطول اط كورلا طن طلا والان لالتنلل اورتن را طان واننا هال

 مدتتلترحتتملا ِ طم ِ 8 دل ا 0
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 ريو اواو 4 و حو إو وإن ضخ وج وج ص صو اص سوح حوحو حوت ب ون حج حرج حجو جوس حا رج حا وح يح جروح وج حج حو جوج جب حوج مون نسور ورح ح سم جس حو جوت جوع نوح سوح جو حج ود سوهو و وح سوح عوج وح جوت وعموم هرجع



 وود

 امور وو ووو ووو ووو ووو وو وح سو حو و جر سو وج سو و حو وب حو و سو و حو سوح و و سو سو سر واب وو سوا وب سوح ب صج ل حرج سو ب نس وب شوا و و ثا وك حوش كا وشبك ورود و دلل دوش دل ندا

 ميحرلا نمحولا هللأ رسب
 . سرفلا ميظع ىرسك ىلإ هلوسرو هللا دبع نب دمحم نم

 هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال ءهدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشو «ىدهلا عبتا نم ىلع مالس ١
 لوقلا قحيو ءايح ناك نم رذنأل «ةفاك سانلا ىلإ هللا لوسر انأ ىنإف «ىلاعت هللا ءاعدب كوعدأو هلوسرو

 . سوجما مثإ كيلع نإف الإو «ملست ملست نِإو ؛نيرفاكلا ىلع
 +. كازا لربع اهلل قلع ىلا عايل قزم اواننل
 رهو مازاب ىلإ لسرأف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لت دارأ لب  باتكلا قزم نأب فكي ملو

 نأ نينحو هي ىناينأيلف نيدلج ا ا ىلإ ثعبا نأ ؛«ىنميلا ىلع هبئا

 ىذ ) ةعقاو ىف برعلا نأ ىسنو «لهس رمأ ؛ديدحلاب البكم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحمب ناينإلا

 برعلا ةوق نع لقي ال هدنج ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحمو ءاسؤب برحلا نم هوقاذأ دق «را
 . نيربتعملل ةربع هلعجي ىتح هبحاصب ىلدي ىذلا ةوطسلا رورغ هنكلو راق ىذ ىف

 هعم ثعبو ءابساح ابتاك ناكو ؛هنامرهق مازاب ثعبف «هتياغ ىف لوقعملا ريغ هبلط ىلإ هبئان باجتسا .
 نأ هرمأي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر زايد ؛ةروحرح هل لاقي سرفلا نم الجر
 . ىرسك ىلإ امهعم فرصني

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ربخ فرعتي نأ ديري نكلو ءءاذيإ ديري نكي مل نميلاب هبئان نأ رهظبو
 ,ةاغطلا رتغي اذكهو «فرعتلا دارأف «ءهسفنل فرصتي نأ دارأو «ىرسكل ةعاطإ باتكلا بتكف ملسو
 ميسا الو مههلإل مهبولق نأ عم ؛مهيديأ عوط مهبولق سانلا نأ لوبسحيف

 لدي اذهو «هربخب ىنتئاو هملكو لجرلا اذه دالب تيإ باتكلاب هلسرأ نمل ىرسك بئان لاق
 . مالسإلا فرعي نأ ديري وه هنأو ؛هتياغ تسيل ىرسك ةياغف ؛ىرسك بيجي نأ هنأ ىلع

 لهأ رشبتساو «ةرونملا ةنيدملاب وه ليقف هنع الأسف : هيلع امدق ىتح فئاطلا ىلإ نالجرلا جرخ
 . لجرلا متيفك .. كولملا كلم ىرسك هل بصن دقف ءاورشبأ ضعبل مهضعب لاقو ءاهب فئاطلا

 ىلإ بتك دق ىرسك كولملا كلم هاشنهاش : الاقف «ةرونملا ةنيدملا ىلع امدق ىتح نالجرلا جرخ
 بتك تلعف نإ «قلطنتل كيلإ انثعب دقو «كب هينأي نم كيلإ ثعبي نأب هرمأي (نميلاب هبئان) مازاب كلملا
 ككلهم وهف تملع دق نم وهف تيبأ نإو «كنع هفكيو كعنمي كولملا كلم ىلإ ( نميلا بئان)
 ىلص لوسرلا نكلو ءامهبهري هلثم ذإ «لوسرلا بهري كلذ نأ انظو . كدالب برخمو ؛كموق كلهمو
 ؛امهاحل اقلح دقو ءامهيلإ هلا لب ؛همصعي هللا نأل ءامهمالك ىلإ تفتلي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا
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 ناينعي ءانبر انرمأ :الاق ؟اذهب امكرمأ نم امكليو : امهل لاقو .امهيلإ رظنلا رركف ءامهبراش اَيفعأو

 . ىبراش صقو ىتيحل ءافعأب ىنرمأ ىبر نكلو :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلل لوسر لاقف «ىرسك

 نأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسر هللا ملعأ دقو ءادغ ىنايتأت ىتح اعجرا : امهل لاق مث
 ؛ىلاعت هللا نم ملعلا كلذ هذنع ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأو ( هيو ريش هنبأ هلتف .لف ىريهك

 . امهربخأف امهاعد

 ربخنو ءاذهب كنع بتكتف اذه نم رسيأ وه ام كيلع انمقن دق ان : لوقت ام ىردت له : : الاف

 . (ىرسك بئان )م ازاب كلملا

 :ىرمك غلبام غلي ين نإ ل القو ىنع كلذ ربخأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق
 نم كموق ىلع كتكلمو «كيدي تحن ام كتيطعأ تملسأ نإ الوقو «رفاحلاو فخلا ىلإ ىهتنبو
 . كولملا ضعب هل اهادهأ ناك ةضفو بهذ اهيف ةقطنم نيلوسرلا دحأ ىسرافلا ةروحرح ىطعأ مث ؛ءانبألا

 . نميلا ىف ( ىرسك بئان ) مازاب ىلع امدق ىتح هدنع نم اجرخ

 ءايبن لجرلا ىرأل ىنإو ؛كلم مالكب اذه ام :ىرسك .كولملا كلم نع بئانلا كلملا اذه لاقف
 . ايأر هيف ىرنسف نكي مل نإو «لسرم ىبن وهف اقح اذه ناك نئلف لاق دق ام ننوكيلو : لوقي امك

 ؛كلذب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهملعأ دقو هنبا ديب لتق دق ىرسك نأ عيمجلا ملع

 . اهريغو دربلا قيرط نع ةعطقنم هنع ر ابخألاو «هدنع نالوسرلاو

 هءاج «هلوبق ىف ددرت ىف وهو ؛هوبن هيلإ لصي مل ىذلا رمألا ىلع نميلاب ىرسك بئان انيبو

 نم لتق نم مد لحتسا دق ناك ال «سرافل ابضغ الإ هلتقأ ملو «ىرسك تلتق دق ىنإف : دعب امأ
 ىذلا لجرلا ىلإ قلطناو كلبق نمم ةعاطلا ىل ذخف اذه ىباتك كءاج اذإف ءمهروغث ىف مهرحنو ؛مهفارشأ
 . هيف ىرمأ كيْأي ىتح هجهت الف «هيلإ بتك دق ىرسك ناك

 لب ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب قلعتي اميف هيبأ ةميزع ىلع نبالا نكي مل كش الب هنإ
 .ديدج رمأ نوكي ىتح روضحلا هيلإ بلطي الف هجيهي الأ هب رمأ ام لكو ؛ددرت

 ةينادحو نم هيلإ وعدي اميف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا قدص ىلع لدن ةيلاتتم تارامأ كلت

 . ةيهلإلا ةلاسرلا ىوعد ىف هقدصو
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 اوووي ترتب و حجو وجروح وتوتر وتو وت توجو ح حوحو جوج جروح جب ص حج وج حرر ووتر ووكر حاوح و اجاوب جوج جوج جوج سون حاحا وب وج يوتا حا جوج جوج جوج زج سو حرج سرعان ووو ووو جوج حج حج حا يوي حو حاج

 : لاق ٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ةرضح ىف امهمساب ملكتي ناك نيلوسرلا دحأ نإ
 0005 هنم ىدنع بيهأ ناك ادحأ تملك ام

 اذه نإ لاقو ءميلستلاو مالسإلا ىلإ هريكفت ىهتناو «ملع نم هيدي نيب.ام ردقو نميلا ريمأ ركف
 .نميلاب اوناك نيذلا سراف نم ءانبألا تملسأو ءملسأف «لوسرل لجرلا

 . ةاعد هيف هل دجوو «نميلا ضرأ مالسإلا لخد كلذبو ظ

 ىلص ىبنلا لاقف «هتنبا هدعب نم فلختسا دق «هابأ لتق ىذلا اذه هيوريش نأ ىقهيبلا ىور دقو
 . ةأرما مهسفنأ الو موق حلفي نل ملسو هيلع ىلاعت هلل

 ءابلس الإ ىرسك ىف رثؤي مل ناك اذإو ,هرثأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باتك اذه

 ءانبألا نم هعم نم ملسأو «ىسراف وهو ملسأف «نميلاب هبئان ىف رثأ دقل ؛ةباجتساو اباجيإ هريغ ىف رثأ دقن
 . ليصألا ىبرعلا نميلا بعش ىف مالسإلا هيلإ لصو امب نميلاب مهو «سراف نم

 اذإو «ةباجتسا اهل ناك لب ءداو ىف ةخرص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا باتك نكي ملو
 . ناك دقو اهءارو امو نميلا ىف اريثك نوكيس هنإف اليلق ددعلا ناك

 ىسشاجنلا ىسلا هسانك

 اجر دقو «ةمحصأ ةشبحلا كلم ىشاجنلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بتك -1858
 دق ناكو ,هموقو ؛باتكلا اذه ىف هوعدي وهف «ةشبحلا ىلإ ةرجهلا دنع هباحصأ مركأ هنأل ءريخلا هيف
 راد امو باتكلا صن اذهو «لوق نم باتكلاب نرتقا ام هيلع لدي اميفو «ةاورلا ىوري اميف لبق نم ملسأ

 "و
 هللا دمحأ ىنإف» . ةشبحلا كلم ىشاجنلا ىلإ هللا لوسر دمحم نم «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ميرم نب ىسيع نأ دهشأو «نميهملا نمؤملا مالسلا سودقلا كلملا وه الإ هلإ ال ىذلا هللا ءكيلإ ىلاعت
 ءهحور نم ىلاعت هللا هقلخف ىسيع تلمح «ةنيصحلا ةبيطلا لوتبلا ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هللا نم حور
 ىنعبتت نأو «هتعاط ىلع ةالاوملاو هَل كيرش ال هدحو هللا ىلإ كوعدأ ىنإو « هديب مدآ قلخ امك هخفنو

 «تحصنو تغلب دقو «لجو رع هللا ىلإ كدونجو كوعدأ ىنإو هللا لوسر ىنإف «ىنءاج ىذلاب نمّؤتو

 . (ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو «ىتحيصن اولبقاف

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ -
 تاي يلي اا للي يي يي يا لانا ايامي لااا اماطلاللا



 دقلو .هيف نارهاظ ةوبنلا ةمكحو «ةوعدلا قفرو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باتك اذه

 لوسرل ناك «مالسإلل ليمي ناكو قيفر هنألو ؛باتكلا اذهب ءاج ىذلا ىرمضلا ةيمأ نب ورمع عم هئعب

 . ةلاسرلا ىنعمل ديكأتو حيضوتو حرش ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 .انيلع ةقرلا ىف كنأك كنإ ؛عامتسالا كيلعو «لوقلا ىلع نإ ,ةحمصأ اي : ورمع هل لاق

 دقو «هانمأ الإ ءيش ىلع كفخن ملو هانلن الإ طق اريخ كب نظن مل انأل ءكنم كب ةقثلا ىف انأكو

 عقوملا كلذ ىفو «روجي ال ضاقو ءدري ال دهاش كنيبو اننيب ليجمإلا ءكيف نم كيلع ةجحلا انذخأ

 ىبنلا قرف دقو ءميرم نبا ىسيع ىف دوهيلاك ىمألا ىبنلا اذه ىف تنأف الإو «لصفملا ةباصإو «زحلا
 ريخب «هيلع مهفاخ ام ىلع كنمأو ءمهجري مل امل كاجرف سانلا ىف هلسر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 . رظتني زجأو «فلاس
 ةراشب نأو «باتكلا لهأ 75 ىذلا ىمألا ىبنلا هنأ دهشأ :٠ لاقت نمؤملا ةباجإ ىشاجنلا هباجأ

 فدرأو ٠ ريثخلا قمن ىتاشأ سيل نايعلا نأو'» (« لمجلا بكارب ىسيع ةراشبك ءرامحلا بكارب ىسوم

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اباتك ةيمأ نب ورمع لمح نأب كلذ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب : باتكلا صن اذهو

 ىبن اي كيلع مالس ةمحصأ ىشاجنلا نم - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دمحم ىلإ

 . وه الإ هلإ ال هللا «هتاكربو هللا ةمحرو ءهللا نم هللا

 نإ ضرالأو ءاميشلا تورلا يسع رثأ نم تركذ اميف هللا لوسر اي كباتك ىنغلب دقف دعب امأ

 ىأ ) كمع نبا انفرع دقو ءانيلإ هب تثعب ام انفرع دقو ؛تركذ امك هنإ ؛تركذام ىلع ديزي ال ىسيع

 كمع نبا تعيابو «كتعياب دقو ءاقدصم اقداص لوسر كنأ دهشأف كباحصأو (بلاط ىبأ نب رفعج

 . « نيملاعلا بر هلل هيدي ىلع تملسأو

 دقو «هموق نم ًالملاو هدونج ىلإو هيلإ باتكلا ناك دقو ؛ةحضاو ةحيرص ىشاجنلا ةباجإ تناك

 هللا نأل ءهاركإ ريغ نم ةوعدلاب ىفتكا نكلو «ناميإلا ىلع مههركي ملو «هعم نم اعدو ءوه ملسأ
 اذه نيبف ( ةرقبلا - 5515 ) ©« ىغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا ىف هاركإ ال ) : لوقي ىلاعت

 . ددرت الو وكلت ريغ نم قحلا ةملكل باجتساو ىلاعت هللاب نمآو سانلا نمأ الداع اكلم ناكو ءدشرلا

 . هموق نمؤي ملو

 ا 11000000 1000000 ثلاثلا ءزجلا 0
 ("00)ر

 0 ل ومو

 ا



 ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص هللا لوسسر باشك

 سقوسقملاىلإ
 نيرا ءانؤرتو كولملا ىلإ لاسرإلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رمتسا -

 لفره ل لسرا أ هانيأر امك ,كولملاو ءاسؤرلا نإ لسري ناكف ؛نيرفاكلا ىلع لوقلا َ قحيو ايح ناك

 طبقلا ميظع سقوقملا مهيلإ لسرأ نمبو «لض نم مهنمو «ىدتها نم مهنمف «ىشاجنلاو ىرسكو
 اودهطضا مث نامورلا ةينثو نم اودهطضأ . مهنيد ىف نودهطضيو ؛نامورلا مكح ىف نوحزري اوناك نيذلا

 . دحاو نيد ىف اوقتلا امدنع مهبهذم نم

 ' 0 اا الا وو

 ة 57 .مالمإلا يعد 101111111 1
 ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأي» ( لق ) طبقلا لهأ مثإ كيلع نإف تيلوت نإف «نيترم كرجأ
 نود نم ابابرأ اضعب انضعب لختي الو ءائيش هب كرشن الو هللا الإ دبعن الأ مكنيبو اننيب |

 . ( نارمع لآ - 54) «نوملسم انأب اودهشا اولوقف اولوت.نإف هللا

 . هدنع ماقأو «هلزنم ىف هلزنأو ؛همركأ هنأ ةعتلب ىبأ نب بطاح ركذ دلو : ..
 هأسو ؛هموقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب قلعت ةلشسأ هيلإ هجوو بطاح عم هتقراطب عمج ظ

 . ليئارسإ ىنب عم ىسيعب قلعتي امع بطاح

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر وه لب تلق .ايبنوه سيلأ «كبحاص نع ىنربخأ مله «سقوقملا لاق
 . ملسو

 . اهريغ ىلإ هدلب نم هوجرخأ ثيح هموق ىلع عدي مل اذكه ناك ثيح هل امف لاق

 ثيح هلامف :تلق هىلب لاق ؟ هللا لوسر هنأ دهشت تسلأ ميرم نب ىسيع : بطاح لاق
 . مهيلع اعد نركيالأ أهويلصي نأ اودارأف «هموق هذخ

 . ميكح دنع نم ءاج دق ميكح تنأ : سقوقملا لاق

 هيركلا لوسرلا نم هلمحي ىذلا باتكلا ىنعم ىف ةعتلب ىبَأ نب بطاح ملكتي كلذ دعب لخأ
 : لاق , مالسلاو ةالصلا هيلع

 10111111 2 2 222 يي يي يي يي

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ يح
 تح حاحا حاحا حاحا

 ع

 يا
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 هللا مقتناف «ىلوألاو ةرخآلا لاكن ىلاعت هللا هذخأف «ىلعألا برلا هنأ معزي لجر كلبق ناك هنإ

 . كب كريغ ربتعي الو «كريغب ربتعاف ءهنم مقتنا مث «هب ىلاعت

 .هنم ريخ وه امل الإ هعدن نل انيد انل نإ :سقوقملا لاق

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اذه نإ ءهاوس امع هللا هب ىفاكلا مالسإلا ىلإ كوعدن :بطاح لاق

 ىسوم ةراشب ام ىرمعلو «ىراصنلا هنم مهبرقأو «دوهيلا هل مهادعأو شيرق مهدشأ ناكف سانلا اعد ملسو

 كئاعدك الإ ميركلا نآرقلا ىلإ كايإ انزاعد امو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب ىسيع ةراشبك الإ ىسيعب

 اذه هكردأ نم تنأو «هوعيطي نأ مهيلع قحلاف هتمأ مهف اموق كردأ ىبن لكو «ليجمإلا ىلإ ةاروتلا لهأ
 ظ . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 بوغرم نع ىهني الو «هيف دوهزمب رمأي ال هتدجوف ىبنلا اذه رمأ ىف ترظن دق ىنإ :سقوقملا لاق
 رابخإلاو 2نجلا جارخإب ةوبنلا تايأ هعم تدجوو «بذاكلا نهاكلا الو ؛لاضلا رحاسلاب هدجأ ملو «هيف

 . رظنأسو «ىوجنلاب
 هعفدو «هيلع متخو ءجاع نم قح ىف هلعجف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا باتك ذخأو

 : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ بتكف «ةيبرعلا نسحي هل ابتاك اعد كلذ دعب نمو . ةيراج ىلإ
 . طبقلا ميظع سقوقملا نم هللا دبع نب دمحم ...ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 تملع دقو ءهيلإ وعدت امو هيف تركذ ام تمهفو «كباتك تأرق دقف دعب امأ «كيلع مالس

 امهل «نيتيراجب كيلإ تثعبو «كلوسر تمركأ دقو ءماشلا نم جرخي هنأ نظأ تنكو «ىقب ايبن نأ
 . « كيلع مالسلاو ءاهبكرتل ةلغب كيلإ تيدهأو ةوسكبو ءميظع طبقلا ىف ناكم

 ؛مالسإلاو ميركلا نارقلاب عنتقا دق لقره هبحاصك هنأ ىلع لدي وهو «سقوقملا هبتك ام اذه

 : ماشلا نم جرخيس هنأ نظي ناك هنأ ىلع هددرت ىنبو ءدرلا ىف فطلتو ؛لوبقلا ىف ددرت نكلو

 ءاهنم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نب ميهاربإ ناك ىتلا ةيطبقلا ةيرام نيتيراجلا ىدحإ تناكو

 . اهجوزتو اهقتعأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ تاياورلا رهشأو

 ا اا0ا0ا0اااا0ايا0ا0ا0يا0ا0ااا0اااااااااا را أ ذآ ذآ ذآ ذآ

 7 اا

 نايلي ملم 0 0 ا الا
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 متو

- 
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 ىواس نب رذنملا ىلإ هبانك
 ىف اباتك دجو هنأ سابع نب هللا دبع ىلوم ةمركع نع هدانسإب هخيرات ىف ىدقاولا ركذ - 57

 ءالععلا ثعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ هيف نيبتف «هخسنف هتوم دعب سابع نب هللا دبع بتك
 صن ىلع رثع هنأ ركذي ملو «مالسإلا ىلإ هيف هوعدي اباتك هيلإ بتكو ىواس نب رذنملا ىلإ ىمرضحلا نبا
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا در مث ءىواس نبا در دجو نكلو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا باتك
 :رذنملا باتك كيلإو ؛ملسو

 لهأ ىلع كباتك تأرق ىنإف هللا لوسر اي دعب امأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ
 سوجمو دوج ىضرأبو ءههرك نم مهنمو ءهيف لخدو هبجعأو مالسإلا بحأ نم مهنمف ؛ نيرحبلا
 ظ . كرمأ كلذ ىف ىلإ ثدحأف

 : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هيلإ بتكف
 . ىواس نب رذنملا ىلإ هللا لوسر دمحم نم ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 هدبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءوه الإ هلإ ال ىذلا هللا كيلإ دمحأ ىنإف كيلع مالس

 عبتبو «ىلسر عطي نم هنأو ؛هسفنل حصني امنإ حصني نم هنإف «لجو زع هللا كركذأ ىنإف دعب امأ .. هلوسرو
 كتعفش دق ىنإو ءاريخ كيلع اونثأ دق ىلسر نإ (ىل حضني, دقف منهل حصن نمو :ىنعاطأ دقف « مهرمأ

 حلصت امهم كنإو «لبقاف بونذلا لهأ نع توفعو ؛هيلع اوملسأ ام نيملسملل كرتاف «كموق ىف
 . ةيزجلا هيلعف «ةيسوجم وأ ةيدوهي ىلع ماقأ نمو ٠ كلمع نع كلزعن ال

 ىبنلا بتك بتكي نأ ىلع اصيرح ناك سابع نب هللا دبع نأ ىلع باتكلا اذه ربخ لد دقو
 ىقبي دقو ءرثكألا وهو نلعي ام سانلل نلعي هنأ ؛هبتك ةنازخ ىف اهظفحيو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ىلع لديو ءاهيلاو ناك ىواس نب رذنملا نأو «نيرحبلا لهأل لسرم هنأ ىلع باتكلا لدو «نلعي الام
 ةمكحلا وه رخآ رمأ ىلع لدتو «سوجماو دوهيلا ىلع ضرفت ةيزجلا نأو .«مالسإلا ةوعدل ىلاولا ةباجتسا
 وأ ةباحصلا رابك نم ايلاو لسري ملو ءمهريمأ نوكيل «هترمإ ىف مالسإلا ىلإ عراس ىذلا ىلاولا ىقبأ نأوهر
 هملعل ردجأ هنإف اميقتسم ماد امو ؛مهسفنأ نم هنكلو ءارطيسم ايبنجأ سيل هنأ اورعشيل كلذو «هريغ
 . نوفرعبو نوفلأي ثيح نم مهيتأي نأو «مهلاوحأب هتربخو «مهسوفنب

 انه مهو ملسم ةيالو ىف اوناك اذإ «نونمؤي ال نيذلا ىلع ةيزجلا ضرف ىلع لدي ام ربخلا ىفو
 ةيزجلا ضرف ةفينح وبأ زاجأو «مهيلع ةيزجلا ضرف ىلع ءاهقفلا عمجأ دقو «سوجماو ىراصنلاو دوهيل
 . سوجما ىلع اسايق برعلا ريغ نيينثولا ىلع

 متسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ
 تيا اا ااا ٠ ا ااا اجا ااا جاجا ا ااا ااا ااا ااا
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 ناسمع كسلم ىلإ باتكلا

 رضاوحلا ىف مالسإلا ىلإ ةوعدلا نع ىني ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نكي مل - 4
 . كولملل هتباتك ىف تيأر امك ءردملا لهأو «ربولا لهأو «ىداوبلاو

 امهل لسرأ دقو ىدنلجلا انبا دبعو رفيج امه ناريمأ اهيلع ناكو ؛نميلاب نامع ىلإ لسرأ دق

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . ىدنلجلا ىنبا دبعو رفيج ىلإ هللا دبع نب دمحم نم

 هللا لوسر ىناف املست املسأ « ؛مالسإلا ةياعدب مكوعدأ ىنإف «دعب امأ ىدهلا عبتأ نم ىلع مالس

 نإ ؛امكتيلو ؛ءامتملسأ لِ امكنإف «نيرفاكلا ىلع لوقلا قحيو «ايح ناك نم رذنأل ةفاك سانلا نمل

 + انيكك نط رت رؤلظار كتاب لدي ىليتر امكتع لق امكن: ١ ؛مالسإلاب ارقت نأ امتيبأ

 5 باتكلا ملخو «بعك نب ىبأ باتكلا بتك

 دحأ دبع ىلإ دمع انمدق املف 0 ل ؛«صاعلا نب ورمع لوقي

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نم لوسر ىنإ :تلقف ءاقلخ امهلهسأو نيلجرلا ملحأ ناكو نيوخألا

 . كباتك أرقي ىتح ؛هيلإ كلصوأ انأو «كلملاو نسلاب ىلع مدقملا ىحخأ :لاقف . كيخأ ىلإو «كيلإ ملسو

 نأ دهشتو ؛هنود نم دبع ام علختو ءهل كيرش ال ءهدحو هللا ىلإ كوعدأ.ت لق «هيلإ وعدت امو, لاق مث

 ذ ا

 نمؤي ملو تام :تلق ءةودق هيف انل نإف ءكوبأ عنص فيكف «كموق ديس نبا كنإ : دبع لاق

ح هيأر لثم ىلع انأ تنك دقو ؛ملسأ ناك ول هنأ تددوو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحمب
 ىناده ىت

 .مالسإلا ىلإ ىلاعت هللا

 عنص فيكف,لاق ؛ ملسُأ دق يشاجنلا نأ هتربخأو « يشاجنلا دنع ءابيرق:تلق 0 هتعبت يتمف.ينلأسف

 : معن تلق ؛ هوعبت نابهرلاو ةفقاسألاو لاق. هوعبتأو هورقأ تلف , هكلمب

 ااا كذآ ذا
 امال

 3 | لا رجلا
 مهتتتلخمُملا

 ااا ا ا: ااا 0 0 0071013232ذ 2ذ ذ زذزذزذز ز> ز> >ز> > ز> >ز زر ير بر 7 7000000١

 نق ات

 7 اا



 ررووووددووووب

 111158211202000 ل يي

 دنينتت ةرووووع

 :تلق ؟كلذ تملع ءيش ىأب لاق ءيلب :تلق .ىشاجنلا مالسإب لقره ملع له : لاق
 هللاو :لاقو هعنم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحمب قدصو ملسأ املف ؛هل اجرخ جرخي ىشاجنلا ناك
 جرخي ال كدبع عدتأ :( لقره ىأ ) هوخأ هل لاقف ؛هلوق لقره غلبف :هتيطعأ ام ادحاو امهرد ىنلأس ول
 .. اثدحم انيد ؛كريغ نيدب نيديو اجرخ كل

 تعنصل ىكلمب نضلا الول هللاو هب عنصأ اذام هسفنل راتخاف ؛نيد ىف بغر لجر :لقره لاق

 ظ .عنص امك

 . كتقدص هللاو :ورمع لاق .ورمع اي لوقت ام رظنا : لاق

 نع ىهنيو ؛محرلا ةلصو «ربلاب رمأيو ( هتيصعه نع ىهنيو ؛لجو رع هللا ةعاطب رمأي : ١ تلق

 .بيلصلاو نثولاو رجحلا ةدابع نعو «رمخلا نعو ءانزلا نعو ناودعلاو ملظلا

 لمحمب نمؤن ىتح انبكر هيلع ىنعباتي ىخأ ناك ول ؛هيلإ وعدي ىذلا اذه نسحأ ام : لاق

 .ابنذ ريصيو «هعدي نأ نم هكلمب نضأ ىخأ نكلو هب قدصنو

 نم ةقدصلا ذخأف هموق ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هكلم ملسأ نإ هنإ : تلق
 هللا لوسر ضرف امب هتربخأف «ةقدصلا ام .نسح قلخل اذه نإ :لاقف . مهريقف ىلع اهدريف ؛مهينغ

 مهددع ةرثكو ؛مهراد دعب ىف ىموق ىرأ ام هللاو :لاقف .معن تلقف هايملا ىلع درتو ءرجشلا ىعرت ىتلا

 . اذه نوعيطي

 نسح هنإف ورمعل لوقلا كرتنلو هرايدلا هذه ىلع ريمألا وهو ربكألا خألا ةلباقم ىلإ صاعلا نب ورمع

 خألا وهو ريمألا ىأ) ىناعد هنإ مث «ىربخ لكب هربخيف هيخأ ىلإ لصي وهو ءامايأ هبابب تثكم
 تبهذف «تبهلف تلسرأف ءهوعد :لاقف ؛ ىعبضب هناوعأ لخخأف هيلع تلخدف ؛ىناعد ( ربكألا

 همتاخ ضفف اموتخم باتكلا هيلإ تعفدف «ملكت :لاقف هيلإ ترظنف «سلجأ ىنوعدي نأ اوبأف (سلجأل
 ِء

 . هلم قرا هاخأ تيأر ىنا الإ ؛ هتءارق لثم هأرقف ( هيخأ ىلإ هعفد مد «هرخأ ىلإ ىهتنا ىتنح هأرقو 5 يب 53 ظ 8 2 بيبأ 01 ضيا 0 يآ 3 5 “5 م اييأ ٍِ ع و ِِع و مم ٍِع

 الاطفال لالالالا لووول وروما داس نزلوا مرورا رووا المور ة رمال و للقلق وول ولولا لال رولا اقل لالالا 141 11 ايل

 حتت تحجت



 امإو ؛نيدلا ىف بغار امإ «هوعبتا تلقف «تعنص فيك شيرق نع ىنربخت الأ :ريمألا لاق

 مهلوقعب اوفرعو هريغ ىلع هوراتخاو «مالسإلا ىف اوبغر الق سانلا :تلق ءهعم نمو :لاق .فيسلاب روهقم
 نإ كنإو «ةجرخلا هذه ىف كريغ ىقب مهنم دحأ امف «لالض ىف اوناك مهنأ مهايإ ىلاعت هللا ىده عم

 لخدت الو ان كتف دما ؛كءارضخ ديبتو ليخلا كئطوت هعبتتو مويلا ملست مل

 . لاجرلاو ليخلا كيلع

 . هكلمب نضي مل نإ ملسي نأ وجرأل ىنإورمع اي :لاقف هيخأ ىلإ تعجرف
 ٠ ىل نذأي نأ ىبأف هيلإ تينأ دغلا ناك اذإ ىتح

 . هيلإ ىنلصوأف «هيلإ لصأ مل ىنأ هتربخأف «هيخأ ىلإ تفرصناف

 «ىدي ىف ام الجر تكلم نإ «برعلا فعضأ انأف ءهيلإ ىنتوعد اميف تركف ىنإ : ريمألا لاق

 . ىقال نم لاتقك سيل الاتق تيقل هليخ تغلب نإوءانهاه هليخ غلبي ال وهو

 . ادغ جراخ انأو : تلق

 دق هيلإ لسرأ نم لكو ؛هيلع رهظ اميف نحن ام :لاقف ؛هوخأ هب الخ «ىجرخمب نْقَِأ املف

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اقدصو ءاعيمج هوخأو وه مالسإلا ىلإ باجأف ىلإ لسرأف حبصأف «هباجأ

 ىلإ امهدحأ لام نيذللا «نيريمألاو «صاعلا نب ورمع نيب تناك ىتلا تارواح ا انلقن دقو

 . امهمالسإ نسحو املسأو ءءاهتنا هيلإ ىناثلا لامو «ءادتبا مالسإلا

 ام ىبرعلا سفن ىف لغلغت دق مالسإلا نأ ىلع لدت باتكلا ىف امل ةباجتسالاو ةرواحلا هذه نإو

 . نيركفملا ريكفت عضوم ناك هنإو «هيف عداخمو «هيلإ رظانو هب نمؤم نيب

 ناك ةيحيسم ةلود ربكأ كلم هنأل لقره نأو ؛ىراصنلا نم اوناك مهنأ ىلع لدت ةرواحما هذه نإو

 لسري نأ ضفر كلذلو ءملسملا ىلع ملسملا ريغل ةيالو ال هنأب ىشاجنلا ناميإ ىلع اضيأ لديو

 هد اهنيسع اي

 كيلا ا ا كللللا كلليلننلل كللليلللل
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 ؛هل عبات همدقي ناك ىذلا ج -رخلا لجأل ابرح ريثي نأ هضفرو ' ؛ لقره ريكفت ةعس ىلع اضيأ لديو

 نكي امهمو ؛هكلمب هيصول كلذ نلعي ناكو ؛«قدص هنأب هداقتعاو مالسإلل هليم رهظو رخآ انيد عبتأ نأل
 .هسفن ىف اهردقي امك ؛هريغ ىف نيدتلا ةيرح ردقي ىأرلاو ركفلا رح لجر رهظمب رهظي هنإف ,همالسإ رمأ

 اوعبتا شيرق نع هلأس هنأل ؛ ةمركملا ةكم حتف دعب ناك باتكلا اذه نأ ىلإ ءيموي ام مالكلا ىفو

 كلذ نإو ءارهق امإو ابغر امإ ؛هوعبتأ مهنأب ورمع باجأف ؛هوعبتي مل مأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم

 . كلذ ىف بير ال حتفلا دعب ناك

 ءرغصألا وهو نيريمألا دحأر اتخا امدنع ةيوق ةسارف اذ ناك صاعلا نب ورمع نأ بير الب وديي هنأ
 5: ءايربكلاو فلصلا اذ هاخأ عنقأ هقيرط نعف ؛باتكلا ميدقت ىف هأدتبا امدنع

 ذإ ىبرعلا ةفنأ نم كلذ لعلو «ربكألا ريمألا بطاخ امدنع هلوق ىف اديدش ناك ارمع نأ ظحاليو
 ملف ءفقاو وهو ٠ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا باتك مدقب ّةب نأ الإ ىبأو «سولجلا نم كلملا هعنم
 1 اليلذ نوكي نأ دري

 نأو ءرظتنم ريغ انيل ىدبأ ىذلا ريمألا ىخأب نيعتسي ناك هنأل مالسإلا ةيضقب كلذ رضي ملو
 / ةلودلا ريبدت ىفو بورحلا طسو ؛ةوعدلا نع ني مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 هالسلاو ةالصلا هيلع هباتك
 ةماميلا بحاص ىلإ ل

 ىلإ اباتك ىرماعلا ورمع نب ميلس عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لسرأ - هم

 : باتكلا صن ناكو ؛ىلع نب ةذوه ةماميلا بحاص

 عبنأ نم ىلع مالس ىلع نب ةذوه ىلإ هللا لوسر دمحم نم ء«ميحرلا نمح مما

 . ىدهلا

 9 ا ا ااا

 باهت برعلاو :ةليجأو ا هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 . © كعبتأرمألا ضعب ىل لعجاف ؛ىناكم
 . رجه جيسن نم اباوثأ هأسكو ( ةزئاجب لوسرلا اطيلسز اج

 2 يي يصب ب بى تت ب
 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ 7 111111

 أذ ذات حججاجا
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 هللا ىلص ىبنلا أرق املف ءايادهلاو باتكلا هعمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع لوسرلا مدق

 . ضرألا نم اءزج هيطعي نأ نع عنتما ءملسو هيلع ىلاعت

 اذه بحاص ةذوه نأ ىحولاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ملع «ةمركملا ةكم حتف دعبو

 ضعب لاق . هلتقب ىهتنيس باذك اهب جرخيس هنإ امأ لاقو ؛ةماميلا لاجر مذ دقو تام دق عماطلا باتكلا

 . كباحصأو تنأ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل لاق ؟ هلتقي نمو :ةباحصلا

 ؛ةدر مهيف تناك بارعألا نإف ؛ةقداص تناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةءوبل نو

 تناك ةمزعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخ قيدصلا ماقو ءاهيف علض تاذ ةماميلا تناكو

 ةمزاح ةلوق اهلاقو هتزعو «مالسإلا ةوق ركب ىبأب ىلاعت هللا ظفح دقو ءاتباث اراق راص اهبو مالسإلا زع

 . (ةيلجم برح امإو ؛ةيزخم ملس امإ ٠ ةمزاج

 هيف باتكب ةنساسغلا ريمأ ىلإ ةيبيدحلا بغ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لسرأ دقو - 7

 . بجي مل مأ ىدهلا ىلإ باجأأ ةريسلا باتك ركذي ملو «مالسإلا ىلإ ةوعدلا وهو .ىنعملا اذه

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلع مهدرو ءاسؤرلاو ءارمألاو ؛كولملا ىلإ هتباتك انركذ نحنو

 لازنإ نيديرم نيدناعم نيرفاك نيدحاجو ءاونمؤي مل نإو درلا ىف نيلماجم نيددرتمو نيبيجتسم نيب ام
 . مهروحن ىف مهديك ىلاعت هللا درف «ديكلا نيدصاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب ىذألا

 : ةثالث بابسأل ىزاغملا ىف مالكلا اتقؤم انكرتو

 بورحلا تناك امو مالسإلا ىلإ ةوعدلا غيلبت وه ةيدمحلا ةلاسرلا نم دوصقملا نأ : اهلوأ

 ىراصنو ةمركملا ةكم وكرشم لعف امك ؛مهنيد ىف نينمؤملا اونتفي نأ نم نيرفاكلا عنلو ةوعدلا ةيامحل

 الوأ دوصفملا ىهو «ةوعدلل ةيامحو اعافد تناك نكلو ءاهتاذل ةعورشم برحلا تناك امف .ماشلا

 000 تاذلابو

-- 

 كل ا ل يي مي يي م ل ل م يم ا يي

 دّقف «مهتباجتساو سانلا ناميإو «ةوعدلا راشتنا ىدم نيبت اهيلع درلاو تابتاكملا هذه نأ : اهيناث

 نم هدي تح نم رمأ ىف ةعبرشلا مكح نع لأسيو بيجتسي مهضعبو ءاروف بيجتسي مهضعب تيأر

 , انيأرو .هموقو وه ناعذإلاب ىهتني مث ؛عابتالا ىف ددرتي ناك نم مهنمو «ىواس نباك سوجماو دوهيلا
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا أبنت دقو «ةفينح ونبو ىه ةدرلا عضوم تناكو ءمواسي ةماميلا بحاص

 . ةدرلا ىف ةنتفلا سأر مهنم ناكف ؛كلذب
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 مهنم ىراصنلا نأو ؛مهريغ نم ةباجإلل ادادعتسا رثكأ اوناك مهلجوأ ؛ برعلا ءارمأ اني اننأ :اهفلاث
 نوسرديو «باتكلا ملع نوملعي اوناك نيذلا اصوصخو تنعتلا نع دعبأو «ةباجإلا ىلإ ليمأ اوناك
 . خيراتلا ىف نيروكذم ريغ اونوكي مل نإو «لوألا اهلصأ ىف ةيحيسملا

 ىبنلا لسرأ دق ناك اذإو ءاهلك برعلا دالب معت ةيمالسإلا ةوعدلا تذخأ دق ةلمجلا ىف هنإو
 نع ملكتنس امك ٠ ؛مالسإلا ميلعت مهلمع ناك دقف «نيدهاجم كلذ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ىضر لبج نب ذاعمو «بلاط ىبأ نب ىلع ةدايقب نميلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تاوزغ
 . امهنع ىلاعت هللا

 لهأك ةدر كلذ دعب نم مهنم نكي مل ذإ «ةقداص ةباجإلاو «ةعيرس ةباجتسالا تناك دقل
 .. ملع مهيف ناكو ؛ةماميلا

 قى ذسسسلا

 نع هلأس امدنع ىواس نب رذنملا ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا در ىف ءاج - ه1
 . مهب عنصي اذام ؛هناطلس تح ةماقإلا نوديري نيذلا «سوجم او دوهيلا

 ىف اوراضي الأو «مهنيد رئاعشب ظافتحالا عم مهيقيي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل ركذف
 'ء ةيزجلا اوعفدي نأ ىلع ؛ مهنيدت

 ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ةريس ىف بوتكم باتكب قيلت «ةلمجم تاملكب ةيزجلا ىف انملكت دقو
 . ايمذ ىمسي «ةعاطلا قح ملسملا ريمألل امدقم نيملسملا لظ ىف ىقبي ىذلا نإو «ملسو هيلع

 : ةثالث ماسقأ نوملسملا اهدقعي ىتلا دوهعلا نأ كلذ
 نيكرشملا نيب ناك ىذلا دهعلاك «ءادتعا مدع وأ ؛ةندهب ةيمالسإ ريغ ةلود عم دهعلا : : اهلوأ

 :. :شيرق ىف كرشلا ةلود ريغ ا ةلود ىأ عم هدفع 5 ؛ةيبيدحلا حلص ىف نيملسملاو

 ىلإ هتوعد ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ايجي نأب ٠ ؛نيملسملا عم ملس دهع : اهيناثو
 الو «نيملسملا ىلع نودتعي ال ؛نينمأ اوقي نأ ىلع ٠ «لاتقلا لدب دهعلا اوضري نأب برحلا وأ مالسإلا

 . مهيلع نورهاظي

 ؛مهيلع ام مهيلعو مهلام مهل نوكي نيملسملا عم اوميقي نأ قح داحآلل ىطعي دهع : اهئلاثو
 ؛ةيمالسإلا ةيوعرلا ىف نونوكيو ؛نيبراحم الو نيراضم ريغ مهنيد رئاعش ةماقإو «نيدتلا ةيرح مهل قلطتو
 . نآلا ةيلودلا نيناوقلا ىف باتكلا ربعي امك
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 ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةمذ مهل نأل ؛نويمذ ءالؤه ىمسو
 . هتمصخ هتمصاخ نمو ةمايقلا موي همصخ انأف ءايمذ ىذأ نم ١ لوقي ملسو هيلع

 . نايدألا تامرحب اظافتحا ةصاخ ةياعر نييمذلا ءالؤهل تناك دّقلو

 نم باتكلا لهأل ةمذلا دقع دقو «سوجماو ىراصنلاو دوهيلل ةمذلا دقع زاوج ءاهقفلا ررق دقو
 هللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق 7 : كلذ ىف ىلاعت لاق دقف ؛ميركلا نآرقلا صنب «ىراصنلاو دوهيلا

 ( 759 - ةبوتلا»« نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي :ىتح باتكلا اوتوأ

 . ةيزجلا ذخأ ىف مالكلا دنع كلذ انحرش دقو «لاتقلا نم مهيفعي ةيزجلا ذخأ نأ اذهب تبثف

 هنإف مهنم ةيزجلا طخخؤتو نييمذ اونوكي نأ ىف ؛باتكلا لهأك مهريغو «سوجما نم ةيزجلا ذخأ امأ

 رابخألا نم هريغ ىفو «ىواس نب رذنملل هباتك ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع كلذ تبث

 . ثيداحألاو

 ؟ ةصلاخ نوكتو نانيد ةيبرعلا ضرألا ىف نوكي ال ىتح نوملسي وأ نولتقي برعلا وكر شمو

 . دوعي اهيلإو «ثعبنا اهنم «مالسإلا ضرأ اهنأل «نينمؤملاو مالسإلل

 | ىلإ اذوب لاثمتو اذوب نودبعي نيذلا نييذوبلاكو موجنلا ةدبعو دونهلاك برعلا ريغ نيينثولا مكح ىقب
 ١ ىلع سايقلاب كلذو «نييمذ نونوكيو «مهنم ْذخؤت ةيزجلا نأ هباحصأو ةفينح وبأ ررق دقف ور

 ١ كلذكو «رانلا ةدبع نم أوسأب سمشلا ةدبع نتيلف :«نانلا ةذيغن وم الاخ اوسأ اول مهنأل (« سوجملا

 .ليمن ىأرلا اذه ىلإو «مهريغ
 امو مهكرتي نأب نينمؤوملا نم رمألا ىلو ىلع امازتلا دجوي وهو «ةماقإلاو نامألاب تبني دقع ةمذلا نإو

 ةيحلا نم نيكمتلا ىف نينمؤملاةلاعماولماعي نأ ءاهتوميقي لب مهرئاعش ىف نودهطضي ال «نوتيل
 نومرحي الو «مهنيب اميف مهترسأ نوؤش لكو ؛مهتحكلأو ؛ مهتامرحو مهلاومأو مهسفنأ ىف مهتيامحو
 | قبطي ؛ةلماك ةيمالسإلا تابوقعلا مهيلع قبطتف «ةيمالسإلا ماكحألا لكب الوأ اومزتلي نأ مهيلعو قح نم
 مهيلع ماقيف «فذقلا دحو «انزلا دحو «ةقرسلا دح : اهلك دودحلا مهيلع قبطتو ؛صاصقلا :مهيلع

 . قيرطلا عاطق دح نودحيو «نيملسملا نم انصحم وأ ةنصحم اوفذق نإ

 ءابرلا نولكأي الو «تانيادمو ةراجإو عويب نم تالماعملا ىف ةيمالسإلا ماكحألا مهيلع قبطتو

 . عويبلا ابر ماكحأل مهتالماعم نوعضخيو
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 . مهنيد ىف نيملسملا نتفي دق امب نورهظي ال ةلمجلا ىفو

 الو «مالسإلا براخت ةيمالسإ ريغ ةلودل اومتني الف «نيملسملل ةنايخ ىأ مه نم نوكي الو
 نيملسملا ءالوك ؛ةيمالسالا ةلودلل مهْؤالو نوكي نأ بجيو هلهأو مالسإلل 0 كلذ نو اهورصاني

 . انيلع ام مهيلعو ءانلام مهل : :ةيمالسإلا ةدعاقلا ققحتل

 ىأل الو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلل الو 1 كو

 وأ ؛مالسإلا لظ ىف اوميقي الو ؛مهيلإ ذبني الإو ؛مهنمأو مهدهع ىلع مهف اوناك نإف هتباحص نم دحأ

 . باقعلا مهلاني

 .ةمذ لهأ اونوكي الو («برح لهأ اوناك الإو ؛«برحلا رادب اوقحلي الأب نومزتليو

 اوبرشي نأ مهل ةفينح وبأ لاق دقو ,ءاوس ىلع ملسملا ىلع بجي ام مهيلع بجي ةلمجلا ىفو

 نأ مهل ريزنخلاو ؛هتميق عفد هيلع بجو ملسم هقأر أ اذإ ثيحب ؛مهل ةبسنلاب اموقتم الام لوكتو . 0

 . ملسمل ةاش لتق ول امك «هتميق هيلعف اريزنخ لتقو ملسم ىدتعا اذإو ؛مهل ةبسنلاب موقتم لام وهو ؛هولكأي 6 5

 اوعفارت اذإو «هتحص نودقتعي اوناك اذإ حيحص مالسإلا ىف تامرحملا ضعب حاكن : ةفينح وبأ لاقو ا
 كلذك بسب عفر ذإ ءاهب مكح حاكتلا نم عونلا اذه ىلع ءانب ةيجوز ةقفن ىف ملسملا ىضاقلا ىلإ |
 نيعي نأ ملسملارمألا ىلول زوجيو «لونيدي امو مهكرتب انرمأ ؛ةيهقفلا ةدعاقلل قيبطت كلذو ؛هب مكح ٠ْ
8 
 . مهنيب ىضقي مهنبي نم أيضاق ا

 كوءاج نإف» ىلاعت هلوقل مهنيب مكح ملسملا ىضاقلا ىدل اومكاحتي نأ ىلع اوقفتا اذإو ظ
 4« ائيش كورضي نلف ءمهنع ضرعت نإو 2مهنع ضرعأ وأ مهنيي مكحاف ١
 . (47- ةدئاملا) ]

 لامكلو ؛ملسملا حل اظفح ملسملا ىضاقلا الإ مهنبب مكحي ال ءاملسم نومصاخي اوناك اذإو ٠
 . ملسملا ىلع ملسملاريغل ةيالو ال هنألو هيلع ةيالولا ش٠

 ضعب دنع رخآلا مزلأ ملسملا ىضاقلا مام امأ امهدحأ بلاطو نييمذلا نم نامصخ ناك اذإو ١
 . مهنيب ىضَمِ 3 7 رخآ لاقو مصخلا ل د كفل 2 ايضاق هل نأل ال أ لاقو .املسم |ناك اذإ امك ن ال ا

 . مهنيد رومأو ءةرسألا لوُؤس ىف وه امنإ مهل ضاق نييعت نأ بسح قبتحأو
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 ىضاقلل الإ نوكي ال اهيف ءاضقلا نإف اهريغو تاراجإلاو عويبلاك ةماعلا تالماعملاب قلعتي ام امأو

 ْ نيملسملا نيبو مهنيب ةلماكلا ةاواسملا قيقحتل ملسملا

 مهكرتن نأ انرمأ انأل «هدحو ةفينح ىبأ ىأر ىه «ريزنخلا اولكأيو رمخلا اوبرشي نأ زاوج ةلأسمو

 ةمذلا لهأ انكرت انلاب ام :يرصبلا نسحلا لأس لداعلا مكاحلا زيزعلا دبع نب رمع نألو ,نونيدي امو

 امنإ ةيزجلا انذخأ اذه ىلع :ىرصبلا نسحلا لاق ؟ مهتانب نوحكنيو ءرمخلا نوبرشيو ريزنخلا نولكأي .

 .انيلع ام مهيلعو انلام مهل نأل كلذو - كلذ اوعنم ءاهقفلا نم مظعألا روهمجلا نكلو
 .هلل دمحلاو

 نيبملا حفلا
 لصوو ؛هنم رشاعلا ىف اهيلإ ريسلا ًادتبا ثيح ناضمر رهش ىف ةمركملا ةكم حتف وه - /

 ىلإ ةوعدلل حتف عسوأو ءبولق حتف ناك لب «لاتق حتف نكي مل وهو «هنم ةرشع ةثلاثلا ةليللا ىف اهيلإ

 ءامالسو انمأ ناك لب «نيلوألا ةباحصلا نم دمعتو ريبدت ريغ نمو ءأطخ الإ لاتقو لتق ناك امف مالسإلا

 ىلص دمحم لخد املف ناميإلا ةمواقمو ءءافعضلا فاعضتساو «دوحجلا اهنيب قرف دق بولق ىفالتو

 مالسلا مهيلإ ىقلأ ةمحلملا ىبن انأو ةمحرملا ىبن انأ لوقي وهو «ةمركملا ةكم ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ةياهن ناك كش الب اذه نإو تنمأ مث تملاس مث «تنداهت مث تمصاخت ىتلا رئاشعلا تقالتوب ماركإلاو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاج ذإ «لاتقلا ةدارإ وه رهاظلا ناك لب ءهءادتبا رهاظلا ىف نكي ملو «حتفلا

 فويسلا تدمغ ىقالتلا دنع نكلو «نيداج اوناك لب «نيلزاه اوناك امو« نيدهاجملا نم ىفالآ ةرشع ىف
 .اجاوفأ اجاوفأ هللا نيد ىف لوخدلل بولقلا تحتفو «لتقلا نع

 ؛دقعلا اذه تامازتلا نم ببسب الإ ضقني ال دهع ناك دقو ؛؟لاتقلا ناك مل :لاؤسلا ناك اذلو

 امف١ لوقي ىلاعت هللا نأل هنم بابسأب الإ ضقني نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل ناك امو

 لمعي نأ هيلع ناكف «ةنايخ اذه ناكف ءاوميقتسي ملو :1١ ةبوتلا ) «مهل اوميقتساف مكل اوماقتسا

 ؛( 5 - لافنألا ) «ءاوس ىلع مهيلإ ذبناف «ةنايخ موق نم نفاخت امإو» ,ىلاعت هللا لوقب

 .دقعلا نم ءزج ىف لعفلاب ةنايخ لب «ةنايخ فوخخ ةمث نكي ملو
 دقفو ءهلك ضقنلا لخد دقف «هنم اءزج ردغلا لخد اذإف ءاضعب هضعب لمكي لك دقعلاو

 عم ءامزلم ىقيي دهعلا ناك ولو «هلطيي هنم اءزج لوألا ضقن ذإ ءهب مازلإ لك رخآلا بناجلا نم مازتلال
 ءاروثنم ءابه بهذيو «ةروص الو ىنعم دقعلل ىقيي الف ؛هئازجأ لك ىلع ضقنلا يلرت هرج ضف
 . حايرلا جاردأ ىف هقاروأ ددبتتو

 ليليا ا ا ا ن1
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 ةيبيدحلا حلصل شيرق ضكان
 رك ؛هلك هوضقنف ؛هتارقف نم ةرقف اوضقن دقل «ىرهوجلا ببسلا وه اذه - 6/1

 . هلكل ضقن هضعب ضقن ازجتي ال لك دهع لك نأ نم هانيب ىذلا

 نأ بحأ نمو ؛ ؛لخد مهدهعو شيرق دقع ىف لخدي نأ دارأ نم نأ دقعلا ىف ناك هنأ كلذ
 نيقيرفلا دحأ دّقع ىف لخدي نم نوكيف ٠ ؛لخد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم دقع ىف لخدي
 لخدو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم دهع ىف ةعازخ تلخخدف ؛هتامازتلا هيلعو ءدقعلا قوقح هل
 . شيرق دقع ىف ركب ون

 ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ىلع كلذكو ؛«ةعازخ ىلع ىدتعت الأ شيرق ىلع اقح اذهب ناكو
 نور ا اا ؛ةعازخو ركب ىنب نيب ةيلهاج نحإ ةمث ناكو ملسو هيلع
 ةعازخل اهيف بلغلا ناك ؛ةكرعم كلذ دعب نم تناك مث «تلتقف ةعازخ ىلع اهلثم تدعو

 نيذلاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا شبرق تبراحو 5 0 ؛ةمئاق ةوادعلا تناكو
 نغض ىلع اوناكو «هبرحب اولغش ءاونمأ

 ىبنلا دقع ىف تلخدف ءاهودعل ةنواعمو ةرفن شيرق نم سح ةعارخ تناك «ةندهلا تناك املف
 دادو ىلع ركب ونب ناكو «دقعلا ةرئاد ىف اهتيامح هيلع دهعلا اذهب ناكو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 . اهدقع ىف اولخدف شيرق عم

 0 007 نومزتلب مههيلع ادهع هوملعي ملو اهوزهتتأ ةصرف ركب ونب هذختا ماقتنالاب ايرغم ةيبيدحلا حلص ناكو

 مهنم ءاليل نيفختسم مهعم اولتاق مث الش شيرق مهتدفرو «ةعازخ ىلع ركب ونب ىدتعا
 صفح نب زركمو «ىزعلا دبع نب بطيوحو «ةيمأ نب ناوفص

 ىذلا مارحلا تيبلا ىف لاتقلا اوعنمي نأ مهيلع اقح ناكو ؛تيبلا ىلإ وزاحنا ىتح نولتاقي اولاز امر
 ءركب ىنب ضارتعا عم لتاق ةيواعم نب لفون مهدئاق نكلو ؛مهلوح نم سانلا فطختيو انمأ امرح هللا هلعج
 . كهلإ مرحلا انلخد انإ لفون اي: هلاولاق ذإ

 هكنإ ىرمعلف مكرأت اوبيصأ ركب ىنباي ءمويلا هلإ ال : لاق ءةرجاف لب :ةريبك ةملك لاقف
 0 يلم

 ولالا الطفلة الاطااو طاطا اللا لالالالا رانا الاانا الالات زلال لااا زاك للالالل الاطلال زلط اللا اللا الل الا الالالاالاناراولل

 ملا/ أ يحل
 ملسو هبلع هللا يلص نييبنلا مئاخ

 حجج حجم
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 .ةرجاف ةلتقم هذه تناكو مهل ىلوم رادو ىعازخلا ءاقرو نب ليدب راد لخخاد ىلإ ةعازخ ونب أجلو

 ىلص هللا لوسر ىلع مدق ىنح ىعازخلا ملاس نب ورمع همسا ةعازخ ىنب نم لجر جرخو
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا

 هدهع ىف نيذلا عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فقي نأ تبجوتسا رومأ تئدح كلذبو

 نم اوبكترا اميف شيرق مهتنواعو . مارحلا تيبلا ىف لاتقلاو . دهعلا ةنايخ ركب ونب بكترا دقل
 . تامرحلل ةباصإو دهع ةنايخ

 هدهع لهأب لزني ىذلا ميضلا اذه ىلع تكسي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ناك امف

 . شيرف ةنواعمبو ؛ مهئادعأ نم

 ىف هراد ىلإ وأجل ىذلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ىعازخلا ءاقرو نب ليدلب جرخ

 ءركب نم هب اوبيصأ امب ملاس نب ورمع لبق نم هربخأ امك هوربخأف «ملاس نب ورمع دعب ةعازخ نم رفن

 . مهل شيرق ةرهاظمو

 ْنَظو .ةدملا لمو دنا عنو «ضبنلا سجي ءاج دقو نايفس ىبأب ىفتلاف ٠ «ليدب داعو

 ' ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ءاج هنأ نايفس وبأ

 تعقو دق نكلو ءاذه عنمل كر دق ناك امو «شيرق تلعف ام ربك كردأ دقو «نايفس وبأ ءاج

 . اهراك ثدح امل نكي مل هل. دو «ةعقاولا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ءاقلل امداق بيبح مأ هتنباب ىقتلا ىتح هريسم ىف نايفس وبأ رمتسا

 . ملسو

 تبغرأ ىردأ ام ةينباي :لاقف هتوطف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر شارف ىلع سلجج نأ دارأ

 تناو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر شارف وه :تلاقف يعوتعرم أ شارفلا اذه نع ىب
 . رش ىدعب كباصأ دقل هللاو «ةينب اي :لاقف «هّسارف ىلع سلجم نأ بحأ ملف «سجم كرشم

 هللا لوسر دنع اعيفش نوكت دق دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جوز ىهو هتنبا نأ نظ

 بهذ اهريغ دنع ةعافشلا سمتلاف «سأيلا هسفن ىف ىقلأ امب هترداب اهنكلو . ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 بهذ «لعافب انأ ام : لاقف « ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ملكي نأ ىف هملكف ءركب ىبأ ىلإ

 لقناة رلل سلالة ر اطول الكول راناتتتس انو طا اطال كلون سوووسسطس لة لارارسا االول وقسط داكوتا ووك مسستلللا ناو سس راسو للنار دس دروس دورة طتز الزل هنو

5 
 3 | لا ٠ أ

 احب
-' 

« 1 

حت خلا
 حاحا 

 0 ا لا

 ريب لا



 1210101000010101090010099999205 20 ل

 هللا لوسر ىلإ عفشأ انأ :هنع هللا ىضر رمع لاقف ءهملكف «هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع ىلإ
 نم سئي امك ؛اسئايرمع كرت ءهب مكتدهاجل رذلا الإ مكل دجأ ملول هللاوف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 - ةركول

 تنب ةمطاف ءارهزلا هذنعو ىلع ىلع لخدف (محر هب هلو «بلاط ىبأ قل ىلع ىلإ بهذف

 .امهنيب بدي مالغ اهنبأ نسح هدنعو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلِص هللا لوسر

 . هللا لوسر ىلإ ىل عفشاف ابئاخ تئج امك نعجرأ

 ام رمأ ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مزع دقل هللاو «نايفس ابأ كحيو : ىلع لاق
 ظ . هيف هملكن نأ عيطتسن

 ريجيف اذه كنبا ىرمأت نأ كل له دمحم تنباي : اهل اقف ةمطاف ءارهزلا ىلإ نايفس وبأ تفتلا
 . رهدلا رخأ ىلإ برعلا ديس نوكيف «سانلا نيب

 ىلص ىبنلا ىلع دحأ ريجي امو «سانلا نيب ريجي نأ كلذ ىنباب غلب ام هللاو : ةمطاف ءارهزلا تلاق
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا

 «ىنحصناف «ىلع تدتشا دق رومألا ىرأ ىنإ نسحلا ابأ اي : هل لاقو «ةيناث ةرم نايفس وبأ هجنا
 قحلا مث ؛سانلا نيب رجأف مقف :ةنابك .قتني ديس فلتكلو ؛كنع ىنغي ائيش ملعأ ام هللاو :ىلع لاقف

 - لمع دجأ ال نكلو ؛نظأ ام هللاو ال: ىلع لاق ءاثيش ىنع ًاينغم كلذ ىرتوأ :نايفس وبأ لاق
 قلطناف هريعب بكر مث .سانلا نيب ترجأ دق ىنإ سانلا اهيأ : لاقف «دجسملا ىف نايفسوبأ ماق.كلذ ريغ
 اودري مل ادحأ نأب مهربخأف ؛هولأس ءاوعنص ام قمحو ءاولعف امم ربك اوسحأ دقو «شيرق ىلع مدق ىتح

 ريجأ هنأ نم ىلع هب راشأ ام مث ءرمع الو ركب وبأ الو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ال ءائيش هيلع

 . ال : لاق . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هراجأ له هولأسف ,سانلا ىدي نيب

 ل
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 ردسغلا لذ

 رفغتسي اهريبك نايفس وبأ ءاجو «كلذ اهل ناك امو ءاهدهع ىف شيرق تردغ - و٠

 نم ىمحي نأ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عنمي نأ ءابجع دارأو اهعنمي مل ىتلا ةنايخلل

 ىبأب عفشتو تعفش امف ؛هتنباب عفشتو ؛مهدهع مهيمحي نأ ريغ نم مهكرتي نأو ؛هدهع ىف اولخد

 رمعب عفشتو «ةديدشلا ىف الإ هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر هعبطك ائداه ناك نإو ءاعطاق اعانتما عنتماف ركب

 :ةمساح ةملك تلاقو ؛ةمطاف ءارهزلا الو وه عفش امف ىلعل محرلاب السوتم عفشتو ؛افينع ادر هدرف

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع راجي ال

 اهنم تعقو ةميرجلاب رعش هنأل ءوزغلا نم نامأ اهل نوكيل ءاهلك شيرق ىلع ريجي نأ ابجع ناكو
 . اهلك اهيلعف برح تناك اذإو ءاهلك

 امو قباسلا دهعلا ءاغلإ نيو الب نمضتي كلذ إو «ةدملا ةدايزو دهعلا قينوتل ءاج لق هنإ لوقنو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ نظ هلعلو ؛لوألا ردغلا طقسي امبر كلذ نأ مهوت امبرو «هيلع لمتشا

 , ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رب ربخأو هقبس ىعازخلا نأ ىأ املف « ؛ دقعلل اخسف دعت ىتلا شيرق ةردغ ملعي مل ملسو

 : بجي مل نكلو . شيرقل نامألا بلطي نأ نم دب نكي مل ملسو هيلع

 / لخدي نأ لبق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع لخد نايفس ابأ نأ ةبقع نب ىسوم ىورو

 | الا ىلص ىنا كلا ؛ةدملا ىف اندزو دّقعلا ددش دمحم اي ) : :هل لاقو .ىلعو رمعو ركب ىبأ ىلع

 هن ال ؛اندهع ىلع نحن هللا ذاعم لاق ؟مكلبق ثدح نم له «تمدق كلذلو : :ملسو هيلع ىلاعت

 . (لدبن الو

 هعم نالف «ىلع ىلإ لصو نأ ىلإ «نامثع مث ءرمع مث ءركب ىبأ ةباحصلا ىلع بهذ مل

 . نيللا ضعب لوألا دهاجلا

 ام ىلع ارارقإ هنم ذخأيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ بهذ هنأب ةياورلا هذه تحرص دقو

 ادر - ةلظنح ابأ اي كلذ لوقت تنأ :لاق نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل لاقف «دجسملا ىف لاق
 '/ ةلظنح ابأ اي كلذ لوقت تنأ - ىنرفخت نأ نظأ ام هلوق ىلع

 امب انتكجو ءاضر ريغب تيصر : هل اولاقو «ةلحرلا ربخ مهيلع صق ذإ هوفختساف هموق ىلإ داع دقو

 مهيلع كرافخإ نإو ءرئاجب كراوج ام هللا ورمعل «ىلع كب بعل امنإو ءائيش كنع الو انع ىنغي ال

 1 (ريخب تئج امف موق دفاو نم هللا كحبق :١ هل تلاقف «ةلحرلا ثيدحب هنأرما ثدحو .نيهل

 اسإو 20000 ثلاثلا ءزجلا 0
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 حفيب دادحتسالا
 نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ىورو «ءاقللا نم نذإ دبال ناك - ١

 هللا ىلص لاقو ؛نيبملا حتفلاب ةمركملا ةكم ىلإ بهذي نأ مزتعا هدهع ىف نمب شيرق تعنص ام تعنص
 كرر ام ىلع ؛تارم ثالث اهلاق ءاشيرق نوزغأل هللاو : ملسو هيلع ىلاعت

 نويعلا ذخ مهللا ١ :لاقو ؤيهتلاو دجلاب مهرمأو ؛ ةمركملا ةكم ىلإ باهذلل اوزهجتي نأب هباحصأ نذأ
 . ( اهدالب ىف اهتغبن ىتح «شيرق نع رابخألاو

 برحلا رظن ىف دعي أطخ ٠ ؛ماقم داهجلا ىف هلو ءاردب اورضح نم ةباحصلا ضعب أطخأ دقلو
 ؛هنع افع ردصلاو لقعلا هينرا ينكما ياسو ديلع اهلا لام يلا وكل ؛ةئيطخ وأ ةنايخ داهجلاو
 . هلمع لطبأ نأ دعب

 دارأ «شيرق نع رابخألاو نويعلا ذخأي نأ أ هبر ىلإ عرضي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا امنيب
 . اهربخي سيرف انيع نوكي نأ ةباحصلا ضعب

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عمجأ ىذلاب مهربخي شيرق ىلإ اباتك ةعتلب ىبأ نب بطاح بتك
 هغلبت ىتح العج اهل لعجو «هئافخإب اهاصوأو ةأرما هباتك ىطعأو . مهيلإ ريسلاب رمألا نم ملسو هيلع
 . هب تجرخ مث «اهنورق ىف اهرئافض هيلع تلتقو اهسأر ىف هتلعجف ءاشيرف

 نينثا ثعبف ةأرمل تلعفو ؛بطاح لعف امب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ىحوأو
 نب ريبزلاو «بلاط ىبأ نب ىلع امهو «هليبس ىف داهجلاو هللا ةعاط ىف أشن نيباش هييراوح صلخأ نم
 . ماوعلا

 ىف باتكلا اسمتلاف ءهبكرت ىذلا ريعبلا قوف نم اهالزنتساف ؛ ؛ةفيلحلاب اهاكردأ ىتح اجرخف
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر بذك ام هللاب فلحأ ىنإ :مزح ىف ىلع لاقف ءهادجي ملف اهلحر
 ضرعأ : ىلعل تلاق دجلا هنم تأر املف .كنفشكنل وأ «باتكلا اذه نجرختلو ؛ انيذك الو « «ملسو

 . هيلإ هتعفدف ءاهنم باتكلا تجرختساف ءاهسأر نورق تلحف «ضرعأف
 هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا دج انهو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ باتكلاب ابهذف

 . ميلحلا ةمحرو «يوقلا قفر ىف لوقيف «ةنايخلا هذهل غوسم نع لأسي ىوقلا ملسو
 لثمل ناك نإ ءاغوسم هيلإ بلط نكلو ؛ةنايخلاب ههباجي مل - اذه ىلع كلمح ام بطاح اي

 . فييعتلاو موللاب هرداي نأ ريغ نم لعف امع اراذتعا م دقي نأ دارأ ىوقلا ميلحلا ميركلا نكلو عريسا
 هلوسرو هللاب نمؤم هللاو انأ هللا لوسر اي : هبنؤي ريمضلاب سحأ دقو لاؤسلا اذه نع بطاح باجأ

 نشب :ىل ناكو ؛ةريشع الو لهأ نم موقلا ىف ىل سيل أرما تنك ىنكلو .تلدب الو ؛تريغ ام
 . هيلع مهتعئاصف لهأو دوفو مهرهظأ
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 هدوفوف «يسفنلا فعضلا نم ليلق ريغ ءيش ىلع لدو «لمعلا رربي ال باوجلا نأ كش ال

 تناك ام «نيلاحلا اتلك ىفو ءاهتدم ىف ةمركملا ةكم ىلإ اولصو مهلعلو «ةيبيدحلا لبق نم مهنيب هلهأو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلعألا دئاقلا وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةفلاخم غوست ةيصخشلا ثعاوبلا

 . هئادعأل ةلودلا لودت دقو «هتهجاومو هل دادعتسالاو «ىذّألل شيجلا ضيرعت الو ملسو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هغستسي مل نأ دعب كلذ هنع هللا ىضر رمع غستسي مل كلذلو

 نكلو «قفان دق لجرلا نإف «هقنع برضألف ىنعد هللا لوسراي : هنع ىلاعت هللا ىضر رمع لاق كلذلو

 نع ارذتعم لاقو ءرمع فلاخ «رذعلا كلذ غستسي مل ىذلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ميركلا لوسرلا

 ام اولمعا لاف ءردب موي باحصأ ىلع علطا دق هللا لعل «رمع اي كيردي ام :ردب ىف هيضامب هرضاح

 ةفطاع ةقيقر تارابع ىف همولي هنكلو ءاهلعف ىتلا هتلعف نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دري ام

 . رمع قورافلا لوق نم عورأ «لوقلا كلذ نأ نظأو ؛هرضاح نع هاهني هيضام نإ

 ءايلوأ مكودعو ىودع اوذختت ال اونمآ نيذلا اهيأي ) : ىلاعت هلوق هيف لزن هنإ اولاق دقلو

 ؛مكايإو لوسرلا نوجرخي ءقحلا نم مكءاج امب اورفك دقو «ةدوملاب مهيلإ نوقلت

 نورست ؛ىتاضرم ءاغتباو «ىليبس ىف اداهج متجرخ متنك نإ ءمكبر هّللاب اونمؤت نأ
 ءاوس لض دقف ءمكنم هلعفي نمو «متنلعأ امو متيفخأ امب ملعأ انأو «ةدوملاب مهيلإ

 ,ءوسلاب مهتنسلأو مهيديأ مكيلإ اوطسبيو ءادعأ مكل اونوكي مكوفقلي نإ * ليبسلا

 ؛مكنيب لصفي ةمايقلا موي ءمكدالوأ الو مكماحرأ مكعفنت نل *نورفكت ول اودوو

 ذإ ءهعم نيذلاو ميهاربإ ىف ةنسح ةوسأ مكل تناك دق #*ريصب نولمعت امب هّللاو

 اننيب ادبو ءمكب انرفك هللا نود نم نودبعت امو ءمكنم ءاءرب انإ مهموقل اولاق
 هيبأل ميهاربإ لوق الإ ءهدحو هّللاب اونمؤت ىتح ادبأ ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيبو

 ءانبنأ كيلإو ءانلكوت كيلع انبر ؛ءيش نم هللا نم كل كلمأ امو «كل نرفغتسأل

 .( 4: ١ - ةنحتمملا ) « ريصملا كيلإو

 ىتلا ةدملا نكلو «قافنلا وه سيلف «كلذ ىردبلا ىباحصلا بكتري نأ لهسي رمأ ةمث ناك اذإو

 ءأطخلا اذه ىف عقو ىتح اهقيرط ىف هليس لاسف «ةميدق ةدوم نم ناك ام تيحأ ءاقتلالا تلهس
 هرضاح بنذل اطقسم هرمُأ ىضام لعج دق «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرو «ةئيطخلا لب

 .ميحر فوءر نينمؤملاب وهو ءاهل عماجلا «بولقلا نيب فلؤملا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا وهو
 84 دليلي سيسي 1 يي نيالا يني ليني ليل مما ا
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 "راب نياك إب ناك إب ناك تك نبك وب يي دبا نإ نكح با نك إك يب ثلا“ دبا دب بادب“

 2 ل ل ل ل ل ا ا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا جورخ
 ةنيدملا يلع فلختساو «هرفسل ايضام ملسو هيلع يلاعت هّنلا يلص هللا لوسر جرخ - 65

 ةيالولا يف توافت ال هنأ سانلا ملعيل كلذو ,يرافغلا فلخ نب ةبتع ني نيصح نب موثلك مهر اب ةرولا

 . مهريغو شيرق نوطب نم نيرجاهملاو راصنألا نم ىلو دقف «ءبسنلاب
 ديدكلاب ناك اذإ يتح «سانلا ماصو ؛ناضمر نم لايل رشعل ملسو هيلع يلاعت هللا يلص جرخ

 ناك نمو# : ىلاعت هللا لاق دقو «رطفي نأ تامملا نضر كنار ءرفس ىلع راص هنأل - رطفأ
 . ( 165 - ةرقبلا ) «رخأ مايأ نم ةدعف رفس يلع و أ ًاضيرم

 ةيبرعلا ءارحصلا يف باذعلا نم ةعطق رفسلاو ' همئازع يتؤت امك «هصخر يتؤت نأ بحي بحي هللا نإو

 رهظيو «ةوقلا هذه ردق يلع ابولطم نوكي هيف ةوقلا ىلإ يدؤي ام لكو ءهيف ةوق رطفلا لعجت داهجلا لاحو
 ءانإب ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر اعدف ؛ناضمر يف اورطفي نأ نم اوجرخم نينمؤملا ضعب نأ
 . ارطفم ةمركملا ةكم مدق يتحرطفأف «سانلا يريل اراهن برشف

 دبع نب سابعلا همع ةفحجلا يف هيقل يتح ؛ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر راص
 . ةفيرشلا ةبعكلا يف ةياقسلا يلع يقبو «كلذ يلع اقباس همالسإ ناك دقو ,هلهأو وه ارجاهم «بلطملا

 بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس وبأ «هتبارق يوذ ضعب قيرطلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هيقلو
 هللا يلص هللا لوسر ناكو ؛ةملس مأ هتملكف هيلع لوخدلا اسمتلاف و

 : لاق «هللا لوسر اي كرهصو كتمع نباو كلمع نبا هل تلاقف ءامئاد ريخو ةدوم اذ ملسو هيلع
 لاق ام يل لاق ىذلا وهف ىرهصو يتمع نبا امأ ؛يضرع كتهف ,يمع نبا امأ ههراويك

 ذختت يتح كل تنما ال هللاو» : «ل لاق هبر يلإ اعد مل ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا نأ كلذ( ةكمب
 ( كلسرأ يلاعت هللا نأب نودييشي ةكئذلللا نم ةعورأو ؛ كلصب يأت مث «رطأ ان هيف جرعت ءامسلا ىلإ املس

 ,ربخلا امهيلإ جرخ املف ءامهل نذإلا مدع ىلع ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر رصأو
 وأ يل ننذأيل هللاو : :لاقف هل ريغص نيا هعمو ملسو هيلع يلاعتهللا يلص لوسرلا مع نبل نايفس وبأ لق
 ىلص هللا لوسر امهل قرف ءاعوجو اشطع تومن مث ؛ضرألا يف نبهذنل مث ءاذه ينب ديب نذخأل

 . هلبق ام بجي مالسإلاو «مالسإلل اقر نابل ءام همحرل ملسو هيلع يلاعت هللا

 للا لللللل زاانا
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 رابخالا سسحتت شيرق
 فال ةرشع ىف نارهظلا رم لزن ىتح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىضم -

 ميهيصبل درجتي مهنكلو (« شيرف هاا تيمع دقو «أفلأ رشع ينل يف ةياور ىفو « ؛نيملسملا نم

 ءارمأ نوعقوتي مه نكلو ؛رمأب اوسحي مل هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلا نيبو مهنيي ناك ىذلا دهعلا

 كلوسسحتي ؛ يعارخلا ءاق رو نب ليدبو ٠ «مازح نب ميكحو ؛برح نب نايفس وبأ ىلايللا كلت ىف جرخف

 00 ءرابخألا

 لا و ا

 نكلو «نوسسحتي اوناك عيمجلا لعلف ءاوعنتما امف مارحلا تيبلا ىلإ مهوزواج ىتح «ةعازخل مهلاتق ىف
 . مهدنع ةياغلا تفلتخا

 سابعلا ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رابخأ هيف سسحتت شيرق تناك ىذلا تقولا ىفو

 , ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناكم مهفرعي نم شيرق ىلإ لس لسري نأ ديري ملاسملا دودولا بلطملا دبع نبا

 | لوسرل هتبحم ءارج نم هنع هللا ىضر لوقيو «مالسو نمأ نوكي لب لاتق نوكي اليكل نينمأتسم هيلإ اوئيجيل

 ةونع ةمركملا ةكم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لخد نل هللاو : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 . رهدلا رخآ ىلإ شيرق كالهل هنإ ؛هونمأتسيف ؛هوتأي نأ لبق

 . وذا وأ 6 نيباطحلا نملك لخأو ةابلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةلغب بكر

 ْ ةمركملا ةكم لهأ ربخي نم دجيل ءارحصلا ىف نوريسي نيذلا تاجاحلا

 فيك ىكحي «هنع هللا ىضر هل كرتنلو ؛نايفس ىبأ ترص عمس اسسحتم هريس ىف وه انيبو

 : لوقي وهف نمؤملا وهو «نايفس ىبأ كرشملا هقيدص عم هامل ناك

 «نايفس ىبأ مالك تعمس ذإ ؛( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةلغب ) اهيلع ريسأل ىلإ

 | :ليدب لاق . اركسع الو ءطق انارين ةليللاك تيأر ام :لوقي نايفس وبأو «ناعجارتي امهو ءاقرو نب ليدبو

 ؛ اهنارين هذه نوكت نأ لقأو كلذ نم لذأ ةعارخمنايفس وبأ لاق . ( اهتبهلأ ىأ ) اهتسمح ةعازخ هّللاو هذه

 ؟ كلام لاق معن تلق ؛لضفلا وبأ لاقف ىتوص فرعف ةلظنح ابأ اي تلقف هتوص تفرعف ءاهركسعو

 حابصاو «سانلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اذه «نايفس ابأ اي كحيو تلق ؟ ىمأو ىبأ كادف

 ىف بكراف .كقنع نبرضيل كب رفظ نئل هللاو :تلق «ىمأو ىبأ كادف «ةليحلا امف :لاق ءهللاو شيرق

 المان اكلطلطططلاطاط طنطا اكا للخطاط طلاق طا كتبا لالا للتتاا لالة كلل نزلت اللا كتاةرانرالاتل الرا اطتطت كانتا رانررياتلة ف كاررررتتلا لاا انراطل ا ددرانتا زروال ا ةاكازارات اكان الاتتالاتاتاةئا رانا ةائ طز زن1/17
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 "ربا يل ريكا كش ىلا بى نب دلك بح دلك ل تك ننال يب زد بث د آباد بربك حل حدا ناريس احر بس يح از كوب خرب وثو ث بج وب جي وبث بد و دنا ترسو حوا وج ىزخ يح بخ ا لب حجج ساب و ث وج بج ا وح ب ع وب و ا ا جد ياخ

 7 اا ان ا اك اك بكد لج ىلا ىلا و زثكنبثك نبيك دلك داش دبى بث نت ولبن نبكاد ب“ ىلإ ىلا لبن“ ب با يبد

 هب تكجف ؛هيحاص معرب ؛يفلخ يك رد كِل ةقم اتا هللا لوسر كب ىتأ خ (ةلغبلا هله زجع

 انأو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةلغب اذإف اذه نم اولاق ٠ يملا نارين نيم راب انررع اهلك
 نب رمع ىلع تررم ىتح ؛هتلغب ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مع اذه اولا ؛اهيلع
 نايفس وبأ : لاق «ةبادلا زجع ىلع نايفس ابأ ىأر املف «يلإ ماقو ءاذه نم لاق هنع هللا ىضر باطخلا
 اى ل لس دب عوف دع ول كم نأ ل كل دحلا 00

 0 ا يا رالي هلا

 كيجاني ال هللاو تلقف هسأرب تذخأف ٠ ؛ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تسلج مث (هترجأ

 نم ناك ول هللاوف «رمع اي الهم تلق ( نايفس ىبأ ىأ) هنأش ىف رمع رثكأ املف «لجر ىنود ؛ةليللا
 الهم :لاقث .فانم دبع ىنب لاجر نم هنأ تفرع دق كنكلو ءاذه تلق ام بعك نب ىدع ىنب

 0 لوسر لاقف «باطخلا مالسإ نم هلل لوسر ىلإ بحأ ناك تملسأ موي كمالسإل هللاوف «سابع اي
 ىلإ هب تبهذف هب ىنتأف تحبصأ اذإف :كلحر ىلإ سابع اي هب بهذا:ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ابأ اي كحبو لاق مار املف ملسو هيلع ىلاعت هلل ىلص هللا لوسر ىلإ هب تودغ حبصأ املف ؛يلحر

 كمركأو كملحأ ام ىمأو تنأ ىبأب نايفس وبأ لاق .هللا الإ هلإ ال هنأ ملعت نأ كل نأي ملأ «نايفس
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق ' ؛دعب ائيش ىنع ىنغأ دقل هريغ اهلإ هعم نأ تملع دقول هللاو ؛كلصوأو
 ىتح اهنم سفنلا ىف نإف هللاو هذه امأ ؛نايفس وبأ لاق هللا لوسر ىنأ ملعت نأ كل نأب مل أ :ملسو هيلع
 برضت نأ لبق هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشاو ملسأ كحيو :سابعلا لاقف ءائيش نالا
 . ملسأف «قحلا ةداهش دهشف كقنع

 . معن :لاق .ائيش هل لعجاف رخفلا بحي لجر نايفس ابأ نإ هللا لوسر اي :تلق

 . نمأ وهف دجسملا لخد نمو ؛نمأ وهف هباب قلغأ نمو ؛نمأ وهف نايفس ىبأر أد لخد نم

 مطخ دنع هسبتحا : :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق فرصنيل نايفس وبأ بهذ املف
 . اهاريف ىلاعت هللا دونج هب رمت ىتح ( لبجلا فنأ ) لبجلا

 ب لاق ,ةليبق ترم املكو ءاهتيأر ىلع ةليبق لك تايارلا هب ترم ىتح ( هسبحف

 هيراوبل سس املا نيكس ع يالي عايش :ةليبقلا
 [ناقا نا اذلفلل كلل للللللا

 الذل

 لو يل هللا يلح نوصل تاح 0 حجج
 يح اح احح حاحا احح اح اح احح حح حاحا اح اح احح احح اح حاحا ااا ا احلا



 ءالؤه نم هللا ناحبس :لاقف «ديدحلا نم قدحلا الإ مهنم ىري ال «راصنألاو نورجاهملا اهيف «ءارضخلا

 دقل «لبق لضفلا ابأ اي هللاو «ءالؤهب دحأل ام نايفسوبأ لاق «راصنألاو نيرجاهملا ىف هللا لوسر تلق ؟
 . نذِإ معن لاقف «ةوبنلا اهنإ نايفس ابأ اي سابعلا لاق ءاميظع ةادغلا كيحخأ نبا كلم حبصأ

 ةيامحل رابخألا سسحتي امهالك نيقيدص ءاقتلا هنأل ؛هلوطب ثيدحلا اذه انركذ - 4

 اونمأتسي نأ ىلع مهضرحي شيرقل لسريل «سسحتي هنع هللا ىضر سابعلاف «برحلا نم ةمركملا ةكم
 نكلو «برحلاب ال اهسفن شيرق ىمحتلو «مرحلا ىف برح نوكت اليكل ناميإلا شيج نم مهسفنأل
 + نامالا وأ ناميإلاب

 ىلاعت هللا ىلص دمحم نم عقوتو ءردغلا دعب ةفيخ سجوت هنأل :راخالا نييضت نافموبأر ظ

 ذإ هيلع هوحلاص ىذلا حلصلا نم لح ىف حبصأ هنألو «هدهع ىف اولخد نم ةيامحل المع ملسو هيلع
 . هوضقن دهعب اوعفدي نأل ليبس الو در مهيلع وهف «مهبناج نم هوضقن

 هللا ىلص ىبنال همضو «نايفس ىبأ مالسإب ىهتنا ذإ ريخ هيف ءاقل ناكو «ناقيدصلا ىقتلاو

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىضرأ نأ دعب «ملسو هيلع ىلاعت

 رقنل انك امو «هنع ىلاعت هللا ىضر رمع دتشا امدنع اصوصخ ءادهج كلذ ىف سابعلا لذب دقو

 ىف ةبارق رثؤي نأ نكمي ال رمعف ءاذه ىف فقو ام ىدع نم ناك ول رمعل هلوق ىف هنع هللا ىضر سابعل
 (هبلقو رمع ناسل ىلع قحلا بتك هللا نإ ): ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيف لاق ىذلا وهو «قحلا لوق

 ىف ةميكح هتسايس تناك دق «هنع ىلاعت هللا ىضر سابعلا نإف «ةملكلا كلت نم نكي امهمو

 .برحلا عنمو «ءامدلا نقح ىف رثأ هل ناك هنإف «نايفس ىبأ مض

 اهنكسي شيرق ىلإ باهذلا ىف ةعرسلا ىلع هضرحي نايفس ىبأل سابعلا كلذ دعب نم لاق دقل

 . ةيجنملا ةعرسلا ىأ ءكموق ىلإ ءاجنلا هل لاق

 لخد نمف ءهب مكل لبق ال اميف مكءاج دق شيرق رشعم اي :هتوص ىلعأب خرص مهءاج املف
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع القان لاق «كراد انع ىنغت امو ءهللا كلئاق هل اولاق «نمآ وهف نايفس ىبأ راد

 : نما وهف ؛دجسملا لخد نمو ؛نمأ وهف هباب هيلع قلغأ نمو «ملسو

 عزنلا مهيلع رطيسو «مهبولق دقحلا لكأ نيذلا ضعب الإ مالسإلل سوفنلا تأيهت اذهبو

 ءابرح اهولعجي مل كلذ عم مهنكلو «مهءارو ام ىلإ اوتفتلا لب ءمهمامأ وه ام ىلإ اورظني ملو «يلهاجلا
 ا
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 هدأز ؛افرشم امظعم تيبلا لخدي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دصقو مالسلا دارأ . .ىلاعت هللا نأل
 .اميظعتوافرشدللا

 ءاسسسللا

 ا ةيقنتو ةيفصتلا اق هنأ ا 00- - هذ

 ديس ار سا 4 عل 0 8

 . :1١7( نارمع لآ ) «اهنم مكذقنأف ءرانلا نم ةرفح افش

 هي اا نكلو 1 هيب ايلب يارب نونو هج بتل

 00 لوهجتم 0 >ارجلا نب رماع ةديبع وبأ ا ىلعو 4

 ةديبع وبأ ىبرغلا لامشلا نمو «مهدوقي نمب ديلولا 6 اهبونج نمو و

 . ملسلارارقإ

 الا 0 الو ؛راصنألاب 0 هه ىدانف ىاقللا هجو و نوهوشي دق ءالؤه ' ىأرو 6

 . مهملس نع نيملاسلا نيدهاجما جرخي ارمأ مهنم اودجو اذإ الصح مهودصحي نأب راصنألا رمأف «يراصنأ

 . نوجحلا دنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةيار تزكر

 لعبيو 2 ةعرن لك دعيي نأ ىلع اصيرح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك دقت
 : نوضرعم هنع سانلاو ' ؛ مهرصنب هوديأ أ نيذلا نيبرقملا نم هدنع ناك ولو اهبحاص

 موي مويلا ١ :هراعش لعج وأ ؛نايفس ىبأ ىلع رم امدنع ر اضنألا ةيآر لماح ةدابع نب دعس لاق

 دبعو نافع نب نامثع لاقو .عمستأ :باطخلا نب رمع لاقف «تامرحلا لحتست مويلا ؛ةمحلملا
 : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو ؛ ةلوص شيرق ىف هل نوكي نأ نمأن ام هللا لوسر اي :فوع نب نمحرلا
 بلاط ىأ نب ىلع لسرأ م .اشيرق يف هللارعأ موي ميلا نمد تيم كي

 "يلع هملع هللا يلح نْييشلا مان ممر حسم
 تاج وج ا ا اح ا اخ حا احح اا احح حاحا حاحا احلا
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 اهاطعأ هنأ ةروهشملا ةياورلاو «ماوعلا نب ريبزلا اهاطعأ ةياور ىفو ءايلع اهاطعأ هنأ ةياور ىفو «ةيارلا هنم عزنيل

 هنبال تيطعأ اهنأ ذإ ءاهعرن نم ءيش ةدابع نب دعس سفن ىف نوكي اليكل ؛ةدابع نب دعس نب سيق
 نوكتل ىراصنأ الإ راصنألا ةيار لمحي الأ ديري ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نألو ءهيلإ هنم تذخأف
 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ لوقت ىتلا ةياورلاو «مهتدايقبو مهلاجرب حتفلا ماقم مهل نوكيلو راصنألا ةيمح
 ىلص ىبنلارمأب ءاسيق اهاطعأ ىذلا وه ريبزلا لعلو «هنم اهعزن ىذلا وه ايلع نأ ىلع تماق «ًايلع اهاطعأ
 . دعس نبأ ىلإ تهتنا ةيارلا نوكتو ؛ ثالثلا تاياورلا ىقالتت كلذبو «ملسو هيلع ىلاعت هللا

 : ةمركيلا ةكم رلسو هيلغ هلاغت هللا هلص هللا لوسور لوخد

 هيلعو «ضييبأ ءاول هعمو ؛ةمركملا ةكم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لخخ د - 5

 عجريو ءاهب مثرتي وهف ءاهيف عجري ناكو «هتقان ىلع بكار وهو حتفلا ةروس أرقي وهو ءادوس ةمامع
 رجتعا ىوط ىذ ىلإ ىهتنا الو «يلاعت هلل اعضاوتم هسأر ضفخ دقو ءاهيناعمو اهظافلأ ابيطتسم اهتاملك
 نيح «يلاعت هلل اعضاوت هسأر عضيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نإو ءءارمح ةربح ةدرب ةقشب

 . لحرلا سمي داكتل هنونثع ىتح «حتفلا نم هب هللا همركأ ام ىأر

 لاقف ءةدعرلا هتذخأف حتفلا موي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ملك الجر نأ ىوريو
 . (ديدقلا لكأت شيرق نم ةأرما نبا انأ امنإف «كيلع نوه» :لاق امك وأ ءازع عضاوتلا هديزي ىذلا لوسرلا

 اذه ىف عضاوتلا اذهو ١ ريثك نبا كلذ ىف لوقي ءاعضاوت الإ ةوقلا هديزت ال ميركلا زيزعلا نإو

 : ىنب ءاهفس هدمتعا ام فالخب مرمرعلا فيثكلا شيجلا اذه لثم ىف ةمركملا ةكم هلوخد دنع نطوملا

 | دوفحزي اولخدف ءةطح نولوقي عر ىأ دوجس مهو «سدقملا تيب باب اولخدي نأ اورمأ نيح ليئارسإ
 ش ( ةطنح نولوقي مهو مههاتسأ ىلع

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ميركلا دمحم نم ةمعنلا مهيغطت نيذلا ليئارسإ ىنب نوكي ىنأ

 ركشُ ءاهعون نم ةمعن ,ةمعن لك ركشف ءاهركشو اهقحب موقيف «عضاوتلا ىلإ ةمعنلا هعفدت ىذلا
 «برعلا ىف لجر هب عفري مل امب ءهيبن ىلاعت هللا عفر دقو «عضاوتلا ةعفرلا ركشو «لدعلاو قفرلا ةوقلا
 .. ارع هداز ىذلا ميركلا عضاوتلا اذه ناكف ءهتمأ ىف ىبن هب عفري مل امبو

 حصأ وهو ءءادك نم ةمركملا ةكم ىلعأ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لخد دقو
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 ةفاحق هبأ مالسأ

 ىقتلا دق ركب وبأ نكي ملو «يوط ىذب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فقو - 1
 . ءاضقلا ةرمع ىف هراز دق نوكي نأ الإ رجاه ذنم ةفاحق ىبأ هيأ

 املف هدالوأ رغصأ هتنباب ةلماكلا ةيؤرلا ري ناكف . ءهرصب فكف :هليبع ىف بيصأ دق ناك
 ف( كلا 1 قا ذان يقف لاننا ريف ا راع له ةفادج وي فتور عرط دعمت
 نذل ةطاعأ لاق اريج ذابت: نا ولا كلل نوب سي ان مى ردعلاو 2 لخلا قللظا» لاق اهم اذاوس
 تعفد نذإ هللاو دق لاقف ءداوسلا رشتنا هللاو دق تلاق مث ( اهيلإ مدقتيو ليخلا رمأي ىذلا ) عراولا كلذ

 قوط ةيراجلا قنع ىفو «هتيب ىلإ لصي نأ لبق ليخلا هاقلتو «هب تطحناف «يتيب ىلإ ىب ىعرسأف «ليخلا
 اهقنع نم هعطتقيف لجر اهاقليف ( ةضف ) قرو نم

 هيبأب ركب وبأ ىنأ دجسملا لخدو ةمركملا ةكم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلض هللا لوسر لخد املف
 ؛هتيب ىف خيشلا تكرت اله :١ لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هآر املف ءهدوقي ( ةفاحق ىبَأ)
 . هيلإ تنأ ىشمت نأ نم كيلإ ىشمي نأ قحأ وه هللا لوسر اي :لاق «4 هبتأ انأ نوكأ ىتح

 «ملسأ : لاق مث ءهردص ىلع حسم مث «قيدصلا ابأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا سلجأ
 دشنأ ءاهنم فطخ هنأ ملع الو ءاهقوط نع اهلأسي ةريغصلا هتخأ ديب ذخأف ءركب وبأ ماق مث «ملسأف
 . هتخأ قوط مالسإلاو هللاب نيملسملا

 «قفرلا وه اذه . كقوط ىبستحاف «ليلق مويلا ةنامألا نإ ءاهطرق ىف ةريغصلا هتخأ ايزعم قيدصلا لاف

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا أنه دقلو «ةبحمو اقفر هيف قيدصلا اهاساوف ءاهنس"ئف اهيلإ بحأ ىضفلا قوطلا نإ
 . هيبأ مالسإب راغلا ىف هبحاص ركب ابأ ملسو هيلع

 .٠ ةمركملا ةكم نم بناوج هى لاتق

 دقو ؛عافدلا نع هني مل هنكلو «لاتقلا نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىهن - 4
 الإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ اونأمطاو «مالسلاو ةملاسملاب اوضهدق ةمركملا ةكم لهأ نأركذ
 نوديري ال « رأثلا ىف ةبغرلاو ؛نيفدلا دقحلا مهيف نأ وأ ناميإلا بح اوقوُنُي ملو مهتيلهاج ىلع اوقب نيذلا

 مهؤابأو مه اودحج امك ءاهب اودحج لب «ةوقلاب اوذخؤي ملو ءاماصخو ابرح نوديري نكلو ءامالس

 لااا ولولا

 . و دكت تنتل

 8 .6 .- رد مم هو ٠
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 نأ دلاخ رطضاف «لبنلا نم الباو اهورطمأ هعم نمو دلاخ اهلصو املف «ةمدنخلا ةقطنم ىف اوعمجت دقو

 . هقيرفت لهسي اليلق اددع اوناكو «,مهعمج قرف ىتح مهلتاقي
 الض دق نانثا الإ دلاخ باحصأ نم لتقي ملو ءءاقبلاب تيضرو «رفنت ملو ءدايقلا شيرق تسلسأو

 ؛لبنلاب ديلولا 01 دلاخ 8 نيل ىف 1 4 5 نكمت دق ب ا 0

 ْ ". هناطلس تخئوأ ةمركلا هيي هللا ىلص

 ديري ةيمأ نب ناوفص جرخ :لاق قاحسإ نبا ىور دقف «ةدج ىلإ هلا ءناوفص مزهنا نأ دعب
 دقو ءهموق ديس ةيمأ نب ناوفص نإ ءهّللا ىبن اي: بهو نب ريمع لاف «نميلا ىلإ اهنم بكريل ةدج
 لوسر اي لاق «نمأ وه :لاق ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنمأف ءرحبلا ىف هسفن فذقيل ءابراه جرخ
 اهب لخد ىتلا هتمامع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هاطعأف «كنامأ اهب فرعي ةيآ ىنطعأف ءهللا
 ىبأ كادف ناوفص اي :لاقف «رحبلا ىف بكري نأ ديري وهو دكر دأ ىتح ريمع اهب جرخف «ةمركملا ةكم

 ؛هب كتثج لق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نم نامأ اذهف ءاهكلهت نأ كسفن ىف هللا هللا «يمأو

 ملحأو ؛ (سانلا ربأو سانلا لضفأ «يمأو ىبأ كادف ؛ناوفص ا لاق. ىنملكت الف ىنع برغا كليو : لاق

 , ىلع هفاخأ ىنإ : لاق «ككلم هكلمو «كفرش هفرشو «كزع هزع «ءكمع نبا سانلا ريخو سانلا
 | هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع هب فقو ىتح هعم عجرف ؛مركأو كلذ نم ملحأ وهجلاق ؟ىسفن :

 قدص «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق ؛ينتنمأ دق كنأ معزي اذه نإ : ناوفص لاق ٠ و

 | ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلض دمحم وه اذه ءرهشأ ةعبرأ : لاق نيرهش رايخلاب هيف ىنلعجاف : لاق

 لوبقل طرتشي هنكلو «هنمؤيف هنمأتسيل « 0 ا قيفرأأ؛ مح

 لهج ىبأ نب ةمركع جوز ميكح مأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ تءاج دقلو

 ؟ امك ناوفص فلختو نميلا ىلإ ؛ناوفص قبس دق ناكو هنمأف ةمركع اهجوزل تنمأتساف «ففلمأت

 كلذكو ؛ميكح مأ هجوز هعم تيقب ةمركع ملسأ املف هب تءاجف ؛ ؛نميلا ىلإ هب تقحلف ءانركذ

 ملسأ نإف ,مالسإلا هيلع ضرعي رفاك وهو «هجوز ملست نم نأ كلذو ؛لوألا جاوزلاب اتيقب دقو
 نوكت امنإو «مالسإلا ببسب نوكت ال ةقرفلا نأل كلذو ءديدج دقع ريغ نم ىه امك ةيجوزلا تيب

 . هيلع ضرعلا دعب مالسإلا جوزلا ءابإ ببسب
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 ب ثلاثلا ءزجلا
 222222222222222 2 ااا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ااا اا اا ا ا ١ اا ااا ا اال

 نإ إو اواو إو و ارواب رو سورس سو سو وعبر وو

 يبي بدك أ إال قنا /دا آدبك بئر بت بك إبحار و حو إب وب ب يوي باو ب وحي ب ص و ا وو ص واو شا ضي وح 1/7 لإن إى لإ ثوان بو بثوب بو كوز لإ خر إا ب خسر باج سوح



 "اولي كدب بك إن ثآك لأ نبا إى ثإك ونحو نت ونت“ هنتر برب ولبا وبا وبك يبرد با يك إو بح دز ث جو ثارت إد ب دبا

 ل ل

 هيلإ لسرأ ديلولا نب دلاخ نيب ناك ىذلا لاتقلا هغلب امدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأو
 رشع ةعضب الإ نيكرشملا نم لتقي مل هنأ ىورو «يهتناف «لاتقلا نع هاهني ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 الجر لتقي ملف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هقبط دق نمأ وهف هراد لخخد نم أدبم نإو . لاجرلا نم

 ءامهلتقيل ؛ءيناه ءأ ىلإ ارفو امهيلع امهراد اقلغي مل امهنأل ىلع امهعبتف أجل امهنع هللا ىضر بلاط
 هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع رارصإ مامأو ءاهراد ىف امهلتق ديري ىلعو ءاهتيب باب امهيلع تقلغأ اهنكلو
 هتنبا ةمطافو لتي تلجوف ةمركلا ةكم ىلعأب لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص بلا ىلإ اه مأ تبهذ

 : لاقف ءرناه مأ ىلإ فرصنا مث «تاعكر ىنامث ىلص مث ؛هب حشوتف هبوث لخأ لستغا املف ؛هبوثب هرتست

 هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف «ىلع ربخو ؛نيلجرلا ربخ هتربخأف ؛كب ءاج ام ؛ناه مأ ا ءالهأو ابحرم
 5 امهلتقي الف 507 نم انمأو ؛«ترجأ نم انرجأ : ملسو

 : مارحلا تجسملا ملسو هيلع .هلاغت هللا هلح هبنلا لوخد

 نوجحلاب هتيأر زكر نأ دعب مارحلا تييبلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لخد - 689
 ءدوسألا رجحلا ىلإ لبقأف ءهلوحو هفلخ نمو هيدي نيب هب نوطيحي راصنألاو نورجاهملاو ضهن مث

 لعجف «ةكسامتم ىهو «منص ةئامثالثو نوتس تيبلا لوحو «سوق هيلعو تيبلاب فاط مث «هملتساف
 (ديعي امو لطابلا ءيدبي امو .اقوهز ناك لطابلا نإ «لطابلا قهزو قحلا ءاج) لوقيو (سوقلاب اهنعطي

 . اسيكنت اعيمج اهيلع ىنأ ىتح ,هسوقب اهتباصإ درجمب اههوجو ىلع طقاستت مانصألاو
 ىف رصنقاو ءامرحم كلذ نكي ملو ؛هتلحار ىلع فوطي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ناكو

 ش فاوطلا ىلع هلوخد

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هاطعأو «ةفيرشلا ةبعكلا حاتفم هعمو ههجو هللا مرك ىلع هءاج دقلو
 نامشع اعدف هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر سابعلا دي ىف مهعم ةياقسلاو ؛ةباجحلا مهيطعي نأ بلطو ملسو
 نب كامثع مش ءةدحاو ةلح ل 5 نيم نيذلا ةثالغلا ثلاث وه أله نامثعو «محاتفملا هاطعأت عةحلط درب

 . صاعلا نب ورمعو «ديلولا نب , دلاخو اذه ةحلط

 قا ءرخصلا ىف : ةترحنم روخصلا نم ةلمج اهيف ىأرو ءاهلخدو تحتفف ةفيرشلا ةبعكلاب ا

 نإ هللاو هللا مهلتاق :لاقف ءاضيأ ةتوحنم ىهو مالزألاب نامسقتسي ليعامسإو «ميهاربإ ةروص اهيف
 رمأو ءاهرسكف ناديع نم ةمامح ةفيرشلا ةبعكلا لخاد ىف ىأرو ( امسقتسا ام ىأ ) طق اهب امسقتسا
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 لباقي ىذلا رادجلا لبقتساف لالبو ةماسأ ىلعو ءهسفن ىلع بابلا قلغأ مث ءاهلك تيحمف روصلاب
 . ىلصو فقو «عرذأ ةثالث ردق هنيبو هنيب ناك اذإ ىتح «بابلا

 . بابلا حتفو ؛هيحاون ىف ربك و تيبلا ىفراد مث

 نم مهيلإ جرخف ؛هنورظتني دجسملا تألم دق شيرق تناكو «ةفيرشلا ةبعكلا باب نم جرخ دقو
 نم نوفطختي سانلاو ءانمأ امرح هلعج ىذلا «تيبلا بر دنع نم مهيلع لبقم هنأكو هللا بارحم
 ميار

 ش عنصي اذأم نوفرعتي ءاوشهد لقو

 مزهو هدبع رصنو ؛هدعو قدص هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال: لاقو بابلا ىتداضعب ذخأف
 . جاحلا ةياقسو .تيبلا ةنادس الإ نيتاه ىمدق تحن ىهف مدوأ لام وأ ةرثأم لك الأ ءهدحو بازحألا
 . اهدالوأ اهنوطب ىف اهنم نوعبرأ لبإلا نم هنإف ؛ةظلغم ةيدلا هيف ءاصعلاو طوسلا هبشو .دمعلا لتقو :لاق

 مدآو مدأ نم سانلا .. ءابالاب اهمظعتو . ةيلهاجلا ةوخن مكنع بهذأ ىلاعت هللا نإ شيرق رشعم اي
 لئابقو ابوعش مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأي» ةيآلا الت مث «بارت نم
 ١8( - تارجحلا ) (ريبخ ميلع هللا نإ مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ ءاوفراعتل

 : لماشلا ميركلا وفعلا

 ٠ - فارعألا ) ؟نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ# - ١194(

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا وفع وه ىناسنإلا دوجولا هآر وفع مظعأو ةمحرلا ىبن ذخأ ىنابرلا رمألا اذهب |
 «عوطقم ريغ مهاذأ رمتساو نيعبرألا ىف وهو ةثعبلا ذنم هودهطضا دقل «ةمركملا ةكم لهأ نع ملسو |
 دعب بلغتو بلغ املف هلاجرلو هل ثيبخلا سدلا مث «هلاتق مث ؛هئاذيإ نع نوني ال «نيتسلا ىف فرذ ىتح ,
 «ةوخألاب ابحرم : لاق لب نامزلا اذه ةساس لوقي امك «بولغملل ليو لقي مل «ةنس نيرشع نم رثكأ |

 فلس دق ام مكل رفغي اوهتنت نإو «يضم امع اوفعو .

 | رشعماي : مهل لاقف مهيف هتملك نورظتني فوفص مهو شيرقل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق
 . مكب لعاف ىنأ نونظت ام شيرق

 ش ميرك خأ نباو ميرك خأ : اولاق

 متنأف اوبهذا ءمكل هللا رفغي مويلا مكيلع بيرثت ال هتوخإل فسوي لاق امك مكل لوقأ ىنإف لاق
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 . ءافوورب موي مويلا : هل لاقو ةحلط نب نامثعل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هدرف

 موي ةيلهاجلا ىف ةفيرشلا ةبعكلا حتفن انك :لاق .ةحلط نب نامثع نع هتاقبط ىف دعس نبا ركذو

 لخدي نأ ديري ( حتفلا لبق ىأ) اموي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لبقأف «سيمخلاو نينثالا
 حاتفملا اذه ىرت كلعل نامثع اي : لاق مث « ينع ملحف هنم تلتف هل تظلغاف ,سانلا عم مراتك

 . تئش ثيح هعضا ىديب اموي

 هللا ىلص ىبنلا نإ ىتح ةرجهلا لبق شيرق نم نينمؤملاب لزني ناك ىذلا ىذألا مايأ كلذ لعلو
 ال وعكرر ل رقم ؛ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ؛سانلا لك هقحتسي اميف ىذؤي ملسو هيلع ىلاعت

 . سانلا دنع ام حرطم هللا دنع ام

 ءءاشي ثيح هعضي هديب نوكيس حاتفملا نإ كلذ نابإ نامثعل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق
 .تلذو ذئموي يرق تكله دقل : لوقلاب ىذألا ىف الواطتم لاقف

 : لقمري تدعو كاما لبا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف

 نأ نظو «ةلفاغلا ةيلهاجلا ىف مهو اهقدص عقوت هنأ ىأ اعقوم ىنم هتملك تعقوف نامشع لوقي

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا لاق ام ىلإ ريصيسرمألا
 هعضي حاتفملا هيلإ لآ دقف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا لوق قدصو ؛عقوت ام ققحم دقو

 . هنم لانو «لبق نم لوقلا ىف هل ظلغأ ىذلا «ةحلط نب نامثع دي ىف هعضوف ءءاشي ثيح

 «حاتفملاب ىنتثا نامثع اي: ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىل لاق : هتياكح ىف نامثع لوقيو
 : نامثع اي . ملاظ الإ مكنم اهعزني ال «ةدلات ةدلاخ اهرذخ : لاقو «يلإ هعفد مث «حاتفملا ىنم ذخأف هتيتأف
 . فورعملاب تيبلا اذه نم مكيلإ لصي امم اولكف «هتيب ىلع مكنمأتسا ىلاعت هللا نإ

 هللا ىلص هلوق تركذف لاق ؛كل تلق ىذلا نكي ملأ لاقف .هيلإ تعجرف «ينادان تيلو املف
 دهشأ ؛ىلب :تلق . تكش ثيح هعضأ ىديب حاتفملا اذه ىرتس «ةرجهلا لبق ىل ملسو هيلع ىلاعت
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر كنأ

 ىنديو «دراشلا عمجي ىذلا ميركلا وفعلا اذه عمو «ءافج بولقلا دْشَأ ىندت ىتلا ةحامسلا عمو
 : ىلهاجلا ضغبلاو داميإلا 0 فعضلا ايدكس لا أم نييشرفلا ضعب بولق تاك ؛يصاقلا

 مسوي ليس ويساظ 0 وس
 الاي
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 ىلص هللا لوسر هدرف مشاه ىنب نم لاجر حاتفملا ذخأل لواطت لوقي بيسملا نب ديعس ىوري
 . ةحلط نب نامثعل ملسو هيلع ىلاعت هللا

 نايفس وبأو «نذؤيف «ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ دعصي نأ الالب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رمأو

 لاقف «ةفيرشلا ةبعكلا ءانفب سولج شيرق فارشأو ماشه نب ثراحلاو ؛ديسأ نب باتعو ؛برح نبا
 ىلع هنأ ملعأ ول امأ :ثراحلا لاقف ؛هظيغي ام عمسيف اذه عمس نوكي الأ ءاديسأ هللا مركأ دقل : باتع

 . هتعبتال قح

 . ءابصحلا هذه ىنع تربخأل تملكت ول ءائيش لوقأ ال :نايفس وبأ لاقو

 هللا ىلص هللا لوسر مهيلع جرخف «نيسماه نيرسم هنولوقي مهو ؛مهنيب سيل ىبنلاو ءاولاق ام اولاق

 ظ .اولاق ام مهل ركذ مث «متلق ىذلا تملع دق :لاقف ملسو هيلع ىلاعت

 . كربخأ لوقنف ءكعم ناك دحأ اذه ىلع علطاام هللاو «هللا لوسر كنإ باتع لاقف

 ماغلا
 ٠ - الإ لتقي الأ ىلإ اعدو ؛ةمركملا ةكم لهأ لكل انامأ شيرمل لماشلا وفعلا اذه ناك ١

 6 اتسأب اوقلعت ولو ' ؛مهلتق حابأو < والم لماما لرش (ةعست

 و ناينغت ناك لطخ نبال 15 هرسأل 46 ؛ةبابص نب سبقمو بهو نب 0 نا احل

 دبع امأ ةيدلا ذخأ دعب ادماع املسم لتق هدادترا عم مهضعبو ءمالسإلل اديدش اديك اوداك ءالؤهو

 نان قل ناكل دك ا ا اديس ره ؛ةريطخ ةبذك

 ناكو «نافع نب نامثع ىلإ رف همد يأ ملف 57 ءالسإلل ةيامح همد ةحابإ 03

 نمأتسي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ نامثع هب بهذذ «بسنلا ةلص عم ا

 ١ نيرضاحلا دحأ مدقتي نأ ءاجر ءاليوط اتمص هنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تمصف هل
 يلع ىلع هلا ىلص ىبلا ذو نام امرك امألا ذحأت 2 0 ل ا ؛هلتقل
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 لجر مكيف ناك امأ ) هب نامثع فارصنا دعب هرضح نمل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقو
 ال ىبنلا نإ لاقف ءانيلإ تأموأ اله هللا لوسر اي اولاقف «هلتقيف تمص دق ىنأر نيح اذه ىلإ موقي «ديشر
 . (نيعألا ةنئاحخ هل نوكت نأ ىبنل ىغبني ال ٠ لاق هنأ ةياور ىفو «ةراشإلاب لتقي

 نمم ناكو «صاعلا نب ورمع دعب رصم هالو «هتفالخ ىف نامثع ىلإ نيبرقملا نم ناك دقلو
 كلذ لعلو ءالدع نكي مل هلو ؛هبرقو هتيلوت نامثع ىلع نيذخأ نامثع دهع رخأ ىف ةنتفلا ةاعد هب جهل

 .هاوقأو هب اجهل ام دشَأ نم ناك

 ,راصنألا نم الجر هل ثعبو ؛تاقدصلا عمجيل ىلاعت هللا هثعبو ؛ملسأ دقف «لطخ نب هللا دبعو
 لوسر ءاجهب ناينغت اتناكف ناتنيق هل تناكو . اكرشم دترا مث «هلتقف هيلع بضغف ؛هل ىلوم هعم ناكو
 ةفيرشلا ةبعكلا راتسأب اقلعتم لتق دقف وه امأف «نيتنيقلا مدو همدردهأ اذهلف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 هللا لوسر ىذؤي ناك دقف بهو نب ليفن نب ثريوحلا امأو «يرخألل نمؤتساو نيتنيقلا ىدحإ تلتقو
 بهذيل موثلك مأو ةمطافب هنع هللا ىضر سابعلا لمحت امو ؛ةمركملا ةكمب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 سخن ةرجهلا لوأ ةرونملا ةنيدملا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب امهقحلي ةرونلا ةنيدملا ىلإ امهب
 . ضرألا ىلع اتطقسف ؛هيلع امه ىذلا لمجلا اذه ثريوحلا امهب

 ءارهزلا ةمطاف جوز بلاط ىبأ نب ىلع هلتق همد ردهأ املف

 نأ كلذو ءاردغ هيخأ لتاق لثق مل ؛ةيد ذخأ مث ءدترا مث نمأ دقف «ةبابص نب سبقم امأو
 نم هيخأ ةيد ذخأو ,همالسإ نلعأو وه ءاجف قلطصملا ىنب ةوزغ باقعأ ىف أطخ لتقف املسم ناك هاخأ
 ىلإ ادئاع دترا مث - أطخ هيخأ لتاق - ىلع ادع ىتح ةيدلا ذخأ نإ ام هنكلو «كلذ انيب دقو «لاملا تيب

 . ةيدلا ذخأ دقو ادمع انمؤم هلتقلو «هتدرل لتقي نأ قحلا نم ناكف «ةمركملا ةكم

 . هموق نم لجر هلتق دقو

 هللا ىلص هللا لوسر ىذؤت تناكو « لهج ىبأ نب عل مث «بلطملا دبع ىنبل ةالوم ةراسو
 ةلصر ىذلا باتكلا تلمح تلا يف اهنأ مهضعب نع ىورو ,ةمركملا ةكمب وهو ملسو هيلع ىلاعت

 ىلص هللا لوسر نم اهل نمؤتسا ىتح تبرهف اهمد ردهأ مث ؛هنع ىفع اهنأكو (ةعتلب ىبأ نب بطاح
 . تتامف اسرف لجر اهأطوأف رمع مامإلا ةفالخ ىلإ تشاعف اهنمأف ملسو هيلع ىلاعت هلل

 هل تنمأتسا هتأرما تملسأ املف نوجا ىإ اهرهقلر ماو لات ادهإ ناكف «ةمركعامأو
 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل مدقتن ؛ نميلا ىلإ تبهذف هنمأف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 دل هاهم لاف اهليص ماج اندتا همو الأ ىلع اصيرح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناكو
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 ملس هيلع هللا فلخص نيببنلا متاح م
 .٠ نيالا

 9 . سب ه+ هه.«

 ا اا اطال ا ال ضاوي اي نايل يايا ة يااا واين ايلا يايا



أل هابأ اوبست الف املسم لهج ىبأ نب ةمركع مكءاج
 اذكهو «تيملا بيصي الو «يحلا ىذؤي كلذ ن

 | فولألا فوطعلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مرك نوكي

 اهب تفصع ةنيفسلا ىف وهو هنأ كلذو ءهنأرما هيلإ جم نأ لبق هبلق لخد ناميإلا نأ 57

 ةمركع سفن ىف كلذ رت ءانه ائيش مكنع ىنغت ال مكتهلا نإ . مهضعبل ةنيفسلا لهأ ضعب لاقو ةفصاع

 صالخإلا الإ رحبلا ىف جني مل هللاو ١ : لاقو «ناميإلا ىلإ رفكلا نم بلقلا لو ةتفل برو «هلقعو

 ىدي عضأ ىتح ادمحم ىتآ هيف انأ امه ىنتيفاع تنأ نإ ادهع ىلع كل نإ مهللا «هريغ ربلا ىف ىجني ال هنإو

 ْ ( اميرك اوفع هندجألف هدي ىف

 . مالسإلاب اسفن باط دقو «هتأرما هتءاج مث

 امدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تنب بنيزل ضرع ىذلا وهف دوسألا نب رابه امأو

 تناكو «ةرخص ىلع تطقس ىتح اهتلحار اذه رابه سخنف «ةرجهلا نم اهجوز اهل نكمو ترجاه

 . اهنينج طقسف ء2الماح

 ةمردكملا ةكم هلإ توعي لع هبنلا نأ نومهوتي راصنالا

 ءادعأ هل اوناك موق نيبو هنيب دولاب ةطبار ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةماقإ تناك 1

 نأ الإ ليسا الاهنأو ؛مهيف ةيهلإلا ةلاسرلا ىلإ ةوعدلا ققحتت نأ نم اسنأي مهدنع نم جرخ ىتح هوذآ

 حفصلا حفصو افعو «قفرو نالف سوفنلا نم نحإلا ليزي نأ دبال ناك ةمركملا ةكم تف الو

 نأ اورصنو اووأ نيذلا راصنألا نظف «ليمجلا حفصلا حفصاف) : هل لاق ذإ هبر هرمأ امك «ليمجلا

 (هنطومو «هدلب ىهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دي ىلع ةمركملا ةكم هللا حتف اولاق دقت ظ

تف اذإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نورتأ اولاق مث «مهنيب اميف هب اوثدختو مهسوفن ىف كلذ لاج
 ح

 . اهب ميقي نأ هدلبو هضرأ هيلع ىلاعت هللا

 ةورملاو افصلا ىلع وعدي كلذب مهسفنأ نوثدحي مهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناكو

 لزي ملف ءهللا لوسر اي ئش ال : اولاق« تلق اذام : مهل لاقف هراصنأ ىلإ جلا هئاعد نم غرف املف «هدي اعفار

 ىأ «مكتامث تامملاو ءوكايحم ايا ءهّللا ذاعم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاف ءهوربخأ ىتح مهب

وهو ؛مهنم وهف مهريغ هلذخو «مهب ىلاعت هللا هرصن دقل « مهنيب تومي ىتح مهيف شيعي هنإ
 لاق امك 

 ابعش راصنالا كلسو ءابعش سانلا كلس ولو «راصنألا نم ارما تنكل ةرجهلا الول هنإ ؛ عئجيس عضوم ىف
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 ونلأو ؛ يلاعن ديما كيب نا لير الق نلت .ىلاعت هللا

 ا را ضرألاو تاومسلا قلخ
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 احح احح حاحا حاحا احح حج ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا مئاذ



 مكيف دهاشلا ملعيلف «سمألاب اهتمرحك مويلا اهتمرح تداع دقو ءنامز نم ةعاس ىل تلح امنإو

 . (بئاغلا

 مهف «هنع نوففعتي نويلهاجلا ناك ام اوبكتراف « قينجنملاب ةفيرشلا ةبعكلا اومر نيذلا مهعابتأو «نييومألا روجف

 . ىلاعت هللاب الإ ةوق الو لوح الو امرج دشأ

 ناتوالا مطحم

 ةبهار وأ ةيضار شيرق تعضخ نأ دعب نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هْجا 1

 ابأ نأ ىقهيبلا ىوريو «نطب ام مهل كرتو ءرهاظلا مهنم ذخأ ىب ءهسفن دحأ ىلع صغني ملو

 مل ثيدح وهو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيبو هنيب لاتقلا ريثي نأ هسفن هئدَخ تناك نايفس

 ا لاا 42و ا لا

 ؛هسوقب اهزمغيف مانصألا ديا دو ياو ملعي ال

 ؟ لوح ام اومطحف ارألا نكانأ ىلإ رس لج لاق بم

 لهأ ىف ىدانو ىرخألا ةثلاثلا ةانمو ىزعلاو تااللا ترسكف « ءاهجراخ وه ام اومطح مث ةفيرشلا ةبعكلا

 ا 00 رخألا مولا هلي نمي لاك نم 0 ٠

 الا اب و و يوسع

 . اهمدهف مهتمواقم

 : لاق اعيش تيأر له لاقف هربخأف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ عجر هنإ ةاورلا لوقيو

يلإ تجرخف هفيس درجف ٠ ؛ ظيغتم وهو دلاخ عجرف ءاهمدهت مل كنإف ءاهيلإ عجراف لاق ال
 ةيراع ةأرما ه

 هللا ىلص لوسرلا ىلإ ءاجو ءاهلتقف دلاخ اهبرضف ءاهب حيصي نداسلا لعجف ءاهسأر رعش ةرشان ءادوس

 دبعت ْنَأ تسيأ دقو ىزعلا كلت معن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا هل لاقف «هربخأو ملسو هيلع ىلاعت
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 24 يل ل ا ا ل ا ا

 ال اهنأ تدقتعاو هفيس عفر املف ذ ءاهاري نكي مل دلاخو ىفتخت ةدخت تن تناك ةأرملا هذه "نأ رهظيو مكدالب ىف

 : اهلتقف ترهظ ؛ةرهاظ ةلاحم

 ىنب نم اهتندس ناكو 6 مظعأ تناكو ؛ةنانك ونبو (« شيرف تناكو ةلخنب تناكو

 ناني

 ؛نداسلا هدلعو ؛هيلإ ] ىهتناف ؛همدهيل ليذهل مدص وشو ؛ عاوس ىلإ (صاعلا نب ورمع ثعب مث

 0 ليرت أم : لاق

 . همدهأ نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىنرمأ : لاق
 لطابلا ىلع تنأ نآلا ىتحرورمع لاق , عنمت : :لاق ؟ملو لاق ؛كلذ ىلع ردقت ال لاق

 : نداسلل ورمع لاق مث ؛ هومدهي نأ هباحصأ ورمع رمأو 0 0

 .اهب اورفك مهل فشكنا املف 52101110

 ناسغو جرزخلاو سوألل امنص تناكو ,ليدقلا دنع ةةأنم ىلإ ,يلهشألا كيز نب لعرس ثعبو

 . هقيرط ىف وأ ماشلا نورواجي نمم مهريغو
 . لداس اهدنعو اهيلِإ ىهتنا ىتح ءاسراف نيرشع ىف دعس جرخف

 دعس لبقأف «هادحتي هنأكو ءكاذو ثنأ لاف ؛ةانم مده دعس لاق ؟ ديرت اذام نداسلا لاقف

 ءدعس اهبرضف اهردص برضتو ليولاب وعدت سأرلا ةرئاثو ءادوس ةيراع ةأرما هيلإ تجرخف ءاهيلإ ىشمي
 ! 0-0000 ءهرسكو همدهف منصلا ىلإ لبقأو :اهلعقت

 ارب يمل نا مالا هيلع ليلا ميه أربإ هدج 0 عسر

 تدقف نأ دعب اذاذج اهلعج دقو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم لوعم مامأ ىقيي ريبك ال هنأل ؛مهل
 .اهلوح ةيبملا سفنلب طي تناك ىثل اهوألا

 دالب ىف دبعي نأ اهدعب نم ناطيشلا سئي دقو ارض الو ءاعفن اهسفنل كلمت ال ىه ذإ «هعنمت الو
 ا
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 ةميذج ىلإ ديلولا نب دلاخ ةثعب

 ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هلسرأ ىزعلا ديلولا نب , دلاخ ميطخخ بقع - 00

 ىرقلا نم اهلوح امو ةمركملا ةكم ىف لاتق ال هنأل ؛التاقم هثعبي ملو ؛مالسإلا ىلإ ايعاد ةماتك نم ةميذج

.ملسو هيلع ىلعت هللا ىلص ىبنا ةعاط ىف ةمركملا ةكم تلعخد نأ دعب ىداوبلو
 . ىلإ ةجاح ةمث نكي ملو ٠ 

 . مهتنايخو مهردغ ىلع اوبقاعي ىتح «ةنايخ وأ ردغ مهنم نكي ملو لاتقلا

نم برعلا نم لئابق هعمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلسرأ
 ؛ةرم نب جلدمو «روصنم نب ميلس 

 . ةفيذح ىبأ ىلوم ملاسو رمع نب هللا دبعك راصنألاو نيرجاهملا ضعب مهعمو

 . راصنألاو نيرجاهملاو ميلس ىنب نم ةثامئالثو نيسمخ مهيف جرخ نم ةدع تناكو

 انتحاس ىف دجاسملا انينبو دمحمب انقدصو انيلص دق نوملسم : اولاق متنأ ام :دلاخ مهل لاق

 . اهيف انذأو
 ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأل ءاذه دنع فكي نأ ديلولا نب دلاخ ىلع امح ناكر

 ؛ التاقم نوكي نأ الإ | ىبأو «ةيلاعلا ةفصلا هذه نع ىلخت هنكلو ءايداهو ايعاد هلسرأ لب ءالتاقم هلسرأ

 حالسلا نولمحي مهنأب كلذ رربو

 . مكيلع حالسلا لاب امف :مهل لاق

 ؛«كلذب ىفتكي نأ دعب هيلع ناكو . مه اونوكت نأ انفخف «ةوادع برعلا نم موق نيبو اننب نإ اولاق

 .مهيديأ نم حالسلا عزني نأ وأ «مهمالك قدص نع ىرحتي نأ أ

ك امو ؛رمأ امك حالسلا اوعضو نأ دعب «مهرسأتسا لب سب دك
 مهقثوأت ؛«كلذ هل نا

 . هباحصأ ىف مهقرفو

 مكحي ام مهيف لعفيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ىراسأ مهذخأي نأ هيلع اح ناكر

 اك نانا ؛هقنع برضيلف «ريسأ هعم ناك نم ءديلولا نب دلاخ ىدان « «رحسلا ىف هنكلو «يلاعت هللا

 . دلاخب نيبوكتملا ىرسألا نم مهيديأ ىف نم اولتقف ميلس ىنب نم هعم

 اولسرأ مهنإف ءاقدصو اقح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلل 00 باحصأ راصنألاو نورجاهملا امأو

لسم ههنأل مهلتق زوجي ال ىرسألا نأل ؛مهولتقي ملو  مهارسأ
 : نوم

امر ارانتساراتتسللتابلاملتراراسااداررد ا ةرورسر تار (لا
 الطماط طماط طاطا لن منا تلال الكلانات ردا لطول لقطار ؟للتتررتلطا وكان( ن كلان 1 لالة 1و وزو العطل طخ طم طط كلل طال لالكلط جا لل دتقالل لت
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 لاق «ةيمالسإ ةين اهنأ دقتعي ملو :مدحج هل لاقي دلاخ ةين كردأ لجر مهيف ناك هنأ ظحالبو
 عضو دعب ام هللاو «دلاخ هنإ «دلاخ نإ ةميذج ىنب اي : مهتحلسأ اوعضي نأب دلاخ مهرمأ ال «هموقل
 هللا لوسر ىلإ بهذو ؛موقلا نم لجر لقتنا ٠ قانعألا برض الإ راسإلا دعب امو ءراسإ الإ حالسلا
 لاق ؟ دحأ هيلع ركنأ له : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 لاقف امهتعجارم تدتشاف ءبرطضم ليوط رخآ لجر هيلع ركنأو ؛ةعبر ضييبأ لجر هيلع ركنأ دق :معن

 مهللا :اعراض ءامنسلا ىلإ هدي عفر اذه دلاخ لعف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا غلب امدنع
 < . ديلولا نب دلاخ عنص ام كيلإ ًاربأ ىنإ

 هنأ ىأر هلعلو ؛مالسإلا نم نكي مل دلاخ لعف نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل ىأر دقلو
 . ةيلهاجلا اياقب نم ةيقب

 اعدف ءاهلسري تايدلاب بولقلا ىواديو ءعدصلا بري نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ركف ام لوأ
 ىف رظناف موقلا ءالؤه ىلإ جرخا ىلع اي :٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف ؛بلاط ىبَأ نب ىلع
 رمألا اذه ىف ةيلهاجلا نإف «هتقو ىفو هعضوم ىف رمأ اذه . ( كيمدق تحن ةيلهاجلا رمأ لعجاو «مهرمأ
 . ةرهاظ ةبئان تدب لف

 مهل ىدوف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هب ثعب دق ريثك لأم هعمو يلع جرخف
 نم ةيفب هعم تيفقب هأدو الإ لام وأ هد نم ءيش قبب مل اذإ ىتح ؛لاومألا نم مهل بيصأ امو عئءامدلا

 مكتيطعأ:لاق ءال :اولاق ؟مكل دوي مل لاموأ مد مكل ىقب له :مهنم غرف نيح ىلع مهل لاقف ءللمل
 . نوملعت الو ملعي ال مم هللا لوسرل اطايتحا ةيقبلا هذه

 ؛تبصأو تنسحأ لاقف عنص ام هيلع صققف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ىلع ءاج
 ارهاش امئاق ةلبقلا لبقتسا اذلو «يسأو ملأ ىلع لازيال ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نكلو
 دل ,4 تارم ثالث ديلولا نب دلاخ عنص امم أربأ ىنإ مهللا ١ .. هيبكنم تخت ام ىريل هنإ ىتح هيلي
 ك0 000006060606060606060ة0ة0ي0ياا . ءايربأ هثوعبم وهو لئق هنأل ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بلق دلاخ لعف باصأ

5 
 ش :

 ىبنلل هادبال رذع ناك ولو ,راذتعالا لبقي ال ىذلا دلاخ لعف نع راذتعالا ىلع لدي ام درو لقو ١

 اذهو «مهلتقف اورفك دق مهنظف ءانملسأ نوديري ءانأبص انأبص اولاق مهنإ اولاق : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ١
 رفعي مهنأ نيبت دقو ؛كلذ ىلع مهلئاقي نأ هل ناك امو ,فيعض هدنس نأل هتاذ ىف لوبقم ريغ مالك |
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 اذاملف ءمهرسأ دقف ءايدمحم الاتق نوكي ال كلذ حص نإ هنإ مهلتقي فيكف «لاتقلا ىلع مهل ةردق ال .

 . رحسلا ىف مهلتقي

 ديلولا نب دلاخ كلذب حرص دقو «يلهاجلا لمعلا الإ هيف رربي ال هبناوج نم توي امهم رمألا نإ
 ' همولي ناك ىذلا فوع نب نمحرلا دبع عم ةلداجم ىف

 رجاهملا ىباحصلا ) فوع نب نمحرلا دبعو «ديلولا نب دلاخ نيب ناك دق:قاحسإ نبا لاق

 ىف ةيلهاجلا رمأب تلمع فوع نب نمحرلا دبع هل لاق د ( ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دح

 كنكلو « يبأ لتاق تلتق دق «تبذك «نمحرلا دبع لاقف لأب قرات اهل 1 كاك لاقل مالسإلا

 0 ا يل

 ىلا هلا ىلص يبن غلب «تاراثلا لوقي دلاخو ءمالسإلا ةلوق لوقي فوع نب نمحرلا دبع

 . هياحصأ نم هناكم هل انيبم «دلاخل امئال لاقف فوع نب نمحرلا دبعل دلاخ لاق ام ملسو هيلع

 ام هللا ليبس ىف هتقفنأ مث ءابهذ دحأ كل ناك ول هللاوف ؛يباحصأ كنع عد «دلاخ ايالهم ١

 ( هتحور الو ىباحصأ نم لجر ةودغ تكردأ

 . ةرجشلا تخت ناوضرلا ةعيب ىف هنع اوضرو مهنع هللا ىضر نيذلا باحصألا مه معن

 «ةعقاولا هذه ىف ةلاحم ال مكجيس هنإف « ءامالسإو ةيلهاج دلاخ لمع ىف خيراتلا مكح نكي امهمو

مدنع باطخلا ٠. نب رمع هللا محرو ءايلهاج اهلك نكي مل نإ هتيلهاج اهيف نأ
 ىه نإ لاق دّقف هلزع ا

 ش ير او واوا لعلو « اقهرل دلاخ فيس

 8 ءاذه ىف دلاخ لمع دقنن نأ انل نإف ءامهلئامي نمو نامثعو ايلع دقني ناك نم سانلا نم ناك

 هركنتساو ةئجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ رجاهملا
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 7 رورو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو روع وو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو وو ووو ووو ووو وو مومو ممم ووو ممم مو مسموم

 هللا لوسر ةماقإ ةدم

 ةمركملا ةكمب ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلصبف ةالصلا نم رصقي ناضمر رهش ةيقب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ماقأ ل

 ةصخر صخرتي رمتسا دقو ءراد نم ليقع انل ىقبأ ام لاقو ؛ يلصألا هتيب دعت راد هل قبي مل هنأل «ةمركملا
 .اعم مايصلاو ةالصلا ىف صخرتي هرفس ىلع ناكف ؛ةماقإلا ةينوني مل هنأل «رفاسملا

 ةصخر تناك امنإ راطفإلا ةصخر لحم نكي ملف ,ةمركملا ةكمب وهو ىهتنا دق ناضمر إو
 انإف اعبرأ اولص دلبلا لهأي ١ : نيتعكرلا مامت دعب لوقي . نيميقملا نيلصملا مؤيوه ناكو ةمئاق رصقلا
 ؛ةليل ةرشع سمح اهنأ ىورف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةماقإ ةدم ىف فلتخا دقو ا« رفس
 . تاياورلا حصأب ملعأ هللاو «ةليل ةرشع عست اهنأ ىورو «ةليل ةرشع ىنامث اهنا ىورو

 حتفلا ىف تعرش ةيهقف ماكحأ

 ءاححلص تحبتف مأ ةرنع تحتف ةمركملا ةكم نأ هيف مالكلا ىلإ ءاهقفلا هجتي مكح لوأ -

 ماعلا نامألاو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم صاخ نامأب مهضعب نمؤي ناكو «نينمؤملا ضعبو
 ىبا تيب لخد نم نأ وهو ءاصاخ ىنعم اظحالم ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هررق ىذلا

 ريغ ىف ىؤر نم نأ موهفملابو ءنمآ وهف هتيب قلغأ نمو ؛نمأ وهف دجسملا لخد نمو ؛نمأ وهف نايفس
 «لويبرح مهنأ ىلع لدي اذهو ؛«صاخ نمأب الإ مدلا حابم هنأف «تويبلا هذه نم دحأو ريغ فو ؛ هتبب

 .احلص مهضرَأ تحتق مهنإ لاقي ال نامألا ردصي ىتح نوييرحلاو ع

 لهأ نم دحأ ىلع ةيزج ضرفت مل هنألو ؛هل ةجيتن نامألا ناك حلص دقع ةمث نكي مل هنألو
 رظن ةهجو هذه ؛ةيجارخ نكت مل ةمركملا ةكم ضرأ نإ ؛ةيزجلا اوطعأ مهنإ لاقي ىتح «ةمركملا ةكم
 ظ ١ . ةونع تحتف ةمركملا ةكم نإ اولاق نم

 امث احلص تحتف لب «ةونع حتفت مل ةمركملا ةكم نأ ءاهقفلا نم نيريثك عم ىعفاشلا مامإلا ىريو
 وهف نايفس ىبأ راد لخد نم ١ هلوقب اهلهأل نامألا ىطعأ هنأ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هب قبس
 نمأ دنع حرص مث ءاماع انيمأت كلذ ناكف ( نمأ وهف هباب قلغأ نمو نمأ وهف دجسملا لخد نمو«نمأ

 يي يي يبي يي ملسو هيلع هللا يلح نيببنلا مئاخ 9.4 لح
7007270070 



 مل هنأو .ةفيرشلا ةبعكلا راتسأب نيقلعتم اوناك ولو ؛مهلتق زاجأو مهركذ نيذلا ةعستلا مد حابأو ؛عيمجلا

 ىبنلاو ؛لافنألا نم الفن الو ةمينغ اهلهأ نم دحأ لاومأربتعي ملو نيمئقلا نيب ةمركملا ةكم ضرأ مسقي

 سايقملا نإ «ةونع تحتف اهنإ كلذ دعب لاقي فيكف «لاتقلاو لتقلا نع ىهن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 وهف حلصلا امأو ءوزغلاو فيسلا ةوقب ةونعلا ىف ةدلبلا لهأ ميلست نوكي نأ وه حلصلاو ةونعلا نيب طباضلا

 نم لماكلا نمألا ناكو «لاتق ريغ نم ةمركملا ةكم لهأ ملس دقلو «نمأ الو لاتق ريغ نم تاذبلا

 . (ءاقلطلا متنأف اوبهذا ١ هلوق ىف وه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ميركلا لوسرلا

 ققحم امنإو «حتفلا لصأ ققحتي ملف ءاحلص الو ةونع حتفت مل ةمركملا ةكم نأ ىلإ ليمن انإو

 نم اهعطق دعب محرلا ةلص وهو ءدقعلا نم ىلعأ وه امب لب ءدقع ريغ نم ةمحرلاو ةدوملاب ءاقللا
 . ةونع حتفت مل اهنأ انرتخال ءامهدحأر اتخن نأ دبال ناكر «نيبأرلا نيب ةئزاوملا انرتحا اننأولو «شيرق

 : اهيف مرحي امو ةمركملا ةكم

 هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا لوق اناقتنو «ةمركملا ةكم ىف لاتقلا مرح ىلاعت هللا نإ انلق -

 . لوقنف ةمركملا ةكمب ةقلعتملا ماكحألا ضعب ركذنس نآلاو «كلذ ىف ملسو

 لاق دقلو «جحلاب مرحأ نمل اهلوح امو ةمركملا ةكم فيرشلا مرحلا ىف ديصلا مرح ىلاعت هللا نإ

 مكيلع مرحو «ةرايسللو مكل اعاتم هماعطو ؛رحبلا ديص مكل لحأ) : كلذ ىف ىلاعت

 . (11- ةدئاملا ) ؟نورشخت هيلإ ىذلا هللا اوقتاوءامرح متمدام ربلا ديص

 هدعب ركذو ءةمركملا ةكم ىف لاتقلاو لتقلا ميرحم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ركذ دقلو

 ىهف «ضرألاو تاومسلا قلخخ موي ةكم مرح هللا نإ) : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف ىرخأ تامرحم

 ةعاس الإ ىل لحن ملو ءيدعب دحأل لحن الو «ىلبق دحأل لن ال ؛ يلاعتو هناحبس هللا ميرحتب مارح

 مث «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تكسف «تويبلاو نفدلل هنم دبال هنإف رحذإلا الإ سابعلا لاقف

 ظ . رخذإلا الإ :لاق

 .هأور ام ةلمج ىف قداص هنأ اند ىراخبلا بسحو ؛هتياورب درفنا دقو «يراخبلا هاور ام اذه

 . اهنمل ثيداحألا ضعب هيلع تذخأ نإو

 . ثيدحلا اذه نايب نم ىهتنن كلذبو

 0000 طك وو ووو اة ووو م م ا ااا ا ا ا ا ]ز]
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 اهديص رفني ال ١ ١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق امك مرحلا ىف ؛ ديصلا مرحي هنأب (1)
 . (هيحاون لك نم نمأ مرح اهلكو

 الو ءدضعي ال اهكوش نإو ءاهوج نم احلاص ا وج دجوتل ءاهراجشأ عطقت ال هنأبو ( ب )
 1 تالا ءاهب فيرعتلا دعب الإ اهتطقل لح الو ءدحأل اهيف عاطقإ الف دحأل ءالخ زجتحي
 ناف ءاهب قدصتي نأ اهلح نوكيو ءاهبحاص فيرعت دعب الإ لحم ال ةطقللا نإف «ةمركملا ةكم هب صتخت
 . هسفن ىلع اهب قدصت ةقدصلل اقحتسم طقاللا ناك

 نوكي ال ام ةمركملا ةكم ىف ميقملا ىلع مرح :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ظحول دقو
 ىبنلل رك لف « يتوملا نفد ىف هيلإ جاتحمو «تويبلا ىف هيلإ ج ٍجاتحم رخذإلا نأ س ابعلا هبنف «ةماقالل اير

 هيلع لزن دق ىحولا ىلعلو «قفاو مث «مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ا

 : هبر رمأل اعابتا ناك نكلو ,سابعلل اعابتا همالك ناك امف ' ل

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ مهف ,يمالسإلا هكاردإب سابعلا نإف ؛كلذ نم نكي امهمو
 دق ىحولا ناكف ؛لاق امب ىحولا لزنف «هلاقم لاق هع ءادعس دال كمي آلااب ةمركملا ةكما عوز وها جنابأ
 . اهيف ىأرلا ذخؤي ناك ىتلا رومألا ضعب ىف رمع ىأر قفاو هنأ ركذي امك هرظن قفار

 ءاج امك «هتقفاومب ىحولا ءاج لب ؛سابعلل اعبات ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك امف

 ررق «كلذ وحن وأ دحل دحلا ةماقإ وأ ءاصاصق لتقلا حصي الفأ ةمركملا ةكم ىف لتقلا ىلاعت هللا م حلق
 هتباجأ | ديعم نب ورمع لاذ 0 0 - ا ل

 . ةيزجب أراف الو مدب

 .لوتمملا ةيد عفدو ءاعطاق ايهن اهاهنف ءادحاو تلتقف ارا لخأت نأ ةعازخ تحابتسا

 . ( ةبثو ىأل هلقعن اوءاش نإو «هلتأق اومدق اوءاش نإ «ن اي اذه ىقم دعب لق نم ين
 الالة 11 11ل ض1 1111 11ضطض 1! 11111111 11!1!1!11111!1(1111] 501 انللللزل
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 وأ ؛هلئاق ريغ لئق وأ مرحلا ىف لتق نم سانلا ىدعأ نإ :٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق دقلو

 مهمعز ىف ريبكلاب لتقي الف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر قدص ؛ ةيلهاجلا لوحذب لتق

 دسسوتلا هسش ةسذ

 ميركلا نآرقلا نأ كلذ ءدمعلا هبش لتقلا ةيد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نلعأ - 9

 ىلتقلا ىف صاصقلا مكيلع بتك اونمأ نيذلا اهيأي) : ىلاعت لاقف ؛دمعلا لتقلا مكح نيب

 عابتاف ءيش هيخأ نم هل ىفع نمف ىثنألاب ىثنألاو ءدبعلاب دبعلاو رحلاب رحلا
 دعب ىدتعا نمف ءةمحرو مكبر نم فيفخت كلذ «ءناسحإب هيلإ ءادأو :فورعملاب

 «نوقتت مكلعل بابلألا ىلوأ اي ةايح صاصقلا ىف مكلو *ميلأ باذع هلف كلذ

 -١7/4(. ةرقبلا)

 راتخي نأ لوتقملا ىلول صخر نكلو «صاصقلا دمعلا لتقلا ةبوقع نأ تبث ميركلا صنلا اذهب

 ْ هللا نم افيفخت كلذ ناكو «ايونعم اصاصق لاحلا هذه ىف ةيدلا ءاهقفلا ىمسيو «صاصقلا دعب ةيدلا

 وهو مدلا ىلو ؛هاخأ لتقي خأك وفعلا وأ ةيدلاب ىضري نأ مدلا ىلو ةحلصم نم نوكي دق هنأل ةمحرو

 ةيدلاب صيخرتلا اذه ناكف ءهيدلو مولكملا رسخ «وفعلاوأ ةيدلا ةصرف ريغ نم صاصقلا ناك اذإف - بألا

 . ةمحرو افيفخت وفعلا وأ

 نأ نمؤمل ناك امو» : ىلاعت لاق دقف ءصنلاب ثبنف هتبوقع ميركلا نآرقلا عرش أطخلا لتقلاو

 هلهأ ىلإ ةملسم ةيدو ةنمؤم ةبقر ربرحتف أطخ انمؤم لتق نمو ءأطخ الإ انمؤم لتقب
 ناك نإو ءةنمؤم ةبقر ربرحتف نمؤم وهو مكل ودع موق نم ناك نإف ءاوقدصي نأ الإ
 دجي مل نمف ةنمؤم ةبقر ربرختو هلهأ ىلإ ةملسم ةيدف قاثيم مهنيبو مكنيب موق نم
 ١ انمؤم لتقي نمو «اميكح اميلع هّللا ناكو هللا نم ةبوت نيعباتتم نيرهش مايصف

 ا -: ةيآلا هيلع تصن ام ةصالخو .لتقلا تابوقع ىلاعت هللا ركذ اذكهو .(417-91- ءاسنلا)

 ٠ ش ةرخآلا ةبوةع نع هل ةرافك ال لتقلا دمعت نأ : الوأ

 | م الغول ان دهع مهو هيب ااك نمرأ نمسا هلأ وكت لق ىن لل أ ايناث

 ا ل ل م ل ا يي ا

 3 00 هوب عي وو هي مجمو معجب ومو هجم وهج عب مويس روك رب روجقل انينييئيتمليييي اننيينين يي يي يي يني 2م 1 يي يي يا
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 0 ودل در رو وم هك مح رع ع عمم

 هنأل المكلا مابدك كايدو ءاموي نيت ماض رو لدي وأ ىرزرص ةبقرلا ريو نأ : الا

 لدب اسفن ىبحي نأ هيلع قحف ءاسفن نيملسملا دقفأ أطخ لتاقلا نألو «زارتحالا كرت منإ هيفف نكي امهم
 ١ ءايحإ اهدقافل ةيرحلاف ؛أهتيرحب اهوايحإو ءأهدقف ىف ببست نم

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هب ءاج ام زيميل اهانركذ ميركلا نآرقلا ىف لتقلا ماكحأ ىلإ تاراشإ هذه
 . دمعلاب هيبشلا لتقلل مكح ميركلا نآرقلا ىف ركذي ملو ءدمعلا هبش لتقلا وهو ؛ملسو هيلع

 لاق دقف اهب اهماقأ ىتلا ةدملا ىف ةمركملا ةكم حتف ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هرك ذو
 ادعو ا ال مزهو ء«هلبع رصنو «هلعو قدص ىذلا هلل دمحلا :١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ةفلخ نوعبرأ اهيف ةظلغم - لاق ةرم ىفو - لبإلا نم ةئام هيف اصعلاوأ طوسلاب أطخلا دمعلا لينق نإ الأ
 هللا ىلص ىبنلا هامسو ؛دمعلا هبش ءاهقفلا فرع ىف ىمسي لتقلا نم عونلا اذهو ءاهدالوأ اهنوطب ىف
 عقي ىذلا دوصقملا لتقلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فرع امك وهو ءأطخلا دمعلا ملسو هيلع ىلاعت
 ىف ىمسي ىذلا وهو ؛ةداع لتقي ال ىذلا ,رجحلا وأ ءاصعلا وأ طوسلاب لتقلاك «لتقلل ةدعم هلآ ريغب
 نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ركذ دقو ؛توملا ىلإ ىضفملا برضلا م ايألا هذه ىف نوناقلا فرع
 اهركذ ىتلا ىهو ةميرجلا بسانت ىتلا ةظلغملا ةيدلاف «ناعون لتقلا ىف ةيدلا 0 كلذو «ةظلغم ةيد هتيد
 نوعبرألا هذه اهيف نوكي نأ طارتشا ريغ نم طقف لبإلا نم ةئام ىهو ٠ ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 .لماوحلا

 هنأل تباث دصق امنإ دصق ريغ نم ءاج أطخ نكي ملف «هيف دوصقم برضلا دمعلا هبش لتقلاو
 ؛ةدرصقم ريغ ةجيتنلا تءاجو «ةجيتنلا ادصاق دعي ال وهف ءاهناذ ىف ةلئاق ريغ ةلالا نكلو ءبرضلا دارأ
 كلذلو ءادماع هرشابو «برضلا دصق هنأل دمعلا هباشو «ةجيتنلا هذه دصقي مل ثيح نم أطخلا هباشف
 . (هلمعتم هتياهن تسيلو هئادتبا ىف دمع وهف ءأطخلا دمعلا :١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هامس

 رسفقاكلاو مسلسملا نيب تارسبملا

 ىنب رود نم اراد دجي مل ,ةمركملا ةكم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لخد امدنع - 1٠
 ليقع انل ىقبأ له : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ؛هترجه لبق هل ناك ىذلا هتيب دجي ملو ءاتيب دعت مشاه
 قصو هنع عطقني ال ىلصألا ةطوم ىلإ صخشلا داع اذإ هل ىلع اذه لهو راسم هسفن دعو راد نم
 لب ءاميقم دعي ال هيف ميقي ناك ىذلا هتيب دجي مل نإف هيف ميقي ناك ىذلا هتيب ىلإ داع اذإ الإ رفاسملا

 . ارفاسم ناكف ميقملا ةحار اهيف دجي مل هنكلو ؛هدلب ةمركملا ةكم نأل كلذو ارفاسم دعي

 لاول للبلللا
201111111 

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئان نك ب حاحا
 نكح حج احح احح ح حا اا حاحا خخ حاحا حالا



رلا هذهب ةالصلا رصقو ءفسلا ةصخرب لاضمر ىف رطفأ كلذلو
 1 ةصخ

 ؛ةمركملا ةكم ىف ةالصلا رصقي مل هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر نامثع انديس ىلع نوجراخلا ذخأ دقتلو

 هلعلو ءرصقلا هل غوست ىتلا ةصخرلا نكت ملف ءارفاسم هسفن دعي ملف ءهلهأ نيبو هتيب ىف ناك هنأ نيبف

 . ةميزع سيلو «ةصخر رصقلا نأ ساسأ ىلع هلك كلذو «ةرجهلا لبق هيف ميقي ناك ىذلا هتيب دجو

 نيب ثاريم ال «راد نم ليقع انل كرتام . هلوق دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ركذ دقو

نم ملسملا ثاريمو ؛ملسملا نم رفاكلا ثاريم عنمي اعرش اذه ناكف (رفاكو ملسم
 حيرص كلذو «رفاكلا 

 . ١ ائيش نيتلم لهأ ثراوتي ال ١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوق

 ؛ ملسملا نم رفاكلا ثاريم عنم اوررق دّقف «ةيمامإلا ةعيشلا الإ كلذ ىلع ءاهقفلا عامجإ ناك دلو

 . رفاكلا نم ملسملا ثاريم اوعنمي ملو

كلم ىذلا نايفس ىبأ نب ةيواعم كلذب لمعي ناك كلذكو
 , ةرمإ مسار ةفالخلا مساب نينمؤملا رمأ 

 . هارضرو هللا ءاضن هنأ اهيف اركاذ هماكحأ ردصي هنع ىلاعت هللا ىضر حيرش ىضاقلا ناك كلذلو «نينمؤملا

ملسم ثيروت ىف ىضق اذإ الإ ؛مالسلاو ةالصلا هيلع
 5 ةيواعم نينمؤملا ريمأ ءاضق اذه : لاق «رفاك نم 

 هببس ثاريملا نألو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوق حيرص هنأل ءاهقفلا ررق ام قحلاو

هدحأ ناك اذإ ققحتت ال ىهو «ثروم او ثراولا نيب ةرصنلا
 ءالو الو الو تارملا نألو (ملسم ريغ ام

 . رفاكلا ةيصخشل ادادتما ملسملا دعي نأ نكمي الو ؛ثروملا ةيصخشل دادتما ثراولا نألو ءامهنيب

 ودود

 شارسنلل دلولا

 م 00 يا - ١١

 م 0 ل نإ 0

هبشت ةيمسجلا هتافص نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دجوف ؛هيخأ ةبتع ةيصوب هيخأ
 تافص 

لع ةعمز نب دبعل مكحف «عرشلاب مكحي لب ةفايقلاب مكحي ال مالسلاو ةالصلا هيلع هنكلو (ةمتع
 هنأ ى

 . «رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا) ثيدحلا ىنعم نيبت كلذبو «ةعمز تنب ةدوس نينمؤملا مأوخأو ؛هوخأ
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 ا دل بيك نصب حرب ولك ل لحي“ يكب رص رب يصر يربك يحيا بل يح توت رس يب يح يمت ا ربو دات حب بح سوح وص رج بج ب بج ربح رف وحفر لك ل بخ كح و وق يبت لحرب ى أ يد“ ل ب اركب رياك رص ربو لربات إي رب ينك لي“ حك ب وا

 هريس نيج مح د را ريب يوك يكب تب“

 لك نمو «ةقيقح اهاخخأ ناك ولو ءهنع بجتخم نأب اهرمأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نكا
 هن ف را ميرحتلل طاتحي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأل نكلو «تبجتحا ام هوجولا
 ىلاعت هللاو ءبسنلا ىف هللا مكحب مكحو ؛ميرحتلا ىف طاتحاف ؛هنبأ هنأ ىلإ ءيموي امم ةبتع نيبو
 . ملعأ

 دسسلا عسطت

 ىلص هللا لوسر دهع ىف تقرس ةأرما نأ ريبزلا نب ةورع نع هدنسب ىراخبلا ىور - 17
 ةيموزخم تناكو ؛ةقرس ىف مهنم ةأرما دي عطقت نأ اشيرق مهأف ٠ ؛حتفلا ةوزغ ىف ملسو هيلع ىلاعت هلل

 ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر بح ناكو لزج ةفاحأ ل اهموق عزفف ؛ةمطاف اهمسأ

 لاقق ءهللا دودح نم دح ىف عفشأ ةماسأل لاقو ملسو هيلع ىلاعت هلا لا
 (ايطخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ماق:ىشعلا ناك املف هللا لوس اي هللا رفغتس

 : لاق مث ؛هلهأ وه امي هيلع ىنثأو اءافللا لييجتت

13 

 نإ اوناك مهنأ مكلبق نم نيذلا كلهأ امنإف ءهللا دودح نم دح ىف نوعفشي ماوقأ لاب ام «دعب امأ
 ةمطأف نأ ون هديب ىسفن ىذلاو ءدحلا هيلع اوماقأ فيعضلا مهيف قرس اذإو «هوكرت فيرشلا مهيف قرس

 . أهذي تعطقل : تقرس دمحم كنب

 ةيسل بتي نمو بسن هَل نمو (شيعضل ' و ىوقلا ىلع قبطت ةيمالسإلا م كحال ناك د

 لع نيف انو ألا ا ىف امج ىنم ل 5” 0 نأو ( ةيمحي

 000 0 3 ةمأل بو ضوقير هناكرأ 0 0 نإف 3 أدب نإ
 . لدعلا

 كر ا وملعيل ءاهدي عطقب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رمأ

 كا :بسح لقلو ةيلهاجلا ةيبصعلا ا ا غش

 : ملص # هيلع ى لاعت هللا نال بنلا ل أاقامك « ؛ةنجلا ىلإ أاهتقبس» ءاهترهط اهدي نأ تملعو ءاهذب

 رداتستلتتتبا 11 لكطل 11111 ة1ل ازال ل ل1111 لللالننلا

 7 بلع للا للك سببا ماني ظ 0 ا
 تل يت ا لاا ليام ايا ا او نا لالا لي ا ياي ايكيا اي اليا ل ا ا اا اا الاطلال اطال يايا ال يت ا يالا نتي اة ااا لا ا ا
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 تروا وا وتاوتا و توؤاروجا وكوت تزن و و زارت كونان وكوت توت وازن وت نت ت1“

 ىحتستوأ ) اهثدحب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهذخأي نأ فاخت ىهف ؛هنع هللا ىضر ةزمحب
 . (بيبحلا همعب تعنص اميف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نم

 نكرشت الأ ىلع ىننعياب :لاق «نهعيابيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نم نيند املف
 تنك نإ هللاو تلاقف «نقرست الو «لاجرلا نم هذخأت الام انيلع ذخأتل كنإ هللاو ءدنه تلاقف ءائيش هللاب
 نايفس وبأ لاف ءال وأ الالح انيلع كلذ ناكأ ىردأ تنك امو «ةنهلا دعب ةنهلا نايفس ىبأ لام بيصأل
 . لح ىف هنم تنأف «يضم اميف تبصأ ام امأ : لوقت امل ادهاش ناكو

 امع ضعاف ؛معن تلاق ( ؟ ةبتع تنب دنهل كنإو :٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 ىنزت لهو هللا لوسر اي : تلاق «نينزي الو ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث «كنع هللا افع ءفلس
 مهتلتق ىتح اراغص مهانيبر دق : تلاق ,؛نهدالوأ نلتقي الو :٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث «ةرحلا
 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث «قرغتسا ىتح ؛باطخلا نب رمع كحضف ءارابك ردبي كباحصأو تنأ
 , لئمأ زواجتلا ضعبلو «حيبقل ناتهبلا نايتإ نإ هللاو :تلاقف « نهلجرأو نهيدبأ نيب هنبرتفي ناتهبب نينأب الو
 . فورعم ىف تلاق ؛ يننيصعي الو «لاق مث

 ناكو .رمع نهعيابف «ميحر روفغ هللا نإ ءهللا نهل رفغتساو ؛نهعياب هنع هللا ىضر رمعل لاقف
 ناك امو . هنم مرحم تاذوأ ؛هل ىلاعت هللا اهلحأ ةأرما الإ سمي ال «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 . ةأرما ةثال ىلوقك ءةدحاو ةأرمال ىلوق امنإ : لوقيو «مالكلاب الإ نهعيابي

 ةسجوزلا ةسقفن

 ؛نيكمت ةقفن نيمسق ىلإ ءاهقفلا اهمسقيو «لجرلا ىلع ةبجاو ةجوزلا ةقفن لإ - 6
 هكلميو ؛فورعملاب اهيفكي ام اهل ردقي نأ ىه كيلمتلا ةقفنو .نيكمتلا ةقفن لصألاو .كيلمت ةقفنو
 دقف نيكمتلا ةقفن ررق حتفلا ةوزغ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ءاعاونأ وأ ءاماعط وأ ءادقن اهايإ
 لهف «ىنبو ىنيفكي ام ةقفنلا نم ىنيطعي ال حيحش لجر نايفس ابأ نإ ؛هللا لوسر اي : ةلئاق دنه هتلأس
 نم ىذخ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق ؛هملع ريغب هلام نم تذخأ اذإ جرح نم ىلع
 اهنأ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع هدنسب ىقهيبلا ىورو .فورعملاب كدلوو كيفكي ام نايفس ىبأ لام
 نأ نم ىلإ بحأ ءابخ وأ ءابخ لهأ ضرألا هجو ىلع ناك ام هللا لوسر اي:تلاق ةبتع تنب ادنه نإ :تلاق

 عوم وم ةامقطا ةحوموممم يدمومرب هوففوم رفا فوتو وما اطر اموم ووسع هدووول 14مل رو رمرما عل وتوموممملا ملقاة لو شامل د ومعومممب عام مرنة اممم فر طمطوب والعار واعف اوروبا واع ام ا 1 ممم زونولمل اعدام عوالم ولما ر اما امال م0111

 9 ه6 . هم نو“ ييزسل
 7070070 ا ا 2 2 2222222 2 2 2 يي يب يي يب بي ب ب بيبي



 نأ نم ىلإ بحأ ءابخ وأ ءابخ لهأ ضرألا رهظ ىلع مويلا حبص مااا كئابخأ لهأ نم اولذي

 «حيحش لجر نايفس ابأ نإ «هلل ياي ؛كئابخ وأ كئئبخأ لهأ نم وزعي

 ٠ فورعم اب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق «هل ىذلا لاملا نم معطأ نأ جرح ىلع لهف

 : رومأ ةثالث ىلع لدي هتاياور ةغيص فلتخت امهم ثيدحلا اذهو

 ةرداق تناكأ ءاوسو «ةريقف تناك مأ ةينغ تناكأ ءاوس جوزلا ىلع ةبجاو ةجوزلا ةقفن نأ : اهلوأ

 ماظن ىف ميسقت ىهو هدالوأو هتيب ةياعرو جوزلا قوقحب اهمايق ءازج اهنأل ءهنع ةزجاع مأ بسكلا ىلع

 لوقي كلذلو «قزرلا ىلع لوصحلل لمعيو حدكي لجرلاو «تيبلا ةكلمم ةرادإب موقت ةأرملا «ةيجوزلا ةايحلا

 . فورعملاب نهتوسكو نهقزر مكيلع نهل عادولا ةجح ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةباجإو دنه نع ةدراولا ثيداحألا اهيلع لدت ىتلا رومألا : ىناثلاو

 ريغ نم ةنامأ ىف فورعملاب اهدالوأو معطت نأ نم هب نكمتت ىذلا هلام نم اهنكمي نأ جوزلا ىلع نأ ملسو

 ىلو نم رمأ وأ ءءاضقلا نم مكح ريغ نم اهدالوألو اهل اح تبثت ةيجوزلا ةقفن نأ : اهنلا

 وأءاضرلا ببسب ال ةيعرشلا ماكحألا ىضتقمب اهقوقح نم قح اهنأ ىلع عرشلا مكحب تبثت لب سأل
 ثيدحلا ىضتقا ام اذه عرشلا مكحب نوكي بوجولا لصأ نكلو «يضارتلاب اهريدقت نوكي دقوءءاضقلا

 . عادولا ةجح ىف لوقلا اندواع امبرو «هنايب

 حفلا دعب ةرجهلا مكح

 ىلص لاقف «ةمركملا كم حتف مامت دعب ماق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىور - 1

 كلذ إو «( اورفناف مترفنتسا اذإو «ةينو داهج نكلو «ةكم حتف دعب ةرجه ال :٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ةنيدملا ىلإ وأ «ةشبحلا ىلإ ةمركملا ةكم نم حتفلا لبق ةرجهلا تناك دق ؛عئاقولا قطنمب ميقتسم ىنعملا

 ؛ برثي ىلإ اصوصتخو نانئمطالاو نمألا ثيح ىلإ ,ةمركملا ةكم ىف فاعضتسالا نم ارارف تناكف ةيوبنلا

 .ةيعاد ةدهاجم ةرونملاةنيدملا ىف ةيمالسإلا ىوقلا عمجتت ثيح

١ 0000 
 يم

22# 

0 

 7 ا



 ا زم يزل لى هى وأ ينط ويحل د وكنا“ نلت“ نيكو طارت" ضن أ نا عل اع

 أ نول دم ىلا عي“

 لا قاوكد

 لبا لا نيد وأ كل" حما" ليام لا كلج جس ل7 نال هتك موو لأ" ع كه ديف لشن” رسام “نع

 3 0 7 7 يب يح نأ ووك نيك ديار اح نون ديب حياج ل نوب تكن ركل ديل دو ديل ىثك نبا لايت وتاكل قتلو يشاع دي نبل ده ديخ نق هن“ "الب بدي ىلع لبث جا اح ادهني هن هج“ لنكن إب ثلا اهنا اها ها نلت 2

3 
 هد“ 0 ءا# ١ 1-5 1 3 9 3-5 ا اس 3 0 7 3 « 4

 مل كا مهلا 1 هولا صا ذا جلا وما 5200 322 3 ةر راسسأ كغ هم جملا هه هين اني الأ غيث نا ام ع ما * 7 5 . 1 34 : ٍ هاو 5 7 ىو عل 5 3 5 ١
 ١ ش ع 1 0 3 0 53 2 تل 0 0 أ 2 3 و

 1 ا :| دك اثاث ا
 - شه! مح أسم ١ إ مضو ٠ ب : 7 يقل شل

 ام 8 5 جب .

 3 "نإ 07 5 5 0 قا 35 12و 32
 2 م م ب 5-5 9 ب 2 50 ةوييعا ب 0 مسمر ا 0-0 350 0 ل اي 3 راما ةسسصجل ا اييماحت كا وير دس ةييأ 6 0 4 5 ١ 0 ا : : / 5 . 5-5 5 »* 5 7 3 ُة 0 . 9 5

 - وير 0 0 "0 ١ 5 نم ب عع © م 3 5 اا لالالا 4 ل أ قوما ديف 5 ىلا اضاع ةما ةيسأ هسأو 3 2 : ملأ ةمننلص 3-1 2 رجلا “ين ذأ 4 اك هضا ها وب 4 0 2 00-7 * 1 0 5 ٠ ١ ا ريما 1 ١ 3 35 0 ّ يم 8 3-3 1 5 0 ع 0 [ :«؟ !؟

 1 00 5 ع : 0 0: 14 إلا د 1 ل 1 9 :ٍ

 ةيعأ يو يأ ٍ ونا ايهمع ! زن 6-5 كسآار دج اذن( مصمم راح اسس م 0 و ةدعبل . "صدأ 7 فارع يم ا يسم ١ انيسأ ع 6-0000 5 4 #3 ا ف از 1 : 59059 لح 0 5 ل هل - ةنأع ا ١ م
3 7 

 / 3 595 : : 3 ع 3 03

 لاب 9 أ ر *ةعصس 8 د
 . ب

 او م 00 ا : - ماعم ل خا رم ؛ ..  ةزس اها اس ةيحي 3 كط ان د دير فل ولكن 8 : 4 8 : ش ْ

 : : 5 ١ 2 : 2 0 _ 3 0 , أ
 9 2/0 ا "اهين“ ةءةارفقع 1 لامعا م 5 يأ / م7 0 1 5 ٌُك 0 ا << داولأ 3 رهو ةاراوإ ا مدي ص0 لهل للا اول 1 5 سا. ل هول مع د :9 2 رهملا ١ يلف“ ا. عمم اد يهنأ ةجدبا .مر ا اك خه 3

 هيب 58 : 1 ُ 5 32 ني  دميضنبل
 ةبكيس 5

 ٠ ا 2 مص ا 4 اا هولا 3: 3 2

 1 ١ ع ملا 70 1 7 ىلع .4
 2 : لما و ا #0 3 5 3 0 يق واو لامولا رع دج طبيخ - 1 ١ مدس م دع أ ١ سرد كارو. ”دموشو ألم وح نجس موقع وم ف

 201 ا و 1 1 00 نى مث ةنوأ ا ةفةسس 8 11 7 ّ ل ش 1 5 5 ْ 0 5 . 1 ش : 0 7 5 1 5 7 : 3 3 7 3 1 5 ٠
 ٍ! 4 هل ١ : يدع ابسخسأ# ع ساسفاب 0 يي 1 يام تقلق 8 ب ةاسم و بأ ب 3 + ب 9 04

 : صا 5 ةي فو 57 ِ 2 : يأ رشا ديتحجلا روحملا تالا امن -اشعغستلامله ل لوس 3 >حعلا بنضج وب دل را هىله باف !رووفع ١ ره 0000 ٠ ١ 2 : 1 5 ١ 3 9 ٠ 1 م6 م 0 0 + 1 2 هءبأإ 5 1 1 1 21 م ذا 0 ماكه نا ه1 1 . : # مد 3
 5 5 44 م 9. 20 5 11 . 25 ا 2 م 5 نى 0 ا عا ا يش نا اييكاعم ال 3 : بهمن ل ب نا هسا ةلساجتل مهامنا ىف ذا وصحن فا 1 0 نجت لل ةيلخ دامس ىلإ : م 5 8 5 0 ع 2 1 ل 3 . : ا ف : . ا و 1 خا 2 5 8 5 2 3 1 8 (* - ا 8 3 7 1 0 5 5 0 3 م 01 6 1 م ع 2 0 0 .# 2 1 0

 , 8 2 . 0 0 5-5 - ول 35 وع -3

 ْ ا م 3 : 2 4 1 0 »” 0 0 © 4ك 9 ا
 000 ظ ُ 9 ع 0 0 رب رالي هجم ديوب ا 1 2 20 ل ل "يل 55 بيمدصمعمل ١ ةارش يؤم 3 قف 3 ا ا سل 3 2 نين
 11 ىلا اد ا

0 3 1 5 1 0 

 00 ا ادا اج“ ىاؤسمأ
 5 3. 13 و

 د ا ريا“ رو "؟ فيعمل مل : 00 ١ يجف رس سال مغيمتا | محلا ايصأ دل 13 يخ 8 رج 5 0 3 : ٍ 1 أ 0 ل : 1 هل 3و 0
 5 امس 01 9 : اييرل < راس

1 
 يف ع

 0 5 0 : 1 0 | ه0 ! : 0 0-2 8 59 أ :

 ىلا ءاعغ ماض ةيحرت 1 ملف 3 ديس ,. يف ا يسسسلا . رصلا
 3 0 د خخ 0
 ' 03 ف ع رع

 رم راسل هلأ 7 فص ميكن طق احلا 05 2 ش 2 دل 0 ُُ ف ماض ا هك مش 1 5 5 ا 7 9 2 ا ا 1 5 , 1 هيب : .ض 6-1 00 ا ل 18
 ل 7 3 يوم يم 3 ع ريل ني

 0 0 ل 4 4 7 4
 ىلع 3 :تقلا ممر ا

 350010111101110 ا ا للا

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا متاذ 4ك
 يح احح احح واحتل احح احح احح حاحا احح احح حا احح حا احح حاحا ا حا حاحا حاحا



 ةمركملا ةكم ضرأ ةيكلم
 ؛حلاصلا فلسلا رظنرمألا اذه ىف ؟ زوجت ال وأ زوجتأ ةمركملا ةكم ضرأ ةيكلم - 1

 : نيهاجمأ ىلإ مهاجما ىف اوفلتخاو
 هلعج ىذلا ىلاعت هللا مرحو «قلخلا دبعتمو ءكسنلا راد اهنأ الوأ هتجحو ؛كلمت ال اهنأ : امهلوأ

 فطختتيو ءانمآ امرح انلعج انأ اوري مل وأ ) : لوقي ىلاعت هللا نإو ءدابلاو هيف فكاعلا ءاوس ىانلل

 ال دباعملاو ءدبعم ىهف ءمرحو كسن ةمركملا ةكم ضرأ نإو (177: توبكنعلا) 6 مهلوح نم سانلا

 .ثروت الو بهوت الو عابت ال دابعلا ىلع فقو ىه امنإ «كلمت

 نيذلا نإ :١ ىلاعت هللا لوقي - ةمركملا ةكم نع ريبعت وهف كلذ وحن وأ مرحلاب ريبعت لك : ايناث

 هيف دري نمو «دابلاو هيف فك اعلا ءاوس سانلل هانلعج ىذلا مارحلا دجسملاو هللا ليبس نع نودصيو اورفك

 .( 55 - جحلا ) « ميلأ باذع نم هقذن ملظب داحلإب

 ؛كسن اهلكف ىدابلا رازمو فكاعلا نطوم ىه هتاراشإو صنلا رهاظب اهلك ةمركملا ةكم نأ ىرتو

 ءاهتراجإ نعو ءاهعيب نع ىهنلاب ةحيرص راثألا تدرو دق هنأ : اضيأ ىأرلا اذه ةجحو .كلمي الو ثروي ال

 ران هنوطب ىف لكأي امنإف «ةمركملا ةكم تويب روجأ لكأ نم رمع نب هللا دبع لاق دقلو ءاهتنثرو نعو

 ش 5
 ع

 نمل باوبالا حتفب رمأو ةمركملا ةكم رود ىف باوبألا ذاخنأ نع ىهن باطخلا نب رمع نأ : انلاثو

 ٠ ىلاعتو هناحبس هللا حرص امك «دابلاو هيف فكاعلا تيبي نأ لهسيل «هقلغي الغ «باب هرادل ناك

 .ةمركملا ةكم رود رجؤت الأ نيعباتلا نم دهشم ىلع زيزعلا دبع نب رمع بتك :اعبارو

 . ثروت الو عابت الو رجؤت الو ءاهضرأ كلمت ال اهنإ اولاق نيذلا ججح هذه

 : ىلاعت لاقف اهباحصأ ىلإ اهتيكلم فاضأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ - اهكالتما اوحابأ نيذلا ةجحو

 : ىلاعت لاقو ( 8 - رشحلا ) ؟«مهلاوماو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا ءارقفللا

 . (4- ةنحتمملا ) ؛ مهرايد نم اوجرخأو ءاورجاه نيذلا:

 نم مكوجرخأو نيدلا ىف مكولتاق نيذلا نع هللا مكاهنب امنإ ف : ىلعت لاقو
 .(مكرايد

 . نيرجاهملا ىَلِإ صاصتخا ةفاضإ رايدلا فاضأ اهلك صوصنلا هذه ىفو

 هللا ىلص ىبنلا لاقف .؟ كرادب ادغ لزنت نيأ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لئاس لأس دقو

 دقو راد نم هل نكي مل هنأ لقي ملف « عابر م ةياور ىفو « راد نم ليقع كرن لهو 0: ملسو هيلع ىلاعت

 اسس ةروألا ثلاثلا ءزجلا
 222222100500000 2070077070 7050 7 5 0707071713132 2ذ ذزذةزذةزةي0606060يا0ااااااا
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 01 ب تموت وع يصر سوح وسوم عر سيسر, تب” سرح هوو وتحرم جر وربة جربتو يت وسوص وس هريس تجوب روستو ترجع

 يقتات وترا بموت حمر يس جرم
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 0 مل ل ا ا ا ضي يب ا

 ىلع هوخأ اهنم ذخأي ملو «هنبا ليقع ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مع بلاط نيا رايد تلا
 : كرشلا ىلع ىقب نمو ؛ليقع الإ هثري الو ءبلاط ىبأ نم ثري الف ءاملسم ناك ايلع نأل « أكيش

 ىلع كلذ لدف «هدي نم اهعزني ملو ءاهذخأ اليقع نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ربخأو
 . تكسو اهرقأ لب «ثاريملاب هتيكلم ةمالس

 اهنوثراوتي اوناكو ءاهريغو ةجيدخ رادو ؛ ءينأه مأراد لاقيف ءايباعجا بيست روذلا تناك لقو

 . لوقنملا ثراوتي امك

 نجسي ءانجس اهذختاف نينمؤملا ريمأ هنأ فصوب باطخلا نب رمعل ار اد ةيمأ نب ناوفص عاب دقو
 . مهرش عنميل ىصاعملا ىوذ ضعب

 : اهيف ثراوتلاو ,رودلا ىف ءارشلاو عيبلا ىرجي ناك اذكهو

 ؛ ثاريملاو ةراجإلاو عيبلا زاوجل ةتبثملا ةلدألا نأب «نيقيرفلا ةلدأ نيب هريغو ميقلا نبا قفو دقلو
 ةكمل ةبسنلاب ررقملا مكحلا ىهتني كلذبو ؛ثاريملا الو عيبلا اهيلع ىرجي ال هنإف ضرألا امأو «ءانبلا اهعوضوم
 هناحبس هللاو «ةثارولاب لقتنيو «هوماقأ نمل كولمم ءانبلاو ؛نيملسملا حلاصم ىلع ةفوقوم ضرألا نأ ةمركملا
 . ملعأ ىلاعتو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بس

 تبس ةيراج نأل «ةوزغلا هذه ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بس مكح تبث - 6
 نيتيراج مد حابأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نألو ؛اهديس اهلتقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 اودجو ولو مهمد ردهأ نم نمض امهلتقب رمأو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بسب ناينغتت اتناك
 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بسي فرشألا نب بعك ناك امدنعو ,ةفيرشلا ةبعكلا راتسأب نيقلعتم
 . هلتقب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رمأن

 . دهعلل اذبان ربتعا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بس اذإ ىمذلا ناك كلذلو

 ضورفملاو ؛همكح نع جورخو ؛ضرألا ىف داسفإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بس نإو
 لوسر انديس وه مالسإلا ةلود ءيشنمو ؛ةلودلا هذه ءيشنم عيطي نأ ةلود ةعاط تحن نوكي نم لك ىف
 ش اهياع جورخ هبسفءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 121111111 2 ماما اللا

 ة 14 احح 5 هعمزإ ©
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 امم كلذ ريغو ؛ثيلثتلاب نمؤيو ءرانلا دبعي وهو «ىمذلا ىقبي نأ انلبق اننإ :بيرغ لاؤس ضرع دقو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر بس اذإ ىمذلا دهع لبقن ال فيكف «ىلاعت هللا بنج ىف أطخ وه

 ! ! بيرغ سايقلا ىف اذه نإ ءملسو

 ام راكنتسا عم انلظ تحت اوقيي نأ انلبق دقو «مهداقتعا كلذ نإ : كلذ نع باوجلا ىف لوقنو

 بس امأ ءدهعلل مده الو ؛ماظنلل داسفإ ءاقبلا كلذ ىف نكي ملو «نونيدي امو مهكرتب انرمأو ؛هيلع مه

 اأو ؛مالسإلا ةمجاهم نمضتي وهف «ةميظع ىرخأ ارومأ نمضتم وهف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنا
 ىلع جورخلل انالعإ نوكي كلذ قوفو «نونيدي امو مهوكرت نوملسملا امنيب «نونيدي امو نوملسملا كرتي
 . ماظنلاو ةعاطلا

 نزاوم ةوزغ
 تقالتو «ىرقلا مأ تحتف نأ دعبو ءائيشف ائيش لذاختت ةكرشملا ةيبرعلا ىوقلا تذخأ - 8

 الإ برعلا نم ةوقلا لهأ نم قبي مل «ماحرألا ىوذ نيب ةوخألا تداعو «ةمحرو ةدوم ىلع بولقلا اهيف

 ْ . ةيبرعلا دالبلا ىف ديدش سأب ىوذ اوناكو ؛فئاطلاب فيقثو نزاوه
 ١ ؛كلذ ىف قدص دقو ؛ ةلق نم مويلا دعب بلغن نل :١ ةمكحلاب قطني وهو قيدصلا لاق دقلو

 أ ىف فض وأ روزغ نم ةميزهلا نوكت نكلو «ةدعلا ترفاوتو ءددعلا رفاوت دقو اريثك اوراص دق مهنإف
 ظ : ىلاعت لاقف . كلذ ىف هبر هقدص دقو . عماجلا ميظنتلا مدعوأ «سوفنلا

 | لزنأ مل *نيربدم متيلو مث «تبحر امب ضرألا مكيلع تقاضو ائيش مكنع نفت
 ( نيذلا بذعو ءاهورت مل ادونج لزنأو نينمؤملا ىلعو ؛هلوسر ىلع هتنيكس هّللا

  روفغ هللاو ءاشي نم ىلع كلذ دعب نم هللا بوتي مث *نيرفاكلا ءازج كلذو ءاورفك
 1ْ : (11/- 114 : ةبوتلا) 4ميحر

 ٠ ىف ساطوأ ىف مهب ىفتلاو «كزاوه نئلإ بهذو ءافلأ رشع ىلا ناك ىمالسإلا شيجلا نإو

 ْ . ةرجهلا نم ةنماثلا ةنسلا نم لاوش نم رشاعلا

 | نما فاك نأ ؛نينمؤملا شيج رهأ ؛ةعقوملا هذه ىف مالسإلا شيج ىلإ ريشن نأ انه بحنو

 ١4( . ٠ْ - تارجحلا) 4 مكبولق ىف ناميإلا لخدي املو ءانملسأ اولوق نكلو

 ١ 0 1 1 0001012ززز21_ز_ز_-_ب-ب---1
 اي ثلاثلا ءزجلا



 0 و للبرج ا لوبا وق تبا بربر اول رت يش بكا ربك لاق ياي ىو ترب ا رب برو“ 0 ا ا ا ل ا للا تتح نربي نرتب هت يار كو نك دول“ ه7 نب رت ديك نكت مك دنت هت

 متنأف اوبهذا ١ نراك لام هللا ىلص ىبنلا مهل لاق نيذلا «ءاقلطلا هيف شيجلا ناك كلذك
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع اوبلقني نأب مهسوفن مهدت تناك نيذلا ناميإلا فاعض هيفو «( ءاقلطلا
 نم مهيفو ( هللا كنيزخيل نذإ ١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل لاقف نايفسوبأ لاق امك «ملسو هيلع
 نيب ةرئاد ةكرعملاو مهيفو ءهرس ىلاعت هللا فشكو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لايتغاب مه
 ا ا رايت داق

 مي 0 نع فيلا نإو ؛ ةيواعم هنباو 0 . أك مهول فلأتيل ربك الون

 .ناميالل ابولق فلأتي هنأل ؛ناميإلا فعض

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اوعياب نيذلا نيلوألا ناميإلا لهأ نم نكت مل ةميزهلا نإو
 نيرجاهملا نزاوه نيبو هنيب ةفينع ةكرعملاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىدان لب ؛ةيبيدحلا موب
 الإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عمن تبني ملو ل ءراصنألاو

 وبأو «ردب بقع ملسأ ىذلا سابعلاو «بلاط ىبأ نب ىلعو قورافلا رمعو قيدصلا ركب وبأ مه ةرشع
 «ثراحلا نب رفعجو م سر ىلص ىبنلا مع نبا ثراحلا نب نايفس
 . 5 ص 3 ينازل نياف ٠ نميأ 0 دي نب ةماسأ قلل هعيبرو

 0 ل د نب و يدا

 مث «ءاقل ةميرهلا اوبلقف (ةئام مهنم عراسو . ءادنلا اوبلق «انصتالار نرخ اهملا نم نيتنؤلا هللا لوسر قف

 . ىلاعت هللا ديبأتب ارصن

 ةكرغملا ءادتبأ

 1 اك ادب كرو ةرقاال نيد ىف نينا ىرتلا نيون نكويلا مل ودحر 7
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا يرد نورد احمل ءمهمالسإل لمعي نأ مزتعاف نزاوه الإ شيرقو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا موجه وأ ؛مهيلإ مالس اسإلا لوخد ,رم اعنمو «مهسفنأل ءاقتا ملسو هيلع

 وأ ءايرح هل نوربدي نم ديك دري نكلو نينمألا مجاهي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك امو ؛مهيلع
 + اديك نوديرب

 ” و الع ذللا لص و دجسلا تاج هه
00007000 
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 :فنك .شيقث لءاوه ف ةبلإ عمتجاف . كونت دو ممجف «ىرضنلا بتوع نب كلام ءأج دقلو

 اليع رب 5 نم لبلق ددعو هلك مشجو رمان عمتجاو
 راق هون تيبشس هلا املا : يلع ذوق هي نكتامل نأ 4 : ب هرحلا 7 هب اردو ةبرج هل خيش مشج ىف ناكو

 ا
 وهناسلب مهتيمح ريثتسيل لاخأ» ءاسنلا شيجلا عم لخخأ «فوع نب كلام يقنلأ ذأ رآ الو ؛ةمصلا نب ديرد

 . سا ١ دو مهلأوما» مهءاسن أ ومحب نريلتاقم اوعفدنيف مهلاومأو
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 ايناي نم هيلإ راف ءارربد أمب سمه مدسو هيلع ىلاعت هللا يدع رسرلا عفس نا ىمأرت دف
 ابيل 3 يه

 ش كَ 9 م د 1

 أ وهاجم ١ انف يش 0 مهلا ماَقأف مشب ا 57 مهلاح ا رعي دهاكلا ما لأ 0 يا

 لوسرلا

 رضأ
 3 7*7 بل

 1 و 34 ا هرم 0-5 ل ف و ور 3 0 3 ف 3

 هه
5 0 

 4 98 كا 5 يع# د

 ٌةيمأ 0 اع ةكاسرتا دلع نأ دهن سس ا . مهاشليو ميس املس قحلا ن :رع عقادملا ميرخلا 1 لوسرلا لخأف

 ) نشل د ك ناك هلعلو دك ذكموي وهو هيلإ ا احالسو اعورد
 دينا

0 

 2 و
 5 امصغأ :كا فص لاَقف ؛اذغ انودع كيلا قلن كاحالس انرعأ ف نأ ان : هل لاقف اقف ءمالسإلاو هيلع وه ام ىلع
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 هاطعأف وابا خرق اديب سبل ؛ :لاق ٠ 00 ا ام

 )١( لمفأ ' ل هّللاو : لاق هنأ ننملا يفك كتلشو بلطلا كلام ضفر نيح تداعو ة ةيتفو تزاوه ةعاط تناك :

 يرهط نم جرخي يتح فيسلا اذه ىلع نأكذأل وأ نزاوه يميطتل هللو « كلقع ربكر تريك دق كنإ

 م 35 ع
1 

 0 ' : .: : 0 20 أ ا

 ا 8-3 ُُ وا هسا 1 بش 8 يرو يوم ١ ع ارسم 1 "اد مسا "7 ص ينير 3 يمال

 م11 وم ا خو 3
 3 مير 37 لدم 7 5 أ ماهبلا مص 4 املا ؛امحولا كيسفامت ةدم
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 ملو هدهشأ مل موي اذه : ديرد لاف « كانعطأ : اولاقف . يأر راركت هوت ديرعلا كركر ا كو

 عجارملا . ينتفي

 ثلاثلا ءزجلا
ها م وو ياو يي يح جا

 

 ةنتنحنكحتح 5 3 ١

 79 ل يمل“ م متر ل ا تيم ا زم تل و ون عأل

 ب ا

 أ رجم نويورالا دفاع 7 هير ويف سييرا نذل نا فاد نوت: دا وطيب" عيش ل" نايل لايت“ ل تالو

 'م ألقت ادوتا ضخ جنا هل وب توها ديلا لن يزن” فدنا "بودل اغا لو

 ريس عجة عت لد مد و ريت ا رخل ا ل



 ؛مهب لخد فالآ ةرشع مهنم ءافلأ رشع انثا هعم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جرخ

 وهلم نيذلا ةمركملا ةكم لهأ نم ناغلأ ءراصنألاو نيرجاهملا نم هلك نكي ملو «لوألا هشيج وهو

 0 0 برع ناضل مقر ينل ىف ال مهنالسإ ريقي مارأ 0

 . ةكرعملا هذهل ءامسأ اهلكو ,ىلطرأو نحرأ نع وحن ههجو

 يع ىلا هللا ىلص هللا او لاق اله ثراحلا نأ كلم نب كال نع نس قاحسإ

 2ظ2ظ0زا07 8

 . اهل اسيدقت اهدنع نوحبذي ةنس لك نوتأيو

 لوسر اي: قيرطلا تابنج نم انيدانت: كلام نب ثراحلا لوقيو ةميظع ةردس اهوأرو ءاهرظنم مهعارف

 ش ا مز ادد اميل رق ىأ دال 1 بانل ادا هللا

 لاق امك هديب دمحم سفن ىذلاو متلق ربكأ هللا : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهل لاق
 .مكلبق ناك نم ننس نبكرتل ننسلا اهنإ .نولهجم موق مكنإ لاق ؛ةهلا مهل امك اهلإ انل لعجا ىسوم موق

 ةكم هب ازغ ىذلا شيجلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا امهمض نيذللا نيفلألا نم ناك
 '/ مهبولق ىف ناميإلا لخدي امل ةيلهاجلاب دهع ثيدح مهلج وأ مهلكو ةيلقعلا هذه مهيف نم ؛ةمركملا

 داصتنالا مث مازهنأالا

 مدقتف «ةفلتخم قرطو ةيدوأ اذ ناكو ؛نينح ىداو ىلإ مالسإلا شيج مدقت - 11
 نزاوه شيج ناكو ءىداولا نطاب ىف اولغ وأ ىتح ارادحنا هيف ردحناو ؛ةماهت ةيدوأ نم داو ىف نوملسملا
 .هقياضمو هئانحأو نيك ( نينح ىدأو ىداولا م

 وهو 0 0 0 ا كا كلا اله طسو - : نأ د 3 نب

 ةدش اودشف «تددعت دق بئاتك مهيلع نزاوه ضاضقنا نيملسملا شيج عار لاحلا هذه ىفو
 : دحأ ىلع دحأ ىولي ال نيعجار سانلا رثتناو ( ةقينع ةعورم ةأجافملا تناكف ؛دحاو لجر

 011##222 1 1 1 1 1 10000 امل يافلان

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ 4. احس
 تت اا ااا اا اطاجلاا

 كذا 1 | 00000000““““<بببببب777777ب7ب777.777“7ل756"'؛



 لوسر انأ ىلإ مله سانلا اهيأ :لاق مث ؛نيميلا تاذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هّللا لوسر زاحنا دقو
 . هللا دبع نب دمحم هللا

 دق نيلوالا نينمؤملا ريغ نم رارفلا ناكو «ضعب ىلع مهضعب لمحو ءنورفي سانلا نكلو
 . لبانلاب لباحلا طلتخاو ءرمألا برطضاو شيجلا ماظن دسفأ

 اوقدص مشاه ىنب نم ةينامثو ءرمعو ركب وبأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم تبث دقلو
 لب «ةبارقلل ىلع تابث دعن الو «بلطملا دبع نب سابعلاو ءبلاط ىبأ نب ىلع مهسأر ىلعو ءاونمآو
 دقو ءايناث هناميإلو «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق امك مالسإلا سراف وه ذإإ الوأ هتميش نم تابثلا نأل
 . بابسألا نم ةريخألا ةبترملا ىف ىهف ؛اثلات هتبارقل لوكي

 اصوصخ «ناميإلا نم مهمرحن ال نكلو ءاهيف لخد محرلل لوقن دق انإف نوقابلا ةعبسلا امأو
 هللا ىضرف «ردب ىف اهركم جرخو ردب باقتعأ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحمب نمآ دف سابعلا
 هللا ىلص هللا لوسر ءادن ىبلي نأ لبقو «نزاوهل ةحجار ةفكلا هيف تناك ىذلا تقولا ىفو «هنع ىلاعت

 . ةميزهلا بس ىلع لدت رومأ ترج راصنألاو نولوألا نورجاهملا ملسو هيلع ىلاعت

 برحلا ىف رمثت كرشلا عم ةدحولاف «لالض ىلع اوناك نإو «ةركفلا ىف مهتدحو : اهلوأ
 , هئايوقأ عم ناميإلا فاعض دوجوو «عزانملاو ءاوهألا قرفت دنع ةميلسلا ةديقعلا نم رثكأ

 مل نإو «برض هحمرل افده دجو نإف «ليوط حمر هعم رمحأ لمج ىلع لجر مهيف ناك دقل
 . هنوعبتي هفلخ نم سانلاو ؛نزاوه شيج مامأ هحمر عفر افله دجي

 ةكم لهأ ةافج نم سان ملكتف وفل الا ع لا نم رهظ ةميزهلا حزرو ددرتلا نأ : اهينا

 نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم ناك نم ىأرو «سانلا مزهنا ل :قاحسإ نبا لاق . ةمركملا

 : برح نب نايفس وبأ لاقف ؛نغضلا نم مهسوفن ىف امب لاجر ملكت ةميزهلا ةمركملا ةكم لها ةافج

 ةميزه اهنأب همعز ىف هئينت نأ ءاجر مالزألا ىف علاطلا لخأو ,هينامأ كلت« ( رحبلا نود مهتميزه ىهتنتال»

 .. ةنحاي

 مل ذإع اكرشم لازي ال ناك ىذلا ةيمأ نب ناوفص عم وهو «لبنحلا نب ةدلك خرص دقلو

 ؛كاف هللا ضف تكسا : ناوفص لاق .لاق ام لاقو ءاملسم شيجلا ىف رهظ ىذلا اذهل همالسإ دعب نلعي

 . نزاوه نم لجر ىنبري نأ نم ىلإ بحأ شبرق نم لجر ىنبري نآل هللاوف
 ليا ملا ا
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 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ ه0
 9 اا ااا ااا اا ااا ااا او ااا يطا ااا ااا شو لا ااا ااا او ا ااا اا ا ااا ضال ا ااا /



 :هبلس هلف اليتق لتق نم : لوقيو «لاتقلا ىلع نينمؤملا ثحي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو
 .مهبالسأ هل تناكف «نزاوه نم اليتق نيرشع نينمُؤملا ضعب لتق دقو

 نب لايفس وبأو همع سابعلا ملسو هيلع ىلاعن هللا ىلص هللا لوسر ةلغب مامز لوانتي ناكو

 1 ةكرعملا كلت ىف ربص نم ناكر 0000

 ؛ميلس مأ نهنمو ؛تانمؤم ءاسن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا شيج ىف نيلتاقملا ىف ناكو
 تناكف «رفني نأ ىشخت تناكف ءالمج ةبكار تناكو «لماح ىهو اهل دربب اهطسو ةمزاح تناكو

 ا

 دلع ثريز نبل ءالم لقا 6-5 أو تأ ىلي مع تاق ؛ميلس مأ اهل لاقف «ملسو

 وأ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقف ٠ ,لهأ كلذل مهنإف :كنولتاقي نيذلا لتقت امك
 ؟ميلس مأ اي كعم ىذلا رجنخلا اذه ام اهجوز اهل لاقف ؛رجنخ اهعم ناكو ؛ميلس مأ اي ىلاعت هللا ىفكي
 مأ لوقت ام هللا لوسر اي عمست الأ اهجوز لاقف «هتجعب نيكرشملا نم دحأ ىنم اند نإ هتذخأ رجنخ تلاق
 5 ميلس

 مهو مهطاسوأ ىف نينمؤملاب هللا ىمر نكلو «ةامر نزاوه تناكو ءاودلتجاو «سانلا برات
 : ىراسالا نوفتكيو ؛ىلتقلا نوبلسي

 ىراسألا اودجو ىتح «ةعجار تعجر م هللاو :لاق هنأ هللا لبع نب رباج نع قاحسإ نبا ىوري

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دنع نيفتكم

 ةقحاسلا ةميزهلاب ءاهتنالا

 كلذو ساطوأ 5 نومزهنملا أجل نأب «نينح ىف ةقحاسلا ةميزهلاب ةكرعملا تهتنا - 117

 اد اذكه هؤاعد ناكو ؛هلوح نينمؤملا عمجو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اعد نأ دعب
 (ةةنسلا باعضا اهو: ةبافمأ ىدانو «( انيلع اورهظي لأ مهل ىغبني ال مهللا («ىنتدعو ام كدشنأ 5

 باحصأ اي جرزخلا ىنب اي ءهلوسر راصنأو ءهللا راصنأ اي «مكيبن ىلع ةركلا هللا هللا : ةيبيدحلا باحصأ

 ' لفراق رخلا هركخر اهي يركب ءايحلا نمضي صقر كتابات نم رمأو (ةرقبلا ةروس
 ؛مهنولتقي نونمؤملا مهعبتاو ءاهيف مهبصح نم لك نم قحلا ءادعأو ؛هءادعأ هللا مزهف ٠ ءهوجولا تهاش
 . مهيرارذو ءمهءاسنو مهلاومأ ىلاعت هللا مهمنغو

53 0 0 
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 ؛دحاو لجر ةبرض اوبرضي نأ ىلع مهثحي ناك ىذلا مهدئاقو مهريبك ةميزهلا هذه ىف رفو

 لسرأف «ساطوأ ىلإ اورف مهنم رخآ قيرفو .فئاطلا نصح اولخد ىتح ارارف اورف «فوع نب كلام وهو
 . هللا ءاش نإ اهرمأ ركذنس مهل ةيرس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 اهريغو «لاومألاو ايابسلا نم مئانغلا نوعمجي هباحصأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ذخأو
 وهو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ هدنسب قاحسإ نبا ثدح دقلو .مهيلع هب ىلاعت هللا ءافأ امم

 نم اهنأرهظيو ءاهلتق ديلولا نب دلاخ نإ اولاق «ةلوتقم ةأرما ىأر «مازهنا راثآو «مئانغ نم ةكرعملا اياقب ثحبي
 ىأر ال ةمصلا نب ديرد هنم هرذحو «فوع نب كلام ربد امك «لاتقلل مهوعفديل ؛نيلتاقملا فلخ نك

 قحلا : هلوح نم ضعبل لاقو .لتاقتل هذه تناك ام :اركنتسم لاق كلذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 . افيسعو ةيرذ نلتقت ال هل لقف ادلاخ

 امدنع لاق ذإ رمع نع هللا ىضرو . اهنم عضوملا اذه ىف الإ ةكرعملا هذه ىف دلاخ ركذي ملو
 : ( اقهرل دلاخ فيس ىف نإ :١ ماشلا ىف شيجلا ةدايق نع هلزع

 شاطوأ

 هللا ىلص ىبنلا ءاقلل اوعمججو :ءفئاطلا ىلإ اورفف «ةقحاس ةميزه نزاوه تمزهنا - 4

 تعبتف اددع اوناكو ا مهضعب هجوتو اهب ركسعو «ساطوأ وحن رخأ قيرف هجوتو

 املو «هنع نلوردصي نمو مهيأ بحاص ةمصلا . نب ديرد هوكردأ نمم ناكو ٠ ؛نيملسملا ليخ عيمجلا

 ملو ؛ءاسنلا تيبس ذإ «ةمصلا نب ديرد اهيلإ هبنو اهردق ىتلا ةحيضفلا تناك هيأر فوع نب كلام فلاخ

 ىلاعت هللا ىلص دمحم دنع عامتجالل نيرغاص مهترطضا «ةحيضف لب ةدئاف نهجارخإ ىف نكي

 . ملسو هيلع

 كردأف ىرعشألا رماع ابأ مهراثأ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ثعب :قاحسإ نبا لاق دقلو

 « ىمرلا نونسحي اوناك دقو «لتقف ىرعشالا رماع وبأ ىمرف «لاتقلا هوشوانف «مزهنأ نم ضعب هعم نمو وه
 .نينح موي لوأ ىف ةيارلا لمح ىذلا وهو

 ساطوأ هيلع ىلاعت هللا حتفف ؛مهلتاقف ىرعشالا ىسوم وبأ همع نبا هلعب نم ةيارلا لمح لقو

 . مهيلع رصتناو
 طلال 1؟2!!!!!!!11111!1!!!!!!!!!!!!!!!![!!1!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!!!!!!!!؟!!!!!!!!!!؛!!!!!!!!!!11!!!!!؛ ن1!!! 11111!!! 1!!! 1!!! (4111!14111114!!!!1!!!!؟!؟!؟1!!! 4!!! 1414111111111!!! 11111111111! /11!4(111(1١!1(1(1(1111111111

 ملسو هبلع هللا ىلص نييبنلا مئاخ ه7 ع حم
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 ىتح «دحاو دعب ادحاو اوزربف ةوخأ ةرشع ىقل ذإ ءاديدش ايوق اداهج همع نبا هلبق نم دهاج دقو

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب ىقتلاو همالسإ نسحو ابهر ال ابغر رشاعلا ملسأو .ةعست لتق
 . رماع ىبأ ديرش لوقي هيقل اذإ ناكف

 . نينح ىف نم رثكأ ىبس امك تاريثك ساطوأ برح ىف ىبس دقو
 نهل ايابس ساطوأ موي اوباصأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نأ كلذ ىف ىوربو

 نهنايشغ نم اومئأت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا باحصأ نم سانأ ناكف ؛كرشلا لهأ نم جاوزأ
 ىف نإو ( 14: ءاسنلا ) « مكناميأ تكلم ام الإ ءاسنلا نم تانصحملاو» : ىلاعت هلوق لزنف
 الو نيميلا كلمب تاكرشملا ءامإلا نايشغ زاوج ىلع ةلالد تامرحا نايب ىف تلزن ىتلا ةيآلا هذه

 . اهنضحي ةضيحب نهماحرأ ءيربتسي نكلو رفاوكلا ةمصعب دحأ كسمي

 موي ىفو نزاوه ىف تناك اهنأ الإ «ساطوأو نينحو نزاوه ةوزغب ىربكلا ةوزغلا هذه تيمسو اذه
 . ساطوأ ىتح ترمتساو «نينح

 هكرعملا تارمت

 عبتتي ىتح ةنارعجلا ىلإ اهلسرأو «نزاوه مئانغ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عمج - 6
 ىأرب نزاوه نأل ءاريثك كلذ عومجم ناكو ءايابسو لاومأ نم ساطوأ نم همنغ ام اهيلإ مض مث اهلولف
 . هتميزه ىدؤم ناكف ؛داهجلا نطوم نم لاومالاو ايابسلا تبرق فوع نب كلام

 ىلإ هجوو «هلك كلذ عمجف «عمجتم نأ مئانغلاو ىبسلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ
 منغلا ددعو ءافلأ نورشعو ةعبرأ لبإلا ددعو «ةيرذو ءاشنلا يبا ام. نمار فالأ ةتس ىبسلا ناكو «ةنارعجلا

 . اريثك ىنامورلا رانيدلل مهلامعتسا نكي ملو ؛ةضفلاب تناك ةيدقنلا مهتلماعم رثكأ نأ ىلع اذهو

 هللا ىلص هللا لوسر ىنأتسا لب ءاهعمجو ؛مهمازهنا درجمب نيِحمافلا نيب مئانغلا هذه عزوي ملو

 وهف «مهلاومأ لك نكي مل نإ مهنم ذخأ ام نأ اصوصخو ؛مالسإلا ىلإ وعدي ايداه الإ ملسو هيلع ىلاعت
 . اهرثكأ

 . دحأ ءيجي ملو «ةليل ةرشع عضب ىضم نكلو
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 ؛هبلقل افيلأت برح نب نايفس ابأ ىطعأف ؛مهبولق ةفلؤملل اهنم فرصو «نيخحافلا نيب اهمسقف

 ؛ديزي هنبال بلط لب ذخأ امب فتكي مل هنكلو «لبإلا نم ةئامو «ةضف نم ةيقوأ نيعبرأ ناميإلا هلخديلو

 « لبإلا نم ةئامو ةيقوأ نيعبرأ هوطعأ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف ةبواعم ىنبا لاف «عمطلا

 . هنورصانيوأ ىلع مامأ هنوعضي نم كلذ ركذيلف ناميإلا اهلخديل مهبولق ةفلؤملا نم ناك ةيواعمف

 كلذ ىف لاقفا 4 قيغيرأ سادرمب نب نئاتغلا نطعأو حيسمتح ىققفلا ةلراخس نب: ءالعلا ىظعأو ةةللك نيا
 . ةئام هل لمكف ءارعش

 تناكف ؛سانلا ىلع اهقرف مث (سانلاو مئانغلا راضحإب تباث ٠ نب ديز كلذ دعب نم صتخاو

 ةئامو نيرشعو ريتاردلا ىلا ذخأ اسراف ناك نإف ءةاش نيعبرأو لبإلا نم اعبرأ لجر لكل مهماهس

 نم 5 2 0 ريف ةراظن 0 اك نيذل مهبول د نأ ظحالي امم هنإو «ةاش

 : اهلثم دحاو لكلو ولا ةئام هدالوأ نم دحأو ا مب

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع اوضرتعيل اوناك ام مهناميإ ىف نيقداصلا نينمؤملا نكلو

 فرحتت اليكلو «هيلإ هجنت ىتلا بولقلل فلؤملاو ؛قحلا ىلإ ىعادلا وهو ءدشرملاوهو ىداهلا وهف «ملسو
 ش درجملا قحلا مهبذجي امث رثكأ ةداملا مهد «نويدام مهبولق تفلأ نيذلا كئلوأو (هنع

 ىرتشي نكلو «لاملاب ىرشي ال ناميإلا نإف ؛ناميإلل ءارش كلذ نأ دحأ مهفي نأ حصي الو

 مهيضام نم فرع امك مهو «ناطلس مهنم ذخأو «ةساير مهنم تذخأ كئلوأ نكلو «قحلل ناعذإلاب

 امو «مالسإلل مهبولق فيلأت نم دبال ءمالسإلل مهلوخد ىفو «ليلدلل الو ءدرجلا قحلل نونعذي ال

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق دقلو «لام نم رسخن ام رثكأ مهبولق ناميإلا لوخدب ناميإلا هبستكي

 نم كل ريخ ءادحاو الجر كب ىلاعت هللا ىدهي نأل ١ بلاط ىبأ نب ىلع ىدهلا مامإل ملسو هيلع

 ظ : ( معنلا رمح

 مالسإلا ىف لوخدلا ىف نوددرتي نيذلا ةمركملا ةكم لهأ نم نيريثك نأ ىلإ انه هيبنتلا بجيو

 . ىلاعتو هناحبس هّللا نم نيبلا ديبأتلاو «نيبملا رصنلا اوأر امل اجاوفأ اجاوفأ هيف اولخد
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 يسعي يوورر وراك قاطبة للا الزلال لطنل للف تك اة انللبال نة تطل تالا دخلت اللة طلقت قكطلل ةنتلقتل اطفالك ان وبوطلل ةةلولتتلرلل كتم طولت تكول عا خلتلا تا تاطتكلتلا ووتش كلولورتل وسل اتت الرجا ور وجم لجل ملف الو ةرانط قل عل للف ركا ءلوكر
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 اوك وحنوح عج وكوب حنون وحوت بج وح وح وحدوي ت حرج حب وج جوج حو وج وج سوو سوح حج حج جي وح حج سو حب جوج حو جد حج حج وج جس حو وع يوجع وج وج حو جب جوج سوح

 مهيلع تقحف راصنألا ءانبأ ءانبأو راصنألا ءانبأل ةمحرلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اعد دقتلو
 ءاسن اوبس نم مهبولق ةفلؤملا ءانبأ نم ناكو .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرو هللا نم اضرلاو ةمحرلا
 . هنكم نم نعلو «ىلاعت هللا هنعلف «ةرحلا ةعقاو ىف راصنألا ءانبأو راصنألا

 اهعيزوت دعب مئانغلا يف ةعافشلا

 نأ ءاجر ءمئانغلا عزوي ال ةليل ةرشع عضب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ثكم - 5
 ءاجر ساو :هنودهعتي دهع ىلع اهوبلطي نأ ءاجر وأ ءاوملسي
 . اهتاذل بورحلا ديري الو بولقلا ديري «لشرم داه ء -ر وه أمنإ براحم

 ةعبرأ نم نزاوه نم دفو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلإ ءاج ؛مالسلاو ةالصلا هيلع اهعزو املو

 . . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل ىعاضر مع مهسأر ىلعو ءالجر رشع

 ::. ايايس مهءاسن اوأرو هموق نم ةربخلا بحاصل هتعاط مدعو « فوع

 اياسلا درب نأ ىلإ ليمي ناك لو دلع يالا ىلص نا أ ريو مهنم ذأ ام لك مهيلع درب

 :هقدصأ ىلإ ثيدحلا بحأ د «نورت نم ىعم نإ :مهل ملسو هيلع هللا ىلص لاقف « ةلارمألا ةرزالو
 . اكيش باسحألاب لدعن انك اماولاق ءمكلاومأ مأ مكيلإ بحأ مكؤاسنو مكؤانبأف

 عفشتسن انإ اولوقف اوموقف «ةادغلا تيلص اذإ ) : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهل لاقف

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع نينمؤملاب عفشتسنو «نينمؤملا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب
 5 ( انيبس دري نأ ملسو هيلع

 ؛مكل وهف «بلطملا دبع ىنبلو ىل ناك ام امأ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 + .نيانلا لاساسو

 نب عرقألا لاقف .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل وهف انل ناك ام «راصنألاو نورجاهملا لاقف
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 ىلص هللا لوسرل وهف انل ناك ام :ميلس ونب تلاقف ءالف ميلس ونبو انأ امأ :سادرم نب سابعلا لاقو

 ظ ٠ ىنومتنهو : هموقل سادرم نب سابعلا لاقف . ملسو هيلع ىلاعت هللا

 « ىبسلا ريرخ ديري هنأ نيبي ةيرحلل بح لا ميركلا رحلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا دج انهو

 :مهديس تيناعنأ كيك دقو و ةيفلنم اياد ؛موقلا ءالؤه نإ ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوقيف

 ليبسبف ؛هسفن تباطف ءيش نهنم هدنع مكنم ناك نمف ءائيش ءاسنلاو ءانبألاب اولدعي ملف « مهتريخ دقو

 هللا ءيفي ام لوأ نم ضئارف تس ةضيرف لكب هلو ؛مهيلع دريلف ءهقحب كسمتي نأ بحأ نمو .كلذ

 انيلع

 .هللا لوسر انبيط دق اولاقو كلذب سانلا سوفن تباط دقو ؛نينمؤملا لام نم ايابسلا لك كلذب ىدف

 اوعجرأ :لاقو «ضري مل نمو ىضر نم فرعت ىلإ كلذ دعب نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هجن

 « نصح نب ةنييع ريغ دحأ مهنم فلختي ملو ءانبألاو ءاسنلا اودرو ءاوقرفتف ءمكرمأ مكؤافو انيإ عقرب ىتح
 . دعب نم اهدر مث ؛ ىبسلا نم هيلإ تراص ازوجع دري نأ ىبأ هنإف

 نهاسكف «ةميرك ةوسك نهاسكو «تامركم ايابسلا در ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإو

 ٠ نيمركم نيبولغم : ةمحر لوقي هلاح ناسلو ؛ةيطبق نهنم ةدحاو لك ىطعأو «ىطابقلا نم

 هتياعرو اهيف ىلاعت هللا ةمكح ركذن نزاوه مئانغ ىهو ءاهلآمو مئانغلا ىف مالكلا نم ىهتنن نأ لبقو

 1 عايضلا نم هتيامحو ؛مالسإلا شيجل

 هللا لوسر ىلع ىلاعت هللا ءافأ امف « ئانغلا نم ايش نوملسملا هيف لني مل ةمركملا ةكم حتف نأ كلذ

 لب نيحناف ريغ هيلإ ارءاجف ءاهلاومأل ةيامحو ءاهل اميركت اهنم ءيشب نينمؤماو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 . ةرمع مارحإ اومرحي مل نإو «ةورملاو افصلا نيب نيعاس نيفئاط اوءاج

 نأ دب الف ءةمركملا ةكم ىلإ ةرونملا ةئيدملا نم اوءاج فالا ةرشع مضي ءرارج شيج هنكلو

 اهنم اولاني ىتح مهرايد نم ةبرقم ىلع اوسيلو رافقلاو ىفايفلا اوعطق ءالؤهف ءاريبك اشيج نومي ام اوجاتحي

 . هيلإ نوجاتحيام

 نب كلام اهدئاق بلق ىلإ ىلاعت هللا فذقو «مهيلإ نزاوه قاسو «نزاوه ىلإ ىلاعت هللا مهقاسف

 نغي ملف «مهنع اعافد ةسامحلا هيف ىرختو شيجلا ىوقيل مهئاسنو هعيمج نزاوه لامب جرخي نأ فوع
 لاما مالسإلا شيج ذخأف ءهلك مهلامو ءاريثك ايبس كلذب ىلاعت هللا قاسو «ءىش كلذ نم مهنع

 . هللا هارأ امب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هعزوو هلك
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 نينح ةوزغ يف ةيعرش ماكحا
 ةنومضملا ةيراغلا
 نب ناوفص دنع نأ ملع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ نينح ةوزغ لوأ ىف ءاج - 111

 :لاقو ءاهنامضب دهعت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو «ةحلسأو اعورد ىمالسإلا شيجلا ر اعأف ةيراع ةيمأ
 ةبجاو اهنأ دارملا مأ «ىمالسإلا شيجلا اهل لاتغي الو «هيلع اهدري نأ نامضلا اذه ىدؤمفأ ؛ةنومضم ةيراع
 مي تفلت نإ اهتميقب عاجرإلا

 مهف ىف ءاهقفلاراظنأ تفلتخا 200
 تفلت اذإ الإ نمضت ال ةعيدولاك ريعتسملا دي ىف ةراعإلا نأ ىلع اوعمجأ ءاهقفلا نأ اهتصالخو

 «نامضلا بجوي ىدعتلاو «ايدعت نوكي كلذ لاف ؛ هل تريعأ ام ريغ ىف اهلامعتسا وأ ؛ ظفحلا ىف ريصقتلاب

 .هل تريعأ ىذلا لامعتسالاب فلتلا ناك اذإ تفلت نإ نمضتال تاعربتلاو ؛ عربت ةراعإلا نألو

 لبقت ةيراعلاف ءاهيلع صن امك ىفوت دوقعلا ىف : ةرهاظلا طورشلا نإ لاق هللا همحر ىعفاشلا نإو
 نومضم بصخلا نأل بصغلاك نوكت الو ءطرشلاب ةنومضم نوكتو «نامضلا طرتشا اذإ نامضلا
 . فلتلا دنع نامضلا بجوت ىهو «ةيدتعم دي هيف ديلا نأل ءامئاد فلتلاب

 قفتي نأ زوجي نكلو «ءادتعا نوكي ال ذا !ءاهذخأ نم دي ىف ةنامأ نوكت اهنأ لصألاف ةيراعلا امأ
 ةنوحاط وأ ؛برحلا ةحلسأك فلتلا ةنظم نوكيرمأل ةراعإلا تناك اذإ اصوصخو «نامضلا ىلع نافرطلا
 . ابيرقو انونظم نوكي فلتلا نإف ؛ةرادإلل

 كلذ نأل ؛طرشلاب ولو نمضت ال ةيراعلا نإ : ءاهقفلا روهمج ضعبو كلامو ةفينح وبأ لاقو
 نأ بجي نكلو ؛نمضت ال ىهف ؛ ,نمضت ال ةعيدولاو ءاهانعم ىف ةعيدو ىه ذِإ ءاهانعم ةقيقحل بلق

 اهلامعتسا لب“ « لمعتست ال ةعيدولاو «كلاملا نذإِب لمعتست ةيراعلاف (ةيراعلاو ةعيدولا نيب اقرف ةمث نأ ظحالي
 ىلإ ديلا لوحتت كلاملا نذإ ريغبو «ةيراعلاوهو «رخأ ىنعم ىلإ ةعيدولا ىنعم نم جرخي ءاهبحاص لذإ ريغب

 . ةيذتعم لي

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإ اولاق ؛ةنومضم نوكت ال ةيراعلا نإ : لاق نيذلا ءاهقفلا كتأوأ نإو
 اهببحاص ىلإ داعت نأ نومضم ىأ ةادؤم اهنأ دارأ امنإ تفلت نإ اهتميقبوأ ؛ ؛نيعلا درب نامضلا دري مل ملسو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع تيور ةرابعلا نأل كلذو ؛ ؛اهتميق نامض روصتيال تفلت نإف «تملس نإ
 نأ ىلوألا ةياورلا ىف ةنومضم ةملك نم دارملا نأ ىلع لدي اذهف ؛تاياورلا ضعب ىف ةادؤم لاق هنأب ملسو

 ا لا
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 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا متاخ درك >ددنت
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 ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مالك نألو ,فلتلا ىلع ال ؛ءادألا ىلع نامضلاو «ةادؤم نوكت

 ناوفص مالك نمضتف .دمحم اي ابصغأ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل لاق ذإ ءناوفصل ةباجإ
 ال اننأ ن1 اهبلع سر دلع ناوي هللا ىلص ىبنلا ةباجإ تناكف ءاهنيع بصتغت نأ نع ماهفتسالا

 مل لاؤسلا نأل «ةادؤم وأ ةدودرم اهنأب رسفت نأ ٍبرقألا ناكف ءدرت ةيراع اهنأ ىلع اهذخأن لب ءاهبصتغن

 هجو ىلعأ هعون نعو ءهركلاب وأ اضرلاب نيعلا نع ذخألا لصأ نع ناك لب «فصولا نع نكي
 ةيراعلا هجو ىلع مأ ةيكلمل

 اهدرب الإ كلذ روصتي الو نيعلل هنأب نامضلا فصو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ قوفو

 . اهدر نامض وه حضاولا ناك اذهلو اهتميق ءادأب تفلت اذإ اهنامض ىف مالكلا سيلف اهتاذ

 ناك اذإ «ودعلل افعضم هفالنإ نوكي ام لك فالنإ زوجي هنأ «برحلا ىف فالنإلا ماكحأ ىفو

 دقف «برحلا ىف بكري ىذلا ناويحلا لتق زوجي امك ءاهنوكلمي برحلا تاودأ نم ةادأ كلذ عوضوم
 نم دجو نإ حمرلاب لتقي ءءاوللاك هحمر ذختا نم هبكري ناك ىذلا لمجلا ههجو هللا مرك ىلع رقع

 ضعب هاقلتف لجرلا طقسف «لمجلا برضو ىلع ءاجف ءءاوللاك كلذ دعب نم حمرلا عفري مث «هلتقي

 .هلتقفراصنألا

 عطقب ناويحلل ابيذعت كلذ دعي الو «برح ةادأ نوكي ام ناويحلا فالتإ نم حابي هنأ ىلع لدي اذهو

 . لاتقلا ناديم ىف هفارطأ نم فرط

 نزاوه ةمينغ نم مهبولق ةفلؤملا ءاطع
 ءارقفلل تاقدصلا امنإ ١ :ىلاعت هلوقب تبثي ةاكزلا ىف قح مهبولق ةفلؤملل - 9

 هللا ليبس ىفو «نيمراغلاو باقرلا ىفو ؛مهبولق ةفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو
 . ( 1١ - ةبوتلا ) «ميكح ميلع هللاو ءهللا نم ةضيرف ليبسلا نباو

 ءاهئارو نم اهموق نمؤيو نمؤتل «بولقلا فيلأت ليبس ىف قفني وهو ةاكرلا يف ورام هت الع
 مهس فرصي نأ ءاملعلا ضعب ررق كلذلو «لاعيف ل 0 0

 نوكي نأ ىلع رصتقي الف «رمتسم مئاد دروم مهل نوكيل ؛ةاكزلا ىف مئاق مهس هل لعج كلذلو
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 هللا ىلص ىبنلا فرصت تحن عضو ىذلا سمخلا نم وهأ مهبولق ةفلؤملا هيطعأ ىذلا ءاطعلاو

 ىماتيلاو ؛ىبرفلا ىذلو لوسرللو هسمخح هلل نأف (ء يش نم متمنغ امنأ اوملعاو)

 موي ناقرفلا موي اندبع ىلع انلزنأ امو هّللاب متنمأ متنك نإ ؛ليبسلا نباو نيكاسملاو

 . . ( 4١ - لافنألا ) « ريدق ئش لك ىلع هللاو «ناعمجلا ىتلا
 ؟ ةماعلا سامخخألا ةعبرأ نم ناك مأ ؟ سمخلا اذه نم مهبولق ةفلؤملا ءاطع ناكأ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا صخي ىذلا سمخلا نم وه :ىلاعت هللا امهمحر كلامو ىعفاشلا لاق
 الو ؛نيحافلل اقح تراص سامخألا ةعبرأ نالو نيبراخمنا ىلع تعزو لق سامخالا ةعبرأو ؛ملسو

 ملو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهنذأتسي ملو «هناذكسا دعب الإ قح بحاص نم ءيش ذخؤي
 هسقم هنأل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فرصت تحن ناك ىذلا سمخلا لك نم اياطعلا هذه نكت
 نم كلذ ذخأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل اهدحأ ةسمخ ىلع
 . وه هبيصن

 هلل ىهو لافنألا نم ءالؤه هذخأ ام دع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ دمحأ مامإلا ىريو
 هلل لافنألا لق لافنألا نع كنولأسي» :ىلاعت لاق امكو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرلو
 2(: لافنألا )"«لوسسرللو

 نأ دعب مهل قح ىه امنإو حتفلا درجمب نيحتافلل اتباث اقح تسيلو ؛ءادتبا مسقت ال مئانغلا نأكو
 هنأو «ديعبلا بيرقتو بولقلل افيلأتو «ةوعدلل ةيوقت هلفن ىري ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لفني
 قيرطلا حتفو ءادتعالا عفدل تناك امنإو مئانغلا عمجل تناك ام مالسإلا ىف بورحلا نأ ملعي نأ بجي
 عيزوت لبق اهيف فرصتلا نوكي لافنألا نأو «هريغ نم ىدجأ بولقلا فيلأتب ةوعدلل نوكي امف ؛ةوعدلا مامأ
 . ةيمالسإلا ةوعدلا ةحاصمل اهيف فرصتلا نوكي لافنألاو لافنألا دعب مئانغلا امنإ «مئانغلا

 نم هريغل نوكي لهف ؛لافنألا نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هاطعأ ىذلا نوكي اذه ىلعو
 ؛ىلعو رمعو ركب ىبأك اوناك نإ زوجي كلذ نإ ءكلذ نع ةباجإلا ىف لوقنو ؟ مهتمئأو نيملسملا ءارمأ
 ةحلصملا ريغل الافنأ اوذختي نأ نم مهناعنمي مهنيدو مهتلادع نأل ءكلذ مهلف زيزعلا دبع نب رمعو
 «مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرو هللا ىلإ قحلا ةوعدلاو «نيملسملاو مالسإلا حلاصم ىلإ دوعت ىتلا ةيقيقحلا

 . قحتسملا داعبإو «قيدصلا
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م هليؤي «سيمختلا لبق ناك كلذ نأ نم ةنسلا ءاملعو لمحأ هررق امو
 راصنألا ةنسلأ ىلع ءاج ا

 ةعبرأ ىف نيقحتسملا ةبصنأ نم صقني ناك دقو «هيدلوو نايفس ىبأل ءاطعلا اذه نأل ,ةبتعملاو ةدجوملا نم

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دصقم اوفرعي نأ نم مهنكم مهناميإ نكلو ؛ةمينغلا سامخأ

 ناويحلاب قيقرلا لدابت

 نأ دعب ؛مهيلهأ ىلإ نزاوه نم ايابسلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هلا امدنع -

 هلي ىف نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا قلطأ «فالآ ةعبرأ ءاريثك ددعلا ناكو ؛مالسإلا ىف اولخد

 نولوالا نورجاهملا هعابتاب ىضرف ءاولعف ام لعفي نأ نينمْوملا ىلع ضرعو ءايابسلا نم بلطملا دبع ىنبو

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا زاجأ ام ةزاجإب اوضتري مل نم مهريغو ءراصنألاو
 يحجي أمه قون ةتس ايابسلا نم ةبقر لكل نوكي نأ ىلع ءانبألاو ءاسنلا حارس قالطإ مهيلإ بلط ملسو هيلع

أب ىضر مث ءأكلتو اذه ىتح ىبأ دقف نصح نب ةنييع الإ اعيمج اوضرف «مئانغ نم لبقتسملا ىف
 قلطي ن

عت هللا ىلص ىبنلا هلعف ىذلا اذه ناك لهف ءاهريغ هدنع نكي ملو ءهدنع تناك زوجع حارس
 ١ هيلع ىلا

 ظ . ؟ ةضواعم ملسو

 : نيرمأ ىف رظنلا هيلع اون اذه ىف اوملكت دقل
 قيقرلا عيب زوجي امك «ةئيسنلاو ردقلا ىف لضافتلا عم ناويحلاب ناويحلا عيب زوج : امهلوأ

 . ناويحلاب قيقرلا ءارشوأ «ناويحلاب

 ررق دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ذإ «مولعم ريغ لجأ ىلإ ليجأتلا زارج : امهيناثو

 .ةلبقملا مئانغلا ىف قونلا نم ةتسلا ايابسلا نم ةبقر لك نع مهيطعي هنأ

 طرتشي الو ةلضافتم ضعبب اهضعب تاناويحلا عيب زوجي هنإ - اولاق دقف «لوألا رمال ةبسنلاب امأ

 «سنجلا داخل دنع لضافتلا اهيف زوجي ال ىتلا عويبلا ابر نم هنأ ىلع ءاهقفلا ضعب كلذ عنمو ؛ميلستلا

 . راثآ نم اذه اوذخأ دقلو ؛تانومضم اهنأل سنجلا فالتخا دنع لضافتلا زاوج عم ضبقلا بجيو

 لبنح نب دمحأ هزاجأ دقف «نيعم الو «ىمسم ريغ لجأ ىلإ نيضوعلا دحأ ليجأت امأو

لع ىضارت اذإ ةنسلا ءاملع نم ةفئاطو
لو «كلذ ىف روذحم ال ذإ ؛نافرطلا هي
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 . الطاب نوكي ةعزانملا ىلإ ىدؤي ام لك نإو «ةعزانملا ىلإ ىضفي كلذ نإ ةفينحوبأ لاقو

 هللا ىلص ىبنلاف ؛لام ريظن ىف قتع كانه ناك امنإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نيبو نيمئاقلا نيب ةضياقم نكت ملف «رظن هيف عيب هلأ ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لمع جيرخت نإ
 نوكت لامب قتعلا اذه نع مهضوعي نأو ؛ايابسلا نم مهيديأ ىف ام اوقلطي نأ مهيلإ بلط ملسو هيلع ىلاعت
 ألا ىلص ىبنلا دق ام اوضترا دقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلارظن ىف مهوقتعأ نم ةميق ىه هتميق
 . عيبي سيلو طرشب قتع وهف «ملسو هيلع ىلاعت

 هتلاهج نوكت ىتح ءانمث لجؤملا ضوعلا ناك امو ؛هريغ ىف حماستي ال امب هيف حماستي ( تاذلاب قتعلاو) ةبهلاو ضوعلا طرشب ةبه وهف ةيرحلا ءاطعإ نأل ءاهسفن ةبقرلل ةبقرلا كلام عربت وه قتعلا إو
 ةجاح ةمث ناك ام هنإ لوقن كلذلو «عزانتلا ىلإ ىدؤي الف قتع ىف ضوع وه امنإ «ةعزانملا ىلإ ةيضفم
 . دعبلا لك كلذ نع ديعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فرصت نإ «زئاج ريغ وأ زئاج لوهجم لجأ ىلإ ليجأتلا نوكو ؛ىوبر ريغ وأ ءايوبر هنوك ةشقانم ىلإ

 فئاطلاةوزغ
 ىلإ اهءارو راس ءاهءارو راس تراس امثيح نزاوه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عبتت - ١

 ءءادشأ مهو ؛ةيوق نوصح تاذ ىهو ؛فئاطلا ىلإ اوراس مث اهب تنصختو نزاوه اهتلخد ذإ (ساطوأ
 ىلاعت هللا ىلص دمحم باحصأ دهجيف ؛مهيلع راصحلا لاط اذإ نوربصي ثيحب ؛ةنس مهيفكي ادازو اماعط اوعمجو «مهنوصحب اونصخم هريسمب اوملع املف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا راسف «ةامرو
 . نولتقيالو نولتقيف «نولاني الو نومري مهنوصح ىف مهو «نودهجي الو ملسو هيلع

 قينجنملاب ىسرافلا ناملس هيلع راشأ مهنوصح ىلإ جنا امدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو
 . مهنيصخم ةوق راهنتف ءاهدعاوق نم اهينأيف «مهنوصح اهب ىمري

 . مهنوصح مهيلع محتقت بشخ نم تابابد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهل عنصو
 هللا ىلص ىبنلا شيج اومرف «فئاطلا نوصح ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ىضم

 نأ ديري هنكلو «لبنلا ىمرم نع ديعب ناكم ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىوآف ءديزيوأ اديهش رشع ىنثا غلب هنإ ليق ددع نيملسملا نم لتقف ءدارج هنأك نينمؤملا ىلع لزني لبنلا راصو «ملسو هيلع ىلعت
 . لخادلا ىف مهلاح فرعي

 ببال
0
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حخ نم ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىدانم ىدانف
 شيج لخدو ( مهنم جر

 ؛ميركلا رحلا ىدمحملا ءادنلا كلذ مكحبو ؛عرشلا مكحب مهتيرح اولانو ؛ليبعلا نم رفن جرخف

 . ةنس مهيفكي ىذلا دازلا مهدنع نأ ملعو مهلاوحأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فرعت دقو

 ؛عطقي نأ ليخنلاب رمأف نيراتخم نوصحلا نم اوجرخي نأ ىلع لمعي مالسلاو ةالصلا هيلع ذخأو

 دانم لاقو ءانلخنو انمورك تعطق نإ انل ثوكي ام اولاقو «مهتورثل عايض كلذ نأ اوأرف - ثتج نأ مركلابو

 . مكلوأ انل اهنإف «لاومالا اودسفت ال «لوقي هوثعب لق فيقث ىنب نم

 ىف أريخ لاني ىتح «هنولوعي نيملسملا ضعب ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هعفدي ةيرحلا لاني ىذلا

 نومحيل مهنإ ىتح «مهنوصح نم نولاني نيملسملاو مهسوفن ةعضعض عم نومواقي اورمتساو ءهتيرح

 . ةرهاصمو محر شيرقو فئاطلا نيب ناك دقو

3 
 نيقت ١

 دقو ؛مهمالك نم اونكمتيل مهنمؤت نأب افيقث نوبلاطي ةبعش نب ةريغملا برح نب نايفس وبأ مدقت

 شرق ءاسن نم ءاسن اوعدو ةريغملاو نايفس وبأ مدقت ءامهونمأف «مهافتلا تلبقو ؛فيقث ةميكش تنال

 .نايفس

 امتئج ام ريخ ىلع امكلدأ الأ ةريغم ايو نايفس ابأ اي دوعسم نب دوسألا امهل لاق امهيلع نأ املف

 سيل هنإ :اذه دوعسم نبا لاق «قيقعلا هل لاقي داوب الزان ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناكو هل

 مل هعطق نإ ادمحم نإو ءدوسألا ىنب لام نم ةرامع دعبأ الو «ةنؤم دشأ الو ءءاشر دعبأ لام فئاطلاب

 . لهجي الام «ةبارقلا نم هنيبو اننيب نإف محرللو هلل هنعديل وأ «هسفنل هذخأيلف ؛هاملكف اك رجعي

 نأ اودجو دقلو «ملسلا اوديربو «فنعلا مهنيب اودعابي نأ اودارأ اذإ الإ نونيلي ال فيقثو ءموقلا نأل

 ىبنلا شيج نأو «هتروص تناك امفيك سبح وهف «رئاخذلاو نؤمل مهيدل تناك نإو ءمهضع راصحلا

 لبق ال مهو اهدعارق نم مهنوصح ىنأيو «موركلاو ليخنلا نم مهلاومأ ذخأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 و يوي
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك امو «ةبارقلاو محرلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم اودانف «مهل
 . هلصوب ىلاعت هللا رمأ ام لصوي نأ رمأي ىذلا وهو «ةبارقلاو محرلا ءادن نع هناذآ مصي نأ

 ىف اولخد فيقث ىنب ضعب نأو ءاهلوح امو ةمركملا ةكم نم فئاطلا لخدي مالسإلا ىأر دقو
 ىلإو قحلا ىلإ ايعاد ايداه الإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ناك امو ءهيلإ لام مهرثكأو مالسإلا
 ىلإ مهبولق ىفصت نأ ىف ايبس نوكي دق فيقثك فنع مهدنع نم عم نيللا إو «ميقتسم طارص
 . ادانع مهديزيو مهدابكأ ظاغيو مهبولق ىمعي فنعلا امنيب ؛مالسإلا

 حالصإلاو ءاهب اودانت ىتلا ةبارقلاو هوراثأ ىذلا محرلا ىعادل ةباجتسا مالسلاو ةالصلا هيلع ىأرف
 ظ . نيرهش نم رثكأ ةرونملا ةئيدملا نع باغ دقو «لحري نأ ضرألا ىف

 ناك امو «مرحلا رهشألا نم وهو ةدعقلا وذ ءيجيس هنإف رمتسا اذإو «لاوش ىف ناك كلذ نإو
 ةجحلا وذو ةدعقلا وذ ىه ىتلا «مرحلا رهشألا ىف امجاهم لتاقيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 ظ . نابعشو ىدامج نيب ىذلا بجرو مرخماو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو «موجه فقوم ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فقومو
 ش مرحلا رهشألا مارتحاب ىلاعت هللا رمأ فلاخي ال

 ةياور ىفو ؛ةليل ةرشع عبس فئاطلا رصاح نأ دعب ةرونما ةنيدملا ىلإ ادئاع ليحرلا ىف ذخأ كلذل
 . ٠ ةليل نيرشعو اعضب ثكم : قاحسإ نب لاقو «ةليل نيرشعو اعبس

 ىف هل نذأي مل ىلاعت هللا نأ ركذو «ليحرلا ىف ةبهألا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ذخنا
 . ةيمأ نب ميكح تنب ةليوخل كلذ ركذو ؛فئطلا

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق «ليحرلاب وَ الفأ . هتلق كنأ تمعز «ةليوخ هينتثدح ثيدح ام : جلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل لاقق «باطخلا نيرمعل كلذ تركذو ةليوخ تجرخف
 . ليحرلاب هنع ىلاعت هللا ىضر رمع نذَأف «ىلب : ملسو هيلع

 مرزهم ريغ ةكرابملا ةلحرلا كلت نم ادئاع برثي ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لحر
 ايعارم «مارحلا رهشلا ىف مجاهمالو لتاقم ريغ هللا دودحل ذفنمو رداق هنكلو ءزجاع الو بولغم الو
 دذو ىقليل ءمهينارهظ نيب نم جرخو «ةظلغ ريغو قفر ىف مالسإلا ىلإ موقلا اذخأو «ةبارقلاو محرلا
 ش نيملسملا ىنارهظ نيب ةرونملا ةنيدملا ىف فيقثو نزاوه

 لاا
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 ىلص هللا لوسر لاق «رزؤملا رصنلاو «نيبملا حتفلا اذه دعب قيرطلا ىلع نوميقتسي اوذخأو الترا امو

 : ( نودماح انبرل «كودباع نوبيأ ): ملسو هيلع هللا

 افيقث دها مهللا) : ةمحرلا ىبن لاقف «فيقث ىلع عدا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لبقو '

 . ( مهب تأو

ح دوعسم نب ةورع هيأ ىف هعبتا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأ ىوريو
 لخدي نأ لبق هكردأ ىت

 ثدحتي امك :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف مالسإلاب هموق ىلإ عجري نأ هلأسو ءاملسم ةرونملا ةنيدملا

 «مهيف ناك ىذلا عانتمالا ةوخن مهيف نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فرعو .كولتاق مهنأ كموق

 وعدي جرخف ؛مهيف اعاطم اباجم ةقيقح ناكو ءمهراكبأ نم مهيلإ بحأ انأ ءهللا لوسر اي: ةورع لاقف

 مالسإلا ىلإ مهوعدي عفترم ناكم نم مهيلع فرشأ املف «مهيف هتلزنل هوفلاخي الأ ءاجر مالسإلا ىلإ هموق

 سياف «يلإ ىلاعت هللا اهقاس ةداهشو ءاهب ىلاعت هللا ىنمركأ ةمارك : هنع هللا ىضر لاقف لتقف مهسب هومر

 مهعم ىنونفداف ءمكنع لري نأ لبق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم اولتق نيذلا ءادهشلا ىف ام الإ ىف

 .هونفدف

فن ىف رثأ دق ,مهيف ببحنا وهو «ةورع مهلتق نأ رهظيو
 ١ ىف اولخد دق برعلا نأ اوُأر لقو «مهسو

ئادع ىلع نوقابلا مهدحو مهنأو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةعاط
 برحب الو هب مهل لبق الو «ه

 . اوملسأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوعياب نيذلا برعلا نم مهلوخ نم

 ناكو «ليلاي نب دبع اوملكف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اولسري نأ اوعمجأ كلذل

 ١ | مه اوناكو «ةورع عم هوعنص ام ىأر دقو ؛مهبيجي نأ ىبأف «كلذ هيلع اوضرعو «دوعسم نب ةورع نس ىف
 | ىعم اوثعبأ :ليلاي دبع مهل لاقف «هبحاصب عقو ام هب لعفي نأ ىشخف «هلاسرإ نولواحي امك ءهولسرأ يذلا

دفولا هعنص اميف مالكلا كرتنلو «ةبعش نب ةريغملا مهيقلف «ةرونملا ةنيدملا اولصوو «ةتس هعم اوئعبف ادفو
 امو «

 . نامزلا نم اهتقو ىف كلذ دعب نم دوفولا ىف مالكلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا هلاق

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا كرت نأ نيبنل هانركذ «رستبم مالك فيقث دفو ىف نآلا انمالك نإو

 ىسمحألا ةليعلا نأ : دواد وبأ ىوري هنإ ىنح ءاهسامش دعب ابولق تنالأ ةيلاع ةمكحل ناك «زجاع ريغ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةعيابم ىلع افيقث لمحي نأ ةمذو ادهع هسفن ىلع ذخأ رخص همساو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مكح ىلع مهلزني نأو مهبولق نيلي نأ عاطتسا دقو ؛مالسإلا ىلع ملسو

 . ملسو هيلع

 دق افيقث نإف دعب امأ ١ :هل لوقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اذه رخص بتك دقو

 . ( ىليخ ىف مهو ؛مهب لبقم انأو ءهللا لوسر اي كلذ ىلع تلزن
 نيلي
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 ييحم

 مهنأل ءهل دح ال ارورس رس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ باتكلا كلذ ءاج امدنع
 ىف سمحأل كراب مهللا :٠ تارم رشع لاقو ءاذه رخص اهنم ىتلا سمحأ ةليبقل اعد مث ءرخص باتك نيملسملا ىلع أرقف «ةعماج ةالصلا : ىداني نأب رمأو «رايدلا برخت برح نكت ملو «نيملسم هوواج
 . (اهلاجرو اهليخ

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاج ىذلا دفولا وه نكي مل نكلو «فيقث ضعبب اذه رخص ءاج دقلو
 . دوفولا ةنس ىف دوفولا ىف مالكلا دنع دعب نم فيقث دفو ىف ملكتنس اننأ انركذ دقو «ملسو هيلع

 نزاوه مئانغ يلإ درع
 اهلعل وأ ؛برعلا نم اهمنغ مئانغ ربكأ تناك اهلعلو «نزاوه مئانغ عيزوت ىف انملكت - ف

 ىذلا نامزلا ءيجي ىتح رظتنن ملف «فئاطلا برح نم ءاهتنالا دعب الإ اهعزوي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا
 . اهنم ءاهتنالا روف اهعيزوت انركذ لب «هيف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهعزو

 ْ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىرل ةوزغلا نع ارخخأتم ناك نإو «عيزوتلا نامز نيبن نآلو
 مهبولق ةفلؤملا ىف نكي ملو «مهبولق ةفلؤلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هاطعأ ام انركذ دقو

 نم دحأ دجي ملو ءمهريغ دحأ تبثي ملو رمعو ركب وبأو مه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم وتبث
 ؛مالسإلا ةرع لوديري لب 5 الو الام لوديري الو ؛مالسإلا رع لوديري مهنال «أكيش هسفن ىف نيرجاهملا

 : ءالؤه ريغ الو ءفوع نب نمحرلا دبع الو «ةديبع وبأ هسفن ىف دجي ملف

 نكلو «للملا نوديري ال اورصنو أووأ نيذلا راصنالا ناك دقف ؛مهب ىقتلا ذإ هموقب مهيسن «ملسو هيلع ىلاعت

 . مهل هتبحم ءاقب نوديري ؛نورجاهملاو مه هنوديري ؛هتاذ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوديري

 ءاراصنأ الو نيرجاهم اوسيل سان دجو نكلو ؛مهتدجوم ىف ىتح اراهطأ اوناك راصنألا ءالؤه
 اوملكت دق مهسوفن ىف ناميإلا اهلخدي ال ىتلا بولقلا فيلأت الو «مهباسح ىف ةيمالسإلا ةوعدلا تسيلو
 ظ . مهنم ميركلا نآرقلا مهدعو «نيقفانم اوناك لب اراصنأ اونوكي مل مهنأ ىلع لدي امم نيركان اذه ىف

 ىبنلل لاقف ءميمت ىنب نم ة روخلا وذ ماقف «ةفلؤملا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىطعأ دقن
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؛مويلا اذه ىف تعنص ام تأ دقل دمحم اي :ملسو هيلع هللا ىلص

 لا
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 قيفرلا ةبضغ اهنكلو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بضغف - تلدع كرأ مل: لاق ؟تيأر امف :ملسو

 هنإف هوعد : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص نيمألا ىداهلا لاقف ؟ هلتقن الأ :باطخلا نب رمع لاقف

 1 ةيمرلا نم مهسلا جرخي امك هنم اوجرخي ىتح نيدلا ىف نوفسعتي «ةعيش هل نوكيس

 ىبنلل هئادن ىف لوقي وهف هلوق نحل نم ودبي امك ءانمؤم نوكي نأ نكمي ال لوقلا اذه لئاق نو

 لاق كلذكو ءمالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر اي لقي ملو ءدمحم اي: هلوقب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 دمحم اي لدعا لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هعزوي لام هبوث ىف الالب ىأر دقف «هلثم دحاو هلوق

 مل اذإ ترسخو تبخ دقل «لدعأ نكأ مل اذإ لدعي نم كليو ١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف

 . ( لدعأ نكأ

 ؟ لجرلا اذه لتقأفأ هللا لوسر اي :باطخلا نب رمع لاقف

 « ىباحصأ لتقأ ىنأ سانلا ثدحتي نأ هللا ذاعم  ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ميكحلا لوسرلا لاق

 نم مهسلا قرمي امك «نيدلا نم نوقرمي ؛مهرجانح زواجتي ال ميركلا نآرقلا نوأرقي هباحصأو اذه نإ

 . (ةيمرلا

 هجو اهب ديرأ ام ةمسق هذه :لاق مهبولق ةفلؤملا هللا لوسر ىطعأ امدنع سانلا ضعب نأ هغلب دلو

 دقل ءىسوم ىلاعت هللا محر 9 : لاق ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر كلذ غلب املف «ىلاعت هللا

 وذا نيذلاك اونوكت ال اونمأ نيذلا اهيأي 9 : ىلاعت هللا لوق ىلإ ةراشإ هذهو © كلذ نم رثكأب ىذوأ

 . ؟ اهيجو هللا دنع ناكو ءاولاق امث هّللا هأربف ىسوم

 مهو ؛مهبولق ناميإلا لخدي مل اعيمج مهنأ نيحأ 1-50 نإو ؛مهمالك نساسأ ءالؤه نأو

 ام دودح اوملعي الأ ردجأو ءاقافنو ارفك دشأ بارعألا ) : مهيف هللا لاق نيذلا بارعألا نم

 . (91/: ةبوتلا) «هّللا لزنأ

 هريغ ىواسي اهيف قح هل لاتقلا رضح نم لك نأ «مهعماطمو مهئاوهأل ةيعاوط أطخ اومهف دقل

 لماعلا نيب ةاواسملاف ءاملظ نوكت دق ةاواسملا نأ ذإ اوأطخأو ؛ةلداع ةاواسملا هذه نأ اونظو ءاورضح رم

 . ام نيبو مهنيب لوحي نم نأو «قوقح مهل ةمينغلا ىف برحلا نورضحي نيذلا نأ أطخ أاومهفو

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإ ؛ةلطاب ىهو «عماطملا اهتدجوأ دق ماهوأ كلتو ءمهملظ دق نوكي مهل اح هومعز
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 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فرصت تحن اهلك مئانغلاو «ةمينغلا سمحخ هفرصت تحن هللا عضو دق ملسو هيلع
 يابس درت نأ مالسإلا ماظنو ةمحرلا ىأر امدنع هرت ملأ ءاهيف ةمحرلاو لدعلاو ساطسقلا ميقي ملسو هيلع

 مهنم اهعزنف :نهيديأ ىف ىه نم ىلإ ايابسلا تراص دقو «كلذ لفن نهحارس قلطي نأو ,نهلهأ ىلإ

 دبع ىنب ىلع اهذفنو ' ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل اعابتو ارايتخاو اعوط نونمؤملا اهمدق ' (هتمكحب
 مهبولق ناميإلا لخدي مل نيذلا نيملسملا نم عنتما نمو مهنم اضر ريغب ذخأي نأ لواحي ملو «بلطملا
 . مهضوعو ايابسلا در ىلع مهلمح

 لدعلاو ةمحرلاو «ةيمالسإلا ةوعدلاو ةوبنلا بجوت امب اهيف فرصتي هدي ىف اهلك مئانغلاف
 . هتاذ ملظلا وه ىذلا ءاوهألا بلط ال «ىمالسإلا

 ليريو ءمهنم لتق نم و داهجلا لتقو 5 مهتاكأ دقو «مهبولق ناميإلا لخدي ملو داهج
 دقل :دريغو نيباتع نب عرقأل ىطعأو ؛هدالوأو نايفس ابأ ىطعأف «نحإلا نايسنو ؛ ؛مالسإلا ىلإ مهفيلأت
 نب ةنييعو «سباح نب عرقألا تيطعأ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ضعب لاق
 ببس انيبم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف «ىرمضلا ةقارس نب ليعج تكرتو «نصح

 : هل اقح ادحأ عنمي مل وهو «ءاطعلا

 ءاملسيل امهتفلأت نكلو «عرقألاو ةنييع لثم نم ريخ ليعجل هلذيب لمحم سفن ىذلاو امأ)

 1 (همالسإل ةقارس نب ليعج تلكوو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بجاو ىلإ اورظني ملو «لاومألا ىلإ اورظن ءالؤهو ؛ءاطعلا ساسأ وه اذه
 . بولقلا فيلأتل اتيرط هاري امو ؛ةوعدلا رشن ىف ملسو

 مل نإو ءاوضر اهنم اوطعأ نإف ؛تاقدصلا ىف كزملي نم مهنمو» :يلاعت هلوق نإو
 اوناك اوضرتعا نيذلاو :نيقفانملا ىف تكل ةيآلا هذهف (0/ - ةبوتلا) . نوطخسي مه اذإ اهنم اوطعي

 « هللا لزنأ ام دودح اوملعي الأ ردجأو ءاقافنو ارفك دشأ) مه نيذلا بارعألا نم

 , ( 9ا/- ةبوتلا)

 دهع ىثيدح سانل اهتايضتقمو ةوعدلا رمأ ىف عضخيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ناك امو
 . ىلاعتو هدو دي كنا ,راصنألاو نورجاهملا هعم نوكي نأ هبسحو ؛ةيلهاجب
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 ةنارعجلا ةرمع

 «ةرمعل امرحم حتفلا دنع ةمركملا ةكم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لحخدي مل - ”

 ةدوملا ْنِإو «قارتفالا لوط دعب ةوخألا نلعيو ةدوملا ديعيو ؛لاصتالا ديريو «براحم ريغ احناف اهلخد لب

 .ةدراشلا لوقعلا ىوؤتو «ةرفانلا بولقلا بذجت

كسانم نكت ملو ؛مارحإ ريغ ىف فاوط ناك دلو
 .تيبلل ميظعتو ةرمع 

رجلا ةاوادمو ءاهبولق ءاضرإو ةماذجب لغش حتفلا نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىهتتا امو
 حا

 ظ .ديلولا نب دلاخ اهحرج ىتلا

عجلا ىلإ داع ءيجاب مارحلا رهشلا نذأ املف «فئاطلاب اهعبتأو «ةرهابلا جئاتنلا وذ «ريرملا ءاقللا ناكف ءاهئاقل
 ةنار

 نم نيقب لايل تسل ةرونملا ةنيدملا ىلإ بهذو «ةدعقلا ىذ ىف ةرمعلا كلت تناكو
 .ةدعقلا ىذ

لا كرتو «هنع بان دحأب الو هسفنب نماثلا ماعلا اذه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جحي ملو
 جح

 ظ . لبق نم برعلا هيلع ناك امل

اتع حلا اودارأ نيذلا نيهلتملا عم ناك نكلو ظ
 .مهب جحف ليسا نب ب

نب باتع اهيلع اريمأ كرت «ةرونملا ةنيدملا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا داع امدنع نكلو
 

عت هللا ىلص هفلخف «ةنس نيرشع ةيندللا بهاوملا حرش ىف ءاج امك باتع نس ناكو «ديسأ
 هيلع ىلا

لخم هلمع ىف اكرابم ناكر ءنسلا هذه ىف ملسو
شي لب «عمطي ال ءديلا تاذ ىف اعونق ءهتين ىف اص

 عي

 .ليلقلاب

 علطتم ريغ ءايضار هب ناكف موي لك امهرد اقزر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هيلع ىرجأ 1

 : ةعانقلا ىلإ اعاد لوقي ناكو «هنم رثكأل

هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىنقزر دقف ءمهرد ىلع عاج نم دبك ىلاعت للا عاجأ سانلا اهي
 

 . ادحأ ىلإ ةجاح ىب سيلف موي لك امهرد ملسو
[ 

لا ميركلا نآرقلل ظفاحلا لبج نب ذاعم ةرمعلا دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص فلخ دقو
 ىوار

لا ملعيل هفلخو ءديسأ نب باتع راوجب ةنسلل
آرقلا مهظفحي بو «نيدلا ىف مههقفيو «مالسإ

 دف «ميركلا ن
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 0 روحو ووو ور حو

 ! هيلع ىلعي الو ولعي هنو «هتناكم مهؤاغلب ملع نو «ميركلا نآرقلا لهأ نوثراني اوناك لب «ةرونلا |
 الإ اهب ثكمي ملو «هترمع دعب ةنارعجلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر داع دقو

 .ةدعقلا

 .ةيلهاجلا ةيهجنع ىلع مالسالا وحن ليمت تذخأ نإو ؛هكرش ىلع فئاطلا كرت دقر
 ملسأو هنم هاندأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإف «نآ دعب انآ اهيلع ريغي فوع نب كلام ناكو

 امب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ءيجبو تاراغلاب اهقهري كلذ دعب نم ناكف ؛همالسإ نسحو
 .مهدفو ىف نيبنس امك اونال ىتح ءائيشف ائيش مالسإلا ىلإ نيلت اهنأ ىلع لدي

 رسيه ز نسب بستك مودسن
 ؛هترمع نم هتدوع دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع ريهز نب بعك مدق - 4

 ىلإ جاتحي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك امو «نهاك وأ رعاشب بتكن امب متهن نأ انل ناك امر
 ىلإ جاتححي ناك امو ؛ميظعلا هللا دنع هماقم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرف «هرخافمب وعدي ةيعاد
 وه مهريغو «برعلا ءاربك هل ةعاطلاب ناد دقو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرف هبصنمب ديشي رعاش
 هتناكمف «روزجلا ثرف لهج وبأ هيلع ىقلي ناك ىذلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هتناكم ىف
 .ةدحاو بل ىذ لك دنعو ؛هسفن ىفو هللا دنع

 ؛اهينادو اهيصاق ةيبرعلا دالبلا ىحاون لك ةيمالسإلا ةوعدلا غولب ىلع لدي همودق نأل هانركذ انكلر
 .نووأيو «نوندي نيرفانلاو «نوقدصي نيركدملاو ؛هيلإ هجتت بولقلا لعج ةمركملا ةكم حتف نإ

 املفءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل مذ ىف هرعش دشنيو نيركدملا كراشي اذه بعك ناك دقل
 ؛هافاج نأ دعب ءايدهم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ مدقتي نأ ىلإ لام ءيفطني ال ىذلا رونلا رهظ
 .ةمكحلا رعش هيف ىلهاج تيب نم وهف ؛ةيلهاجلا ىف ءارعشلا ميكح ىملس ىبأ نبريهز نبا وهر

 ىبأ نب ريهز نب ريجب هوخأ هرذح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ بهذي نأب مه امدنعو

 ناك نم ةمركملا ةكمب الاجر لتق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ هربخي هيلإ بتكو ؛ىملس
 ؛هجو لك ىف هنم اوبره دق ءبهو ىبأ نب ةريبهو ىرعبزلا نبأ شبرق ءارعش نيب نم نأو ؛هيذؤيو هوجهي

 : نعل لسن هيلع هللا ىلص نيربتلا اح 0ع اطالع واسال اسما اسال ا لااا بطلا لالالالا لااا اال ااا اطالة ااا
 0:22 نونا



 ءاج ادحأ لتقي ال هنإف ءابئات ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ رسف «ةجاح كسفن ىف تناك نإف

 .ضرألا نم كتاجم ىلإ غلاف «لعفت مل تنأ نإو ءابت هيل

 .افنأ روكذملا باتكلا هيلإ لسرأو ؛هوخأ ملسأ دقو ؛مالسإلل مذ اهيف ةديصق لاق دق ناكو

 قاحسإ نبا لوقيو «هتديصق نم هسفن ىلع قفشأو ء«ضرألا هب تقاض باتكلا اذه اريهز غلب الو

 ىبنلا ىلع هدافيإ هورذحي نأ اودارأ مهنأ ىأ ؛لوتقم وه اولاقو هودع نم هرضاح ىف ناك نم هب فجرأ

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهيف حدمي ىتلا هتديصق لاق اذلو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ظ .هودع نم ةاشولا فاجرإو ؛هفوخ اهيف ركذو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هب ادغف هفرعي ناك لجر ىلع لزنف ةرونملا ةنيدملا مدقو جرخ دقلو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اذه : لاقف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هب راشأ مث ءملسو هيلع

 .هنمأتساف هيلإ مقف ءملسو هيلع

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرو «هيلإ سلج ىتح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ماقف

 لباق تنأ لهف ءاملسم ابئات كنم نمأتسي ءاج ريهز نب بعك نإ هللا لوسر اي: لاقف «هفرعي ال ملسو هيلع

 ١ نب بعك انأ هللا لوسر اي لاقف - معن : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءهب كتتمج انأ نإ «هنم

 | هللا ودعو ىنعد هللا لوسر اي : لاقف ؛مهنم لجر هيلع بئوف ءراصنألا ضعب سلجما ىف ناكو «ريهز

 .هقنع برضأ

 هيلع ناك امم اعزان ءابئات ءاج دق هنإف ءكنع هعد :٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ملو اورصنو اووأ نيذلا ءالؤه ىلع هبضغ رضي امو لاقي امك راصنألا نم ىحلا ىلع بعك بضغو

 .اريخ الإ نيرجاهملا نم دحأ هيف لقي
 ةالصلا هيلع هللا لوسر فاطعأ تزه ةديصقب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر حدم دقل

 ظ .لوقلا بيط لبقي اميرك ناكو ؛مالسلاو

 .اهعوضوم مركل ءاهنم انايبأ دشننلو :ةمكحل رعشلا نم نإ لاق هنأ ىور دقلو

 : اهعلطم ىف لوقي

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ اهجتم لوقي ءاهنع هتبرغو ؛هتجوز ليق امك ىهو داعس ركذي نأ دعبو
 3 و 4. ملسو هيلع
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 ري



 ل

 0 روزا ون

 لوغشم كنع ينإ كنيهلأال  هلمأ تنك قيدص لك لاقو
 .لوعفم نمحرلا ردقام لكف مكل ابأال ىليبس اولخ تلقف
 لومحم ءابدح ةلآ ىلع اموي 2هتمالس تلاط نو يثنأ نبا لك
 لومأم هللا لوسر دنع وفعلاو 2يندعوأ هللا لوسر نأ تبن
 ليصفتو ظيعاوم اهيف نآرقلا ةلفان كاطعأ ىذلا كاده الهم
 ليواقألا يف ثرفك ولو بنذأ ملو ةاشولا لاوقأب ينذحخأتال

 : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىف لوقي مث

 لولسم هللا فويس نم دنهم هب ءاضتسي رونل لوسرلا نإ

 امرلوزاوملسأ الة كم نطبب مهلئاق لاق شيرق نم ةبصع ىف
 ٠ لوسرلا باحصأ فصو ىف لوقيو

 اوليناذإ اعيزاجماوسيلو اممق مسهحامر تلان نإ حيرافم اوسسيل

 ليلهت توملا ضايح نع مهلام») مهروحن ىف الإ نعطلا عقال
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىوريف «هلتق دارأ مهنم الج جر نأل «راصنألا ركذي مل ةديصقلا هذه ىفر

 : راصنألا احدام لاقف لهأ كلذل مهنإفر اصنألا ركذ الول: لاق هتديصق دشنأ نأ دعب ملسو هيلع

 راصنألا حلاص نم بنقم ىف لي الف ةيسحلا مرك هرس نم

 رجءألونب مه رايخلا نإ رباك نع ارباك مراكملا اوثرو

 .ةريصق ةزجوم ىه لب ؛ةليوط ةلهلهم تسيل ةديصق رخآ ىلإ
 رعاش ةحاور نب هللا دبع دف دق مالسإلا ناك اذإ هنأ نايبل ريهز نب بعك انركذ اننأ ركذن انإو

 راما ءاج دققف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ميركلا لوسرلا نعو هنع دوذلاو ةيمالسإلا ةوعدلا
 .ةيبرعلا ةريزجلا ىف ءالضفلاو لضفلا رشنو مراكملا ىلإ ةوعدلا ةئسلأ اوناك ءارعشلاو 'ريهز
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 نزاوه دعب ايارسلا

 ىف ايارسلا لسري فئاطلاو نزاوه ىف ناك ام دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ذخأ - "ا

 ؛مالسإلا اوفلأيل اثيدح اوملسأ نيذلا كلذب لغشي ناكو ءاهلاوحأل ةذ ةرعتم ؛مالسإلا ىلإ ةيعاد ةيبرعلا لئابقلا

 ؛ هليبس ىف نودهاجملا مهنم نوكيلو لعب نم مالسإلا ل ةوعدلا ءابع اولمحيلو ؛ هتابجاو اولمحتيو

 ىلع اوبأت نمم قحلاب مئانغلا نم اولاني ىكلو . ا يرعب يقرر ماجر غل اودوعتيلو

 عىل سا سل نم اى حية لو لع ىلا ل ىف لم

 وحرب وهو مهل مجهف وشال ثح نم أجيال رس ااه مكي مهل أسف

 ذخأو «نورشعو ىدحإ نهددع ءاسن مهنم ىبسي نأ عاطتساف ,رابدألا اولو عمجلا اوأر املف ؛ مهيشاوم

 .الجر رشع دحأو ايبص نيثالث
 .ةرونملا ةنيدملا تويب لحأ ىف لزنأف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ءالؤه قاس

 نب سيفو ءردب نب ناقربزلاو ءبجاح نب دراطع مهنم ميمت نم ءاربك كلذ دعب نم ءاجو

 حابرو «متهالا نب ورمعو ؛ثراحلا نب سباح نب عرقألاو ءمصاع

 .مهيلإاوكب مهيرارذو مهءاسناوأر املف

 هللا لوسر جرخف انيلإ جرا دمحم اي: اودانف ؛ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ اوءاجف اولجعف

وقلعت ءالؤهو ةالصلل لالب نذأو ءملسو هيلع هللا ىلص
 ؛هنوملكي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلل لوسرب أ

 , هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رمأف ؛ لكم مث «سلج مث ءرهظلا ىلصف ىضم مث ؛ ؛مهعم لقوف

بسو مهارسأ مهيلع درف سامش نب سيف نب تباث ملسو
 ؟ رهظيو ؛ نيبراحم اوناك أم مهنأل مهءانبأو مهايا

 .نيعيطم ريغاوناك مهنأ
 : ملسو هيلع ىلع هللا ىلص هللا لوسر اودانو ؛دجسملا اولخد : كلذ ىف قاحسإ نبا لاق دقو

 انرعاشل نذأف كرخافنل انئج اولاق ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىذأتف ءانيلا جرخا دمحم اي

 نإ) :مهناذثتسا مدع ىف ىلاعت هللا لاق دقلو .ايابسلاو ىرسألا اودرتسا نأ دعب كلذ نأ رهظيو ءانبيطخخو

 جرخت ىتح اوربص مهنأ ولو *نرلقعي ال مهرثكأ تارجحلا ءارو نم كنوداني نيذلا

 .؟مهل اريخ ناكل مهيلإ
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 درو مهرعاش لوق ىورف ةيباطخلاو ةيرعشلا ةرخافملا وأ «ةينايبلا ةارابملا قاحسإ نبا ركذ دقلو
 .مهبرطخ لوق ركذو ناسح

 بهوو اكرلم انلعج ءانيلع لضفلا هل ىذلا هلل دمحلا ٠ : دراطع نب بجاح مهبيطخ لاق دقن
 ىف انلثم نمف «ةدع هرسيأو ءاددع هرثكأو «قرشلا له أ رعأ انلعجو «فورعملا اهيف لعفن اماظع الاومأ انل
 ؛مالكلا نم انرثكأل انئش ولف ءانددع لثم دعيلف رخاف نمف ؛مهلضف ىلوأو «سانلا سوؤر انسلأ «سانلا
 .انرمأ نم لضفأ رمأ وأ انلوق لثمب اونأي نأل اذه لوقأ ءاناطعأ ام. راثكإلا نم ىحتسن نكلو

 : لاقف ماقق ءهبجأف مق سامشلا نب سيق نب تباثل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف

 نم نإ مث «هملع هيسرك عسر ؛هرمأ نهيف ىضقو «ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا هلل دمحلا
 ءابسح هلضفأو ءاثيدح هقدصأو ابسن همركأ الوسر هقلخ ريخ نم ىفطصاو ءاكولم انلعج نأ هللا لضف
 ؛هللاب ناميإلا ىلإ سانلا اعد مث ؛نيملاعلا نم ىلاعت هللا ةريخ ناكو ؛هقلخ ىلع هنمثاو ءاباتك هيلع لزنأف
 مث ءالعف سانلا ريخو ءاهوجو مهنسحأو اباسحأ سانلا مركأ ؛همحر ىوذو هموق نم نورجاهملا هب نمأف
 سانلا لئاقن هللا راصنأ نحنف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اعد نيح هلل ةباجتسا سانلا لوأ ناك
 ناكو ءادبأ ىلاعت هللا ليبس ىف هاندهاج تكس نمو ؛همدو هلام هنم عنم هلوسرو هللاب نمأ نمف ءاونمؤي ىتح
 . مكيلع مالسلاو «تانمؤملاو نينمؤملل ميظعلا هللا رفغتسأو اذه لوقأ ءاريسي انيلع هلنق

 نأ مهملعيلو مهدنع لوقلا ةبغرل ءاضرإ ةينايبلا ةأرابملا هذه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا حتف
 مهل لثملا برضيلو ,ىوقتلاو «ةحلاصلا لامعألاو ناميإلاب ةرخافملا نكلو ؛باسنألاب تسيل ةرخافملا
 ءانبيطخ نم ريخ هبيطخ لجرلا اذه نإ: دعب نم ردب نب ناقربزلا لاق دقللو ءاغئاس قحلا مهل مدقيلو ؛هموقب
 .مهبولق ةفلؤما ىطعي ام هبشي «زئاوج مهاطعأ دقو ءانلاوقأ نم ىلعأ مهلاوقأو ءانرعاش نم نسحأ مهرعاشو

 : نآيفس نب كاحضلا ةيرس

 ؛مهنيب مالسإلا رشنو مهئارحص ىف برعلا لاوحأ فرعتل اهتاوخأك ةيرسلا هذه تناك - 1"
 ىنب ىلإ تبا نب كاحضلا ةيرسلا هذه ىف لسرأو ؛ عطقي نأ ريغ نم مهنيبو هنيب ادودمم لبحلا لعجو

 .ةعساتلا ةنسلا نم لوألا عيبر ىف ؛مهنم وهو ؛بالك

 .مهمزهف مهلتاقف اوبيجتسي ملف مالسإلا ىلإ مهاعدف نايفس نبا مهيلإ 4 هجلا
 ووويميب يرجي 6014 ويقوم يسير وابو وو هميمرمتمل اهي ورمبوو موب رج ووو م وجل و واطلب مرمي ملم لع اطل الااا الامال لون لوم ياللا لوم ع مومو جرجا 1111150 ا
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 : رماع نب ةبطق ةيرس

 الجر نيرشع ىف معثخ ىلإ رماع نب ةبطق ةيرس ةنسلا هذه نم رفص ىف ةيرسلا هذه لبق تناكو

 نم ىحرجلا رثكو ءاديدش الاتق اولتنقا معشخ ىنب ضعبي اوقتلا املف ءاهنوبقعتي لبإ ةرشع ىلع اوجرخ
 ىلإ اوداعو ءاسنلاو معنلا قاسو ؛هدعب ىقب شيجلا نكلو ءرماع نب ةبطق ىلتقلا ىف ناكو اعيمج نيقيرفلا
 . مئانغلاه ذهب ةرونملا ةنيدملا

 نيبو مهنيب لاح ديدش رطم ناك نكلو «مهءارو اوراسو معشخ ىنب نم نوريثك عمجمل دقو

 : زرحم نب ةمقلغ ةيرس
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذو ؛ةعساتلا ةنسلا نم رخآلا عيبر ىف تناكو - "الا/

 ىبنلا مهيلإ لسرأف «مهيلع ةراغلا نوديري مهنأ ادبو «ةدج مامأ اورهظ ةشبحلا لهأ نم اسان نأ هغلب ملسو

 دقو ؛ةريزجلا ىلإ اوأجلف مهءارو ءرحبلا علا عنج ارقدل «ملمر نع قاعن هللا ىلص
 ءاران مهل دقوأف هعم نم بعادي نأ دارأ دقو ؛نيلجعتملا ضعب مهيلع رمأو ءمهل نذأف ةبوألا ىف موق لجعت

 نأ كش الو ءمهنم كحضأ تنك امنإ لاقو «هدرف ؛ ءاهيف لزني نأ مهضعب دارأف ؛ ءاهيلع بئاوتلاب مهرمأو

 نمل : لاقف «ربخلا هوربخأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ اوداع مل كلذلو ءزوجي ناك ام ثباعت اذه

 . ( هوعيطت الف ةيصعمب مكرمأ

 نعف ؛هديؤي ام بلاط ىبأ نب ىلع نع نيحيحصلا ىف ىور هنأ الول ربخلا كلذ قدصن ال اندكو

 ؛ راصنألا نم الجر اهيلع لمعتساو «ةيرس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعب ٠ لاق هنأ ىلع

 ملأ :٠ لاق مئاران اودقوأ لاقف٠ ءاوعمجف ءابطح ىل اوعمجا :لاقف «هوبضغأف ءاوعيطيو هل اوعمسي نأ مهرمأو

 ( ضعب ىلإ مهضعب رظنف ءاهولخداف : لاق «؟ اوعمست نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مكرمأي

 ذ «رانلا تكفطأو «هبضغ نكسف «رانلا نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هّللا لوسر ىلا انررف امنإ اولاقو

 «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل كلذ ريدر ابوهم ىلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوعجر

 .فورعملا ىف ةعاطلا امنإ هللا ةيصعم ىف ةعاطال ! ادبأ اهنم اوجرخ ام اهولخد ول :لاقف

 هياع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ىصعو هللا ىصعف « بضغلا هبكر ةيرسلا سيئر نأ ةياورلا هذه ىفو

 ىف وه امنإ ةعاطلاب رمألا نأ هيفو ؛هللا اوصعف ةيصعم ىف هوعاطأ دقف هوعاطأ اذإو ءرمأ امب رمأف ملسو
 هيلا
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 «ةعاطلا مساب تاركنملا دشأ نوبكتريو نولتقي نيذلا كنلوأ ربتعيلف ءاعرشو المع ركنملا ال لوقعملا فورعم ا

 .هّللاب الإ ةوق الو لوح الو «تاعامجلاو مألا عيضت كلذبف

 : خيط منص مدهل بلاط هبأ نب هلع ةيرش
 راصنألا نم لجر ةئامو نيسمخ ىف ايلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعب -

 اونشف ؛همدهيل ءيبط منص وهو ؛سلفلا ىلإ ضيبأ ءاولو «ءادوس ةيار هعمو اسرف نيسمخو ؛ريعب ةثام ىلع
 .ةرجهلا نم عست ةئس ىناثلا عيبر ىف ىلع ثعب ناكو ؛متاح ةلحم ىلع ةراغلا

 نيملسملا شيج مامأ اورفو ءرجفلا عم لاتقلا ناكو ؛منصلا مدهف ىراصنألا هشيجب ىلع بهذ
 .مهلاومأو مهءاسن اوكرتو « ىلع دهاج ا ةدايقب

 رفو «ىئاطلا متاح تنب ىأ متاح نب ىدع تمخأ ىبسسلا ىفو ءاشلاو معنلا اوذحخأو ءءاسنلا اوبسف
 .عردأ ةثالثو «فايسأ ةثالث ىدع ةنازخ ىف اودجو دقو ءاينارصن ناكو ماشلا ىلإ ىدع

 ىف مئانغلا مسقو كيتع نب هللا دبع ةضفلاو ةيشاملا ىلعو ؛ةداتق ابأ ىبسلا ىلع يلع ماقأ دقو 20
 ةرونملا ةنيدملا مهب ىتُأ ىتح ايابسلا مسقي ملو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل ىقسلا لعجو ؛قيرطلا |
 .متاح نب ىدع مهيف سيلو ظ

 هزه ا يما رب تلاقف «يئاطلا متاح ةنبا تءاج دقلو ظ
 برعلا ءايحأ انب تمشت الو «ىنع ىلخت نأ تير نإ ؛كيلع هللا نم ىلع نمف ةمدخن نم ىب ام ةريبك |
 ىرقيو ىراعلا وسكيو «عئاجلا عبشيو «ىناعلا كفيو «رامذلا ىمحي ناك ىبأ نإو «ىموق ديس ةنبا ىنإف |
 .ءيبط متاح ةنبا انأ ءطق ةجاح بلاط دري ملو ؛مالسلا ىشفيو «ماعطلا معطيو ؛فيضلا |

 لاقف ءاهعزفل افيفختو ءاهل اسانيإ اهابأ ريخلاب ركذو ءاهلاحل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا قر ظ
 بحي ناك اهابأ نإف اهنع اولخ ؛هيلع انمحرتل املسم كوبأ ناك ولو «نينمؤملا تافص هذه ةيراج اي :اهل |
 . (قالخألا مراكم 1

 .ميرك دنع الإ كتجاح لعجج ال مهللا :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ةيعاد تلاق اهنأ ىوريو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع تلاقف . مالسإلا ىلع هتثح متاح نب ىدع اهيخأ عم تقتلا الو ظ
 باصأف نالف هانأو هنم باصأف نالف هانأ دل ءابهار وأ ابغار هنثا ءاهلعفي كوبأ ناك ام ةلعف لعف دقل :ملسو |
 ىبنلا ىَأف .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل هسفن ميلستو ءاهيخأ مالسإل ليبسلا ىه تناك كلذبو ؛هنم ظ
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 ىدع لاقو «متاح نب ىدع اذه موقلا لاقف «نامأ الو نامأ باتك هعم سيلو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 .ىدي ىف هدي هللا لعجي نأ وجرأ ىنإ لاق دق كلذ لبق ناكو ىديي ذخأ هيلإ تعفد املف

 ةأرما ىأر دقل ءءافعضلاب هقفرو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا قالخأ ىدع مامأ ترهظو

 .اهتجاح ىضق ىتح ءاهعم ماقف ةجاح كيلإ انل نإ هل تلاقف ىبص اهعمو هتيقل

 ءاهيلع سلجف ةداسو ةديلولا هل تقلأف «هراد ىنأ ىتح ؛ىديب ذخأ مث ؛متاح نب ىدع لوقيو

 لهف ؛هللا الإ هلإ ال :لوقت نأ كرضيأ ؟كرضي ام : لاق مث ؛هيلع ىتثأو هللا دمحف ءهيدي نيب تسلجو

 ربكأ ائيش ملعت لهو ربكأ هللا لاقي نأ كرضيأ «لاق مث ءةعاس ملكت مث ءال : تلق هللا ىوس هلإ نم ملعت

 تيأرف ؛ملسم فينح ىنإ :تلقف «نولاض ىراصنلا نإو ءمهيلع بوضغم دوهيلا نإف لاق ال تلق ءهللا نم

 ذإ هدنع انأ امنيبف «راهنلا ىفرط هيتآ تلعجو راصنألا نم لجر دنع تلزنف ىنرمأ مث ءاحرف طسبني ههجو

 ولو لضفلا نم اوخضرا سانلا اهيأي : لاقف ماق مث ىلصف رامشلا هذه نم فوصلا نم بايث ىف موق ءاج
 اودج مل نإف ءمنهج رح ههجو مكدحأ ىقي «ةضبق ضعبي ولو ؛ةضبقب ولو ءءاص فصنب وأ عاصب
 لوقيف «ىلب : لوقيف ءادلوو الام كل لعجأ ملأ ءمكل لوقأ ام هل لئاقو هللا ىقال مكدحأ نإف ةبيط ةملكبف

 ٠ مكدحأ قيل منهج ران ههجو هب ىقي هلامش نعو هنيمي نعو «هبقعبو همادق رظنيف «كسفنل تمدق ام نأ

 مكرصان هّللا نإف ةقافلا مكيلع فاخخأ ال ىنإف ؛ةبيط ةملكبف دجي مل نإف ؛ةرمت قشب ولو ءرانلا ههجو

 . ةقرسلا اهتيطم ىلع فاخي ام رثكأو «ةريحلاو برثي نيب ام ةنيعظلا ريست ىتح مكيطعمو

 عبط صوصل نيأ ىسفنل لوقأ تلعجف :متاح نب ىدع لاق
 | ىلع سانلا ثحو فطعلاو ةلماعملا ىف ىسفنلا بيرقتلاو قفرلا : الوأ ىرنل ؛ثيدحلا اذه انلقن

 ( ىلاعت هللا ىلص لوسرلا سلجم نم لجرلا جرخ ىتح «قالخألا ىوذ رثآم ركذو «ةبيطلا قالخألا

 . ءلجرلل لجرلا ةهارك نوكت ام دشأ ههركي لبق نم ناكو هيلإ سانلا بحأ وهو ؛ملسو هيلع

 سانلا فجأ ؛دشرلا ىلإ ىدهي سلجم هنإو ؛ةوبنلا سلاجم نم اسلجم ءيراقلا ىري ربخلا اذه نإو

 ىلص هلوسرو هللاو . ةياوغلا نم مهبرقيو ؛ةلالضلا مهيلع ىلاعت هللا بتكي مل اذإ ءقحلا نع مهدعبأو ءاقلح
 .لضفلاو نملا امهل ملسو هيلع ىلاعت هللا
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 كوبت ةوزغ
 نم مهنمو «رفك نم مهنمو نمأ نم مهنمف «ةيبرعلا دالبلا ةيمالسإلا ةوعدلا تبعوتسا - 9

 اب اي يود يملا وهما" ليج ولع ؛ملسأ

 001 الو ديال اور ىذل 5200

 ىتلا دالبلا اصوصخ ةرواجما دالبلا نم ءاهبقاصي ام ىلإ ةيبرعلا دالبلا ةرئاد كلذ دعب زواجتي نأ دبالو
 مرحلا اهيفو «مهتباثم ىه ىتلا برعلا دالب معي ام ىلإ ةباجتسالا ىلإ برقأ اهنيوكتب اهنإف « ىبرعلا رصنعلا اهيف
 .هلوح نم نوفطختي سانلاو ءانمأآ هللا هلعج ىذلا نمألا

 تناكو ملسأ نم ىلع ءادتعا اهيف ناكو ؛برعلا نم ةنساسغلا اهيفف ماشلا دالب كلذب صخأو

 .يرصب ىلاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوسر لتق ببسب «ةتؤم ةوزغ

 اموزهم عجري مل مالسإلا شيج نإف ؛ةميزهب نكت مل نِإو ءمساح رصنب نكت ملو ؛ةتؤم تهتناو
 .مالسإلا ىف هل ةحجان ةدايق لوأ هذه تناكو ؛ديلولا نب دلاخ ةراهمب امظتنم عجارت امنإ

 ا فلأ ىتئام مامأ مهنم لتقي ملف «نيملسملا ىلع ةجيتنلا نكت ملو
 رازو مل ارمألا لقوتب تامة للاخ دي ىف قرط ةكرملا ملا ىف هإ تعا يطع هليل مورا ف

 .ددع ىف لقألا شيجلا ىف ةميزهلاب

 ملو ءاهب , تأدتبا ىتلا ةطخلا ىف ريس ىهف ؛ لقف ةتؤم ةوزغل دادتما كوبت ةوزغ نإ لوقت نأ تكش نإو

 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هثعب ىذلا لوسرلا ةلتق لتق نم اهبرأم لنت

 لا يرق بوم اناا رانا االول ا رار اباوع

 نم نيب قرفف «نامورلاب اوزتعي نأ نع مهسفنأب اوزتعي نأ مهل ريخو ؛مهدنع ةوقلا زمر راص دقو مهو

 هيف لاوحألا بارطضاو «ةينامولا ةلودلا بارطضالو «مهناوخإل ديدجلا نيدل

 .ريبك ددع نامورلا مهب ناعتسا نيذلا برعلا نم ملسأ قلو
 571*202 11 ]1 ] 1+!“ ل ل ل لل اال لماما اا يا علا

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ 4م ١ الحلا
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 عم نامورلا لتتقا امدنع ةينامورلا قرفلا ىدحإل ادئاق ناك ىذلا ىماذجلا ورمع نب ةورف ملسأ دقل

 .ةتؤم ىف نيملسملا
 نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ناك امو هولتقو ةنايخلاب هومهتاو ؛همالسإب اعرذ نامورلا قاضف

 ىف لخدي نأ نم هريغ عنمت ةنتف هلنق إو ءصاصقلا نم دبال لب ءارده ملسملا لجرلا اذه مد كرتي
 (15* :ةرقبلا) 4هلل نيدلا نوكيو «ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو) هللا رمأ قحف ؛مالسإلا
 «ةظلغ مكيف اودجيلو ءرافكلا نم مكنولي نيذلا اولتاق» :ىلاعت هلوقل ةعاطلا تبجو

 هلوسرو هللا مرحام نومرحيالو رخآلا مويلابالو هللاب نونمؤيال نيذلا اولتاق ١ .(9 : ةبوتلا )

 مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا اوترأ نيذلا نم قحلا نيد نونيدي الو
 . (19 : ةبوتلا) ؟نورغاص

 اوبرقي الف سجم نوكرشملا امنإ) : ىلاعت هلوق لزن امل هنأ ةريسلا باتك هركذ رخأ رمأ كانهو

 قوس ىف رجاتملا ثوميقي اوناك نيذلا راجتلا نظ 6 1: ةبوتلا ) « اذه مهماع دعب مارحلا دجسملا

 اذهل ناكف ءدسكت مهرجاتم نأ اونظ ءجحلا مسوم ىف قاوسألا نماهريغو «ةنجمو زاجما ىوذو ؛ظاكع
 .ةراجتلا باوبأل حتف كلذ ىفو «كوبت ىف ماشلا ةوزغ هريغلو

 ىلص ىبنلا تاوزغ تناك امف ؛هوركذ مهنأ الول هركذنل انك امو «ةريسلا باتك هركذ ببس كلذ
 روبت نل ةراجتلا هذه نِإو «ةيمالسإلا ةوعدلا ليهستل تناك امنإ ؛ةيدام ةراخج ليهستل ملسو هيلع ىلاعت هللا

 . ىلاعتو هناحبس هللا اضر وهو «ىلعأو ىلغأ بسكم اهيف لب
 مهنأو «هلاجرب دالبلا وزغيو .هماكحأب سوفنلا وزغي ديدجلا نيدلا نأ اوأر دق ةتؤم ةوزغ دعب نامورلا نإ

 ناك امو ؛مالسإلا وزغل نودعتسي اوناكف ؛مهتلود ىلع ىضقي نأ لبق هيلع ءاضقلل ةدعلا اودعي نأ بجي

 .اولذ الإ مهراد رقع ىف موق ىزغ امف ؛هراد ىف هوزغي ىتح مهكرتي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل

 نإو «ةنسل مهقازرأ ىطعأ دق رصيق نأو عومجلا نوعمجي مورلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىأر دقو
 ؛مهنع رينلا عفرل نوزفحتي مهنودجي ذإ ,ماشلا ىف نامورلل نيعضاخلا برعلا سأبل ةيوقت نامورلا وزغ ىف

 .مهموق زع ىلإ «مهلذي نم ةرطيس نم مهجارخإو

 وغلا طع لاخلا
 هللا لوسر رمأ ؛مارحلا رهشلا رخأ ىف ىأ هرخآ ىف هنأ رهظيو «ةعساتلا ةئسلا نم بجر ىف - 146

 ىف كلذ ناكو «هبرحل ةدع هل اودعأ دق ىذلا مورلا برحل ؤيهتلاب سانلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 هللا ااا للملا
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 كوبت ىف الإ برحل جرخ اذإ ههاججما سانلل نيبي ناك ام ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاو ءديدش رح تقو

 رحلا ناك ذإ ظيلغ ديدش تقو ىف ءريرم قاش داهجلا نم عونل سانلا دعتسيلو «ةمهملا مظعلو ؛ةقشلا دعبل
 ىتلا ضرألا رامث تباط دقو .بدج دالبلا ضعب ىفو «مهلالغو ؛مهثرح رامث نوعمجي اوناكو ءاديدش
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ذخأ دقلو ؛مهضعب دنع ةبستح ا ةينلا بلاغت امبر مهدنع ةيداملا ةدارإلاو «تجتتنأ
 امنإ ءنامزلا راتخا ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأو ؛نينمؤملل رابتخا اهلك ةوزغلاو «سوفنلا ربتخي
 ام فرعيل لاجرلا ضعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بطاخ دقو «مورلا ةدارإو ؛ةيهلإلا ةيانعلا هل هتراتخا

 . ( مورلا ديري ) رفصألا ىنب دالج ىف كل له ءدجاي :سيق نب دجلل لاق «سوفنلا ضعب ىف
 دشأ لجر نم ام هنأ فرع دقل هللاوف «ىنتفت الو ىل نذأت وأ ١ : مزتعملا ريغ ددرتملا ةباجإ باجأف

 . ( ربصأ ال رفصألا ىنب ءاسن تيأر نإ ىشخخأ ىنإو «ىنم ءاسنلاب ابجع
 ىشخي «وهف مثإلا نع هسفن داهج عيطتسي ال هنأ ,داهجلا ىلع هدنع سفنلا ىوه ةباغب ر اذتعا

 .ملسو هيلع لات للا ىلص ىلا ل نذأ دقو ؛ءوه دبع نكي نأ نم لاجرلا ىلع دف ةقف ىو ةنتفلا
 لوصولاف «ىسفن داهجو ربص ىلإ جات سورض برح ىه امنإو |و ءهل ةدارإ ال لجر ىف ىودج ال هنأل

 .ريبك ودع عم ءاقللاو ءديدش رحلاو ءالهس سيل ودعلا ىلإ
 .مهسوفن ىف ىتش عاونأ ىلع سانلا اهيف ناك ةوزغلا هذه نإو

 موال لان هللا ايلا ور رع اربط مهتمه مهب تدعق نم مهنمف - ١
 دشأ منهج ران لق ءرحلا ىف اورفنت ال اولاقو» :نيقفانملا عم نولوقي ءالؤهو «ريذاعملاب اورذتعاو
 «نوبسكي اوناك امب ءازج ريتك اوكبيلو ,اليلق 0 *ٌلرهقفي اوناك ول ارح

 ( 67 م١ : ةبوتلا )

 اهب نولمحتي ةيسفن ةوق مهيدل تشيلو ةميزعلا ءافعض مهنمو ناميإلا ءافعض مهنم ءالؤهو

 .مادقإلا نم فوحخو ؛عزج مهيف ناك كلذلو ؛دئادشلا

 لوقيو «نيدهاجما نع نينمؤملا طيبشت نوغتبيو ةنتفلا نوديريو «نوطبثي نيذلا نوقفانملا مهنمو - "؟
 مهيلع تدعب نكلو ,كوعبتال ادصاق ارفسو ابيرق ًاضرع ناك ول) : 1 مهيف ىلاعتو هناحبس

 مهنإ ملعي هللاو ءمهسفنأ نوكلهي ءمكعم انجرخل انعطتسا ول هللاب 0 ؛ةقشلا
 مهسفنأو مهلاومأب اودهاجي نأ رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي نيذلا كنذأتسي ال *نوبذاكل
 تباتراو ءرخآلا مويلاو هللاب نونمؤي ١ نيذلا كنذأتسي امنإ *نيقنملاب ميلع هللاو
 هللا هرك نكلو ؛ةدع هل اودعأل جورخلا اودارأ ولو *نوددرتي مهبير ىف مهف مهبولق

 ل للا ا لا اللام
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 ,الابخ الإ مكودازام مكيف اوجرخ ول *نيدعاقلا عم أودعقا ليفو مهطبشف ,مهئاعبنا

 دفقل * نيملاظلاب ميلع هللاو ؛ ؛ مهل نوعامس مكيفو ةنتفلا مكنوغبي مكلالخ اوعضوألو

 «نوهراك مهو هللا رمأ رهظو قحلا ءاج ىتح ,رومألا كل اوبلقو لبق نم ةنتفلا أوغتبا

 .( 4/6: 55: ةبوتلا )

 نيذلا مهو ءالام الو ادهج نورخدي ال ءهلامو هسفنب دهاجم مهلكو .ناميإلا لهأ ثلاثلا فنصلا
 ىلع هللا بات دقل ) : ملسو هياع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب ركذلا ىف مهنرقو مهيف ىلاعت هللا لاق
 بولق غيزي داك ام دعب نم ةرسعلا ةعاس ىف هوعبتا نيذلا راصنألاو نيرجاهملاو ىبنلا
 .( :١١17 ةبوتلا ) « ميحر فوءر مهب هنإ مهيلع بات مث مهنم قيرف

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرلو هلل ايلعلا ةملكلا تراص ىتح لوألا رودلا اولمح نيذلا مه ءالؤه
 دالبلا ريغ ىف رشتني مالسإلا ذخأ امدنع ؛داهجلا ءبع اولمح نيذلا اضيأ مهف «برعلا دالب ىف ملسو
 .برعلا بهري مهمسا ناك نيذلا ( نامورلا ) رفصألا ىنب ىلإ داهجلا جرخو «ةيبرعلا
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 أ قرح أ أو هحسمأ نم رف ف هل د نب حلط مل يلع لت هلل ىلص ىلا مه ثعيف ف «كوبت
 ١ تلفأو هقاس ترسكناف «تيبلا رهظ نم ةفلخ نب كاحضلا محتقاف ؛ةحلط لعفف ؛ ءاذه مليوس تيب مهيلع
 .يبلا باحصأ

 تغلب نيذلا نيطبثملا كئلوأ دصرتت دهاجلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نيع تناك
 .مهروحن ىف مهديك هللا درف ءرمأتلا دح ؛مهلاح

 «مئازع ةكرعم ةكرعملا هذهو مئازعلا نوطبثي نمم هرذح ذخأي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو

 .لامتحا ةوقو ربصو دلجو «سوفن ةوقو
 اال

 تتتتلللا ف ١ 9 | أ
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 ىفتكي الو «هباحصأ مئازع ريثي بيصعلا تقولا كلذ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك

 اوقلي الو برحلا ىف اوقفني نأو ءاضعب مهضعب نيعي نأ ىلع مهثحي لب ؛جورخلا ىلع مهلحي نأب
 انركذ امك نامألا ىف رايتخا هل نكي ملو «ةديعب ةقشلاو ةلحارلاو دازلا ىلإ جاتحي هأو «ةكلهتلا ىلإ مهيديأب

 ربكأب مهل جرخي نأ دارأ دقل «مهرظتني الو ءمهردايي نأ دبال لب «رظتني نأ هل ناك امف «مهيف ةزعلا عبنم
 نوكي الو هيلع مهلمحي امو «هب مهوزغي ام هدي ىف نوكي نأ دبالف ءافلأ نيثالثب جرخي نا ءاهوزغي ةوزغ

 . نيمألا ىوقلا الإ هعم

 سانلا رمأو ءهرفس ىف دج ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ هدنسب قاحسإ نبا ركذ
 لمحف ىلاعت هللا ليبس ىف نالمحلاو «ةقفنلا ىلع ىنغلا لهأ ضحو (« عارسإلا ) شامكنالاو داهجلاب
 شيجلا لمحي داك ىتح «قافنإلا نم ربكألا ظحلا نيرونلا ىذ نامثعل ناكو ؛ىنغلا لهأ نم لاجر
 .هلك

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رجح ىف اهبصف رانيد فلأب أدتبا نامثع نأ دمحأ مامإلا ىور
 قافنإلا ىلع ثحف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ماق هدنسب هيبأ دنسم ىف دمحأ نب هللا دبع لاقو
 مث «ربنملا نم ةاقرم لزن مث ءاهباتقأو اهسالحأب ريعب ةئام يلع نافع نب نامثع لاَمف ؛ةرسعلا شيج ىلع

 ام >: ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف ءاهباتقأو اهسالحأب ىرخأ ةئام ىلع نامثع لاقف ؛ءثح
 رفغ ةرسعلا شيج زهج نم ) : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق دقلو ( اذه دعب لمع نامثع رض

 . (هل ىلاعتهللا

 نم مهنمو فوع نب نمحرلا دبعك هداز هعم لمحو هسفن لمح نم مهنم ناك نونمؤملا ءالؤه
 .راصنألاو نيرجاهملا نم راسيلا ىوذ نم امهريغو ءرمعو ركب ىبأك هريغل نالمحو دازب عربت

 هللا لوسر نع اوفلختي الأو داهجلا اودارأ كنئلوأو «نوؤاكبلا نيقداصلا نينمؤملا نيب نم ناك نكلو
 ىضقي نأ نيبو ضرألا ىف ناميإلا رشن نيب لصافلا «ريفنلا اذهك ريفن ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 .اهيف ةوقلا لهأ هدهم ىف هيلع

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ اوبهذ دقو «نيئاكبلا اومس نيذلا ةعبسلا رفنلا ءالؤه ناك

 ىلص هللا لوسر لاقف ؛هيلع مهلمحي ام هنم اوبلط نأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اولمحتساف

 .« هيلع مكلمحأ ام دجأ ال ١ ملسو هيلع ىلاعت هللا

 نال ل

 . ملسو هيلع هللا يلح نيببنلا مئاخ 0 4 لحس

 ااا اسال

 روت جوج جس سس سوس حرج حسب سو جورج بو حجج وج صج وج وجو عوج وبس سو وج سوح سب سوح حوحو حو ب ىو وحج سوح رو سور سب سبح حج وج جو حو جاب و يوضاو و وترا ساو سو وص و برا و وحد ا ادوعع
 و



 اودهاجو هللاب اونمآ نأ ةروس تلزنأ اذإو» : دشاحلا عمجلا كلذ ىف ىلاعت هللا لاق دقلو
 اونوكي نأب اوضر *نيدعاقلا عم نكن انرذ اولاقو ءمهنم لوطلا ولوأ كنذأتسا هلوسر عم
 هعم اونمأ نيذلاو لوسرلا نكل *نوهقفي ال مهف «مهبولق ىلع عبطو «فلاوخلا عم
 هللا دعأ *نوحلفملا مه كنلوأو ؛ تاريخلا مهل 10 ءمهسفنأو مهلاومأب 5
 انورذعملا ءاجو * ميظعلا زوفلا كلذ اهيف ١ نيدلاخ راهنألا اهتم نم ىرجب تانج مهل

 مهنم اورفك نيذلا بيصيس ؛هلوسرو 0 اوبك نيذلا دعقو مهل نذؤيل بارعألا نم
 4 نودجي ال نيذلا ىلع الو ءىضرملا ىلع الو ءءافعضلا ىلع سيل *ميلأ باذع
 روفغ هّللاو « ليبس نم نيئسحملا ىلع ام ,هلوسرو هلل اوحصن اذإ جرح نوقفني

 اولوت ؛هيلع مكلمحأ ام دجأ ال تلق مهلمحتل كوتأ ام اذإ نيذلا ىلع الو *ميحر
 نيذلا ىلع ليبسلا امنإ *نوقفني ام اودجي الأ انزح عمدلا نم ضيفت مهنيعأو
 ال مهن مهبرلق ىلع هللا عبطو فلاوخلا عم اونوكي نأب أوضر ,ءاينغأ مهو «كنونذأتسي

 .( 55+ مكن ةبوتلا ) ( نوملعي

 و دم هاب نيئاكبلا ضعب ناك ريبكلا شيلا ريسب ذأ لبر

 ا سو يلع ىلع لا ىلص هلا لوم نجا: .انككي اد لاق (ةاك امقز امهض
 .هالحتراف هل احضان امهاطعأف «جورخلا ىلع هب ىوقتن ام اندنع سيلو هيلع انلمحي

 ١ مهللا ٠ لوقيو ؛هجورخ مدع نع ىلاعت هللا ىلإ رذتعي ذخأ دق ديز نب ةيطع وهو ؛مهضعب نإو

 ياو مايو عب عار وو ردي عوتا

 ٍو2ورورربرودددبدع

 تت

 ور وو ووو ووو و واو اوال

 ريبملا
 ءافلأ نيئالث وحن غلب ىذلا هشيجب ريسلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ذخأ - 1

 ناك امو ءفلخت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راس املف بيرلا لهأو نيقفانملا عم ىبأ نب هللا دبع هعبتو
 .هلوقب هرانأ امك «هلمعب بيرلا ريثيل نينمؤملا لذخيل الإ هفلخت مث هريس

 :قرانصنالا ةملم: نب مخيم ةزوتملا ةنيذلملا ىلع عت
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 03 ا وات ووسع رورو ساو ووو ودل
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 ملسو هيلع هللا ملص نيسنلا مئاخ ' ة ا
 5 . 4 هم موب
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 ؛ةرجهلا موي عئادولا ىلع هب هفلخ ام هبشت هذه نأ رهظيو «هلهأ ىف بلاط ىبأ نب ىلع فلخو
 رمأ دعب هل نوكي نأ ىلعل ناك امو ؛هلهأو هلهأ ىلع موقيل هلهأ نم الجر راتخاف ؛ةديعب تناك ةقشلا نأل
 نم نيذلا نيقفانملا نكلو «ةدرجملا ةعاطلا هيلع لب ءهرمأ نم ةريخلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 فلحخ ام :اولاق ءالصأ ةحيحص ريغ ةلاق اوعاشأ - ةبحألاب ةميمنلاب اوعسيو داسفإلاو «بيرلا اوريثي نأ مهنأش
 .هنم اففختو هل الاقثتسا الإ بلاط ىبَأ نب ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 قحل ىتح جرخ مث ؛هحالس هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع ذخأ ءكلذ ىف لوقلا نم اورثكأ املف
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءاولاق امب هربخأف فرجلاب لزان وهو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 ىنم نوكت نأ ىضرت الفأ ءكلهأو ىلهأ ىف عجراف ىئارو ال كتفلخ ىنكلو ءاوبذك ١ : ملسو هيلع

 .ىسلايطلا دوادوبأو ملسمو ىراخبلا ثيدحلا اذه ىور ( ىذعب ىبنال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب

 داهجلا ناديم نوكي نأ هسفن ىلع رثكتسا دهاجا ايلع نأ هنع ىلاعت هللا ىضر دمحأ مامإلا ىورو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلل لاقف ءراتبلا هفيس لمحي الو ىقبي نأ ءفلختلا اهيف رثك ةوزغ ىفو ءاعستم
 نوراه ةلزنمب ىنم نوكت نأ ىضرت امأ ىلع اي: لاقف ! نايبصلاو ءاسنلا ىف ىنفلخت ال هللا لوسر اي 9 ملسو
 .( ىدعب ىبن ال هنأ الإ ىسوه نم

 ال مهنأل جورخلا ىف نوقباستي اوناك نيقتملا نينمْؤملا نإف ءاذه ىلع نم رظتنملا ناك اذه نإو
 ءارحصلا ىف ريسي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلاو مهيلهأ نيب ةحار ىف اوقبي نأ مهسفنأل نوضري
 .حفاللا رحلا ثيح

 ؛بيطر وج ىف امهجوز عم انوكتل ءاملا امهشيرع لوح اتشر دق ناتيبرع نانأرمأ هلو ةمئيحخ وبأ لعق
 ةمئيخ وبأو .رحلاو حيرلاو حضلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نوكي :١ لاق كلذ ىأر املف
 ةدحاو شيرع لخدأ ال هللاو ءفصنلاب اذه ام ءميقم هلاح ىف ءانسح ةأرماو أيهم ناكمو «دراب لظ ىف
 ةباحصلا ضعب هنع فلخأو ؛« اداز ىلائيهف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب قحلأ ىتح ءامكنم
 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لصو ىتح عرسأو ؛هل احضان لحخراو ؛هلهأ ىف

 ريغ كي نإو ءمكب هللا هقحليسف ريخ هيف نكي نإف «هوعد :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيف «نالفذ فلخت

 .هريعب هب مولتو ءرذ وبأ فلخت ليق ىتح «هنم هللا انحارأ دف كلذ

 ؛ريعبلا كرتو لزن ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر قحلي نأ ديري وهو «رذ ىبأ ريعب أطبأ الو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بكر براق ىتح ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ايشام ففختو



 ىلص هللا لوسر لاف قيرطلا ىلع شام لجر اذه هللا لوسر اي :لاقف «نيملسملا نم رظان رظنف ؛ملسو
 ىلص هللا لوسر لاقف رذوبأ هللاو وه هللا لوسر اي اولاق سانلا هلمأت املف (رذ ابأ نك 0: ملسو هيلع ىلاعت هللا
 .( هلحو ثعبيو ءهذحو توميو هلذحو ىشمي رذ ابأ هللا محري) :ملسو هيلع ىلاعت هللا

 نب هّللا دبع ءارحصلا ىف ذ هب رثع ىتح اديحو تامف ؛ةذبرلا ىلإ نامثع هافن دقو ءرذ بأ تام دقو

 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر قدص لاقو «هاكبو «هنفدف ؛دوعسم

 ءرجحلاب رم دقلو ءاهب رمف «دومثو داع راثأ ثيح نإ ةيمالسإ ةلحر ةوزغلا هله تناك دقلو

 تويب اولخدت ال :لاق مث ؛هتلحار ثحتساو ههجو ىلع هبوث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىجسف
 ,راثآلاب رابتعالا ىلإ وعدي وهف مهباصأ ام لثم مكبيصي نأ نم افوخ ؛نوكاب متنأو الإ ءمهسفنأ اوملظ نيذلا .

 .لدت ام ىلإ رظن ريغ نم موسرلاب فاوطتلا درجمب ال
 هللا لوسر ىلإ اوكشف « ؛مهتلغ هب نور ءام الو ديدش شطع مهباصأ نورئاس نونمؤملا امنيبو

 ءءام ةءولمم ةباحس هللا لسرأف «ىقستساو مالسلاو ةالصلا هيلع اعدف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 .ءاملا ىلإ مهتجاح دنع مهيوري ءام مهعم اولمتحاو « (سانلا ىوتراو ءاهتلومح تَلأو «ترطمأف

 سانلا ضعب ثعبو اهناكم نع ربخأف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةقان تلض دقلو
 نيذلا نونمؤملاو ءاهتدشو ءارحصلا ءاوأل ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىضم دقو ءاهودجوف

 00 لودشيو (هنونواعي هلوح مهو باعصلا نوبكري «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرلو هلل اوحصن

 نم نورخسيو نومكهتي لب «فلاوخلا عم اونوكي نأب نوفتكي ال نوقفانم مهنم اوفلخت نيذلا ضعب ناكو
 اة دراي هلام لل رعي نيرا ني ةدم نورد وأو نيلع لافدألا للم نا
 .ابيهرتو افاجرإ كلذ نولوقي لابحلاب نينرقم ادغ مكب اننأكل هّللاو ءبرعلا لاتقك رفصألا ىنب دالج

 ضوخن انك امنإ لئاق لوقب نورذتعي هيل ونأف ءاولاق ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا غلب دقلو
 .( "5 : ةبوتلا ١ «بعلنو ضوخن انك امنإ نلوقيل مهتلأس نئلو ) : ىلاعت هللا لاقف «بعلنو

 ءانركذ ىذلا اذهو ءاوصلخأو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرلو هلل اوحصن نيذلارمأ كلذ ناك

 هلوسرو هللا رمأ اهيف ققحتي ىتلا ةياغلا ىلإ اواصيل رافقتلاو ىفايغلا نوعطقي كئئوأو ءدوعقلاب اوضر نيذلا نأش
 .نيملاس اوداعو نيملاس اولصو دقو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ص1 يايا رورو عبربوببروودرروووودووووبدودع
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 ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر لوصو
 هتبطخو كوبت ىلإ

 ماشلا ضرأ نم كوبت ىلإ ناميإلا شيجب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لصو -
 ؛ىراصنلا صعب عم ةمذ دوفع لقع لقو فدل نامورلا 7 نم ' أدنج دجي 00 هنأل ا 7 مل

 ةوبنلا ةمكح اهيف ةبطخ ىَقلَأو ءكانه ةلخن راوجب فقو 7 لصو امدنع هنأ ركذن نآلاو
 ىضر دمحأ مامإلا اهاور «قالخألا ىف بطخلا عمجأ ىهو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا قلخو
 : ةياورلا صن اذهو «هنع ىلاعت هللا

 : لاققف ةلخن ىلإ هرهظ دنسم وهو ؛سانلا بطخ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ىلع هللا ليبس ىف لمع الجر سانلا ريخ نم نإ «سانلا رشو سانلا ريخب مكربخأ نأ نوبخ الأ
 أرقي ائيرج ارجاف الجر سانلا رش نم نإو «توما هينأي ىتح همدق ىلع وأ هريعب رهظ ىلع وأ ؛هسرف رهظ
 .هنم ءيش ىلإ ىوعري ال هللا باتك

 هيلع ىنثأو يلاعت هللا دمحف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوس حبصأ م هدنسب ىقهييبلا ورود
 : لاق مث هلهأ وه امب

 للملا ريخو «ىوقتلا ةملك ارعلا قثوأو ؛ىلاعت هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإف دعب امأ «سانلا اهيأ
 ءنآرقلا اذه صصقلا نسحأو «ىلاعت هللا ركذ ثيدحلا فرشأو ؛دمحم ةنس نئسلا ريخو ؛ميهاربإ ةلم

 ؛ءادهشلا لتق توملا فرشأو «ءايبنألا ىده ىدهلا نسحأو ءاهتاثدحم رومألا رشو ءاهمزاوع رومألا ريخو
 ىمع ىمعلا رشو ؛عبتا ام ىدهلا ريخو عفن ام لامعألا ريخو ؛ىدهلا دعب لالضلا ىمعلا ىمعأو
 رضحي نيح ةرذعملا رشو «ىهلأو رثك امم ريخ ىفكو لق امو ؛ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو ؛بلقلا
 ىلاعت هللا ركذي ال نم سانلا نمو ءاربد الإ ةعمجلا ىنأي ال نم سانلا نمو ؛ةمايقلا موي ةمادنلا رشو «توملا
 ةمكحلا سأرو «ىوقتلا دازلا ريخو سفنلا ىنغ ىنغلا ريخو «بوذكلا ناسللا اياطخلا مظعأ نمو ءارجه الإ

 ؛ةيلهاجلا لمع نم ةحاينلاو ءرفكلا نم بايترالاو ءنيقيلا بولقلا ىف رقو ام ريخو ؛لجو زع هّللا ةفاخم
 رشو «نونجلا نم ةبعش بابشلاو «ناطيشلا لئابح ءاسنلاو «مثإلا عامج رمخلاو «سيلبإ نم رعشلاو
 ىلإ مكدحأ ريصي امنإو «هريغب ظعو نم ديعسلاو «ميتيلا لام لكأ لكأملا رشو ءابرلا بسك بساكلا
 («قوسف نمؤملا بابسو «بيرق تأ وه أم لكو (همتاوخ لمعلا كالمو ءةرخآلا ىلإ رمألاو «عرذأ عضوم
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 ىلاعت هللا ىلع ىلأتي نمو ءهمد ةمرحك هلام ةمرحو ؛هللا ةيصعم نم همحل لكأو ءرفك نمؤملا لاتقو

 ةيزرلا ىلع ربصي نمو «هللا هرجأي مظكي نمو «هنع هللا فعي فعي نمو ؛هل رفغي هرفغتسي نمو «هبذكي
 مهللا ءهللا هبذعي هللا صعي نمو «هل هللا فعضي ربصي نمو «هب هللا عمسي ةعمسلا غتبي نمو ؛هّللا هضوعي

 اذه ( مكلو ىل هللا رفغتسأ ءاثالث اهلاق «ىتمألو ىل رفغا مهللا «ىتمألو ىل رفغا مهللا «ىتمألو ىل رفغا

 ىفو ةراكن هيف بيرغ ثيدح اذه :ريثك نبا ظفاحلا هيف لاق نكلو «ىقهيبلا هاور ةبطخلا هذهب ثيدحلا
 .باوصلاب ملعأ هللاو ءفعض هدانسإ

 نأل ءهانركذو هدانسإ ىف فعضلا هيف ناكو ةراكنلا هيف تناك ىذلا وه اذكه اعمتجم هتياور لعلو
 ائيدح نكت مل نإ تاعئار مكح هلكو هدرفمب اهنم دحاو لك ؛ةراكن اهيف نوكي نأ نكمي ال هءازجأ

 نأ انل سيلو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهب فصتا ىذلا ملكلا عماوج نم اهئازجأ ىف ىهف احيحص
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإف «لقي مل ام هنع لوقنو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكن

 . (رانلا نم هدعقم ًاوبتيلف ءادمعتم ىلع بذك نم ٠ : رتاوتم هبش وأ رتاوتم ثيدح ىف هنع لقن ملسو

 .هّللا دنع ملعلاو هعسي ام انعسي هنإو «ىقهيبلا ظفاحلا هلقن امك مالكلا اذه انلقن انكلو

 ىلإ بهذ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأل ؛ةيبرح ةكرعم كوبت ىف دجم مل - 4

 تايطعأ رفاوتتل هب قبس «ماع قزر شيجلا اذه ىلع مورلا رصيق قفنأو ءاشيج نوعمجي مهنأ ملع امل مورلا
 نإو نامورلا ىف لتقلا ةرثكب ةتؤم هتزه دقو ءناك امك برعلا ىلع هذوفنو هتدارإ ضرفيل كلذو ءدنجلا

 نيدلا اذه ىلع ىراصنلا كئلوأ ىضقي ىكلو «هوعبتي نأ اوفاخو ءارارف سيل اباحسنا ةوبنلا شيج بحسنا

 . لقألا ىلع ماشلا ىف ةينامورلا ةلودلا ضوقي ىذلا «ديدجلا

 هيلإ ءاج دقو «هيلإ ءيجي هنإ لب «ةرونملا ةنيدملا ىف رظتنيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نكي ملو

 ةثالث مامأ فلأ ىتئام ناك ىذلا هشيج قاذ دقو ؛هااوقو لقره كلذ ملع املف «داهشتسالا ديري شيج ىف
 ؛ةتم ىف ناك امك بارعألا نم ماشلا لوح نمب نيعتسي نأ عطتسي مل هنأ رهظيو «ءاقللا ىف ددرت فالآ

 نم نكي ملو ءابرح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا قلي ملف «نيملسملا قلي ملو ؛هعمج ضف كلذلو
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا صتقاو « نيرساخ مهرابدأ ىلع اودتراف نامورلا هللا بهرأ نأ الإ كوبتل ةجيتن
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 رسوب رج وترويج صصص جب مو وحج وح حوحو ح وح وج وح وح بج حوحو ج وحجب جوت جوع عج جوج توج جوج جوج سرج جرح جوجو جوجو حا جا جوج جر حجج جرجا وبنحو حو حو بوو جوج جو جوجو جحا جوج ضو جو جويا حوحو ب جيو جريج سو حج جونو وي حو ووو

 ؛مهيلإ ةماسأ شيج لاسرإب ىصوأ 000 ىذلا نيدلا ىف ةنتفلا عنم نم دبال ناكو
 .هنولذخي وأ املسم نوملسي ال ناميإلا لهأ نأ مهملعيل

 لقت ال ىرخأ جئاتن كانه تناك دقف ءاهانرك ذ ىتلا ةروصلا هذه الإ ةيبرح جئاتن ةمث نكت مل اذإو

 .اهيلع ديزت لب ةيبرحلا جئاتنلا نع اهراثأ

 نم ماشلا مخاتت ىتلا ةيبرعلا لئابقلا لاوحأ ملع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ : اهلوأ
 ًاعبت نامورلل كلذ دعب نم اونوكي اليكل ةيمالسإلا ةزعلا حور اهلهأ سوفن ىف ىقلأو «برعلا ءارحص

 نونيهتسي كلذبو ؛هئاقل نم اورف نامورلا نأ مهيريلو بنج ىف ةكوش اونوكيو برعلا مهفويسب لوبرضي
 ةعقاو ىف ناك امك «ةيمالسإلا فويسلاب مهوبرضيو «نامورلا نم أولانيل اودعتسيو ؛ مهذوفن اوقزميو «نامورلاب

 .دعب نم كومريلا

 عناملا لفو ؛ عباتلا رثكف («ناسغ 3 نيب ماشلا ىف ددرتت تذخأ مالسإلا ةملك نإ : اهينا

 ال ىذلا حضاولا قحلا نيدو هللا نيد هنأل ضرألا كلت ىف مالسإلل لبقتسملا نأ برعلا كئلوأ ملعو
 'ء ةعقاو تناك كلذل ؛نامورلا نورصاني ال كلذبو ( هيناعم ىف ءاوتلا ال ىذلا ميقتسملا نيدلا هنأو (هيف لالض

 .هب نامورلا نونواعي اهيف رود برعلل نكي ملو «نيملسملاو نامورلا نيب ماشلا ىف كومريلا
 ءاربك ىدل ةيمالسإلا قئاقحلا تزيمتو ىراصنلا عم ىقالتي ذخأ ىمالسإلا ركفلا نأ : اهثلا

 بهذت ايارسلا صضعب تناكو «ةندهلا لقع ناك ملسي مل نمو ؛همالسإ هَل ناك مهنم ملسأ نمو ؛ ىراصنلا

 .ماشلا نم ةبيرقلا ضرألا ىف

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل رصيق ةبتاكم ؛ىراصنلاو «مالسإلا ءيدابم نيب لاصتالا زربأ لعلو
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 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ رصيق باتك
 ثعيي مل نأ دعب اباتك رصيق هيلإ ثعب كوبتب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لزن ال - 6

 اذه ىلإ هثعبأ ناسللا ىبرع ثيدحلل اظفاح الجر ىل عدا: لاق مورلا رصيق نأ دمحأ مامإلا ىور ءاشيج

 عفدف لجرلاب ءيجف ( ةندهلا مايأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هثعب ىذلا ىأ ) هباتك باوجب لجرلا

 ءاباتك ىلإ لقره عفدف ىنءاج لوقي وهف ؛هيلإ دنسي باتكلا نع لوقلاو «ىتخونتلا لجرلا مساو ؛باتكلا هيلإ
 ىف رظنيلف ءاثالث هنم ىل ظفحاف ؛هثيلح نم تعمس امف ؛لجرلا اذه ىلإ اذه ىباتكب بهذا :لاقف

 ا يح ا عر

 وه اذإف ءاذ وه اه :ليف ؟ مكبحاص نيأ :تلقف ءاكوبت تثج ىتح هباتكب تقلطناف : لجرلا لاق

 00 وب يودي ب اوما سعب وو

 ال كنإ 9 : لاقو كحضف ؛مهيِلِإ عجرأ ىتح . دنع اد م ا :تلق

 (هك صصقلا) «نيدتهملاب ملعأ وهو ,عءعاشي نم ىدهي هللا نكلو تببحأ نم ىدهت

 . اهكسأف ةفيحصب كبحاص ىلإ تبتكو ؛هكلم قزمو ؛هقزم هللاو ىرسك ىلإ تبتك ىنإ خونت خ١

 اهب ىناصوأ ىتلا ثالثلا ىدحإ هذه تلق . ريخ شيعلا ىف مادام اسأب هنم نودجي ال سانلا لازي نلو

 «هراسي نع الجر ةفيحصلا لوان هنإ مث «ىفيس بنج ىف هتبثف «ىتبعج نم امهس تذخأف ؛ىبحاص

اتك ىف اذإف «ةيواعم : اولاق ؟ مكل أرقي ىذلا مكباتك بحاص نم : :تلق
 ةنج ىلإ ىنوعدت ١ ىبحاص ب

 ليللا نيأف هللا ناحبس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف «رانلا نيأف «ضرألاو تاومسلا اهضرع

 ىباتك ةءارق نم غرف نأ املف «ىفيس دلج ىف هتيقلأف ؛يتبعج نم امهس تذخأف :لاق ؟ راهنلا ءاج اذإ

ولسرم رفس انإ ' اهب كانزوج ةزئ :ثاح انلنع تدجو ولف « لوسرل كنإو ءاقح كل نإ لاق
 لجر هادانف : لاق ؛ن

لق «يرجح ىف اهعضوف ؛ةيروفص ةلحب وه اذإف هلحر حتفف «هزيجأ انأ سانلا ةفئاط نم
 بحاص نم : : ت

 | ىتف لاقف٠ ؛ لجرلا اذه لزني مكيأ: ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق مث نامشع ىل ليق ؟ ةزئاجلا

 | ىلص هللا لوسسر ىئدان سلجلا ةفئاط نم تجرخأ اذإ ىتح هعم تمقو ىراصنأل ماقق انأ : راصنألا نم

 تنك ىذلا ىسلجم ىف سلجمب امئاق تنك ىتح ؛ىوهأ تلبقأف «خونت اخأ اي ملسو هيلع ىلاعت هللا

انأ اذإف هرهظ ىف تلجف هب ترمأ امل ضما انهاه : :لاقف «هرهظ نع هتوبح لحف هيدي نيب
 ىف ةوبنلا متاخب 

 . ( فتكلا نوضغ عضوم
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 اهنأ ليق ىتلا فاعضلا ىف بتكي ملو ؛هدنسم ىف لبنح نب دمحأ م امإلا ثيدحلا اذه ةياورب درفنا

 مامإلا هب درفت سأب ال هدانسإو «بيرغ ثيدح اذه» ريثك نب ظفاحلا هيف لاقو ءدنسملا ىف تيصحأ
 . (دمحأ

 اننإو ءاقدص نوكي نأ ةقثلا ربخ ىف لصألا نأل لبقت تافثلا رابخأو «هيف نعطم ال ربخلا م ادامو

 ؛ىراصنلا دنع امب مالسإلا قئافح تشنلا ىذلا ىركفلا لاصتالا كلذ وب تناك ! نأ ررقن اذهب

 . ماهوألا تفشتو ماهفألا تحلصأو

 دقو «ىسايسلاو ىركفلا لاصتالا ناك دقف «ريثك ريخب ىتأ كوبت ىلإ لوصولا نإ انلق - 7
 الوبق هقدص ىلإ انكرو ؛هيف ام انلقو «كوبت ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو لقره ةبتاكم ريخ ركذ
 . تاقثلا رابخأل

 ةنحي همساو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ىنأ ةليأ كلم نأ وهو ءاروهشم اربخ ركذن نآلاو
 هوطعأف «حرذأو ءابرج لهأ هانأو «ةيزجلا هاطعأو ' ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر حلاصف «ةبؤر نبا

 ع يا دل

 ةليأ لهأو ةبؤر نب ةنحيل هللا لوسر ىبنلا لمحمو هللا نم ةنمأ هذه «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءماشلا لهأ نم مهعم ناك نمو « ىبنلا دمحم ةمذو «ىلاعت هللا ةمذ مهل رحبلاواربلا ىف مهترايسو# مهنفس

 يم اعأ نيب هو هن ود لم وبال هل نح مهم ثدحأ نس حبا أو نمل أ

 رحب وأ رب نم هنوديري اقيرط الو هنوديري ءام اوعنمي نأ لحي ال هنأو (سانلا

 لهأ ىلع رصقي ال وهف «صخي الو ؛معي ادهع ةليأ بحاص ىطعأ ىذلا دهعلا اذه نأ ىرنو

 لا 00 ل

 يل ع اومرتلا اذ ؛ امج ءالؤه ىلع ىرسي ةمذلا

 .ييربل مكياج ووو

 . هيلإ نودغي برعلا ىراصن رثكأ ذخأ دق نوكي دهعلا كلذبو
٠9 
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 هللا لوسر امهل نذأ وأ «ةنسح نب ليبحرشو ءتلصلا نب مهج ىلإ حلصلا اذه لثم بتكو

 ا وو وي واو

 هصن اذهو ؛ ا ا

 و هوو وي هدا يوما ىلاعت هللا

 :.نيملسلا نم مهيلإ أجل نمو «نيملسملا ىلإ ناسحإلاو ءحصنلاب ليفك مهيلع ىلاعت هللا

 ندملعلا ذو ملسلاب ةصاخلا دوقعلا دقعي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك اذكهو

كش الو ؛م السالل ةاعد رايدلا كلت ىف نوريسي نيملسملل لبسلا دهمو «ىراصنلاو
 نم ةجيتن هذه نأ 

 نكران نو ايلف نال ناس يدويا اراد ايعنلا ع لن أ جئاتنلا مظعأ

 . ملسو هيلع اال ىلا ايا وة هللا ل حا

 ىلإ ايارسلا لسرأ لب كوبت ىف وهو ءاهدقعي دوقعلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فتكي ملو
 ' .مهملاسي«كوبت نم ةييرقلا ةيلامشلا لئابقلا

 ةمود رديكا ىلإ دلاخ ةيرس
ةمود ىلع اكلم ناك «ةنانك نم «كلملا ديع نب رديكأ ىلإ لسرأ - 161

 لقو ؛اينارصن ناكو 

 نك نينا :ىقهيبلا لاقو «لدنجلا ة ةمود ىه ةمودو « سراف ةئامعب !رأو لورشع ةيرسلا هذه ىف ناك

 5 بارعألا س أ ار ىلع دلاخ ناكو «قيدصلا ركبوبأ مهس ا أر ىلعو «نيرجاهملا نم

 هدجتس كنإ) : دلاخل لاق. ةيرسلا هذه لسرأ امدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأو

 ..رومالا نم جلاب ىتعي ال ريمأ هنأ ىلغ لذي اذهو غ زقبلا ليبضب

لذ ناكر ؛نيعلا رظنمب هنم راصو ؛هنصح نم اند ىتح دلاخ جرخ
 'ةنايغ ةريشم هليل يف ك

 اذه لثم تير له: هتأرما هل تلاقتف . .رصقلا باب اهنورقب كح رقبلا تنابو ءهنأرما هعمو هللحطس ىلع وهو

 نأ لبق مهركام هنأ ليقو ؛هسرفب لزن ذئدنع دحأ ال: :لاق ؟ هذه كرحي نمف تلاق .هللاو ال : لاق ءطق

 . لزني

 . مهمواقي ذخأ هنأل «هاخأ اولتقو هتذخأف ةاضقيب ىلاعت هللا

 راكان لاط طلاع لالالا للطن لا طلال الطوال نلاسسلل لانا نازل نختار نللللارالازاكلااازاط ا ارولالاوبالاطلاتالةبواطتلا لالا اذالااا !؟ةرانتطووزوا انللنيلنللا
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 0 اليورو ووو ووو ووو وو ووو ووو دلو و ظا

 لوسر ىلإ هب ثعبيل دلاخ هملتساف بهذلاب صوخم جابيد هيلع ءميعن ىف كاف هفرم اذه ردبكأو
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 ؛مهيديأب هنوسملي اولعجو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باحصأ جابيدلا عار دقو
 ميعن نم وه ىذلا بوثلا اذهب مهنانتفا نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهتفل دقو «نوبجعتيو
 ىذلاوف ءاذه نم نوبجعنُأ ١ مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «ةرخآلا ميعن ىلإ مهوعدي لخأو ىغطي ىذلا ايندلا
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دقع دقو « اذه نم نسحأ ةنجلا ىف ذاعم نب دعس ليدانمل هديب ىسفن
 . ةيزجلا هيلإ مدقي نأ ىلع هدقع رديكأ عم

 نم نكي امهمو . 0 ةثامعبرأو فو ةئامعبرأو (ريعب افلأ رديكأ عم ناك هنأ ىدقاولا ىور دقلو
 هليبس ىلحخ ام هنأ رهظيو «هتيرق ىلإ داعو هليبس ىلخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإف ةياورلا هذه ةحص
 هللا ىلص ىبنلل ركذي امو .ىدقاولا ركذ امك «ةمذلا ىلع هعم نمو وه نوكيف ؛ةمذلا ساسأ ىلع الإ
 اهنورقب تقد اهنأل هتداطصا ىتلا ىه رقبلا تناك ةعقوملا هذه ىف «رقبلا داطصي ناك هنأ ملسو هيلع ىلاعت
 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا وفع ناك مث «دلاخ شيج هداطصاف ؛هنصح ىلعأ نم لزنف «بابلا

 ىلع ةليأ بحاص ةنحي تلمح ىتلا ىه همالستساو رديكأ ىلإ دلاخ ةيرس نأ ىقهيبلا ةياور ىفو
 .ةمذلا دقع هعم هدقعو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ءيجلا

 كوبت نم نيملسملا ةددع
 ءاهتياهنو ءاهتياغو اهبل ىه مالسإلا ىلإ ةوعدلا تناك «ةكرابم ةوزغ كوبت ةوزغ تناك -

 ىف هرون ىرسي ذخأو «ميلاقألا هذه ىف برعلا هب سنأتساو «ةيبرعلا دالبلا لامش ىف اهب مالسإلا رشن دقف
 مالسإلا نيب ةهجاوم نم عقاوملا نوكت ىتح هحتفل نيملسلا شويجل اديهمت ناك امث «هتاذ ماشلا

 . مالسإلا مساب اوزغ ذإ ؛ماشلا برع مهنمو «برعلاو ؛نامورلاو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ماقأ قاحسإ نبا لوقيو «ةرونملا ةنيدملا ىلإ كلذ دعب ىبنلا داع دقو

 . ةرونملا ةنيدملا ىلإ الفاق فرصنا مث ءاهزواجي مل ةليل ةرشع عضب ملسو

 دقو فا اياهذ رفصلا ةلم اهيف لخدت ال ةليل ةرشع عضب كوبتب ةماقإلا ةلم نأ اله نم مهفيو

 ءديصلاو فرتلا الإ مهمهي ناك ام سان تاوطس لازأو «ةمذ دوقع دقعو ؛سانلا ةدملا هذه ىف فلأ
 ؛ةديدشلا تدتشا اذإ مهنم ةوق مهل نوكت اليكل نامورلل ةبقاصملا ىضارألا ىلإ مالسإلا ةوعد لصوأو
 . مهدالب ىف نيملسملا ةئتف لوزتل مورلاو نيملسملا نيب برحلا تماقو

 ا ا التم
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 كلذ نإو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دي ىلع ةداعلل قراوخ عوجرلا ىف مهو تثاح دقو
 انيب هلاحرتو هلح ىف ناك امثيحو «هرياستو ةوبنلا لئالد هعبتت «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتايح ىف ريثكل

كو ةلمر ءارحض ضرألاو «ردان ءاملاو ءديدش شطعلاو «ريسي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 ىف نا

 ىقتسي نأ نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىهنف «عفترم نم اليلق ردحني لشو نم جرخي ءام قيرطلا
 . ةثالث ىلإ نيبكاروأ ابكار الإ ىقسي ال ذإ ءهوقتساف «سان هنم ىقتساف « لصي نأ لبق هنم

 عضو مث «هوقتسا نيذلا ىلع اعدف ءام دجي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا هيلإ ءاج املف

 ىلاعت هللا وعدي نأ ءاش ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اعدو 6 عفترملا ناكملا  لشولا تحت هدي

 اوقتساو سانلا برشف «قعاوصلا سحك اسح هل نإ ام :قاحسإ نبا هفصو ىف لوقيو .قرخناف هيلإ اعراض

 ظ .ىداولا

اتنثا هنم قثبناف رجحلا برضف هموقل ىقستسا ذإ ىسوم لاحك لاحلا اذه نإو
 لاق دقف ءانيع ةرشع 

 ترجفناف ءرجحلا كاصعب برضا انلقف ءهموقل ىسوم ىقستسا ذإ9: كلذ ىف ىلاعت هللا

 اوثعت الو هللا قزر نم اوبرشاو اولك ؛مهبرشم سانأ لك ملع دق ءانيع ةرشع اتنثأ هنم

 . (59 : ةرقبلا) «نيدسفم ضرألا ىف

لع ىلاعت هللا ىلص دمحم هيلإ لصوو ءهاصعب ىسوم هيلإ لصو ةوبنلا عبن اهنإ
 دقف ؛هديب ملسو هي

 سحك سح هل راصو «قرخناف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم اعدف اليلق رطقي ضرألا زشن ىأر

 . قاحسإ نبا لاق امك «قعاوصلا

 هدوم

 : اتيمو ايح هدنح طهعري تئاقلا

 مهنأل ءاهدلو ىلع مألا ونت امك مهيلع ونحي هدنجل ابحم نوكي نأ بجي دئاقلا نإ - 9

 ءازج الف «ةحارلاو ءدلولاو لهألا نيكرات ءالام نيرخدم ريغ «ىلاعت هللا ليبس ىف مهسفنأ نيمدقم اوجرخ
 . ايندلا ىف ميركتلا رهاظمو ةرخآلا ىف هللا ةنج الإ مهل

 ىتح هموق مالسإلا ليبس ىف مواق «ناميإلا قداص انمؤم ناكو «قيرطلا ىف ةازغلا لحأ تام دقو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دمحم هنفد ىلوتف تام دق «نيداجبلا وذ هللا دبع وه مكلذ ؛هبوث هوعزان

 هللا دبع نع ايوار لوقي وهف قاحسإ نبال ةملكلا كرتنلو ءامهنع هللا ىضر رمعو «ركب وبأ هاريزوو ملسو

 كوبت ةوزغ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم انأو «ليللا فوج نم تمق ٠ :لاق دوعسم نبا
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 ركيوبأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ذإف هير ظْأ اهتعبناف «ركسعملا ةيحان ىف ران نم ةلعش ترف
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرو «هل اورفح دق مه اذإو ؛تام دق ىنزملا نيداجبلا رذ هللا دبع اذإو رمعو
 : لاق هقشب هأيه املف ؛هيلإ هايلدف ءامكاخأ يلإ ايندأ لوقي وهو ؛هنايلدي رمعو ركب وبأو ؛هترفح ىف ملسو
 هذه بحاص تنك ىنتيل اي: دوعسم نب هللا دبع لوقيف . ( هنع ضراف . هنع ايضار تيسمأ ىنإ مهللا»
 . ةرفحلا

 نم هموق هعنميف مالسإلا ىلإ عزني ناك هنأ نيداجبلا ىذب هتيمست ببس ىف ماشه نبا لوقيو
 مهنم برهف ؛ىفاجلا ظيلغلا ءاسكلا داجبلاو «هريغ هيلع سيل داجب ىف هوكرت ىتح ؛هيلع نوقيضيو ؛كلذ
 داجبلا قش ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم ايبرق ناك املف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ
 . كلذل نيداجبلا وذ هل ليقف ءرخالاب لمتشاو ؛دحاوب رزتئأف «نينثأ

 بائذلل مهكرتي ال «نيدهاجملل دهاجما نيمألا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ميركت ىلإ رظنأ
 . امارك ءادفلا ىلع اومدقيل 'مهايحم ىف مهمركي امك «مهنامب ىف مهمركي لب ؛مهشونت

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيبنل ىلاعت هللا ةمصع
 لعفت مل نإو ؛كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأي ١ : ىلاعت هللا لاق - "6

 هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلاف 537 : ةدئاملا) «سانلا نم كمصعي هللاو ؛هتلاسر تغلب امف
 مث ءامهنيي امو ةرونمل ةنيدملا ىلإ ةمركملا ةكم نم ءارحصلا ءاوأل ىف لقتني «ىنيال ةوعدلا ىلع بئاد ملسو
 نمو ؛مهعبتي نمو ؛نامورلا ىلع ةيهلإلا ةلاسرلاب اخماش ماشلا ضرأ ىف نوكيل ىراحصلاو ىفايفلا زواجتي
 نمف «ءادرجلا هذه نم ناكم لك ىف ءوسلا هب نوديري نيذلا نم همصاع ىلاعت هللا نكي مل اذإف «عضخي
 . رابجلا ىوقلا ىلاعت هللا ريغ مصاعلا نوكي

 «نينمؤملا اولذخيل مهنم ةفئاط ةرونملا ةنيدملا عجرو ؛نيقفانملا ضعب مالسإلا شيج ىلإ للست دقل
 ةصرفلا مهيلع ىلاعت هللا توفق «كرتعملا ىف وأ هريسلا ىف ةصرفلا اهل تحنس اذإ لذختل ىرخأ تيقبو
 . امئاد اهلاثمأ نوزهتني ىتلا

 مومس اهيف نوثفني لاتق ةكرعم نكت ملو ؛ةقداص ةيمالسإ ةياعد ىلإ تلوختو ؛كوبت رومأ تمت الو
 مالسو نمأو رسي ىف وهو ؛ةرسعلا شيجب اعجار ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اودجوو ؛ةميزهلاو ددرتلا
 ىف ةيلاع ةبقع نم هوحرطي نأ نيلواحم اوركمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلاب اورمتثا نانئمطاو
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 . مكل عسوأ هنإف «ىداولا نطب لأي نأ مكنم ءاش نم: لاقو «ىداولا نطب ىف اوريسي نأ دنجلا رمأ ملسو

 نيذلا الإ ىداولا نطب شيجلا لكو نوملسملا ذخأو «ةبقعلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هّللا لوسر ذخأو

 «هب اوركم ام اوذفنيل ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهذخأ ىتلا ةبقعلا اوذخأ دققف ءرشلا اوتيبو ءاورمتتا

 . نيركاملاريخ هّلاو ءاركم ىلاعت هللا ركمو ءاركم اوركمو
 . ثيبخلا مهركم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ملعدقل 2

 قبرط نم هسفنل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هذخنا امو كلذ اوملع امل نيقفانملا كئلوأ نإ

ودارأ ىذلا مثلتلا كلذب اوفرعف ءاوفرعي اليكل مههوجو اوفخأف ؛ اومثلتو أودعتسا
 مهفشكف «هب اورتتسي نأ ا

 . هب نوملسملا

قوف نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اوحرطي نأ وهو « ميظع رمأب اومه دق
 رمأف . ةبقعلا 

 همامأ ايشمي نأو «ناميلا نب ةفيذحو ءرساي نب رامع همزالي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 . اهقوسب ةفيذح رمأو «ةقانلا مامزب رساي نب رامع ذخأي نأ ىلع

 زكو اوعمس نأ ءهعم نمو وه هريس ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر انيبو
 نيذلا كئلوأ

 ملع نأ دعب ءاسح نوديري ذام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا كردأ دقو «مهيلع اهعفدتو «مهبئاكرل ورم

 . نوديري ام نوكر دم مهنأ اونظو ءاوملعي نأ ريغ نم مهءارو اوراس دقو ؛هللا نم مهتاينب

 رصبأو ؛مهدري نأ ةبادلا قوسي ىذلا وهو «ةفيذح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رمأو

 ىف مهرش نم مالسلاو ةالصلا هيلع هعقوتي ام ادبو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر بضغ ةفيذح

 . نجبأ هعمو «ةفيذح عجرف «ههجو

 موقلا رصبأو ءابرض نجما اههوجو ىف اهبرضف مهلحاور هوجو لبقتساو ؛نيمثلم ةفيذح مهأر

 اوعزف نيرمأتملا نكلو ؛ءاوهلا رورحوأ ؛ «سمشلا رح ماثللاب ىقتي «رفاسملا لعف كلذ نأ نطو «نومثلم مهو

 دق هرمأ نأ نظي امدنع برطضي هنأ ذإ اهيف عرشبو ةميرج ديري نم نأش مهل ىلاعت هللا عازفإب اوبرطضاو

 . عجارتيو اهميمتت نم عزفيف «فشك
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 هللا لطبأو ىداولا نطب ىف سانلا طسو ىف جامدنالا ىلإ نورمأتملا نومشللا كنلوأ عرسأ كلذلو

 لوسرلا هل لاق ؛هكردأ املف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةفيذح عجر كلذ دعب
 مث ءاهالعأباووتسا ىتح ارعرسأف «رامع اي شماو ؛ةفيذح اي ةلحارلا برضا :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ”. سانلا نورظتني مهو . ةبقعلا نم اوجرخ كلذ دعب

 هلسرأو ءبهذا ةقانلا قوسي ناك ىذلا وهو ةفيذحل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق
 لوسرلا لاق - مهرمأ فشكنا هنأ هب نيبتو «مهعم نمو مهيلإ بهذف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننللا

 ؟ ادحأ بكرلا ءالؤه نم تفرع له :هل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 .كومثلم مهو مهتيشغ دق «ليللا ةملظ تناكو «نالفو «نالف ةلحار تفرع ةفيذح لاق

 . اودارأ امو بكرلا نأش ناك ام مهتملع له : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق

 . اهنم ىنوحرط ةبقعلا ىلإ تعلط اذإ ىتح «ىئارو اوريسيل اوركم مهنإف لاق هللا لوسر ايال : لاق
 ىف هدي عضو دق أدمحم نإ :اولوقي نأ «سانلا ثدحتي نأ هركأ :لاق ' مهقانعأ برص نذإ :لاق

 . (لتقلاب ىأ ) هباحصأ

 ىنربخأ دق هللا نإ :لاق هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع ةصقتلا هذه ىف قاحسإ نبا لوقيو
 باطخلاو)قلطناف ,حبصلا هجو دنع ىلاعت هللا ءاش نإ مهب ربخأسو ؛مهئابأ ءامسأ) ؛مهئامسأب
 نيب مالك كلذ ىفو هربخأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنإ :اولاق ءمهعمجاف تحبصأ اذإ ىتح (ةفيذحل
 .ةاورلا

 مهو ؛مهءامسأ ركذي الأب ةفيذح ىصوأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإف نكي امهمو
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رس اذه ناكو ؛نيقفانمل ءامسأب ملعلا هدنع ةفيذح ناك :ليقو «نوقفانم
 نإف ؛هعم ةفيذح لاح اوفرعت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دعب دحأ تام اذإ هنإ : ليق ىتح..هيلإ هرسأ
 . . هرمأ نم بير ىف اوناك هيلع لصي مل نإو ؛قفانم ريغ انمؤم هوملع هيلع ىلص ةفيذح أوأر
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 رارسصلا دجسم

 قوف نم هوحرطيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب اورمتثا نيذلا كئلوأ نم ناك - ١

 هللا ىلص ىبنلا رفس لبق هءاشنإ اوركذ دقو «رارضلا دجسم اوأشنأ نم «مهبولق ىف مهعم اوقتلا نموأ ةمقلا

 . هعم اوجرخي نأ عيمجلا وعديو «لحاورلاو ةقفنلا عمجيو « شيجلا زهجي وهو ؛ملسو هيلع ىلاعت

 انينب دق انإ ءهللا لوسر اي:اولاقف «لاحلا هذه ىف وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ىلإ اوءاج

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءهيف ىلصنف انيتأت نأ بحن انإو «ةيئاشلا ةريطملا ةليللاو «ةجاحلاو ةلعلا ىذل ادجسم

 . هيف مكل انياصل ىلاعت هللا ءاش نإ انمدق ولو «لغش لاحو ءرفس حانج ىلع ىنإ

 اذه ربخ ءاج ةعاس وحن ةرونملا ةنيدملا نيبو هنيب نطوم ( ناوأ ىذب ) وهو ؛هتدوع ىف وه امنيبو

 اوذختا نيذلاوذ هونب نمو هئانب ىف ىلاعتو هناحبس لوقي ذإ ميركلا نآرقلا هيف لزنو ءءامسلا نم دجسملا

 «لبق نم هلوسرو هللا براح نمل اداصرإو «نينمؤملا نيب اقيرفتو ارفكو ارارض ادجسم

 دجسمل ءادبأ هيف مقت ال *نوبذاكل مهنإ دهشي هللاو «ىنسحلا الإ اندرأ نإ نفلحيلو

 | هللاو ءاورهطتي نأ نوبحي لاجر هيف «هيف موقت نأ قح موي لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ

 | سسأ نم مأ ريخ ناوضرو هللا نم ىوقت ىلع هناينب سسأ نمفأ *نيرهطملا بحي

 ١ *نيملاظلا موقلا ىدهي ال هّللاو ؛منهج ران ىف هب راهناف ءراه فرج افش ىلع هناينب

 | 2« ميكح ميلع هللاو مهبولق عطقت نأ الإ مهبولق ىف ةيبر اونب ىذلا مهناينب لازي ال
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 ظ . رودصلا ىفخت امو نيعألا ةثئاخ ملعي ىذلا بويغلا مالع دنع نم ميكحلا لوقلا كلذ لزن

 | جررخلاو سوألا نم اونوكي نأ الإ راصنألا نم اوسيلو نيقفانملا نم ةفئاط هانب ىذلا نأ حضاولا

 ١ ءاورصنو اووأ نيذلا هللا راصنأ نم اونوكي نأ نكمي الو ءجرزخلا ىلإ مهنم ريثك ىمتني نوقفانملا ناك ىذلا
 ظ ظ . ةصاصخ مهب ناك ولو ؛مهسفنأ ىلع نورثؤي نيذلا

 | نومزالي نيذلا نين اوراضيل هوذختا امنإ هلال مهتنعب ىتلا ثعاوبلا ىف ةحضاو ةميركلاةيآل
 | ىوقت ىلع تسسسأ ىتلا ؛هريغو ءابقك اهانب ىتلا دجاسملاو هدجسم ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 ٠ ءاهيف ءوسلاو نتفلا ثبو ءمهتعامج قرفيام جيورتب نيملسملا قيرفت كلذب نوديري مهنإ ءناوضرو هللا نم

 ظ . مههعم نورمنأي نمو «هلوسرو ىلاعت هللا براحي نم اوبقرتبو هيف اودصرتيلو

 5 ا: ثلاثلا ءزجلا



 نمو ةوق نم متعطتسا ام اودعتساو ءمكدجسم اونبا ١ مالسإلا ىف اولخدي مل نيذلا ضعب لاق دقلو
 : ( هباحصأو ادمحم جرخأف «مورلا نم هدنجب ىتأف «مورلا رصيق ىلإ بهاذ ىنإف ءحالس

 عمجي ءزهجتي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ناك ءانبلا نأ نم حضاو ئيسلا دصقملا اذه نإو
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مازهنأ وهو «نونمتي ام نوعقوتي اوناك دقو «كوبت ىلإ باهذلل عومجلا
 اذه ىلإ اقلطنا لاقف هتباحص نم نينثا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اعد كلذلو ؛نامورلا مامأ هشيجو
 رظنا ؛هبحاصل امهدحأ لاقف فوع نب ملاس ىنب اينأ ىتح نيعرسم اجرخف ؛هاقرحاو هامدهاف ملاظلا دجسملا

 .هنع اوقرفتف ءهامدهو هاقرحف «هلهأ هيفو هالخد ىتح نادتشي اجرخخ مث ءاران هيف العشأف

 ام مهنع بهذو ؛مالسإلا شيج عم اوقتلي نأ نع نامورلا لذاخت دقف ؛مهنظ هللا بيخ دقلو
 دالج نوعيطتسي ال نيملسملا نأ مهناسل ىلع ءاج ذإ مهقافن نم ثعبنم مالك نم هيف نوئدحتي اوناك

 .يلاعت هلل مهسفنأ اومدق نيذلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم لاجر فخي ملو مورلا فاخخ دقف ؛مورل ظ

 اوفلخ نيذلا ةثالثلا
 كوبت ىلإ جورخلا دنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهاعد نيذلا نونمؤملا مسقنا - 5

 : ماسقأ ةثالث ىلإ |
 نولتاقي ةنجلا مهل نأب هلل مهسفنأ اورش نيذلا «ىلوألا مالسإلا ةوق مهو ءاهرهظأو ماسقألا لوأو ظ
 مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا مهو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم باهذلل اومدقت نيذلا مهو «نولتقيو ظ
 دعب نم ةرسعلا ةعاس ىف هوعبتا نيذلا راصنألاو نيرجاهملاو ىبنلا ىلع هللا بات دقل) |
 . :/1١17( ةبوتلا) <« ميحر فوءر مهب هنإ مهيلع بات مل مهنم قيرف بولق غيزي داك ام |
 مهنمو ؛نوقفانم مهنمو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع اوفلخت ةعامج : ىناثلا مسفلاو ئ
 هنودفي نيذلا ناميإلا ءايوقأ نم اسيل مهلاوحأ لك ىفو ,فعضو ءروخ هيف نم مهنمو ؛ناميإلا ءافعض |
 ظ . مهتحارو  مهلاومأو مهسفنأب |
 لاقو ؛ةلاحم ال بذاك مهضعبو ؛مهراذتعا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لبقو اورذتعا كنلوأو ظ
 اونوكي نأب اوضر ؛ءاينغأ مهو كنونذأتسي نيذلا ىلع ليبسلا امنإ ) : ىلاعتو هناحبس مهيف '
 متعجر اذإ مكيلإ نورذتعي *نوملعي ال مهف ؛مهبولف ىلع هللا عبطو فلاوخلا عم '
  مكلمع هللا ىريسو ؛مكرابخأ نم هللا انأبن دق ءمكل نمؤن نل اورذتعت ال لق ءمهيل] |
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 نوفلحيس «*نولمعت متنك امب مككبنيف ؛ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ لودرت مث هلوسرو

 منهج مهارأمو سجر مهنإ مهنع اوضرعأت «مهنع اوضرعتل مهيلإ متبلقنا اذإ مكل هللاب
 ال هللا نإف مهنع اوضرت نإف مهنع اوضرتل مكل نوفلحي *نوبسكي اوناك امب ءازج

 .(51: 973- ةبوتلا) ؟نيقسافلا موقلا نع ىضري

 ءاج مث «نيتعكر ىلصف دجسملاب أدب ةرونملا ةنيدملا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لخد امدنع

 ام الو «نوقفني ام نودجي نيذلاو ؛ةمالسلاو ةوقلا لهأ ىلع الإ نوكي ال ىذلا جورخلا اذه مهفيلكت

 ىلع الو ءافعضلا ىلع سيل) : هتاملك تلاعت هلوقب جرحلا مهنع طقسأ دق ىلاعت هللاف ؛مهلمحي

 4 4 ةبوتلا) 2. جرح نوقفني ام نودجي ال نيذلا ىلع الو ىضرملا

 نورذتعي هيلإ اوقفطو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل راذتعالاب اومدقت ءاينغألا نورداقتلا نوقابلاو

 ؛هورهظأ ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلل لوسر مهنم لبقف ءالجر نينامثو ةعضب اوناكو هل نوفلحيو

 ىضر نإ هنأ ملعي وهو «ىلاعت هللا ىلإ مهرئارس لكوو ؛مهعيابو «مهتينالع لبق قاحسإ نبا لوقي امكو
 «رهاظلاب الإ مكحي الأب رومأم هنكلو «ىلاعتو هناحبس هللا مهنع ىضري ال ءمهنع

 : دقف ءرهاظلا لبق اذإو

 . نطابلا نيس ىف نوريسي

رذعم ريغ نم اوفلخت مهنكلو «ىلاعت هلل مهنيد اوصلخأ نم - ثلاثلا مسقلا
 بذكلا اوضتري ملو «ة

 هللا لوسر ىلع اوبذكي نأ نع مهريصقتب اوفرتعي نأ مهل ريخو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع

لإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهدعي مل «ةثالث ءالؤهو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ءايوقأ نم ا

 | دعبي ساسحإو «ىتقو فعض مهيف بلغ وأ زيهجتلا ةعاس ىف دوعقلا ىف مهاوه بلغ نكلو ؛ناميإلا

 | ىلع هللا عبط نيذلا كئلوأك اهيلع عبطي مل ءبولق مهيف نكلو «فلاوخلا عم اونوكي نأ اوضرف ؛ةقشل

 ظ . مهبولق

صقملا مثإلا ىناور اهيلع نرت مل ىتلا بولقلا هذهل ىسفن جالع نم دبال ناك كلذل
 ناك نإو ءدو

 «ىوهلا نع قطني امو : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هأر ىذلا جالعلا كلذ ناكو «هوكردأ دف ريصقت

 .«ربصلا مهديوعتو ؛مهسوفن ظاقيإل كلذو ؛مهترجاهمو ؛مهنع ضارعإلاب كلذو «ىحوي ىحو الإ وه نإ
 ١ أقل ءاهييذهتو سفنلل ةيبرت نوكت اهنأل «ةعباتتم اموي نيتسس موصلاب ةرافكلا هبشت ةبوقعلا هذه تناكو

 ال نأ اونظو ؛مهسفنأ مهيلع تقاضو «تبحر امب ضرألا مهيلع تقاض اموي نيسمخ نونمؤملا مهنع

 . هيلإ الإ ىلاعت هللا نم أجلم
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 أمو ؛هسفن جلاوخب ثدحم ىذلا ىلإ نيملسملا ةلماعم نعو مهسوفن نعو مهنع ثيدحلا كرتنلو

 :كلام نب بعك وهو ديرف ربص نم هيف ناك امو هاقلت
 مث ءبضغملا مسبت هل مسبت 9 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلع ملس املف ؛ ؛كلام نب بعك ءاج ١

 . « كرهظ تعتبا دق نكت ملأ ! كفلخ ام :لاقف . هيدي نيب تسلج ىتح ىشمأ تئجف :لاق
 . رذعب هطخس نم جرخأس نأ تيأرل ايندلا لهأ نم كريغ دنع تسلج ول ىنإ ؛هللاو ىلب :تلقف

 هللا نكشويل ىلع ىضرت بذك ثيدح مويلا كتئدح نإ تملع دقل هللاو ىنكلو ءالدج تيطعأ دلو
 ام هّللاو ىنع هللا وفع هيف وجرأل ىنإ يلع هيف دج قدص ثيدح كتثدح نئلو ' ىلع كطخسي نأ ىلاعت
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف « كنع تفلخت نيح رسيأ الو ىنم ىوقأ طق تنك ام هللاو ءرذع نم ىل ناك
 ىنب نم لاجر ناكو ءتمقف ؛كيف ىلاعت هللا ىضقي ىتح « ءمقف قدص دف اذه امأ :ملسو هيلع ىلاعت
 نوكت الأ تزجع دقلو ءاذه لبق ابنذ تبنذأ تنك كانملع ام هللاو «ىل اولاقف ىنوبنؤي ىنوعبتاف «ةملس
 رافغتسا كبنذ كيفاك ناك دقف «نوفلخلا هيلإ رذتعا امب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل ترذتعا
 مث ىسفن بذكأف «عجرأ نأ تدرأ ىتح «ىننوبنؤي اولازام هللاوف «كل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هّللا لوسر
 ليق ىذلا لثم امهل ليقف ؛تلق ام لثم الاق نالجر معن : اولاق ؟ دحأ ىعم اذه ىقل له : مهل تلق
 ادهش نيحلاص نيلجر ىل اوركذف ؛ةيمأ نب لالهو ؛يرماعلا عيبرلا نب ةرارم اولاق ءامه نم تلققف «كل
 اهيأ انمالك نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىهنو «ىل اركذ نيح تيضرف ؛ةوسأ امهف ءاردب
 ؛فرعأ ىتلاب ىه امف «ضرألا ىل تركنت ىتح انل اوريغتو سانلا انبنتجاف ؛هنع فلخت نم نيب نم ةثالثلا
 0 نايكيي امهتويب ىف ادعقو اناكتساف ىابحاص امأف .. ةليل نيسمخ كلذ ىلع انثبلف
 ىتآو ؛دحأ ىنملكي الو «قاوسألا ىف فوطأو نيملسملا عم ةالصلا دهشأو جرخأ تنكف «مهدلجأو

 له ىسفن ىف لوقأف ؛ةالصلا دعب هسلجم ىف وهو ؛هيلع ملسأف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 ىلإ لبقأ ىتالص ىلع تلبقأ اذإف ءرظنلا هقراسأف «هنم ابيرق سلجأ مث ال مأ ىلع مالسلا دري هيتفش كرح
 رادج تروست ىتح تيشم ؛نيملسملا ةوفج نم كلذ ىلع لاط اذإ ىتح « ىنع ضرعأ هوحن تفتلا اذإ

 ابأ اي تلقف مالسلا ىلع در ام هللاوف ؛هيلع تملسف « ىلإ سانلا ب بحأو ىمع نبا وهو ؛ةداتق ىبأ طئاح
 ؛هتلشنل هل تدعف ءتكسف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرو هللا بحأ ىنملعت له ؛ هللا كدشنأ ةداتق
 انأ انيبف ءرادجلا تروست ىتح تيلوتو ىانيع تضافف ؛ ؛ملعأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرو هللا: لاقف
 ا و مدق نمم ماشلا طابنأ نم ىطبن اذإو ة ةرونملا ةئيدملا قوسب ىشمأ
 لال ناس اوااب نيا إذ راحل تو روح ناك نع ثا

 نكيليلتليل
 الللنلنلللا

 ةلسنو هيلعردللا لص نييبتلا هتاخ حل
 كالا



 انب قحلاف ةعيضم الو «ناوه رادب هللا كلعجي ملو ؛كافاج كبحاص نأ ىنغلب هنإف دعب امأ ١

 نم ةليل نوعبرأ تضم ىتح اهترجسف رونتلا تمميتف «ءالبلا نم اضيأ اذهو :اهنأرق امل تلقف (كساون

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نإ : لوقيف ىنيتأي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لور لوسر ذإ ةيسمخلا

 ىلِإ لسرأو .اهبرقت الو اهلزتعا نكلو ال : لاق . اذام مأ ءاهقلطأ تلقف ءاسنلا لزتعت نأ كرمأي ملسو هيلع

كت لهف .مداخ هل سيل عئاض خيش ةيمأ نب لاله نإ هللا لوسر اي: تلاقف ةيمأ نب لاله ةأرما تءاجف
 هر

 ناك ذنم ىكبي لاز ام هللاو «ءيش ىلإ ةكرح هب ام هنإ هللاو : تلاق . كبرقي ال نكلو ءال: لاق همدخأ نأ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تنذأتسا ول ىلهأ ضعب ىل لاقف : بعك لاق ءاذه هموي ىلإ هرمأ نم

 هللا لوسر اهيف نذأتسأ ال هللاو : تلقف . همدخت نأ ةيمأ نب لاله ةأرمال نذأ امك :كنأرما ىف ملسو

 انأو ءاهيف هتنذأتسا اذإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لوقي ام ىردن امو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىهن نيح نم نوسمحت انل تناك اذإ ىتح لايل رشع كلذ دعب تثيلو ؛باش لجر

 سلاج انأ امنيب ءانتويب نم تيب حطس ىلع ةليل نيسمخ حبص رجفلا ةالص تيلص املف «ملسو هيلع

 تعمس تبحر امب ضرَألا انيلع تقاضو ىسفن ىلع تقاض دق :ىلاعت هللا ركذ ىف لاحلا ىلع

 ؛ يلاعت هللا جرف ءاج دق نأ تفرعف ءادجاس تررخف «رشبأ كلام نب بعك اي :هتوص ىلعأب خراص توص

 سانلا بهذف «رجفلا ىلص نيح ءانيلع ىلاعت هللا ةبوتب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هل نذأو

 : ( نيرشبتسم ىابحاص ىلبق بهذو ءاننورشبي

 لوسرلا هل لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ بهذو مهتثتهت لبقي ملف سانلا هأنه
 هل لاق كمأ كتدلو ذنم كيلع رمي موي ريخب رشبأ لمكمل ىبرملا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ميركل

 هللا ىلص هلوسرلو ىلاعت هللا هجول ةقدص هلام لك نم جرخو ؛بذهتو «لجرلا سفن تفص

 مئانغلا نم همهس ىقبأف «كلام ضعب قبأ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا هل لاقف ملسو هيلع ىلاعت

 ظ . ربيخ ىف نوملسملا اهيلع ىلوتسا ىتلا

 ىلص ىبنلا عم مهتبوت لوبق ركذب ضرألا ىف اوفلخت نيذلا كئلوأ ىلاعتو هناحبس هللا صخ دقلو

 : ىبنلا ىلع هللا بات دقل انولت امك ىلاعت لاقف راصنألاو نيرجاهملا عم ملسو هيلع ىلاعت هللا

 قيرف بولق غيزي داك ام دعب نم ةرسعلا ةعاس ىف هوعبتا نيذلا راصنألاو نيرجاهملاو
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 اذإ ىتح اوفلخ نيذلا ةثالفلا ىلعو «ميحر فوءر مهب هنإ مهيلع بات مث (مهنم

 نم أجلم ال نأ اونظو : مهسفنأ مهيلع تقفاضو «تبحر امب ضرألا مهيلع تفاض
 اوقتا ءاونمآ نيذلا اهيأي *ميحرلا باوتلا وه هللا نا اوبوتيل مهيلع بات مل «هيلإ الإ هللا
 . -/١١7 :11١4( ةبوتلا) «نيقداصلا عم اونوكو هللا

 «تلز ىتلا ةمدانلا ةبئاتلا سفنلا ثيدح هنأل «هلوط عم كلام نب بعك ثيدح انركذ - ه7
 هلل لذ دقل ءالد تثروأ ةعاط نم ريخ الذ تئروأ ةلز نإ : ةيفوصلا لوقي امكو ؛للزلا دعب مدنلا ثيدحو
 . هلوسرو هللا ءاضرإ ىلإ هكر ةماوللا سفنلاب سحأ هنأل ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرو

 امو ءريمض زخوب اهنم ةينآ لك ىف سحبو ءاهتاعاس لك ىف هللا ركذي ةليل نيسمخخ ثكم دقو

 رونتلا ىلإ ءيجيو «ىرخأ ةبكن اهاريف «قحتلي نأ بلطي ناسغ كلم نم باطخخ ءيجيو .هسفن رباصي وهو
 : نيرمأ ىلع لدت ةصقلا هذه نإو ءاذكهو ؛هيف هرجسيل

 ىف هري مل اريخ هيبحاصو لجرلا اذه ىف ىأر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل نأ : امهلوأ
 ىف ضرب ملو ( هتحفص ىدبأ دّقف اله امأ ؛ناميإلا فاعضو «كوقفانم مهنمو اورذتعا نيذلا نم امهريغ

 بلقو رهاط فقوم وهف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكي نأ ديري الو «راذتعالاب هفقوم
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرو هللا هيلع بوتي الو «لوزي نأ نكمي «ليلق نرد هب قلع نكلو «رهاط

 ىف قداصلا نموملاب قيلت حوصن ةبوت هنم نوكت نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ديريو «نردلا اذه هيفو

 راصو ؛نانثا فكتعاف «فاكتعالا ىلع ةثالثلا تلمح ىلا ةعطاقلا تناك ىتح ؛ ىلاعت هللا ىلإ اهيف افرصنم
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نلعأ ىتح ؛هلهأو هباحصأ نيب ببرغلا وهف «مهنيب سيل هنأكو «سانلا نيب ثلاثلا
 . مهتبوت لوبق ملسو هيلع

 ىسفنلا عيجشتلا سملتي هريغ عم فلنأيل قلخ ناسنإلا نأ ربخلا هيلع لدي ىذلا : ىناثلا رمألا
 راكنتسالا نإو :سانلا نع ردصت ىتلا حراوجلاو لاعفألاو لاوقألا رهاظمو ,هوجولا حمالمو «تارظن نم

 ىبلقلا راكنتسالاب نونيهتسي نيذلاف «رارشألل ةبسنلاب تابوقعلا هلعفت الام رايخألا سوفن ىف لعفي ىسفنلا
 مل نإف هناسلبف «عطتسي مل نإف هديب هريغيلف اركنم مكنم ىأر نم ١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق ىف

 1 2110011111 ل يات ١ ض1 ا فعلا .

 ملسو هبلع هللا نيببنلا مئاخ
 املا
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 دبي ملو حراوجلاو هوجولا ىف أدب ايبلق اراكنتسا الإ ةثالغلا ءالؤه باقع ناك امو « لوئطخم ( هبلقبف عطتسي

 .لوقلا ىف
 شبن نأ - انل حصي الف «هعابتا انيلع بجي ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هنس ىذلا اذه نإو

 ىلص ىبنلا ناك اذإو ؛مولتف مهرئامض كلذ ريثي نأ ىسع هنأل ماثآلا نوبكتري نيذلا الو «رارشألا هوجو ىف

 اذإو «نامزلا اذه رارشأ عم هلعفن الذأ «مهبولق باصأر يسي نردل ةثالث عم كلذ لعف دق ملسو هيلع ىلاعت هللا

 «لعفلاب مهنواعن مل نإو ءمهعم نيرئاس كلذ انلعجيو ءمهلمع لمعي مل نإو ؛مهتعيش نم لجرلا لعجي

 هسجسملا ةدمع'اب مهسفنأ اوطبر ةعبس

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ اوبهذ نيذلا ةثالثلا كئلوأ مهنم لعل ءاوفلخت ةرشع اوناك - 4

 قيفرلل ناك امو ؛ىلاعت هللا ىلإ رئارسلا كرتيو ءاهتينالع لبقي نيفلختملل راذعألا ىلإ عمتسي وهو ملسو

 شتفي ال هنال «نطب ام هلل كرتيو «ةينالعلا لبقي نأ الإ بلقلا ظفل سيلو ناسللا ظفل لبق ىذلا رهاطلا

 ظ . بولقلا نع
 نأل ليبس الو ءانل رذع ال نولوقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ اوبهذ ةثالثلا كيلوأ نإ

 رضلا لازاو مهسوفن بذهو ؛مهبولق رهطو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهقدصف ؛كيلع بذكن
 . اهريثأت ىف ةيوقلا اهرهاظ ىف ةنيهلا ةبوقعلا كلتب

 ارءاج لب راذتعالا نوفني اوبهذي ملو ءمهل رذع ال هنأل «نيرذتعم اوبهذي مل نورخآ ةعبس نكلو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهأر املف «ىوبنلا دجسملا ىراوسب مهسفنأ اوَقثوأف :مهسفنأب مهسفنأ اوبقاعو

 اي كنع اوفلخت هل باحصأو ةبابل وبأ اذه :اولاق ؟ىراوسلاب مهسفنأ نوقثوملا ءالؤه نم : لاق ملسو هيلع

 ىلص لوسرلا لاقف «مهرذعبو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهقلطي ىتح مهسفنأ اوقئوأ هللا لوسر
 ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هللا نوكي ىتح ءمهرذعأ الو مهقلطأ ال هللاب مسقأ انأو ءملسو هيلع ىلاعت هلل

 انسفنأ قلطن ال نحنو : اولاق كلذ مهفلب املف «نيملسملا عم وزغلا نع اوفلختو «ىنع اوبغر ؛مهقلطأ

 نورخأو) مهيف لزن ليقو «ىلاعت هللا رمأب قاثولا عنمو ءمهحارس قلطأف ءانقلطي ىذلا وه هللا نوكي ىتح
 نإ «,مهيلع بوتي نأ هللا ىسع ءائيس رخآو ءاحلاص المع ارطلخ ؛مهبونذب اوفرتعا

 مهقلطأو «مهقاثو كفف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لسرأ 29١7 : ةبوتلا) (ويحر روفغ هللا

 . مهرذعو
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 هللا ىلص هللا لوسر نع هب اوفلخت ىذلا مهريصقتل ريفكت هيف مهسفنأب هولعف ام نأ اودجي ملو
 : اولاقو «مهلاومأ لكب اوقدصتف ءرانلا ءاما ءيفطي امك بونذلا ءيفطت ةقدصلا نأ اورو «ملسو هيلع ىلاعت
 نأ ترمأ ام 9 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق انل رفغتساو ءانع اهب قدصنف انلاومأ هذه هللا لوسر اي
 ءاهب مهيكرتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم لخخ ) مهيف ىلاعت هلوق لزن ليقف « مكلاومأ ذخأ
 . 1١( : ةبوتلا) «ميلع عيمس هللاو مهل نكس كتالص نإ مهيلع لصو

 مهو «سانلا داعبإب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهرهطي ملو ءهسفن ريهطت ىف ذخأ مسق اذه
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع فلختلا ىف ريصقتلاب هنم اروعش ارذع لحتني نأ ىبأ «دحاو قيرف
 . ةئيطخ نوكي داكي ميسج أطخ ىف اوعقو كلذب مهنإو

 : لاق ءانركذ امث ابيرق ماسقأ ةعبرأ مهركذف «نيفلخما ماسقأ هنع ىلاعت هللا ىضر ريثك نبا ركذ دقلو
 : ماسقأ ةعبرأ كوبت ةوزغ نع نوفلختملا ناك ١»

 ١ - موتكم مأ نباو ةملس نب دمحمو ؛بلاط ىبأ نب ىلعك نوروجأم نورومأم .

 ١ - نوءاكبلا مهو نولقملاو ءىضرملاو ءافعضلا مهو ؛نوروذعمو .

 . نوروكذملا هباحصأو «ةبابل وبأو «ةثالثلا مهو نوبنذم ةاصعو -

 . نوقفانملا مهو ءنومومذم نومولم نورخأو -
 نكلو ؛ميسقتلا اذه ىلع ريثك نب ظفاحلا قفاونو ؛ميركلا نآرقلا ىف ماسقألا هذه انركذ دقو

 . نيئطخم نيرصقم مهيمسن نكلو «نيبنذم هباحصأو ةبابل ابأ ىمسن ال
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم نيذلا سوفنل رابتخا اهيف تاوزغ رخخآ تناك ىتلا كوبت ةوزغ نأ قحلا ىفو

 نييذلا ءايوقألا ادب ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم اوناك نيذلا لاوحأ اهيف تدب دقف ؛ملسو هيلع
 نيرمأتمو مهريس ىف نيلذخمو «مهجورخب نيلذخم هومزال نيذلا.نوقفانملا ادبو ؛هرمأ نع الإ نوردصي ال
 ظ . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لايتغا نوديري

 دقو «نيقيلا ةوقو ناميإلا مهصقني ال ناك نإو ؛ةدشلا ىف ةباجتسالاو ةمهلا مهصقني نيذلا ادبو
 ؛ العلا لبقي ىوقلا هسجلاو ءمهسفنأ اوجلاعو ؛هبر رمأب ًايسفن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهجلاع
 . ىلاعت هللا مهبساحي هيف مه ام ىلإ مهكرت لب ءاوفلخت نم مهريغ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جلاعي ملو
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 دوس نسلا

 ؛كوبت ةوزغ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ دوفولا تءاج عساتلا ماعلا ىف -

  ةيمالسإلا ةوعدلا تمع دقو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهازغ ةوزغ رخآ اهنإ «ةريسلا باتك لوقيو

 لخدي امو «مالسإلا قيرط ىف نوريسي نيددرتمو ؛نيرفاكو «نيبيجم نيب برعلا راصو ةيبرعلا دالبلا
 امنإو ؛قاحسإ نبا لاق دقو اهركذ مدقت ىرخأ دوفوو ءاوملسأ نمم دوفو تءاج دقو ؛مهبولق ناميإلا

  «مرحلاو تييبا لهأو ءمهتادهو سانلا مامإ اوناك «شبرق نم ىحلا اذه رمأ اهمالسإب صبرتت برعلا تناك

 تبصن ىتلا ىه شبرق تناكو . كلذ نوركني ال «برعلا ةداقو ؛ميهاربإ نب ليعامسإ دلو حبرصو
 «شيرق هل تنادو «ةمركملا ةكم تحتتنفا املف «هفالخو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل برحلا

 «هتوادع الو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر برحب مهل ةقاط ال هنأ برعلا تفرع مالسإلا اهخودو

 اذإ) :ىلاعت هللا لوقي جو لك نم هيلإ نوبرضي ( اجاوفأ ١ : لجو رع لاق امك هّللا نيد ىف اولخدف

 دمحب حبسف * اجاوفأ هللا نيد ىف نولخدي سانلا تيأرو *حتفلاو هللا رصن ءاج

 . اباوت ناك هنإ هرفغتساو «كنيد نم رهظ ام ىلع هللا دمحاف ىأ «اباوت ناك هنإ هرفغتساو «كبر

 ىبن وهف مهيلع رهظ نإ هنإف هموقو هوكرتا نولوقيف «حتفلا لبق مهمالسإب مولتت برعلا تناك لاق دقو

 .مهمالسإب موق لك رداب حتفلا ةعقاو تناك املف ءقداص

 سانلا بولقل احتف ناك لب ءطققف اهتيسدق اهل ةنيدمل احتف نكي مل ةمركملا ةكم حتف نأ اذه ىدؤمو

 ءامعزلا ةمقن ةلازإ لب ءمالسإلا ىلع شيرقل اهاركإ حتفلا نكي ملو ؛عبت شيرقل مه ذإ ؛مالسإلا وحن
 لقعلا هنأ ملع هنأل «مالسإلا ىلع مدقي ناك مهنم ريبكلا نإ ىتح ءحضاولا حيرصلا قحلا نيبتو «ءاربكلاو

 نم ةظحل رخأ ىلإ هل ناوخإ نم هعم ناك نمو لهج ىبُأ نب ةمركع مالسإ ىف انيأر امك «قحلا هو
 ْ . هتمواقم

 ةرباصملا ءبع لمحو ؛ءالب ءالبلاو هللا نيد ىف لخد نم نيب زيبمتلا بجي كلذ عم نكلو

 «فيسلا اولمحو ؛هّللا ليبس ىف اودهاج نيذلا مهو ؛ءازهتسالاو مكهتلاو «ةمركملا ةكم ىف ىذألا ىلع

 دهم وأ ةمركملا ةكم تحتفو غلب ام مالسإلا غلب ىتح ءاهوعابو مهسفنأ اورتشا نيذلا مهو ءاولتقو اولتاقو
 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا عم ءبعلا اولمحو اولخد نيذلا نيب ةقرفتلا بجي «ةيبيدحلاب حتفلل

 «حتفلا لبق نم قفنأ نم ىوتسي ال ) : ىلاعتو كرابت هللا لوقي اذلو ءدعب نم اوءاج نيذلا نيبو
 «ىنسحلا هللا دعو الكو اولتاقو دعب نم اوقفنأ نيذلا نم ةجرد مظعأ كتلوأ «لئاقو

 . ٠١( : ديدحلا)

 ااا الالم طاطا ملال اطر لل الانامل مالطا لالالالا الالات لالالالا الاانا
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 متت ةباب/ا/

9 

 00 2222 22221200 ا ١ك 7 5 11713132ذ د ذة ذةذةزةي2ي6060600084ط

 م٠

 ااا اا م م ممم ا

 ب



 ووو كوكو حو حزم جوج حج بوت وحاب جروح جر جو حوت جوع جوج جروح بوتر وج وجوب جب جروح وج وت سوح وج جا حج سو وياج جوج اوت نو و جاو حو وح وو وح ع

 0 سوبر جرو وو ووو بوو لو بوو لا نس

 هدوفو دعي نمم حتفلا نمز نيدفاولا ءالؤه نم قباسلا نيب زييمتلا بجيف :ريثك نبا كلذ ىف لوقيو
 هل قباسلاك كلذ ىف سيل نكلو ؛ىنسحو اريخ ىلاعت هللا دعو نمم حتفلا دعب مهل قحاللا نيبو ؛ةرجه

 . ةليضفلاو نامزلا ىف

 ىلاعت هللا نأل ةيبيدحلا حاصب تس ةنس ناك ميركلا نآرقلا هب ءاج ىذلا حتفلا نأ ىرن نحنو
 سانلا لخد لقو ؛مالسلا ةوقو برحلا ةوق نيب قرف هنأل «كلذك ناك دقو ءاحتف ةيبيدحلا حلص ىمس

 هباتك ىف ىلاعت هللا رق نيذلا مه ةيبيدحلا حلص لبق اوناك نيذلاو «مالسإلا ىف اجاوفأ ةيييدحلا حلص دعب
 هللا نوعيابي امنإ كنوعيابي نيذلا نإ ١ : ىلاعت هلوق ىف هنع اوضرو مهنع ىضر نيذلا مهنأ «ميركلا
 هيلع دهاع امب ىفوأ نمو هسفن ىلع ثكني امنإف ثكن نمف «مهيديأ قوف هللا دب
 . 2٠١ :حتفلا> «اميظع ارجأ هيتؤيسف ءهللا

 ملعف ةرجشلا تحخ كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا ىضر دقل ) : ىلاعتو هناحبس لاقو
 . :1١8( حتفلا) © ابيرق احتف مهباثأو «مهيلع ةنيكسلا لزنأف ءمهبولق ىف ام

 صاعلا نب ورمع سيلف ؛مهلثم سيل مهدعب ءاج نمو ؛ ؛حتفلا لبق نم اوقفنأ نيذلا مه ءالؤه
 ( مهريعو ؛حارجلا نب رماع ةليبع ىبأو ؛ ماوعلا نب ريبزلاو هللا ديبع نب ةحلطو «بلاط 5 نب ىلعك

 «بيرغ مالسإلاو داهجلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم اوماقو ىنسحلاب اوقبس نيذلا مه ءالؤه
 فاعضأ حتفلاو ةيبيدحلا دعب وهلا نيذلا ناك كلذلو ؛مالسإلا ىف لوخدلا دق ب لعب نما 0

 ةسسزم دسنو

 لوخد نأ ىلع لدي تقولا كلذ ىف هئيجمو ؛ حتفلا لبقو ةيبيدحلا دنع دفولا اذه ءاج - 161
 . كوبتو ةمركملا ةكم حتف دعب ام ىلإ دتماو «ةيبيدحلا دعب ناك اجاوفأ هللا نيد ىف سانلا

 ةنس بجر ىف كلذ نأ ىورو ءرضم نم ةئامعبرأب ةنبزم دفو ناك رضم نم دفو لوأ نأ ىور
 نم ةرشع هعمو «مهس دبع نب ىعازخ ةنيزم نم دفو نم لوأ نإ اولاقو «نيرجاهم اوءاج دقو «سمخ
 نط امك مهني مل مهي عجر لو دق الإ ىلع ملسو هيلع ىلع لاى هلا لور ع هو
 . هنع اورخخأت ذإ مهيف

 ةنيدملا ىلإ ةرجهلا باب قلغأ نأ دعبو «هيف مالسإلا اشف نأ دعب اوءاج ةئامعبرألا كئاوأ نأ رهظيو
 . (مكلاومأ ىلإ اوعجراف متنك ثيح نورجاهم متنأ ٠١ :لاقف ءاهلك ةيبرعلا دالبلا م السالا رمعي نأ ديرأو «ةرونملا
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 مالسإ نع عياب ىذلا ةعازخ دفو ناك امنإ ءسمحخ ةنس مودقلا نأب نمزلا نييعت نوكي كلذبو
 كلذو مهدالب ىف مالسإلل ةاعد اوثكمي نأ ىأرف «ةئامعبرأ كلذ دعب ءاج مث ءاوملسأ دق اونوكي ملو ؛هموق

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإو «حتفلا دعب وأ ةيبيدحلا دعب كلذو ؛مهدنع نوملسملا رثاكت نأ دعب

 . داز مهعم نكي مل ذإرمتلا نم ماعطلاب ءالؤه دوز

 نب ةنيبع مهيلإ لسرأف «ةعازخ ىلع ءادتعالاب اومه امدنع ميمت ىنب رابخأ نم انركذو 1

 ىف تارجحلا ءارو نم اولاقو «كلذل اوءاجف ءايابس ىبسو «ىرسأ مهنم رسأف ءالجر نيسمخ ىف نصح
 ال مهرثكأ تارجحلا ءارو نم كنوداني نيذلا نإ ١ : ىلاعت لاف ءدمحم اي انيلإ جرخأ :ةوفج

 در دقو .(0:4 -تارجحلا) «مهل اريخ ناكل مهيلإ جرخت ىتح اوربص مهنأ ولو *نولقعي

 راصنألا درو ؛مهسفنأب نيرخافم كلذ دعب اوملكت دقو «مهارسأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل
 . مهترخافم

 ناقربزلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدق :لاق . هدنسب ىقهيبلا هاور ام لوقن نآلاو

 : لاقو ردب نب ناقربزلا فقوف «نويميمتلا مثهألا نب ورمعو ءمصاع نب سيقو «ردب نبا

 ملعي اذهو «مهقوقحب مهل ذخأو ءملظلا نم مهعنمأو «باجنلو «مهيف عاطملاو ميمت ىنب ديس انأ
 . متهالا نب ورمع ىلإ راشاو «كلذ

 هللاو :ردب نبا ناقريزلا لاقف . هيندأ ىف عاطم هراجل عنام ةضراعملا ديدشل هنإ :متهألا نب ورمع لاق

 كدسحأ انأ «متهألا نب ورمع لاقف ءدسحلا الإ ملكتي نأ هعنم امو ؛لاق ام ريغ ىنم ملع دقل هللا لوسر اي

 تلق اميف تقدص دقل هللا لوسر اي هللاو .ةريشعلا ىف عيضم دلاولا قمحأ لاملا ثيدح لاخلا ميئلل هنإ هللاوف

 ام حبقأ تلق تبضغ اذإو ءتملع ام نسحأ تلق تيضر اذإ ىنكلو ءارخأآ تلق اميف تبذك امو ءالوأ

 . اعيمج ىرخألاو ؛ىلوألا ىف تقدص دقلو ؛تدجو

 ؛ (ةمكحل رعشلا نم نإو ءارحسل نايبلا نم نإ ١ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 . دفوب سيلو مودق وهف ءمهارسأ كفل مهمودق ىف تناك ةبواجما هذه لعلو

 ثالث دعب ميمت ىنب بحأ لازأ ال 7 : ةريره ىبأ لوق ميمت ىنب لضف ىف ىراخبلا ىور دقو
 تناكو «لاجدلا ىلع ىتمأ دشأ مه : مهيف اهلوقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نم اهتعمس

 ىلص هللا لوسر لاقف مهتاقدص تءاجو «ليعامسإ دلو نم اهنإف ءاهيقتعأ لاقف «ةشئاع دنع ةيبس مهيف

 . ( ىموق تاقدص هذه : ملسو هيلع ىلاعت هللا
 للام لال ا لايك

 3 أانلا 5 ءلا
 الاب

7 
 9 ل

 اك حا ا حلا

 عنو وووديوووبوووووووو وصوب

 او وو ص وح اونو ووين وج ص وح جوجو حو سرح جوج وجو حو حج حجج س ع نرجو جوجو وجو ب حو كوك و
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 . كلذك ملسم هاورو ؛ىراخبلا هأور اذه

 مهل غزب الإ مجم ميمت ىنبل لفأ ام :هتمواقمو ىغبلا دئادش مايأ ىف ؛ههجو هللا مرك ىلع لاق لوقأو
 . ملعأ هللاو .رخآ مج

  1هم ٠

 قرحو (فيقث رح م نع ملسو هيلع ىلع هللا ىلص هللا لوسر عنتمأ - ه4

 ىلإ لام نم مهنم نألو ؛ مارحلا ةدعَمْلا وذ لبقأو «لاوش رخآ تناك اهنأل «برحلا ىهنأو (مهمورك

 ناك نا نإو ؛ ميلستلا نم مهتعنم ظننا ظلغو ةيلهاجلا ة ةوخن نكلو «فئاطلا ىف 3 0 00

211100110101111 
 . لبنلاب هل مهلتقو ,هموق ىلإ هتدوعو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب هءاقل

 ةكم نأ اصوصخو «برعلا نيب ١ نيدرفنم اوراص مهنأ ارسحأ مهيف ابوبحم ناك و «ةورع لتق دعب

 ةورع لتقم ناك امبرو ' ؛مالسإلا ىف لخدت لئابقلا نأو ؛تنعذأو تملسأ دق مهنم برقت ىتلا ةمركملا

 وأرو ؛هيلإ مهوعدي ناك ام مهبولق تغصف «بوبحم لتق ىلع مدنلاب مهسوفن ىف رثأ كل ناك مهيف بوبحنأ

 ,ةقاط هب مهل نكي مل مهيلع كل ا ا ا

 هل اقف «ليقيديعوه مهيف رخآر يك ىلإ مهتاربك نم ةيأ نبورمع م
 ا ا ا

 جني ال ءبرس مكل نيؤيال نأ رتل 0

 اولسرأ امك « الجر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اولسري نأ اوعمجأف «عطتقا الإ دحأ مكتم
 رو وو

 0 ا ا ا

 ركبوبأ هيقلف ؛ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اعرسم ضمن ةريغملا مهأر امدنعو «ةبوانملاب اهيلع
 ل رابخإ ىلإ وه هقبسي نأ دارأف

 01 اا ل
 الزلم

 ب
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 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نويحي فيك مهملعيل ةافج مهنأ ملعي وهو «مهيلإ ةريغملا داع

 . ةيلهاجلا ةيحتب الإ اولعفي ملف

 اوناكو هيف مهيلإ ءيجي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ءدجسملا ىف ةبق هللا لوسر مهيلع برض

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لبق نم ماعطلا مهءاج اذإ اوناكو «صاعلا نب ديعس نب دلاخ ىلإ نونئمطي

 . دلاخ هنم معط اذإ الإ نومعطي ال

 يع ىلا هلا لص هلل لوم نم اوبط ةيهاج ةيقب ىف نكلو ؛مهال انعأ كلذ دعبو

 ؛ ىبأف ءارهش اوبلط «ىبأف ةنس اوبلط ؛ىبأف نيتنس :م اوبلط «ضفرف ( نينس ثالث تاللا ىقبي نأ ملسو

 . نامز نم ةعاس ةينثولا ىلع مهرقي فيكو
 ا الا د ولا ا ا ا

 لقو «( هيف ةالص ال نيد ىف ريخ ال :٠ السل ةالصلا لع لاق «الصلا نم مهيأ اوبع

 اوسنأتسيف « ءاولص اذإ «سانلا اوريل دججسملا ىف ءابخ ىف مهماقأ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك
 ٠ ةالصلاب سنألا نيبو مهنيب تلاح ةيلهاجلا ةوفج نكلو ؛مهملعيلو ةالصلاب

 نأ انرمأي فيك اولاقف هسفن ركذي ال بطخ اذإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ نوري اوناكو

 ىلا «لاق' 0 عا 0 ال

 نإ بهذ ءاوليقيل ةرجاهلاب 5 ىلإ 98 املك موق ناكف « «مهلاحر ىلع هنوفلخي اوناكف 0

 ءارارم هيلإ فلتخي ناكو «ميركلا نآرقلا هأرقتساو ؛ ؛نيدلا نع هلأسو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 أ ىلإ دمع امئان ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دجو اذإ ناكو «ملعو ؛نيدلا ىف هقف ىتح

 . هبحأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر كلذ بجعأف ؛هباحصأ نع كلذ متكي ناكو ركب

 : اوملأف

 ىلإ عجرن ىتح انيضاقم تنأ له :انهون امك «دفولا سأر ىلع ناك ىذلا ليلاي دبع نب ةنانك لاق
 ىنيب ةيضق الف الإو ءمكيضاقأ مالسإلاب متررقأ متنأ نإ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هّللا لوسر لاق ءانموق
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 توتو ووجب وطاحت وحتي جحا ونوح وحجاج وح جو نوح وجا وح وو جوج جوج وت حوحو ب جي حجج وجا يو حو حوحو جا جونو وح ا حنا نا ننال
 ل

 يورو ووو سوح وج جز جنو سوسو نإ وتو صن إش إس إس لان لس ل

 ناك هنإ ىنزلا وبرقت الو» : لوقي ىلاعت هللا نإف «مارح ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق
 . (7 7 : ءارسإلا) «اليبس ءاسو ةشحاف

 .اهلكانلاومأهنإف ءابرلا تيأرفأ: اولاق

 اونمأ نيذلا اهيأي)يلاعت هللا لاق ءمكلاومأ سوؤر مكل : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق
 .291/8 : ةرقبلا) «نينمؤم متنك نا ابرلا نم ىقب ام اورذو هللا اوقتا

 . اهنمانل دبال انضرَأر يصع هنإف ءرمخلا تيأرفأ : اولاق

 اهنمآ يذلا اهيأيل ىلاعت هلوق أرقو اهمرح دق ىلاعت هللا نإ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق
 مكلعل 0 ناطيشلا لمع نم سجر مالز لاو باصنألاو رسيملاو رمخلا امنإ

 . 5١( : ةدئاملا) ؟نوحلفت

 ىبنلا الأس دقف «مهيف ةينولا ةيقب نكلو ؛مهل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هررق امب اوذخأ
 كنأ ةبرلا تملع ول : نيمهاو اولاقف ءاهومدها :لاقف ؛(تاللا) ةبرلا ىقبي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 . اهلهأ تلتقل اهمده ديرت

 كنأن مل انإ :اولاق رجح ةبرلا امنإ ليلاي دبع نباي كحيو :ارضاح ناكو باطخلا نب رمع لاقن
 ال نحنف اهمده تنأ لوت : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل ليلاي دبع نبا لاقو .باطخلا نباي
 امك اهامدهف ة ةبعش نب ةريغملاو («برح نب نايفس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا لسرأو ءاهمدهن

 .انركذ

 رمأف ؛ ادحأ مهيلع رمؤي نأ اوبلطو «مهملع نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهمركأ '
 . مالسإلا ىناعم كردأو ميركلا نارقلا نم اروس ظفح دق ناكو «صاعلا ىبأ نب نامثع مهرغصأ

 ناكو «مهمسأب ثدحتملا هوبصن نيذلا مهنأل ,ليلاي كذبع نبا فيقث نع ثدحتملا ناك نكلو

 ماب يي ير ياا

 يملس مهل اوئيجي ملو « نيفوخم هيل اوءاجو ءرمخلاو ابرلاو

 ماو لام ل ١7" صا نكس اصول تاعاملا 01(
 كللذللي 00 ل ا لا كلل
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 تاللا مده مهلأس ءاهوبأف ارومأ مهلأس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نأو ءبرحلاب مهوفوخ

 .اوبأف ابرلاو انزلاو رمخلا ميرو ىزعلاو
 ءاهمركي فيقث نثو تاللا ىلإ دفولا بهذو ءفيقث ىلإ كلذ ىرسو «بركلاو نزحلا دفولا رهظأ

 «فيسلا رهظب ءاش نم ذخأي بلقلا ظيلغ ظف لجر دنع نم ءاج هنأ ؛هتصاخل دفولا ىف نم لك رهظأو
 . بلط ام رخآ ىلإ ... لاومألا كرتو ىزعلاو تاللا مده ءادادش ارومأ انيلع ضرفف برعلا هل نادأو

 . ادبأ كلذ لبقن ال :فيقث تلاق

 . مكنصح اومرو هل اودعتساو لاتقلل اوئيهتو ءحالسلا اوحلصأ : كردملا دفولا لاقف

 هب انل ام هللاو :اولاقو «بعرلا مهبولق ىف هللا ىقلأ مث «لاتقلا نوربدي ةثالثوأ نيموي فيقث تركف

 اوراتخا دق مهنأ دفولا ىأر املف هيلع هوحلاصو «لأس ام هوطعأف هيلإ اوعجراف ءاهلك برعلا هل ناد دقو ؛ةقاط

 ام هانيطعأو ؛هانيضاق دق انإف :دفولا مهل لاقو «ىفخأ ام مهل رهظأ ذئدنع . برحلاو فوخلا ىلع نامألا

 ءانريسم ىف مكلو انل كروب دقو ءمهمحرأو مهقدصأو مهافوأو سانلا ىقنأ هاندجوو ءاندرأ ام انطرشو ءانببحأ
 2 .هّللاةيفاعاولبقاف هيلعهانيضاقاميفو

 5 عزتي نأ اندرأ : اولاق «مغلا دشأ انرمتممغو ثيدحلا اذه انومتمتك ملف : فيقث تلاق

 ٠ . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لسر مهتءاجو ؛مهناكم اوملسأف .ناطيشلا ةوخن مكبولق

 . ةريغملا مهيفو ؛ديلولا نب دلاخ لسرلا هذه ىلع رمأ دقو

 نع ةعنتمم اهنأ نونظي ادبأ مدهت ال اهنأ نومعزي ءاسنو الاجر اهلك فيقثو ءاهمدهيل ةريغمل مدقأ

 برضي لوعملا ذخأف «فيقث نم مويلا مكنكحضأل :لاقو ؛مهمعزب ائزهتسم مهعداخي ةريغملا ذخأف ؛مدهلا
 اوحرفو «ةبرلا هتلتق «ةريغملا هّللا دعبأ اولاقو «ةدحاو ةجضب فئاطلا لهأ جراف «ضبكرو هسفن طقسأ مث «هب

 ظ . عاطتسا ام هللاوف ءاهمده ىلع دهتجيلو «برتقيلف ءاش نم :اولاقو ءاطقاس هوُأر نيح

 | امنإ ءفيقث رشعم هللا مكحبق :لاقو ءمدهيل لوعملا ذخأو بثو مهب اًبزهتسم افيقث ةريغملا راثأ نأ دعب

 ارجح ارجح اهومدهف هعم لاجرلا العو ءاهروس ىلعأ الع مث ؛هرسكف بابلا برض مث «ردمو ةراجح ىه

 . ضرألاب اهووس ىتح

 نفختسيلف «ساسألا نبضغيل لوقي لعجف هلالض ىلع لاز ام تاللا حاتفم بحاص نكلو

 مث فيقث تتهبف اهبارت اوجرخأ ىتح «هرفحف اهس أ رفحأ ىنعد :دلاخل لاق ةريغملا كلذ عمس املف ؛مهب

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ دفولا اهب ىنأو اهتوسكو اهيلح اوعزتنا

 اهني

 ثلاثلا ءزجلا



 ويرون ووو وترجو جوجو حوحو حوحو نور جو جوج جوي ج رج حوض حج سوو جو وج جوج دج وح حو سحور وح و وو اا

 7 نيرو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو وح وب يك حا حجوا ازا شو بس وسو نب“

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف داهج الو هيلع ةقدص ال نأ اهدفو طرتشا دق ءافيقث نأ ىورو ٠
 . ( لودهاجيو لوقدصتيس 1 ملسو

 نوكي املاراظتنا هتباجإ رهظي ملوأ ءطرشلا كلذ رهظي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ رهظيو
 ا ا م
 ( تاللا)

 مرق مهنإ ءجلاعت فيكو سوفنلا لاوحأل انا هيف نأل لوط عم فيقث دفو لاوحأ انركذ - 8

 ناثوألا لك تمده دقل ,كرادملا صقن دنع ماهوألا رطيست فيك مهئيدح نم نيبتي هنإف «ظالغ ءادشأ
 .اهنومسي امك ةيغاطلا أ تاللا تمده امدنع فيقث نم رهظ ام شيق نم ان امف «ةمركملا ةكم ىف
 لوأ برض دنع هسفن طقسأف «ةريغملا مهب , ثياعت فيكو ؛«طقسي اهمدهي نم نأ نودقتعي اوناك فيكو
  ةيلهاجلاب دهع ثيدح ناك ىذلا ىشرقل يلوا ن دلاخ وه مداهلا ناك مئاوحاصف ةبرض

 هنم نوبلطيل مهنإ ىتح «ةنمؤملا ريغ سوفنلا ىلع تاوهشلاو ءاوهألا ىلوتست فيك ةصقلا تتبثأ
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهدر دقو ءابرلاو ءرمخلاو انزلا ةحابإ

 مهدضاعيو ءابرلا نوحيبتسي نيذلا نآلا نيددجملا نييرصعلا نيملسملاب فيقث فالجأ هبشأ امو
 ةعتملا مساب انايحأ انزلا نوحيبتسيو «ميركلا نآرقلا نوظفحي اوناكو ؛ءاملعلا لابرس نولبرستي نيذلا ضعب
 . اراهناراهج رمخلا نوحيبتسيو ؛امدقت هنودعيو ' حيرصلا همساب انايحأو

 0 0 م ةحابإ اربلط امدنع ةعتملا 9-3 نيذل ىديأ نين

 0 الا ةوق الو لوح و

 همالسإ ىفخأ هنأ ذإ فيقث سامشل ليلاي دبع نب ةنانك جالع وهو «عئار ىوبرت رمأ كانهو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ميلستلا مه اوبلطو «ايلم اوركفف «برحلل دادعتسالا مهيلإ بلطو هبحصو

 أررقم ضرع اذإ رمألا ْنِإ ءدوعسم نب ةورع اولتق امك مهولتقيل ؛ءادتبا هعم نمو همالسإ رهظأ ولو . ملسو

 ىلع اهيلع ضرعي ام درت نأ سوفنلا نم عونلا اذه ةعيبط نم نأل ,ةسماشلا ةسكاشمل سوفنلا هتمواق ءاعطاق

 رمألل ديهمتلا قيرط ليلاي دبع نب ةنانك عبتاف «هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا نم اوسيل ذإ هنم دبال رمأ

 . مهسوفن ىف امل ةباجتسا نوكي لب ءمهيلع اضورفم نوكي الف مه هوبلطي ىتح ؛هررق ىذلا
 نكلو «هتجح ىف ءركب ىبَأ ىلع رمألا تضرع افيقث نأ تركذ تاياورلا ضعب نأ ىلإ انه هبننو

 امهنيبف .ناضمر ىف ناك فيقث دفو نإ :لوقي قاحسإ نبا نأ كلذ ءاذه ديؤي ال ىخيراتلا قايسلا دج
 . ملعأ هللاو ءلاضمر نع رخأتم ركب ىبأ جحو «نمز
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 ايكيا ملسو هبلع هللا نيبيبنلا مئاخ

 8 6 . هو وه ؟

 تنجح ياا يامي ااا يااا اااةناولالاطلا



 رسمياع يسب دقو

 نلعي نم مهنم ءرخآ دعب ادفو ءيِجم مالسإلا اهيلإ لصو ىتلا برعلا دوفو تذخأ -

 ىف ةينثولا لازت ال وأ :ةيلهاج ةيهجنع وأ ءكش هيف ناك نم مهنمو «ةرونملا ةنيدملاب هميلاعت ىقلتيو همالسإ

 ارارقإ ءاج مهضعبو «مهبولق فيلأتو ةنسحلا ةظعوملاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهاقلتيف مهبولق

 ؛مهلشريو مهيدهي مل هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم عوضخلاب

 . لالضلا نم مهذقنيو

 تنأ :هلاولاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإرماع ىنب دفو نأ ةوبلا لئالد ىف ىقهيبلا ىور
 ٠١ هللا وه ديسلا ناطيشلا مكب نرخسي ال : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءانيلع لوطلا وذو انديس

 هاهن دقو ءامالسإ ديري الو اردغ ديري ليفطلا نب رماع هيف ناك نكلو ءاملسم دفولا كلذ ءاج دقل

 برعلا عبتت ىتح ىهتنأ الأ ءتيلآ تنك دقل هللاو :لاقف .اوملسأ دق موقلا نإرماعاي :هل اولاقو «ديري امع هموق

 . شيرق نم ىتفلا اذه بقع عبأ انأو «ىبقع

 اي وللا : برأ وهو هعم ردغلا رمأ ربد نمل لاق مث

 . فيسلاب هلعاف كلذ

 دمحم اي 9 :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهجاوم لاقف ءردغلا ذفني نأ رماع رمأ اومدق املف
 . (هل كيرش ال هدحو هللاب نمؤت ىتح .. ال: ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق ؛ىنللاخ

 نعذي ملف ءانمؤم نوكي ىتح ءاليلخ هل نوكي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هيلع ىب

 اليخ كيلع اهنلمأل هللاو امأ : لاقف ءرهقلاو رصنلاب ءيجتن ةللاخلا أكو ءديدهتلا ىلإ لقتنا لب ناميإلل

 . ليفطلا نب رماع انفكا مهللا : سانلا نم هللا همصعي ىذلا لاق ىلو املف

 : هل لاقف ؛فيسلاب هيلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لعي ملف ءدبرأ هبحاص هلذخ دقف

 هللا ميأو «كنم ىسفن ىلع فوخأ ضرألا هجو ناك ام هللاو : :لاقف ؟ هب كترمأ ام نيأ «دبرأ اي كحيو

 تلحخد الإ هب ىترمأ ىذلاب تممه ام هللاوف ىلع لجعت ال كل انأ ال :دبرأ لاق مث «مويلا دعب كفاخأ

 ؟ دبرأ ة ةروص تناك نأب مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر ىلاعت هللا ىفو ني كا ا

 هليل لال ل

 4 !! لا ء رجلا 8
 متتتتنحتُن
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 ىف تامو «نوعاطلا ليفطلا نبأ باصأف ؛ ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر دنع نم نالتاقلا جرا

 . ريعبلا ةدغك ةدغأ الئاق ؛هضرم نم مأتم جرخ دقو ؛ ,سرف ىلع تام ليقو «ةأرما تيب

 ةفعاص امهيلع تلزنف «رماع ىنب ىلإ هتدوع دعب هلمحو جرخ هنإف ءرداغلا دي ناك ىذلا دبرأ امأو

 ىبنلا ىأ م هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ليفطلا نب ماع ثيدح نم ناك هنأ ىورب « امهتلتفف

 : لاصخ ثالث نيب كريخأ الئاق يي ل لا ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 رس كلا نافطغب كوزغأ وأ عكدعب نم كتفيلح نوكأ وأ ءردملا لهأ ىلو «لهسلا لهأ كل نوكي

 :لاقذ ةأرمأ تيب ىف ( نوعاطلاب نيف ىأ ) نعط : ىراخبلا لوقيو «ىراخبلا ةياور هذهو ؛ءارقش فلأو

 1 هسرف رهظ ىلع تامف ' «بكرأ ىمرفب ىو را تيب ىف ركب ةدغك ةدغ

 ءيموي اهقطنم نأل عساتلا لا ف نكت مل فل بق تنك لبفلا نيم وأ ل

 كلذ ىف ءاوس ؛مالسإلل ةيبرعلا دالبلا ىف هلك ناطلسلا ريصي نأ لبق ىأ ؛كوبتو حتفلا لبق تناك اهنأ ىلإ

 . ملسي مل نمو ملسأ نم
 اوناد نمم مهريغ مهيف ناك لب ؛ةملسم اهلك كوبتو حتفلا دعب دوفولا نكت مل هنإف نكي امهمو

 . ةعاطلاب

 سسيقلا دبع دو
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع اومدق سيقلا دبع دفو نأ ملسمو ىراخبلا نيحيحصلا ىف - ١

 تا قالا ل اولاق ؟ موقلا نم :لاقو ءمههوجو ىف شبف ؛ملسو هيلع

 . ىمادن الو ايازخ ريغ دفولاب ابحرم

 موا الاعور لازما با

 ْ ايروكا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم اوملعي نأ نوديريو ؛هيلإ انئمطم مالسإلا اديرم دفولا اذه ءاج

 اذلملا للاسلام 11 ل11!!!( 11111(! 1111 نظل ل11 111111403011!11141 ل1 ف1 111111111111111!

 ااا اا 11111 100
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 لصن ال انإو ءرضم رافك نم ىحلا اذه كنيبو اننيب نإ هللا لوسر اي :١ مهنع ثدحتملا مهلئاق لاق

 ظ (ةنجلا لحخدنو ءانءأرو نم هب رمأنو ءهب ذخأت رمأب انرمف «مارح رهش ىف الإ
 ناميإلاب مكرمأ : عبرأ نع مكاهنأو عبرأب مكرمأ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ءاتيإو «ةالصلا ماقإو «هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ,هللاب ناميإلا ام نوردتأ هدحو هّللاب

 «تفزملاو ريقتلاو متنحلاو ابرلا نع «عبرأ نع مك اهنأو «منغملا نم سمخلا اوطعت نأو ءناضمر موصو «ةاكرلا
 . "'' اهتينا فالتخاب اهؤامسأ فلتخت رومخلا نم عاونأ ءامسأ ىهو

 لوسر ىلإ ىهتنا املف ءاينارصن ناكو «ىلعملا نب رشب نب دوراجلا سيقلا دبع دفو ىف ناك دقلو

 ىنِإ ءدمحم اي :لاقف . هيف هبغرو هيلع هضرعو مالسإلا ىلإ هاعدو هملك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف «ىنيد ىل نمضتفأ ؛كنيدل ىنيد كرات ىنإو «ىنيد ىلع تنك دق
 : هباحصأ نم هعم نم ملسأو ملسأف . هنم ريخ وه ام ىلإ هللا كاده نأ نماض انأ :ملسو

 . تام ىتح هنيد ىف اديدش انسح ناكو «هموق ىلإ دوراجلا داع

 لوقي مهيف فقوف ءدترا نم هموق نم ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا دعب ةدرلا تماق الو

 «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ىنإ «سانلا اهيأ : لوقيوهو ؛مالسإلا ىلإ اودوعيو اوبوتي نأ هموق اعدو ؛قحلا ةداهشب

 . ةداهشلا هذه دهشي مل نم رفكأو ؛هللا لوسر ادمحم نأو

 دقو الإ هيدي نيب نم جرخت الف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ءيجن دوفولا تناك اذكهو

 .اوملعت ام مهوملعيل « مهماوقأ ىلإ اودوعيف «مهبولق مالسإلا ةشاشب تطلاخ

 اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف) :يلاعت هلوقل ةباجتساو قيبطت كلذ نإو

 . ١1١( : ةبوتلا» «نورذحي مهلعل ؛مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا ىف

 ةثينح ىنبدنو
 ءاوس «مالسإلا ىلإ مهوعدبو ؛دوفولا لبقتسي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ناك -

 ديري الو ءرشلا بناجيو ««هيغتبيو قحلا بلطي مسق نامسق سانلاو ءىوغو لض نمو «ىدتها نم مهنم

 | ىف ناطيشلا هب لوسي امو «ىوهلا ىواهم ىف سكرت ملو «لطابلا ىوهلا نردب هسفن سندت ملو «قحلا الإ

 | امو ءسفنألا ىوهت ام ىلإ هجتي نكلو «هيغتبي قحلا ىلإ هجتي الف ءاوهألا هيلع ترطيس مسقو «سفنألا

 ' ماهوألا رطيستو ؛ ؛ماهفألا هب لضت

 )١( (عجارملا) ةينأ ءامسأ ىه لب .

 يي للامام

 9 ا , إ
 مكتكتتحتتحل

 ثلاثل .
 .٠
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 0 رن وح اح حج وص بو ص حر حو حج وج جوج حو جوج وو حج حو اج جو حو جوجو جو سوح سم و جوه وع سو جدع

 ريو ول إو لنور واو ال نإ و نا ثوخو ب حو ضو جوج حوحو حاوبحو



 رورو ووو رورو ورب ودرووووود رو وود ووو و ووووووبا

 لارج بو بوح دب وص جوج وج جرح جوج حج جوج سوح جن سوح سا عوج عوج جو سوح بوي حو سوح وح حج وج وح جو روب حوحو وجت وح جوج حوحو وج جوج يحج

 باجتسا هسفن تماقتساو قحلا بلط نمف ؛ نيقيرفلا لبقتسي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو
 اهجسنت ىتلا ةواشغلا ةلازإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لواح ,ءاوهألا هتبكر نمو «ملسأو ؛قحلل
 لو هيلع ىلاعت للا ىلص ىبنو ءاهيلع لضي امنإف لض نمو هسفنل ىدتهي امنإف ىدتها نمو ؛ماهرألا
 ىدهي هللا نكلو تببحأ نم ىدهت ال كنإ ) : لوقي ىلاعت هللا نكلو ؛عيمجلل ةيادهلا ديري
 . (55: صصقلا) 4 ءاشي نم

 يود لالا ناد يارب اطقم ىف اة ىوداولاب

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل لاقف «هناطلس تحن ام ضعب ةمليسم هلأس دقو «لخنلا فعس نم بيسع
 نيذلا مه هموقف ءرارشأ ىف الإ رهظي ال رشلا نإو هكتيطعأ ام ىديب ىذلا بيسعلا اذه ىتتلأسول : 3
 . مكرشب سيل هنإ امأ: هموقل لاق كلذكو «كلذ ىلع هوعجش

 : هيف لاق اباتك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل بتك هموق رضحي نأ لبق ةمليسم ناكو

 اموق شيرق سيلو «هفصن شيرقلو «رمألا فصن انل إو ءكعم رمألا ىف تكرشأ ىنإف دعب امأ ١
 . (نولدعي

 . باتكلا اذهب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع هلوسر مدق

 مسرع ىاعلل ىلع نير بك

000 

 دمحم امهل لاقف ءهنع هانركذ ىذلا باتكلاب امدق امهنإ لبق نالوسر اذه ةمليسم دنع نم مدقو

 هللا لوسر ةمليسم نأ دهشن :الاقف ءهّللا لوسر ىنأ نادهشت» : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 اذه ىلعو «ةيسفنلا ةلاحلا هذه ىلع مهو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةفينح ونب ىتأ
 ةفلست لالض مهاوهتسا دقلو « لعب نم أودترا كلذ عمو ؛ملسأ نم مهنم نكلو :ىلقعلا لالضلا

 نم ريخ ةعيبر بذاك : لوقي مهلئاق ناك ىتح ؛ةيلهاجلا ةيبصعلا ببسب كلذو «قحلا 0 باذكلا

 . رضم قداص

 110 الل يايا ليلا

 يتيما ملسو هيلع هللا يلح نيببنلا مئاخ 38/4

 5 6 6-3 هوم

 اتا اااااخاخلالا



 هلوقي ام نأ معاز لوقيف «ميركلا نآرقلا لثمب ىنأي هنأ لقعلا فوئملا باذكلا كلذ معزي ناك دلو
 ريغ نم .ىفن ةخسن اهنم جرخأ ؛ىلبحلا ىلع هللا معنأ دقلو ١ ءحمس عجس ىف ميركلا نآرقلا هبشي
 : ( اشحو تافص

 مهنأ ىلإ ىمرت ىهو ؛مكرشب سيلو مهل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوق نم ذخأ دقو
 ؛هتلاسر ىف هكرشأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نأ اذه نم ذخأ ؛مهرشب وه سيلو «رارشأ اعيمج
 . كاردإلا ىف ةيلهاجلا ةيبصعلا لعفتو ءسفنلا ىف لالضلا بهذي اذكهو .ةالصلا مهنع طقسأو

 0س برج را بواد

 ءىسيط دنو

 نأ تقو نم دفولا اذه روضح لبق مهيف أدتبا مالسإلا ناك دقو «ءيبط دفو مدق - 7
 ةفينحك ركفلا ىف فارحنالاو فيقثك دانع مهيف نكي ملو . ريخ مهيف موق مهو «مهيلإ ةيرسلا تناك

 ؛ «ريخلا ديز ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هامس ىذلا - ليخلا ديز دفولا سأر ىلع ناك . ةماميلاو
 لإ «ىنداج مث لضفب برعلا نم لجر ىلركذ اما هيف لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىورو
 (هيف ام لك غلبي مل هنإف“ ؛ليخلا ديز الإ هيف لاقي ام نود هتيأر

 نسحو اوملسأف «دفولا ىلع مالسإلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ضرع دقو
 .مهمالسإ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دفولا ةرداغم بقع ةرونملا ةنيدملا ىمحب تام دق ريخلا ديز نأ ىورو
 . ملسو

 . هنع ىلاعت هللا ىضر رمع مامإلا ةفالخ ىف كلذ دعب تام هنأ ىورو

 . هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضرف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ةبحص الان دق نادلاو هل ناكو

 كلذ ناكو ؛كلذب اباتك هل بتكو «نيضرأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هعطقأ دقلو
 را روب وا رع يب وو

 ْ نا ا ريغ فانك دق ايل كل
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 ةدسك دنو

 دقو ءالجر نونامث وأ لوتس هتدع ةدنك نم دفو سأر ىلع سيق نب ثعشألا مدق - 5

 ةتفكم تاربح اببج اوسبل دقو «ةنيزبو مهحالسب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع اولخد
 .ريرحلاب

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ركنف اوملسي ملو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع اولخد
 «نيتفئاط اوناكف «مكقانعأ ىف ريرحلا اذه ام لاق مث « يلب اولاق ءاوملست ملوُأ مهل لاقف «مهلاح ملسو هيلع

 لكأ ونب نحن :سيق نب ثعشألا لاقف «هوقلأو «مهبايث نم هوعزنو ريرحلا اوقش نأب راكنتسالا نع اوباجأف
 ىداب رهظ ىذلا هفرش نع برعي نأ ىبأو «سأبلا ةوق ىلإ ةراشإ كلذ نأ رهظي)«رارملا لكآ نبا تنأو«رارملا

 سابعلاوثراحلا نب ةعيبر بسنلا اذه لاق دققف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر كحض دقو (يأرلا

 نولعتسيبرارما لكأ و نب نحن الاق ؟ امتنأ نم الكسف «برعلا دالب ىف اراس اذإ ناك دقت «بلطملا دبع نبا

 ءاكولم هدالوأ ناكو ةدنك ىف اكلم ناك رارملا لكأ نأل«ةوقلاوع سأبلا نورهظيو« نوزتعيو« سانلا دنع كلذب

 . نينمأ همساب نوريسي اوناكف

 نبا تنأو «رارملا لكأ ونب نحن :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل سيق نب ثعشألا لاق املف
 ءامهتراخجو امهتبحص ىف هنالوقي ناك ام «ةبحص نم سابعلاو ثعشألا نيب ناك ام ىلإ ريشي «رارملا لكأ

 . ارجات ناك ىذلا سابعلا همعو وه هعنصي ناك امم كحضتسي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو

 . هيفني ال هنأو «قداصلا هبسن ركذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نكلو

 ىلص هللا لوسر ىلع انمدق : لاق سيق نب ثعشألا ىلإ لصتم دنسب هدنسم ىف دمحأ ىور
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل كلذ تلقف مهلضفأ ىنأ الإ نوري الو ؛ةدنك دفو «ملسو هيلع ىلاعت هللا

 . انيبأ نم ىفتنن الو ءانمأ فج ال «ةنانك نب رضنلاونب نحن «ال :لاقف ملسو

 :لوقي ناكف «ةيمأ ىنب دهع ىف ةيمالسإلا لودلا ضعب ىف ةيالو سيق نب ثعشأألل ناكو
 . هتدلج الإ ةنانك نب رضنلا نع هبسن شيرق نم الجر ىفن لجرب ىتوأ ال

 . املسم انمأ ايضرم داعو ,همالسإ نلعأو «دفولا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مركأ
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 نلسسبلا لسسمأو نيسيرعش لا دنو

 ىلاعت هللا ىلص هلوسرو هللا اوبحأ نيذلا مه اوناكو «ةينمي لئابق ىلإ نومتتي راصنألا نإ - ""

 . هبأق ىف ةبحم نميلل ناكف اورصنو اووأ نيذلا مهو « ملسو هيلع

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ اوءاج ؛نميلا لهأ نم سان وأ ؛نميلا لهأو نويرعشألا ءاج دقلو
 .ميركلا نآرقلا اوظفحتسيو . مالسإلا ءيدابم اوفرعتي نأ نوديري نيملسم ملسو

 . ابولق مكنم قرأ مه موق مدق : مهمودق دنع لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإ .

 : نوزجري ارادحو نويرعخالا مدقف

 حسو ادم مرج ةةيحألا نقلت: اذع
 دقو ؛لوقي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ملسم حيحص ىفو

 لهأ ىف ةنيكسلاو ةينامي ةمكحلاو «ناميإلل ابولق فعضأو ؛ةدئنأ قرأ مه نميلا لهأ ءاج «هيلع اودفو

 . ربولا لهأ ىف ءاليخلاو رخفلاو منغلا

 مهنأك «نميلا لهأ مكاتأ : لاق ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ معطم نب ريبج نع ىورو >
 هللا لوسر تكسف ءهللا لوسر اي نحن الإ : راصنألا نم لجر لاقف «ضرألا ىف نم رايخ مهو ؛باحسلا

 . ةفيعض ةملك... متنأ الإ :لاق مث تكسف : هللا لوسر اي نحن الإ لاق مث ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 .مانسلاو ةورذلا مهو نميلا لهأ نم مهءانثتسا لبقي ال ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك

 الرا لبو يلع يلد هللا ىلع لا قلوبا راهن يرحل يري هللا ىلا كانوا

 هذهل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر بضخف ءانطعأف ؛ انترشب اولاقف ءمالسإلاب ديري اورشبأ : :ميمت

 ؛ هللا لوسر اياولاق مث ,ةيدام ال ةيونعم اهومهفو ءانلبق دق اولاقف «ىرشبلا اولبقا.نييرعشألل لاقو ةعماطلا ةيداملا

 ءيش نكي ملو هللا ناك مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءرمألا اذه لوأ نع كلأسنو «نيدلا ىف هقفتنل انج

 : ءيش لك ركذلا ىف بتكو «ءاملا ىلع هشرع ناكو «هريغ

 لهأ ةمواقمو ؛مالسإلا ىلإ مهلوح نمو نميلا لهأ ةعراسم ىهو . ةبيرغ ودبت ةرهاظ دج انهو
 قدصلاب مهيدل افورعم ناكو ؛مهنم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ عم ديدجلا نيدلل ةمركملا ةكم

 . ىناسنإلا لامكلا ىف رثؤي امع دعبلاو ةنامألاو
 يل لااا ال

 همتتحتنتت 2# 1 لأ ء رجلا

 ا ااا حجج كا كوكب تا تبي و تب تبكيك يك تيب كييك

 روب ك7 7و ا 7و لإ نإ نا وت شح جو و ص وو جو و و و و وو ووو ووو 2ورويوو و رووووربوبوروربورورووو ووو ووو ووو ووو ووو وو سو ووو وو جرو جسم



 : رومأ هيلإريشت كلذ ىف ببسلا نأ انلودبيو

 مهزازتعاو ءمهيلع ماهوألا ةرطيسو ءاهلوح نمو ةمركملا ةكم لهأ لك دنع ةينثولا نكمت : اهلوأ '
 . مهباسنأب

 ىلع مهترطيسب كاسمتسالاو مارحلا تيبلاب مهتماقا نم تأشن ىتلا مهيف ةسايرلا بح : اهيناثو
 نم مهيديأب ام مهنم عزني ديدجلا نيدلا كلذ نأو «هتندس مهنأو «مارحلا تيبلل مهتمدخخ قيرط نم برعلا
 . ناطلسلا ةهج نم نكلو «ناميإلا ةهج نم ال ءمهتمواقم تدتشاف ؛ناطلس

 مهلو «ىراصنلاو دوهيلا مهيف ناكف ,نايدألاب ملع مهيف ناك «ىنميلا بونجلا لهأ نأ : اهثلاثو
 . ةيوامسلا لئاسرلاب ملع كلذب

 اوعبتا نيذلا دوهيلا مهو «ةرماسلا نم اوناك لب «ليئارسإ ىنب نم نميلاب اوناك نيذلا دوهيلا نكي ملو
 هنأب نمؤت تناك ىتلا ةداحلا ةيليئارسإلا ةيبصعلا مهدنع نكت ملف «ليئارسإ ىنب ريغ نم مالسلا هيلع ىسوم

 نوفرعي امك هنوفرعي اوناكو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ءاج امو «ليئارسإ ىنب نم الإ ىبن ال
 . (84 : ةرقبلا) « هب اورفك اوفرع ام مهءاج املف)» اوركنأ ءمهءانبأ

 تسيلو ةيسنج مهدنع ةيدوهيلا نأل «ىسوم عابتأ دوهيلا نم مهنأ ىلع ةرماسلاب نوفرتعي ال اوناكو

 برعلا نم ىبن ءيجم ناك امبرو «نيد ىأ نم مهريغ ءاذيإ نولواحي امك :مهنودهطضي اوناكف ؛ةديقعب
 .هلمهتسامحلا 1

 راص هنأل ؛هيلإ اوعراسف «ةيبرعلا دالبلا ىف رهاظلا نيدلا هنأ ىلع مالسإلا ىلإ اورظن مهنأ : اهعبارو
 ' ٠ ملعأ هللاو .ايلعلا ىه ىلاعت هللا ةملك تراصو «بلاغلا نيدلا

 دز لا دست

 دعب مالسإلا ىلإ مهتعراسم ىف اهانركذ ىتلا بابسألا مهيلع ىرج نميلا نم مهو - 5
 ا ةيبرعلا دالبلا ىف هتملك تدتما نأ

 ملسأ دق «ىدزألا هللا دبع نب درص مهسأر ىلع ناكو ءدزألا نم دفو مدق :قاحسإ نبا لاق
 دهاجي نأ هرمأو ءهموق نم ملسأ نم ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هرمأف همالسإ نسحو

 . مهرواج نمو نميلا لئابق نم كرشلا لهأ نم هيلي ناك نم ملسأ نمب
 0 الل لااا يللا

 ااا ملسو هيلع هللا نيببنلا مئاخ اة

 5 6 . ءو معهد
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ل لاقي ةقلغم ةنيدم مهراوجب ناكو ؛نيكرشملا نم هلوح نم دهاجي هللا دبع نب درص ذخأ
 اه

 نيملسملا شيج نأ اوملع امدنع مهعم اورفاضتف «معثخ مهيلإ تمضنا دقو «نميلا نم لئابق اهبو «شرج

 ., هللا دبع نب درص ةدايقب مهيلإ ريسي

 لبج ىلإ ىوأو ءراصحلا كرتف «نوعنتمم اهيف مهو ءرهش نم اوحن شرج مهتنيدم ىف مهرصاح
 ١ 0 ع و

01 اا ماو يي
 

 هللا ىلص هللا لوسر ملعو ؛تلزن دق ةديدشلا ةميزهلا تناكو ءاديدش النق مهلتقف هب نومصتعي مصتعم

 ربا اال

 نمو هد لاك نيكون زب ب وسو هلع لهل ىلص ىش ولع كذا توا ىو

 . املسم ناكو ءملع نأ ةيشع هءاج شرج

 ؛ ىلاعت هللا دالب ىأب : نينا نم از اكو قار قو هس هنا نقال ىلع اللا كأم ظ

 0 ياو يات سوو تا 0

 يحب

 | نالجرلا مهفي مل. (نآلا هدنع رحنتل هللا ندب نإ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقت

 ركب ىبأ «ةباحصلا ىف نيليلجلا نيخيشلا ىلإ اسلجف ؛ «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مالك ىدؤم

 ١ امهل لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ديري اذام الأسف ءامهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ؛نامثعو

 | ىعني ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نإ ءامكحيو : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ابحاص

 . امكموق نع عفرينأ هللا وعدي نأ هالأساف «هيلإ امدقاف ءامكموق امكيلإ

 مهللا :لاقف ءامهموقل ءاعدلا هالأس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ نالجرلا بهذذ

 . مهنععفرأ
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلامهل لاق ىذلا ميلا ىف اويصأ دق امهموق ادجوف ءامهموق ىلإ نالجرلا جرخ

 : نق ذا ام اهيف ركذ ىتلا ةعاسلا ىف لب « «كلذ ملسو هيلع

لا يلح
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 مهتيرق لوح ىمح مهل ىمحو ؛مهمالسإ نسحو اوملسأف شرج دفو كلذ دعب ءاج دقلو
 كلذو اهلك ضرألا لالغتسا نم اونكمتيل دالبلا لهأ نم نوملسي نم عم كلذ لعفي ناكو ؛هولغتسيل

 ' ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو «هنوجرخي جرخخ وأ ةرجأ ريظن

 هييدوبع

 0 58 (ددرت لعب لوبيجي نامحألا ضعب ىفو 00 ا ا ىف 3- اوءاج اذا | مالسإلا

 ىف شيعي نأ ىضرو هنيد ىلع ىقب نمو «رفكيلف ءاش نمو ؛نمؤيلف ءاش نمو مهرايد لخدي مالسإلاف
 . ةمذلا دقع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دقع مالسإلا لظ

 ؛مالسإلا ىلإ هاعد اهنم ءىجي نمف ' ءاهلاوحأو لئابقلا فرعتي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو
 ىلإ اهوعدف ةيرس اهيلإ لسرأ ءاهلاح نيبتي ملو ءاهناميإ فرعي ملو ةليبق ق تفلخت اذإو ءهب مدقتي ام هنم لبقو
 ىنب ىلإ ةرشاعلا ةنسلا نم رخآلا عيبر رهش ىف ديلولا نب دلاخ .سرأف «ثراحلا ون ءالؤه نمو ؛مالسإلا
 اوباجتسا لإ ءاثالث مهوعدي مهلتاقي نأ لبق ' مالسإلا لإ مهرعدي نأ هرمأو «نارجنب بعك نب ثراحلا

 »: ميلاف ارلعفي مل كو مهتم لبا
 نولوقي مالسإلا نإ نوعديو ؛هجو لك ىف نوبرضي نابكرلا ثعيبو «ديلولا نب دلاخ مهيلإ بهذ

 . اوملستاوملسأ مهل

 ىلص هللا لوسر ىلإ بتكو ؛مالسإلا مهملعي دلاخ مهيف ماقأف ؛هللا نيد ىف اولخدو «سانلا ملسأ
 . كلذب ملسو هيلع ىلاعت هللا

 هعم لبقأف «مهنم دفو مهعم نوكيو «لبقب لبقي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هيلإ بتك
 . امهريغو نادملا دبع نب ديزيو «ةبصعلا وذ نيصحلا نب سيق مهيف مهدفو

 رن يجيك م ولت تك م وا سوا

 هذه رقي هنأل :مهتالخأ نعي ٠ مو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهقطنتسا ؛ملظب ادحأ أدب
 الو نوقرفتي الو لوعمتجي لحأو مهرمأ .ةيمالسإ قالخأ اهنأل ءاهيلع و

 . نوبراحي ال مهف «نودتعي

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاذ 4 رس 1!1101101010101101011101011!+]+]!+!]ذ]ذزذز1+ز+آيآزي يلي 2 لل البلل
 أخ خذ ذأ أ أذ أذ ذبح حججججل



 اوفرعت ارهشأ ة ةرنلا ةنبدملا ف ارثكم نأ دعب «مههوق ىلإ اوعجرف؛ « نيصحلا نب سيق مهيلع رمأ دقو

 . ميركلا نآرقلا ضعب اوظفحتساو نيدلا اهيف
 هعويشو ؛مالسإلل ةباجتسا مهدوفو نم ىأر اذإ ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىرن انإو

 ةيالو ىف اعيمج نونوكي كلذبو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب الصتم نوكي ءاريمأ مهيلع رمأ مهنيب
 . نيمصاختم الو «نيقرفتم ريغ ءاهئاول لوح نلوعمتجي ىتلا مالسإلا ةيالو ىه «ةدحاو

 ناأاخمه طقو
 55000 , كلام مهيف ناكو «مولتم 00و الب ناذمه دفو لبقأ - 7

 . كوبت نم هعوجر بقع دفولا اذه ناكو

 مئامعلاو تاربحلا تاعطقم مهيلعو اورضح دف ءرهظمو ةنيز متأ ىلع دفولا اذه رضح دقو

 أ «ربرح اهيف نكي مل فرخزو ةنيز اهيف ةقمنم تناك نإو مهسبالم نأ رهظيو «لحاورلا ىلع ةيندعلا
 . مهسبل نم ائيش ركنتسي مل كلذلو ءبهذ

 نب كلام نإ ىتح «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب مهئاقلو ءمهمالسإب رورس ىف اوءاج دقو

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىدي نيبرجتري ذخأ طمنلا

 فيرخلاو فيصلا طوبه ىف فيرلا دوس نزواج كيلإ

 نفسيللا لانخب تاحيمطخي

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مامأ حيصف مالكب اوملكتو

 ظ : نيرمأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهل مدق دقو

 نم داهجب هرمأو ءهموق نم ملسُأ نم ىلع هلمعتساو «طمنلا نب كلام مهيلع رمأ هنأ : امهلوأ

 . ماع لكشب رافكلا أ نيكرشلا نم مهتم برقي
 ىقهيبلا ىور امك ةيرس ىف ديلولا نب دلاخ لاسرإب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهنواع دقو

 . مهوعدي رهشأ ةتس ثكم :ىقهيبلا لاقو ,مالسإلا ىلإ نميلا ىف وعديل

 ءديلولا نب دلاخ عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهلسرأ نميف تنك :بزاع نب ءاربلا لاقو

 ملو برح دئاق ناك هنأ رهظبو ءهوبيجي ملف «رهشأ ةتس مالسإلا ىلإ مهوعدي ثكم دقو «نميلا لهأ ىلإ

 هع دعم
 كينان يلملم ملا ا ا راسنا كلليللينت
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 يو ا يصلوا اب و ب ويك

 افص يملا نم هعم نم فصف 9 5 ىلاعت هللا ىلص لوسرل 0 لب ' ؛لوقلاب ءالسإل
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باتك مهيلع أرقف مدقت مث ءادحاو

 . اهلك ناذمه تملسأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باتك هتءارق دعب

 . ىراخبلا حيحص ىف ءاج ام اذهو

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإ ليق دف ءهتحص تبثت مل مالك دوفولا رابخأ ىف ءاج دق هنأ قحلا ىفو
 ناذمهو فئاطلاب افيقث نأل ؛ هسفن تاذ ىف لوقعم ريغ اذهو ؛فيقث لاتقب ناذمه فلك ملسو هيلع
 ١ مهتيغاط تالللا تمدهو ءاهدفو ةلاسرب تملسأ دق تناك افيقث نآلو «نميلاب

 .ةقدب نودي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع دوفولا مودق خيرات نأ قحلا ىفو ٠

 سود دس هو دسسف

 ورع ىف ةفاخي زفر لتوت هلحي نا يلاللا اح وتلا ليوا دفو مدق - 4
 ىلع ناكو .مهقيرط نع مالسإلا ىلإ ةوعدلاو «دوفولا ماع اهنأب فصوت ىتلا ةعساتلا ةنسلا ىف هيلع مدقي
 كيبل لبو الط لالا لع ينو ل ىسودلا ورمع نب ليفطلا ملسما دفولا اذه سأر
 ضعب ملسأف مالسإلا ىلإ مهوعدي سود هموق ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هرمأو «ةرونما ةنيدملا ىلإ
 كلذ دعب الإ نيملسملا هموق نم ادفوم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ءيجي ملو ءنيبرقألا هتريشع
 مهنألا ؛ةمينغلا ىف مهل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهسأ دقلو «ربيخ ىف وهو ةعباسلا ةنسلا ىف

 اهيف اوك رتشا
 يف يتلا مهعانتما مث ؛هموقل هتوعدو ىسودلا ورمع نب ليفطلا مالسإ ةصقو

 هب تطاحأف رظنلا ميقتسم ءابيبل افيرش الجر ناكو ةمركملا ةكم مدق دق ناك ذإ اهب انثدحي هكرتنلف «هنع هللا
 يس ل وتو «ملسو يلع ىلا هللا ىلص يبل ىلإ عمتي نأ نم هعنمت شير

 .. هجوزو هيبأو هدلوو لجرلا نيب
 تودغ نيح ىنذأ ىف توشح ىتح ؛«ىب اولاز أم هللاوف ١ كلذ ىف لوقيو ؛مهمالك ىلإ خاصأ

 ا
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 ملسو هيلع هللا ىلح نيببنلا مئاخ
 9 .« ل وم ونوم

 نتا ااا ااا
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 امف «حيبقلا نم نسحلا ىلع ىفخي ام «رعاش بيبل لجرل ىنإ هللاو «هامأ لكنأو «ىسفن ىف تلقف ءانسح
 . هتكرت احيبق ناك ناو «تلبق انسح لوقي ام ناك نإف «لوقي ام لجرلا اذه نم عمسأ نأ ىنعنمي

 ؛هتيب لخد اذإ ىتح «هتعبتتف ءهتيب ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فرصنا ىتح تثكمف

نذأ تددس ىتح «كرمأ ىننوفوخي اوحرب ام هللاوف ءاذكر اذك ىل اولاق كموق نإ : تلقف هيلع تلخد
 ى

 ؛ كرمأ ىلع ضرعاف ... انسح الوق تعمسف ؛هينعمسي نأ الإ ىلاعت هللا ىبأف ؛كلوق عمسأ الثأ فسركب

 تعمس ام هللاوف «ميركلا نآرقلا يلع التو ءمالسإلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لزيز: ولع لطرف

 ؤرما ىنإ ءهللا لوسر اي :تلقو «قحلا ةداهش تدهشو تملسأف ءهنم لدعأ ارمأ الو «هنم نسحأ طق الوق

 اميف ىل انوع نوكت ةيآ ىل لعجي نأ هللا عداف مالسإلا ىلإ مهيعادف «مهيلإ عجار ىنإو «ىموق ىف عاطم
 وهو «ةيآلا هذه ركذ نأ دعبو ؛ةيآ هل لعجا مهللا» ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا :لاقف ,هيلإ مهوعدأ

و ىبأ ىناتأ تلزن لا: كلذ دعب لاق .هطسو ىلع مث ءههجو ىلع ءاج رون
 كيلإ : تلقف ءاريبك اخيش ناك

 دمحم نيد تعباتو تملسأ دق تلق «ىنب اي ملو :لاق ءكنم تسلو «ىنم تسلف «تبأ اي ىنع

 ءاج مث ...تملع ام كملعأ ىتح ؛لاعت مث كبايث رهطو لستغاف بهذا:تلقف . كنيد ىنيد ىنب اي لاق

 ' ىنم تسلو «كنم تسلف «ينع كيلإ اهل تلقف ىتبحاص ىنتتأ مث «ملسأف مالسإلا هيلع تضرعف

هللا ىلص دمحم نيد تعباتو تملسأ ؛كنيبو ىنيب مالسإلا قرف تلق ؟ ىمأو تنأ ىبأب مل تلاقق
 

 مالسإلا اهيلع تضرعف تءاج مث ... ىلستغاف ىبهذاف تلق ؛كنيد ىنيدف تلاق . ملسو هيلع ىلاعت

 ظ 0 علا

 اوركنتسي ملف «مالسإلا ىلإ مهاعدف ءةماع سود ةوعد ىلإ ةصاخلا ةوعدلا نم لقتنا كلذ دعب

 . اوأطبأ نكلو

 د ىلع ىنبلغ دف هللا لوسر اي :هل لاقف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ داع

 هللا ليف نيملاغلا بر. لور نيمألا ىداهلا نكلو ؛مهياع عداف (مهتاوهشو مهئاوهأل مهعابتا ىأ) انزل

 (اسود دها مهللا» ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف «ةيادهلاب مهل اعد لب مهيلع عدي مل ملسو هيلع ىلاعت

 . مهب قفراو ىلاعت هللا ىلإ مهعداف كموق ىلإ عجرا : ليفطل لاق مث

 . مهرثكأ وأ اوباجتسا ىتح ؛مالسإلا ىلإ مهوعدي مهضرأب رمتساو ؛مهيلإ عجرف

 نينامث وأ نيعبسب ةرونملا ةنيدملا تلزنف «دفوب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ تكج اذه دعب

 . نيملسملا عم مهل مهسأف «ربيخ نم مئانغلا عيزوت تقو ىف
 ا ااا

00000000
0000000 

 هيأ | 9 | . ١

 اا

- 

3 

9 

: 

 أذأذأأذأذأ9ااا0ا0ا0ا0ا ا ا 5 5 5 5 5 27217131321325 ذة ي0600 ا
0000 

 ل ا
 ل

 ٠
 م

 ١
8 

 1101 وو وعاد

 نيب



 »نو

 2111110101232320232132131ز1ز1ز1ز1ز1ز121200 يبيني

 قحلل ابلاط أدتبا دقف «ءاهتنالا ةوق ىلع لدي ءادتبالا نإو ؛هناميإ ىوقو ليفطلا مالسإ نسح دقلو
 ةيعادلا ناكو «هبلق ىلإ ناميإلا لصوو ءاهزاتجاف هناميإ ليبس ىف شيرق اهتعضو ىتلا دودسلاو عناوملا عم
 ظ : دادس ىلإ مهاده ىتح ؛هموق ىف

 لب عنتمي هلعجي مل عنملا نأو ؛هقلخو هلقعو هسفن ةوق ىلع لدت لجرلا كلذ ناميإ ةصق
 ناميإلا نيز دقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم عمسي الأ هيلإ اونبز دق اوناك اذإف «ركفيو ثحبي هلعج
 ! هراد ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءارو بهذي نأ هبلق ىف

 . اهيلإ هاجلالا عنميو ؛قئاقحلا نع ىمعي ىذلا وه ديلقتلاو ؛هبلق نع ديلقتلا دعاب دق وهو

 زيمح كولم لوسر مودق
 نم هيلع لمتشا امل ؛هسفنل وعدي وه راص هب نيعمجأ برعلا ملع دعب مالسإلا - 1

 عنمي ال .ةرين ةحضاو قئاقحلا تراص لب ؛ملع ريغ نم عابتالا وأ «ديلقتلا وأ هاركإلا عاونأ نم عون ىأ
 نوفي ءارمالا لعي ملو «انيد مالسإلاب اوضرو . مهبولق تماقتساف ؛عابتالا نم ىدوهي الو ىنارصن

 : أرسع مهرمأ نم مهقهري ملو هموق ىف لدع امو ؛هرمأ ماقتسا ام هترمإ ىلع ريمألا و

 مهو ريمح كولمو ءالوسر لسري ناك نم مهنمو 1 مالسإلا ةنلعم هيلإ ءيجب دوفولا تناكو

 شويج همامأ تعجارتو «لامشلا ضرأ 0 ىف بلغ لف مالسإلا أوأر ل نميلا ىف ةرثاكلا ةرثكلا نولثمي
 هللا ىلص ادمحم اوقالي ملو مهدنج داعف «برعلا زع عالتقاو ؛هعالنقاو «مالسإلا وزغل اهوسدك ىتلا مورلا
 ديلولا نب دلاخ ةمكحب اوداعو ؛ةميظع ةلتقم مهنم مهددع ةلق عم هدونج تلتق نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت
 . الجر رشع ةعضب الإ اودقفي مل نيملاس

 اولسرأف نامورلا مامأ مالسإلا ةكوش اركردأو ءاقحو القعو اقطنم مالسإلا ةوق ريمح كولم كردأ

 اونلعأ لق ,ىواهرلا ةرمه ىلب كلام لاريوذ ةعرزو نادمهو رفاعمو ( نيعر ىذ لبق نامعنلاو لالك لبع

 نيدلا قئاقح هيف نيبي هءاج ىذلا دفولل اباتك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بتك دقو

 : ىدقاولا هاور امك باتكلا مكيلإو «مهءارو نم هب اوملعيل «دارفألا ىلع بجيامو

 0002 2 :نئ_ئ0: 6



لالك دبع نب ميعنو «لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ىبنلا دمحم نم : ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 

 . ادمهو رفاعمو (نيغر ىذ ليف) نامعنلاو

 ضرأ نم ابلقنم مكلوسر أبن عقو دق هنإف ءوه الإ هلإ ال ىذلا هللا مكيلإ دمحأ ىنإف - - مكلذ دعب امأ

 ىلاعت هللا نأو « « نيكرشملا مكلتقو «مكمالسإي انأبنأو «مكلبق ام انربخو ءهب متلسرأ ام غلبف ةنيدملاب انقل مورلا

 قح مئانغلا نم متيطعأو «ةاكرلا متين تأو ؛ةالصلا مت متمقأو «هلوسرو هللا متعطأو متحلصأ نإ ؛هادهب مكاده دق

 مرش راقعلا ةفدصلا ىف نيسؤلاىلع بتك او «(ملسو يلع لان هلا لص ) بلا «هسبا ىلاعت هللا

 . رشعلا فصن برغلا ىقس ام ىلعو ءءامسلا تقس امو ؛نيعلا تقس

 نم سمخ ىفو ءركذ نوبل نبا لبإلا نم نيثالث ىفو «نوبل ةنبا نيعبرالا ىف لبإلا ىف نإو

 عيبت نيثالث لك ىفو «ةرقب رقبلا نم نيعبرأ لك ىفو «ناناش لبإلا نم رشع لك ىفو ءةاش لبإلا
 : ةأش ءاهدحو ةمئاس منغلا نم نيعبرأ لك ىفو «ةعذج وأ عذج

 ىدأ نمو «هل ريخ وهف اريخ داز نمف ءةقدصلا ىف نينمؤملا ىلع اهضرف ىتلا ىلاعت هللا ةضيرف هنأ
أم هل نينمؤملا نم هنإف يك رمل ىلع نيملسملا رهاظو ؛همالسإ ىلع دهشأو «كلذ

 أم هيلعو ؛مهل 

 . مهيلع ام هيلعو مهل ام هل نينمؤملا نم هنإف ىنارصنوأ ىدوهي نم ملسأ نم هنأو ءمهيلع

لع ةيزجلا هيلعو ءاهنع دري ال هنإف «هتينارصن وأ هتيدوهي ىلع ناك نمو
 « يشأ وأ اركذ ةلاح لك ى

وأ (رفاعم ىلإ ة ةيوسنمه دوربو بايث) ىرفاعملا ةميق نم رفاو رانيد دبع وأ رح
 لإ كلذ ىدأ نمف ءابايث هضرع 

 . هلوسرلو هلل ودع هنإف ؛هعنم نمو «هلوسر ةمذو هللا ةمذ هل نإف هللا لوسر

 ةدابع نب كلامو «لبج نب ذاعم « ءاريخخ مهب مكيصوأف ىلسر كانأ اذإ نزي ىذ ةعرز ىلإ : دعب امأ

 نم «ةيزجلاو «ةقدصلا نم مكدنع ام اوعمجا نأو مهباحصأو ةرم نب كلامو ءرمع نب ةبقعو

 . ايضار الإ نبلقني الف «لبج نب ذاعم مهريمأ إو . يلسر اهوغلبأو ءمكيفلاخم

 دق ىواهرلا ةرم نب كلام نإ مث «هلوسرو هدبع هنأو ءهللا الإ هلإ ال نأ دهشي ادمحم نإف دعب امأ

 اونزحمالو اريخ ريمحب كرمأو «ريخب رشبأف «نيكرشملا تلتقو هريمح كرمأ نم تملسأ نأ ىنثدح
 ىه امنإ «هتيب لهأل الو دمحم لحن ال ةقدصلا نإو ؛مكريقفو مكينغ ىلو وه هللا لوسر نإف اولذاخت الو

  مكرمأو «بيغلا ظفحو «ربخلا غلب دق اكلام نأو «ليبسلا نباو «نيملسملا 0 ةاكز

 مهنإف ءاريخ مهب مكرمأف مهملع ىلوأو مهنيد ىلوأو «ىلهأ ىحلاص نم مكيلإ تلسرأ دق ىنإو ءاريخ

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو مهيلإ روظنم

 ل ل ا ا 1
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 مهضعب صخي ناك دقو ءريمح كولمل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باتك اذه
 اعيمج اهنومضم ناك نإو ؛باطخلاب مهضعب صخي هنأ ىلع لدي امث ءدعب امأ ظفل هيف ددعت ذإ «باطخب
 : ادحاو

 مل هنأ ظحاليو «مئاوسلاو رامشلاو عرزلا ىف ةاكزلا ةضيرف ىلاعتو هناحبس هللا نيب باتكلا اذه ىفو ظ
 دق ةراجتلا ضورع نم اهب قلعتي امو «ريناندلاو مهاردلا ىهو ةنطابلا لاومألاو ةرهاظلا لاومالأ ةاكز الإ ركذي
 لك ىف لاق هنأ ىورو «مهارد ةسمخ مهرد ىتئام لك ىف لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص اهنيب

 . اهنودؤي لاملا باحصأ نإف «ةنطابلا لاومألا امأ ؛تاقدصلا
 «ةرهاظلا لاومألا ةاكز اوعمجي نأب «تاقدصلا ةالو نامثع نيرونلاوذ مامإلا هب غوسملاوه اذه لعلو

 . مهنم اهذحأ اهنودؤيال هنأ تبث اذإ ثيحب ؛هئادأ ىف هنع مهبانأ هنأكو «ةنطابلا لاومألا اوكرتيو
 ,راقعلا ةاكز اهنأب رامشلاو عرزلا ةاكز ركذ هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا باتك ىف ظحاليو

 . راجشألا رامثو ةيعارزلا ىضارألا وهرمشملاراقعلا ناك دقو «ةاكز هيف راقعلا نأ مهفي صنلا اذه نإ
 . رمشلا هؤامن رجشلاو «ضرألا رامث عرزلاو ؛مان لام ةاكزلا ىف باصنلا نأل كلذو
 كلذكو ءاهتاذب رامث اهل نكي ملف «ةيلصألا تاجاحلل ذختن تيناوحلاو رودلاو تويببلا تناك دقو

 ٠ ةعانصلا تأ ودأ

 ديال ناكف اهتراجإب ءامنلاو ؛لالغتسالل لختت لب ءطقف ةماقالل لختت ال رودلا 37 لق نآلاو

 راقعلا ةاكز ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ركذ لقو «راقع اهنالو ؛لعفلاب مان لام اهنال ؛اهتاكز نم

 . رامشلاو عرزلا ىلع ةراجإلاب تالغلا ساقتف «ةاكرلا ذخأ ةقيرط ىلإ هجتي امنإ «صنلاب تباثوهف ءراقتعلا
 . ليصحتلاو ىنابملا ىلع قفنت ىتلا تاقفننلا دعب ىفاصلا رشع ذخؤي نأ ىرن اذلو
 : نميلل رخآ باتك - 11/1
 عمج نم مهيلع بجي امو هيلع ثحلاو مالسإلاب رارقإلا ىلإ ةوعد هيف قباسلا باتكلا ناك

 ىلإ هثعب امدنع مزح نب ورمعل هبتك رخآ باتك كانهو «مالسإلا ةلود ةينازيم نيوكت ىأ «ةيزجلاو «تاوكزلا
 ذخأيو «ننسلا مهملعيو نيدلا ىف مههقفي رهف ,داحألا ىلع بج ىتلا تابجاولاب صاخخ وهو «نميلا
 : ىقهيبلا ظفاحلا هأور دقو باتكلا صن اذهو «مهتاقدص

 ا لاا لل ؟اقكاطااطااةطاكا اللا ماقال اما ازال الل الاانا العمار الا الالاف الالماس اطلب االول اللا لالالا دلال
 ١ . اى حج

 ملسو هبلع هللا يلح نييبنلا متاخ
 نأ: 96
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 نم ادهع دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأي «هلوسرو هّللا نم باتك اذه : ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ىف ىلاعت هللا ىوقتب هرمأ ؛ «نميلا ىلإ هثعب نيح مزح نب ورمعل ( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ) هللا لوسر

 رشيي نو . ىلاعت هللا هرمأ امك «قحلاب ذحخأي نأ هرمآو ءنونسحم مه نيذلاو اوقتا نيذلا عم هللا نإف ءهلك هرمأ
 نآرقلا دحأ سمي الف «سانلا ىهني نأو «نيدلا ىف مههقفيو نآرقلا سانلا ملعيو ءهب مهرمأيو ءريخلاب سانلا
 ؛ملظلا ىف مهيلع دتشيو «قحلا ىف مهل نيلبو ؛مهيلع ىذلاو ؛مهل ىذلاب سانلا ربخي نأو ءرهاط وهو الإ
 سانلا رشبي نأو هللا ليبس نع نودصي نيذلا نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأ لاقف «هنغ ىهنو ملظلا مرح هللا نإف

 2 يعي ب اهلمعورانلاب سانلارذنيو ءاهلمعبو ةئجلاب
 ىف اولصي نأ سانلا ىهني نأو ؛ةرمعلا ءرغصألا جحلاو عماجلا ربكألا جحلاو هب هللا رمأ امو هضئارفو هننسو

 نكيلو ؛ لئابقلاو رئاشعلا وعدي نأ جيه مهنيب ناك نإ سانلا ىهنيو .. . اعساو نوكي نأ الإ ءريغص دحاو بوث
 ىلإ مهلجرأو قفارملا ىلإ مهيديأو مههوجو ءوضولا غابسإب سانلا رمأبو «هل كيرش ال هدحو هللا ىلإ مهقاعد

 نأو ءدوجسلاو عوكرلا مامتإو اهتقول ةالصلاب اورمأو «لجو زع هللا رمأ امك «مهسوؤؤر اوحسمي نأو نيبعكلا
 نم ذخؤي امو اهباصنو «تاوكزلا ماكحأو ؛مئانغلا ىف سمخلا ماكحأ كلذ دعب ركذي مث .حبصلاب سلغي
 ظ ا

 ةرهاظ اهودؤي نأ سانلا ىلعو «ةرهاظ تناك اذإ اهوعمجي نأ مهيلع رمألا ىلوأ نأ نيبتي اذه ىفو
 . رئارسلاب ملعأ هللاو ءرئامضلا ىلإ اهيف رمألا ةيناثلا تناك نإو «ةنطابو

 نارجن دنو
 ىف ةوق نم ابهر اوملسأ امو «دالبلا ةينادحولا ناطلس مع امل اعابت نوملسي نوكرشملا ذخأ - 5

 ديلقتلا نم اوجرخو ةينثولا ةواشغ مهنع تلاز دقو « ؛مالسإلا ىف ابغر نورثكألا ملسأ لب «لاوحألا رثكأ

 ؛نيكرشملا نم ناك ام اذه .نودتهي الو ائيش نولقعي ال مهءابأ نأ اوأرو ' «مالسإلا رونب ةرانتسالا ىلإ ءابالل

 - ىراصنلاو دوهيلا امأ - ةينثولا ةواشغو ةيلهاجلا ةيامع مهنع تلاز نأ دعب مهيف هسفنل وعدي مالسإلا ناك
 سانلا بيلأتو «قافنلاو ةنايخلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل مهتبلاغمو ءمهنم دوهيلا رمأ تملع دقف

 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا راوج ريغ ىف مهنم ناك نمو ؛مهسفنأ ىلع اهوذخأ دوهع دعب «هيلع
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا باتك ىف انيأر امك «ةيزجلا اودؤي نأ ىلع نامألا قاثيم مهيلع ذخأ دقت

 اوقبي نأ نوديري ءاسوجمو ادوهي مهدنع نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل اوركذ امدنع بونجلا ءارمأل

 دري الو «ةيزجلا اودؤي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رمأف ءاوضترا ىذلا مهنيد اوريغي نأ ريغ نم مهعم
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 ام الإ ءادحأ هيلع اوريثي ملو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا برح ىف اونوكي مل مهنإف ىراصنلا امأ
 ىلإ برقأ وأ ةيبسن ةدوم ىلع اوناكف «بونجلا ىف اوناك نم اصوصخو «برعلا ىراصنلا امأ ؛مورلا نم ناك

 ظ : نيملسملا نولاوي اوناك نيذلا برعلا ىراصن ىف ىلاعت هللا لاق كلذلو «ةدوملا

 ال مهنأو ءانابهرو نيسيسق مهنم نأب كلذ ؛يراصن انإ اولاق نيذلا اونمأ نيذلل ةدوم
 صاخ ببس كانهو ع,هنع ثدحتنس ىذلا نارجب دفول ماع فصو اذه (/7 : ةدئاملا) «نوربكتسي

 وأ «ةيزجلا عفد وأ مالسإلا ىلإ مهوعدي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا باتك وهو ؛ءيجملل مهكرح
 : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا باتك صن كلذو ؛لاتقلا

 ةدابع ىلإ مكوعدأ ىنإف دعب امأ ءبوقعيو قاحسإو ميهاربإ هلإ مساب ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 مكتنذأ دقف متيبأ نإف «ةيزجلاف متيبأ نإف ءدابعلا ةيالو نم ىلاعت هللا ةيالو ىلإ مكوعدأو ؛دابعلا ةدابع نم ءهللا
 . [() مالسلاو برحب

 همسا ناذمه لآ نم لجر ىلإ ثعبف اديدش ارعذ رعذ هأرق املف «مهفقسأ ىلإ باتكلا لسرأ
 . ةلضعم تثدح اذإ فقسألا راشتسم ناكو ناذمه نم ناكو ةعادو نب ليبحرش

 ةيرذ ىف ميهاربإ هللا دعو ام تملع دق :لاقف ؛ميرم ابأ اي كيأر ام :فقسألا لاق باتكلا أرق املف
 ترشأ ايندلا رمأ نم ناك ول «يأر ةوبنلا ىف سيل لجرلا وه اذه نوكي نأب نمؤي امف «ةوبنلا نم ليعامسإ
 هباوج لثمب باجأ مهلكو ؛نوراشتسملا ددعتو هريغ راشتساو ؛هاحنف ؛هيف كل تدهجو ىأرب هيف كيلع

 1 اموي عيرسلا بكارلا ةريسم ىداولا لوطب سوقانلاب برض نيح عمتجاف هلفسأو هالعأ

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نم باتكلا مهيلع أرق نأ دعب ىأرلا مهلأسو

 «رفسلا بايث اوعلخ ةرونملا ةنيدما اولصو املو «لجرلا اذه ربخب مهيأ مهنم دفو لاسرإ ىلع اوعمتجاف
 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع اولخد مث ءبهذلا ميتاوخو «ةربحلا نم اهنورجي اللح اوسبلو

 دبعو ؛نافع نب نامثع ىلإ اوبهذف ميتاوخلاو للحلا كلت مهيلعو «مهيلع دري ملف اراهنو اليل هل اودصتو
 . ةيلهاجلا ىف امهل ريعلا ناجرخيو نارجتي اناك ذإ امهنوفرعي اوناكو فوع نب نمحرلا

 ءانمالس دري ملف «هيلع انملسف «نيبيجم انلبقأف اباتك انيلإ بتك امكيبن نإ: امهلاولاق امهب اوقتلا امو
 . دوعنأ ءامكنم ىأرلا امف ءانملكي نأ انايعأف «همالكل انيدصتو
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 ؛موقلا ءالؤه ىف نسحلا ابأ اي كيأر ام : :هنالأسي بلاط ىبأ نب ىلع ىلإ فوع نباو نامشع هجن
 «كلذ دفولا لعفف «مهرفس بايث اوسبليو «مهميتاوخو ؛مهللح اوعلخي نأ ىرأ . هنع هللا ىضر ىلع لاقف
 . مهمالس درف ؛هيلع اوملسف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوءاج مث

 ساهل نوسلب مهنأو نيرخافم نيلاتخم اوداج مهنأ مهمالس دري مل هنأ ىف بسلا نأ اذه نمر هظو

 . لاجرلا ىلع ةمرحم

 هفرش نأو «ءارقفلا ةشيع شيعي ىبن ىلع لب «ةهبأ ىف كلم ىلع نيلخاد اوسيل مهنأ مهملعيل
 ؛مهئاليخ نم ففخي هدر مدع نأ كلذ قوفو ؛ ميحرلا نمحرلا ةلاسر نم نكلو «بايثو لام نم سيل

 ءرصعلا دعب هدجسم هيلع اولخدو « نال الا عادلا ودوني ل لب ياام راو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نكلو ءمهعنم نيملسملا ضعب دارأف «قرشلا ىلإ نيهجتم اولص دقو
 . نينئمطم اولصف مهوعد : :نيعناملل لاق ميركلا حمسلا

 ةساير هبشوأ ةساير لضف مهل ةثالث مهيف مهئاربك نم نورشعو ةعبرأ مهنم ابكر نيتس دفولا ناك

 همسأو هيأر نع الإ نوردصي ل مهتروشم بحاصو «مهيف ىأرلا وذو مهرب وهو «بقاعلا مهلوأ

 . حيسملا دبع

 . مهعمتجمو مهلحر بحاصو ؛مهلثم وهو «ديسلا : مهيناثو

 نو مهلردم بحاصو ؛مهرجو مهفقسأ لو نركب ىنبوخأةمقلع نب لح وبأ : مهئلاثو
 «لاملاب هودمأ ءمهيف هولعأ دق ىراصنلا نم مورلا كولمو مهبتك سردو ؛ مهيف فرش اذ راص دق اذه ةثراح بأ

 تحت نارجم اولعجيل كلذ لعلو ؛هداهتجاو هملع نم مهغلب امل هومركو «سئانكلا هل اونبو ءامدخ هل اولعجو

 .. مهمل ف ومدرب
 هجلا امدنع هنأ ىوري «هبيغو هرهج ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مظعي ةثراحوبأ ناكو

 ترثعف ءاهلثم بكري هل خأ هراوجبو «ةلغب بكري ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ىلإ ةثراح وبأ
 :ةثراح وبأ هل لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ديري ءدعبألا سعت: هوخأ لاف ةثراح ىبأ ةلغب
 . اذه ملعت تنأو هعابتا نم كعنمي امف هوخأ هل لاقق «هرظننن انك ىذلا ىمألا ىبنلا هللاو هنإ ءتنأ تسعت

 ولو هفالخخ الإ اوبأ دقو ءانومركأو انولومو انوفرش ( نامورلا ) موقلا ءالؤه انب عنص ام : ةثراح وبأ لاق
 : كلذ دعب ملسأ ىتح ؛ةمقلع نب زرك همساو هوخأ اهيلع رمضأف . ىرت ام لك انم اوعرن تلعف
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 هللا لوسر دنع دوهي رابحأو نارجم ىراصن عمتجا هنأ سابع نب هللا دبع نع قاحسإ نبأ ىور دقو
 الا ميهاربإ ناك ام ىراصنلا تلاقو ءايدوهي الإ ميهاربإ ناك ام رابحألا تلاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ةاروتلا تلزنأ امو ؛ميهاربإ ىف نوجا مل باتكلا لهأي ١ : لجو زع هللا لزنأف ءاينارصن
 ملف «ملع هب مكل اميف متججاح ءالؤو متنأه «نولقعت الفأ هلذعب نم الإ ليججإلاو

 ءايدوهي ميهاربإ ناك ام *نوملعت ال متنأو ملعي هّللاو ءملع هب مكل سيل اميف نوجاحت
 سانلا ىلوأ نإ *نيكرشملا نم ناك امو ءاملسم افينح ناك نكلو ءاينارصن الو
 «نينمؤملا ىلو هّللاو اونمأ نيذلاو ىبنلا اذهو ءهوعبتا نيذلل ميهاربإب

 .(58: "8 : نارمع لآ)

 : ميرم نب ىسيع ىراصنلا دبعت امك «كدبعن نأ دمحم اي انم ديرتأ :دوهيلا رابحأ ضعب لاقو

 + "انوغرت هيلو دمت ار ديرق كلل وأ نارك راقت م لتر لاو

 ؛هّللا ريغ ةدابعب رمأ وأ «هللا ريغ دبعأ نأ هللا ذاعم : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 باتكلا هللا هيتؤي نأ رشبل ناك ام :لجو زع هللا لزنأف «ىنرمأو هللا ىنثعب كلذب ام
 اونوك نكلو ءهّللا نود نم ىل ادابع اونوك :سانلل لوقي مق «ةوبنلاو مكحلاو
 اولخعت نأ مكرمأي الو #ٌنوسردت متنك امبو «باتكلا نوملعت متنك أمب نيينابر

 .(80,18 :نارمع لآ) «نوملسم متنأ ذإ دعب رفكلاب مكرمأيأ ءابابرأ نييبنلاو ةكئالملا

 ىلع هب مهرارقإو ؛هقيدصتب قاثيملا نم مهئابآو مهيلع لخأ ام مالسلاو ةالصلا هيلع مهركذ مث

 (... ةمكحو باتك نم مكتيتآ امل نييبنلا قاثيم هللا ذأ ذإو) : ىلاعت هلوق التف «مهسفنأ

 دنع نم لوسر هنأب اوبيجأف هلثم رخآو ميرم نب ىسيع نع لأس رخآو ١/( :نارمع لآ) تايآلا رخآ ىلإ
 . ةروسلا نم ةيآ نينامث ىلإ اهلوأ نم نارمع لآ ةروس ىف مالسلا هيلع ىسيعل ةبسنلاب ءاج ام مهيلع النو هّللا

 ايبن تنك نإ انرسي ءىراصن انإف ىسيع ىف لوقت ام :اولاق «مهتلكسأ نولأسي ىراصنلا ذخخأ كلذ دعب
 هللا دنع ىسيع لثم نإ» : ىلاعت هلوق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر التف هيف لوقت ام ملعن نأ
 نم نكت الف كبر نم قحلا *نوكيف نك هل لاق مث بارت نم هقلخ مدأ لثمك

 انءانبأ عدن اولاعت لقف ملعلا نم كءاج ام دعب نم هيف كجاح نمف *نيرتمملا
 ىلع هللا ةنعل 5 لهتبن مث « ؛مكسفنأو انسفنأو مكءاسنو انءاسنو ءمكءانبأو

 لاا كوسا (51: ه3: نارمع لآ) «نيبذاكلا
 كليا لل ااا 111111!ةنا 11403101601
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 ىلع المتشم . ةلهابملاب مهربخأ امدعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لبقأ دغلا حبصأ املف
 رتخي ملو ةوسن ةدع ذئموي هلو هءارو ىشمت ةمطافو ؛هل ليمخ ىف امهنع هللا ىضر نيسحلاو نسحلا

 هسيئر عم «نارُج نع انمالك ردص ىف انرشأ امك مهانركذ نيذلا ةثالثلا ريغ دفولا ناك و ؛نهنم ةدحاو

 : لاق ةلهابملا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بلط امدنعو . هيأر نع الإ نارجم ردصت ال ليبحرش

 هللاو ىرأو البقم ارمأ ىرأ هللاو ىنإو «ىبأ نع الإ ردصي مل هلفسأو هالعأ عمتجا اذإ ىداولا نإ ١

 نم الو ؛هردص نم بهذي ال رمأ هيلع دريو ,هنيع ىف نعط برعلا لوأ انك ٠ اكلم لجرلا اذه ناك نإ

 . ةحناجب انوبيصي ىتح ؛هموق رودص

 الإ رفظ الو «ةرحاس ضرألا هجو ىلع ىقيي الف «هانعالف ءالسرم ايبن لجرلا اذه ناك نإو

 . ادبأ اططش مكحي ال الجر ىرأ ىنإ : لاقف هر ركذ مث ءكله

 ىنإا : هل لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هيأ نع الإ نوردصي ال ىذلا ليبحرش ىقل
 الالب درا ياو ل باو أ ع

 ١ لعل: ظل يو

ولا ديري ام : الاو (لوقلا سلجم ىف اناك هل نابحاص) ىبحاص : لاقف . مكيلع برثي ادحأ كارو
 الو ىدا

 0 م ا سطوع . هيأر نع الإ ردصي

 . هايإ مهاطعأ

 نإ «نارجنل ( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ) ىبنلا دمحم هبتك ام اذه: ميحرلا نمحرلا هللا مسب ١

 كرتو ؛ ؛مهيلع لضفأف « قيئرز 'ءادرتو ءاضيبو ءارفص لك ىفو ؛ةرمث لك ىف ؛همكح مهيلع ناك

 لك ىفب . ةاح فلأ بجر لك ىف ؛ةلح ىفلأ ىلع ؛هلك كلذ

 ( ضرع وأ باكر وأ ليخ وأ عورد ىلع اوضق امو ؛باسحبف ىقاوألا ىلع تصقتن وأ ج جارخلا ىلع تداز ْ

 مهيلعو «رهش قوف لوسر سبحي الو «هنودف نيرشع اهب ىلسر هاوثم نارجم ىلعو .. هبماحيل مهنم ذخأ
 | هللا لوسر اوراعأ امم كله امو نميلاب ريبك ناك اذإو ءاريعب نيثالثو ءاسرف نيثالثو ءاعرد نيثالث ةيراع

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع نامض وهف ؛باكر وأ ليخ وأ عورد نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 .مهيلع اهيدؤي ىتح ؛ملسو هيلع

 مهضرأو مهتلمو ( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ) ىبنلا دمحم ةمذو ىلاعت هللا راوج نارجنلو

 اليل ااا ا م ل لااا لااا

 - أاثلا . هلأ
 كحال
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 رواد ووو واو ووو حنو وحر ساو جوج جروح جوجو جوج وترجو جت ج وتوج سعد نيني هي لي بم ا



 رووح توجو ونروكو حك حج حر نروكا ونوح جوج حجج وجو وجا ح وح جوج وج حوحو جوج جرجا حج وحج ج وجر جر جو وج وح جرجا حرج حوحو وو حج وا ووو حو و و و و حس

 00 ل ل م ب ل ب ب ب

 سيلو «لام نم مهيديأ تحن ام لكو .. هتينابهر نم بهار الو «هتيفقسأ نم فقسأ ريغي الو ؛مهتلم
 اح مهنم لأس نمو ءشيج مهضرأ أطي الو «نورشعي الو «نورشحي الو «ةيلهاج مد الو ؛ةبير مهيلع
 لجر ذخؤي الو «ةكيرب هنم ىتمذف لبق ىذ نم ابر لكأ نمو «نيسولظم الو نيم اظ ريغ فصنلا مهنيبف
 هرمأب هللا ىنأي ىتح ؛هّللا لوسر ىبنلا دمحم ةمذو هللا راوج ةفيحصلا هذه ىف ام ىلعو ... رخآ ملظي مهنم
 . ( برحب نيلقثم ريغ مهيلع اميف اوحلصأو اوحصن ام

 نب نايفس وبأ مهنم « ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا سلجم رضح نم ةقيثولا هذه دهش دقو
 . ةبعش نب ةريغملاو ءىلظنحلا سباح نب عرقألاو ءفوع نب كلامو ءورمع نب ناليغو برح

 مالسإلا راتخي نم هنإف انيد مالسإلا مهضعبوأ اوراتخا اذإ امأ «مهتينارصن ىلع اوقتب اذإ ةمذ باتك اذه
 +. :نيملسما نيبو هنيب قرف ةمث نوكي الو «نيملسملا مكح ذخأي .

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هنأب افرتعم مالسإلا ىف لحد نم مهنابهرو نارجم ةفقاسأ نم نإو
 . كلذ هل مالسلا امهيلع ميهاربإ نب , ليعامسإ دالوأ نم رظتنملا

 هيلإ بهذو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ باهذلا دارأو «مالسإلا ىلإ لام نم نابهرلا نمو
 نأو . ىحولا لزني فيك ىري نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل روضحلا ىف هتبغر تناكو ءادرب هادهأو
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نذأتساو ؛مالسإلا ىبأ كلذ عمو ؛ننسلاو دودحلاو ضئارفلا ملعي
 ل يلو يبا تبا نحن عرعر هارد يامال اع زار اطيل هموق ىلإ عجري نأ
 . ةرشاعلا ةنسلا ىف ناك كلذ نأ رهظيو «ملسو هيلع ىلاعت

 اوثكم دق «نارجم دفو ىف ثحبلا لوأ ىف مهانركذ نيذلا ثراحلا ابأو ؛بقاعلاو «ديسلا نإو اذه

 نم دفو هنأكو «ليبحرش دفو ريغ مهو ؛هلاح نوفرعتيو هيلإ نوعمتسي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دنع
 . مهفقاسأ فالتخاو « «مهسئانك و ؛نارجم ميلاقأ ددعتل نادفو نار

 نم باتك امهعمو ةرونملا ةنيدملا رداغ دق بقاعلاو ديسلا هيف ىذلا ثراحلا ىبأ دفو نإف نكي امهمو ْ

 : هصن اذه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ههتنهكو «نارجج ةفقاسأو «ثراحلا ىبَأ فقس فقسألا ىلإ ىبنلا دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب ١

 ال «هلوسرو هللا راوج ريكو ليلق نم مهيديأ تحن ام لك ىلعو ؛مهتلمو مهقيقرو مهتيي لهأو «مهنابهرو
 ا يا ا ا أب اب نيو الو ؛هتيفقسأ نم فقسأ ريغي

 الللي 527111 يف فبلا

 " يلعو هيلع هللا ىلص نيتبتلا متاخ يح
 تت اانا اخ اانا د



 ملاظب نيباقنم ريغ هيلع اوحلصأو اوحصن ام ادبأ «هلوسرو هللا راوج كلذ ىلع هيلع اوناك امم الو «مهناطلس
 : ( نيملاظ الو

 . ةمذلا دّقع هيفو ءرخآ باتك اذهف

 دفولا اذه رمأ هيلع لديام

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأل كلذ ناكو «تيأر امك ؛نادفو نارجنل ناك - "1
 ؛اولتاقي نأ وأ «مهيلع ام مهيلعو «نيملسملل ام مهل نأ ىلع ( ةمذلا دهع ) دهعلاوأ «مالسإلا ىلإ مهاعد

 نإو ,بهذملا ىف فالتخا ةمث نكي مل إو ءسئانكلا فالتخا «نيدفو ءيجم ىف ببسلا لعلو

 . اوددعتف مهنيب اقرفم نوكي ال هنإف ناك

 نم هتوعدب هسفن رشني لخأ مالسإلا نأ ىلع لدي اوددعتي مل مأ اوددعت ءاوس هريغو دفولا اذه نإ

 امف ءملسلا هيلإ اوقلأو هبرح اولزتعا اموق براحي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ناك امو «برح ريغ
 ؛بوعشلا ىلإ لصتل ةوعدلا ةيامحل ناك امنإ «نيدلا فالخ لجأل ,هرابخأ نم ودبي امك «لاتقلا ناك
 ام نايدألا ىف نوراتخي «ىلاعت هلل مههوجو نوكت لب «نابهرو رابحأو أ «كولم وأ ءارمأ اهنيبو مهنيب زجاحي الف

 ميعز ءارغإ وأ (ريمأ قاهرإ ريغ نم (ةيمالسإلا ةوعدلا) قحلا ةوعد سانلا عمسي نأ ديال هنألو ءامح هنوري

 . ىنيد ريغ وأ ىنيد

 ارمأ مهيف دجي نأ الإ مهل شبيو «دوفولا هذهب بحري ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك دقلو
 نولخدي نميف شيي ملف ؛هباق ضمريو «ريقفلا قنحي ثيحب . تاعامجلا نيب اقرفم نوكي نأ هنأش نم

 ىلص ىبنلا لعف نإو دجسملا ىف مهلبقتسي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاَقل نسحلو
 ريغ لخدي نأ ىف اسأب ىرأ ال ىنإو ءدجسملا ىباتكلا لخدي نأ زاوج ىلع لدي ملسو هيلع ىلاعت هللا
 . .٠ رمع لعفي ناك امك تادهاعملا دقعو «ىمالسإلا ملعلا عامس لجأل ىباتكلا

 نوطيحيو «ضئارفلاب لوموقيو تاولصلا لودؤي نيملسلا نوري ذإ ( نسح دجيسملا مهلوخد نإو

 اوبيجتسيف مهسوفن ىف رثؤي نأ هنأش نم كلذ نإ .اهرطقب ةرئادلا ةطاحإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب
 : قحلا ىعادل

 ليا ل ل ل ا

 1-2222 ب | 1 | ٠ ا
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 ربو 0322232227 وو و حو وو و و ووو وو ووو وو وص وو وو ووو حر وج و و ص وب سو وو وو ووو حوت وج جيوب حوحو وح وبوإ حو جوج وح و حو حو حو و جا ياو و وحب



 1و رجع جوج جوجو حوحو حجج موج سوسو وسو جوج جون وح حوحو حوت وتو جوج جوج جوج وت جوت وجو جحا جوج جوج سو رض نروح توجو وج ب جوج جوجو وج جوع جوبا وج جوج وج جوا حوحو وو و نوح و و حور و رض سون حل

 :ناميالاو ناعذإلا

 هللا ىلص ىبنلا نلعي نم مهنم ناك دقف «نارجم دفو لوح ميقلا نبا اهريثي ةلأسم انه - 4
 دايقنالاب مالسإلا ىعادل بيجتسي ال هنكلو «ليجنإلاو ةاروتلا ىف هب رشبملا ىبنلا هنأب ملسو هيلع ىلاعت
 ىلص ىبنلا هلتقي نأ فوخل ناعذإلا كلذ نإ لوقيو «ةعاطلا نالعإو ميركلا نآرقلا مكحب اضرلاو ناعذالاو

 نأل ؛ناميإلا قيقو وأ مالسإلا ىف لخد دق دعي ال كلذ نأ ميلا نبا ررقيف ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ةعمتجم فاصوألا هذه نكت مل اذإف «ناعذإو «قيدصتو ةفرعم ناميإلا لب ؛ةفرعملا درجم وه سيل ناميإلا

 نيمئاق ريغ ناعذإلاو دايقنالا نأل . ناميإ ةمث نوكيال

 نوكتو هتعامج ا مضنيو :نيملسلا ءالو ىف لخدي نأ ديال هنأل ؛«قح مالك كلذ نإو

 . « اونمأ نيذلاو هلوسرو هللا مكيلو امنإ 7 : ىلاعت لاق امك هللو نينمؤملل هتيالو

 هفالتإ فوخ هراهظإ نم عنمي ام ناك اذإ هب ىفتكيو «ىبلق ناعذإ : نامسق ناعذإلا ىرنو

 نم نودقتعي اميف مهكيكشتب نيد نم قنتعا ام ىلإ سانلا 9 هئافخإ وأ ءرهاق ودع نم فوخك
 ىف مئاق ىقيقحلا ناميإلا نإف ءفيقث دفو ضعبل كلذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا زاجأ دقو «لطاب
 0 قيدصتلاف ' ىنلعلا ل ا ا كلذب مهنم ىفتكيو «ضئارفلا نودؤي ءالؤهو هأنعم

 . مئاق ناعذإلاو

 هنورهظي ىناسل قيدصت ةفرعملا هذهرثأو ؛ نيك رشملا ضعب ر ةفرعمك ةفرعم هيف لجوي : ىناثلا مسقلاو

 نأ ىشخن اننألءملسن ال نكلو «ىبنلا كنأ فرعن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم اولاق نيذلا كئلوأك
 .نورفكي لب «نونمؤي ال اوفرع نإو ككئاوأف «دوهيلا كلتقي

 ركب نب دخغس .هنب صفو مودق
 هللا ىلص ىبنلا رمأب ملع امدنع همالسإ انلعم املسم ءاج ادحاو الجر ناك دفولا اذه - 6

 ءاجف ؛نابكرلا اهب تبواجتو «ناطلسلا هللا ةملكل راصو ؛ةوعدلا ترشتناو ؛هتوعدو «ملسو هيلع ىلاعت

 نب مامض ءركب ونب تثعب :هدئسب قاحسإ نبا لاق دقلو «قحلا ةوعدلا بحاص نم رمألا نم قثوتسي
 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدقو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع ادفاو ةبلعت
 ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم صخش فرعي ال وهو لخد مث هلقعو دجسملا باب ىلع هريعب خانأف
 انأ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق ؟ بلطملا دبع نبا مكيأ : فرعي ال نم ةوفج ىف لاقف
 : ىتالا هجولا ىلع ةبواجما تناكو ؛«بلطملا دبع نبا
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 ٠ كسفن ىف ندجت الف «ةلءاسملا كيلع ظلغمو كلئاس ىنإ : مامض لاق

 . كل ادب امع لسف «ىسفن ىف دجأ ال : قيفرلا ىبنلا لاقف

 هللا «كدعب نئاك وه نم هلإو «كلبق ناك نم هلإو ءكلهأ هلإو ءكهلإ هللاب كدشنأ مامض لاقف

 . معن مهللا:لاق ؟الوسر انيلإ كعب

 هللا ءكدعب نئاك وه نم هلإو ءكلبق ناك نم هلإو كلمأ هلإو كهلإ هللاب كدشنأف :مامض لاق

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف. اهنودبعي انابأ ناك ىتلا دادنألا هذه علخن نأو ءاكيش هب كرشن ال هدبعن نأ كرمأ

 معن مهللا :ملسو هيلع ىلاعت
 «جحلاو «مايصلاو ؛ةاكزلاو «ةالصلا ةضيرف ركذف ؛ةضيرف ةضيرف مالسإلا ضئارف ركذي لعج مث

 . اهركذ ىتلا ةغيصلاب ؛ةضيرف لك دنع هدشني اهلك ىف
 هذه ىدؤأسو ,هلوسرو هدبع ادمحم نأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ىنإف :٠ لاق ءاهنم غرف اذإ ىتح '

 . (صقنأ الو ديزأ ال «هنع ىنتيهن ام بنتجأو «ضئارفلا

 ] . هريعب ىلإ ادئاع فرصنا مث

 . اريخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىنثأ دقو

 تاللا تسئب :لاقو . مانصألاب هرفك نلعأ نأب مهأجافو «قحلاب ادهاش ايعاد انمؤم هموق ىلإ داع

 ظ . ىرعلاو

 قنا مامض اي هم . نيقفشم :اولاقف . مانصألا ىف مهمعزل ءوسب باصي نأ نم هموق هيلع ىشخف

 . مهماهوأ ىف معزلا كلذ تبثو ؛كلذب باصي اهبس نم نأ نومعزي ذإ ءماذجلاو صربل

 مكذقنتسا اباتك هيلع لزنأو الوسر ثعب دق ىلاعت هللا نإ ءناعفني الو نارضي ام امهنإ :١ مهل لاقف

 امب ؛هدنع نم مكتئج دق ىنإو ؛هلوسرو هدبع ادمحم نأو ؛هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ىنإو ؛هيف متنك امم هب

 ظ ظ . هنع مكاهن امو هب مكرمأ

 ةأرما الو لجر هرضاح ىف مويلا ىف ىسمأ ام :قاحسإ نبا لوقيو ؛ناميإلا ىعادل هموق باجتسا
 . ةبلعت نب مامض نم لضفأ موق دفاوب انعمس امف ءاملسم الإ

 . نيحيحصلا ىف قايسلا اذهب تيور ةصقلاو
 ةوعدل دادعتسالا ىدمو ةيبرعلا دالبلا عوبر ىف مالسإلا راشتنأ ىدم ىلع لدت ىهو «ةتباث ىهف

 اوناكف «ةعصانلا ةرينلا ةقيقحلا اهتلازأ ةواشغ الإ هللاب مهتفرعم عم ةينثولا تناك امف «ةرطفلا نيدلو ؛ديحوتلا

 . نيدحوم نيملسم
 ل ااا 1010 1و و ١
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 بسجل دو

 اوفرعو ؛هقئاقح عيمجلل تنلعأ امدنع مالسإلا اهلخد دق ةيبرعلا دالبلا نإ انلق -7
 مهريغ نم ديحوتلا ىلإ برقأ اوناك مهتيلهاج ىف برعلا ذإ ءمهسوفن نع ةينثولا ةراشغ تلازو ؛هصئاصخ
 ١ ءالسلاو ةالصلاانيبن ىلعو هيلع ميهاربإ مهبيأ ةلم ةيقب مهيفو ىلاعت هللا نوفرعي مهن

 ةالصلا هيلع كلذ ركذ امك ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ءاج دفو ريخ بيجي دفو ناك
 . هيهاون ابنتجم ؛مالسإلا رماوأل اذفنم املسم ءاج دقف ؛مالسلاو

 نإ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهيف لاق دقلو ؛مهئارقف نم لضف امب ؛تاقدصلاب ءاج
 لوسر اي . ةمألا هذه قيدص ركب وبأ لاقو «« مالسإلل هردص حرش اريخ هب هللا دارأ نمف هللا ديب ىدهلا

 نع هنولأسيو «ننسلا نعو ميركلا نآرقلا نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نولأسي اوذخأ

 ظ . انيلع هب در امو . هايإ انمالكو ٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 !| مهتفايض نسحي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رمأ دقلو
 مهيطعيل الالب لسرأف هوعدويل ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر يلإ اوبهذ رفسلاب اومه او

 نيفلؤم اوءاج دق كىلوأن ) مهبولق ةفلؤملا ءاطعا ليبق نم رئاوجلا هله تناك امو ' ةوعدلل مالسلاو ةالصلا

 ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر ةبحن ازمر تيطعأ زئاوجلا هذه امنإ ؛ مهسفنأ ءاقلت نم مالسإلل
 . هتاضرمو

 مكنم قبي ملأ) ملسو هيلع يلاعت هللا يلص لوسرلا لاق ءادحاو ادحاو مهل زئاوجلا يطعأ نأ دعبو
 . انباكر يلع هانفلخ مالغ : اولاق ( ؟ دحأ

 نيذلا طهرلا نم ٌورما ينإ هللا لوسر اي :لاقف ؛ ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر يلإ مالغلا ءاج
 ؟ كتجاح امو :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق « هللا لوسر اي يتجاح ضقاف « مهجئاوح تبضقف ' افنآ كونأ
 نم اوقاس ام اوقاسو ؛ مالسإلا يف نيبغار اومدق دق اوناك نإو يباحصأ ةجاحك تسيل يتجاح :مالغلا لاق
 لعجي نأو « ينمحريو يل رفغي نأ لجو زع هللا لأست نأ الإ يدالب نم ينلجعأ ام هللاو ىنإو ؛مهناقدص
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 همحراو هل رفغا مهللا :٠ لاقو «مالغلا يلع ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر لبقأف «يبلق يف ىانغ

 ْ / ( هبلق يف هانغ لعجاو

 . هباحصأ نم لجرل هب رمأ ام لثمب هل رمأ مث

 . هموق ىلإ اعجار الجر رشع ةثالث نم افلّؤم ناكو «دفولا قلطنا

 ةجح ىف ناك كلذ نأ رهظيو ءرشع ةنس ىنمب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اوفاو مث

 الإ ةنارعجلا ةرمع دعب ىنم لحخدي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأل «كلذ دكؤملا نم لب :عادولا

 ثممتأو ؛ مكنيد مكل تلمكأ مويلا 0 ىلاعت هلوق لزنو «هتلاسر تمت ثيح ؛عادولا ةجح ىف

 . 7١( ةدئاملا) ؟« ائيد مالسإلا مكل تيضرو ىتمعن مكيلع

 ىذلا عونقلا مالغلا نع مهلأس ىنم ىف بيجي دفوب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىقتلا امدنع

 انثدح امو « طق هلذم انيأر ام هللا لوسر اي :اولاقف ءهبلق ىف هانغ نوكي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل اعد

 ىلإ مالغلا كلذ شاع ءاهيلإ تفتلا الو ءاهوحن رظن ام ايندلا اومستقا سانلا نأول . ىلاعت هللا هقزر امب هنم عنقأب

 ! ىف ماقف «نميلا لهأ نم عجر نم عجرو «ىلعألا قيفرلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لقتنا نأ
 . دحأ مهنم عجري ملف مالسإلاو هللا مهركذف ,هموق

7 

 ةهعاضق نم دعس ىنب دقو

 لوألا ءانبلا وه اذهو ءاراتخم ايضار نيدلا ىف لخد - امهدحأ -:ريمسق برعلا ناك - 7

 ادمحم ىأر مسقو ءاهينادو اهيصاق ةيبرعلا دالبلا نم ىلاعت هللا نيد ىف اولخد نمو ؛ةيمالسإلا ةعامجلل

 . قحلا نيدلل مهءارو نمو اوعمتسي نأل نيدحاجلاو نيدناعملا عضخأ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ مدقتي نأ الإ ايضار انئمطم راتخي نأ الإ نيمسقلا ريغل ناك امف

 : لاق دقف ؛ةعاضق نم دعس ىنب دفو ريبك نع دنسب ىدقاولا هاور ام اذهو . ةفرعملا هنم ابلاط ملسو

 ىلص هللا لوسر أطوأ دقو «يموق نم رفن ىف ادفاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع تمدق»

 فئاخ امإو ءهيف بغار مالسإلا ىف لحخاد امإ .:نافنص سانلاو ءبرعلا خادأو دالبلا ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ( هبأب ىلإ انيهتنا ىتح دجسملا مؤن انجرخ مث «ةنيدملا نم ةيحان انلزنف ءفيسلا نم

 ىلص ىبنلا نأ ىرن اننإف «برعلا ةملك ىهو ءدفولا اذه ريبك ةملك دنع ةريصق ةفقو انه فقنو

 مهف ؛هوذأو حالسلا هيلع اوعفر نيذلا نيدناعملا نيدحاجلا خادأ نكلو برعلا خادأ ام ملسو هيلع ىلاعت هللا
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 ىف لخد نم نورظنني نيذلا برعلا نم نوكي دقو «ىلاعت هلل نيدلا نوكيو «ةنتفلا بهذتل ,مهخادأ نيذلا
 ىف لخد نم بارعألا نمو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا راصتناب تازجاحملا تلاز نأ دعب مالسإلا
 نكلو اونمؤت مل لق ءانمآ بارعألا تلاق ) : مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا مه ءالؤهو ؛ىوقلا نيد
 . ١4( : تارجحلا) « مكبولق ىف ناميإلا لخدي الو انملسأ اولوق

 ىف اوماقف «ةزانج ىلع ىلصي هودجوف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دجسم دفولا لخد
 . .ةزانجلا ةالص ىف اوكرتشي ملو ءدجسملا نم ةيحان

 متيلص الهف لاق «معن : اولاق ءمتتنأ نوملسمأ : مهلأسف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب اوقتلا
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف كعيابن ىتح انل زوجي ال كلذ نأ اننظ هللا لوسر اياولاقف «مكيخأ ىلع
 نأو «ةعيابم ىلإ جاتحي ال مالسإلا ىف لوخدلا نأ ىلإ كلذب ريشي «نوملسم متنأف متملسأ امنيأ ؛ملسو
 . هلوسرو هدبع اذمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ متدهش مكناكم ىف متنأو ؛مت دق مالسإلا

 هرماوأ اوعيطيف ؛هقحب اوموقي نأ ىلع «مالسإلا ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اوعياب
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهبلط دقو . مهرغصأ اهيلع اوفلخ دقو مهلاحر ىلإ اوفرصنأ مث ؛ هيهاون أوبنتجيو
 موقلا رغصأ لاقو ؛مهعياب امك مالسإلا ىلع هعيابف ؛مهلحر ىلع هوكرت ىذلا اذه مدقتيل ملسو هيلع
 نآرقلل مهأرْقأ ريغصلا كلذ ناك دقلو «مهلحر ىلع همايقو مهل هتمدخ ىلع مهرقأو هرقأ هنأكو ؛مهمداخ
 فارصنالا اومزتعا املو «ةكربلاب هل اعد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأل كلذو ؛مهمُؤي ناكف ؛ميركلا
 الب كلذ نإو ؛ةضف نم ىقاوأ لجر لك ىطعأف ءزئاوجب مهل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رمأ
 ةوعدلا ليبس ىف هقفني ناكف «هلآو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل صصخلا سمخلا سمخ نم بير
 . ةيمالسإلا

 ةرازف دنفو

 دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدق هنأ ءافتكالا باتك ىف ءاج - 6
 ةنيبع ىخأ نبا سيق نب نسحلا مهنم الجر رشع ةعضب نم فلؤم وهو ةرازف ىنب دفو كوبت نم هعوجر
 ىف اوناكو «مالسإلاب نيرقم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اوءاج ؛ مهرغصأ وهو نصح نبا
 هيلإ اوكشف ؛مهدالب نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهلأس ءفاجع باكر ىلع اوناكف ةدش
 (عاج) ثرغو ؛انبانج بدجأو ءانيشاوم تكلهو ءاندالب ( ةدش انتباصأ ىأ ) تتنسأ : اولاقو . مهلاح
 هيلع ىلاعت هللا ىلص مهيف ىأرف «كيلإ كبر انل عفشيلو «كبر ىلإ انل عفشاو ءانثيغي كبر انل عداف ؛ انلايع
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 نمف ؛لجو زع ىبر ىلإ تعفش امنإ اذه كليو : اذهب هبطاخ نمل ادشرم ايداه لاقق مهبرب الهج ملسو

 هتمظع نم طئت ىهف «ضرألاو تاومسلا هيسرك عسو ؛ميظعلا وه الإ هلإ ال ؛هيلإ عفشي انبر ىذلا

 هيدي عفرو ةرينملا لدعصو «أيقستسم هير اعدو ؛مهلاحل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فقر

 ْ : ءاقستسالا ىفالإ ءاعدلا ىف هيدي عفري ال ناكو ؛ءاعدلاب

 ىحأو «كتمحر رشناو «كمئاهبو كدالب قسا مهللا »: مالسلاو ةالصلا هيلع هئاعد ىف ءاج اممو

 ايقس ال «ةمحر ايقس مهللا ءراض ريغ اعفان « لجأ ريغ الجاع اعساو اعيرم احيرم اثيغم انشأ مهللا «ةتيملا كدالب

 عراضلا ءاعدلا اذهب ««ءادعألا ىلع انرصناو ثيغلا انقسا مهللا «قرح الو «قرغ الو ؛مده الو «باذع

 ش مهتدش لازأ ام ةرازف ىنب لانو «هيف ثيع ال اثيغ ءامسلا تردأ هيلإ ىلاعت هللا قلخخ بحأ نم هللا ىلإ

 ءارسمهب دنو

 نودوقي اولبقأف الجر رشع ةثالث ارناكو ؛ىدقاولا ركذ امك «نميلا نم ءارهب دفو مدق - 8

 همدقف ( دبرث ) سيح ةنفج هدالوأل اماعط دعأ دق ناكو دوسألا نب دادقملا باب ىلإ اوهتنا ىتح مهلحاور

لوأل ىقبو ءدفولا هنم لكأف ءهيف ىلاعت هللا كرابو مهل
دقو «ءيش هنم صقني مل هنأكو «مهافك ام دادقملا دا

 

 ىف ناكو «ةريغص ةعصق ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ هولسرأ رادقم دادقملا لآ لكأ دعب ىقب

 اذكهو ءدفولا هنم لكأف «ىقب ام در مث ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هنم لكأف ؛ةملس مأ تيب

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةكربب هتماقإ ةدم هنم لكأي دفولا رمتسا

 هللا ىلص هللا لوسر مهعيابو «نيملسم اوءاج دقو ؛مهمالسإ تبث ؛ةداعلل اقراخخ ارمأ هذه تناكو

 :.هللا لزهر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشن :نولوقي اولعجو ؛مالسإلا ىلع ملسو هيلع ىلاعت

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اوعدو مث ءامايأ اوماقأو «ميركلا نآرقلا ضعب اوظفحتساو «ضئارفلا اوملعتو

خ نم كلذو ؛هيلإ ء يجي كفو 13 نشك : مهزاجأ لقو ؛ملسو هيلع
 هللا ءافأ ىذلا سمخلا سم

 ظ . .هيلعدب ىلاعت

 ءاوملسأو ةوعدلا مهتلصو نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ تءاج دوفولا هذه نأ ىرنو

 ظ . ءامسلا ةكرب اولانيلو ءمهمالسإلاوقثوتسيل اوءاجف

  اا:١/
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 ةرذسع دنفو مودق

 ىبنلا دج ىصقب مهلو «ةرذع ةليبق دفو مه الجر رشع انثأ مدق عست ةنس رفص ىف -

 ْ همأ نم مهاخأ ناك هنأل :ةلص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 نحن ؛هركنت ال نم مهملكتم لاق ؟ موقلا نم :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لأس امل كلذلو

 ركب ىلبو ةعارخ ةمركملا ةكم نطب نم اوحازأو ءأيصق اودضع نيذلا نحن ههال ىصف ةوخإ ةرذع ونب

 اوملسأف مكب ىنفرعأ ام ابحرو ؛مكب الهأ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق .ماحرأو تابارق انلو

 حتفب مهرشب «ةيلهاجلا ماهوأ ضعب نع مهاهنو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل مهرشب دقو
 لقره ةضبق نم ماشلا تصلخخ دقف كلذ ثدح دقو ءهدالب نم عنتمم ىف عنتما ثيح لقره رارفو ؛ماشلا

 اوناك ىتلا حئابذلا نع مهاهنو «بيغلا ملعب صتخا ىذلا وه هدحو هللا ناف «ةنهكلا لاؤس نع مهاهنو
 . هنومعطي ماعط اهادع امو ؛هلل انابرق ةيحضألا الإ مهيلع سيل هنأ مهربخأو «مهمعز ىف هلل ابرقت اهنوحبذي

 - نىسلب دو
 ملو ؛هدنع ىولبلا تباث نب عفيور مهلرنأف «عست ةنس نم لوألا عيبر ىف دفولا اذه مدق - ١

 مهب مدق دقو «تباث نب عفيور هتفايضب قيضي ءاريبك اددع نكي مل هنأ رهظي نكلو «دفولا اذه ددع رك ذي

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف « ىموق ءالؤه :هل لاقو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع
 ىذلا هلل دمحلا ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مهل لاقف ءاوملسأ دقو كموقبو كب ابحرم : ملسو
 . (رانلا ىف وهف مالسإلا ريغ ىلع تام نم لكف ؛مالسإلل مكاده

 هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا لأسف بيبضلا وبأ وهو «هخيش وه «فايضم لجر دفولا ىف ناكو
 هيلع لاق ءرجأ كلذ ىف ىل لهف ةفايضلا ىف ةبغر ىل لجر ىنإ هللا لوسر اي :لاقف ةفايضلا نع ملسو
 تقو ام هللا لوسر اي :لاق «ةقدص وهف ريقف وأ ىنغ ىلإ هتعنص فورعم لكو ؛معن : مالسلاو ةالصلا

 مث «كجرحيف كدنع ميقي نأ فيضلل حصي الو «ةقدص وهف كلذ دعب ناك امف «مايأ ةثالث : لاق . ةفايضلا
 ىف اهدجأ منغلا نم ةلاضلا تيأر هللا لوسر اي :لاقف ءريعبلا وأ ءاشلا نم لضي ام وهو ءرخأ رمأ ىف لأس

 هدجي ىتح هعد هلو كلام :لاق «ريعبلاف لاق ؛بئذلل وأ كيخأل وأ كل ىه : لاق ؟ ضرألا نم ةالفلا
 . هبحاص

 يثبت
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 هللا ىلص لوسرلا ناكف ءيولبلا تباث نب عفيور وهو مهفاضتسا نم لزنم ىلإ كلذ دعب اولقتنا دقو
 .هريغ نمو هنم نولكأي اوناكو ( رمتلا اذهب نعتسا :١ لوقيو ءارمت لمحي لزنملا اذه ىنأي ملسو هيلع ىلاعت ظ

 بادأ نم ميرك بدأ ىلع لمتشا دفولا اذه عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل مالك نإو

 ( قالخألا مراكم ممتأل تئعب امنإ 9 هنع ىوري اميف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق دقت

 ةرورض ىهو «سانلا نيب ةبحمو نواعتو «ىناسنإ طبارت اهتاذ ىف اهنإو «ةفايضلا قالخألا مراكم نم نإو
 ؛هيلإ ىوأي ىوأم دجي الف « قيرطلا هب تبني دق ةيدابلا ىف ريسي لجرلاف «ىداوبلا هبشي امو ىداربلا ىف ةيعامتجا
 املك اهترورض فخت مث «ةيدابلا ىف ةيناسنإ ةرورض ةفايضلا ةليضف نوكت كلذلو «ميرك ةفايض نوكت نأ الإ

 مانمو ماعط نم تاجاحلا رفاوتت ثيح رضاوحلا ىف ىهو ؛ةرورض هبش ىرقلا ىف ىهف «ةيدابلا نع تدعتبا

 ش . ةءورم وأ ءافورعم نوكت

 هل دجي ال ناسنإلا ناك اذإ ةبجاو ىهف «لاوحألا هذه بسح ىلع ىعرشلا مكحلا ذخأت ىهو

 .دجي ناك اذإ ةبحمو ةفلأ دجوي فورعم ىهو ( رسعب الإ ىوأملا دجي ال ناك اذإ بجاولا نم بيرقو ؛ىوأم

 بر جرحي ثيحب «ةماقإلا ليطي الأ هيلع نإف فيضلا امأ ءفيضملل ةبسنلاب اعرش نوكي ام اذه

 .هعفلت ةجاح الو «ةثجلم ةرورض ةمث نكت ملو «تيبلا برل جرح هيف ناك اذإ تيبملا لبقي ال هنإ لب تيبلا

 ناك نم : لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ حاحصلا هيلع تقفنا ثيدح ىفو

 ةثالث ةفايضلاو « ليلو موي لاق ؟ هللا لوسر اي هتزئاج امو اولاق «ةرئاج هطعيو هراج مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 , ( هجرحي ىتح هدنع ىوثي نأ هل لحي الو ةقدص وهف كلذ ءارو ناك امف «مايأ

 ؛ريعبلا نعو ؛منغلا نم ةلاضلا نع مهدحأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلأس هنأ دفولا اذه ربخ ىفو

 ثحبو «هبلط هبحاص نع باغ اذإ هنأل ؛هلخخأب ال ؛هيحاص هذجي ىتح هعد هلو كلام ريعبلا نع لاقف

 . هبلطي ذإ «هيلإ ىدتهي الف «هبحاص نع ةبيغ هذخأ نإ هنألو ءاليوط ادمأ هتاذب موقي ريعبلا ألو ؛هنع

 ىبنلا لاق «يوأم ال ثيحو ىعرم ال ثيح ؛ءارحصلا ىف لجرلا اهدجي ىتلا ةلاضلا ةاشلا نعو

 هيف صن وهو ؛هل لالح اهنأ ديفي صنلا اذهو «بئذلل وأ كيخأل وأ كل ىه : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 نأ نكمي اهبحاص اهل نأ ضرفو ؛«فيرعتلا بعصي ثيح ؛ءارحصلا ىف تدجو ةاشلا نأ كلذ . هتمكح

 ةلفاق نم تفلخت اهنأ ضرفو «ةالف ىه ذإ «ءاهب فرعي نم دجوي ال هنأل ءديعب فيرعتلاب اهيلع رثعي
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 ءالامتحا نوكي كلذو ءاهلكأيو اهحبذيف ؛هريغ اهدجي امبر ءاهكرت نإ نوكي لاحلا هذه ىفو
 اهحبذي نأ ىلوألا نوكي ديدرتلا اذه دعب هنإو . .بئذلا اهمهتلي وأ ءاعوج تومتف دحأ اهدجي ال امبرو

 ظ . لاملا ةعاضإ زوج الو عايضلا لامتحال اهلكأيو ٠

 نم وأ ءابخ نم ةبيرق تناك نإف ءاهبحاص ةفرعم نكمم ريغ ةالف ىف ةاشلا نأ ضرفي ضرفلا اذهو
 . ابجاو فيرعتلا نوكي لاحلا هذه ىف هنإف «مهفرعت نكميو « سانلا هيلإ ءيجي «ءام عبن

 نوكي نأ : امهلوأ : نيرمأ نيب ةددرتم هلاح نوكت ءارحصلا ىف ةلاضلا ةاشلل دجاولا ْنِإ قحلا ىفو 0

 ال أل ءاهطاقتلا ىرجيو ءأهيف ةفلختملا تاتابنلا ضعب نع ثحبي ءارحصلا ىف بهذي ىذلا طقتلملاك

 ىلص ىبنلاف هتفرعم نكمي الو «فورعم ريغ بحاص اهلو ءاهدجو ةطقل ةطقل ةاشلا نوكت نأ نيبو ءاهل كلام

 . بئذلا اهلكأ تكرت نإ اهنأل ؛طاقتلالا مكح ذخأت اهنأب مكح ملسو هيلع ىلاعت هلل

 ش اهتميق هاطعأ دجو نإ هنأ اوررقف ءدعب نم اهكلام ملعي دق هنأ نوضرفي ءاهقفلاو

 ةرسسإ ىذ دسنو

 هللا ىلص ىبنلاو ؛ نيملسم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ نوئيجي برعلا ناك -
 ىلع الجر رشع ةئالث نم فلؤم وهو ةرم ىذ دفو ءاج دقو ؛ مهلاوحأ فرعتيو ؛مهفرعتي ملسو هيلع ىلاعت
 : اولاقف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بسن ىلإ نومتني مهنأ اوركذ دقو «فوع نب ثراحلا مهسأر
 هيلع ىلاعت هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسبتف ءبلاغ نب ىؤل ونب نحن كتريشعو كموق انإ هللا لوسراي
 . هتيعر اوراص مهمالسإب مهنأل دالبلا لاوحأ نع هلأس مث ؛مهكرت ناكم ىأ ىفو هلهأ نع هلأسو . ملسو
 ىلص هللا لوسر لاقف 0
 . (ثيغلا مهقسا مهللا ٠ امر بط افا

 نيعدوم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اوءاج مهدالب ىلإ فارصنالا اودار أالو ءامايأ اوماقأ

 ىلإ اوعجرو ةرشع ىتنثا ثراحلل لعجو . ةضف نم قاوأ رشع دحاو لك ىطعأف «مهزاجأف الالب رمأف ؛ هَل

 ءاعد تقو ىلاعت هللا هلزنأ مهئاغأ ىذلا رطملا كلذ نأ نيبتف «ترطمأ ىتم اولأسف «ةريطم اهودجوف مهدالب

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 21111111 لالالالا ا اي للا
 ةلالا

 ” ياسو هيلع كلا يلح نييبتلا متاخإ 3 . 1 حت
 يبيت ا
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 ناوسخ دنو
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع اومدق دقو ؛هلوسرو هللاب اونمأ موق لفو «نالوخ دفو اذه - 7

 ٠ ظ . رشع ةنس نابعش رهش ىف اوملق «ةرشع وحن مهددعو ملسو هيلع

 5000 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل مهلئاق لاقو

 نوزح انبكر دقو «لبإلا طابأ كيلإ انبرض دقو ؛هلوسرب نوقدصمو ؛لجو زع هللاب نونمؤم نحنو ءانموق

 . نيرئاز انثج دقو ءانيلع هلوسرو هلل ةنملاو ءاهلوهسو ضرألا

 لكب مكل نإف ؛ىلإ مكتريسم نم متركذ ام امأ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 ؛( ةمايقلا موي ىراوجب ناك ةنيدملاب ىنراز نم هناف «نيرئاز مكلوق امأو ؛ةنسح مكلحأريعب اهاطخ ةوطخ

 قراوخ مهماهوأب هيلإ نودنسي ؛هب نينوتفم اوناكو «سنأ مع هنومسي اوناك منص مهل ناك دقلو
 مهناميإ اونلعأ املف . هب مهتنتفو «مهلالض طرفل كلذو هل اهنوبسحيف «يلاعت هللا اهيرجي امعن وأ «تاداعلل

 ؛مهمنص ىف اوعنص امع مهلأس قحلا مهنيقيو ؛مهناميإ قدص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل نيبتو
 .ةيققب نم مهل لهف هب مهنم نمؤي نمو

 . سنأ مع لعف ام : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهل لاق

 ةريبك زوجعو ريبك خيش نم اياقب انم تيقب دقو ءهب تئج ام هب ىلاعت هللا انلدب رشبأ : اولاق
 . ةنتفو رورغ ىف هنم انك دف . ىلاعت هللا ءاش نإ هانمدهل هيلع انمدق ولو .. هب نوكسمتم

 . نيقيلا اذه لبق هيلع اوناك ام فرعتيو ؛مهرابخأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىصقتي

 . هتنتف نم متيأر ام مظعأ ام: هللا لوسر مهلأس

 انعتباو ؛هيلع ردق ام انعمجف ةمرلا انلكأ ىتح ؛ ( ةديدش ةنس انتباصأ ىأ )انتنسأ دقل : مهملكتم لاق

 عابسلا نم اهيلإ جوحأ نحنو ؛عابسلل اهانكرتو ؛ةدحاو ةادغ ىف - انابرق سنأ معل - اهانرحنو روث ةئام

 . سنأ مع انيلع معنأ : انلئاق لوقيو لاجرلا ىراوي بشعلا انيأر دقلو ««انتعاس نم ثيغلا انءاجف
 ءرضي الو عفني ال وهو ' مهئاغأ ىذلا وه منصلا نأ اودقتعاف ؛مهتتف دق ةيبرغلا ةفداصملا هذه نإو

 ةذيوعتل وأ «نهاكل وأ م ءاجتلالل ارثأ اسيا سعب
 اللا 111111111111111 الاقل |4111!!! 11111141111111 كينيا كييف ل الفلا كيلئالنلللب انللاللللل

 ددجححدحدرننل لأ 7 1 1 5 2 3 ) ١

 يي اجل لجل نجلا يللي ةيلةايلقالأ



 ائيش رمألا نم كلمت ال ىتلا مانصألا ةدابع بابسأ نم تناك تافداصملا هذه لعلو ؛ةنتف كلذ نإو ءرحاس
 ءائيش هنم مهمنصل نوطعي ؛هلل هنولعجي امو «هلل هفصنو ءانابرق منصلا اذهل هفصن نولعجي هنوجتني ام ناكو

 . تابرقلل هنوبسحي اميف هلك كلذو « ىلاعت هلل ائيش مهمنصل ام نوطعيالو

 نومسقي اوناك مهنأ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل كلذ دفولا ملكتم ركذ دقو
 انك اولاق ءمهمعز ىف هلل اءزجو هل اءزج كلذ نولعجي اوناك مهنأو ؛مهثورحو مهماعنأ نم اذه مهمنصل
 - "تلام اذإف «ىلاعت هلل ارجح رخآ اعرز ىمسنو هل هيمسنف ( هنسحأ ىأ ) هطسو هل لعجنف «عرزلا عرزن
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل ركذف «ىلاعت هلل هلعج ملو ءسنأ معل هانلعج هلل اهانيمس ىذلاف «حيرلا
 ثرحلا نم أرذ ام هلل اولعجو9 : ىلاعت لاقف ءأركنتسم مهلمع هباتك ىف لزنأ هللا نأ ملسو
 لصي الف مهئاكرشل ناك امف ءانثاكرشل اذهو مهمعزب هلل اذه اولاقف ءابيصن ماعنألاو
 . (15 ماعنألا) 4 نومكحي ام ءاس ءمهئاكرش ىلإ لصي وهف هلل ناك امو ءهللا ىلإ

 نم اعالتقا ةينادحولا ةديقع اهتعلتقا دقو «ةرطيسلا كلت مهيلع ةرطيسم ماهوألا تناك اذكهو
 نم اهيف ام ةنيبم ماهوألا هذهل ةرهاظ اهب نرنقا امو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةوعد تناكو ءمهسوفن |

 . ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم ىدهي هللاو ىغلا نم دشرلا نيبتو «لطابو فيز

 ةنامألا ءادأو «دهعلاب ءافولاب مهاصوأ ؛ةميرك اياصوب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىصوأ دقو
 .( ةمايقلا موي تاملظ ملظلا نإ :٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ادحأ اوملظي الأو اورواج نمل راوجلا نسحو

 مهموق ىلإ اوعجر او ءاياطعلا مهزاجأر ؛مايأ دعب هررداغ مث. اهايإ مهملعف هماكحأر نيدلا ضئاف نع هرلأسو
 . مهمنص سنأ مع اومده ىتح مهلاحر ةدّقع اولحي مل ]

 0 براسحم دلو ظ
 نيبرخألا نيتنسلا ىف لئابقلا ىلع هسفن ضرعي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ذخأ - 4 ظ

 دق نم الإ شيرق نم نمؤؤي نل هنأ ملع نأ دعب «جحلا مسوم ىف كلذو ةرجهلا لبق ةمركملا ةكمب هماقم نم |
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةوعد اودر ؛براحم ةليبق ءاقللا ىف افنعو درلا ىف ةظلغ لئابقلا دشأ ناكف «نمآ

 ملف ءاناميإ لئابقلا رخآ نم اوناك كلذلو «مهبولق ظلغل كلذو . اركنم اظيلغ اظف ادر ديحوتلا ىلإ ملسو هيلع
 . عادولا ةجح ماع ةرشاعلا ةنسلا ىف الإ انمّؤم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ مهدفو ءيجي

0 

 م هايس يا تاظ وسل
 ااا اخلاللا



 . مهموق مالسإو ؛مهمالسإ اونلعأ دقو مهءارو نمع نيبئان اوءاج ةرشع دفولا ددع ناك دقلو

 ىتح «ءاشعلاو ءادغلاب 0 9 ةفايض ىف اولزن دقلو

 تاففتاكل رن ا ا يب ا يا

 . هيف همادأو هيف رظنلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ذخأ

 ىنتمهوت هللا لوسراي كنأك :ىبراح لا لاقف

 . ءيش هنم ناك هنأ ىلآ هنأكر كتيأر دقل : مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لاقف

 ظاكعب ءدرلا حبقأب كتددرو مالكلا حبقأب كتملكر ىنتملكو ىنتيأر دفل هللاو أ: ىبراحما لاق
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 | هللا دمحأف . ىنم مالسإلا نع دعبأ الو ذئموي كيلع دشأ ىباحصأ ىف ناك ام : ىبراحا لاق
 ظ . مهنيد ىلع ىعم اوناك نيذلا رفنلا كئلوأ تام دقلو ءكب تقدص ىتح ىناقبأ ىذلا

 . لجو زع هللا ديب بولقلا هذه نإ: ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف

 ظ . كايإ ىتعجارم نم ىل رفغتسا هللا لوسراي : ىبراحما لاق

 .رفك نم هلبق ناك ام بجي مالسإلا نإ : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق

 . مهلهأ ىلإ نيدئاع كلذ دعب نم اوفرصنا مث

 : نيتحضاو نيترهاظ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاقلو دفولا اذه ىف ىرن دقو

 ظ . ةبيط ةنعذم ابولق ةيساقلا بولقلا نم جرخي دق ىلاعت هللا نأ : امهادحإ

 ] تنمأو تدتها قحلا رونب اهيف ىلاعت هللا فذق اذإف ءرشلا ىف اهريسو لوقعلا لالض : ةيناثلا

 ئ . بولقلا بلقم ناحبسو

 . اهلابقإ ثيح نم بولقلا هناينإو «هقفرو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةحامس ىرت كنإو

 - ثلاثلا ءزجلا



 ءاذدسسص دسنو

 . نميلاب ءادص لهأ نم ٠٠١ وحن نم انوكم دفولا اذه ءاج - 5
 ةرمع ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا رمتعا امدنع ةرجهلا نم نامث ةنس ىلإ دفولا اذه رمأ عجريو

 . ةدابع نب دعس نب سيق ةدايقب لتاقم ةئامعبرأ وحن نم انوكم ًاشيج نميلاب ءادص يلِإ لسرأ هنإف ؛ةنارعجلا

 ناك هنأ رهظيو شيجلا رمأب ملع دق مهنم لجر ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر يلع مدقق
 يلاعت هللا ىلص ميركلا هيبن ىلع يلاعت هللا حتف نأ دعب اصوصخ مالسإلا ىلإ نوليمي مهنأ هموق نم ملعي
 ٠ > . ةمركملا ةكم ملسو هيلع

 ددراف ىئارو نم يلع ادفاو كتئج هللا لوسر اي: لاقو ؛ملسو هيلع يلاعت هللا ىلص هللا لوسر ءاجف
 . ىموقب كل ىتأ انأو ءشيجلا

 نب دايز همساو يئادصلا لجرلا بهذ دقو . شيجلا ملّسو هيلع يلاعت هللا ىلص هللا لوسر درف
 دعس لاق دقو ءالجر رشع ةسمخ هددع دفوب مهنم ينأف هموق يلإ هخيرات ىف ىدقاولا ركذ امك «ثراحلا
 يلإ مهب بهذ مث «مهاسكو ؛مهمركأو مهأيحف (؛هذنع اولزنف يلع اولزني هللا لوسر اي مهعد : ةدابع نبا

 . انموق نم انءارو نم يلع كل نحن :اولاقو ,مالسإلا ىلع هوعيابف ءملسو هيلع يلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ىف ةبارغ الو ؛هتاذ يف قح وهف ءهوشف بابسأ ترفاوت دقو «مالسإلا مهيف اشفف مهموق يلإ اوعجر
 ةمركملا ةكم حتف مت دق هنألو ؛ةموصحخ اوضرفي وأ ءاودناعي مل ذإ قحلا اودارأ موق نيب «ةرطفلا نيد وشفي نأ
 راص ةيبرعلا دالبلا يف ناطلسلا نألو ءهتأوانم ىف غلابتو ءملسو هيلع ىلاعت هللا يلص يبنلا ئوانت تناك يتلا
 ؛هنم ريخ وه ام هريغ يف نأ يأر هنأل الإ ةيبرعلا دالبلا داس نيد نع هبناجب يأتي نأ يبرعل امو مالسإلل

 . يقابلا قحلا وهو ؛نايدألا ريخخ مالسإلاو

 . ةدابع نب دعس ةفايض ليلدب جرزخلاب ةلص مهل تناك هنأ رهظيو ؛ ءادص يف مالسإلا اشف

 ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص لوسرلا يلع نيدفاو مهنم لجر ةئام كلذ دعب نم ءاج كلذلو
 . املسم ةياهنلا يف ءاج يذلا دفولا هنأ رهظيو «عادولا ةجح

 .دوفو ةثالث ءادص نم ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص يبنلا يلإ ءاج هنإء لوقن كلذ ىلعو

 دري نأ هيلإ بلطو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ ءاج ىذلا ثراحلا نب دايز : اهلوأ
 :هل لاقف . كموق يف عاطم كنإ ءادص اخأ اي .ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص هللا لوسر هل لاق دقو «شيجلا

 . هلوسر نمو لجو رع هللا نم نم . يلب
 000000000 كك ااا املا لللللللا

 .٠ هءاود
 ١ 3 ١ 0 نيتي

 6 26-2 هء«وهم ع 95 9 مؤس

 ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا م م م م يي تا
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 ؛ةدابع نب دعس مهفاضتسا دق ءالجر رشع ةسمخ هددعو دايز عم رضح ىذلا دفولا : اهيناثو

 0. مهموق ىف هورشني نأو ؛مالسإلا ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اوعياب كنلوأو

 ةجح ىف هب اوقتلاو ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا يلإ اوءاج نيذلا ةعامجلا دفو : اهئلاثو

 . هتلاسر اهلمحو «هتنامأ اهعدوأ دقو «هتمأ هللا لوسر عدوي ثيح ؛ عادولا

 هتاودغ ضعب ىف ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر ىئادصلا ثراحلا نب دايز بحص دقلو
 . اناميإ هداز ام هيدي ىلع ترج ىتلا ةيداملاو ةيسحلا قراوخلا نم يأرو «هتاحورو

 اخأ اي ءام كعمأ :ءارحصلا يف هريس يف ادايز لأس ملسو هيلع يلاعت هللا يلص لوسرلا نأ ىوريو
 يف ام تببص : دايز لوقيو . هب ءاجف .هتاه مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؛ةوادإ يف ئش يعم لاق ؟ ءادص
 انيع هعباصأ نم نيعبصأ لك نيب تيُأرف « ءانإلا يلع هفك عضو مث نوقحالتي هباحصأ لعجف .ةوادإلا
 نأ لالب دارأو ؛ اهماقأو دايز اهل ذأ «ةالصلل نذأو ءملسو هيلع يلاعت هللا ىلص هللا لوسر أضوت مث «روفت
 . اهميقي ةالصلل نذَأ نم :ملسو هيلع يلاعت هللا يلص ىبنلا لاقف ءاهميقي

 ذإ كلذل اهفك هدجو هنأل هالوف هموق ةرمإ مالسلاو ةالصلا هيلع هيلوي نأ ثراحلا نب دايز لأس دقلو

 ناكف مهيف مالسإلا ةيعاد ناك هنألو «ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا هفصو امك ؛هموق يف اعاطم ناك

 دا ارأ لب ءناطلسو ةرطيس هل نوكيل « ءاهتاذل ةيالولا در مل هنألو ءمهتيالو وه يلوتي نأ مهلو مالسإلل ريخلا نم

 | يتلا لرق ضراعي الو «رئاج كلذو اهققخم ملسو هيلع يلاعت هللا ىلص يبنلا ىأر ةياغل هموق يلع ةرمإلا
 نمم ةيالولا عنمي ثيدحلا صن نأل ؛ ( هدارأ نم انلمع يلع يلون نل انإو ١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 . . قحلا ةماقإو «لمعلل ال ةرطيسلاو ناطلسلل اهدارأ

 ؛ةرامإلا يباتك ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا يطعأو اهلاقتسا لب «ةيالولا قبتسي مل ادايز نكلو
 . تاقدصلا ةيالوو

 لماع نإ لوقيو ؛مهيلع يفط هلا نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ اكش الئاس نأل كلذو

 لأس .ملسم لجرل ةرامإلا يف ريخ ال :لاقو ؛هلزع هنأ ةصقلا نم مهفيو ءاهتاراثب أ ةيلهاجلا لوحذب انذخأ
 اهلكي مل هللا نإ ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ةقدصلا نم هيطعي نأ ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا لجر
 تنك نإو ءاهكتيطعأ اهنم اءزج تنك نإف «ءازجأ ةينامث اهأزج يتح لسرم يبنل الو «برقم كلم يل

 . (بلقلا يف ءادو سأرلا يف عادص يه امنإف ءاينغ

 ءامهنم لاقتساف هل ءالتبا ىه لب ؛ملسملل ريخب يأت ال ةيالولا نأ اذه نم ثراحلا نب دايز مهف
 (تاقدصلا ةيالوو «ةرامإلا باتك) ناباتك ناذه هللا لوسر اي »: ملسو هيلع يلاعت هللا يىلص يبنلل لقي
 نيني ل ا اا لا ل م ا ا ل

 احح م10 | اح | رجلا
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 ىف ريخ ال :٠ لوقت كتعمس ينإ : لاقف ءببسلا نع ملسو هيلع يلاعت هللا يلص لوسرلا هلأسف ءامهلبقاف
 عادص يه امنإف ءاهنع ينغ وهو ةقدصلا لأس نم لوقت كتعمسو ؛ملسم انأو ؛6 ملسم لجرل ةرامإلا
 . ىنغ انأو ءبلقلا ىف ءادو ؛سأرلا يف

 . هيلع هلدف مهنم لجر يلع هلدي نأ هلأس نكلو ؛ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هلاقأ

 ىلاعت هللاو املعو اناميإ ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا نم بسك دفولا كلذ نأ يرن اذكهو
 .يداهلا

  نلاسمالس دقو مودق

 نم افلؤم ناكو ؛هلاح وكشيوءهمالسإ نلعي نامالس دفو ءارحصلا نم ءاج دقو اذه - 5

 . مهمالسإ اونلعأو ءاوملسأ دقو ءورمع نب بيبح مهيف لاجر ةعبس

 نم ناكو . هقئاقح نعو ؛مالسإلا نع ملسو هيلع يلاعت هللا ىلص يبنلا نولأسي اوذخأ دقو
 لضفأ تناكو - اهنقو ىف ةالصلا - ملسو هيلع يلاعت هللا يلص لاقف ؟ لامعألا لضفأ ام :مهتلئسأ
 ؛ةريهظلا يف دتشا املك بلقلا أدص ليزت يهف ءاهتاقوأ ىف تيدأ اذإ رارمتساب سفنلا بذهت اهنأل لامعألا
 ارهاط ماني يتح يشعلا ةالص تءاج مكارت اذإف ءرصعلا ةالص تناك ليصألا يف مكارتي أدتباو هتلازأ اذإو

 فخأ رصعلا ةالص تناكف ءرصعلاو رهظلا ةالص ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص ىبنلا عم يلص دقو

 هيلع لاقف ؛مهدالب بدج هيلإ اوكشف ءملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلاب اوسنأتسا دقو ءرهظلا ةالص نم
 هيلع يلاعت هللا يلص لوسرلاب هسانثتنمال ءورمهم لاقف «( مهراد يف ثيغلا مهقسا مهلا: مالسلاو ةالصلا
 يتح ؛هيدي عفرو مالسلاو اي و ةلييرتانا لسا هقفرو ملسو

 ... هيطبإ ضايب ادب

 هيلع مهاطعأ دقو ؛مهرايد ىلإ 3 مث «ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص يبنلا ةفايض ىف ةثالث ارماقأ
 . ةضف يقاوأ سمخ لحاو لك ةزئاج تناك «زئاوج مالسلاو ةالصلا

 اذه رثكأ ام :نيعناق نيضار اولاقف . لام مويلا اندنع سيل :لاقو «يطعأ ام ةلق نع لالب رذتعاو |

 . هبيطأو
 انللإ ننال ا ا الا ا ا لل

 ” يلسو ةيلع هللا لك نييبتلا مناخ“ 0 7 37 حححححح
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 اعد يذلا تقولا يف مهءاج رطملا كلذ نأ اوأرف أورو «ترطمأ دق اهودجو مهدالب ىلإ اوداع ل

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص ىبنلا

 . ةرشاعلا ةنسلا نم رفص يف دفولا كلذ عجم ناكو

 دس( اع دسم

 درا مين عيقبي اولزن اولبقأ امدنعو ةرشع مهددعو ةرشاعلاةنسلا ىف املسم دفولا اذه ءاج - 7

 دقو ءاهسرحيل مهباكر ىلع مهثدحأوكرتو ءملسو هيلع يلاعث هللا يلص هللا لوسر ةلباقمل هنم اولصفناو
 ؛عئارشلا هذه هيف اباتك مهل بتكو ؛مالسإلا عئارش مهملعو «ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص لوسرلا اولباق

 امده نوكي ام اصوصخ اهتلمج هيف نكلو . اهليصفت سيلف ؛ ؛عادولا ةيطخخ يف ءاج امك ءاهزجوم يأ
 . نيعبتم هل اوناكو ؛هوفلأ ىلهاجرمأل

 ! رفو ؛مهدحأ ايت اهيف ةبيع تقرسف ؛هتسارح نع مان دق مهثدحأ وه يذلا مهسراحب نأ ثدحو

 يف متفلخ نم : مهل لاق ءاهتقرسب مهربخأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلاب اوقتلا امدنعو ءاهقراس

 ,مهنم لجر لاقف مكدحأ ةبيع ذخأف تأ ينأ يتح مكعاتم نع مان دق لاق ءانس انثدحأ اولاق ؟ مكلاحر
 تذخأ دقف ؛ملسو هيلع يلاعت هللا يلص لوسرلا لاقف .ىريغ ةبيع موقلا نم دحأل ام « هللا لوسر اي

 . اهعضوم يلإ تدرو
 يلص هللا لوسر هب مهربخأ امع هولأسف مهبحاض اودجوف ؛مهعاتم يلإ اعارس اوداعو موقلا جرخ

 ءادعاق ناك دق لجر اذإف ءاهبلط ىف تمقف ةبيعلا تدقفم يسون نم تعزف لاق . ملسو هيلع يلاعت هللا

 ةبيعلا جرخي وه اذإو رفح رثأ اذإف « يهتنا ثيح ىلإ تيهتنأو هءارو تودعف دعي راص ينأر املف

 . هللا لوسر هنأ دهشن اولاقف ءاهجرختساف

 السلا ةالصلا هيلع ربخأ امك رمألا نأ هوربخأو « ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ اوداع ْ]

 رسيت ام ضعب مهملعف بعك نب ىبأ يلإ ؛ملسو هيلع يلاعت هللا يلص ىبنلا دهعو ملسأو مالغلا ءاجو
 .هقئاقحو مالسإلا ةلمجب اباتك مهل بتك نأ دعب« ميركلا نأرقلا نم

 . مهريغ زيجي ناك امك «هيلع همالسو هللا تاولص مهزاجأ دقو
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 دزالاد فو

 مدق هن اولاقو ءهدنسب ظفاحلا وبأو هدنسب ةباحصلا ةفرعم هباتك ىف ميعن وبأ دفولا ربخ ركذ-
 هللا ىلص هللا لوسر بجعأف هيلع اولخدفءانمؤم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع دفولا اذه
 نإ : لاقف « اا ل ا لاقف ءمهيزو مهتمس ملسو هيلع يلاعت

 . ؟ مكناميإو مكلوق ةقيقح امف ةقيقح لوق لكل

 يي اطر ندعوا ارز وو ا كك يزوج ارب سيح اد دع ىيخاراا

 نمؤن نأ انترمأ اولاق ؟ اهب اونمؤت نأ يلسر اهب مكترمأ يتلا سمخلا امف : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق
 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هرشو هريخ ردقلاب نمُؤن نأو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هّللاب

 يتنؤنو (ةالصلا ميقنو هللا الإ هلإ ال : لوقن نأ ؟ انترمأ دق اولاق ؟ اهب اولمعت نأ مكترمأ ىتلا سمخلا ام

 امو مالسلاو ةالصلا هيلع لاف « اليبس هيلإ عاطتسا نر مارحلا فضلا جحنو «ناضمر موصنو «ةاكرلا

 . ءادعألاب ةنامشلا كرتو ءاقللا نطاوم يف قدصلاو

 (ءايبنأ اونوكي نأ مههقف نم اوداك « ءاملع ءامكح 0: ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص هللا لوسر لاقف
 الام اونبت الو ؛نولكأت ال ام اوعمجت ال «نولوقت امك متنك نإ ةلصخ نورشع مكل متتف مكديزأ ينإو
 اوبغراو ؛نوضرعت هيلعو ؛نوعجرت هيلإ يذلا هللا اوقناو «نولوزت ادغ هنع متنأ ئش ', ىف اوسفانت الو «نونكست

 | . ( نودلخت هيفو نومدقت هيلع اميف

 ارلمعو ءملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلااياصو اوذخأ نأ دعب اوفرصتا دق ميكح نيؤم دفو اذه
 يذلا فورعملاو «ميركلا قلخلا اوماقأو يهن هنع امو ءرمأ هب امبو ' ؛مالسإلا م كحاب لخخألاب اردو اهب
 . قالخألا هديؤت

 رجح نب لثاو مودق
 ىلص ىبنلا يلإ دفو دقو تومرضح لايقأ دحأ ناك ةعيبر نب لئاو نإ : ربلا دبع نبا لاق - 8

 ةيقب مكيلأي . همدقم لبق مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف همدقم لبق رشبو ءهمودق دنع ملسو هيلع يلاعت هلل
 هيلإ ءاج 0 - هل 1 هسلجم برقو ؛هسفن نم عع ءهب بحر هيلع لخد املف كولملا ءانبأ

 اذليإ كيلي للملا كيلا ل لل

.“101111199990090 
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 اعد وح لو يلع يات ل لص يبا ف يو «نمبلا ىف تاب نمو نم ماله نم املس

 . ( هدلو دلوو ءهدلوو لئاو يف كراب مهللا هئاعد ىف لاقو «ريخب

 بتكو «تومرضح نم لايقألا ىلع ايلإو هلعج ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا ةقيرط يلعو

لإ باتكو «ةيمأ نب رجاهملا يلإ باتك اهنم «ريثك نبا ظفاحلا لوقي امكو «ةيالولا هذهب ابتك
 لابقألا ي

 .ةلهابعلاو

 عاطقإ ال «ةعفنم عاطقإ وهو بونجلا ضرأ نم اضرأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هعطقأ دلو

 ظ - لانا كيبل هديب لاق يلطف كإلم

 . ةنيدملاب مامإلا اهيلع فرشي نأ نكمي الف ؛ةرونملا ةنيدملا ىضارأ نع ةيئان ضارأ هذه نأل كلذو

 . اهضعب نم نوكيوأ ءاهل ةرجأك «همدقي جرخ يلع ءاهريدي نم اهيطعيف ؛هسفنب ةرونملا

 اراسو «نايففس ىبأ نب ةيواعم هعم لسرأ ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص يبنلا ةرضح نم فرصنا الو

 ! لظ لعتنا . هاوكش يف لاقف « ءاضمرلا رح ةيواعم اكشف «لجار ةيواعمو ؛بكار وهو ةديعبلا ةقشلا هذه ىف

 . افدر ىنتلعج ول« ؛«كلذ ينع ينغيو ( اهب لظتسي اهل لظ ال يأ ) ةقانلا

 . كولملا فادرأ نم تسلف ءتكسا : لئاو لاقف

 نمل كولملا لالذإ ةيواعم يريل «فينعلا ليقلا كلذ عم هلسرأ ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص يبنلا لعلو

 . كولملا ريس ريسيو «ضوضع كلم يلإ ةفالخلا لوحي امدنع اتيفر نوكيف «مهعم

 هيلع ضعي ءاضوضع اكلم هلعجو ؛ةيواعم يلإ رمألا لآ يتح شاع اذه الئاو نأ ربعلا نمو

 يتلا ةلحرلاب هركذو هبرقو ةيواعم هفرعف «لاحلا هذه يلع وهو «ةيواعم يلع مدق الئاو نأ ىوري «ذجاونلاب

 . ينم اهيلإ جوحأ وه نمل اهطعأ : لاقو ءاهذخأي نأ ىبأف «ةينس ةزئاج هيلع ضرع مث ءامهل تناك

 يطعت كنأ ؛درلا اذه يدؤم نأل ءهفدري نأ بلط امدنع هدر نم فنعأ يدنع درلا كلذ نإو

 نيذلا نأش كلذ نإو «جاتحما ءاطعلاب ىلوألاو «سانلا نيب كمسا ىلعتلو «ةنسلألا تكستو «يندتو برقتل

 ءافعضلاو نيجاتحما رب يلإ تافتلالا مدعو «ناطلسلا يوذ ءاندإو «ةنسلألا ءارش ىلع مهمكح نونبي

 . اراختفا مهتاقدصو ءاراجما مهاياطع نولعجي نيكاسملاو
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 حسخسنلا دو

 يتئام ىف هيلع اومدق «ملسو هيلع يلاعت هللا يلص ىبنلا ىلع تمدق يتلا دوفولا رخآ اذه -
 لبج نب ذاعم كلذ لبق اوعياب دق اوناكو «مالسإلاب نيرقم اوءاج دقو « ةفايضلا راد ىف اولزن دقو لجر

 . مالسإلا ىلإ ايعاد نميلا يلإ بهذ امدنع هنع يلاعت هللا يضر

 نيعضاخ نيرقم ةعاطلا نينلعم مهماوقأ نع نيبئئان ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا ىلإ اوءاجو
 . رايدلا دعب عم ؛ةعاط نع نيجراخ ريغ نيرصانم نيلاوم

 هل لاقي لجر مهيف ناكو ؛ مهسوفن تاذب هيلإ اوضفأو ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا اوثداحو
 يلاعت هللا ىلص ىبنلل اهركذي نأ دارأف ايؤر يأ دق هنيد يف ايوق '  سفنلا ولجم الجر ناكو ءورمع نب ةرارز
 . ايؤرلا هذه لوأتيل ملسو هيلع

 صق اميف ءاجو ؛هايؤر ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا يلع صقو ءابجع يرفس يف تيأر : : لاق

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؛ناتكسو «ناجلمدم ناطرق هيلع رذنملا نب نامعنلا تيأر : لاق نأ ايؤرلا نم

 . ( هتجهبو هيز نسحأ ىلإ عجر«برعلا كلم كلذ ١

 كلت : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . ضرألا نم تجرخ دق ءاطمش ازوجع : هللا لوسر اي تيأرو
 . ايندلا ةيقب

 لوقت يهو ءورمع هل لاقي يل نبا نيبو ىنيب تلاحف ضرألا نم تجرتخ اران هللا لوسر اي تيأرو

 .٠ مكلاونأر مكلهأ ينومعطأ , يمعأو ريصب « يظل يطل
 . نامزلا رخآ يف نوكت ةنتف كلت : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 فلاخو -ضرألا قابطأ راجتشا نورجتشيو . مهمامإ لتقي لاق ؟ ةئتفلا امو ' هللا لوسر اي:لاق
 دنع نمُوملا مد نوكيو «نسحم هنأ اهيف عسملا بسحي - هعباصأ نيب ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر
 . كنبا اهكردأ تنأ تم نإ ءاملا برش نم يلحأ نمؤملا

 ءهنبا اهكردأو ءملسو هيلع يلاعت هللا ىلص هللا لوسر هل اعدف ءاهكردأ الأ هللا لوس اي يل عدا : لاق
 . نامثع نيرونلا يذ علخ ىف كرتشا نمم ناكو

 لامك ءادنس هل ركذي ملو ؛ميقلا نبال دابعلا ريخ يده يف داعملا داز باتك يف ءاج ام اذه
 . ربخلا كلذ هنع ذخأ حاحصلا بتك نم اباتك رك ذي
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 : ةياورلا هذه رمأ هيلإ لكن كلذلو ظ

 يبنلا يلإ عخدلا دفو ءاج هنأ هيف كش ال امم هنإف ءاهليوأتو ايؤرلل ةبسنلاب ءاج ام ةحص نم نكي امهمو
 نب ذاعم نأو ؛مالسإلا اوملع دق مهنأو ءمهءارو نم مالسإو مهمالسإ اونلعأو ,ملسو هيلع يلاعت هللا يلص

 .نينمؤم هيلإ اوءاجف «ميركلا نآرقلا ضعب مهظفحو ؛مهنيد رومأ مهملع لبج

 يلص يبنلا نأ ىلإ ريشي ءميركلا نآرقلل اظفحمو ؛مالسإلل املعم مهيلإ لبج نب ذاعم لاسرإ نإ
 ايارس لسري ( ةيبيدحلا دعب اصوصخ) ناك لب ؛طقف بورحلل ايارس لسري ناك ام . ملسو هيلع ىلاعت هللا
 مالسإلا نع اوعنتما اذإ الإ فيسلا نولمحي ال ؛نيلتاقم اوناك مهنكلو «ةوعدلا درجمو ؛مالسإلا ميلعتل
 . اهدارأ نمل هتوعد يماحو ؛هنيد يماح يلاعتو هناحبس هّللاو ؛دهعلاو

 نيب 4 2 و ووو و وج جوجو جو وص وو حوحو حو ووو و بوو و وح و حوض و وو و ووو و حو جو و ووو ووو ووو و ووو و وو ووو و ب و حاج جو و و وو و وو واو
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 00 اونو رو وو ووو ووو صو حو بوو ووو رحو وج حو جوج حو جوج حج ب حو ب جو و وج وب و ص وص سوح سو وجو جوج وج و عوج وب وج حوحو حجو و و وو ووو ووو وو حور ور ووو و ون ون ونوح

 دوسفولا هذه ىف ىزغملا

 يبنلاو كلذ نم رثكأ تناك دقف ءاددع اهصحن مل نكلو «دوفولا نم اددع انركذ اننإ - ١
 نم كلذ يف ءاوس مالسإلا مهميلعتل سانلا لبقتسي ةرونملا ةنيدملا يف ثكم دق ملسو هيلع يلاعت هللا يلص

 نوئيجي نيذلا داحألاو ؛ةيمالسإلا قئاقحلا ةفرعم نوديري نوئيجي نمو ؛مهريغ نع دوفو ىف تافارز نوئيجب
 ] . دارفأ ريغوأ ادارفأ ةفلتخم لئابق نم

 . مالسإلا يلإ ةيعاد ايارسلا لسريو «كلذل ةرونملا ةنيدملا يف ملسو هيلع يلاعت هللا يلص ثكم

 : ةثالث رومأ هذه يف ظحاليو

 لئابقلاو نارجب نم اهينادي امو ؛«تومرصحو نميلا بونج نم ناك دوفولا هذه كا نأ : اهلوأ

 نوري وأ «مهعم نيبزحتم وأ «شيرقل ةألامم ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا ةأوانم يف كرتشت مل ىتلا ةيبرعلا
 ءابألا عابتأ نم ةيسفن هعنام مهيف نكت ملف «لوددشتي ال نكلو هثوري وأ «ناثوألا ةدابع ىف مهيأر ف

 الو ائيش نولقعي ال مهؤابآ ناك ولو ءانءابآ هيلع انيفلأ ام عبتن لب ) نولوقي نيذلا دادجألاو
 ؛مالسإلا يف لوخدلا نيبو مهنيب لوخم ةساير وأ ةرمإ نم ةزجاحم فقت الو ( ةرقبلا ) « نودتهي
 مالسإلا لخد نإ «هترامإ يلع ريمألا ءاقبإ ةنس ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص يبنلا نس نأ دعب اصوصخو
 ءارمألاو ءاسؤرلا تلعج ةنسلا هذه نإف ءائيش هنم نوكشي الو همكح هترامإ لهأ يضري الدع ناكو انمؤم

 كير ىف لح اهل نوكي ةيتاذلا نأل كلذو «براحيو ءأواني امصخ ةيدمحملا ةوعدلا يف لوضرفي ال

 ةباجتسالا نأ رمألا لا اوضرف ذإ «ةيدمحملا ةوعدلا لوأ ىف شيرقف رافكك مهرمأ نكي ملو (سوفنلا

 . مهتموصخل ةكرحم ةرثألاوأ ةيتاذلا تناكف «مهتسايرو مهتماعزب بهذت

 ميلعت ةبلاطو اهمالسإ ةنلعم ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا يلإ ئج تناك دوفولا نأ: اهيناث

 هيلع هسلاجم ىف ةيوبنلا ةرضحلا رون نم اوسبتقيلو «ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا اودهاشيلو ضئارفلا
 اهنإ لب ريثك ملع نع ينغت ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر ةرضح يف ةعاس نإو «مالسلاو ةالصلا

 . هنع يلاعتو كرابت هللا يضر ةفينح وبأ مامإلا كلذ يلإراشأ امك ةمهلم ةيداه

 هيلع هللا يلص ادمحمو انيد مالسإلا اوضترا مهنأب مهءارو نمع نوربخيو مهمالسإ نونلعي ذإ مهنإ
 مهيف نيملسما ةرثك نإف . ددرت وأ أكلت نم مهيف ناك نإو ؛ اجرا دو ءاجرع ربك نم تربو مطر

 . لوجرخي الو لوعبتي نيددرتملا ءالؤه لعجت نأل ةيفاك

 الليل اللا 35

 .٠ نايا تا ملسو هيلع هللا ىلح نيببنلا متاخ
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ينارصنلا اصوصخو' اهيف ناكم ةيدوهيلاو ةينارصنلل ناك بونجلا دالب نأ ظحاليو
 « سوجم مهيفو «ة

 ظ 0 ا

 اهنأ قوف ؛ةيدمحملا ةوعدلا قدصب 07 مهمالسإ نوكيف ' 5 هيلع يلاعت هللا 0 ها

 تاالماعملا نسحو «قالخألا مراكمو هيحوتلا يكذإ اهقدص لامك يلع لدي ام ىلع اهايانث ىف لمتشت

 . ةليبقو ةليبق الو « يمجعأو يبرع نيب قرف ال نيعمجأ سانلا نيب ةيناسنإلا تاقالعلا قيثوتو

 حتف دعب يأ ةرشاعلاو ةعساتلا ةنسلا يف رخآ دعب ادفو يرتت تءاج دوفولا هذه نأ : ثلاشلا رمألا

مهراد يف مهيلإ بهذ لقو يمالسإلا ششيجلا ِءاَمل نع نامورلا لذاختو «ةمركملا ةكم
 5 ؛ماشلا دنع يأ 

 فلأ ةئام غلبي فيثك شيج مهنم ناك ذإ «ةتؤم ىف ه راما اواعجب ملغ ةيرعلا لئابتلا يتربع نع تلج

 . نوديزيوأ

 . سرافل ةبسنلاب رمألا ناك امك هلظ بهذيو ؛برعلا نع رسحني ينامورلا ذوفنلا ذخأ كلذبو

 ب وهف .ةيبرعلا ةزعلل يبحملاو «ةينثولل ليزملا؛ ؛بلاغلا هنأ يلع ديدجلا نيدلا ىلإ ظني نأ هنأش نم كلذ نإو

 هءأرو نمو يرسك ةرطيس هنع ضفنئيو ؛«نامورلا نم رفصألا ينب مامأ هترعب سحي يبرعلا لعجي يذلا

 مامأ قحلا ةوقو يدمحملا رونلااهلظي ناك ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلااهلسرأ تلا بتكلا نأ اصوصخو

 لكب اوقلأ نأ كلذ ير ا بابا لطابلا باهرإ

 . ىبرع ذوفن

 لاق يذلا بونجلا لهأ نم ناكو «ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا ىقل ىذلا دفولا اذه نإو

 هللا يلص يبنلا هيلإر اشأف « يرسك ناذكتسا دعب الإ ايجراخ ارمأ مربن ال انإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل

 . هوعبتي نأب ادهع 0 ا ا ا ياو

 اراضف نيذلا حل 00 1 لا ا 0

 . لذ ىف نمألا نع «ةزع يف ةدشلا

 ىف دوفولل ه هنأَقَل ىفو ءملسو هيلع ىبلا هت هللا ىلص يبنلا مالك ىف سرافل نومخاتملا كلذ يأ دقو

رونملا ةنيدملا يفو ؛ةرجهلا ليبق لئابقلا يلع هسفن هضرع دنع الوأ ؛ةمركملا ةكم
 يقتلي ذخأ امدنع ايناثو . ة

 . نارجنو نميلاو تومرضح نم ءدوفولاب

 ل ل
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 ؛ةتؤم يف مهب يقتلا امدنع ناموُرلا نومخاتي نيذلا كشلوأ ةيدمحما ةوعدلا ذ ةيبرعلا ةزعلا كردأ دقو
 نأ دعب مالسإلا شيج ءاَقل اوديري ملف «كوبت يف مهونواعي مل ةيدمحما ةوخالا يف ةزعلا نأ اوكردأ ال مهنكلو
 : هتعفر ناكمو ؛هتزع نطوم ىلإ ( رارحأ مهلكو ) ءرحلا يبرعلل ةراشإ كلذ ناكف «ةدملا اونيعو «ةدعلا اودعا

 يف نامورلل ةمخاتملا لئابقلا ىف «باوبألا هل تحتف دقو رودصلا يف لخدي مالسإلا ذخأ كلذل
 اذه نم صلختلا دجوف «ذوفن هيف سرفلل ناكو سرفلا مخات ام اصوصخو ؛هلك بونجلا ىفو لامشلا
 . مالسإلاب «لذملا ذوفنلا

 لسرلا لسري ناك لب ءاهدحو عزانملا كلتل رمألا كرتي مل ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا نأو
 ههنأل نكلو «ةوعدو ميلعت لاجر الإ انركذ امك ايارسلا لاجر ناك امف ءايلرسلا ىف ثوعبلاو مهل نيملعم
 اوناكف ءاعم ملعلاو ءبرحلا لهأ نم اونوكي نأ دبال ناك ءادادش اظالغ اسان نوقليو ءارحص نوزاتجي
 ؛هفيس كلذ عم ن رو هملع ضعب يرحألاب وأ ؛ملسو هيلع يلاعت هللا يلص دمحم ملع نولمحي

 : امهدحأ لامعتسا نيعت عئاقولاو نيرمألاب نودهاجي مهف

 ش .. لسرلا نم لقأ ايارسلاو «نوريثك لسرلا نو
 هللا ىلص يبنلا بتكف مهريغو برعلا كلذ يف ءاوس « ءارمألاو كولملا ىلإ لسرلا تأدتبا دقو

 امك «ةشبحلا يشاجمو ءرصم سقوقمو «سرفلا يرسكو ؛مورلا رصيق يلإ انركذ امك ملسو هيلع يلاعت
 ؛مالسإلا مهملعي نم اوبلط نأب اوباجأ كئلوأ نم نوريثكو «نارجو «تومرضحو نميلا ءارمأ ىلإ تلسرأ
 دفوأ نم مهنم كلذكو ؛مهيديأ تحن ام يلع ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص يبنلا مهاقبأو ؛هل اوباجتسا مهنأل

 نأ تدجول يرسكو لقرهك «برعلا ريغ ىف اهرثأو ءبرعلا يف بتكلا هذه أ نيب تنزاو ولو
 يشاجنلا تينثتسا نإف «,مهريغ ىف اهرثأ امأو ةفلاخما مدعو ةباجتسالاب ايباجيإ ناك برعلا ءارمألا يف اهرثأ
 ١ . نيلاحلا يف ضفر وهف قفروأ فنع ىف ضفرلاباوباجأ نيقابلا دجت انإف ملسأ يذلا

 يلاعت هللا يلص يبنلا ةيانع راددقم ناتبثي نيربخ ركذنلو «قحلا يلإ ةاعد انرشأ امك تناك ايارسلا نإ
 ءاملع نم ناك امهالكو بلاط يبأ نب يلعو لبج نب ذاعم لاسرإ ربخ امهوهةوعدلاب ملسو هيلع
 هقفو ملعلاب رهتشا «براحما دهاجما يلعف ؛مالسإلا هقفو ملعلاب رهتشا دق ذاعم ناك اذإو «مالسإلاب ةباحصلا
 نم رهتشاو « اهباب يلعو :لعلا ةنيدم انأ :٠ لاق ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا نإ ليق يتح؛مالسإلا
 هترامإ ىف هنع ىلاعت هللا ىضر رمع نإ يتح . اعم ءاضقلاو هقفلاب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةأفو دعب
 . كاردإلاو هقفلاو ملعلا يوق هنأل ءاهل نسح ابأ الو ةلاسم لاق تدقعت ةلأسم اذإ ناك

 12111101010101010101011011101011111111111111110000 ا ل لا 0

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلح نيببنلا مئاخ

 9 .. - هو وو 7 مهد
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 امنإ «لوألا لتاقملا يلع ناك نإو و لاتقلل ناك ام هنأ يلع هب طاحأ امو هتارابع لدت لاسرإلا نإ
 هوضترا ىذلا مهنيد يف سانلا هيقفتو «ميلعتلل ناك

 ابأ اضيأ ثعب نميلا يلإ لبج نب ذاعم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ثعب امدنع -

 نميلا ىلإ لبج نب ذاعم ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا ثعب ءهدنسب يراخبلا لاق ٠ يرعشألا يسوم

 ءأورسعت الو أورسي : لاق مث نافالخم نميلاو «فاللخم يلع لحأو لك ثعبو ) يرعشألا يسوم ابأو

 . اورفنت الو ءاورشبو

 نم اييرق ناكو هضرأ يف راس اذإ امهنم دحاو لك ناكو ؛هلمع ىلإ امهنم دحاو لك قلطنأو

 ذاعم لاقف ؛هقنع يلإ هاذي تعمج دق هدنع لجر اذإو ؛هيلإ سانلا عمتجا دقو «سلاج وه اذإف ؛هيلإ يهتنا

 « يسوم وبأ لاق «لتقي يتح لزنأ ال لاقف همالسإ دعب رفك لجر اذه لاق ؟ اذه مثُأ سيق نب هللا دبعاي

 . لتقف «لتقي يتح لرنأ ام لاق ؟ لزناف كلذل هب ئج امنإ

 ءاهقف نم راتخا ملسو هيلع يلاعت هللا ىلص يبنلا نأ ىلع ةلالدلل يراخبلا نم ربخلا كلذ انس
 . مالسإلا يلإ مهوعديو ؛مهنيد رومأ هريغو نميلا يف سانلا ميلعتل هتباحص

 ةرعدلاب ًادبيل «نيلتاقمب ادوزم ثعب دق هنع ىلاعت هللا يضر اذاعم نأ ماقملا اذه ىف ركذي نأ دبالو

 . ةيادهلاو ميلعتلا يلع هتثعب ترصنقاو ؛مالسإلا مهملع اوملسأ نإف مالسإلا يلإ

 . لئاق ىرخألا تناك نإو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص هللا لوسرل ةيبصو ريغصلا ريسلا يف هطوسبم يف ىسخرسلا يور دقو

 ينح مهولئاقت الف مكوأدب نإف «مكوأديب ينح مهولتاقت الف اوبأ نإف «مهوعدت يتح مهلتاقت ال

 يلاعت هللا يدهي نآلف ؛ليبس نم ريخ يلإ له»: مهل اولوقو «ليتقلا كلذ مهورأ مث ءالينق مكنم اولتقي
 . 206 تبرغو سمشلا هيلع تعلط امم كل ريخ ادحاو الجر كيدي ىلع

 01 ا ا نيك سلا ظرسس ا(
 للا

 كيلي ملم
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 هملع يتلا ةنسحلا ةظعوملا يلإ برحلا نم لقتناف ءاوباجتسا دقف «لاتقلا نع يلاعت هّللا هانغأ دقو
 . اهايإ ملسو هيلع يلاعت هللا ىلص يبنلا

 ىف نموملا يلع بجي امب اضيأ هاصوأ دقف «برحلا دنع بجي امب ىلاعت هللا هاصوأ دق ناك اذإو
 مامإلا هاور اميف «ملسو هيلع يلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع ةيصولا هذه وه ركذ دقلو «لاوحالا لك
 الو ءتقرحو تلتق نإو ائيش هللاب كرشت ال ١ : ةيصولا هذه يف ءاج دقف هنع يلاعت هللا ىضر دمحأ
 كرت نم نإف ادمعتم ةبوتكم ةالص نكرتت الو ؛كلهأو كلام نم جرخت نأ كارمأ نإو «كيدلاو نعت
 ةيصعملاو كايإو ؛ةشحاف لك سأر هنإف ءارمخخ نبرشت الو «هللا ةمذ هنم تئرب دقف ءادمعتم ةبوتكم ةالص
 تنأو توم سانلا باصأ اذإو «سانلا كله نإو ءفحزلا نم رارفلاو كايإو ءطخس لك لحي ةيصعملاب هنإف
 ْ (لجو رع هللا ىف مهببحأو ابدأ كاصع مهنع عفرت الو «كلوط نم كلايع ىلع قفنأو «تبئاف مهيف

 . ( نيمعنتملاب اوسيل هللا دابع نإ معنتلاو كايإ :٠ هل هلوق ملسو ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةيصو نمو .
 ىلاعت هللا ىلص يبنلا هملع امبو «قالخألا مراكمو نيدلا تابجاو سانلا ملعي ناك اياصولا هذهبو

 . ( ىلاعت هللا هلإ ال نأ ةداهش ةنجلا حاتفم :٠ هلوق ملسو هيلع

 هيقيل اهحتف دنع ةمركملا ةكمب لبج نب ذاعم كرت دق ملسو هيلع يلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك اذإو
 سانلا ميلعتل يرعشألا ىسوم ىبأ هبحاص عم هلهأ ملعيل نميلا يلإ اضيأ هلسرأ دقف «سانلا ملعي اهيف
 ١ .مالسإلا

 لك نم ارانيد ةيزجلا عمجي هنع يلاعت هللا ىضر ناك ؛سانلا ميلعت وهو «ليلجلا لمعلا اذه عمو
 لك نم ذخأ نأ ينرمأو نميلا ىلإ ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر ينثعب : كلذ يف لوقيو ملاح
 نيثالث لك نمو «ةنسم ةرقب نيعبرأ لك نم ذخآ نأ ينرمأو ( بايثلا ىأ ) ىرفاعملا نم اددعو ارانيد ملاح

 تاوكز ىف كلذو ( رشعلا فصن ىلاودلاب يقس امو «رشعلا ءامسلا تقس اميف ىنرمأو ءايلوح اعيبت ةرقب

 ظ . ةرهاظلا لاومألا
 قلعتي ام لكل -ةلماش ةماعلا ةيالولا تناكف تاقدصلا هالو «ةيزجلاو جارخلا هالو هنأ رهظي اذه نمو

 34 0 . مكحلا ةدارإب

 «نئسلا ٍباحِصُأ ةمئألا هيلع قفتا امع جرخي ال ناك نإو ؛هدنسم ىف دمحأ مامإلا ىور دقو
 ظ . دمحأ مامإلا ةياور يف ءاج ام صن اذهو «قباسلا ثيدحلا ىف ءاج امك

 110101100101111 ل لذا ااا ا ا ل ياللا
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 نمو «نيعيبت نيتسلا نمو «ةنسم نيعبرأ لك نمو ؛"" اعيبت نيئالث لك نم ذخأ نأ ينرمأ

 نمو «نيعيبتو ةنسم ةئأما نمو ؛عابنأ ةئالث نيعستلا نمو «نيتنسم نينامشلا نمو ءاعيبتو ةنسم نيعبسلا
 . عابنأ ةعبرأوأ ءتانسم ثالث ةئامو نيرشعلا نمو ءاعيبتو نيتنسم ةئامو رشعلا

 نإو ءاليصفن رثكأ تناك نإو ءانركذ امك يلوألا ةياورلا نع جرخت ال يهو ؛دمحأ ةيآور هذه
 يف ملسو هيلع هللا يلص لوسرلا صن يلع هقفلا بتكل اهليصفت كرتن يتلا ةلأسملا هذه ىف انمهي ىذلا

 . دوقنلاو عرزلاو معنلل ةبسنلاب ةاكرلا باب

 نيذه ىلع ةاكزلل ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا تاميلعت ترصق اذا ركذن نأ انمهي ىذلا نإ

 رقبلا ريغ ةاكزب قلعتي اميف ارمأ هنع يلاعت هللا يضر ذاعمل ركذي ملو ءرقبلا ةاكزو عرزلا ةاكز امهو نيرمألا

 : نيرمأ يلإ عجري انل رهظي اميف كلذ نإ: لوقنو «لبإلاو منغلا يهو معنلا نم

 ىهو «ةرهاظلا لاومألا عمجي نأب تاقدصلا يلاو رمأ ملسو هيلع يلاعت هللا يلص ىبنا نأ : امهلوأ

 اهنومدقي سانلا نيدل ةنطابلا لاومألاب هقفلا يف تيمس يتلا لاومألا نم اهريغ كرتو ءرامشلاو عورزلاو معنلا

 الأو امنغم ةاكرلا اودعي نأ يلإ سانلا اعد ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا نأل ءضشكت وأ شيتفت ريغ نم

 . امرغم اهودعي
ْ 

 أ ةالصلا هيلع نيب دقو ءمعنلا نم اهريغ نود رقبلا ركذب ةيانعلاب صاخلا وهو : يناثلا رمألا
 ١ لئابقلا نم تاوكزلا عمجل هلسري نمل اهركذي ناك « يرخأ عضاوم يف معنلا نم اهريغ ةاكز مالسلاو

 ظ . لبإلاو منغلا نم اهبلغأ ناك اهيف مئاوسلا نألا ءارحصلا نكست يتلا

 أ رهظي اميف هنألءاهركذي ملو «عرزلاو رقبلا ةاكز هل ركذ لبج نب ذاعل هرمأ ىف هنأ يف ببسلا امأ

 ١ ةيآ مهنكسم يف أبسل ناك دقل ) : ىلاعت هللا لاق دقو ءبصخلا اهيفو «ةيعارز اضرأ نميلا تناك

 | «روفغ برو «ةبيط ةدلب هل اوركشاو ءمكبر قزر نم اولك ءلامشو نيمي نع ناتنج
 ْ ١١( :أبس)

 هللا يلص يبنلاركذ كلذلو «ةجتتم ةبصخ ضرأ نوكت ثيحو ؛ةعارزلا رثكت ثيح رثكيرقبلا نإ
 ئ .راقبأو رامثو عورز نم نميلا ىف رثكي م ةاكز نميلا يلإ هثوعبم ملسو هيلع ىلاعت

 | ءاجو «هيلع ناك قرغتسم نيد ىف هل ام لك عاب هنأل ءهعمج يذلا لاما يف رجا اذاعم نأ ىوريو

 | 2. اكيش لاما اذه نم صقني ملو ءبسكو رجنف ءايندلا ضارعأ نم ضرع لك نم ايلاخ نميلا ىلإ

 .ةنس غلاب نسملا وأ ؛ةنسملاو ءهمأ عبتيو ةنسلا غلبي مل ىذلا عيبتلا ١



 نظو «نميلا يلإ هلسرأف «هتصاصتخ ملع دق ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا نأل هراجتا ناك دقر
 دقو «ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبن ةافو دعب الإ ةروما ةنيدملا يلإ دعي ملو ءلالح يف هرقف ريجيل كلذ نأ
 . ةراجتلاب هبستكا يذلا لاملا اذه لح يف ننظ هنكلو هللا لوسر ةفيلخ ركب وبأ راص

 ىلإ هعفدا قورافلا لاقف هب عنصي اذام هلأسو ؛لاملا اذه ربخ هيلع صقو هنع هللا يضر رمع يلإ ءاج
 يلاعت هللا يلص هللا لوسر يشع امنإو ؛هلإهعفدأ اذا «ليلجلا يباحصلا لاقف «هلبقاف هكاطعأ نإذ ؛ ركب ىبأ
 . ينربجيل ملسو هيلع

 (هبسك هكراشف يأ هل عدو هنم لخف ذاعم لإ لسري نأ هيلإ بلطو ركب ىبأ يلإ هب رمع قلطنا
 . هنم لخأ تسلف ؛هربجيل ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر هئعب امنإ لعفأل تنك ام : قيدصلا لاقف

 طوسلا يتح هلك لاملا هيلإ عفدي ركب يِبأ ىلإ قلطنا ةبحصلا رون نم سبتقا يذلا يفتلا ذاعم نكلو
 . كل وهف هذخ : ركبوبأ لاقف هب قاسي ناك يذلا

 يلاعت هللا يلص ىبنلل حرشو « نميلا ءاضق رمأ هيلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص يبنلا ضوف دقو اذه
 هللا لوسر نأ صمح لهأ نم نيعبس وحن هنع يور دقف . ءاضق هل ضرع اذإ ىضقي فيك ملسو هيلع
 باتكب يضقأ لاق : ءاضق ضرع نإ عنصت فيك : لاق نميلا ىلإ هثعب نيح ملسو هيلع يلاعت هللا ىلص
 نإف : لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ةنسبف لاق : نكي مل نإف «مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . هلل
 هللا لوسر برضف ءولآ ال ينإو «يبأر دهتجأ لاق ؟ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر ةنس يف نكي مل
 لوسر يضري امل هللا لوسر لوسر قفو ىذلا هلل دمحلا : لاقو هردص ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص« هلل

 نم هيف ضراعو نايقلاب اوذخأ نم هب ذخأ ؛هقفلا يف داهتجالل الصأ ناك ربخلا كلذ نإو
 ظ . نوليلق ةمذرشل مهنإو «سايقلا اوضراع

 ءرفاكلا نم ملسملا ثري نكلو «ملسملا نم رفاكلا ثري ال هنأ وهو « ءاضقلا يف يأ هل رثأ دقو
 ! هب ذخأي مل ءاهقفلا نم مظعألا روهمجلا نكلو ؛ةيواعم هب لمعو «ةعيشلا نم ةيمامإلا ذخأ يأرلا اذهبو

 ىدوهي يف هيلإ اوعفتراف نميلاب ذاعم ناك ١ لاق يلؤدلا دوسألا يبأ نع هدنسب دمحأ مامإلا يور ظ
 ْ ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينإ :٠ لاقو ؛ىدوهيلا نم ملسملا ذاعم ثروفءاملسم اخأ كرتون تام
 ؛ولعي مالسإلا نأ رابتعاب سايقلا نم مكحلا ذخأو ؛ هيلع يلعي الوولعي مالسإلا ْنإ):لوقي ملسو هيلع
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 لجأل قحلا لوزي الوءثاريملا بجوي قح مالسإلاو لطاب رفكلا نألو «ولعلا اذهل ةرمث نوكي ثاريماو
 .لطابلا

 هللا يلص لاق دقف ءالمعو الوق ةنسلا حيرص مهتجحو ؛كلذ ريغ اولاق مظعألا ررهمجلا نكلو

 تبث لقو . ( رفاكلا ملسملا الو ءملسملا رفاكلا ثري ال ١ : نيحيحصلا يف يور امك ملسو هيلع ىلاعت

 مأ الو يلع الو ءرفعج اهنم ثري ملو ءبلاط ىبأ رود ثرو يذلا وه بلاط ىبُأ نب ليقع نإف ءالمع

 ةكم حتف ىف ملسو هيلع هللا يلص ىبنلا لاقو ءبلاط يبأ ةافو دنع نيملسملا نم مهريغ الو عيناه

 ظ . رفاكلا ملسملا ثري الو «راد نم ليقع كرت ام :ةمركملا

 اعماجو ءاملعمو «ابراحم اذاعم لسرأ ملسو هيلع يلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ لوقلا ةصالخو

 يف امكاحو «ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص ىبنلل ايضاق ناك : هتيالو يف ريثك نبا ظفاحلا لوقيو

 . تاقدصلا هل عفدت هيلإ اقدصمو «بورحلا

 وبأ ) سيق نب هللا دبع هبحاصو وه نميلا ىف لبج نب ذاعم هللا لوسر لوسر هلاق ام انركذ دقو

 ىلإ هلبق نم لسرلا لسري ناك ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر نأ ئراقلا فرعيل ( ىرعشألا ىسوم

 . ايارسلا ةفص مهنع بهذت مل نإو :نوملعم مهنأ ىلعو ءانايحأ ايارس اهنأ ىلع ةيئانلا تاهجلا .

 اهليبس يف فقت مل نإف «ةياغلا يهو «لصألا يه ةيدمحلا ةلاسرلا غيلبت وأ ةيمالسإلا ةرعدلاف

 ىتح تازجاحنا هذهل اليزم نمؤملا شيجلا ناك كولملاو ءارمألا تازجاحم تفقو نإو «يفتكا «تابقع
 . قحلاو هللا ةوعد ةيدمحملا ةوعدلل مالسإلا هجو ولخي

 ثدح دقو «بتتسم ريغ نمألاو ءارافقو يفايف زاتجي هنأل «ةوق اهعم ةيدمحم ةثعب لك تناك دقلو

 دق نورخأو «نيكرشملل مهوعابو «مهوذخأف ؛ءارق مهعم لسرأمهملعي نم مهل لسرأف مالسإلا
 ءارق لسري الأ ملسو هيلع يلاعت هللا يلص ىبنلا ىلع بجوي رذحلا ناكف كلذ رركت دقو «مهولتق
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 3 ّ وتوت وتو وتوت وتوتر توتو جوج ون وجو جونا وحج جو حو جوجو جو جت وح جوج حج جرح وتو توج جوجو جوج وح حا جوج جوج وجو جوج جب وتب بون جوجو جوج جوج ىو وتوج سوح جاو وو جاو جرو يو ياو وح سوو حو ضو سوح حاوسو سونج حو وضوح حان

 ىسوم ابأ ) سيق نب هللادبع مالسلاو ةالصلا هيلع ثعبف ؛ميلاقأ ةدع ميل تناك - 7
 هيحاص نإ بهذي لك ناكف ؛ نيرواجت اناكو «هلثم ىلإ لبج نب ذاعم ثعبو «فالخم ىلإ (ىرعشألا

 . افلتخيالو اعواطتي نأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا امهرمأ اذلو

 هللا ىلص ىبنلا امهرمأ نكلو «نابراحم امهو ءديلولا نب دلاخ دعب بلاط ىبأ نب ىلع ثعبو

 . دهعلا ىلإوأ مالسإلا ىلإ ةباجإلا نع عانتمالاو «مالسالا ىلإ ةوعدلا دعب الإ التاقي الأب «ملسو هيلع ىلاعت
 ىف ىسخرسلا اهاورامك بلاط ىبأ نب ىلعل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةيصو ركذنلو

 ىتلا ذاعمل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةيصو هبشت ىهو ءدمحم مامإلل ريبكلا ريسلا حرش هباتكا

 . اهانفلسأ

 ىتح مهلتاقتالف كولتاق نإف ' كولتاقي ىتح مهلتاقتالف ءمهتحاسب تلزن اذإ :٠ ةيصولا ىه هّلهو

 ووقت نأ ىلإ مكل له مهل لوقت مث ؛هابإ مهيرت ىتح مهلتاقتالف ءالينق مكنم اولتق نإ ءاليتق مكنم اولتقي
 , 010 (تبرغو سمشلا هيلع تعلطامث ريخ ادحاو الجر كب هللا ىدهي نألو «هللا الإ هلإال

 هلا ىلص ىبنلا رمأأم مهيلع ضرعي لاح ىف نكي ملو «لئاقي مل ؛هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع نكلو
 ديلولا نب دلاخخ هلبق نميلا لهأ نم ىلع مهيلإ لسرأ نم ىلإ ءاج هنأل ءهضرعي نأ ملسو هيلع ىلاعت
 «سمخت مل مئانغو ايف ديلولا نب دلاخ مهنم عمجو ءاولتاقي ملر اوملسأف لاتقلا وأ مالسإلا ىلإ مهاعدو
 .ةراضتما تاياورلا نم كلذ مهفيامك اهمخيل وأ اهمسقيل يلع ملسو هيلع ىاعت هللا ىلص ىلا لسرأ

 ( سمخلا ضبقيل دلاخ ىلإ ايلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ثعب 9 هدنسب ىراخبلا لاق

 . ( ايلع ضغبأ تنكو ١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ىوار ةديرب وبأ لاقو

 ىبنلا سمخ لخأيل ايلع ثعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىخيراتلا قايسلا نم ودبي هنإو
 . نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 مالسإلا ىلإ ةوعدلا كلذ عم هتلاسر تناك لب ؛دلاخ ةلاسر وه هذحو نكي مل كلذ نإو

 دلاخ عم جرخ نميف تنك ىفهيبلا ةياور ىف بزاع نب ءاربلا لاق . ةالصلا ىف مهمؤي نأو ؛مهميلعتو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نإ مث ؛هوبيجي ملف ؛مالسإلا ىلإ مه وعدي رهشأ ةتس انمقأف ديلولا نبا
 مث ءادحاو افص انفصف انب ىلصف مدقت مث ءانيلإ اوجرخ موقلا نم انوند املف . بلاط ىبأ نب ىلع ثعب

 . اعيمج نادمه تملسأف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باتك مهيلع أرقو ءانيديأ نيب مدقت
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 هللا ىلص هللا لوسر أرق املف «مهماللسأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ىلع بتكف
 ىلع مالسلا «نادمه ىلع مالسلا :لاقو هسأر عفر مث «هلل ادجاس جرخ باتكلا ملسو هيلع ىلاعت

 . نادمه

 «ةدم ثكم لب ؛ ؛ههجو هللا مرك ىلع ءيجم درجمب . ةرونملا ةنيدملا ىلإ دعي مل ادلاخ نأ رهظيو

 ءايلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاسرإ نم ةدجوم هسفن ىف ناك ادلاخ نأ ضرفن نأ ديرنالو

 . قطنت ىلع لوح رودت ىتلا رومألاو ثدحتت ىلع لوح ثداوحلا كرتن نكلو

 نيذلا اصوصخو ؛ةيبرعلا طاسوألا ىف ابوبحم ههجو هللا مركو هنع هللا ىضر ىلع نكي مل
 نينح مث «قدنخلاو دحأو ردب ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ةبراحم مهل تناك م اوقأ ىلإ نومدني

 ىف ةزمح همع فيس ناك امك «باقرلا ىلإ اعيرس ةنجلا ىف ههجو هللا مرك ىلع فيس ناك دقف

 . نحإلا ىلعل ىقبف «ةزمح هللا دسأ لتقي نأ كرشلا عاطتسا دقو ءردب

 ؛هتبارقل ملسو هيلع ىلعت هللا ىلص ىبنا دي تخ عضو ىذلا سمخلا ذخأل ءاج ايلع نإ

 تماقف « ؛نيميلا كلمب اهرشاعو ؛ىلع اهذحأف «ةليمج ةيبس هيف ناكو «سمخلا كلذ ىلع ذخأ دقلو

 ؛هيف مولمايلع نأ ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل كلذ غلبي نأرهظي اميف دلاخ أو ةجض كلذل

 ايلع تضغبأ ةديرب وبأ لاق ١ ةديرب ىبأ ىلإ هدنسب لمحأ مامإلا ثدح . ةديرب 9 ةملكلا كرتنلو

 | لجرلا كلذ ثعبف ءايلع هضغب ىلع الإ هبحأ مل شيرق نم الجر تييحأو ادحأ هضغبأ مل اضغب

 ١ ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ بتكف ءايبس انبصأف ايلع هضغب ىلع الإ هبحصأام هتبحصف ليخ ىلع

 (مسقو سمخف ؛ ىبسلا لضفأ نم ةفيصو ىبسلا ىفو ايلع انيلإ ثعبف هسمخي نم انيلإ ثعبأ . سو وع

 | ىلإف ىبسلا ىف تناك ىنلا ةفيصولا ىلإ اودرت ملأ لاقف ؟ اذهام نسحلا ابأأي انلقف رطقي هسأرو ءجرخف

 | ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تيب لهأ ىف تراص مث سمخلا ىف تراصف تسمخو تمسق

 ارقأ تلعجف اقدصم ىنثعبف «ىنثعبا تلقف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ىبن ىلإ لجرلا بتكف .

 ءاياع ضغبتأ : لاقف . باتكلاو ىدي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر كسمأف قدص لوقأو باتكلا

 ىلع لآ بيصنل هديب دمحم سفن ىذلاوف ءابح هل ددزاف هب تنك نإو هضغبتالف : لاق . معن :تلقف

 دحأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوق دعب سانلا نم ناك امف «ةديرب وبأ لاق «ةفيصو نم لضفأ

 . ىلع نم ىلإ بجأ
 امارح لعفي مل هنكلو هتارفه ىصقتت تناك هيلع ىلاعت هللا ىضر ايلع نأ ىلع لدي ربخلا اذه نإ

 ضغب ىلع اضيأ ربخلا لديو . هديأ لب ' ؛هلعف ركنتسي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ انبسحو

 )١( لجرلا ةملكف ديلولا نب دلاخ هنأ ىلع لديامب مالكلا قايس . ٠ اهل ركذ لك ىف هيلإ ريبشت .
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 قوم ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مامأ هروصي نأ ديري ناك هنأو 'ىلعل هيلإ راشأ ىذلا جرا
 .نينطلا

 ىلإ لوصولا بعصيو «قيرطلا رثعدي هنإف « ,ضغبلا ناك ثيح هنأل ؛ ىلع مامأ ادبعم نكي مل قيرطلاو ظ

 يوتا يمول لا نيبملا قحلا
 . هرقأ ملسو هيلع ىلاعت

 ؛قحلا هنأ دقتعي اميف اديدش ناك هنإف ؛هيلع ىلاعت هللا ىضر همامأ ادبعم نكي مل قيرطلا نأ عمو
 . هيف نيلال ىرحألاب وأ اهيف قفرال ؛ةمارص ىف هذفني لب «ةداوه هيف هذخأتال

 ؛ ىردخلا ديعس ىبأ نع ىقهيبلا ىور دقو ؛ةقدصلا لبإ هدي تحن ناك هنأ كلذ نمو
 اكرانإ قرر هذ بكرذ نأ هانلأس ةقدصلا لبإ نم ذخأ املف ( ىلع ىأ ) هعم جرخ نميف تنك ١

 اهنم مهنكمي نأ ديربال وهف نيالا ومابت كلاعب لاقو انيلع وا ويعم

 ف اقل يم مال هم لول 3و زك

 هولأسف ؛ 0 7 ل لعام نم ضب ىلع فلختساو
 . مهباجأف ىلع هعنمام

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رمأب اعجار لفقو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم ىلع جح ال
 همالو همدقو هبانأ نم قحب ءاجف ةقدصلل لبإ ىف | بوكرا أ كارل ديف ىف ثدعتم أروع ملسو

 ىلص هللا لوسرل نركذأل ةرونملا ةنيدملا تمدق نئل :هنع ىلاعت هللا ىضر ىردخلا ديعسوبأ لاقف
 . قييضتلاو ةظلغلا نم هانيقلام ملسو هيلع ىلاعت هللا

 لا لاقو ؛لعف اميف هفصنأو ىلعل ىضقف « يع بلل كلذ غلب
 ىطعأ دقو ؛ لهاستملا لجرلا كلذ فلخو . لع هللا لوسر عم جحلا ىف لجعت امدنع هنأ - اهنمو «هللا

 ميراعررهتم اراد عجلا ىف ىلع داعاملالا ؛ةلح لجر لك ٠ اللح هلك شيجلا اسك دق ناك ىلع عنمام

 نأ لبق اذه ىلإ كاعدام هفلخ نمل لاقف «نالف اناسك اولاق ؟ اذهام لاق« ؛للحلا مهيلع ىأر املف ؛للحلا
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوكتشاف هلك هللا لوسر ىلع مدقت

 انلذني 2111111111 2 ا يي يي لسبمللا

 ” ملسو هيلع هللا ىلص نييبنلا متاخ هجيج
 تت حج جحا



 ةيزج نم تناك للحلا هذه نأل اميلس ةلأسملا هذه ىف ناك ىلع فقوت نأ قحلا ىفو

 . ٠ اهعيزوت ىف هرمأ ىقلتو . اهب هلع لوسرلا نالعإ لبق ءاهعزوي نأ دحأل امف ؛ةعوضوم
 نم لكو هيف لوقلا رثكو جيجحلا ىف تعاش دق ههجو هللا مرك ىلع نم ىوكشلا تناك

 ىف هل نم اصوصخ هل ضغبلا نكلو «لعفام لك ىف قحلا ىلعلو «قحلا موريال ًاضرغم ناك ملكت
 ظ . دعب نمو لبق نم ناكم ةيمالسإلا شويجلا

 ا ا ا :٠ هخيرات ىف ريثك نبا ظفاحلا كلذ ىف لاق دقلو

 ؛ هبئان مهل اهقلطأ ىتلا للحلا مهنم هعاجرتساو «ةقدصلا لبإ لامعتسا مهايإ هعنم ببسب شيجلا كلذ

 غرفتو هتجح نم هَ ٍىبنلا عجر الو « جيجحلا ىف هيف مالكلا رهتشا نكل لعف اميف روذعم ىلعو
 نم عفرو ' م باول «مخ ريدغب رمف ة ةرونملا ةنيدملا ىلإ عجرو ؛هكسانم نم

 . ( نيريثك سوفن ىفام ليزيل هلضف ىلع هبنو ؛هردق

 : اهيلإ هيبنتلا قحلا بجوي ةئثالث رومأ ىلإ انه هبننو

 ءاهعضوم ىف اهنأ ىرنال ( روذعم هنإ ١ ١ ههجو هللا مرك ىلعل ةبسنلاب ريثك نبا ةملك نأ : اهلوأ

 | قحا امأو ءرذع هل ءيطخم روذعملا نإف؛ قحماو روذعملا نيب ريبك قرفف ءامحم اهيف ناك هنأ لوقي نأ ىلوألاو

 . ةدش ىف ناك ولو اذفنم احم الإ لحاورلاو للحلا رمأ ىف ذ ىلع ناكامو ءيطخم ريغ هنإف

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقب ىهتنا محخ ريدغ ىف لبق ىذلا مالكلا نأ اهينا

 . ( هاداع نم داعو هآلاو نم لاو مهللا»

 ىذلا لجرلا ضغبو هانركذ ىذلا ةديرب ىبأ ضغبك ىلع ضن ضغب نم هلك اذه نأ : اهثلاث
 ١ ههجو هللا مرك ىلع ةدوع لبق داع دقو . انرشأامك ىلع لاسر | نم ةدجوم هتلان دقو «ةديرب وبأ هبحي ناك

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةرابع تناك دقلو ؛ىدهلا مامإ ىلع لاقلاو ريق ةعاشإ ىلع لمعف
 هاده ىلاعت هللا نكلو ءالوأ ةديرب ىبأ ضغب هل نوضغبم ىلعل نوداعم كلذ اوعاشأ نيذلا نأ ىلإ ء يموت

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةيادهب

 رهشأ ةتس لجرلا ثكم دقف ءهلضف هيلع سانلا سفني نأب ريدج هيلع ىلاعت هللا ىضر ىلعو

 ىلعو «قحلا ىعادل اوباجتسا دق «هنع هللا و يا ؛مالسإلا ىلإ مهوعلي

 ىأرو ءالعو . ءاوللا لمح ىذلا وهو دحأو ردب لطبو «براحل عاجشلاو ليلجلا ملاعلا كلذ قوف
 . نيملسملا ىف تاحارج اوباصأ نيذلا مهو نوموزهملا مهنأك اوداعف همامأ اوقبي نأل ليبسال هنأ نوكرشملا

 يايا ا ل اا ا ا ا ااا ا ا 0
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 : نينطوم ىف نيضغبملا ةسيرف ىلع ناك دقل

 نيدئاكلا ديك درو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هأرب دقو ؛ىلع ةعامج ىف : امهدحأ
 . هبضغ رهظ نم دنع بضغلا نارين أفطأو

 ىبنلا نكي مل ةرملا هذه ىفو «نئاغضلا كرو ؛هيلع ةاغبلا جورخو هتفالخخ ىف : ىناثلا نطوملا

 5 ( هاداع نمداعو هالاو نم لاو مهللا :١ لوقي مخريدغب فقي ملف ءايح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 تاداعل هفرعمو «براجج مهرثكأو «لاجرلا رس هالوتي ةيبرعلا تاداعلا ىف ءاضقلا ناك - 00

 ءاضقلا نأل ؛هرمع نم نيعستلا وحن غلب ىتح شاع ىذلا ىفيص نب مثكأ لثم ىضقي ناكف «لئابقلا
 “ نم هل نوكيو ايبلق اهل نومصاختملا نعذيو ءايسفن ماكحألا ذيفنتل «ريثأت لضفو ةبرجم لضف ىلإ جاتحي
 . هيف لدعلاب نونمؤي ءالصف هلوق لعجيام هموق طسو ىف لالجلا

 زيحلا ريغ ىف نميلا ىف ىضقي نأ ىلع ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دهع امل كلذلو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ضرعو هنس رغصتسا ىلع ىلإ كلذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 . نيثالثلاو ةثلاثلا وأ ةيناثلا دودح ىف الإ نكي مل ذإ ءنسلا ثدح هنأ ملسو

 هللا ىلص هللا لوسر ىنثعب : لاق ءههجو هللا مرك ىلع نع دمحأ مامإلاو :ةجام نبا ىور
 ءءاضقلا رصبأ ال ثدح انأو «ىنم نسأ موق ىلإ ىنثعبت «هللا لوسراي : تلقف ؛ نميلا ىلإ ملسو هيلع ,

 ضقتالف ؛نامصخلا كءاج اذإ ىلعاي ؛هبلق لهأو ؛ هناسل تبث مهللا لاقو ءىردص ىلع هدي عضوف

 فلتخا امف .قحلا كل نيبت كلذ تلعف اذإ كناف ؛لوألا نم تعمسام رخآلا نم عمست ىتح ءامهنيب
 . دعب ءاضق ىلع ىلع

 ناك ىنح «ناسل ىلا هلل تي دقق «ههجو هلا رك ىلع ىف تقدص دق يبا وعدا ذه نو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هدعب الوق سانلا تبثأو ,ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دعب سانلا بطخأ
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىور ىتح ءاضقلا ىف هادهو «ًالطبم الامالو قح ىف نال امف ءايدهم ناكو

 نم ةلأسم ىف ءاضقلا هيلع لضعأ اذإ هلأسي انركذامك رمع ناكو ( ىلع مكاضقأ ) : لاق ملسو هيلع
 . اهل نسح ابأالو «ةلأسم : لوقيف «هلئاسم

 انليإ 231221731111077 ا يي ليبملا

 ” لس هيلع هللا لك نييبثلا متاح 0
 تاما



 ىدهلا نم ةسبق وه ىذلا هلقع قاتفناو ' هتريصب ذافن ىلع ةلاد هئاضق ىف تاياور هنع تيور دقو

 : اهل عوبني مظعأ نم ةفرعملا ولدب حرنو ءاهيلع ىبرتو ءاريغص ةيادهلا هذه نابل عضر ذإ «ىدمح ا
 . ةقيقحلا ىلإ لوصولا لواحي ناك دقف ءاهيلإ ىلاعت هللا هاده ءاضقلا ىف لئاسم هل تركذ دقو

 . بأ ريغ نم لالح نم ادلو نم كرتيالف ءباسنألا ىف اصوصخ

 «ناءاعدالا رتاهتي نأ رظتنملا ناكو ؛ليلد امهنم دحاو ىأل نكي ملو ءدلو بسن ىف نانثا عزانت

 ظ نأ هيلعو «ةعرقلا هل مكحم نمل بسنلاب مكحو ءامهنيب عرقأ اليبش دجي مل املف ءبسن دلولل نوكيالو

 دقو «ىلع نع دمحأ مامإلا ربخأ اذهبو ءدلولا بسن ردهي ملو نيلجرلا فصنأ اذهبو ءرخآلل ةيدلا عفدي

 ؛مكح ىلإ اهيف ىهتناو «ةدقعم ةلأسم ىف ءاضق ههجو هللا مرك ىلع نع ىورو «ىأرلا اذهب هريغ نع درفأ

 . مويلا ىلإ ءاضقلا لاجر باجعإ عضوم لازيال

 سانا عفادتف ( هيف ىدرتي اناكم ) ةيبز هل اونبف ءدسأ مهيلع ريغي ناك اموق نا كما مامإلا ىور

 دسألا اعيمج مهحرج دقو «عبار ثلاثلاب قلعتو ءثلاث رخآلاب قلعت مث رخآ هب قلعتف ؛لجر طقسف

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دعب ىدهلا مامإ مهل لاقف . اولتتقي نأب اومهو «نيلوتقملا ءايلوأ ءاجف . اونامو
 نإ ءاضق مكنيب ىضقأ ىنإ ءىح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرو اولتاقتت نأ نوديرتأ  ملسو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اونأت ىتح ءضعب نع مكضعب زجحأ الإو ءءاضقلا وهف هب متيضر
 . هل قحالف اذه دعب ادع نمف مكنيب ىضقي ىذلا وه نوكيل

 : نيأدبم ىلع ريسي «ةيضقلا ىف ىلع ءاضق ناك

 ههجو هللا مرك ىلع نع هترابعب ىور ررقم أدبم كلذو ؛مالسإلا ىف مد لطييال هنأ امهدحأ

 . ةنجلا ىف
 مرغيف ببستملا اهبحاص نوكي نأ الإ اهيف ةمارغال باودلا ىنجلام ىأ ءرابج ءامجعلا نأ - ىناثلا

 اهضعب وأ اهلك ةيدلاوه

 مث ءالوأ هيدرتب عيمجلا نم عبسلا نكمت دقو ءدعب ةثالثلا كاله ىف ببست 7 لوألا نأ دج
 . عبارلاب ثلاثلاو ثلاثلاب ىناثلاو ىناثلاب هقلعت

 لك ةي نم لرنتسيل نكلو :ىلوألا ةدعاقلا ا اعيمج مهل ةلماك ةبجاو ةيدلا تناكو

 ىف ببست نمل عابرأ ةثالث طاقسإب ءاعبر لخأيف ؛ةثالث لتق ىف ببست دقو ؛هلتق ىف ببست نم ةيد ةدحاو

 . ةثالث لتق ىف ببسلا وهف «مهلتق

 لتق ىف ببست «ثلاثلاو «ثلثلا هل نوكيف «ناثلثلا هتيد نم صقنيف «نينثا لتق ىف ببست ىناثلاو

 نبياويساي الودع للا يب لارا طق يالا ركوب ا ا «عبارل

 تودوتح ثلاثلا ءزجلا 0
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 : لاق لقف ,هئاضف ىف ىلع لوف ىزعم اله ةيد سدسو ناتيد بولطملا نوكي كلذبو لق ءيش هتيد

 . ( ةلماك ةيدلاو «ةيدلا فصنو «ةيدلا ثلثو ؛ةيدلا عبر «رئبلا اورفح نيذلا لئابق نم اوعمجأ»

 دقو « ىلع ءاضق اذه ءةيدلا عبارلاو«ةيدلا فصن ثلاثلاو ةيدلا ثلث ىئاثلاو كله هنأل «عبرلا لوأللف

 تيلوتلا ةرئاد ىف ( ىبسن رخآلا تمعتلاو ءادتبا نوببستملا مهنأل غركيلا اورفح نم تايدلا هذه تيلط

 . ىلصألا

 اذه نم لدعأ تكباشتو «بابسألا اهيف تطبارت ىتلا ةكباشتملا ةدوقعملا ةيضقلا هذه ىف ملعنالو
 . ءاضقلا مكحأ وه اذه ىف ىلع ءاضق نإف ؛كلذ مهوتب وأ تامدقملا ىف كاكفنالا ضعب ةمث ناك اذإو

 . هلوتقمل ةلماك ةيد ديري ىلو لك ناكو «كلذ اوضتري مل «نيلوتقملا ءايلوأ نكلو
 اوصف ' 1 وو ا وو حا تيرا

 .مالسلا بكا لوضز 6 0 اسر يلع ىلاعت هللا ىلص ىلا

 اونمآف «مالسإلل هتوعد ىف باجتسملا ةيعادلا ناك «نميلا ىف ههجو هللا مرك ىلع اذهف ءدعبو

 وه ىعادلا صالخإو بولقلا ىلإ لصي بلقلا نم جرخيامف ؛هبلق ىف ناميإلا رون قارشإو «هاوقت طرفل
 . وعدملا طوخ ىتلا ةيبذاجلا

 هذخأت مل مزاحلا مكاحلا ىلع اذهو . رئامضلا دسفتو . بولقلا ركتعت مل نإ ناميإلا ىلإ هيدهتف
 بيطتستو «قحلا طلغتست بولق داسفلف ةظلغ هنم سانلا اكش نإو ةدارإ هدنع لطابل سيلو «ةداوه قحلا ىف

 . لداعلا فصنملا معنو - مهنم مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هفصنأ دقو «لطابلا
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 اوعي

 اذان 1 لاا ا يل يي لكلبملا

 ” لبن مدلع هللا ىلك ىييبتلا تاك يحل
 تت ااا اطاعلالا



 حلا ريما نوكيل قيدصلا ثعب

 ْ اهانركذ اذلو ( هريغب طالتخالا لبقيال لحب ادودحم اهنم دحأو لك تايم نكي مل دوفولا نال تاقيم

 06 هتاقيم ىف رك ذ اهبلاغ نإف نكي امهمو . نييعتلا هجو ىلعال ؛بيرقتلا هجو ىلع اهتيقاوم ىف

 ةرمإ اهيف ىلوت ىتلا ركب ىبأ ةجح وه «هلبق - هدعرام 5١ لب تان ىف هركذن مل ىذلا رمألا نكلو

 ناثوألا تمده نأ لعب ؛ ؛مالسإلا َظ ىف تناك ىأ م ىبنلا نم ةرمأب تناك ة هجح لوأ هذهو ؛جحلا

 .اهلك ىرقلا مأ لوح نم لب ءاهلوح نمو «ةفيرشلا ةبعكلا قوف نم

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا تاوزغ رخآ تناك ىتلا كوبت ةرزغ بقع ركب ىبأ جح ناك
 ةباجتسالا رادقمو ؛مهتاوعد ىف مهراثأ ىفتقيو مالسإلا ىلإ ةاعدلا لسريو «دوفولا لبقتسي ذخأ ءاهدعب نمو

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رصع ىف ةوعدلا نيمأت دهع «ةوزغلا هذهب ىهتناف «مهل

 سانلا لوخد رمتسأو ةعناملا تازجاحلا لك ثلاز لفو ءاهتاذ ةوعدلل مالسلاو ةالصلا هيلع عرفتو

 نم هعضوم ىف كلذ ىلإ نرثأ امك“ ةييبدحلا حلص دعب نم كلذ تا دقو ءاجاوفأ ىلاعت هللا نيد ىف

 .لوقل
 : راودأ ةثالث اهل ناك ةوعدلاف كلذ ىلعو

 ىف فعض اهيف ناك نإو ءاهناميإ ىف ةيرق ةعامج نوكتو سسألا عضو رود لوألا رودلا
 هيلع ىسيعل نييراوحلاك 0 ةالصلا هيلع لوح نويراوحلا مه كنلوأو «ددعلا ىف ةلقو «ناطلسلا

 . مالسلاو ةالصلا لضفأ انيبن ىلعو

 ( ةذبعم اهمامأ ليبسلا نكت مل ةوعدلاف تازجحلا ةلازإو «تابقعلا ليلذتو «ةوعدلا رود ىناثلارودلاو

 . اهقيرط ىف فقت ىتلا تابقعلا لك ةلازإب اهديبعتل لمع نم دبال ناك لب

 ةأي ايح تناك دقو ىلاعت هلل نيدللا راصو ةيبرعلا ةريزجلا ىف تابقعلا تلاز نأ دعب ناك ثلاثلا رودلا

 ؟ ةصلاخ 0 ةعيب أورضح ةيذلا زاضنالاز نيرجاهملا نم هتباحصو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 ب لإو ؛ناوضرلا ة هعبب لهأ نم مهثعبي نم لك ناك كلذبو ؛ةيمالسإلا ق قئامحلا نييبتو رعد

 اهل ىضر ىلعو دلاخ عم لعفامك «ناوضرلا ةعيب لهأ وأ نيلوألا نيبراوحلا نم دحاوب هفدرأ مهريغ
 . لبق نم كلذ ىلإ انرشأ دقو «نميلل ةبسنلاب امهنع

 سجر اهيف لخدي نأ نم ةمركملا ةكم ريهطت ىلإ ثلاثلا رودلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع جحا

 اهنع دصي ملف لبق نم هيلع ىرجي ناكام ىلع ةنماثلا ةنسلا جح ىرج دقلو .ناثوألا ةدبع نم ةيلهاجلا
 هلا ملا م ل ل اللا ا ا ا
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 ةنسلا ىف مارحلا دجسملا اولخدي نأ نم نيكرشملا هللا عنم ؛مالسإلا ىلإ جحلا ةرمإ تلآ املف ؛كرشم
 اوبرقيالف «سجم نوكرشملا امنإ ءاونمأ نيذلا اهيأي ) : ةءارب ةروس ىف ىلاعت هلوق لزنو «ةعساتلا
 نإ ءهلضف نم هللا مكينغي فوسف ةليع متفخ نإو ءاذه مهماع دعب مارحلا دجسملا
 . ةبوتلا « ميكح ميلع هللا نإ ءءاش

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىضق ناضمر ىف تهتنا ىتلا كوبن دعب هنإ قاحسإ نبا لوقي
 نيملسملل ميقيل ءعست ةنس جحلا ىلع اريمأ ركب ابأ ثعب مث ةدعقلا اذو الاوشو ناضمر ةيقب ملسو

 دهع هل نم مهنمو تيبلا نع دعب اودصي مل «مهجح نم مهلزانم ىلع كرشلا لهأ نم سانلاو ,مهجح
 000 0 . دمأ ىلإ تقؤم

 اذه ناك دقو ؛تيبلا نع اودصيالأب نذإ هيف ماع وهو ؛ىلهاج دهع : نادهع نذإ كانه ناك
 اذهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هدّقع دق صاخ دهعو ؛ةيبيدحلا دعب قثوت دقو «ةيراجلا ةداعلا ىلع

 ظ . هدمأ ىلإ ىقيي
 ءايلعلا ةملكلا مالسإلل راص نأب ىهتنا دق «ةيلهاجلا ةداعلا ىرجم ىلع ىرج ىذلا دهعلا نإ ظ
 اودبعو «برعلا فرحنا نأ دعب مالسإلا ىف ةحيحصلا ميهاربإ ةلم تءاجو ءمكاحلا وه ديحوتلا راصو |
 هنكلو ءدهعلل اضقن ؛ميركلا نآرقلا مكحب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عنم نكي ملف ناثوألا |

 عقرلا حض
 . هرمأ ىهتني ىتح هسسأ ىلع مئاق وهف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دهع امأ ١

 تناكو ؛ةءارب ةروس لمحي بلاط ىبأ نب ىلع هب قحل ىتح ؛هبكرب لصف نأ ام ركب ابأ نإو ظ
 . اذه مهماع دعب مارحلا تيبلا اوجحي نأ ىف ناثوألا ةدبع نيكرشملل دهعال هنأب تلزن دق

 دق ناكو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةءارب ةروس تلزن ال: قاحسإ نبا لاق |
 ةالصلا هيلع لاقف ءركب ىبأ ىلإ اهب تثعب ول : هللا لوسراي :هل ليق ءجحلا سانلل ميقيل ركب ابأ ثعب |
 هذهب جرخا هل لاقف ءبلاط ىبأ نب ىلع اعد مث ؛ ىتيب لهأ نم لجر الإ ىنع ىدؤيال :١ مالسلاو |
 رفاك ةنجلا لخديال هنأ ( ىنمب أوعمتجا اذإ رحنلا موي جحلاب سانلا ىف نذأو 2 ةءارب ردص نم تايأ) ْ

 ءاضيبلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةقان ىلع بلاط ىبأ نب ىلع جرخف «هتدم ىلإ وهف دهع |
 ىف كاذ ذإ جحلا سانلل ركب وبأ ماقأف ايضم مث رومأم لب : ىلع لاقف ؟رومأم وأ ريمأ : لاق ركب وبأ هأر املف |

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ
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 بلاط ىبأ نب ىلع ماق رحنلا موي ناك اذإ ةيلهاجلا ىف اهيلع اوناك ىتلا جحلا نم مهلزانم ىلع ةنسلا كلت
 ؛مهيف ذأ موي نم رهشأ ةعبرأ لجأو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هب هرمأ ىذلاب سانلا ىف نذأف
 ىلص هللا لوسر دنع هل ناك دهع الإ ةمذالو كرشمل دهعال مث «مهدالبو «مهنمأم ىلإ موق لك عجريل

 . نايرع تيبلاب فطي ملو كرشم ماعلا كلذ دعب جحي ملف ؛هتدم ىلإ وهف ملسو هيلع ىلاعت هللا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىنثعب موي تثعب : لاق بلاط ىبأ نب ىلع نأ دمحأ مامإلا ىورو

 ناك نمو «نايرع تيبلاب فوطيالو ؛ةنمؤم سفنالإ ةنجلا لخديال : ةعبرأب ةجحلا ىف ركب ىبأ عم ملسو
 . اذه مهماع دعب نوكرشملا جحيالو .هتدم ىلإ وهف ءدهع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نيبو هنيب

 زاتمت شيرقو ءايارع شيرق ريغ فاوطك جحلا ىف ةيلهاجلا تاداعلا لاطبإ هنم دافتسي مالكلا اذهو

 . نيسبال اهجاجح فوطي نأب

 هدهعب مزتلي هنإف ءدهع مهل نم نيمسق ىلإ نيكرشملا نم جيجحلا ريثك نبا ظفاحلا مسق دقلو
 ظ . رهشأ ةعبرأ ىلإ لجؤي دهع هل سيل نمو ؛هتدم ةياهن ىلإ

 . ةءارب ةروس لوأ ىف ىلاعت هلوقب تبث دهعلا ءاغلإو ليجأتلا اذهو |

 | ىف اوحيسف *نيكرشملا نم مهتدهاع نيذلا ىلإ هلوسرو هللا نم ةءارب)
 ١ ناذأو *نيرفاكلا ىزخم هللا نأو هللا ىزجعم ريغ مكنأ اوملعاو رهشأ ةعبرأ ضرألا

 | ؛هلوسرو نيكرشملا نم ءيرب هللا نأ ربكألا جحلا موي سانلا ىلإ هلوسرو هللا نم
 | نيذلا رشبو ءهللا ىزجعم ريغ مكنأ اوملعاف متيلوت نإو ءمكل ريخ وهف متبت نإف
 | ملو اكيش مكوصقني مل مث ؛نيكرشملا نم متدهاع نيذلا الإ *ميلأ باذعب اورفك

 | اذإف *نيقتملا بحي هللا نإ ءمهتدم ىلإ مهدهع مهيلإ اومتأف ءادحأ مكيلع اورهاظي

 | ءمهورصحاو ءمهوذخو مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف مرحلا رهشألا خلسنا
 ظ هللا نإ مهليبس اولخف ةاكزلا اونأو «ةالصلا اوماقأو ءاوبات نإف ءاصرم لك مهل اودعقاو

 : . ميحر روفغ

 نيدهاعم ريغ نونوكي نم نأو ؛مهدوهعب اوفوأ نيذلل دهعلاب ءافولا هيف ميركلا صنلا اذه نإو
 ظ . مهدالب ىف مهنمأم ىلإ اولصي ىتح ءرهشأ ةعبرأ نورظتني

 نم اونكمي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اودهاع نيذلا دهعلا ىوذل ءافولا ىنعم سيلو

 : ىلاعت هلوق انولت دق ذإ 'عنملا ىف ةحيرص ةميركلا ةبآلا نإف «مهكرش ىلع نوقاب مهو مارحلا تيبلا لوخد

 | .؟ اذه مهماع دعب مارحلا دجسملا اوبرقيالف «سجم نوكرشملا امنإ اونمآ نيذلا اهيأي)

 ثئاثلا ءزجلا
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 مهنمأم ىلإ اولصيل رهشأ ةعبرأ ةلهم اوطعأف «مهلنقو مهلاتقب صاخوه امنإ ءرهشأ ةعبرأ ليجأتلا نإ
 |. مهمعز ىف نيفئاط نيجاح اوءاج دقو ةرغ ىلع اوذخؤيالو

 . ةكرابملا ةجحلا هذه ىف ىلعو ركب ىبَأ صاصتخا ىف ةريصق ةفقو انه فققنو - 5
 لاق ىلع هاقال املو «جحلا ةرمإ هل نوكت نأب ركب ابأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا صتخا دق

 ركب ىبأل فيرشت بيرالب كلذ نإو ركب ابأ هب صنرخاام اذه «رومأم لب هل لاقف « رومأم مأ ريمأ ركب وبأ
 ىبنلا نأ تاياورلا رثكأ ىفو ةءارب ةروس لوزنل غلبملا نوكي نأب ايلع صتخاو ءاهناذ ىف جحلا ةرمإل رابكإو
 نم لجرالإ ىنع ىدؤيال ١ ةءارب ةروس لوزن غيلبتب ىلع صاصتخا ىف لاق ا ا
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم ةلماك ةقثو ميركت هيف صاصتخا بيرالب كلذ ذإ ( ىتيب لهأ

 رمعو ركب ىبأ نيخيشلا نم ةفالخلاب ىلوأ ايلع نولعجي نمم مهريغو ةيمامإلا ةعيشلا لحخأ دقو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ةفالخلاب ىلوأ وأ لضفأ ايلع نأ اذه نم اوذخأ دق ءامهنع ىلاعت هللا ىضر
 لوسرلا هب موق ناك امب موقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا نع ةفالخ ةفالخلا نأل ءامهنم
 ةمامإلا فاصوأ صخأ وه ىذلا ؛غيلبتلا قحب مايقلاو اهتسايرو هتمأ رمأ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ةفالخلا نوكف ( ىتيب لهأ نس لجر الإ | ىنع ىدؤيال 0 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اذه ديؤيو «ىربكلا

 ىبنلا دعب ىبنال ناك نإو اهلكل وأ ةوبنلا ماكحأ ضعبل ءادأ ةفالخلا نأل ةنجلا ىف ههجو هللا مرك ىلعل

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 :هلهأ ىلع موقيل ةرونلاةنيدملا ىف هكرت امدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوقبو اذهب اولدتسا

 . ( ىدعب ىبنال هنأ ريغ' ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىنم تنأ ١

 نم هريغ ةلزنم قوف ةلزنم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دنع ىلعل نأ ثيدحلا اذه نم اوذخأف
 ىلعف ةقادصلا لضف امهل قورافلا رمعو ؛هنع ىلاعت هللا ىضر ركب وبأ ناك اذإف ,نيمركألا ةباحصلا
 ىلعأ ةاكم ىف الع لعجي ذه إو ءهيلإ ىحوبالو ءىنب سيل هنأ ديب ةكراشماو «ةرخألا لضف هل صنلا
 نكي مل نإو رمعو ركب ىِبأ نم لضفأ هنأ اذه ىلع ةيديزلا ىنبامك هيصو هنأ كلذ ىلع اونبو .امهنم
 . ايصو

 عادولا ةجح نم هتعجر دنع مخريدغ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوقب - اثلاث اولدتساو
 .ىلعل ءالولا نأ ىلع لدي اذه نإو ؛هاداع نم داعو هالاو نم لاو مهللا «هالوم ىلعف هالوم تنك نم١

 دحأل كلذ نكي ملو ملسر هيلع هللا ىلص ىبنلل ةاداعم هاداعمو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ءالو .
 . امهريغو نيخيشلا نم لضفأ وهو ؛هريغ نم ةفالخلاب ىلوأ كلذب وهو ؛هريغ ةباحصلا نم
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 بار خالل يعبر لع لسنا ىلع اطيدنج ةديشلا ىلا دقق نيل اوكف ور ولنا كلج

 .. اريثك كلذ ىف اوفلتخا نإو رمعو ركب ىبأ ىلع
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةبحم ىلعو ءالوأ ىلع لضف ىلع بيرالب لدي هوقاسام نأ ررقن نحنو

 . اثلاث نيدلاب ةقاثو ماهملا دشأب هيلإ دهعي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلعو ءايناث ملسو هيلع

 هبانأ دق ناك اذإ هنأل ءامهنع ىلاعت هللا ىضر نيخينملا نم ةفالخلاب ىلوأ هنأ ىلع لديال هنكلو
 ةرمإلاب سمأ وهام هنع هللا ىضر ركب ابأ ىلو دقف ؛ةءارب ةروس غيلبت ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 همامإلاب هل اناذيإ كلذ نوكي دقو ىرغصلا ةمامإلا ىهو ةالصلا ةماقإل هراتخاامك جحلا ةماقإ وهو ةفالخلاو
 دجال كلذ ىلعو ؛انايند رمأل هراتخنالفأ اننيد رمال هراتخا» ةباحصلا ضعب ةنسلأ ىلع ىرجامك ىربكلا
 . ةفالخلا نم هريغب ىلوأ ىلع نوكي نأ اذه ىف

 ةوزغ ىف هعم باهذلا مدعو هكرت ىف ببسلا حيضوت ضرعم ىف هلاق هنأ وهو ىناثلا ليلدلا امأو
 هكرت هنأ وهو نوفجرملاو نوقفانملا اهعاشأ ىتلا ةبذاكلا ةعاشإلا ىلع ادر ؛هتبحصلو هل هتبحم نايب وهف كوبت
 ؛ىسوم وخأ نوراه نأ امك ءهل هتوخا ىهو ؛هدنع هتلزنمو هتبحم رهظي نأ دبال ناكف ؛هتبحصل الامثتسا
 ٠ ايلع نإو .ىدعب ةوبنال هنأ ريغ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ذإ ءىنعملا اذه دكؤيامب لوقلا ىف دايدزا كلذلو
 ١ انيب دقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهدقع ىتلا ةاخاؤملا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اخأ ناك
 . هعضوم ىف ميقلا نبا ىلع انددرو ربخلا ةحص انرك ذو ءكلذ

 ةفالخلاب قحأ هنأ ىلع اضيأ اذه ىف ليلدالف ةقادصلا نوكتام غلبأ هقيدص ركب وبأو هاخخأ هنوكو
 . «مهنيب ىروش مهرمأو) : ىلاعت هللا لوقي ذإ ىروشلا ىلإ جاتخم ةفالخلا نأ كلذ قوفو

 «رمعل هريدقتو ركب ىبأ ةقادصو «ىلع ةوخخأ ركذ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل ناك اذإف
 . نيملسملا ىروش رمألا نياسأ مادام م ازلإ كلذ ىف سيلف

 لآو مهللا هالوم ىلعف هالوم تنك نم ٠ .لوقي ىذلا مخ ريدغ ثيدح وهو ؛ثلاثلا ليلدلا امأو
 سس ؛ةبذاكلا ةعاشإلا در وهو «ثيدحلا اذه اهيف لبق ىتلا ةبسانملا انيب دف («هاداع نم داعو هالاو نم

 وهف اريثك لتق دق ناك اذإ هنأل' ءايلع ضغيي نأ نمومل حصيال هنأ نايبو «قافنلا ةهبش مهدنع نم وأ نيقفانملا

 او نمف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرو هللا نم رمأبو «هللا ليبس ىف
 ذاميإلاف بيبح سفن قاهزإ ىف اببس نوكي نم بحت ال سفنلا تناك اذإو «نيدهاجملاو داهجلا ردق نم

 ىف هقفاوي ناك ملسو هيلع ىلعي هللا ص لاو كلذ قوفو «لمع وأ لوق ىف كلذ رهظيالأ بجوي

 . اهب مكح ىتلا هماكحأ
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 35 ىلاعت لاق امك «ناميإلا قداص نمّوم لك ىلو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإو
 نأ حصيو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ىلو نمؤم لكف 4 اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا مكيلو
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءايلوأ مهنأب اعيمج نينمؤملا نع كلذ لاقي

 ا اال ا م او

 0 ياي ا اا اب 3

 : لوقت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ربق ىلع تفقو ؛هلتقم اهغلب امدنع هنإف

 ىلع كيلإ ىعنأ تئج «كيلإ كباحصأ بحأو «ىبتجلا كيفصو «ىضترملا كبيبح ىعنأ تئج
 يك

 هنعلبوأ نم لاثي نم لك نعلو هتبحمو

 نع ان نر هيت دج أ ىلإ هيف هنن ةريصق ةفقو انه ىف ؛ لوألا هيبنتلا- 791
 ىح رأ ةعبرأ نولجؤي دودحم ديقم دهع مهل سيل نيذلا نأ ةريسل ةاور نم هريغو ريثك نبا ظفاحلا |
 رحلا رهشألا ىه ةعبرألا رهشألا هذه نأ اندجو ةميركلا تايآلل انرصبتو انعبتتب هنإو «مهنمأم اوغلي ظ
 7 خلسلا اذإف) : كلذ دعب هناحبس لاق دقف ءاهيلع لديام ةميركلا تايآلا ىف كلذ دعب ركذ |

 مهل اودعقاو ءمهورصحاو مهولذخو ءمهرمتاجو ثيح نيكرشملا اولتقاف «مرحلا |
 رش ةعأ ضرألا ىف ارحيسف ٠ ىلاعت هلوق ىف تركذ ىنلا رهشألا نأ نيبي كلذ نإ «دصرم لك ١

 تديعأ اذإ هنأ ةيوحنلا تاررقملا نمو ؛ةفرعم رهشألا ةعبرأ رك لب كلذ دعب تفرع مث «ةفرعم ريغ تركذ |

 . اهل افيرعت كلذ ناك ةفرعم ةركنلا |

 . هدارمب ملعأ هللاو ءكلذ حجرنانإو

 ؛كوبت ةوزغ بقع جحلا ديري ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ررق هنأ : يناثلا هيبنتلا ظ

 ميهاربإ ةنس ىلع ةيلهاج ارومأ اوداز دقو انايرع جحب نم مهنم ناك ذإ «نيكرشملا عم جحي نأ هرك هنكلو |
 ةءارب :دهاجم نع لاق دقف «ريثك نب ظفاحلا خيرات ىف كلذ ءاج دقلو «جحلا 0 ئ

 هللا ىلص هللا لوسر لفقف مهربغ وأ دهع هل ناك نمو جلدمو ةعازخ ديما لذا ىلإ هلوسرو هللا نم |
 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ
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 ' امنإ: لاق مث ءجحلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دارأف ءغرف نيح كوبت نم ملسو هيلع ىلاعت
 هللا ىضر ايلعو ركب بأ لسرأف «كلذ نوكيال ىتح جحأ نأ بحأالف «ةأرع نوفوطيف (نوكر شملا رضحي

 ىبنلا نأ ىلع لدي اذه نإو « تايلاتتم رهشأ ةعبرأ اونمؤي نأ دهعلا باحصأ اونذأف ... سانلاب افاطف ءامهنع
 رضحيس نأ ردق هنأ كلذ نع هقوع نكلو جحلا رضحي نأ ةين ىلع ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 نع عنتماف جحلا ىف ميهاربإ ةنس نع مهفارحنا رهظيو «ةارع مهتيلهاج ىلع نوفوطيو «نوكر شملا جحلا
 نأل جحلا نم مهعنمي ملو مهلمعل رارقإ عون هيف مالسلاو ةالصلا هيلع هروضح نوكيال ىتح روضحلا
 ذفنتالا ماكحألا ىف ةيمالسإلا ةمكحلاو .مارحلا دجسملا اوبرقي نأ مهل زوجيال هنأب لبق نم مهملعي مل
 . اهب ملعلا دعبالإ ةعناملا ماكحألا

 ةءارب ةروس

 . مهيلع اهولتي ةءارب لماح بهذ «هنع ىلاعت

 ١ : ىلع لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع اهلمح امدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىوريو
 ءانأ اهب بهذأ نأ ىل دبال :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق« «بيطخلاب الو نسللاب تسل ىنإ ع ىلاعت هللا ىبن اي
 : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل لاقو ءانأ اهب بهذأسف دبال ناك نإ :ىلع لاق «تنأ اهب بهذتوأ
 ىلبص ىبنلا نم ىلوأ ةوعد هذهف .هيف ىلع هدي عضو مث «كبلق ىدهيو «كناسل تبثي ىلاعت هللا نإف قلطنا»
 ايعاد نميلا ىلإ هثعب امدنع كلذ دعب تناك ةيناثلاو .هبلق ىدهيو هناسل تبثي نأب ملسو هيلع ىلاعت هللا
 .ايضاقو

 هللا لوسر دعب سانلا بطخأ ههجو هللا مرك ىلع ناك ةباجتسملا ةرهاطلا ةبيطلا ةوعدلا هذهبو
 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 مأ ءروسلا لاوط نم ىهو ؛؟ اهلك اهلمح وهأ «ةءارب ةروس ةنجلا ىف ههجو هللا مرك ىلع لمح
 ِ؟ مارحلا تيبلا مهلوخدو نيكرشملا دوهعب صاخلا اهنم لوالا ءزجلا لمح ْ ٠

 ةروسلا لوأ وه ىلع هلمح ىذلا نأ ديفت هتاياور ىف ريثك نبا ةرابع نأ كلذ نع باوجلا ىف لوقن
 3 اولا هريغو ىظرقلا بعك نب احم نع هذ اجرا « هدريعر تبا مهلوخدو « :نيكرشلاب صاخلا

 رلاط ىبأ نب ىلع ثعبو «عسن ةنس مسوملا ىلع اريمأ ركب ابأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعب

 .رهشأ ةعبرأ نيكرشملا لجؤي « سانلا ىلع اهأرقف ةءارب نم ةيأ نيعبرأ وأ نيثالثب
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 ةيآ نوثالث اهنم لمح لب اهلك تلمحوأ اهلك تلزن دق نكت مل اهنأ ىلع لدت ةياورلا هذه نإ
 ةيآ نوعبرأ وأ ««مههاوفأب هللا رون اركفطي نأ نودبري# :باتكلا لهأ نع ىلاعت هلوقب ىهتنت
 .« هللا ليبس ىف مكسفنأو مكلاومأب اودهاجو ءالاقثو افافخ اورفنا» : هلوقب ىهتنت

 كوبت بقع تلزنأ اهلك ةروسلا نأ هرهاظ نإف قاحسإ نبا هركذ ام امأ «ريثك نبا هأور ام اذه
 . جحلاب قلعتي ام نيبيو «سانلا ىلع اهولتيل بلاط ىبأ نب ىلع اهلمحو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نيب ام ضقن ىف ةءارب تلزن : قاحسإ نبا كلذ ىف لوقبو
 فاخي الو ؛هءاج دحأ تيبلا نع دصي الأ مهنيبو هنيب اميف هيلع اوناك ىذلا دهعلا نم نيكرشملا نيبو
 كلذ نيب تناكو ؛كرشلا لهأ نم سانلا نيبو هنيي ام ىلع ادهع كلذ ناكو .مارحلا رهشلا ىف دحأ
 تلزنف ةامسم لاجآ ىلإ صئاصخخ برعلا لئابق نيبو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نيب دوهع

 اهيف ىلاعت هللا فشكف ءمهنم لاق نم لوق ىفو «كوبت ةوزغ ىف هنع نيقفانملا نم فلخت نميفو ؛هيف
 ةوزغ بقع تلزن اهلك ةءارب ةروس نأ مالكلا اذه رهاظو ؛نورهظي ام ريغب نوفختسي اوناك ماوقأ رئارس

 اهيف نيبتت اهيلإ ةوعدلا دنع انيأر ل ىنعملا اذه دكؤت اهلك ةيماسلا اهصوصن كد
 ؛نيفلخلا لاحوءاهيلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اعد امدنع ةوزغلا هذه ىف مهقفانمو مهنمؤم لاح !

 .داهجلل ةبسنلاب لوكي أ ىغبني :ب امو ؛نيفعضتسملار اذعأو

 ىبنلا لمحي ام نكلو ؛كوبت ةوزغ بقع اهلك تلزن اهنإ: لوقن انإف ةياورلا هذه رهاوظ انكر اذإ اننإو
 ؛مارحلا تيبلا نم نيكرشملا عنم هيف ىذلا - اهلوأ نم ضعبي الإ ءايلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 مامإ قاحسإ نبا هب حرص ام كلذو ءرخآلا مويلاو هللاب نمأ نم الإ هللا دجاسم رمعي ال هنأل «هنع مهدصو
 ىتلا رومألا ىهو ؛هغلبي نأ ايلع فلك ام ىلع لمتشي ناك كلذ نألو :هنع هللا ىضر لاق دف ؛ةريسلا
 .افنا اهانركذ ٠

 .ةءارب ةروس لوأب اصيصخت ديفت لوألا هميمعت دعب قاحسإ نبا تار ابعو ظ

 رت للاب ؛هيلع ىلاعت هللا ناوضر بلاط ىبأ نب ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع اعد :٠ لاق دقف
 رفاك ةفرشملا ةبعكلا لخدي ال هنأ «ىنمب اوعمتجا اذإ رحنلا موي سانلا ىف نذأو «ةءارب ردص نم ةصقلا هذهب 0

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دنع هل ناك نمو ؛نايرع تببلاب فوطي الو ؛كرشم ماعلا اذه دعب جحي الو
 .هتلم ىلإ وهف ءدهع ملسو هيلع .

 هلافختي حلو (ةنازياةروس ونص هلت لو هيلع ىلانفا هللا ليغ ىلا: نيو ف
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 : ةءاردب 4ك د دنا هيلع .تلمتشا ام

 رهاظو ءالوزن روسلا رخاوأ نم دعت دقو «كوبت ةوزغ دعب تلزن دق اهنأ اهلك تاياورلا نإو - 89
 رابخأ اهيفف «كوبت ةوزغ دعب تلزن اهنأ ىلع لدي هيلع تلمتشا ام نأو ؛ةدحاو ةعفد تلزن اهن اهنأ تاياورلا

 5 [ةك ريثما دوهع رك لب تأدتبا دق تناك اذإ | اهنإو جرح هيلع سيل نمو ؛ نيرذتعملاو نيفلختلا

 .هل كيرش ال دحأ دحعاو هنأو هللاب نونمؤي نيذلا ريغ ىلع هلوخد

 رارمتسا ىلإ رصدت يريساك هاعرك نأ بجي امو ؛نيقفانملاو نيلذخلا رابخأ اهتطسوت دق

 .هيلإ ىدؤيوأ ؛ لذ هكرتو «ةمايقلا موي ىلإ ضام هنإف داهجلا

 مهدوهع لبنو «مهلاتق بوجوو ؛مارحلا تيبلا نم نيكرشملا عنم ركذب ةميركلا ةروسلا تأدتبا دل

 «نينمؤملا ىلع رهاظي الأو ؛هنامازتلا نم دهاعملا صقني الأ ةثالث طورشب ءافولا بجاو دهعلا نأو ءمهيلإ
 . ميركلا نآرقلا ىف ةررقملا دعاوقلل افلاخم نوكي الأو

 نم ةمرح . اركي الأ طرشب 0 ضرألا ىف نيكرشملا 4 نايبب كلذ لعب 0

 : ا كراجتسا نيك رشما نم دعا نإو ٠> راوجلاو 72 اهيمحبو 79 اوميقتساف

 ظ ٠ « هنمأم هغلبأ مث هللا مالك عمسي

 امع اولوت مهنأب مهسفنأل اوعفشي نأ مهل حصي ال هنأو ؛كرشلا لالض ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 نأو «كلذك اذه نوكي نأ نكمي الو «لوألا وه ىلاعت هللاب ناميإلا نإف ,هتياقسو هتنادس اولوتو تيبلا
 رخآلا مويلاو هللاب نمأ نم هللا دجاسم رمعي امنإ» ءرخآلا مويلاو هللاب اونمأ نإ ةرامعلا ىف الضف
 > ( ةبوتلا )

 عم اهل باوث ال دجاسملا ةرامع نأو ءرخآلا مويلاو هللاب ناميإلا لداعت ال لجسملا ةرامع تناك اذإو
 ؛هل رثأ ال ءابه ريخ نم كرشملا هلعفي ام نأل «ةرامع ىأ ىف رثآم نيكرشملل نوكي نأ نكمي ال هنإف رفكلا

  .تبني ام ىلع لزني ملو «تبنت ال راجحأ ىلع لزنف «موق ضرأ باصأ رطملا نم لباو لثمك نوكي ذإ
 نمؤمل سيلو ؛ةمذ الو هل دهع ال ءيشب نونؤي ال مهنألو نيكرشملا داهج بجاولا ناك كلذلر

 ( . ةبوتلا ) «ةمذ الو الإ نمؤم ىف نوبقريال ١ «ةمذالو الإ | مهيف بقري نأ

 جوز وأ لام نم ادحأ هيلع رثو ري ال ىلاعت هلل هلك نوكي نأ بجوي داهجلا نإو «داهجلا الإ قيرط الو

 «ىحور درجت وهف «لاملاو سفنلل اميدقت وأ ؛ةيسفنو ةيرشب ةوق داهجلا ناك اذإف ؛ةحار وأ ءدلو وأ
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 لروورورووروبروبدوم

 اروع وو وون وح ووو و وح جوج وج وحج تح حج سوح جا حا و ووجوب تو وو جاو حج سو سرج جوس جرجس سوح شئ ضو شو و و حا يح جواز جا تلج لج جو سنن شرا نا شوش نإ نسوا إب ناب ل دتدل

 ةينابهرو ةينابهر ةمأ لكل :٠ لوقيذإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر قدصو ؛ىلاعت هلل ىصوصخخو
 نودصي نيكرشملا نأ نيب نأ دعب داهجلا ىف مالكلا ىف ءدبلا دنع ىلاعت هللا رمأ كلذلو ؛« داهجلا ىف ىتمأ
 : هتاملك تلاعت لاق ءاوضقنيل ةصرف نوزهتنيو « نينمؤملا نوداعيو هّللا ليبس نع

 لاومأو ءمكتريشعو مكجاوزأو مكناوخإو مكؤانبأو مكؤابأ ناك نإ لق)
 ؛هلوسرو هللا نم مكيلإ بحأ اهنوضرت نكاسمو ءاهداسك نوشخت ةراجتو اهومتفرتقا
 .؟نيقسافلا موقلا ىدهي ال“ هّللاو «هرمأب هللا ىنأي ىتح ءاوصبرتف ( هليبس ىف داهجو

 ىلاعت هللا ىلص هلوسرو هللا ىلإ هاجلالا نع ىنغت ال ةدعلا ةوقو «ةرثكلا نأب ىلاعتو هناحبس مهركذو
 هلك شيجلا نم هللا ىلإ هاجالا نكي مل ذإ ءائيش نغت مل ذإ «نينح ةعقومب مهرك ذ مث ءائيش ملسو هيلع
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهادان نيذلا كئلوأف هضعب ىف لامكلا لك الماك ناك نإو ءالماك
 ةميرهلاب اولدب نيذلا لاذبألا نودهاجما ناك ىتح «مادقإلا لقو «رارفلا رثكو ؛ةديدشلا تدتشا دقو« ملسو
 2 .امادقإ رارفلابو ءارصن

 ىذلا وهف داهجلا الإ هيمحي ال هنأ نايبو ءتيبلا ىف مالكلل اميمتت عضوملا اذه ىف داهجلا ناكو
 امنإ اونمآ نيذلا اهيأي) : هتاملك تلاعت هلوقب مارحلا تيبلا تايآ متخخ كلذلو «نيكرشملا لوخد عنمي
 فوسف ةليع متفخ نإو ءاذه مهماع دعب مارحلا دجسملا اوبرقي الف سجن نوكرشملا
 ( ةبوتلا ١ « ميكح ميلع هللا نإ ءءاش نإ هلضف نم هللا مكينغي

 ناميإلا لهأل زوجي ال هنأب ءزافكلا نم باتكلا لهأ ةلماعم ىلاعتو هناحبس هّللا نيب دقو -
 اوناك ذإ نيذلا نيكرشملا نم ناميإلا لهأ ىلع نوهأ ةيبرعلا ةريزجلا ىف اوناك نإو ؛مهتوعد نع توكسلا
 . مهسفنأ ىف ارش دوهيلا ناك نإو ءاددعو ارطخ لقأ

 نونمؤي ال نيذلا اولتاق» :ىلاعت هللا لاقف ءمهولتاقي نأ ةبوتلا ةروس ىف ىلاعتو هناحبس رمأ دقلو
 نم قحلا نيد نونيدي الو ؛هلوسرو هللا مرح ام نومرحي الو ءرخآلا مويلاب الو هللاب
 ( ةبوتلا ) « نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا اوتوأ نيذلا

 كلذب مهنأو ءاهلإ اريزع دوهيلا ذاخناو ءاهلإ حيسملا مهذاختا نم مهلاح ةروسلا ىف هناحبس نيبو
 ةدابعب نوكي ناثوألا ةدابعب نوكي امك كرشلا نإف «ناثوألا مهذاختا ىف نيكرشملا لوق نوئهاضي
 : ظ . صاخشألا

 ماق نأ وهو «ةينادحولا نع ىراصن انإاولاق نيذلا فارحنا هيلع ماق ىذلا دامعلا ىلاعتو هناحبس ركذو
 ام ركذ مث ابابرأ نابهرلاو رابحألا ذختا دقف «ةيحيسملا قئاقحلا كاردإ نيبو «نييحيسملا نيب نابهرلاو رابحألا

 011 ااا لل
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 هللا نود نم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا ) : ىلاعت هللا لاقف «نابهرلاو رابحألا هيلع ناك

 امع هناحبس وه الإ هلإ ال ءادحاو اهلإ اودبعيل الإ اورمأ امو ءميرم نب حيسملاو
 هرك ولو «هرون متي نأ الإ هللا ىبأيو مههاوفأب هللا رون اوثفطي نأ نودبري *نوكرشي

 ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ ىذلا وه *نورفاكلا
 سانلا لاومأ نولكأيل نابهرلاو رابحألا نم اريثك نإ اوئمأ نيذلا اهيأي *نوكرشملا هرك
 ىف اهنوقفني الو «ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو ءهللا ليبس نع نودصيو «لطابلاب
 اهب ىوكتف منهج ران ىف اهيلع ىمحي موي *ميلأ باذعب مهرشبف ءهللا ليبس
 .« نوزنكت متنك ام اوقوذف «مكسفنأل متزنك ام اذه مهروهظو مهبونجو مههابج

 (ةبوتلا ) ظ

 ىلع مهذبانيو ؛هلهأ دناعيو قحلا ىلع ىدتعي نم لكل داهجلا بوجو نيب ذإ ىلاعت هللا نإو

 رمقلاب لصتملا ميوقتلا ىف ةنسلا ركذف «مارح اهيف لاتقلا مرحلا رهشألا نأ ىلاعتو هناحبس نيب ءءاوس
 ىف ارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإ ) : ىلاعت لاقف .اهنم مرحلا رهشألاو سمشلاو
 ! الف «ميقلا نيدلا كلذ ءمرح ةعبرأ اهنم ضرألاو تاومسلا قلخ موي هللا باتك
 : هللا نأ اوملعاو ةفاك مكنولتاقي امك ةفاك نيكرشملا اولتاقو ءمكسفنأ نهيف اوملظن
 ءاماع هنولحي اورفك نيذلا هب لضي رفكلا ىف ةدايز ءيسنلا امنإ *نيقتملا عم
 ءوس مهل نيز هللا مرح أم اولحيف هللا مرح أم ةدع اومطاويل ءاماع هنومرحيو

 ( ةبوتلا ) « نيرفاكلا موقلا ىدهي ال هّللاو ؛مهلامعأ

 ةءادب ةروس هف كوبت ةوزغ

 هدف كرب اهنا الف امك ايقاف وهو ةووب والرز رولا خخ نت ةءازب ا ةروس نإ نلف: ت11
 سجر نم تيبلا ريهطت ةبسانملو «نيقفانملا لمع نم ناك امو ءادتبا اهيف دوهعلا نم ناك ام ةبسانمل «ةدحاو >

 رخآ تناك ىتلا كوبت ةوزغب قلعتي ناك اهنم ربكألا رطشلا نكلو ؛هلوخد نم نيكرشملا عنمو ةيلهاجلا
 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تاوزغ

 اهنإو ءاهمع وأ ةيبرعلا دالبلا معي نأ مالسإلا كشوأ نأ دعب تناك اهنأ ةوزغلا هذه تزاتما دقو

 ءانيد مالسإلاب اوضرو ءمهذوفن نم نامورلاو سرفلا نومخاتي اوناك نيذلا برعلا ضفخ دقو تناك
 . مالسإلا ةزعب اوزتعاو نامورلاو سرفلا قبر نم كلذب اوصلخو
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 نيملسملا ىف نونظلا ثبو «لقاثتلا ناك ىتح ءاهلوأ ىف لذاختلا رهظ نأب ةوزغلا هذه اضيأ تزاتماو
 نيذلا لاحو مهل رذع الو راذعألا نولحتني نيذلا لاح نايب اهيف : ؛ناميإلا فاعضو ؛نيقفانملا نم
 ىلإو «ءيجج نيأ نم قحلا شوبج ىف ليذختلا لمع اهيفو «نذؤي الوأ مهل نذؤيف « فلختلا ىف نونذأتسي
 : هجنتت نبأ

 ؛اهفرعتي لأ شيج لك ىلع بجوت ىتلا ربعلا اهيفف ةيدمحملا تاوزغلا رخآ كوبت ةوزغ تناك اذإو

 ؛ةميزهلاو ددرتلا بابسأو روخلا بابسأ بنجم دق ءايوق ىمالسإلا شيجلا نوكي ىتح ءاهناظعب ذخأيو
 . لذاخت نم هثدحي امو «قافنلاو ددرتلا لهأ نم شويجلا ىرتعت ىتلا تافآلاو «لذاختلاو

 نكلو «لاتق ىلع لمتشت مل ىتلا ةوزغلا كلت ىف ةيوبنلا براجتلا هذه ءاعو ةءارب ةروس تناك دقو
 دمحم جلاع فيكو «نالذخلا ةاعدو لقاثتلاو «قافنلاب نونمؤملا اهيف ىلتباو ءافشك سوفنلا اهيف تفشك
 .هبر ةيادهب لاوحألا كلت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 شويجلا ىرتعت ىتلا تافآلل اريوصت ةءارب ةروس تناك دف «ةمايقلا موي ىلإ ايضام داهجلا ناك اذإو

 . ءاوتلا ريغ نم اهتياغ ىلإ هاَجلالا ىفو ءاهريس ىفو ءاهنيوكت ىف

 مهب رتعملا نيدهاجملل نايب اهيفو ,هنوديؤي ىذلا قحلاب مهناميإ مدعو «نيددرتملا سوفن تنيب دقلو
 اهيأي) :كلذ ىف ىلاعت لاق دقو «داهجلا قحي امدنع لقاثتلاو «ةعفادملا ةهجوملا ةميزعلا مدع تافآلا لوأو
 ةايحلاب متيضرأ ضرألا ىلإ متلقاثا هللا ليبس ىف اورفنا مكل ليق اذإ مكلام اونمآ نيذلا
 اباذع مكبذعي اورفنت الإ *ليلق الإ ةرخآلا ىف ايندلا ةايحلا عاتمامف ةرخآلا نم ايندلا

 هورصنت الإ *ريدق ءيش لك ىلع هللاو ائيش هورضت الو مكريغ اموق لدبتسيوءاميلأ
 ال هبحاصل لوقي ذإراغلا ىف امه ذإ نينثا ىناث اورفك نيذلا هجرخأ ذإ هللا هرصن دقف
 نيذلا ةملك لعجوءاهورت مل دونجب هديأو هيلع هتنيكس هللا لزنأفءانعم هللا نإ نزحت
 ءالاقثو افافخ اورفنا *ميكح زيزع هللاوءايلعلا ىه هللا ةملكوءيلفسلا اورفك

 (ةبوتلا) «نوملعت متنك نإ مكل ريخ مكلذ هللا ليبس ىف مكسفنأو مكلاومأب اودهاجو

 ةعفد داجيإب نوكي شيجلا نيوكت نأل مئازعلا عفدو ممهلا ثب ىف ةيماسلا ةميركلا تايآلارمتستو .

 . مئازعلا تدصحتساو « تاينلا تصلخ نإ ىلاعت هللا دييأتب قوثولاو هراكملا لمحتل دادعتسالاو ؛ ةمزاع ةيوق

 ةقشملا عقوت نإو «ةقشملا عقوت وهو مهتكرح لقاثت ىف ببسلا ةراشإلاب ىلاعتو هناحبس نيب دقلو
 .ديدحلا همزعو ؛دهاجلا ريدقت ىف نوكي نأ بجي
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 ”قلسو هيلع هللا لك نيببشلا هتان ينحل

 لالالا
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 كنذأتسي الو ءفلختلا ىف ناذكتسالل ريذاعملا قلخيو سوفنلا ىرتعي روخلا نأ ىلاعتو هناحبس نيبو
 ىف مهف مهبولق تباتراو ءرخآلا مويلاو هللاب نونمؤي ال نيذلا كنذأتسي امنإ 9 نمؤم
 (ةبوتلا ) ؟ نوددرتي مهبير

 أوجرحخ ول 7 ةميزهلاو فعضلا حور نوريثي نيددرتملاو نيقفانملا نأ 0 هناحبس هللا نيب دقو
 مهل نوعامس مكيفو ةنتفلا مكنوغبي مكلالخ اوعضوألرالابخ الإ مكوداز ام مكيف
 ( ةبوتلا ) « نيملاظلاب ميلع هّنللاو

 هيلع ىوطنت ام نيبو «نينمؤملا فاعضو ددرتلا لهأ نم نيلذخنا كئلوأ سوفن هللا فشك دقو
 كبصت نإو مهؤست ةنسح كبصت نإ ) .نينيؤملل ةميزهلا نونمتي مهنأ نم نيقفانملا سوفن
 بتك ام الإ انبيصي نل لق *نوحرف مهو اولوتيو لبق نم انرمأ انذخأ دق اولوقي ةبيصم
 « ةبوتلا ) ؟« نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو ءانالوم وه انل هللا

 هللا نيبف «نيدهاجملا نمض ىف نوكي نأ نم ارارف شيجلا ىف قفني نأ رثؤي نم مهنم ناك دقو

 ررفك مهنأ الإ مهتاقفن لبقت نأ مهعنم امو ءرخآلا مويلو للاب نونمؤي ل مهنأل «مهتاقفن لبق نل هنأ ىلاعت

 مهو الإ نوقفني الو ءىلاسك مهو الإ ةالصلا نوتأي الو ؛ ماو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسربو هللاب

 .نوهراك

 : اهريقغو تاقدصلا هف نيقفانملا زمل

 حور نوثييو «؛نولذخي برحلا ىفف ء«برحلا ىفو ملسلا ىف تاعامجلا ءاد وه قافنلا -

 ءاينللا عن ىلر اءااق دايو: « صرحلا ىلإو «راثيإ داهجلاو «ةرثألا ىلإ ةوعدلا ءةوعدلا ىف كيكشتلاو «ددرتلا

 . ةحفاكملا ةلماعلا ةايحلا ىلإ عف دي. ةيباجيإةينابهر داهجلاو

 ؛مهلثم سانلا لك نأ «سانلا اومهويل «نيصلخما راربألا تافرصت ىف نوككشي مهنإف «ملسلا ىف امأ

 .نوفتم راربأو «نوهزنم رايخأ مهيف سيل
 مهف مهل عامسلا مدعب مهءاقتا نِإو ءبيرلا نوريثيو «هنونهويو «حلاص لمع لك نوزملي مهف

 : كلذ ىف ىلاعتو هناحبس لوقي ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهعزوي ىتلا تاقدصلا لوح لوقلا اوراثأ
 اذإ اهنم اوطعي مل نإو ءاوضر اهنم اوطعأ نإف ؛تاقدصلا ىف كزملي نم مهنمو»

 نم هللا انيتؤيس هللا انبسح اولاقو «هلوسرو هللا مهانآ ام اوضر مهنأ ولو *نوطخسي مه
 .«نوبغار هّللا ىلإ انإ ءهلوسرو هلضف

 نايا لااا
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 ودور ووررورووو
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 4 نيوز ووو وجو ووو وسو حو جوج وج حجج حجج وت حوض و سجس سو وك نب وج و توت وح ص جسر برج وج حو وو و ووو و نلت روت ب ل تب ياو شو للا نا تالا للبابا لال

 «نمؤم لك نئمطيلو قفانم ىرامي ال ىتح «تاقدصلا فراصم اهلك ةمألل ىلاعت هللا نيب دقو
 . لماكلا ىعامتجالا لفاكتلا هيف اعيزوت ىلاعتو هناحبس اهعزو دقو

 ريخلاو مهنأل ءريخلل ةيعاد لك نوذؤيو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نوذؤي نوقفانملاو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإ نولوقي لب ءمهرس ىلاعت هللا فشك نولوقي ال مهرمأ فشك اذإ ءناضيقن

 :كلذ ىف ىلاعتو هناحبس لوقيو «مهيلع ىعسي نم هل نأو «مهرارسأ فرعتيو «مهرابخأ عمسي ؛ملسو
 هللاب نمي ءمكل ريخ نذأ لق ءنذأ وه نولوقيو «ىبنلا نوذؤي نيذلا مهنمو ١

 باذع مهل هللا لوسر لوذؤي نيذلاو ؛ ؛مكنم اونمأ نيذلل ةمحرو ؛نينمؤملل نمؤيو

 .« ميل
 ةدارإ درجم ال سفنلا فعض هؤشنم قافنلا ذإ ءىسفنلا هفعضل هللاب فلحلا ريثك امئاد قفانملاو

 فرعيو ؛هرس حضفني نأ ىش ىشخيو ؛مهعم قفانب نم اضر ديري نيهم هنألو ءهفقوم رتسل فلحي وهف « عفنلا

 .هرمأ

 مهلاح فشكت ةروس لزنت نأ لوشخي ' مهفعض طرفل قحلل مهناعذإ م لعو ؛ مهرفك عم مهنإو

 هللا نإ اوثرهتسا للف ؛مهبولق ىف امب مهشبلت ةروس مهيلع لزنت نأ نوقفانملا رذحي)

 « نورذت م جرخم

 تايآب نوئزهتسيو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرو هللا نوداحي مهرتس فشكي نأ نم علهلا اذه عمو
 ضوخن انك امنإ «نلوقيل مهتلأس نئلو» ؛ةبرخسو اًزه مهعماجم ىف اهنوذختيو «ىلاعت هللا
 ©« نوئزهتست متنك هلوسرو هتايأو هللابأ لف «بعلنو

 ءاهفشكي ءوضلاو «لئاذرلا هيف خرفت نامتكلا نأل «مهسوفن ىف رشلا نكمتسا دق رارشأ نوقفانملاو
 ىتح ءاهتخأ رجم ةدحاو لكو ةليذر دعب ةليذر ةفدارتم لئاذر ىف مهعقوت «مهلاوحأ رتس مهتلواحم نألو

 ناسلا نمو هنم حضني الو ءريخ اهيلإ لصي الف مهو ىلع هللا ميو مهنديد نوكيو «رشلا اوكرمتسي
 ءركنملاب نورمأي ضعب نم مهضعب تاقفانملاو نوقفانملا» : ىلاعت هللا لاق كلذلوءرشلا الإ
 مه نيمفانملا نإ « (مهيسنف ءهّللا أاوسن مهيديأ نوضبقيو «فورعملا نع نوهنيو

 «نوقسافلا

 ءارشلاب اوعتمتساو (ةوق لش اوناكو ؛مهلبق نم نيذلا باقع هنأو ؛مهباقع ىلاعتو هنأحبس نيب لقو

 .اوضاخخ ىذلا لثم ناميإلا لهأ ىف اوضاخو ءايندلا نم اولانو
 كينان مل ولولا ليل للام

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ . 5
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 ؛ةكفتؤملاو نيدم باحصأو « ميهاربإ موقو «دومثو داعو «حون موق نم لاثمألا ىلاعت هللا برضيو

نيلهاجلا عفدي ذإ ءدوحجلا ءاذغ قافنلاو ءمهئارو نم نوقفانملاو قافنلا ناكو ؛مهلسرب اورفك ءالؤه نإف
 

 .دانعلاورفكلا ىلإ

 .نينمؤملل ىلاعت هللا دعو ناك نيقفانملا هب هللا دعوت ام لباقم ىفو

 داهج ةبترم ىف نوكي هداهج نإ ؛لعفلا كلذ تاعامجلا ىف لعفي قافنلا ناك اذإ ت7

 نيذلا مه نوقفانملاو «قافنلاب الإ هقوس ظلغتسي ال رفكلا نأل كلذو ءرفكلا داهج لبق نوكي لب «رفكلا

 : ىلاعت لاقف هتمأو ءميركلا هيبن ىلاعت هللا رمأ اذلو ءانسح حيبقلاو احيبق نسحلا نوروصيف لوقعلا نودسفي

 « ريصملا سئيو منهج مهاوأمو ءمهيلع ظلغاو نيقفانملاو رافكلا دهاج ىبنلا اهيأي)

 ( ميرحتلا )

 كلذو ءمهداهج بوجوو «ةيمالسإلا تاعامجلا ىف نوقفانملا هلعفي ام ىلاعتو هناحبس نيبيو

 نوفلحيو «نولوقي ام نوركنيو نولوقي مهبأد كلذف «نوفلحي اوناك ولو ءمهلوقل عمسي الأب نوكي داهجلا

 ضوخن الأ مهداهج نمو ؛مهنم رذحي نأ مهداهج نمو ؛وهرمأ فشكي نأ مهداهج نمو .اولاق ام مهنا

 «ريخلا ىلع حشلاو «دهعلا ضقن اهيناثو ءبذكلا اهلوأو ءاهضعب وأ قافنلا تارامأ هناحبس ركذ دقو

 نم ننوكنلو ءنقدصنل هلضف نم انانآ نئل هللا دهاع نم مهنمو) هناحبس لوقيو

 ىف اقافن مهبقعأف #ٌلوضرعم مهو اولوتو هب اولخب هلضف نم مهاتأ املف *نيحلاصلا

 .«نوبذكي اوناك امبو ءهودعو ام هللا اوفلخأ امب هنوقلي موي ىلإ مهبولق

 «نوبذكي مهنأ ببسب مهقافن داز اوفلتخا الو ءدهعلا اوطعأ امدنع اوقفان هرمتسم قافن ىف مهنأ ىأ

 لغوأ رشلا ىف راس اذإ ءرملا أو «مهنيب هب نوبواجتي امو مهرس ملعي وهو (ىلاعتو هناحبس هللا ىلع نوبذكيو
 .اداسف داز راس املكو « هيف

 نأش نينهوم لوقلا ىف اوزملي نأ ىلإ كلذ نوزواجتي لب ءريخلا ىلع اوحشي نأب نوفتكي ال مهنإو
 «قافنلا لهأ ةسيرف ريخلا لهأ نوكي اذكهو «ضرف امث رثكأب نوعوطتيو ةضورفملا تاقدصلا نوقدصتي نيذلا

 اوكبيلو ءاليلق ءاوكحضيلف) نكلو.مهلامعأ نم نوكحضتسيو «مهنم نوكي ام نونجهيو «نورغصي

 ( ةبوتلا ) 4 نوبسكي اوناك امب ءازج اريثك
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 هللا نيبيف «هللا مهيدهي نأ ءاجر مهل رفغتسيو« مهتائيس نع ىضغي مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاو
 ناكو «ةيادهلا باب قلغ «سفنلا ىف نكمتسا اذإ قافنلا نأ ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ميركلا هيبنل ىلاعت
 نيعبس مهل رفغتست نإ «مهل رفغتست ال وأ مهل رفغتسا ) : طق رونلا هيلإ لصي ال افيثك اباجح
 موقلا ىدهي ال هللاو ؛هلوسرو هللاب اورفك مهنأب كلذ مهل هللا رفغي نلف «ةرم
 ظ ( ةبوتلا ) <« نيقسافلا

 ؛ىمالسإلا شيجلل نوصلخملاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا طاتحي نأ قافنلا داهج نم نإ
 لاق كلذلو «لشفلاو ةميزهلا حورب هيف نوقلي مهنأل هيف لوخدلا نم نيقفانملا نم ادحأ اونكمي الف
 : هناحبس

 ىعم اوجرخت نل لقف «جورخلل كونذأتساف ءمهنم ةفئاط ىلإ هللا كعجر نإف)
 «نيفلاخلا عم اودعقاف ءةرم لوأ دوعقلاب متيضر مكنإ ءاردع ىعم اولتاقت نلو ءادبأ
 مهرمأل افشك ىلاعتو هناحبس رمأ دقو «ىناسنإلا دوجولا اذه ىف ىلاعت هللا قلخ ريخل عطاقرمأ اذه (ةبوتلا )
 مهنم دحأ ىلع لصت الو» : ىلاعت لاقف ؛مهيلع ةالصلا عنمب ءايندلا ىف اوبكترا امب مهل ءازجو
 (ةبوتلا) <« نوقساف مهو اوتامو «هلوسرو هللاب اورفك مهنإ ؛هربق ىلع مقت الو ءادبأ تام

 لباق ريغ حبصأف ؛هبحاص بلق ىلع ىلاعت هللا عبط ىلاوت اذإءرشلاب اضرلا نأ ىلاعتو هناحبسس نيب دقو
 ىلع عبطو ؛فلاوخلا عم اونوكي نأب اوضر# يلاعت لاق كلذلو ؛هيلإ ناميإلا رون ذفني نأل

 ( ةبوتلا ) « نوهقفي ال مهف ؛ مهبولق
 اودهاج نيذلاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا داهج كلذ دعب نم ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 نيدلاخ راهنألا اهتحن نم ىرخجم تانج مهل دعأ هناحبس هنأو ؛نوزئافلا مهنأو ؛تاريخلا مهل نأ نيبف «هعم

 ةنيدملا ىف ءادتبا قافنلا ناكو ءاهنولحتني مهف ؛مهل رذع ال هنأل ؛ةيهاو امئاد قافنلا راذعأ -
 مومع عاستاب عستي وهف «مالسإلا مع امدنع بارعألا ىف قافن دجوو «مالسإلا اهلخد امدنع ةرونم ا
 اوناك نيذلا بارعألا جرخي ملو «قحلل ةوق دوجو عم رفك ناك اذإ نوكي قافنلا نأل ,هلومشو مالسإلا
 نم نورذعملا ءاجو): يلاعت لاق كلذلو ,كوبت ىف برحلل مهلك أاوجرخي مل ,نامورلاب نوطيحي
 مهنم اورفك نيذلا بيصيس ءهلوسرو هللا اوبذك نيذلا دعقو مهل نذؤيل بارعألا
 ( ةبوتلا ) « ميلأ باذع
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 ؛لبقت نأ نكمي ال ىتلا راذعألاو «لبقت نأ اهنأش نم ىتلا راذعألا ىلاعتو هناحبس هّللا نيب دقو
 سيل ) : هتاملك تلاعت لاقف ءغوسم اهل نكي مل ىتلا نيقفانملاراذعأ نع ىقيقحلا رذعلا زيمتي كلذبو

 اذإ ءجرح نوقفني ام نودجي ال نيذلا ىلع الو ىضرملا ىلع الو ءافعضلا ىلع

 نيذلا ىلع الو *ميحر روفغ هللاو «ءليبس نم نينسحملا ىلع ام ؛هلوسرو هلل اوحصن
 عمدلا نم ضيفت مهنيعأو اولوت هيلع مكلمحأ ام دجأ ال تلق مهلمحتل كونأ ام اذإ
 ( ةبوتلا ) «نوقفني ام اودجي الأ انزح

 ؛ةرقلا ىف فعض مهيف نيذلا مهو ءفلختلا ىف نوذخاؤي الو ءرذع مهل نوكي نيذلا مه ءالؤه

 .هب مهنيعي أم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا عم نوكي الو «هنم نوقفني ام اودجي الأب لاما ىفوأ

 اهلك ىوقلا هيف رفاضتت نأ بجي تقو ىف ادوعقو افلخت دعي نكلو ءارذع دعي الف كلذ ريغ امأ
 ال فولألا تاثمب مهشويج دعت نيذلا نامورلل مدقتلا نم عمجتلا ىلإ جرخأ دقو .امئاد عومجلا عمجتو

 اهنم تارشعلاب

 نع نولوئسم مهف ليبسلا مهيلع امنإو «راذعأ مهنم لبقت ال هنأ ىلاعتو هناحبس ركذ كلذلو

 .مهبولق لخدي مل ناميإلا نأ ىلع لدي وهو «مهدعاقت

 نم ناكو «مهنم ناك لب «ةرونملا ةنيدملاب اوناك نيذلا جرزخلا نم نكي مل قافنلا نأ ىلإ انرشأ دقو

 نإو .رفكلا ىلإ ليمأ مهعومجم ىف اوناكو ؛مهبولق ناميإلا لخدي املو ؛مالسإلا ىف اولخخد نيذلا بارعألا
 : ماسقأ ةثالث ىلإ ىلاعتو هناحبم هللا مهمسق دقو «ناميإ مهضعب ىف ناك

 لاق دقو «ةعاطلا اورهظأو .مهنادبأب هل اوعضخ نإو ءمهبولقب مالسإلا ىف اولخدي مل مسق : اهلوأ

 ىلع هللا لزنأ ام دودح اوملعي الأ ردجأو اقافنو ارفك دشأ بارعألا ) : مهيف ىلاعت

 ( ةبوتلا ١) «ميكح ميلع هللاو «هلوسر

 .اوبيجتسي ملو اوعضخو ةرونملا ةنيدملا لوحو ءارحصلا نطاب ىف مه نم مداسإلا اوملع كئاوأو

 ةوقلل يدفن ناك امثيحو «ةوقلل اوعضخ 5 «لوخدلاب دهع وثيدح مهنأل كلذو «ناميإلا ىعادل

 .رفكلاو قافنلا ناك

 «تاقدصلاب أومرب مهنكلو ميركلا نارقلا رهاظ لدي أمك « ؛مالسإلا ىف اولخد : ىناثلا مسقلاو

 مسقلا اذهو ؛ناميإلا ءافعض نم لودعي نيملسم اوناك نإ ؛ءالؤهو ؛أمنغم اهودعي ملو «امرغم اهودعو

 مااا
 كيل ااا

 تتامتتمل يأ ! لإ 9 ا

- / 
9 

 اة ب اح الا

 2 وكوت و ووو و ووو و حويوحو ون و حو حو حو وحج حوحو حا صح ب وجب 77270222222 ووو ووو ووو ووو واو نوح جر جوج حوحو بي ونون ني حج حرج حج حوا يوجع

7 



 مهيلع رئاودلا مكب صبرتيو ءامرغم قفني ام ذختي نم بارعألا نمو» : هيف ىلاعت لاق
 ( ةبوتلا ) 4 ميلع عيمس هّللاو ءءوسلا ةرئاد

 نمؤي نم بارعألا نمو» ءهماكحأل فرعتملا ؛هناميإ ىف قداصلا نمؤملا : ثلاثلا مسقلاو
 ةبرق اهنإ الأ ؛لوسرلا تاولصو هللا دنع تابرق قفني ام ذختيو ءرخآلا مويلاو هللاب
 اوبرشأ نيذلا مه ءالؤهو( ةبوتلا ١) «ميحر روفغ هللا نإ ءهتمحر ىف هللا مهلخديس ؛مهل
 ظ .ناميإلا بح

 ؛مهلاوحأو ءمهنم نيريثكلا رمأ ملع دقو «ةرونملا ةنيدملا لخاد ىف قافنلا نأ ىلاعتو هناحبس ركذ دقو
 (ةبوتلا) © لوقلا نحل ىف مهنفرعتلو» مهفافختساب نوفرعي اوداكو

 هناحبس لاقف «نينثالا ركذ دقلو «ةرونملا ةنيدملا لوح بارعألا نم قافنلا نأ ىلاعتو هناحبس ركذو
 ال قافنلا ىلع اودرم ةنيدملا لهأ نمو ؛نوقفانم بارعألا نم مكلوح نمبو» :ىلاعتو
 ( ةبوتلا ) «؟مهملعن نحن مهملعت

 : قافنلاو فهضلاو ناميإلا نيب ام
 مهوعبتا نمو راصنألاو نورجاهملا مه ككلوأف «لمعيف عفدت ةوق ىف ناميإلا نإ - ٠

 «ريخلا ءاجرو «مدنلا هنم نوكيف «هبنذ وأ هريصقتب فرتعيف ىلاعت هللا ىلإ هجتي دقو ددرت فعضلاو «ناسحإب
 رخخآو ءاحلاص المع اوطلخ مهبونلب اوفرتعا نورخآو» : هلوقب ىلاعتو هناحبم مهركذ دقو
 لاق كلذلو تاقدصلاو ةبوتلا مهضعب رهطت ءالؤهو (ةبوتلا ) «مهيلع بوتي نأ هللا ىسع ءائيس
 ءيفطت ةقدصلا نأل كلذو «ةبوتلا ) « اهب مهيكزتو ءمهرهطت ةقدص مهلاومأ 'نم ذخ) : ىلاعت
 .رانلا ءاملا ءيفطي امك «ةيصحملا

 ةمحر ىلإ نوئجرم ءالؤه ةرذعم ريغ نم لاتقلا نع فلختلا ىف «مهبنذب اوفرتعي مل نيذلا كناوأو
 ىف اورمتسي نأ امإو ءفلختلا غوست ةرذعم ريغ نم اوفلخت نم مهناوخإك اوبوتيو ءاوفرتعي نأ امإ ىلاعت هللا
 امإ هّللا رمأل نوجرم نورخأو» : ىلاعت هللا لاق دقلو «مهبونذب هللا مهبذعي ءالؤهو «نوهمعي مهيغ
 ( ةبوتلا ) ؟ ميكح ميلع هّللاو «مهيلع بوتي امإو «مهبلعي

 اوفتكي مل قافنلا ىلع اودرم نيذلا ةرونملا ةنيدملا ىف نيقفانملا نأ كلذ دعب نم هناحبس ركذ دقلو
 هيف اوميقيل ال ادجسم اوُأشنأف «نينمؤملا نيب قيرفتلا اودارأو اودعت لب« هنع نينمؤملا طيبثتو .داهجلا نع دوعقلاب
 نيب اوقرفيلو «نامورلا نم مالسإلا ءادعأب مهتالاصناو ؛ مهنانايخ هيف اورجيلو « مهل اركو نوكيل لب «تاولصلا

 26 1 ملسوهيلدلا يس نيييتلامتاخ 0040357
 كنت اا اخاخلاللا

 7 7 د ار سرع وحرص ج وح جوجو ع وجو موجوع جورج وجو سوح و جو حو حا حر جوع وجو توجو وح وح جرح جوج وجو جوج يوج جوج حج جوج حجر سوبا جوج جوج جوج جوج ونا حوحو وج وجا جاوحوج جوج جد جن ون وحج سوح سوح سوح حا وتوج و إوت حوت حوحو سووا ون ون نو وتو



 نيذلاو) : مهيفو اذه مهدجسم ىف ىلاعت هللا لاق دقلو ءرارضلا دجسم دجسملا اذه ىمسو ؛نينمُؤوملا

 هلوسرو هللا براح نمل اداصرإو «نينمؤملا نيب اقيرفتو ارفكو ارارض ادجسم اوذخنا
 «ادبأ هيف مقت ال *نوبذاكل مهنإ دهشي هّللاو ؛ىنسحلا الإ اندرأ نإ نفلحيلو «لبق نم

 اورهطتي نأ نوبحي لاجر هيفءهيف موقت نأ قحأ موي لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ دجسل
 نم مأ ريخ ناوضرو هللا نم ىوقت ىلع هئاينب سسأ نمفأ *نيرهطملا بحي هللاو
 موقلا ىدهي ال هللاو ءمنهج ران ىف هب راهناف ءراه فرج افش ىلع هناينب سسأ

 ميلع هّللاو مهبولق عطقت نأ الإ مهبولق ىف ةبير اونب ىذلا مهنايئب لازي ال« نيملاظلا

 ظ ظ (ةبوتلا ) ؟ميكح

 ىلاعت هلل مهسفنأ اوعاب دق مهنإف «نينمؤملا نأش امأو .ناميإلا ءافعض نأش كلذو «نيقفانملا نأش اذه

 مركأ هللا مهفصو دقلو ءهّللا ليبس ىف الام الو اسفن نيرخدم ريغ نوقفنيو نولتقيو نولتقيف «مهلاومأو
 نورمآلا ءنودجاسلا نوعكارلا نوحئاسلا نودماحلا نودباعلا نوبئاتلا) :يلاعت لاقف ءفصو

 مهفصوو (ةبوتلا) ؟نيئمؤملا رشبو هللا دودحل نوظفاحلاو ءركنملا نع نوهانلاو فورعملاب

 لاق دقلو ؛ىلاعتو هناحبس هّللا ليبس ىف اداهج ضرألا ىف نوبرضي نيذلا نودهاجما هب داري انه نيحئاسلاب
 .  داهجلا ىف ىتمأ ةحايس ١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ناك اما : ةبارقلا ال ىلاعت هللا ىلإ عفري ىذلا وه حلاصلا لمعلا نأ دعب نم ىلاعتو هناحبس نيبو

 نيبت ام دعب نم ىبرقلا ىلوأ اوناك ولو ؛نيكرشملل اورفغتسي نأ اونمآ نيذلاو ىبنلل
 «ءايإ اهدعو ةدعوم نع الإ هيبأل ميهاربإ رافغتسا ناك امو ءميحجلا باحصأ مهنأ مهل

 . ميهاربإ ىبأل ىلاعت هللا رفغي مل كلذ عم (ةبوتلا )

 اوبذكي نأ نوديري ال مهنأل,ةرذعم اودبأ اموءاربك اوبكترا مهنأ اوسحأو اوفلخت اسان نينمّوملا نم نو

 ىلع بذكلاو فلختلا ةميرج : نيتميرج اوبكتري ال ىتحملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرو هللا ىلع
 ةصق ىف مهرمأ انركذ دقو ؛ مهبولقل ةيكرتو ءمهسوفنل ةيبرت نونمّؤملا مهعطاقتفءاورهطتي نأ دبال كئلوأو.هللا

 ىلعو) : مهيلع ىلاعت هللا بات ىتح« هلوسرو هللا ىلع اوبذكي نأ نع نارجهلاب اوبذعي نأ اوضرف«كوبت ةوزغ

 مهيلع تقاضوءتبحر امب «ضرألا مهيلع تقاض اذإ ىتحءاوفلخ نيذلا ةئالفلا
 باوتلا وه هللا نإ اوبوتيل مهيلع بات مثءهيلإ الإ هللا نم أجلم ال نأ اونظو ءمهسفنأ

 نينمؤملا ىلع ابجاو ناك ام هناحبس ركذ ميظعلا ريخلاو ءميكحلا ميسقتلا كلذ دعبو (ةبوتلا) (ميحرلا

 < نع اوفلختي نأ بارعألا نم مهلوح نمو ةنيدملا لهأل ناك ام : ىلاعت لاقف :بارعألاو
 هديل ا ل ل ا

 ١ 9 | 2 | 3 ١
0 

 ل
 إىل

 كح اك خخخ تا

3 
١ 

 08 ١ و وودرويوووررووووروووروي
١ 

 م م ل ل م يي

0 ١ 
١ ١ 
2 
. 
١ 
2 

 ١ ل م ل ل ب ل ل ل ل ا ا و ا
١ 
1 

7 ْ

 
١ 
7 

7 



 «بصن الو أمظ مهبيصي ال مهنأب كلذ «هسفن نع مهسفنأب اوبغري الو ءهّللا لوسر

 «الين ودع نم نولاني الوءرافكلا ظيغي ائطوم نوئطي الو, هّللا ليبس ىف ةصمخم الو

 ةقفن نوقفني الو *نينسحملا رجأ عيضي ال هللا نإ ءحلاص لمع هب مهل بتك الإ
 اوناك ام نسحأ هللا مهيزجيل ءمهل بتك الإ ايداو نوعطقي الو «ةريبك الو ةريغص
 . (ةبوتلا ) «نولمعي

 هنأ ىلاعتو هناحبس ركذف نيملسملا نم اوملعتيل نوئيجي نيذلا «دوفولا ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو
 ىف انرشأ امك «دوفولا تءاج دقو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ اورفني نأ اعيمج نينمؤملل سيل
 اموذ :ىلاعت لاف «ىلعألا قيفرلا ىقلو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ضبق ىتح ؛ةرشاعلاو ةعساتلا ةنسلا
 نيدلا ىف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف ؛ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناك
 (ةبوتلا ١ «نورذحي مهلعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو

 : ىلاعت لاقف اهلوأ ىف هبجوأ امك «ةروسلا ماتخ ىف داهجلا بوجو ىلاعتو هناحبسس ركذ مث

 ءةظلغ مكيف اودجيلو ؛ 6 نم مكنولي نيذلا اولتاق اونمآ نيذلا اهبأي) ظ
 (ةبوتلا) «نيقتملا عم هللا نأ اوملعاو |
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 ربعو مكح نم ةءارب ةروس يف ام ضعب
 «كوبت ةوزغ بقعو «هنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا جح دنع ةءارب ةروس تلزن - 6

 ؛مالسإلا مكح ىضتقم ىلع جحلا كسانم هيف ذفنو «نينمؤملا نم نمؤم هترمإ ىلوت جح لوأ هنأ ظحاليو
 ام ىلع نوريسي اوناك نيكرشملا نكلو ؛نيملسملل ةبسنلاب ايمالسإ جحلا ناكف «مانصألا تمطح دقو

 ملو< ىحولا هب لزني ام الإ قبطي ال مالسإلاو مهعنمب رمألا ءاج دق نكي مل هنأل ءاوعنمي ملو هيلع اوناك
 مايقلا هسفنب ىلوتي نأ نع عنتما ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نكلو .عنملا اذهب ىحولا لزن دق نكي

 ] .هنع ركب ابأ بانأف «نولعفي امل رارقإ كلذ ىف نوكي ال ىتح «جحلاب

 قنر نإو «ىمالسإ جح لوأ جحلا اذه نأل ءجحلا نم نيكرشملا عن هنيبم ةروسلا هذه تناك الو

 ىبنلا اهازغ ةوزغ رخآ دعب ةروسلا هذه تناكو «عنملا لوأ ىلع ةلمتشم تناكو «ةيلهاجلا لهأ لعفب

 ءاذه مهماع دعب دجسملا اولخدي نأ نيكرشملا عنم ىلع تلمتشا دقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ةوزغ تناكو اهيف ءالخدلا نم رذحلاو ءاهتيامحو ةيمالسإلا شويجلا ظفحل بجي ام ىلع تلمتشاو

 . ةربعلا اهنم تذخأ ىتلا كوبت

 نم هب اولحتي نأ بجي امو ءمهتعامج ءانب ىف نونموملا هاقوتي نأ بجي ام ىلع ةروسلا تلمتشاو

 .ىوق ىعامتجا ءانب مهنم نوكتيل تافص

 نأ نكمي الو «عمتجما ءانب ىف برخما رصنعلا مهنإف قافنلا لهأ نم ىقوتلا وه هنم دافتسي ام لوأو

 قافنلا ركذ نم ةميركلا ةروسلا ترثكأ اذلو ؛نوقفانملا هيف مكحت وأ «قافنلا هداس اذإ عمتجم كسامتي

 ؛هب سحي امعو «هروعش نع ىأنمب نونوكي لب ؛هلهأ ىف نوجمدني الو ءنومكتلي ال هلهأ نأو «هلاوحأو

 ىف مهل ليق اذإو ءريخلاو لضفلا لهأ نوؤش ىف نوضوخيو ءريخلا لعفب نوئزهتسيو ؛هءالضف نوذؤي مهف
 . رخآ بناج ىف نوكي عمتجماو ءبناج ىف نوكن امئاد مهبولق نإو«بعلنو ضوخن انإ اولاق «كلذ

 «نيدهاجملا نولذخي مهنأل هيف اوجرخي الف «نيقفانملا نم ايلاخ شيجلا نوكي نأ بجو كلذلو

 مهنإو ءمهمومس اهيف نوثفني ةسيرف ةميزهلاو ءددرتلا لهأو ءافعضلا نم نوذختيو ءمهممه نوطبثيو

 اوحرفي ةبيصم مهبصت نإف «مهءوست ةبيصم نم قحلا لهأب لزني امب نوحرفيو «ةدشلا تقو ىف نولذاختي
 . مهءوست ةنسح مهبصت نو ءاهب

 احلاص المع اوطلخ دق اوناك نو « ىلاعتو هناحبس هللا لبق اوباتو «مهبونْب اوفرتعا نإ ءافعضلا ْنإو

 مل مهف «ةبوتلا مدنلا عمو مدنلا فارتعالا عمو فارتعالاب اونسحأ دقف «دوعقلاب اوءاسأ دق اوناك اذإف ءاكيس رخأو
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 امو «نوبذاك مهنأ نوملعي مهو اوفلحو ءاوبذكو ءاراذعأ اولحتنا نيذلا نيبو مهنيب قرفو «رشلا ىلع اورصي
 .ارارصإ هيلع اورصأو رشلا اوبكتراو ءاوبوتي ملف ءدابعلا ءامضرإ اودصق لب ؛هللا ءاضرإ اردصق

 عمتج ا ءانب ىف لحخدت ةثالث ارومأ ةميركلا ةروسلا تنيبو .اهلبق ام تبج ةقداصلا ةبوتلا تناك اذإ هنإو

 ءايشألا نم تابوبحملاو بابحألاب قلعتي امو ءايندلا قالعأ نع سفنلا ديرجم داهجلا نأ : اهلوأ
 ىتلا ةمألا نإ ءاهتوق بهذتو ءاهنيح صبرتت نأ ةمألا ىلع نإف «درجتلا كلذ درجتي مل نإ دهاجملا نأو  عتملاو
 قلعتلا عم داهج الو ؛ةرثألا عم داهج الو ؛هتايح رعشتستو ؛داهجلا لابرس لبرستت نأ بجي ةايحلا ذيرت
 . ةنيهم ةليلذ شيعتو ءاهريغ ىف اهؤانف ققحتيو «نوهتو لذت اهنإف لعفت مل نإف «ةأيحلاب

 ساسأ ةقثلاو ءاهداحأ نيب ةقثلا رفاوت عنمي تاعامجلا ضوقم وه انرشأ امك قافنلا نأ : اهيناث
 الو ؛ةعامجلا طبريو ءداحألا نيب طبري ىذلا طابرلا ىه ةبحماو ؛ةبحما دجوت ال ةقثلا دجوت مل امف «اهناينب
 لك ناك اذإ ةمألا نيب ماثتلا نوكي نأ نكمي الو ارش هيخأب ناسنإلا نظي نأ الإ ةبحماو ةدوملا لابح عطقي
 نيرفاكلاو نيقفانملا ىلاعت هللا فصو كلذلو .تالصلا عطقت اهب ىتلا ةداملاوه قافنلاو «هيخأب ننظتي دحاو
 دسفي قافنلا نإو «ةوخألاو ةبحماو ةدوملا وه لصوي نأ هب هللا رمأ امو «لصوي نأ هب هللا رمأ ام نوعطقي مهنأب

 ءافعضلا ىلإ مهاودع ىرستف سانلا نودسفيو فورعملا نع نوهنيو «ركدملاب نورمأيف «نيقفانملا سوفن
 .اقزم اوقرمو اقرف اوعطقت الإ موق ىف قافنلا داس امو ءايوقألا نيب ةقرفلاب نوقليو

 تناك اذإو ءىرخأ ةروس ىف هب نيبي مل امب ةروسلا هذه ىف قافنلا روص ميركلا نآرقلا نيب دقلو
 ةروسف مهتلماعمو ؛مهتافارحناو مهسوفن ءاوطأ ىف نيقفانملل ال“لحش تيب لق ( ىرغصلا نوقفانملا ) ةروس

 امدنعو برحلا نوكت امدنعو ةديدشلا دتشت امدنع مهلاح تنيب دق ىربكلا قافنلا ةروس اهيمسأ دقو «ةءارب
 . تامزألا نوكت

 ىقتلم نوكي ادجسم نوئشني مهف «تادابعلا رهاظم ىلإ ةيناسنإلا تاقالعلا زواجتي دق قافنلا نأ تنيبو
 هلوسرو هللا براح نم داصرإو هف «ماشلا ىف نامورلا نيبو مهنيب لاصتالل اداصرإ هنونييو « ةييرملا مهتاعامتجال
 ىمالسإلا خيراتلا ىف نوكيو معرس هللا فشكيف ( دجسم ةنأب نورهاظتيو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 نيقفانملا داعبإب كلذو ؛مزعلا ةعمتجم نوكت نأ دبال ىوقلا ةعمتجم شويجلا نوكت ىكل بجي هنإ
 .اهتميزهل دكؤم قيرط شويجلا ىف ةنتفلاو اهنوغتبيو « ةنتفلا نوديري مهنإف مهتوعد مدعو
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 ىف ال مهناميإ ىف ءافعضلاو نيددرتملا رمأ ءهتدكأو ةميركلا ةروسلا هتركذ ىذلا : ثلاشلا رمألا

يف نوئيبو «نوقفانملا هيف خرفي ىذلا شعلا نونوكي مهنأل «مهنم شيجلا ولخي نأ بجي كئلوأ نإف مهنادبأ
 مه

 ظ . فحزلا مويرارفلاو ءفوخلاو عزفلا حور

 .رصنلا طوطخ طخي ىوق شيج ىف نونوكي ال مهنكلو ءاوبوتي نأ مهاسع ءأجرم ءالؤه رمأ نإو

 لعج لقو ةدهاجلا ةمألل ميكح سرد ةءأرب ةروس نإ اريخأو
 ثدذحي مل ىتلا كوبت ةوزغ نم ىلاعتو هناحبس

 ءاقتتنا نيوكتلا ناكف كلذ ىف اسرد ىلاعت اهلعج دقو ءاديك اوقلي ملو اهنم نوملسملا عجر لب «لاتق اهيف

 مكحب ال «ىوقلا عابتا مكحب هوقنتعاف «مالسإلا مهيلإ لصو نيذلا لاح نايب ةءارب ةروس ىفو

 ناميإلا لحتدي الو «مالسإلا ىف اولخدف «ةيبرعلا دالبلا ىف نولغلغتي اوناك نيذلا بارعألا كئلوأك عانتقالا

 ناكأ ءاوس ءامرغم اهعفدي نم اهعفد نإف «ةاكزلا لماكلا عوضخلا رهاظم نأ ةميركلا ةروسلا تنيبو «مهبولق

 نوكي هنإف ىلاعن هللا ىلإ تابرق اهعفد نإو ,ةعاطلا مدق نإو ءناميإلا لهأ نم سيل وهف ءاهرك م اعوط عفدلا

 .ةيناسنإلا ةعامجللو ىلاعت هلل اصلخم انمؤم

 جح دنعو «كوبت ةوزغ بقع ةءارب ةروس لوزن ىف اهسمتلن ةمكح ىف ةزجوم تاملك هذه

 | وه ىلاعتو هناحبس هللاو ءهل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ريمأتب هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر قيدصلا

 ءاهفألا ىلإ برقن امنإف ةمكحلا انسملتاذإو «لعفن امع لأسن انلكو «لعفي امع لأسي ال ريبخلا ميكحلا

 .ميكحلا ىلعلا هللا نم ةفرعملا بلطنو «براقن نحنف بابسألا فرعتن الو
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 ةسيمالسإلا ةوعدلا راسشتنا
 رذبلا ةيقنلا ةبيطلا ضرألا لبقتت امك «هتقيقح تلبقت بولق ىف مالسإلا رون أدتبا - ا ظ

 ؛ةكلاحلا ةنجدلا يف اهب يدتهتف «سمشلا ءايض ءايحألا لبقتي امكو « يذغيو ىقسي يذلا ءاملاو ,حلاصلا
 ةفئاكتملا تاملظلا طسو يف قحلا يلإ ةيادهلاو ءرصبلاو رونلو أجلملاو ذاعما يف اودجو مهنأل ءافعضلا هلبقتف .

 . نيضار ؛نيعئاط هوعبتو قهرملا ملظلاو « مهيلع
 يذلا يذألاو باذعلل لامتحا ةوق مهاطعأ دقف «نيملاظلا ملظ هيف مهقه رأ دق رقفلا ناك اذإ هنإو

 مهنايح يف رقفلا ملأ نم اولان اميف يلوألا ةمدصلا اوقل نيذلا مه مهنأل «ديبعلاو ءارقفلا ءالؤه نم يبن لكل نيلوألا نينمؤوملا راتخي يلاعتو هناحبم هللا لعلو «مهبولق يلع متخخو «مهسوفن تملظأ نمب مهب لزن
 نم اونوكي ملف «مالسلا هيلع يسيعل نويراوحلا ناك كلذكو «ةباجتسالا ةأون نونوكيو« يذألا ملأ نولمحتي
 . ءافعضلا نم مهريغو «نيراشعلاو نيدايصلا نم اوناك لب «فارشألا ءابوقألا

 نب ةزمحو نامشعو ركب يبأك «اليلق اددع ءادتبا مالسإلا يف اولخد نيذلا ءايوقألا ناك دقلو
 نووادي اوناك ليلق ددع يف مهريغو «حارجلا نب رماع ةديبع يبأو «باطخلا نب رمع مث بلطملا دبع
 .ةيداه ةيبسن ةوق اونوكيلو ءرباصتو ربصتل ةريقفلا سوفنلا بودن

 نوكيلو ءدشرملا دشرلا يداهلا نوكيل نماطتيو هسفن يف يذؤي ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلو
 : يلاعت لاق امك «ىأرلاو نيدلا ضرفت ةرطييم الف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هسفن نع لاق امك «نايرعلا ريذنلا
 ( ةيشاغلا ١ «رطيسمب مهيلع تسل)

 نمؤي نل ) : حونل ىلاعت هللا ةلاقم عمسو؛ عزنم ربصلا سوق يف دعي ملو نايغطلا دتشا اذإ يتح
 اهيلع ضرعي ءجحلا مسوم يف لئابقلا يلإ هجا هلهأ ناميإ نم سأيتسا «نمأ دق نم الإ كموق نم
 نكلو «رفن نم هنم رفنو دعتسا نم هتباجإل دعتسأف «هموق نم هتوعد اومحي نأو هورصني نأو «مالسإلا ةوعد
 ,فلتخم ريغ ضار فلتؤم تاؤم نيب امو ءفاج ركنم نيب ام اهلج وأ اهلك لئابقلا هتوعد تغلب دق
 امبر نكلو ؛الالقتسا نوداعي الو نورظنني اوناكف ؛هيلع هموق فالتتخا ربكألا ببسلا ناك اوفلتخا نيذلاو
 .اناطلسو اذوفن اهدشأو «برعلا لئابق يوقأ شيرفل اديلقتو اعبت نوداعي

 اونمأف «برثي لهأ يده يلاعت هللا نكلو «مهوفلاخي نأ مهنوعبتي نيذلا نم مهريغل تغوس امف
 .اورصنو اووآو ءافعضلل رو دصلا اوحتفو « ءاويإلاو ةرصنلا يلع هوعيابو
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 كيلا يف يهو ءاهينادو اهيصاق ةيبرعلا دالبلا ىف ذوفنلا ةديعبلا يهو ' يوملا يه اشيرق نكلو

 ةنتف نولوتي نيذلا مهو سانلل عضو ةدابعلل تيب لوأ وهو ءانمأو سانلل ةباثم يلاعت هللا هلعج يذلا مارحلا

 لتقب اومه نيذلا مهو ؛هبحصو ملسو هيلع هللا يلص ادمحم اودهطضا نيذلا مهو ءاونمآ نيذلا نينمؤما
 ةكم يف نولازي ال نيذلا نينمؤملا يمحي نأو ةرجهلا هيلع اح ناكف ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص يبنلا

 : رشلا يف لاسرتسالا نم مهعنمي نأو ؛لطابلاب هيلع اودتعا امك قحلاب مهلزاني نأ دبال ناكف «ةمركملا

 يلع لضف وذ هللا نكلو «ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو)

 ريخلا سيلو «بلاغلا يوقلا ريخلا وهو ءهلك ريخ لب ارش سيل هلهأ ةازاجمب رشلا عفدو ( ةرقبلا) «نيملاعلا
 :ليلذلاولستسملا

 نذإ دبالف ةنيكتسم ةفيعض تسيلو ةيوق ةلماع هلئاضف ؛ةيبلس تسميلو ؛ةيباجيإ هلئاضف مالسإلا نإو

 . ةبلاغملا رم

 موقتو «ةلضافلا ةنيدملا اهب ينبت يتلا عئارشلاو ةيمالسإلا قئاقحلا نايبو ةوعدلا تناكو ةلباقملا تناكف

 .ايماس الثم نوكتو ةلماكلا ةيناسنإلا اهيف

 ريغ نيلماكتم نيناديم يف دهاجي «ةدهاجما ةرتفلا هذه يف ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا ناك

 ثييو ءايلعلا يه يلاعت هللا ةملكو «ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك لعجيل «قحلا ءادعأ براحي نيرفانتم

 شويجلل ططخلا مسريو «لئاح قحلا نود لاح نإ ءرشلا عمقل فيسلا اهدي يفو «قحلا ىلإ ةيعاد ايارسلا

 .ةيغابلا ريغ ةيداهلا ةيمالسإلا

 «مجاهي الو «عفادي ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلاو ءنيكرشملا نم تناك يربكلا تاوزغلا نإو

لا نم ةبرقم يلع تناك ردب ةوزغف ءاهنم ةبرقم يلع تناك عئاقولاو ,مهدصقم تناك ةرونملا ةنيدملاف
 ةنيدم

 رداصي نأب مه ملسو هيلع يلاعت هلل يلص يبنلا نإ معن ءاهضيضقو اهضقب شيرق تءاج دقو «ةرونملا

 ٠ نيرساخ اودر دقو ؛اوبراحيل شيجلاب اوءاج نيذلا مه مهنكلو «نينمؤملا لاومأ اورداص امك  مهريع

 نيملسملا باصأو ,هنمأم نم مالسإلا عالنقا اودارأو ءرأثلل اهب اوءاج دقو ءدحأ ةوزغ تناك مث

 .اوحرج نإو ءاريخ اولاني مل مهباقعأ يلع اوصكن مه مهنكلو ؛حارج
 ؛عومجلا تعمج اهدحو ملسو هيلع يلاعت هللا ىلص دس نم لانت نأ شيرق تزجع ال مث

 اوداعف بعرلاو حيرلاب اومزه نكلو ءمالسإلاو ةرونملا ةنيدملا ةلازإل اوبهذو ةيبرعلا دالبلا نم بازحألا تبزحو
 ١ .نيروعذم نيرساخ مهبافعأ يلع
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 7 رز و وا تونا و جب سوت ثوزك درا نش نت وتود

 نينمؤملا ةيبرت وهف يناثلا ناديملا امأ .ملسو هيلع يلاعت هللا يلص ىبنلا داهجل لوألا ناديملا وه اذه
 مراكمو ةليضفلاو لدعلا ساسأ ىلع عمتجما ميظنتو ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا نايبو «نيدلا ماكحأ مهميلعت
 ةوعدلا ةيامحل الإ لاتقلا ناك امو ءاهدصقمو اهتياغ وهو ؛ةيدمحملا ةلاسرلا ناديم وهو «قالخألا
 .تاعامجلاو داحألا ؛تاعمتجماو بولقلل اهليصوتو «ةيمالسإلا

 ؛فويسلا ليلص طسو سوفنلا ىلإ يرست ةيمالسإلا ئدابملا تناك ةيبرحلا تاءاقللا ءانثأ يف هنإو
 دهع ال ام, تاداعلا قراوخخ نم اوأر اذإ اصوصخخو؛هب ذوخأم لتاقملاب رثأتم لئاقملاو«بولقلا يلإ لصت تناكف
 نكلو«ةوقب الو فيسب نكت مل ةميزهلا نأ انايع اوأرو.« ةقرفتم لئابق نم بازحألا ةوزع تناك دقل,هب مهل

 , مهماوقأ يلإ اودوعي نأ دبال مهنإء قحلا توص يلإ عمتست اناذآو« ةقلغم ابولق كلذ حتفي الهف « يلاعتو هناحبس
 . ةريصبلا ىلإ هنم ىش لصي نأ دبال كلذ نإوءرصبلا نيعب اوأر اموءاودهاشوأ اونياع ام مهل اوركذيو

 لعب نم اوسأيتسا لقو «ةرونملا ةنيدملل شيرف اهتزغ يتلا تاوزغلا رخآ قدتحلا ةوزغ تناك دقو

 الو عمست ال ىتلا مهراجحأ نأو ' رذخم ريغ ملسو هيلع يلاعت هللا يلص ادمحم نأ اوملعو كلذ

 . انرشأ امك مهئاربك ضعب يف كلذ ادب دقو «ريمضلاو لقعلا توص اوعمسي نأ نم مهل دبال هنأو

 دقف ءملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا نم مالسإلا ىلإ ةياعدلل ةوطخ ةيبيدحلا تناك -
 امك ؛ةمركملا ةكم علتقيل بهذ امو نوديزيوأ فلأو ةئامسمخ وحن هتدع شيجب ةمركملا ةكم يلإ بهذ
 اهيف ةطخ هولأسي الأ ىلعو «تيبلا ميظعتلو « يلاعت هللا رئاعش ميقيل بهذ لب ؛ةرونملا ةنيدملا يلإ نوبهذي اوناك
 . اهكلس الإ تيبلا ميظعت

 يمس دقو ءاذه هماع نم دوعي نأ يلعو ؛مهلتاقي ال ؛نينس رشع ةدم يلع قافتالا دقع مت دقر

 ظ . انيبم احتف كلذ ىلاعت هللا

 رقو اهيف ناك ناذآ تحتفن ةفتو (ةيصعتسم تناك بولق تنال دقف ؛مالسإلال احتف ناك اًمح هنإو

 شيرق نم ناكو «ةنيدملا هذه رون بولقلا تحتف دقف ءالجأ الإ حتفت مل تناك اذإف «قحلا عامس نع
 لئابقلاو مالسلا هيلع ميمهاربإ ةلمو « لقعلاو قحلا هنو ؛هيمارمو ؛هنااغ فرعتيو مالسإلا يلإ هجتي نم مهسفنأ
 تذخأ - ملسو هيلع يلاعت هللا يلص دمحم ىف اهيأرو ءاشيرق رظننت نكلو «ةوبنلا تارامأ ىرت تناك ىتلا
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 هيلع جتا الو «نيريثك بولق مالسإلل تأيهتو «نوريثكلا ملسأف ؛هوحن هجتن مهتدقأو «يغصت مهبولق
 . نيرصانم اعيمج برعلا ناك «برعلا دالب نم دوهيلا عالتقال ربيخ ىلإ مالسلاو ةالصلا

 ينب ناطلس بلاغت برعلا ةزعب اوسحأ نامورلا يلإ ملسو هيلع يلاعت هللا يلص دمحم هجنا امدنعو

 هللا يلص ادمحم اوأر املف ءابغر ال ابهر هل مهضعب ناكتسا دق ءافوخم ابوهرم مهرمأ ناك دقوءرفصألا

 اذإو ءاهعم اونوكي نأ دبال ةيبرع ةزعب اوسحأ ءرفصألا ىنب وزغي يبرعل يشرفلا يمشاهلا ملسو هيلع ىلاعت

 بير الب كلذ نإو ؛كوبت يف مهعم اونوكي الأ يلإ مهتزع ىف ريكفتلا مهاده دقف مهسؤب يف مورلا عم اوناك

 لامورلا رين عفرو ؛مهتزعل ديحولا ليبسلا هنأ اوأرو «هتياغو هرمأ يف اوربدتبو «مالسإلا اوكردي نأل مهبولق حتفي

 . مهذوفنو
 سان ةيبيدحلا ةوزغو ةمركملا ةكم حتف نيب ام مالسإلا ىف لخد هنأ ةريسلا باتك ركذ دلو

 فاعضأ نيتنس ىف غلب يأ ؛ةيبيدحلا يلإ « يدمحملا ثعبلا تقو نم اولخد ام فاعضأ اوغلب نوريثك

 . ةنس ةرشع عست يدم يف هيف لخد نم فاعضأ

 تنال دقو نوددرتي نيذلا هيف لخد ؛مالسإلا يف شيرق تلخدو ,ةمركملا #0 حتف ناك او

 . اولخخدف نولخخدي عوبتملا ناكم مهل ناك نيذلا «ةمركملا ةكم لهأ اوأر مهنأل مهبولق

 دقلو «نماثلا ماعلا نم ناضمر يف تحتف نأ دعب ءعساتلا ماعلا يف يرتت دوفولا تءاج كلذلو

 هل زوجي امو ؛ملسملا هب موقي نأ بجي امو اهنيد ماكحأ ةفرعم ديرت ءاهمالسإ ةنلعم ةملسم دوفولا كلت تءاج

 . زوجي ال امو

 ءاذيإ نولواحي نيذلا بيدأتلو ؛مهميلعتل ثوعبلا لسري ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا ناكو

 ابأ لسرأ امك «ةباحصلا ءاهقف لسري انايحأو ءايارسلا لسري انايحأ ناكف «ةينيدلا تاموقملاب ثبعلا وأ نينمؤملا

 ىلإ وعدي نأ افلكم ناك براحما دئاقلا وهو «ديلولا نب دلاخ لسرأ امو لبج نب ذاعمو يرعشألا يسوم
 مهذخأو «مهميلعت يلوتف «ةباحصلا ملاع بلاط يبأ نب يلع لسرأ مث ؛لاتقلا فيس درجي نأ الءمالسإلا

 هناسل قطنو «ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا ةوعدب هنهذ قتفئافع ءاضقلا هالو مث ؛مالسإلا ماكحأب

 . ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا هرقأو ءاضقلا تالكشم نم ادّمع كفو ةمكحلاب

 ةنمؤم بولق هلبقتو ءمالسإلا اهلخد دق - ردملا لهأو ربولا لهأ - ةيبرعلا دالبلا نأ يرن اذكهو

 إو «مهبولق نمؤت مل نكلو ءاوعضخو اوعاطأف مهبولق لخدي مل نكلو «سانلا ضعب هرمأ ملعو «ةنعذم

 ناكو «تارمثلا بيطأب ينأتو عرزلاب اهدميف ةيقن اضرأ بيصي ثيغلاك مالسإلا ناك «مالسإلا ملع
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 هظفحم ال ةبدجم اضرأ بيصي ناكو «هبلاطل ادروم نوكت اهنكلو «هب عفتنت الو ءاملا ظفحم اضرأ بيصي
 ظ . هب عفتنت الو « يعرو يمس ردصم نوكيل

 اوصلخأو اونمآ نيذلا مهنم ناكف «ةثالثلا عاونألا هذه يلع مالسإلا اوملع نأ دعب سانلا ناك دقلو
 . ةيدابلا يف اوناك لاجرو ؛ةيبرعلا دالبلا نئادم ضعبو  ةرونملا ةنيدملا يف اوناك نيذلا كنئلوأو « يلاعن هلل مهنيد

 ؛مهبولق نعذت مل نكلو ءاوعاطأو هب اولمعي مل نكلو ءهرظفحو مالسإلا اوملع نم مهنمو
 ميهاربإ ةنايد ءايحإو ؛ةينادحولا يلإ وعديو « ةينثولا براحي انيد كانه نأ اوفرعف مالسإلا مهيلع رم نيذلا مهنمو
 ءاملا رمي امك مالسإلا ملع مهيلع رمف ؛مهمامتها عضوم نكي مل نيدتلا نكلو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع
 بارعألا# :يماعت هللا لاق اذهلو «ةيدابلا بارعأ ىف ناك ءالؤه رثكأو ؛ئش هنم يقيي الو ردحتي بازيملا ىف
 نيذلا لاح نكت امهمو «ةبوتلا) 4هللا لزنأ ام دودح اوملعي الأ ردجأو اقافنو ارفك دشأ
 ىلص يبنلا ىلع امو . ملعلا لمكو مت دق غيلبتلا نإف «ةلماك ةيمالسإلا ةوعدلا مهتلصوو ؛مالسإلا اوملع
 : يلاعت لاق امك رشبيو رذنيو «غلبي نأ هيلع نكلو ؛بولقلا يف ةيادهلا لخدي نأ ملسو هيلع يلاعت هللا
 هدرو نمف ؛«هودري نأ سانلا ىلعو بذعلا دروملا نيبي نأ هيلع نإ «داه موق لكلو «رذنم تنأ امنإ)
 : نيرمأ يف هتلاسر لمكأ «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإو ؛ يقش هدري مل نمو « يقتسا

 اولمحيل هباحصأ اهملعو هيلع تلزن دق اهلك اهلوصأف «ةلماك هيلع تلزن ةعيرشلا نأ : امهلوأ
 نيب تالماعم ىف ةيناسنإلا تاقالعلاو ةيعامتجالا رجاوزلاو ؛تادابعلا ماكحأ نيبف ؛هدعب نم الماك ءبعلا
 يف ةيناسنإلاب ريسي امم كلذ ريغو «ةلضافلا بورحلا ماكحأو ءاهريغو ةيمالسإلا ةلودلا نيب تاقالعو سانلا
 . لامكلاو مالسلا قيرط

 ؛غيلبتلا اذه ةامح وأ «ةفاك سانلل نيغلبملا اونوكيل «برعلا هموقل ةلماك ةوعدلا غلبأ : امهيناثو
 لعب قبب مل هنإو ؛ميلع ئس لكب هّللاو ؛ةوعدلا هله ةيامح مهرئأس يلوتيو ؛ةوعدلا مهؤاملع يلوتيو

 . عادولا الإ لامكلا
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 عادولا ةجح

 دالبلا ةيمالسإلا ةوعدلاب ملعلا مع ذإ ءىدمحملا غيلبتلا رخآ ىف عادولا ةجح تناك - 9

 «نامورلا مكحل هرعجم اوناك نيذلا برعلا نم هيف لحدف ؛ماشلا ىلإ مالسإلا رون رخو ءاهلك ةيبرعلا

 (ريصق دما أهدعب يلعألا قيفرلا يلإ لقتنا ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا نأل ؛عادولا ة هجح ثيمسو

 مهماع دعب مهاقلي ال ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا نب ديفت تناك عادولا ةبطعخ ىف تارابعلا نألو
 ؛غيلبتلا ةرابع اهتبطخخ ىف ركذي ناك ملسو هيلع يناعت هللا يلص يبنلا نأل البلا ةجح تيمسو ءاذه

 ةوعدلاب ملعلا مهمعف ة «ةيبرعلا دالبلا ىلإ غالبلا ةمتاخ اهنأل ا ةجح تيمس اهنأ ىرن نحنو

 مهضعب مدقو «نينمؤم اوراص يتح «ءمهضعب بولق يف هبح برشأو مالسإلا يف رخو ؛ةيمالسإلا
 ظ مهبولق ناميإلا لحدي املو ؛هماكحالو هل ةعاطلا

 رح نم اركرأ ام اومع ام غيل ةعدلا ءبع ملسو يلع يل هللا يل يبل لمح دقو

 ؛ يهلإلا ىحولا رون نم اوسبقو اونياعو اودهاش نيذلا ةنامألا لمحف ؛ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص لوسرلا

 مهنع يلاعت هللا يضر نيذلا مهو ؛ ؛ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسرب يحولا متحخ دق ناك نإو

 ١ ةليبع يبأو ) يلعو دامك رمعو ركب ىبأك «ناوضرلا ة هعبب ّىى ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هلوسرو

 | ؛ةنامألا راهطألا ءالؤه لمح« ؛مالسلاو ةالصلا هيلع يسيعل نييراوحلاك اوناك نيذلا نم مهريغو

 اوبوشأ يتح ؛ةوعدلا ةيامحل تدرب لق «دترأ نم دترأ نأ لعب اهلك ةيبرعلا دالبلا تناكو اهتياعر قح

 ضعب نم مهل نوسوءرم مهراوجب نوكي نكلو «ةعيبلا لهأ ريغل انايحأ ةيبرحلا ةدايقلا تناكف «ناميإلا بح

 ؛هبلق ناميإلا لحد نم ادلاخ نو دلاح را ناك «ةديبع يل ةعيبلا سا

 صاقو يبأ نب لعس دئاقلا ناك دَقف سراف ص يف 0 ا لمأل ةدايقلا هلا نر 0

 . ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ

 : كسانم نم هب ماق امو . غالبلا ةجحل ج.ورخلا

 ناك امنإ اهلبق سانلا جح نم ناك امو «ةعساتلا ةنسلا يف ضرف جحلا نإ ميقلا نبا لوقي - ٠"

 | الإ جحلا ىلع اريمأ ملسو هيلع يلاعت هللا ىلص ىبنلا لسري مل كلذلو «برعلا دنع تناك يتلا ةداعلا يلع

 ١ ملو ركب ابأ لسرأف' «ةيلهاجلا ةداع يلع نوجحي اوناك نيكرشملا نأل ؛ ماعلا اذه جحي ملو «ةعساتلا ةنسلا يف

 برقلا نم نيكرشملا عنمب تعنم الو ؛ةيلهاجلا رومألا هذهل رارقإ هتوكس ىف نوكي ال يتح ؛هسفنب بهذي

 . هسفنب هترمإ يلوتو جحلاب ملسو هيلع يلاعت هللا يلص ماق «مارحلا دجسملا نم
 كيا ملا اال م ا ل ااا ا ااا
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 ىذ نم نيقب تسل مارحلا دجسملا رطش ههجو امميم ةرونملا ةنيدملا نم جورخلا مزتعا دقو
 هللا يلص هللا لوسر عم جحلا نوديري اومدقف - اهلوح امو ةرونملا ةنيدملا يف جحلا ىلع نلعأ مزع امو ةدعقلا
 نيب نم اوناكف نوصحي ال «ريثك قلخ قيرطلا يف هافاو «ةيبرعلا دالبلا يف ربخلا عاش املو ؛ملسو هيلع يلاعت

 . رصبلا ةيؤر ردق ىلع هلامش نعو هنيمي نعو ؛هيدي

 ةنيدملا نم هوبحص نيذلا بطخو هيلإ انرشأ ىذلا خيراتلا يف اراهن ةرونملا ةئيدملا لوح نمب جرخ
 مهدعبأو ءجحلا كسانم هملع دفو ؛هقيرط ىف وهو «هيلع دفو املك ناكو ءجحلا كسانم مهملعو ةرونمل

 . ايارع فاوطلاك مارحلا هللا تيب يف اهنوذختي نوكرشملا ناك يتلا ةيلهاجلا اياقب نع

 عون لك يف مزلي امو مارحإلا عاونأ مهل نيبو ءجحلا تيقاومو «مارحإلا نوكي فيك مهل نيبو
 «جحلا ءادأ دعب رحنلا موي الإ للحتي الو ؛ يدهلا قوسي نأ هيلعف ةرمعلاو جحلاب مرحأ نم نأ مهل نيبف

 نيب يعسلا دعب رحنب للحتي نأ هلف يدهلا قسي ملو ةرمعلا يون نمو «رحنلا موي يدهلا رحنب للحتيف
 رجحلا ةدحاو لك ءادتبا يف ملتسيو «ةلورهلا اهنم ثالث يف بجي ءاعبس فلاب فاوطلاو «ةورملاو افصلا

 لوقي نأب مارحإلا دعب يبلي هنأو «نيرضخألا نيليملا نيب لمري ةورملاو افصلا نيب اعبس يعسلا ىفو
 . كيبل كل كيرش ال كلملاو ءكل ةمعنلاو دمحلا نإ ءكيبل كل كيرش ال كيبل «كيبل مهللا كيبل

 تاقيم ةفيلحلا يذ نم مرحأ نأ دعب نم المع اهايإ مهارأو ءالوق كسانمل هذه ملع نأ دعب مث
 : امرحم الإ اهيلع رمي الو اهلبق وأ اهدنع مرحي هنأو ءاهلك تيقاوملا مهملعو «ةرونم ا ةنيدملا

 جحلاب ءهعم نم ضعب لهأو «ةرمعلاو جحلاب ةمارحإ دعب ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا لهأو
 انراق ناك هنأ ةرمعلاو جحلاب هلالهإ نم سانلا ضعب مهف دقو ؛طقف ةرمعلابو ؛هيف لخدت ةرمعلا نال ؛طقف

 لهأ نمو( هتجح يف ةرمعلا وني مل يأ أدرفم ناك جحلاب لهأ نمو يدهلا قاس هنأل امهنيب اعماج ىأ

 يدهلا حبذيو ءجحلا يوني مث ءاهنم للحتي مث اهيدؤيو «ةرمعلاب لهي « عتمتملا هنأل . عتمتم هنإف طقف ةرمعلاب

 : ىلاعت هللا لوق يهو «ةدحاو ةرابع يف عتمتلا نيبو هنيب عمجف اعتمت نارقلا نآرقلا يمس دقو ءرحنلا موي
 دجي مل نمف « يدهلا نم رسيتسا امف جحلا يلإ ةرمعلاب عئمت نمف متنمأ اذإفا
 نكي مل نم كلذ «ةلماك ةرشع كلت متعجر اذإ ةعبسو ؛جحلا يف مايأ ةثالث مايصف

 .« باقعلا ديدش هللا نأ اوملعاو «ٌهللا اوقتاو ءمارحلا دجسملا يرضاح هلهأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأو انارق ناك ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هجح نأ يلع رفاضنت تاياورلا نو
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 ملسو هبلع هللا نيببنلا متاخ
 ددتدتحُن

 9 6 . هسوو ف مسا

 يتيح ح حاحا ا ا ا طاطا



 مث تافرعب فوقولاو فاوطلاو ييسلا نم اهلك يدؤت يتح ,جحلا كسانم يف ميرحتلاب كاسمتسالاو

 للحتلا ةصخر هيفف نيرمألا دحأ يف ةصخر هيف عتمتلاو ؛ را رقص اجب يتلا حز بالا نقتل

 راتخاف « يدهلاب مازتلالا مدع نم ةصحخر هيف هعم ةرمع ريغ نم هدارفإب جحلاو ,هل مارحإلا مث ؛ جحلا لبق

 نم يدهلا قوس هيف نألو ءايناث المع ةرمعلا ميلعت هيف نألو ءالوأ هيف ةلوهس ال «نأل «نارقلا يلاعتو هناحبس

 ؛اميلعت هلك كلذ ناك « هتلما: ر ماتس نم انا ىو ةدارللا عضو للف« يف ةدازم عيوب هراعشإو «جحلا لوأ

 . ميلعتلا لامك هيف نارقلا ناكف ءاعتمتم مرحأوأ ءادرفم جحلاب مرحأ دق ناك ول ايلمع كلذ ملعيل ناك امو

 ريغ نم «سانلل صخر دقف جحلا ىف اكسن نارقلا هسفنل راتخا ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هنأ عمو

 نارقلا لاح يف طرتشا هنكلو.دارفإلاوأ« ؛عتمتلاوأ «نارقلا .ةثالثلا كاسنألا نيب اوراتخي نأ ىف لضفأ اهيأ نايي

 .رحنلا موي يدهلا عتمتلا ىفو ؛ىدهلا قوس

 نينمؤوملا مأ ضيحلا باصأ نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص يبنلا بكر ريس ءانثأ ىف ثدح دقو

 تب اعلا تدلوو «فوطتو ؛مارحلا دجسملا لخدت الأ يَ اهجح 9 رارمتسالاب اهرمأف (ةشئاع

 يضر ةشئاع رمأ امك « ءاهمارحإل لستغت نأ اهرمأ دقو « ءركب ىبأ نب دمحم هدلو ركب يبأ جوز سيمع

 . اهيبأ نعو اهنع هللا

 وهو «هلمع نم نوملعتي هءارو نوملسملاو «هتجحل ملسو هيلع يلاعت هللا ىلص هللا لوسر يضم

 ا يالا فا ل يكاد (ىبلي

 . لح يف نونوكي نم مهريغ ديص اولكأي نأ نيمرحملل حابأ نكلو

بأ هبحاصل لاقف نافسع ىداوبو «ضرأ نم هب رم اميف ربعلا نيبي ناك ؛هريس ءانثأ ىفو
 بأ اي ءركب ي

 . « حلاصو دوه هبرم دقل ٠١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف ؛نافسع يداو : لاق ؟ اذه داو يأ ركب

 نيب عمج انراق ناك ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا نأ تبثي ةحجارلا تاياورلا نمو - ١

 نميلا نم يلع هيلإ ءاج او ؛ ةنذب نيتسو اثالث ناكو يدهلا قاس لقو «دحأو لالهإ ىف ةرمعلاو جحلا

 . اهرعشأو ةندبلا دلق دقو . هندب يف هكرشأ

 ناك نم مهنم ناك اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ تلاق لب« «نينراق هعم نم نكي مل نكلو

 ةبيش ىبأ نبا يور دف «عتمت نم مهنمو« جحلاب درفأ نم مهنمو ملسو هيلع يلاعت هللا لص لوسرلاك انراق

 ا لل للا ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص هللا لوسر عم انجرخ تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نأ
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 لهأ ناك نمف «ةدرفم ةرمعب لهأ نم انمو «درفم جحب لهأ نم انمو ؛ةجحو ةرمعب لهأ نم انمف «عاونأ
 ةدرفم ةرمعب لهأ نمو «جحلا كسانم يضقي يتح ؛هنم مرح امه ئش نم للحي مل ءاعم ةرمعو جحب
 : نيرمأ يلع لدي اذه نإو . اجح لبقتسي يتح ؛هنم مرح ام لح ةورملاو افصلابو «تيبلاب فاطف

 هنأل «نارقلا يلإ اعيمج سانلا عددي ملو ءانراق ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص يبنلا نأ: امهدحأ
 وهل زاجأف «ةليوط ةدم جحلا تامرحم ميرخخ لمتحي ال نمو « يدهلا عيطتسي ال نم مهيف نوكي امبر
 نيمي مل لب ءاهنم دحاو نع هني ملو «كسنلا هذه نم عون لك مزلي ام مهل نيبو ؛دارفإلاو نارقلاو عتمتلا
 نم مهفي امبرو ؛هلوق نم ال ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا رايتخا نم فرعي لضفألا ناك نإو ءاهلضفأ
 . اهيف ةاواسملا ةلضافم ريغ نم رييختلا

 نوكي يدهلا يلع ةردقلا م دع وأ ؛فعضلا لاح يفف «هلاح يف هلضف هل الك نأ قحلا نإ
 راتخا الإ نيرمأ نيب ريخ امق ءرسبألاراخي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص يبنلا نأل ,لضفألا ره ءرسيألا
 . امثإ نكي مل ام ءامهرسيأ

 مارحلا تييبلا ولخي ال يتح « ينوأدافإلا نوكي نأ هعبت دق نع هللا يضر نامشعو رمع يأ دقو
 "يو رهشأ يف جحلاو ةرمعلا عامتجا عاش اذإ هنأل ءماعلا لوط هيدصاق نم
 ا تسلا رنا يرغول

 ةنسو يلاعت هللا باتكب لمعي نأ هتعيابم دنع دهعت دق هنأل ؛هنع هللا يضر نامثع كلذ عبت دق
 ةنس نم ناك جحلا يف دارفإلا رايتخاو ءرمعو ركب يب نيخيشلا ةنسو ؛ ؛ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هلوسر
 بلاط ىبأ نب ىلعو صاقو يبأ نب دعسك ةباحصلا نم ريثك كلذ يلع هرقي ملو «هنع هللا يضر رمع
 . اهنع يلاعت هللا يضر ةشئاعو ؛ ,سابع نب هللا دبعو

 هللا يلص هللا لوسر باحصأ نم الم يف ناكو لاق ةيواعم نأ دمحأ مامإلاو دواد وبأ يور دقو
 رومنلا دولج نع يهن ملسو هيلع يلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ نوملعُأ للاب مكدشنأ: ملسو هيلع يلاعت
 سابل نع يهن ملسو هيلع يلاعت هللا يلص هللا لوسر نأ نوملعتو : لاق ؛معن مهللا اولاق ؟ اهيلع بكري نأ
 مهللا اولاق ؟ ةضفلاو بهذلا يناوأ ىف برشلا نع يهن هنأ نوملعنأ لاق ؛معن مهللأ: :اولاق ءاعطقم الإ بهذلا
 اهنإ هللاوف لاق ١.6 ال مهللا اولاق ( جحلاو ة ةرمعلا نيب عمجلا يأ ) ةعتملا نع ىهن هنأ نوملعتو) : لاقء معن
 . ( نهعل

 ؛هأر يذلا يعامتجالا دصقملل «رمعل اعابتا نامثع هيلع راس ام عبنا ةيواعم نأ ىلع لدي اذه نإو
 هيلع يلاعت هللا يلص يبنلا يهنل نامشع م نيرا رق لامر هلال مدربا يرانا ةراس لإ
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 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا مئاخ

 يتيح احح حا ااا ااماعلاملا
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 نأ اصوصخخو ( دارفإلاو عتمتلاو نارقلا ١ ةثالثلا كاسنألا نم عون نع يهن ال نأ - ةقيقحلاو . ملسو

 نيب هتناكم نكت امهم دحأل ناك امو ؛ نووج + رضوا اب اي م

 هيف هفلاخخو «هانركذ يذلا يعامتجالا ىنملا اذهل دارفإلا ا هللا ىضر رمع دك
 . هقفاوي مل هللا دبع هنبا نِإ يتح ؛ةباحصلا نم نوريثك

 يفو همامأ عتمتلا نلعأو اديدش ادر عتمتلا نع هيهن درو ؛هنع يلاعت هللا ىضر نامثع يلع فلاخو

 . ةباحصلا نم عمج ةرضح

 نيب جحلا رهشأ يف عمجلا درجم وأ «نارقلاب عتمتلا يري ناك رمع نب هللا دبع نأ يور دقل
 :يقتلا يباحصلا لاقف ( جحلا عم يأ ٠ ةرمعلا نع يهن كابأ نإ لئاق لاقف اعتمتم وأ انراق جحلاو ةرمعلا

 هضراعي ناك نمل سابع نبإ لاق دقلو !؟ يبأ رمأ مأعبتي نأ قحأ ملسو هيلع يلع هللا يلص هللا لوسررمأ

 هللا لوسر لاق مكل لوقأ. ءامسلا نم ةراجح مكيلع لزني نأ كشوي ١ رمع لمعب عتمتلاو نارقلا يف

 . ( رمعو ركب وبأ لاق : ل
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 اه ركذ ىتلا ةيعدالاو .اهلزن ىنلا نكامألا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 دعب ةمركملا ةكم يلإ قيرطلا ىف راسو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص هللا لوسر ضهن - 5

 .حبصلا اهب يلصو يوط يذب لزن يتح هقيرط يف راسو انراق يأ «جحلاو ةرمعلاب ةفيلحلا يذ نم هلالهإ
 راس مث «نوجحلا ىلع فرشت يتلا ايلعلا ةينثلا نم اهلخدف ةمركملا ةكم ىلإ ضهنو ؛هموي نم ؛ لستغا مث

 . (ةباهمو اميظعتو افيرشت اذه كتيب دز مهللا :١ لاقو «ةفيرشلا ةبعكلا لبقتساو مارحلا دجسملا لخخد يتح

 انيح ؛مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا» : ءاعدلا اذه لوقي مارحلا تيبلا هتيؤر دنع ناك هنأ يوريو
 . (ةباهمو اميركتو اميظعتو افيرشت تيبلا اذه دز مهللا ءمالسلاب انبر

 املو ؛هراسي نع ةيبنلا لعجو ؛ هنيمي نع ذخأ مث ؛هملتسا دوسألا رجحلا يذاح الو ؛فاط دقلو

 ٠١ ىرخأ ةرم هملتساف دوسالا رجحلا ىلإ لبقأ «هتالص نم غرف املف . تيبلا نيبو

 رئاعش نمةورملاو افصلا نإ ) : ىلاعت هلوق أرقو ,هلباقي يذلا بابلا نم افصلا يلإ هنا مث
 . ( ةرقبلا) «امهب فوطي نأ هيلع حانج الف ءرمتعا وأ تيبلا جح نمف هللا

 درفأ نم لثم لعفو «للحتي ملف «همارحإب اكسمم ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص رمتسا «يعسلا دعب
 يون يتح ءاللحتم رمتساو «للخت هنإف طقف ةرمعلاب الهم ناكوءجحلا يلإ ةرمعلاب عتمت نم امأ ,جحلاب

 هعم اوناك نيذلاو 'رحنلا موي لل يتح ؛همارحإ ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص هللا لوسر رمتسا

 يذ نم نماثلا مويلا وهو ةيورتلا موي ناك اذإ يتح اهفاوط دعب اول ةرمعلاب اولهأ دقو « يدهلا اوقوسي ملو
 . رحنلا موي اوللخم يتح ؛مارحإ ىف اوراصو ؛ جحلاب اولهأ ةجحلا

 . ادحأ هني مل ملسو هيلع يلاعت هللا يلص يبنلاو ءربكي ناك نم مهنمو « يبلي

 عمج امهنيب عمجو رصعلاو رهظلا ةالص ينم يف نيملسملاب مالسلاو ةالصلا هيلع يلص لقو

 . ةفرع ىلإ كلذ دعب نم راس دقو ءرهظلا تقو يف ميدقت
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 أرجوك تبوح وتس تتوب نتن يوب نكي نحيت زج دوج وجورج وجورج جوج بج جن نحو حوزج روت زج جو وح تجوب وج وحد وج وج جوج جا حج جحا حج حج حوج نحو حو وجورج حو حرج ب جوج ئويوحو و وص بوب جا وح حج حو حج وج وحج جونو



 سمشلا تلاز اذإ يتح اهب لزنف تافرع يقرش ىف يهو «ةرمنب ةبق هل تبرض :ميِقلا نبا لوقيو
 ةميظع ةبطخ هتلحار يلع وهو سانلا بطخف « يداولا نطب ىّنأ يتح راس مث تلحرف ءاوصقلا هتقانب رمأ

 للملا تقفتا ىتلا تامرحلا ميرخم اهيف ررقو «ةيلهاجلاو كرشلا دعاوق اهيف مدهو ؛مالسإلا دعاوق اهيف ررق
 ابر اهيف عضوو ؛هيمدق تحن ةيلهاجلا رومأ اهيف عضوو «ضارعألاو لاومألاو ءامدلا يهو ءاهميرخم ىلع
 قزرلا نهل بجاولا نأو «نهيلعو نهل يذلا قحلا ركذو ءاريخ ءاسنلاب مهاصوأو ؛هلطبأو هلك ةيلهاجلا
 هركي نم نهتويب ىلإ نلخدأ اذإ نهبرض جاوزألل حابأو ءريدقتب كلذ ردقي ملو «فورعملاب ةوسكلاو
 مث «هب نيمصتعم اوماد ام اولضي نل مهنأ ربخأو ؛هّللا باتكب ماصتعالاب اهيف ةمألا يصوأو « نهجاوزأ
 ( تيدأ و تغلب دق كنأ دهشن اولاقف «نودهشي اذامبو «نولوقي ذامب مهقطنتساو ؛هنع نولوئسم مهنأ مهربخأ

 . مهبئاغ مهدهاش غلبي نأ ءءامسلا ىلإ هعبصأ عفرف ءتحصنو

 : لاق دقف «ةريسلا يف قاحسإ نبا صنلا ركذ دقو «صنلا

 مهملعأو «مهكسانم سانلا ىرأف ؛هتجح ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىضم ١

 : لاق مث هيلع ىنثأو ىلاعت هللا دمحف

 . ادبأ فقوملا اذه ىف اذه ىماع دعب مكاقلأ ال ىلعل ىردأ ال ىنإف «ىلوق اوعمسا سانلا اهيأ

 مكر هش ةمرحكو ءاذه مكموي ةمرحك مكبر اوقلت نأ ىل مارح مكلاومأو مكءامد نإ سانلا اهيأ
 نم ىلإ لا هذنع تناك نمف «تغلب دقو «مكلامعأ نع مكلأسيف «مكبر نوقلتس مكنإو ءاذه

 ظ . اهيلع هنمتثا

 هنأ ىلاعت هللا ىضق «نوملظت الو نوملظت ال ءمكلاومأ سوؤر مكل نكلو «عوضوم ابر لك دإو

 . هلك عوضوم بلطملا دبع نب سابعلا ىمع ابر نإو ءابر ال

 . ةيلهاجلا ءامد نم هب أدبأ ام لوأ وهف «ليذه هلتقف ثيل ىنب ىف اعضرتسم ناكو «بلطملا دبع

 كلذ ىوس اميف عطي نإ هنكلو ءادبأ هذه مكضرأب دبعي نأ سكي دق ناطيشلا نإف «سانلا اهيأ دعب امأ
 : مكنيد ىلع هورذحاف «مكلامعأ نم نورقخ امم هب ىضر دقف

 كن م م م ل

 اب وول ١ ٌّ ِ ا .؟ ا
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 اوئطاويل ءاماع هنومرحيو ءاماع هنولحي اورفك نيذلا هب لضي رفكلا ىف ةدايز ءيسنلا امنإ ءسانلا اهيأ
 هللا قلخخ موي هتئيهك رادتسا دق نامزلا نإو هللا لحأ ام اومرحيو ؛هّللا مرح ام اولحيف ' هللا مرح ام ةدع
 تايلاوتم ةثالث «مرح ةعبرأ اهنم هللا باتك ىف ارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإو ؛«ضرألاو تاومسلا

 . نابعشو ىدامج نيب ىذلا رضم بجرو

 "7كوب الأ نهيلع مكل ءاقح مكيلع نهلو ءاقح مكئاسن ىلع مكل نإف «سانلا اهيأ دعب امأ ”
 ىف نهورجهت نأ مكل نذأ دق هللا نإف نلعف نإف ةنيبم ةشحافب نينأي الأ نهيلعو هنوهركت ادجأ مكشرف
 ءاسنلاب اوصوتساو ؛فورعملاب نهتوسكو نهقزر نهلف نيهتنا نإف حربم ريغ ابرض نهوبرضتو ؛عجاضملا
 نهجورف متالحتساو «نهومتذخأ امنإ مكنإو ءائيش نهسفنأل نكلمي ال ءناوع مكدنع نهنإف ءاريخ
 اولضت نلف هب متمصعتسا نإ ام مكيف تكرت دقو ءتغلب دق ىنإف «ىلوق سانلا اهيأ اولقعاف ءهللا ةملكب
 . هيبن ةنسو هللا باتك ءانيب ارمأ ءادبأ

 لحي الف «ةوخإ نيملسملا نإو ءملسملا وخأ ملسملا نأ نملعت هولقعاو ىلوق اوعمسا سانلا اهيأ
 . تغلب له مهللا . مكسفنأ نملظت الف ؛هنم سفن بيط نع هاطعأ ام الإ هيخأ نم ءيرمال

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف .. معن مهللا : اولاق سانلا نأ ىل ركذ :١ قاحسإ نبا لوقيو
 . « دهشا مهللا :ملسو

 . ةبطخلاب ناةةلعتي نيرخآ نيرمأ ىلإ هبن انهو

 ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلع لوسرلا ةبحصب اودعسيل ةيبرعلا ةريزجلا نم جف لك نم سلنل ءاج دقق
1 

 وهو ؛ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا توص اعيمج سانلا عمسي نأ نكمملا نم نكي مل كلذلو
 : قاحسإ نبا لاق «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقي امب سانلل خرصي خراص هراوجب ناكف ؛ملكتي

 فلخ نب ةيمأ نب ةعيبر وه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقب سانلا ىف خرصي ىذلا لجرلا ناك
 اذه رهش ىأ نوردت له : لوقي هللا لوسر نإ «سانلا اهيأ اي لقا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لوقي
 ٠ (.. مارحلا رهشلا نولوقيف

 5 مهلوخد نوديرت ال نم مكتويب نلخدي اهانعم ()

 0 ا م ا يا يي يي ل بلئمملا
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 ىصاقلا عمسيل «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق امب قطني خراصلا كلذ ناك اذكهو

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةرضح نم ديعبلاو بيرقلاو « ىنادلاو

 نمو ةلوبقم ةقثلا ةدايزو ةعماجلا ةبطخلا ٠ نم انيور امع ةدايز تاقثلا ضعب نع ىور هنإ : امهينأ

 " ممو ةيلع ىلاعت هللا ىلص هلق كلو «ملسو يلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوق تيور ىتلا تادايزلا

 رهاعللو شارفلل دلولاو «ثراول ةيصو زوجي ال هنإو ءهقح قح ىذ لكل ىدأ دق هللا نإ ءسانلا اهيأ

 هللا لبقي ال نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هّللا ةنعل هيلعف هيلاوم ريغ ىلوت وأ ؛هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نمف ءرجحلا

 ءاهبورغ مكحتساو «سمشلا تبرغ امل ةعماجلا هتبطخ ىقلأو تافرعب فقو نأ دعب - 71
 ىلع هيلإ فدرأو ؛اهيلإ ةفرع نم ضافأف ةفلدزملا ىلإ هما - ةرفصلا تبهذ ثيحب ؛ميقلا نبا لاق امك
 ريسي لعج مث 2١7 عاضيإلاب سيلربلا نإف 'ةنيكسلاب مكيلع سانلا اهيأ :٠ لوقي وهو «ديز نب ةماسأ هتقان
 ا . (ردحناوأ ءالع املك ةيبلتلا نع عطقني ال اذه هريسم ىف ناكو قنعلا

 . نيتماقإو ءدحاو ناذأب ءريخأت عمج امهنيب عمجف ءاشعلا تقو ىف ءاشعلاو برغملا ىلص دقو

 دعب الإ رامجلا اومري الأ هعم نم رمأ ىنم ىلإ هج املو «مان نأ دعب ىنم ىلإ كلذ دعب نم راس مث
 ٠ سمشلا عولط

 ناك دقو ؛مارحإلا نم للخت مث ءرحن مث رامجلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىمر دقو
 ىلاعت هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع رحن مث ؛ىنمب رحنلا ىف نيتسو اثالث اهنم هديب رحن «ةريثك ندب هعم

 . نيكاسملا ىف اهدولجو اهموحلب قدصتي نأ هرمأو «ىقابلا هنع

 مالسلاو ةالصلا هيلع همالك لكو «ةغيلب ةميظع ةبطخ ىنم ىف بطخ هنأ ميقلا نبا ركذ دقو
 ةكم ةمرحو «ىلاعت هللا دنع هلضفو «رحنلا موي ةمرحب اهيف مهملعأ « ةبطخلا هذه ىف ميقلا نبا لاقو «غيلب
 ارذخأي نأ سانلا رمأو ؛ ىلاعت هللا باتكب مهداق نمل ؛ةعاطلاو عمسلاب رمأو دالبلا عيمج ىلع ةمركملا
 ١ راصنألاو نيرجاهملا لزنأو ' ؛مهكسانم مهملعو ءاذه ىماع دعب جحأ ال ىلعل : لاقو ( هنع مهكسانم

 ا ا ا لا و

 0 ا اييغراصللا

 )١( ءاطبإلاو عارسإلا نيب ريسملا وهو ؛عارسإلاب سيل ىأ .
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 مكرمأ اذ اوعيطأو «مكرهش اوموصو ؛مكسمخ اولصو مكبر اودبعا :١ تلق هتبطخ ىف لاقو
 . سانلا ذئئيح عدوو (مكبر ةنج اولخدت

 عادرلا يطخ اهنإ «تافرع ىف تيقلأ ىتلا تسيل عادولا ةبطخ نأ اذه ميقلا نبا مالك نم مهفيو
 .اييفركذ 1 هيلع 1 هللا 8 بن نأل 5 ها ىلا َّس 0 هنأل هذه ىه

 70 ااا ويعم
 ظ .جحلا نم نكرلا وهو «ةرايزلا فاوط وهو «ةضافإلا فاوط فاطف ؛مارحلا

 دجسم ىلت ىتلا ىلوألاب ادتباف ءرامجلا ىمر لاوزلا دعبو «ىنم ىلإ داع مث ؛مزمز نم برشو

 . رحنلا موي ىلت ىتلا ةثالثلا «قيرشتتلا مايأ ىف كلذ رركتو

 باستحاب بطخلا ةثلاث ىهو «ىنم ىف ةيناث ةبطخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بطخ دقو
 ظ : ةبطخلا هذه ىف ميقلا نبا لوقيو «ةفرع ةبطخ

 «تمدقت دقو «رحنلا موي ةبطخ «نيتبطخ ىنمب سانلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بطخ
 هللا ارلاق ءاذه رهش ىأ نوردت لهو ١ :اهيف لاق ءرحنلا مري ىناث لبق قيرشتل مايأ طساوأ ىف ةيناثلا ةيطخلاو
 مكلاومأو مكءامد نإ الأ ءاذه دعب مكاقلأ ال ىلعل ىردأ ال ىنإ لاق مث «مارحلا رهشلا اذه لاق ملعأ هلوسرو
 ؛مكلامعأ نع مكلأسيف مكبر اوقلت ىتح اذه مكدلب ىف اذه مكموي ةمرحك مارح مكيلع مكضارعأو

 . « تغلب لهالأ ءمكاصقأ مكاندأ غلبيلف الأ

 ىتمعت مكيلع تحهمتأو مكنيد مكل تلمكأ ننام ةيآ 07 تلزن هنأ 0

 ىف ةراع سانلا تيأرو *حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ 7 ةروس ىنمب ع ا رو
 . «اباوت ناك هنإ هرفغتساو كبر دمحب حبسف *اجاوفأ هللا نيد

 هللا لوسرل ةريخخألاو ىلوألا ةجحلا ىهو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جح ىهتنا دقل

 امو «ناثوأ نم ةفيرشلا ةبعكلا طوحي ناك امل ةمركملا ةكم ىف اهلبق جحي ملف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 امك انارق ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جح نأ ظحاليو «كلذ نم ةيلهاجلا لهأ هلعفي ناك
 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأل لضفأ ناك نإو «هريغ نم لضفأ هنأ سانلل ركذي ملو ؛ 0

 هاني اي يا ايي ا ل ل ل ل

 ملسو ةنلع هللا لس قييقلاهتاخ 5-5
 9 و . مو وهو م

 0111 1 110“ “011000000خ00-خ0خخ0خ00000000ؤؤؤؤؤؤ.0,ل))١()٠((٠ل اال

 لنرتو ووو ووو ووو وتو سور وتو بوح حرر حوحو جوج و وج جحد سس نب سس ىو وج وع سى توج رج وج سوح ب وح و وح وب جس جاو ساو سدو وج سجس سوح جوج و وج و سو وج وش حج نو ب سو ىو و وحرك سوا
 ك7



 ؛مهيلع لهسأ نوكي ام ةثالثلا جحلا عاونأ نم نوراتخي ارارحأ سانلا كرت كلذ عم هنأو ءهراتخا دق ملسو هيلع

 نمو ؛عتمتلا راتخا دقف ءايده قسي مل «ةرمعلاب لهأو قسي مل نمو ءدارأ نإ نارقلا راتخي ايده قاس نمف

 . ايده قوسي الو هراتخا دقف ءءادتبا جحلاب لهأ

 راتخا نم مهنم هتجح ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اوبحص نيذلا نوملسملا ناك دقو

 الو «هعيطتسي أم راتخي ماد ام جرح الو ءجحلاب لالهإلا راتخا نم مهنمو ؛عتمتلا راتخا نم مهنمو «نارقلا ظ

 ظ . هيلع قشي

 مزلي فيكو ءامازلإ كلذ نكي مل ,هتفالخ ىف دارفإلا نيملسملل راتخا رمع نأ نم ىوري امو
 اباقع عضو هنأ هنع فرعي ملو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرو هللا هب مهمزلأ ام ريغب نيملسملا نمؤم

 . هراوز نم مارحلا تيبلا ولخي الأوهو ءههجو هل ىأر وهو

 : ةقردعغ هف ملسو هيلع هلاهت هللا هلحص هواعد

 ةفايض ىف هنأل ؛هجح ىف ءاعدلا ريثك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك دقل - 6

 . مارحلا رهشلا ىفو ةفرع ىف وعديو «هيعس ىفو ؛هفاوط ىف وعدي ناكو ؛جحلاو ةرمعلاب لهأ

 ةفرع ىلع واعد ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ هنع هللا ىضر ىلع نع ىور دقلو

 هب بهت ام رش نم كب ذوعأ ىنإ مهللا ءرمألا تاتشو ءردصلا ةسوسوو ربقلا باذع نم كب ذوعأ «ىتامو

 .حيرلا

 يي يب ل م ل

 نأ ةفرع موي ىناعد هنإ) : ىلع لاقف اضيأ اعد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىلع نع ىورو

 ىف لعجا مهللا ءريدق ءيش لك ىلع وهو ءدمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لوقأ

 | كب ذوعأ ىنإ مهللا ىرمأ ىل رسيو ىردص ىل حرشا مهللا ارون ىبلق ىفو ءارون ىعمس ىفو ارون ىرصب
 ام رشو «راهنلا ىف جلي ام رشو «ليللا ىف جلي ام رشو «ربقلا ةنتف رشو ءرمألا تاتشو ردصلا ساوسو نم
 . (رهدلا قئاوب رشو «حايرلا هب بهت

 ل ل اا 001

 يحجب - !انلا .
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 17/2 وو حت ثارت وا زكى وت حا وج وج تتاح ترو وت ينج يس تح يتلا دت نت زوج تل وبحوج عر

 دوو

 راو ووو ناو و و وحج جو حوجو



 . عادولا ةجح ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هب اعد اميف ناك هنأ سابع نبا نع ىورو
 نم ءيش كيلع ىفخي الو (ىتينالعو ىرس ملعتو «ىناكم ىرتو «ىمالك عمست كنإ مهللا

 لهنبأو «نيكسملا ةلأسم كلأسأ «هبنذب فرتعملا «قفشملا لجولا ءريجتسملا ثيغتسملا ريقفلا سئابلا انأ «ىرمأ
 كل لذو «هتربع كل تضافو ؛هتبقر كل تعضخ نم ؛ريرضلا فئاخلا ءاعد كوعدأو ؛«ليلذلا لاهتبا

 . (نيلوثسملا ريخ اي ءاميحر افوؤر ىب نكو ءايقش بر كئاعدب ىنلعجت ال مهللا «هفنأ كل مغرو ؛هدسج
 4/7 يلعن لا ىلع الل لربي ناتبإا لاق سابع نبا نع هدنسس ىف ىسلابطلا دواد وبأ ىورو

 مهضعب ملظ الإ تلعف دق ىنأ هيلإ ىحوأف ءاعدلا رثكأف ؛ةمحرلاو ةرفغملاب همأل ةفرع ةيشع اعد ملسو

 ار مولعلا اذه بيتنأ ىلعرداق كن برا, :لاقف ءاهترفغ دقف مهنيبو ىنيب اميف مهبونذ امأو ءاضعب

 . ةيشعلا كلت بجي ملف .ملاظلا اذهل رفغتو . هتملظم نم
 ىفو «تيور دقو ءاهانعم ىف ةيماس ىهو « ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةيعدأ نع رابخأ هذه

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ثيدحلا لاجر دنع فعض اهلاجر ضعب

 ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةدوعلا
 ,جحلا كسانم ىدأ نأ دعب ةرونملا ةنيدملا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر داع - 5

 ىلع نم ةاكشلا ىوكش هلصو ؛ةفحجلا نم بيرق وهو مخ ريدغ دنع هتدوع ءانثأ ىفو ؛سانلل اهنيبر
 . ةنجلا ىف ههجو هللا مرك

 ناكو ةميظع ةبطخ «ةجحلا ىذ نم رشع نماثلا مويلا ىف بطخ هنإ ريثك نبا ظفاحلا لوقيو
 هتئامأو هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع لدع نم ركذو«ةريثك ءايشأ اهيف نيبف كانه ةرجش تح مخ ريدغب

 . هنع سانلا نم نيريثك سوفن نم ةريثك سوفن ىف ناك ام هب حازأ ام هيلإ هبرقو

 ىف زبلا للح عيزوتو ؛ةقدصلا لبإ بوكر عنم ىف هتدش نم ايلع نوكشي نميلا لهأ لبقأ دقل
 . مهنماهعزنو  هتبيغ

 ههجو هللا مرك ىلع كلسم ىلع هيف قفاو ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةبطخ ىف ءاجف
 . ىكشي نأ نم هللا تاذ ىف ىشخأل هنإ هللاوف ءايلع وكشت ال «سانلا اهيأ : لاقف «ةنجلا ىف

 نع هماقأف «ىلع ديب ذخأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ةحيحصلا تاياورلا ضعب ىفو
 نم لاو مهللاءهالوم انأ ىلوم اذه نإف لاق لارا هضودروبرا لكوب يللا تلا لاقو «هنيمي
 . هاداع 28 داعو ؛هالاو

 ملسو هبلع هللا يلح نيببنلا مئاخ ,/ لب 7 احح
 ني ااا ااا الاطلا

 11 10000 ز ز ز



 ( ةنمؤمو نمؤم لك ىلوم تيسمأو تحبصأ كل ائينه ٠ : هل لاقف ءايلع باطخلا نب رمع ىقلف

 ٠ هاداع نم داعو ءهالاو نم لاو مهللا هالوم ىلعف هالوم تنك نم ثيدح ىور دقو

 . ةحيحص قرطب دمحأ مامإلاو عبرألا نئسلا باحصأ هاور

 اميف كلذ انيب دقو « ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ىلوأ نوكي نأ اح ناكف

 ىضتقت ةفالخلاف ءرمعو ركب ىبأ نيخيشلا نم ةفالخلاب ىلوأ هنأ ىلع لدي ال هتحص عم هنأ انيبو ءىضم

 ءاهلك تسيل نكلو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةبحم اهضعب نوكي نأ حصي ؛ةريثك رومأ ىلإ رظنلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو . ةفالخلل الهأ سيل هريغ لعجم ال ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةبحمف

 مامستلا دعب عادوسلا

 تيضرو ؛ىتمعن ثممتأو ؛مكنيد مكل تلمكأ مويلا» : ىلاعت هلوق لزن - 5

 املف ؛ةعمجلا موي ةفرعب نوفقاو نوملسملاو ناك اهلوزن نإ ؛حاحصلا ىف ةاورلا لاق «انيد مالسإلا مكل

 هللا لوسر عادو وه ناصقنلاو ءناصقنلا الإ لامكلا دعب ام لاق ؟ كيكيي ام هل ليقف ىكب رمع اهعمس

 ىلص ىبنلا نأ . ةذفانلا هتريصبو كردملا هلقعب هنع هللا ىضر مهف هنأكو ءايندلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 رذنأو غلبو هبجاو ىدأ دقو هبر ىلإ بهذي نأ الإ قبب ملف ءاهغلب ذإ هنأو «هبر ةلاسر غلب ملسو هيلع ىلاعت هللا

 . ميركلا نآرقلا ملعو ؛ةعيرشلا ملع سانلا ملعو رشبو

 ال ىلعل :جحلا ىف هبطحخ ىف ناكف عادولا نآ دق هنأ هبر ملعب ملع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأو

 . اذه ىماع دعب مكاقلأ

 سانلا تيأرو *حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ ) : رصنلا ةروس قيرشتلا مايأ طسو لزن دقلو

 لوسر نإ اولاقو «اباوت ناك هنإ هرفغتساو كبر دمحب حبسف *اجاوفأ هللا نيد ىف نولخدي
 ةباحصلا نم عمج ةرضح ىف سابع نبا رسف دقو عادولا هنإ فرع دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 ضرتعي ملو ؛هنع هللا ىضر رمع هيلع قفاوو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لجأ ىلع لدت ةروسلا نأ
 . ةقرافملا ناوأ نأ دقف مالسالا معو ءرصنلا مت اذإ هنأل ننظتلا وُأ ةراشإلا قيرطب كلذو «دحأ هيلع

 لجأل هتايحو هثعبم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىلع لدت ميركلا نآرقلا تايآ نإو

 . هرشبل ديرولا لبح نم هيلإ برقأ رشبلا نم هريغك هنافو نأو دلخمب سيل هنأو دودحم
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 مكبر دنع ةمايقلا موي مكنإ مث *نوتيم مهنإو تيم كنإ ) : ىلاعت هلوق اهنمو - ١

 ةنتف ريخلاو رشلاب مكولبنو ؛توملا ةقئاذ سفن 0 ىلاعت هلوق كلذ نمو تم 1

 حرحز نمف ؛ةمايقلا موي مكروجأ نوفوت امنإو توملا ةقئاذ سفن لك) «نوعجرت انيلإ
 . « رورغلا عاتم الإ ايندلا ةايحلا امو ءزاف دقف ةنجلا لخدأو رانلا نع

 نإفأ ؛لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ دمحم امو ) : ىلاعت هلوق اهنمو - '
 ايش هللا رضي نلف ءهيبقع ىلع بلقني نمو ؛مكباقعأ ىلع متبلقنا لتق وأ تام

 هتنبال هلوق هبر ءاقلو هلجأ برقب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهيف ابنت ىتلا ثيداحألا نمو
 ىرأ امو نيترم ماعلا هب ىنضراع هنإو ةرم ةنس لك ىف ميركلا نآرقلا ىنضراعي ناك ليربج نإ :٠ ةمطاف
 . (يلجأ بارتقا الإ كلذ

 مايأ ةرشع ناضمر ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فكتعي ناك ؛ىراخبلا ىورو - ؛

 وأ «هيف جح ىذلا ماعلا ىف هتافو عقوت هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نعرابخألا رفاضتت اذكهر
 ع . ليلقب

 دز نس ةماسأ ثعب

 هنارامأ ترهظ دقو بيرقلا توملا عقوتي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ عمو - ١
 نإ ضرم هقوعي ال رمتسم بجاولاف هتاظحل نم ةظحل رخآل مالسإلا زازعإو غيلبتلا بجاوب امئاق ناك
 . مئاق بجاولاف «ةايحلا تمادام هنأل :هبرقو توملا عقوت هقوعي الو ؛ثعبلاو لاسرإلا ىلع ارداق نأك

 : :نيطسلف ضرأ ىلإ ةماشاأ تخل

 ىنب دقو رمعو ركب ىبأ ' خيش يش أ هترمإ ىف لعج مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع ةاورلا عمجأ دقو

 عادوب نذأو ضرملا همسج لخدو توملا عقوت دقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ كلذ ىلع ةعيشلا
 . ةفالخلا هناعزاني الو ههجو هّللا مرك ىلعل وجلا ولخيل ةماسأ شيج ىف امهنعب
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 نأ نكمي ناك دقو ؛نيخيشلا ةرمإ ةماسأ ىلوتل ةمكح وأ ءاليلعت حاصي كلذ نأ بسحن الو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ادصقم هوضرف ام هيف ققحتي دق كلذ نإف «هنواعي رخآلاو ءشيجلا امهدحأ ىلوي
 . كلذ ريغب هتمكح فرعتت نأ نكمي ةماسأل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رايتتخا نأ قحلاو ,ملسو

 ؛نامورلا هلتق دقو «ةيارلا لمحي ناك ىذلا نيملسملل لوألا دئاقلا ناك - ةئراح نب ديز هوبأف .
 ؛هريغ نم ةيمح رثكأ نوكيف ؛هيبأ ةلتق نم هنكمي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةمكح نم ناكف
 ىلوي نأ مزع توملا عقوت دقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ءاباش ناك ةماسأ نإف اضيأو ؛ةسامح دشأو

 ظ / . بابشلا

 ؛هانبتو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هقتعأ ىلاوملا نم هوبأ ناك لب ءآيشرق نكي مل اديز نأ
 ال ةدايسلا نأل نايب ؛لاحلا هذهب وهو هنيبعت نإو «ةرجهلا دعب نم ميركلا نآرقلا مكحب ىنبتلا ىغلأ ىتح

 هترمإ ىف نيملسملاو شرق خويش نم نيخيش لعج ىماسلا ىنعملا اذهل اديكوتو «نييشرقلل امئاد نوكت
 اعنمو «ةيشرقلا ةرطيسلل اعنم امهيلع اريمأ هلعج ناكف ءامالسإو ةيلهاج شيرق ىف امهتناكم امهل تناكو

 ظ ظ . ةيمالسإلا ةيطارقتسرألل

 دل اقتيقد اليلعت تسيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لعف ةمكحل سملت رومألا هذه نإو

 هجتي نأ ىلإ ةراشإ تناك اهنأكو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهلسرأ ةبرس رخآ ثعبلا اذه ناك
 هذه ذيفنت ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ددش دقلو «ةيبرعلا ةريزجلا جراخ ىلإ ةيمالسإلا ةوعدلاب نوملسملا

 . هتامث دعب الإ ذفنت مل نكلو تام اذإ اهذيفنتب ةيصوتلا ىف ددشو ىح وهو اهيف ددش «ةيرسلا

 ؛بارعألا دادتراو ؛ةفالخلاب هللا هربتخا دقف ركب وبأ امأف ءرمع و ركب وبأ ناخيشلا اهنع فلختو
 :ةروقلا ناغ وينف 11 لدحر :ةقيقملا سجل ةزونلا يذلا محل ققيسنأ حالافاكو

 ةوق نوكتل ةديدشلا هذه ىف هراوجب ىقبي نأ ىف ةماسأ نذأتسا ءركب ىبأل ريزولاك هنألف رمع امأو
 ركب وبأ عمتجا دقف «ءالب ءالبلاو ؛ةديدش ةديدشلاو ءالبلا اذه عفد ىف ؛ةرفاضتم نينمؤملا نيملسملا

 : ىلاعت هللا لوق ققحتيو «ةدرلا اودصيل فوع نب نمحرلا دبعو ةديبعو «ةحلطو ريبزلاو ىلعو رمعو
 ةلذأ هثوبحيو مهبحي موقب هللا ىنأي فوسف «هنيد نع مكنم دتري نم اونمآ نيذلا اهيأ اي)
 ءمئال ةمول نوفاخي الو هّللا ليبس ىف نودهاجي «نيرفاكلا ىلع ةزعأ ؛نينمؤملا ىلع
 0 يي يي يي يا فلل الئ لل

 65-3 ثلاثلا ءزجلا
 اة ية يت ا يي يي يي ايي يي يي ية يي يي يجب هي يي يلج مغطي يي يطب باحة جاجا اطيل
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 عادولا

 ةنسلا ىف ةجحلا ىذ نم نيقب سمخل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر داع - 4
 اهجتم توملا ضرم عجو كلذ دعب هارتعاو هلك مرحناو ؛ةجحلا ىذ ةيقبب ىلاعت هللا همركأ شاعو «ةرشاعلا
 هنم ةرشع ةيداحلا ةليللا ىف أدتبا كلذ نأ ىور «ةرشع ةيداحلا ةنسلا نم رفص ىف ىلعألا قيفرلا ءاقل ىلإ
 «لوألا عيبر ىف اهلك ةيرشبلل ةكرابما هتايح دعب ةافولا تناك مث «هرحخآ ىف هنم نيقب لايلل أدتبا هنأ ىورو

 ناكو ؛ةاورلا نم نورثكألا كلذ حجريو «هنم رشع ىناثلا ىف هنأ ىورو «هنم تضم لايل ىف هلوأ ىف ىورو
 هبر ءاقل ىلإ ايندلا هعيدوت مث «هترجهو ؛هثعبمو هداليم هيف ناك ىذلا رهشلا كلذ نم نينثالا موي ىف كلذ
 . ميركلا

 . هضرم لوأ ىف تناك ةثالث ارومأ ركذنو «ةنيب ةرهاظ عادولا تارامأ تناكو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلوم ةبهيوم ىبأ نع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ىور هنأ : اهلوأ
 ىنرمأ ىلاعت هللا نإ لاقو «ليللا فوج نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىنثعب :لاق. ملسو هيلع
 . تقلطناف عيقبلا اذه لهأل رفغتسأ نأ

 نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رمأ ٠ لاق هنأ ةبهيوم ىبأ نع دمحأ مامإلا ةياور ىفو
 «ىتباد جرسأ ةبهبوم ابأ اي لاق ةثلاثلا تناك املف ؛تارم ثالث مهيلع ىلصف ؛عيقبلا لهأ ىلع ىلصي
 ام هيف متنأ ام مكنهيل لاقف فقوف ؛ةبادلا تكسمأو ؛هتباد نع لزنف مهيلإ تهتنأ ىتح تيششمو بكرف
 امث هيف متنأ ام مكنهيلف؛ « يلوألا نم دشأ ةرخآلا ءاضعب اهضعب عبتي ملظملا ليللا عطقك نتفلا تنأء سانلا هيف

 ءاقل ترتخاف ىبر ءاقلو «ىتمأ ىلع حتفي ام حيتافم نيب تريخ ىنإ ةبهيوم ابأ اي لاقف عجر مث سانلا هيف
 > ظ ٠ ىر

 هيلع هباهذ لبق تناك ةباحصلا ىتوم نم عيقبلا لهأ ىلع ةالصلا نأ ىلع لدت ةياورلا هذه نإو

 . مهأيإ هباطخو ؛مهروبق ىلإ مالسلاو ةالصلا
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عجر : تلاق اهنأ ةشئاع نع دوعسم نبا نع قاحسأإ نبا ىور دقو

 امو : لاق مث« هاسأراو ةشئاع اي هللاو انأ لبا: لاقق ؛هاسأراو لوقأو ىسأر ىف اعادص دج ان «عيقبلا نم ملسو

 رعب يأ © تيرللا ياي ىلإ تدراللا ماج هلارإ ىنأكل هللاو :تلق .تم ول كرض

 . كئاسن

 مهو ؛هتباحصل هميركتو هريدقت نلعأ دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ دج ربخلا اذه ىفو
 | ءايحأ مهو «هبابحأ اوناك امك تاومأ

 لي ا م ل ل ل ل ا ا
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 . اريخ راصنألاب ىصوأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ هيلإ هيبنتلا بجي ىذلا : ىناثلا رمألا
 جرخ هكعو هب دتشا دقو هتوم ضرم ىف هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ هدنسب ىقهيبلا ىور
 مث مهل رفغتساف دحأ باحصأ ركذ هيلع ءانثلاو ىلاعت هللا دمح دعب ركذ ام لوأ ناكف ربنملا ىلع سلجف
 : لاق

 تبوأ ىتلا ىتبيع مهنإو ديزت ال اهتئيه ىلع راصنألاو ؛نوديزت متحبصأ مكنإ «نيرجاهملا رشعم اي ١
 دابع نم ادبع نإ سانلا اهيأ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث .مهئيسم نع اوزواجو ؛مهميرك اومركأف ءاهيلإ

 ىلاعت هللا ىضر ركبوبأ اهمهفف هللا دنع ام راتخاف هللا دنع ام نيبو ءايندلا نيب ىلاعت هللا هريخ دق ىلاعت هللا
 ظ . ( هّللا لوسر ايانلاومأو انئانبأو انسفنأب كيدفن نحن لب 7: لاقو «ىكبف سانلا نيب نم هنع

 اووأ نيذلا مهو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةوق مهنأل «راصنألاب ةيصولا اهيف ةياورلا هذه نإ
 وحن ةيمأ ىنب نم ناك ام امأ «زيزعلا دبع نب رمعو نيدشارلا دهع ىف ةيصولا هذه تذفن دقو اورصنو
 : هيلع مهيزاجم وهو مهب ملعأ هللاف راصنألا

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىنانأ : لاق هنأ سابع نب لضفلا نع ىراخبلا هاور ام : ثلاثلا رمألا
 | ىتح هديب تذخأت «لضف اي ىديب ذخ لاف ءهسأر بصع دقو اديدش اكعو كعوي وهو ' «ملسو هيلع

 اك اوعمتجاف ةعماج ةالصلا تيدانف «سانلا ىف دان : لاق مث ربنملا ىلع لعق

 : لاقف ابيطخ ملسو
 ىرأ تنك دقو «مكيف ماقملا اذه ىفأ نلو ؛مكرهظأ نيب نم فولخ ىنم اند دق سانلا اهيأ دعب امأ

 هنم دقتسيلف ىرهظ اذهف ءارهظ هل تدلج دق تنك نمف الأ مكيف موقأ ىتح ىنع نغم ريغ هريغ نأ
 ىضرع اذهف ءاضرع هل تمتش دق تنك نمو «هنم ذخأيلف «ىلام اذهف الام هل تذخأ تنك نمو
 نإو الأءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نم ءانحشلا فاخأ ىنإ لئاق نلوقي الو «هنم دقتسيلف
 ,ىنللح وأ «ىلع هل ناك اح ذخأ نم ىلإ مكبحأ نإو «ىقلخ نم الو ىنأش نم تسيل ءانحشلا
 مهارد ةثالث كدنع ىل هللا لوسر اي : لاقو «لجر ماقف «ةملظم ىلع دحأل سيلو «لجو رع هللا تيقلف
 ؟ ىدنع كل تناك ميف ؛نيمي ىلع هفلحتسأ الو ءالئاق بذكأ الف انأ امأ ءمالسلاو ةالصلا هيلع لاقف
 ْ] ( لضف اي هطعأ :١ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق «ةثالث هتيطعأف «ىنترمأف لئاس كبرم هنأ ركذتامأ لاق

 هدنع نم سانلا اهيأ : لاقو ىلوألا هتلاقم ىف ارمتسم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر داع مل
 ةالصلا هيلع لاقف هللا ىف اهتالغ مهارد ةثالث ىدنع هللا لوسر اي لاقف لجر ماقف «هدريلف ءيش لولغلا نم

 . لضف اي هنم اهذخ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . اهيلإ ًاجاتحم تنك : لاق ؟ اهتللغ ملف «مالسلاو
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 نم سانلا اهيأي : لاقو ىلوألا هتلاقم ىف ارمتسم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر داع مث

 ( موؤشل ىناو ؛بوذكل ىنإو «قفانمل ىنإ :٠ لاقف «لجر هيلإ ماقف . هل وعدأ مقيلف ائيش هسفن نم سحأ
 هللا ىلص هللا لوسر لاف . ؟ كسفن ىلع ترتسول هللا كرتس دقل كحيو :باطخلا نب رمع لاقف
 اقدص هقزرا مهللا «ةرخآلا حوضف نم هللا دنع نوهأ ايندلا حوضف باطخلا نبا ايهم : ملسو هيلع ىلاعت
 . ءاش اذإ مؤشلا هنع بهذأو اناميإو

 هتنبأل هغيدوت

 هقزر دقل رخآلا دعب ادحاو ؛هدالوأ دقفب رشب وهو مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن هللا ربتخا - 6
 ؛هبابش ةوق ىف وهو بيطلاو مساقلا دقف «تانب عبرأو ناركذ : ةتس هيلإ هجاوزأ بحأ ةجيدخ نم ىلاعت

 بنيز دقف مث ىربكلا ردب ةوزغ ىف وهو ةيقر دقف ؛هتانب نم تانب ثالث ةرجهلا راد ىف وهو كلذ دعب دقفو

 ب موثلك ما مل
 الماحتم هنفد دعب لاقو ؛ نيع ةرق ناكو ؛هدالوأ رغصأ ميهاربإ تومب هتلوهك ىف وهو اننكضأو

 ىكبف«ءيداه وهو كلذ رشبلا ىبن لاقو.لمحأ ام لمحت ال كنإ لبج اي :دحأ ىلإ ارظان هباحصأ ىلع
 .ناطيشلا نم خارصلاو؛ نمحرلا نم ءاكبلاو مالسلاو ةالصلا هيلع

 ذإ اعيمج اودقف نم بح عمجتف ؛هيلإ هباحصأ بحأ جوز ءارهزلا ةمطاف الإ هدالوأ نم هل قيي مل
 . فوطعلا ةبحما ةوبألاب ةرثأتسملاو ؛ةديحولا ىه تراص

 . هانركذ ىذلا ماعلا عادولا كلذ دعب اهل عادوب اهصخي نأ دبال ناكو

 اهتيشم ءيطخت ال ءىشمت (اهنع هللا ىضر) ةمطاف تءاجف ةأرما نهنم رداغي ملءهدنع ملسو هيلع ىلاعت
 ل تلح نر بم يا تلاحم الو لاهل لقا .اهيبأ ةيثم

 نآلا امأ تلاق . مار ايف دار اف ل راق
 لقو ة ةرم ةنس لك ميركلا نآرقلا ىف ىنضراعي ناك ليربج نإ 7 لاق ؛ىلوألا ىف ىنراس لقف ( معنف

 كل انأ فلسلا معنف ىربصاو هللا ىقتاف ىلجأ بارتقال الإ كلذ ىردأ الو نيترم ماعلا اذه ىف ىنضراع
 ابا بيرل رار ا وجرا تيكبف

 نال ا اا ل لا ل ل ا ااا ل ل

 ملسو هيلع هللا نييبنلا متاخ ١ . مل جسم
. 6 
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 هلهأ لوأ نوكتس اهنإ اهل لاق هنأ ىوريو «هتنبال ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عادو اذه

 .ةباقاحل

 . ةمألا هذه ءاسن ةديس ءارهزلا هتنبال رابلا بألا عادو اذه

 نوستيبممنإوثيبشكنإ
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع لخد دوعسم نب هللا دبع نأ ىراخبلا ىور - ٠

 امك كعوأ ىنإ « لجأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل لاقف ! ! اديدش اكعو كعوتل كنإ : هل لاقف

 ؛هديب ىسفن ىذلاو ءمعن : معن مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ! ! نيرجأ كل نإ تلق ؛مكنم نالجرلا كعوي

اياطخ هنع هللا طح الإ ءهاوس امف ضرم نم ىذأ هبيصي ملسم ضرألا ىلع ام
 .اهقرو ةرجشلا طخم امك 

 لاقف ٠ «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع هدي عضو هنأ ىردخلا ديعس ىبأ نع ىورو

 ىلص ىبنلا لافف ' ؛كامح ةدشل كيلع ىدي عضأ نأ عيطتسأ ال ىنإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلل

عاضي امك ؛ءالبلا انل فعاضي ءايبنألا رشعم انإ ٠ ملسو هيلع ىلاعت هللا
 . ؛رجألا انل ف

 سانلا دشأ ) :هضرم ىف لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ هحيحص ىف ىراخبلا ىورو

إف «هنيد بسح ىلع لجرلا ىلتبي لثمألاف لثمألا مث ءنوحلاصلا مث ءايبنألا ءالب
 ةبالص هنيد ىف ناك ن

 0 . ( هيلع دلش

 نمو «فعض ىتح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم دوجوا رون مسج ىلإ بدي ضرما ذخأ

 احص املف «هنم ةوفغ ىف وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص قحلا لوسر اودل دقو «همف ىف ضيرملا دلي نأ

مل هلعلو ؛ سابعلا ىنثتساو هترضح ىف ناك نم دلي نأب رمأف ؛همف ىف هرثأب سحأ
 [ لعفو «نسلا ربك نم هتناك

 | دللا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ءهنع ىلاعت هللا ىضر سابعلا همع وه هدلب رمأ ىذلا نأب هملع عم كلذ

 . « ىلع هطلسيل ىلاعت هللا ناك امو ناطيشلا نم اهنإ ): بنجلا تاذ نم فوختلاو

 | ىف ضرمي نأ ىف هءاسن نذأتساف هشارف مزلو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب ضرملا دتشا

 / ىلاعت هللا ىلص هّللا لوسر ىلع ضرملا لقث امل تلاق كلذ ىف اهربخ ىراخبلا ىور دقو ةشئاع تيب

 هالجر طخت نيلجرلا نيب وهو «جرخف ؛هل نذأف «ىتيب ىف ضرمي نأ هجاوزا أ نذأتسا «دتشاو ملسو هيلع

 | مل ىذلا رخآلا لجرلا نع سابع نبا لثس دقلو . رخآ لجر نيبو بلطملا دبع نب سابعلا نيب ضرألا
يران ناطور فاما با امو وروروروبدس وممبا م ةلفاومومبوم ا ورم بورب بوبا جواد راما ة ام ةاطل طال الفل ووجب بطلان ل هوو
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 هللا افعف ىلع مسا ركذت مل . بلاط ىبأ نب ىلع وه سابع نبا لاق - ال - لئاسلا لاقف همسا رك ذت
 . اهنع ىضرو ؛اهنع

 : لوقي ناكف «ىمحلا تدتشا دقو ؛ةشئاع تيب ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا لقن
 هنأ ةشئاع نينمؤملا مأ تور دقل ىتح ءاريثك ءام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلع اوقارأف «ىلع ءاملا اوقيرهأ
 . نهتيكرأ لم مل ؛ءاملا نم برق عبس هيلع قيرهأ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك ىراخبلا هاور اميف اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع تلاق دقلو
 تققففط هيف ىفوت ىذلا هعجو ىكتشا املف ؛هديب هنع حسمو «تاذوعملاب هسفن ىلع ثفن ىكتشا اذإ ملسو
 . اهب ثفني ناك ىتلا تاذوعملاب هيلع ثفنأ

 : ركب هبأ ةالص

 سانلا موي نأ هيلع قشو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع ضرملا دتشا - ١"
 هليلخ ناكو ءامالسإ سانلا لوأ نم اوناك نيذلا نيلوألا نينمّوملا نم ادحأ بيني نأ دبال ناكف ؛ةالصلل
 ةمامإلا لطعتت الف نيملسملاب ىلصيل هراتخاف ءراتخما وه امالسإ لاجرلا لوأ ركب وبأ هيفصو هقيدصو
 . ةالص ريغ نم نيد الو «مالسإلا دومع ىهو ؛ةالصلا لطعتت نأ ىشخيو ؛ةالصلل

 رمع سانلاب ىلصف ةالصلل جرخي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ دمحأ مامالا ىور
 نم اورم لاق ذإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لوقل ةباجتسا كلذ ناكو «هنع ىلاعت هللا ىضر
 ؛ىناثلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ريزو رمع الإ ةباحصلا رابك نم نكي ملف ؛سانلاب ىلصي
 ءركب وبأ نيأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءارهجم الجر هنع ىلاعت هللا ىضر رمع ناكو
 رمأل ةباجتسالاو ءركب ىبأ ةبيغ ىف الإ ىلص ام رمع مامإلا نأ ىلع لدي ربخلا اذهو ءركب ىبأ ىلإ ثعبف
 رمع ةالص دعب نم نيع مث «سانلاب ىلصي نم اورم : لوقي ذإ ءاماع ارمأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 ظ . هنع ىلاعت هللا ىضر ركبوبأ وهو سانلا مي نم

 هضرم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ضرم امل تلاق ةشئاع نع شمعألا نع ىراخبلا ىور
 لجر ركب ابأ نإنهل ليقفعسانلاب لصيلف ركب ابأ اورم:لاققعلالب نذأف 'ةالصلا ترضحف هيف تام ىذلا
 لاقت مهمالك ارداعأف هرمأ مالسلاو ةالصلا هيلع داعأو . سانلاب ىلصي نأ عطتسي مل كماقم ماق اذإ قيسأ
 ىبنلا دجوف ركب وبأ جرخف« لصيلف ركب ابأ اورم فسوي بحاوص نكنإ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 نم ناطخت هيلجر ىلإ رظنأ ىنأك«نيلجر نيب ىداهي جرخف«ةفخخ هسفن ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
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 ىلإ سلج ىنح ىنأ مث كناكم نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هيل موأف رخأتي نأ ركب وبأ دارأف «عجولا
 ىلصي ركب وبأوءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناكف: ةشئاع نع ىرارلا شمعألل ليق؛هبناج

 . معن. هسأرب ًاموأف ركب ىبأ ةالصب نولصي سانلاو هتالصب

 ىفوت ىتح «سانلاب ىلصي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ضرم ةدم لوط ركب وبأ رمتسا دقو

 وهو «دلاخلا ىناسنإلا ثاريملا كلذ هءارو اكرات «ىلعألا قيفرلا ىلإ ىهتناو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 ام ىلإ اهرمأ ىمارت مث ؛ةيبرعلا ةريزجلا ىف برغمو قرشم نيب ام اهب سانلا ملعو ءاهغلب ىتلا ىلاعت للا ةعيرش
 ظ ا . اهءارو

 ءاهيف سانلا ىلإ جرخي مل مايأ ةثالث هضرم ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عطقنا دقو

 .ثالثلا لبق رهظلا ةالص سانلا عم ىلص ةالص رخأ تناك دقو ءانركذ امك ركب وبأ مهب ىلصي ناكو

 ناك اذإ ىتح هيف ىفوت ىذلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عجو ىف مهب ىلصي ناك ركب ابأ نأ ملسو

 ءانيلإ رظني ةرجحلا رتس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فشكف ؛ةالصلا ىف فوفص مهو نينثالا موي

 ١ ىلع ركب وبأ صكنو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ايؤرب حرفلا نم نتتفن نأ انممهف ءكحضي مسبتو

 اومتأ نأ انيلإ راشأف «ةالصلل جراخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ نظو ءفصلا لصيل هيبقع

 . هموي نم ىفوتو ءرتسلا ىخرأو ؛مكئالص

 درو

0# 

 ؛هنايح نم ءزج رخآ ىتح ءهبر ةلاسر غيلبت ىلع امئاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك اذكه

 هسفن ملسأ مث ءاكحاض مسبت نأمطا اذإ ىتح «هبر ىلإ هتوعدل سانلا ةباجتسا رادقم ىلإ رظنيرضتحي ذإ رهف

 . ىلعألا ألما ىلإ لقتنا ءميحرلا قيفرلا ىلإ لقتناو «ةرهاطلا هحور تضافق ؛هيلإ هضبق ىذلا «ىلاعت هلل

 : باتك لجأ لكل

 اولصي مهو مهيلإ رظنيل رتسلا مالسلاو ةالصلا هيلع حازأ امدنع اريخ نوملسملا رشبتسا - 5

لو ءاحرف ةالصلا نم نوجرخي اوداك ىتح ءاوحرف دقو ؛ةمالسلاو ءربلا اونظف ءاكحامض سبت دقو
 اهنأ اونظي م

 . ةلاسرلا غيلبت منأ دق هنأ دقتعا ىذلا لماكلا غ البلا ةيؤرو «ريخألا عادولا

 قيدصلا ركب وبأ ناكو «بوتكملا لجألا «ةعدوملا ةيؤرلا هذه تناك ذإ نينثالا موي ىف كلذ ناك

 ىعانلا ىعن ىتح ءاليلق الإ ثبل ام نكلو «ميقي ثيح حنسلا ىلإ بهذف «ةرظنلا هذهب نأمطا دق نيمألا
 مل ا اا ااا ا ا ل ذا 1 ااا
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 ىذلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ةيؤرب هانيع لحتكتل ءاجف « ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 ةشئاع نينمؤملا مأ هتفصو امك ميلألا ربخلا كرتنلو «هشارف ىف ىجسم ناكو ضرألاو ءامسلا ءلم ناك
 : نايبلا اهل كرتنل ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر بح

 ني تايجر لام ذإ «ىبكنم ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر امنيب
 هتيجسف ؛هيلع ىشغ هنأ تننظف ىدلج اهل رعشقاف تعقوف «ةدراب ةطقن هيف نم تجرخف ةجاح ىسأر نم

 د ام ايشغاو رمع لاقف باجحلا ىلإ تبذجو ءامهل تنذأف انذأتساف ةبعش نب ةريغملاو ءرمع ءاجف ابول
 هللا لوسر تام دقل ةريغملا لاق بابلا نم اوند املف ءاماق مث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىشغ
 تومي ال هللا لوسر نإ «ةنتف كطوخم لجر تنأ لب ءتبذك : رمع لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تومي نأ ربك هنع ىلاعت هللا ىضر رمع نأكف «نيقفانملا ىنفي ىتح
 هللا لوسر ىلإ رظنف ؛قيدصلا ركب وبأ ءاجو ؛هتبحم طرف كلذ ىلإ هعفد دقو «سانلا تومي امك ملسو
 مث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تام . نوعجار هيإ انو هلل نإ لاقف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تام ؛هاليلخاو : لاقو.هتهبج لبق مث هايفصاو لاقو ؛هنيبج لبقو هسأر لبقو هانأ
 .ملسو هيلع

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نإ : لوقيو «سانلا ىف بطخي دجسملا ىلإ هنع هللا ىضر رمع جرخ
 مث *نوتيم مهنإو «تيم كنإ) :لاق مث ركب وبأ م دقت ذئدنع . نيقفانملا ىنفي ىتح تومي ال ملسو هيلع
 لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ دمحم امو» ؛ «نومصتخت مكبر دنع ةمايقلا موي مكنإ
 ءاميش هللا رضي نلف هيبقع ىلع بلقني نمو ؛مكباقعأ ىلع متبلقنا لتق وأ تام نأ
 ناك نمو ؛تومي ال ىح هللا نإف هللا دبعي ناك نمف ( نارمع لآ ) ؟«نيركاشلا هللا ىزجيسو
 . تام لق ادمحم نإف ءادمحم دبعي

 كيم ىو أ كان لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةهبج لبق امدنع ركب ابأ نأ ىورو

 3 هذ
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نإ لوقي نم لتقلا وأ عطقلاب دعوت هنع هللا ىضر رمع نأ ىورو

 . تام لق ملسو

 هللا لوسر ىلع ىنح.هنع هللا ىضر هنأ ىوريوءانركذ امم لوطأ تناك ركب ىبأ ةبطخ نأ ىورو
 ظفح لكف ءاهيف رفانت الو ءاهنيب عمجي تاقث رابخأ هذه لكو: يكبو هلبقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 . عزجو عزف ىف اوناك اعيمج سانلاو ؛ىأر امب دهشو ؛عمس ام
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 : اهيف لاق ءءادتبا انركذ امم لوطأ ىه ىتلا ركب ىبأ ةبطخو

 ءايكاب لاق مث ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىفوت ءائيش باطخلا نبا لوقي ام سيل

 ىلإ بهذ مث «بوثلاب هاشغ مث ءاتيمو ايح كبيطأ ام ءهللا لوسر اي كيلع هللا ةمحر ؛هديب ىسفن ىذلاو

 «مكسفنأ ىلإ مكاعنو ءمكرهظأ نيب ىح وهو ؛هسفن ىلإ هيبن ىعن لجو رع هّللا نإ : لاقو ءاعيرم دجسملا

 تلخ دق لوسر الإ دمحم امو) : ىلاعت لاق لجو زع هللا الإ دحأ مكنم ىقيي ال ىتحح توملا وهو

ف هيبقع ىلع بلقني نمو«مكباقعأ ىلع متبلقنا لتق 5 وأ تام نكفأ لسرلا هلبق نم
 نل

 مهنإو ؛«تيم كنإ ) دمحمل ىلاعت لاقو (نارمع لآ ) «نيركاشلا هللا ىزجيسوءائيش هللا رضي

 «ماركإلاو لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو *ناف اهيلع نم لك» ىلاعت لاق وتيم
 لآ) « ةمايقلا موي مكروجأ نوفوت امنإو توملا ةقئاذ سفن لك) :ىلاعت لاقو (نمحرلا)

 . (نارمع

 ليببم ىف دهاجو ؛هللا ةلاسر غلبو هللا رمأ رهظأو ءهللا نيد ماقأ ىتح هاقبأو ادمحم رمع هللا نإ

 و و ا

 ١ لإف ؛مكبر ىلع اولكوتو ءمكنيدب اومصتعاو ؛سانلا اهيأ هللا اوقتاف تومي ال ىح هللا نإف «هبر هللا دبعي ناك

 ١ نيب ىلاعت هللا باتك نإو «هنيد زعمو«هرصني نم رصان هللا نإو «ةمات هللا ةملك نإ «مئاق ىلاعت هللا نيد

 ؛ نم ىلابي ال هللاو «همأرحو ىلاعت هللا لالح هيفو ءأادذمحم ىلاعت هللا ىذه هبو «ءافشلاو رونلا وهو ءانرهظأ

نم ندهاجنلو «دعب اهانعضو ام ةلولسمل ىلاعت هللا فويس نإ هللا قلخ نم انيلع بلجأ
 ؟ امك « ءانفلاخ 

 . هسفن ىلع الإ دحأ نيغبي الف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم اندهاج

 املك هلوق رركي ناك هلعلو ءربكألا عزفلا موي ىف «هنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلل ناتبطخ ناناه

 . تيبثتلا رركي ناكف «بولق تعلهو «مالحأ تشاط دقو ءاهبل دراش اهيلإ دريل ءاعزجو ءاعله ىأر

 هنفصو رهاطلا نامثجلا لسغ
 لسغي لسفي نأ لبق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل ةفيلخخ ةماقإ ىلإ نونمؤملا هج -

 ( دعس مهسأر ىلعو «راصنألا عمتجا دقف «رهاطلا هنامثج ىراويو ؛ ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 [ ىف“ نينمؤملا رمأ قرفتي نأ ةيشخ امهنع هللا ىضر رمعو ركبوبأ مهيلإ عرسأف اذه ىف اوركفيل ةدابع نبا

 ١ هللا ىلص هللا لوسرل ةفيلخ هنع ىلاعت هللا ىضر ركب ىبأ رايتخاب ةفالخلا رمأ اوهنأو «ةدعاس ىنب ةفيقس

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءابرقأ وأ مشاه ىنب نم دحأ عامتجالا رضحي ملو ؛ «ملسو هيلع ىلاعت
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 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رمأب مهلاغشنال ناك كلذ لعلو ءمشاه ىنب نم امهريغو ىلعو سابعلا «نوندألا
 00 ملسو هيلع

 ةيقب ثكمف «نينثالا موي ىحض ىلعألا قيفرلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لقتنأ دقو

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلازيمجت
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر زاهج ىلع سانلا لبقأ ركب وبأ عبوب ام : قاحسإ نبا لوقيو

 . ءاعبرألا ةليل هنفدو هلسغو ؛نينثالا موي هتافو تناك دقو

 سابعلا همعو ؛هلهأ الإ تيبلا ىف سيلو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لسفل سانلا عمتجا
 «ةثراح نب ديز نب ةماسأو «سابعلا نب مثقو «سابع نب لضفلاو ؛بلاط ىبأ نب ىلعو «بلطملا دبع نبا
 هللا كدشنن ىلع اي : لاقف ءايلع ىدان ىجرزخلا ىردبلا ىراصنالا ىلوخ نب سوأ دعب نم لخدو
 . لسغلا رضحف لخدا :ىلع هل لاقف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نم انظحو

 ههجو هللا مرك ىلع لسغلا ىلوتو ؛هصيمق هيلعو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لسغو
 حلاصو ديز نب ةماسأ ناكو ؛ىلع عم هنوبلقي مثقو لضفو سابعلا ناكو ءهصيمق هيلعو ؛هردص ىلإ هدنسأف

 ءاتيمو ايح كيبيطأ ام ىمأو تنأ ىبأب لوقي وهو ءائيش هنم ري ملو ؛هلسغي ىلع لعجو ؛ءاملا نابصي هالوم
 : ءاملاب طلتخا امم هب عنص مث ءهوففج ءردسلاو ؛ءام اب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنولسغي اوناكو

 . ةربح ثلاثو ناضيبأ نانثأ باولأ ةثالث ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هونفك دقو
 ىبنلا ىلإ بسن ربخل ؛تام ثيح ةشئاع تيب ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نفدو

 | . نوتومي ثيح نونفدي ءايبنألا نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ؛سابع نبا لضفلاو «ىلعو سابعلا هيلاومو هلهأ نم ةعبرأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنفد ىلوت دقو
 ظ .ابصن نبللا اوبصنو ءادحل هل اودحل «هالوم حلاصو

 و ع #

 ادهاجم هنايح شاع ؛ةيناسنإلل ناسنإ مركأو ؛هّللا ىلع هللا قلخ مركأل ةيويندلا ةايحلا تهتنا اذكه
 ناكو ؛هابص ىف لضافلا ناكف ءامالغ ةليذرلا دهاج «هيلإ ىلاعتو هناحبس هضبق نأ ىلإ ىلاعت هللا هقلخ ذنم
 قاذو «ىماتيلا رهقي امك ءرهقي مل نإو ؛متيلا قاذ لب ءالهس ءاخر همامأ ةايحلا نكت مل هبابش ىف نيمألا
 ىف ىذألا ةرارم قاذو ءاهئيع لمح ؛هلمح ةلاسرلا ءادأ فلك اذإ ىتح ؛هسفن برتي مل نإو «رقفلا معط
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 ءاملعم ايداه ميركلا نآرقلا لمح امك ءادهاجم فيسلا لمح رجاه اذإ ىتح «رباصم رباص وهو ءاهليبس

 مسلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىسبنلا ةكرت
 دنع هتايح رخآ ىف هيدل نكي ملو . الام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا كرتي مل - +:

 همدقي امل ناك لام ناك اذإ نكلو «لامل اكلام نكي ملف ,هتايح رخآ ىف اهب قدصت ةبهذ الإ توملا ةكعو

 ءانبأو «نيكاسملاو ءافعضلا ىلإ ليسيو «ءاملا رورم ءهديب لاملا رميو «ريعشلا زبخ ىلع شيعي ناكف «ربلل

 رشاعم نحن 0 هتعيرش ىف ررقي وهو ؛هلهأل اثاريم نوكي ال ىقب اذإو ءءيش هدي ىف ىقيي الف ىماتيلاو ليبسلا
 فرصم ىف لب ؛مع الو دلو هكلمي ال ةقدص هكرتي ام لك نأكف ؛6 ةقدص هانكرت امو ثرون ال ءايبنألا

 كلذف «سانلل اغالبو ءاعرشو ءاملع نوثروي نكلو ءاثارت اوثروي الو ءالام اونزتخيل ءايبنألا ناك امف ءربلاو ريخلا

 . لماكلا ملعلا ىهو ؛ةرخخاز ةكرت ريخ وهو « مهئاريم

 ! خيراتلا روصي امك كدف نكت ملو ؛هعضوم ىف هانركذ ؛ كدف ١ ضرأ ىف فالخ ةمث ناك دقلو

 .ءانبأو «ءارقفلاو نيكاسملاو ىماتيلا كلم مكح ىلع ناك لب ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل اكلم

 تييبلا لهأل ناكو ءاهفراصم ىف اهتالغ نم هيلإ ءيفي ام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا فرصي ؛ليبسلا

 | نم رهطأ تنب ةرهاطلا ةمطاف نينمؤملا ءاسن ةديس نيب فالخلا ىرج امو ءموسقم ظح ىبرقلا ىوذو
 | افالخ ناك لب «نيخرؤملا تارابع هوت امك ؛ةيكلملا ىلع افالخ نكي مل ءءامسلا هتلظأو «ضرألا هتلقأ

 هالوتي ناك ام ىبرقلا ووذ ىلوتيف «نينمؤملا تاهمأل تاقفن اهيف ناك ذإ ءاهفراصم ىف اهفرصو ءاهترادإ ىلع
 ظ .هنع هللا ىضر قيدصلا كلذ ىف ضراعف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع وه

 ؛ىلعو سابعلا نيب ةرادإلا نوكت نأ ىلع ؛هيلع ىلاعت هللا ىضر رمع فاو نأ هدعب نم ناك مث

 ىهو ؛هتعيرش ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هكرت ىذلا ميظعلا ثاريملا نإو . لبق نم انركذ ام ىلع ظ

 « نوظفاحل هل انإو ءركذلا انلزن نحن انإ ) : يلاعتو هناحبس لوقي ذإ ميركلا نآرقلا ظفحب ةظوفحم

 . ( رجحلا )
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 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا تاجوز
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نإ ءاولوقي نأ نيملسملا ريغ باتكلا ضعبل ولحي -

 ةمغ نم نوكي ام امئاد فشكي رين «جلبأ قحلا نكلو ؛مهمعز ىف اهوسمطف ةقيقحلا ىلعو«لوقلا ىف مهسفنأ ىلع اوفرسأ دقو عست نع ىفوتو ؛ةرشع ثالث وحن جوزت هنأ ليلدب ءايناوهش الجر ناك
 .هلهأ ىلع اوسلديو قحلا اومعي نأ اهباحصأ لواحب

 اليلد هجاوز نم ذختن نحنو «هجاوزل «ىناوهش ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ اومعز دقل
 ىأ ىف ىوه هيلع رطيسي الو ةرهش هبلغت ال ءايبلس نوكي نأ ىلإ برقأ ناك لب ءايناوهش نكي مل هنأ ىلع
 . ىحاونلا نم ةيحان

 ؛هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا ىف ىوقلا لمتكم باش وهو ةجيدخ نينمؤملا مأ جورت دقل
 ةسداسلا وحن تزواج ىأ ةنس نيرشعو تس وحن اهعم شاعو ءاهرمع نم نيعبرالا ىف ىه تناكو
 ىه ززفتت تاوهشلاو ؛ةفعلاب افورعم ناكو ؛اهيلع جررتي نأ ىف ركفي ملوءدالوأ ةتس أهنم بجينأو «نيتسلاو

 .ءاسنلا ىلإ ةرظنو ؛ةوهش لك نع فوزع ىف ناك هنكلو ؛ نهل اعيجض نوكي نأ نينمتي

 ديحوتلا ىلإ ةوعدلاب الوغشم ناكف ؛هلغاشم ترثاكت دقو ةجيدخ نينمؤملا مأ تيفوت اذإ ىتح
 ظ .بلاط ىبأ همعو ةجيدخ ةأفو لعب مقافت ىذلا ىذألا ةلباكمو

 هذه ضعب تسيل ةوهشلا نأ امك ؛ةوهشلا ىه تسيل دصاقملو ءكلذ دعب نم ددعتلا ناك دقلو

 .دعبلا لك ةديعب تناك اهنأ ىلع لدت لئالدلاو ءرصانعلا

 ,رجاهي وهو لتق دق هعم اودهاج نيذلا ةباحصلا ضعب ةأرما نأل امإ ناك ددعتلا اذه نأ ركذن انإو
 نم ةرجهلا راد ىف اهعم دحأ الو ةدرلاو باذعلل ضرعتتف مهيلإ دوعت نأ امإف ؛كرشلا ىف اهلهأ هتأرما تناكو
 ؛اهنم جاوزلا ىف بغري اهنأ ىلإ كلذ ىف رظني الو «ةياعرو اهل اظافح اهنم جاوزلا ءبع وه لمحتيف ؛اهموق
 طابرب هعم طبتريف «غيلبتلا ىف هل نيعم عم اهب طبريل امإو اذه امإ اهتيامحو اهتياعر الإ بغري م اهيف سيلوأ
 - .كلذ ريغوأ ةليمج اهنوك ىلإ ر ظن ريغ نم «قرلا نم ةأرما ذاقنإل امإو ناميإلا طابر عم ةرهاصملا

 نإو ,هوداتعا دق ىلهاج رمأ ةبراحم ىف سانلل ةوسأ نوكيل ءالمع اهقبطيف ةعيرش ماكحأ نايبل امإو
 امإو .هولعفي نأ سانلا ىلع. جرح نوكي اليكل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هلعفيف ؛مالسإلا هرقي مل
 ة ةرفنلا ةلازإل امإ ةاعد اهنم لختيل « ةيبرعلا ئابقلاب طبت 110110110101010101001010101000000010060 يا

 يآ ام
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 ةالصلا هيلع هسفن لمح دقف «عايضلا نم ةأرملا ةيامحل اهلج وأ اهلكو ددعتلا دصاقم ضعب هذه

 .ةوهشلا هلب ةبغرلل ال ءافيلكت جاوزلا ناكف «كلذ ءبع هبررمأب مالسلاو

 .اهنيعب نينمؤوملا تاهمأ نم ةأرما لك جاوز ىف هليصفت ركذنلو «لامجإ اذهو
 ءاهجوزتي نأ هيلع بتك نم هجاوز دقعي نأ دعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك دقن

 .هل اهسفن بهت نأ اهيلإ بلطيف «ةيضار هيف ةبغار اهنأو «جاوزلا اذهب اهاضر دكأتي نأ دعب الإ اهب لخدي ال

 ةيرام ناتيراج هل تناكو ةرشع ثالث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تاجوز ددعو -

 اهقتعأ هنأ ىورو «ةبرام تيقبو ءاهل لهأب تقحلو«تملسأف ةناحير قتعأ دقو «بنيز تنب ةناحيرو ةيطبقلا

 . .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىفوت ىتح ؛هدنع تيقبو ءاهجوزتو

 ىف جاوزل اذه ربخ انركذ دقو «ةجيدخ نينمؤملا م [ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هجاوزأ لوأو

 نأ امك ةنم نيرشعو تس وحن اهعم ىقب دقو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةايح نم هعضوم

 56 متلك م أو ةيقرو «ةئعبلا لبق وأ «ةرجهلا لبق انام دقو «بيطلاو مساقلا «ةتسلا هدالوأ اهنم هل ناكو

 اهدالوأبو ءرهشأ ةتسب هتافو دعب اهنع هللا ىضر تنام دقو «ةمطاف الإ ا

 رثألا كلذب درو امك «ةنجلا لهأ بابش اديس امهو نيسحلاو نسحلا اهيدلو ىف ةيدمحم لا ةرتعلا تظفح

 .انرك ذ امك ءاهريغ اهتايح ىف جوزتي ملو .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع

 نس وحن تناكو ؛ةعمز تنب ةدوس ةرجهلا لبق اهدعب نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جوزتو

 .ةجيدخ لامج ىف نكت ملو ءاهرمع نم نيتسو تس ىف ىأ ةجيدخ
 تامو «شيرق نم نييلهاجلا ىذأ نم ارارف ةشبحلا ىلإ ارجاهوءاهجوز عم تملسأ دق تناكو

 ل ىلص ىبنلاهجوزتف, ؛اهنيد ىف اهونتف مهيلإ تداع اذإف «كرشلا ىلع نولازي ال اهلهأ ناكو ءاداع نأ دعب

 .ةنتفلا نم اهنيدل ةيامح ملسو هيلع ىلاعت

 امف اهرمع نم ةعساتلا وحن ىف تناكو «قيدصلا هبحاص تنب ةْشْئ ةشئاع نينمؤملا مأ اهدعب نم جوزتو

 امو «ةرجهلا دعب الإ اهب لخدي ملو «ةوهشلل اهجوزت هنإ لاقي ىتح ؛ةيواض تناك اهنأل ىهتشتل تناك

 ناك دقو ءبسنلا هبشت ىهو «ةرهاصملاب ءاهقثوي قيدصلاب ةبحصل نكلو ءاهيغتبي ةرهشل نذِإ جاوزلا ناك

 .هيريزو دحأ

 نيب نمزلا ىف براقتلا لعلو ءانركذ ام ةحجارلا ةياورلا نكلو ؛ةدوس لبق اهجوزت هنأ ىوربو

 . تاياورلا ىفاقيقد انييعت امهنم قباسلا نيعي مل نيجاوزل
 ا
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110101010100000 ا
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 .اجوز تناكو باطخلا نب رمع تنب ةصفح مالسلاو ةالصلا هيلع جوزت ةرجهلا دعبو - ؟

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ىناثلا ريزولا ناك دقتف «هنع هللا ىضر اهيبأب ةبحصلا قيثوتل جاوزلا ناكو
 كلذ «جاوزلا اذه ىلإ تعفد ىتلا ىه مالسلاو ةالصلا هيلع هتدوم نا ىلع لدي هجاوزب طاحأ امو . ملسو

 نأ ىف هنع هللا ىضر رمع بغر «ةمئاق ردب ةوزغو ةيقر هتجوز تنام امل هيلع ىلاعت هللا ىضر نامشع نأ

 ىبنلل كلذ رمع اكشف «نامثع تكسف ؛هيلع ضرعف ؛هنع ىلاعت هللا ىضر نامثع نم ةصفح هتنبا جوزي
 نم ريخ ىه نم نامشع جوزتيسو «نامثع نم ريخ وه نم اهجوزتيس لاقف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 هللا ىلص ىبنلا تنب موثلك مأ نامثع جوزتو ؛ةصفح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جوزتف ؛:ةصفح

 ملسو هيلع ىلاعت
 .يولقلل ءاضرإو ةدوملل اطبر ناك اهنم مالسلاو ةالصلا هيلع هجاوز نأ اذه نم ىرتو
 نيبو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنيب ةمئاق برحلاو مالسلاو ةالصلا هيلع جوزتو - 4

 .اذه نايفس ىبأ تنب ةلمر ةبيبح مأ جوزت «نايفس ىبأ مهريبك ةدايقب نيكرشملا

 مالسإلا نع جرخو ءرصنت هنكلو «ةشبحلا ىلإ شحج نب هللا دبع اهجوز عم ترفاس دق تناك

 اهاوآف ءاهل ىوأم ال ةرونملا ةنيدملا ىلإ دوعت نأ نيبو ءاهنيد ىف نتفتف كرشلا ميعز اهيبأل عجرت نأ نيب تناكف
 ةيمأ نب ورمع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ثعبف ءاهنم هجاوزب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
 عفدو ءصاعلا ىبأ نب نامثع هنم اهجوزف «مالسلاو ةالصلا هيلع اهبطخف ةشبحلا ضرأ ىلإ ىرمضلا
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ اهب ثعبو .رانيد ةئامعبرأ وهو .اهقادص ىشاجنلا

 .دمحم لحفلا معن :لاق هنأ ىورو ءهب بحرو ؛هنم رس ىذلا نايفس ىبأ نم رهصأو ءاهنيد ىف نتفت

 نب فانم دبع ىنب نم ىهو «ةميزخ تنب بنيز ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جوزتو -

 مث «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم اليلق الإ ثبات مل اهنكلو «نيكاسملا ةناعإ ىلع اهل اعيجشتو
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هنايح ىف تيفوت

 كلذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا قلطأ ذإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم نبا هنأ ىلع هتجوزت
 هللا لزنأ املف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم ىقبي نأ ىضرو ؛هلهأ عم دوعي نأ ضفر امل ءمسالا
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 مكلوق مكلذ مكءانبأ مكءايعدأ لعج امو» : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيبن ىلع ىلاعتو هناحبس

 هللا دنع طسقأ وه مهئابآل مهوعدا *ليبسلا ىدهي وهو «قحلا لوقي هللاو مكهاوفأب
 ؛ديز عم اهئاقيب تلملمت (بازحألا) 4 مكيلاومو نيدلا ىف مكناوخإف مكءابآ اوملغن مل نإف

 ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نذأتساو اهئايربك نم ديز لملمت دقو «ىشرقب سيل هنأ نيبت ذإ
 نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو ءكجوز كيلع كسمأو هللا قتا :هل لاقف ءاهقالط

 .هنبأ ةجوز دمحم جوزت اولوقي نأ سانلا ةلاقم ىشخو «كلذ ىفخأ هنكلو ؛ديز اهقلطي نأ دعب اهجورتي

 ارمأ هلوسرو هّللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو» : ىلاعت هلوقب هرمأ ىلاعت هللا نكلو

 ىلع نوكي ال ىكل كلذب هرمأ ىلاعت هللا نإو « بازحألا ) «مهرمأ نم ةريخلا مهل نوكي نأ

 ىكل جاوزلا كلذب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا رمأف ارطو نهنم اوضق اذإ مهئايعدأ جاوزأ ىف جرح نينمؤملا
 ؛ةبارقلا عئابط نم تسيلو ؛نامورلا نم مهيلإ ترس ىتلا ىنبتلا ةداع ىهو مهيف ةمكحتسملا ةداعلا كلت لوزت

 .اهنم سيل ام اهيف لخدي ذإ ؛ةرسألل داسفو ءارتفاو بذك ىه لب
 : كلذ ىلع تلمتشا ىتلا تايآلا أرقاو - 77

 نم ةريخلا مهل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو)

 هللا معنأ ىذلل لوقت ذإو هانيبم الالض لض دقف هلوسرو هللا صعي نمو ؛مهرمأ

 هللا ام كسفن ىف ىفخنو ءهللا قتاو كجوز كيلع كسمأ ؛هيلع تمعنأو هيلع
 ءاهكانجوز ارطو اهنم ديز ىضق املف ءهاشخت نأ قحأ هّللاو «سانلا ىشختو «هيدبم
 رمأ ناكو ءارطو نهنم اوضق اذإ «مهئايعدأ جاوزأ ىف جرح نينمؤملا ىلع نوكي اليكل
 | اولخ نيذلا ىف هللا ةنس هل هللا ضرف اميف جرح نم ىبنلا ىلع ناك ام *الوعفم هللا

 ١ الو هنوشخيو ؛هللا تالاسر نوغلبي نيذلا *ارودقم اردق هللا رمأ ناكو ؛لبق نم

 مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك ام ه«ابيسح هّللاب ىفكو ءهّللا الإ ادحأ نوشخي

 ( اميلع ءيش لكب هللا ناكو «نييبنلا متاخو هللا لوسر نكلو
 .( 10: 75 بارحألا )

 ينيعيفنف هه هد دب

 ها

 رووووووربوبوووووروب ووو

 وو ووو

1 

 : لدت ىهو ؛ميركلا نآرقلا اهقاس امك ةثراح نب ديزو شحج تنب بنبز رمأ اذه
 ؛ةداعلا هذه مكح ىلاعت هللا ىغلأو انبا - ىنبتملا ىأ - ىعدلا ربتعي ناك ةيلهاجلا ىف هنأ : الوأ

 .كلذ ىلع لدي ام بازحألا ةروس لوأ ىف لبق نم انولت دقو
 0 امم م ل ل ل ا للا لاا ل1و1و]ل

 هذ ااثلا . هلا
 احتمل

3 
 ل

5 

 كك ا ا اا

 يبول و وصون ون يو جو بوح ونا وت اح سواح و حج اح حوحو حت ح جوج جرح حوت حو عوت نوح توته وتهرب توتر
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 ىف لخدي ىذلا ىلهاجلا مكحلا كلذ لاطبإ دكؤي نأ هتمكح تضنقا ىلاعت هللا نأ ىلع : ايناث
 نأ هتمكح تضتقاو ءرسألا دسفتو «ةرطفلا مكحب فطاعتت الف ءاهنم سيل نم بسنلا مكحب ةرسألا
 امهنيب تاقالعلا تدسف دقو هيعد ةجوز جوزتي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب لاطبإلا ديكأت نوكي
 نم ديز لملمتو ؛تربكتساف ؛هنبا سيلو قيتع وه ىشرق ريغ تحن نوكت نأ نم ةيشرقلا لملمتب
 هللا نأ ملعي وهو «كجوز كيلع كسمأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا هل لاقف ءاهقيلطت دارأف اهئايربك
 ام هسفن ىف ىفخي هنكلو ءاهجوزتي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ىلع بتكو ءاهقلطي نأ بتك
 نأ ىشخي هنأل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنم جاوزللو ءديز نم قالطلا بتك ىلاعت هللا نأ نم هيدبي ال
 ' .اوفلأام ةفلاخمب «برعلا هباجي

 نينمؤملا ىلع نوكي اليكل قالطلا دعب اهجوزتي نأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رمأ دقلو
 ؛ تايآلا تلد امك .ارطو مهنم اوضق اذإ مهئايعدأ جاوزأ ىف جرح

 تفتنا نإ ءبرعلا لاجر نم دحأل ابأ نكي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نأ ىلع :اثلا
 .اهامرمو اهدصقمو ءاهرهاظب تاميركلا تايآلا هيلع لدت ام اذه: ءايعدألا ةوبأ

 ,ىومألا دهعلا ىف اعارتخا اذه اوعرتخا مالسإلل ديكلا نوديريو «ىناعملا نودسفي نيذلا نكلو
 مهوت دقو «نيعباتلا ضعب نيب اهورشنبو ؛هعابتأ اهلوقيل نيملسملا نيب اهرشنو ىفشمدلا انحوي اهعرتخا
 نب رفعج وبأ ءالؤه نيب نم ناك فسألا عمو ؛صيحمت ريغ نم تاياورلا مهرهبت نيذلا ضعب اهقدص
 ريسفت هباتك ىف ريثك نبا اهءارتفاو اهبذك نيب ىتح ؛هنع نيرسفملا رثكأ اهلقنو ءاهل اقدصم اهلقنف ريرج
 بذكلا لقن نإو ؛لالضلا كلذ رشن نأ ىف ىربطلا نع هللا افعو ؛هنع ىلاعت هللا ىضر «ميظعلا نآرقلا
 .هلقان ىربطلا ناك ولو ءقدص ىلإ هلوحي ال

 نيذلا مه نيملسملا ريغ نم نوبصعتملا ناكو ءاهورتفا ىتلا ةيرفلا ةيآلا اولمح نأ بيرغلا نمو
 نأ ديز نم دارأف ءاهبح هبلق ىف عقوف «لستغت اهآر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ اوعدا دقل ءاهوعدا
 نأ نكمي ال كلذ نإو « هادبأ هللا نأو «سانلا نم ىشخو ؛هافخأ اموه كلذ نأ اوعداو ؛اهجوزتيل اهقلطي
 ىلع لديو هوعرتخا اعارتخا كلذ نوكي نأ الإ ءاهرهاوظو ةيآلا ىناعم ىلع لاوحألا نم لاحب قبطني
 : ىنأيام ةدسافلا ىناعملا هذهل ةيالا ةضهانم

 ىتح ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم ةبغرب ةيآلا لدت امك نكي مل اهنم جاوزلا نأ : الوأ
 ناك امو) : ىلاعت هلوقب ةيآلا صنب كلذو ىلاعت هللا رمأب ناك جاوزلا نإ لب «ةكرحلا ىه ةوهشلا نوكت

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاذ 3 10011111111 لل لل تذل ل 2 يع
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 ديز ىضق املف ) : لاق ىذلا وه ىلاعت هللا نأب ؛ةيلعلا هئاذ ىلإ جيورتلا بسن ىلاعت هللا نألو

 ىلاعت ىلوتو ىلاعت هللا هضرف ىذلا جاوزلا اذه ىف ببسلا ىلاعتو هناحبس ركذو « اهكانجوز ارطو اهنم

 سيلو مهنونبتي نيذلا جاوزأ اوجوزتي نأ ىف جرح نينمؤملا ىلع نوكي الأ وه امنإو «ةوهشلا سيل هدقع
 .اههبشي ام الو ؛ةوهش

 هناحبس هبتاعف «ةيلهاجلا هيلع ام ةهباجم ىه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهيشخ ىتلا ةيشخلاو

 .هرمأوأ عيطيف هاشخي نأب قحأ ىلاعت هللا نأب ةيشخلا هذه ىلع ىلاعتو

 ىذلا قشعلا وه نولوقيف «هيدبم هللا ام كسفن ىف ىفختو» : لاق ىلاعت هللا نأ : ايناثو

 هافخخأ ىذلا وه ناكف «جاوزلاب رمألا ىدبأ نكلو ءاقشع ىدبأ ام ىلاعت هللا نأل «كلذ ضقانت ةيآلاو «هافنخأ

 .هللا قتاو كجوز كيلع كسمأ : لاقو «ديز ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 رمأ كلذلو ءانبا ىنبتملا نوكي نأ عنم اهعوضوم نأ ىلع اهازغمو اهصنب لدت ةميركلا ةيآلا نأ : ائلاثو

 صنلا هنيب امك ءايلمع عرشلل انابي لوكيل «هيعد ةأرما جوزتي نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلاعت هللا

 ظ .دكؤملا عنملاب اضورفم الوق «ىآرقلا

 | ءمكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك ام# :ىلاعت هلوقب ىفنلا ىلاعتو هناحبس دكأ كلذلو

 ئ هللا ىلص ىبنلا رامخأو ؛ ميركلا نارقلا قناعم ىف نوملكتي نيذلاو «ثورسفملا كردي نأ دو انكو

 أ ريثك نبا نيب نأ دعب نيملسملل اديك اهءاشفإ دارأ ىذلا ردصمو ؛ةيرفلا هذه ةقيقح ملسو هيلع ىلاعت

 .ايوف ادرريرج نبا مالك درو « ةياورلا هله بذك «ةنسلل ظفاحلا
1 

 ' اقمعو ءاينايب اقرذ مهل نأ بسحن انكو ؛كلذ ةريسلا ىف نآلا نوبذكي نيذلا فرعتي نأ دون انكو
 | ىتلا ةيئاورلا ةعزنلا تبلغ نكلو ؛هوكرديو لوقلا اوصحمي نأ مهنم دون انك ءاهيمارمو ظافلألا تالالد ىف

 ١ اربثك دقو « قشاعلا ىبنلا : لوقي اناونع ريسلا ىف مالك نم هلاودصت اميف اوبتكف ؛مهيلإ ابوسنم اهلاثمأ عمسن

 ظ .اهوبتك ىتلا تاياورلا نم ةصق اهناكو «تعقو عئاقو اهنأ ىلع ةارتفملا ةيرفلا كلت ناونعلا تحن

 ظ .اهرادقمب ىلاعت هللا مهازج ,ةناكم ىبدألا عمتجما ىف مهلو ؛ مهيلإ ةبوسنم ددرت لازت

 ثلاثلا ءزجلا



 . هئاسن ةيقبب رمالسلاو ةالصلا هيلع هجاوز
 ىبأ تنب دنه اهمساو ةملس مأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جوزتو - 7” 718

 .دسألا دبع نب هللا دبع وهو ؛ةملس وبأ ءاهجوز اهنع تام لقو (ةيموزخم ىهو «ةريغملا نب ةيمأ

 نأ اصلخم اهل اعدو ؛هدعب نم جوزتت نأ اهيلإ بلط ةباش ىهو اهنع ىفوت دقو ءاهجوز توم دذنعو

 نم ىلإ نلوجاتحيو ؛لايع كاد اهنا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىأر دقو ؛هنم ريخ وه نم أهجورتي

 مهطوحي نم اهدالوأو ىه اهل دبالو ءاهيوذ نع تعطقناف ؛ةرجاهم اهجوزو ىه تناكو «مهاعري
 .اهدالوأ ةياعرو اهتياعرل اهجورتو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ناكف ؛ مهاعربو

 ىف ماشه نبا لوقيو ثراحلا تنب ةيريوج ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جوزتو - /
 تب ةيريوج هعمو ,قلطصملا ىلب ةوزغ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فرصنا امل )» : اهجاوز

 ىلص هللا لوسر مدقو ءاهب ظافتحالاب هرمأو - هدثع ةعيدو راصنالا نم لجر ىلإ ةيريوجب عفد - ثراحلا

 ىلإ رظن قيقعلاب ناك املف «هتنبا ءادب رارض ىبأ نب ثراحلا اهوبأ لبقأف «ةرونمل ةنيدملا ملسو هيلع ىلاعت هلل
 لاقف ءاهؤادف اذهو «ىتنبا متبصأ دمحم اي :لاقف ءاهنم نيريعب ىف بغرف ؛ءادفلل اهب ءاج ىتلا لبإلا
 : ثراحلا لاقف .اذك بعش ىف قيقعلاب امهتبيغ ناذللا ناريعبلا نيأف : ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 لسأ .دحأ كلذ ىلع علطا ام هللوف «ملسو كيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر كن هلل الإ هلإ ال نأ دهشأ
 . (......هل نانبا هعم ملسأو «ثراحلا

 نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهجوزت املف ؛ةئام وحن اهموق نم اورسأ دق اوناك ةازغلا إو
 قرتسن شيك : لاقو :ةأرسأ ىرسألا نم 5 هذي 7 ناك نم لك قلطأ خول لق تناكو ءاهيبأ

 ىنب تويب نم ةئأم لهأ مالسلاو ةالصلا هيلع هجاوزب قتعف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لويقر ناهصأ

 اهب قتع دقل ؛ةيريوج نم اهموق ىلع كربأ ةأرما تناك ام :١ كلذ ىف ةشئاع نينمؤملا مأ لوقتو «قلطصملا
 . ( اهموق تويب نم تيب ةثأم

 ناك ولو«دبألا ىلإ اعونمم نوكيف «قرلا ءاشنإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع لجسي الأو سانلا
 ظ .دبأألا ىلإ احابم نوكيف «نوقرتسي مهكرتي نأ ريغ نمو ءانم نوقرتسي ءادعألا

 . قتعلل ناك لب «ةوهش جاوزلا ناك امف

 افالم اوامر الالام لالالالا الامال لواو اا ولناا لالا ارامل واللام لااا لااا افلا الانا 1و طلال |

 جاوا
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 ءاهتخأ عم تقيس دقو ءبطخأ نب ىبح تنب ةيفص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص جورتو 0

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مالف ءمهنم رسأ نميف اورسأ نيذلاو «ربيخ ىلتق ىلع لالب امهب ٌرمو
 امهجوزتيل نيتاتفلا ضرعو .امهموق ىلتق ىلع نيتاتفلاب رمتأ ؛ةمحر كبلق ىف سيلأ : هل لاقو ءالالب
 اهسفن بيطيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهجوزتف ىه تيقبو اهتخأ تجوزتف ةباحصلا ضعب

 .اهحرج ًاقريلو

 دقو ةيلالهلا نزح نب ثراحلا تنب ةنوميم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جوزتو - ٠١

 دقو ةيبرعلا لئابقلا نيبو مالسلاو ةالصلا هيلع هنيب ام قيثوتل بلطملا دبع نب سابعلا هل اجوز اهراتخا

 هللا ىلص ىبنلل اهسفن تبهو ىتلا ىه اهنأ ىوريو مهرد ةئامعبرأ هلام نم هنع هللا ىضر سابعلا اهقدصأ

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلل تلاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةبطخ تملع امل اهنأ كلذ ملسو هيلع ىلاعت

 : ىلاعت هللا لاق دقو ةبطخلا اهيلإ تهتنا امدنع ريعب ىلع تناكو .هلوسرلو هّلل هيلع امو ريعبلا : ملسو هيلع

 2 ىبنلل اهسفن تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو)

 , ةرشع ىدحإ ددعلا نوكي اهيلإ نهمضبو ةجيدخ دعب نهو رشع نهددع ءالؤهه - 8

 أ : ىلاعت لاق كلذلو هدعب ادحأ نجوزتي الو نينموملا تاهمأ نودعي كلذلو نهب لخد نهلكو

 ١ اوذؤت نأ مكل ناك اموآل : هدعب نم نهجاوز عنم ىف لاقو (بازحألا) ) مهتاهمأ هجاوزأو»

 ] .(بازحألا) < ادبأ هدعب نم هجاوزأ اوحكنت نأ الو هللا لوسر

 / نينمرملا تاهمأ نهف ةرشع ثالث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا جاوزأ ددع نإ ةاورلا لوقيو
 ١ .نيكاسملا مأ بئيزو ةجيدخ هتايح ىف تنام ذإ عست نع تامو

 | ىف اضايب اهب دجوف اهجوزت ةيدنكلا نامعنلا تنب ءامسأ - امهو امهب لحخدي مل نيتنثاب جوزتو
 | ةنيدملا نع ةديعب تناك ةدنك لئابقو ةيدنك تناك دقو اهقلط نأ دعب اهعتمو فورعمب اهحرسف اهطبإ
 | هذهب اهسنؤيل هنيبو اهنيب طابرب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا طبري نأ دبال ناكف تملسأ دقو «ةرونملا

 ظ . ىمارتملا دعبلا اذه ىف ةرهاصملا

 ١ هللا ىلص ىبنلا دارأ دقو ليبحرش نب نامعنلا تنب ةميمأ اهمسا نامعنلا ةلالس نم ةأرما :ةيناثلاو

 ...| نأ ديري مالسلاو ةالصلا هيلع وهو بونجلا ىف ةيبرعلا ريزجلا فارطأ نم اهنأل اهجوزتي نأ ملسو هيلع ىلاعت
 ؛ امو الاتق عفدتوأ ابرح ىهنت لئابقلا ءاربك نيب اقيثو اطابر ةرهاصملا تناك دقو ةشحولا ليزيو ديعبلا برقي

 ظ .ةرهاصملا هذهب لئابقلا نيبو هنيب ام قئوي نأ ىف ةضاضغ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع ناك

 ن0



 . اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو اهب لخد امدنع مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ اهنم هجاوز ىف ىوريو
 دقعي ناك دقف اجوز هب اهاضر نم اقاثيتسا مالسلاو ةالصلا هيلع هل اهسفن بهت نأ اهنم بلط ةأرما جوزت
 'ىل كسفن ىبه اهل لاق اهب ىلتخا املف لماك رايتخا هيف رح اضرب كلذ نوكي الأ ةيشخو ةأرملا ءايلوأ
 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف هللاب ذوعأ تلاق مث ةقوسلل اهسفن ةكلملا بهت لهو تلاقف ةيلهاج ةرعن اهترتعا
 .اليمج احارس اهحرسو اهقلطف ميظع ذاعمب تذع دقل

  3العبرة 
 جاوزألا نم رشع ةثالث نهتدع تغلب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تاجيز هذه - ٠١

 ماع ىمس دقو افطع نهرثكأو نهلضفأ ةجيدخ نينمؤملا مأ امهو ةرهاطلا ةميركلا هتايح ىف ناتنثأ تنام
 .اهنع هللا ىضر نيكاسملا مأ بنيز ةيناثلاو نزحلا ماع ميركلا ىناحلا همع عم اهتوم

 ةيناثلا نم ةرفنلو امهادحإ ىف ىنامسج بيعل لوخدلا لبق امهقلطو امهب لخدي مل ناتنثاو
 راوج نم اهنامرحل ةيقشلا اهسفن ىمست تناكو ةرجهلا دعب اماع نيتس ىلإ تشاع دقو اهلوق ىف تدب
 . ىلاعتو هناحبس هللا قلخخ نم دوجولا ىف نم مركأ |
 هل لحلا ىهتنا دقف لاح ىأ ىلعو انايحأ نهب لاصنالا ءيجريو انايحأ نهضعب لزتعي ناك دقو ظ
 لاقو ةوعدلاب قلعتت ىتلا ةيعامتجالا دصاقملا لك هيف تققحم ذإ ددعلا اذهب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص |

 ئ : كلذ ىف ىلاعت |
 الف تلزع نمم تيغنبأ نمو ءاشت نم كيلإ ىوؤتو نهنم ءاشت نم ىجرت ) ظ
 ,نهلك نهتينأ امب نيضريو ٌنزحي الو نهنيعأ رقت نأ ىندأ كلذ ءكيلع حانج |
 دعب نم ءاسنلا كل لحي ال «اميكح اميلع هللا ناكو ءمكبولق ىف ام ملعي هّللاو :

 هللا ناكو ؛كنيمي تكلم ام الإ نهنسح كبجعأ ولو جاوزأ نم نهب لدبت نأ الو

 : نيليلج نيرمأ ىلع لدي ميركلا صتلااذهنإ»
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ددعتل ةبسنلاب ددعتلا ىفوتسا اذإ ءددعلا اذه دعب لحلا عنم : امهلوأ ظ
 ليلخم ىف لبق نم ىلاعت لاق دقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب صاخ ددعلا اذه نإو هدصقم ملسو |
 ىف مهيلع انضرف ام انملع دق نينؤملا نود نم كل ةصلاخ) : ددعلا نم ردقلا اذه |
 . ( بازحألا ) « مهناميأ تكلم امو مهجاوزأ |

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنل عاديا . ١١
 ا 6 / .

 اانا
 ا ا



 . امك - ةليل لك اعيمج هئاسنب لصتي نكي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ : امهيناث
 ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ءاعدا مالسإلا ءادعأ هنم ذخأ امم - نيثدحملا ضعب تارابع مهوت
 هللا ىلص ىبنلا دنع ناك لوقيل هنإ ىتح لوقلا ىف مهضعب تفاهت ىلإو ءالؤه لاوقأ ىلإ اودنتساو ايناوهش

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك دقف ءاذه لك درت ةيآلاف ءالجر نيعبرأ ةوق ملسو هيلع ىلاعت

 ىفاني ام كلذ دعب نم لزتعي نم ىغتبيو نهضعب لزتعيو ءاشي نم هيلإ ىوؤيو نهنم ءاشي نم ءيجرب
 ةليل لك ةدحاو ةدحاو نهب لصتيو نهيلع رمي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ نم نيثدحملا ضعب هاعدا ام

 .نيملسملا ءامسأب اومست نمم نيفرحنملاو مالسإلا ءادعأ نم نيباذكلاو نيضرغملل بابلا حتف ام
 ظ : ددعتلا اذه بابسأ ضعب ىف ملكتن نأ ىقب

 نم تافيعضلا ءاويإل ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تاجوز ددعت نأ ىلإ لبق نم انرشأ دق
 هنيب تالصلا طبرلو «نهيلهأ نع اهيف نعطقتنا ىتلا ةبرغلا هذه ىف نهل ىوأم ال ىئاللا نيرجاهملا جاوزأ

 أ نولتقي نيذلا نيرجاهملا ءاسن نم بسن ةطبار مهطبرت نميف نيبنثولا مكحت عنمو ؛هباحصأ رابك نيبو
 كل انللحأ انإ ىبنلا اهيأ اي) : ىلاعت هلوق ىف كلذ ىلإ ىلاعتو هناحبس هّللا راشأ دقو نودتري وأ نوتومي
 كمع تانبو كيلع هللا ءافأ امم كنيمي تكلم امو نهروجأ تينآ ىتاللا كجاوزأ

 نإ ةنمؤم ةأرماو كعم نرجاه ىتلا كتالاخ تانبو كلاخ تانبو كتامع تانبو

 دق نينمؤملا نرد نم كل ةصلاخ اهحكنتسي نأ ىبنلا دارأ نإ ىبنلل اهسفن تبهو

 ( بازحألا ) « مهناميأ تكلم امو مهجاوزأ ىف مهيلع انضرف ام انملع

 نأو ةلوؤخ وأ ةمومع نم نهب هطبرت ىتلا محرلل ناك تارجاهملا جاوز نأ صنلا اذه نم دافتسيو

 ىف نهءاويإ وه ىلوتي نأ دبال لب ءادهش نهجاوزأ توم دنع نهعيضي الف شيرقل هتبارق لمشي كلذ
 ظ .ليلظلاهلظ

 اذيفنتو عرشلل انييبت هبر رمأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهجوزت نهضعب نأ تيأر دقو
 ارمأ هنوريو نوفلأي اوناك اميف برعلا ةهباجم هبر رمأب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ضرعت دقو هماكحأل
 كلذ هنم ثدح دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإ ىتح نينمؤملا ضعب هب رأت دقو فلاخي ال ايعيبط
 راشأو ءاعدالا نم ال بلصلا نم نوكت ةونبلا نأو ةقيقحلا دض هنأ ىلاعت هللا نيبف عنملاب مكحلا لبق
 طسقأ وه مهئابآل مهوعدا ) : هناحبس لاق ذإ هنم سيل ام بسنلا ىف لاخدإ هنأ ىلإ ىلاعتو هناحبس
 .( بازحألا ) 4 مكيلاومو نيدلا ىف مكناوخإف مهءابأ اوملعت مل نإف هللا دنع

 ام ريغ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا تاجوز ددعت ةمكح ىف نارخآ نارمأ كانهو - 71١
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 نم بحي نمب ةنواعملا قيثوتل جوزتي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ نم هيلإ ريشأ وأ هركذ قبس
 ىذ وأ بيرق نم ىلو هل سيل نم ءبع لمحتي ناك هنإ ىتح ءاسنلا نم تافيعضلا ةناعإو هباحصأ
 مهنيب ةوادعلا ىف نوحلي دقو مهرايد ىأنت نم نيب ةرهاصملاب طابترالاو ءناميإ دعب دترت اليكلو بسح
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنيبو

 .هيلإ انرشأ وأ هانركذ ىذلا اذه ريغ نارمأ كانه لوقن

 امف نهنيد رومأ ىف نيملسملا ءاسن ميلعت هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاسن ىلوتي نأ : امهدحأ
 نملعتي ملعلا سلاجم نيشغي نيعباتلاو ةباحصلا دهع ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دعب ءاسنلا ناك

 نلأسي نك هدعب نمو ؛هئايح ىف هنلأسي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ نبهذي نك لب نيدلا رومأ
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا دعب نرمع نمم امهريغو ةملس مأو ةشئاعك«نينمؤملا تاهمأ هجاوزأ
 ىضر ةشئاع نينمؤملا مأ نع تيور ةأرملاب ةصاخلا ماكحألا نم اريثك نإ لوقن نأ لوقلا لوضف نم هلعلو
 .قيدصلا اهيبأ نعو اهنع ىلاعت هللا

 مامإلا اهيبأ رصع ىف هتباتك تهتنا ىذلا فحصملا ىلع ةنيمألا تناك نينمؤملا مأ ةصفح نإو
 .اريخ مالسإلا نع هازجو هنع ىلاعت هللا ىضر قورافلا |

 ميلعتل نغرفتيلو ىنعملا اذهل ناك لبق نم انولت امك ادبأ هدعب نم نحكتياالأب ىهلإلا رمألا لعل» 2
 ىفو هلهأ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلارابخأو هانعمو هحورو هبادآو هلئاضفو نيدلا ماكحأ ءاسنلا |
 ىف ردني ءاكذ اهل ناك دقف اهنع هللا ىضر ةشئاع ةياور ىف ريثكلا عئشلا كلذ نم ىرتل كنإو ةرهاطلا هتاذ |
 .ءاسنلا ماكحأب صاخلا فصنلا وهو نيدلا فصن اهنم ذحخُوي هنأ نم ىور ام ىكرن دق هنإو برعلا ءاسن |

 نهتفع ىف ءاسنلل ةنسح ةردق نذختي نك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاسن نأ : اهيناث ظ
 حالصب حلصتو لاجرلاب رثأتت امم رثكأ ةأرم اب رثأتت ةأرملاو ةوبنلا بادب نذخأ نهنأل نهبادآو نهباستحاو |

 احضاو كلذ ىرنل انإو .اهدسفتوأ ةأرملا حلصت ةأرملاف نهنم اهبحاوص داسفب دسفتو ءاسنلا نم اهبحاوص
 .ناسنإلا نبأ ناسنإلاف ىضاملا ىف كلذك ناك هنإو مويلا |

 ةردقلاو ةوسألا نهنأل بيدأتلاو داشرإلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاسن دهعت ىلاعتهللانإو 2
 ايندلا ةايحلا ندرت نتنك نإ كجاوزأل لق ىبنلا اهبأي» : نيلئاقلا قدصأ وهو :ىلاعت لاق |
 هلوسرو هللا ندرت نتنك نإو *اليمج احارس نكحرسأو نكعتمأ نيلاعتف اهتتبزو |
 تأي نم ىبنلا ءاسن اي *اميظع ارجأ نكنم .تانسحملل دعأ هللا نإف ةرخآلا رادلاو |
 نمو #اريسي هللا ىلع كلذ ناكو نيفعض باذعلا اهل فعاضي ةئيبم ةشحافب نكنم |

 ملسو هيلع هللا يلص نييبنلا متاخ 0-0100 :
 00و الاله



 *اميرك اقزر اهل اندتعأو نيئرم اهرجأ اهتؤن احلاص لمعتو هلوسرو هلل نكنم تنقن
 ىف ىذلا عمطيف لوقلاب نعضخت الف نتيفتا نإ ءاسنلا نم دحأك نتسل ىبنلا ءاسن ا

 ىلوألا ةيلهاجلا جربت نجربت الو نكنويب ىف نرقو *افورعم الوق نلقو ضرم هبلق
 مكنع بهذيل هللا ديري امنإ هلوسرو هللا نعطأو ةاكزلا نينآو ةالصلا نمقأو
 هللا تايأ نم نكتويب ىف ىلتي ام نركذاو *اريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا
 .؟ اريبخ افيطل ناك هللا نإ ةمكحلاو

 نك هقاطن نع نجرخي مل ىذلا ىهلإلا بيدأتلا اذهب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاسنف
 بقع ىماسلا لثملا نهنألو نيملاعلا ءاسن لب نينمؤملا ءاسنل ةتباثلا ةمئاقلا ةودقلاو ةيلاثملا ةروصلا ءاسنلل ةبسنلاب
 يطسيوادت لقا مسوي يدلل يلي يتلا نا دايما كارل لح ا ياويل
 : ولعلل هيجوتو .بيذهتو .داشرإ نم هبرمأ امب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاسن هبرمأ ام

 نيقداصلاو تائناقلاو نيتناقلاو تانمؤملاو نينمؤملاو تاملسملاو نيملسملا نإ)
 تاقدصتملاو نيقدصتملا» تاعشاخلاو نيعشاخلاو .تارباصلاو نيرباصلاو .تاقداصلاو

 اريثك هللا نيركاذلاو .تاظفاحلاو مهجورف نيظفاحلاو تامئاصلاو نيمئاصلاو
 .( بازحألا ) «اميظع ارجأو ةرفغم مهل هللا دعأ تاركاذلاو

 نيبو نهتلزنمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاسن داشرإ نيب ةوالتلا ىف نارتقالا نإو اذه
 زعويو نينمؤم ا ءاسنل ىلعأ لثم ليز هي ىلع للا ناهي هنا ءاسن قالخأ نأ ىلإ ريشي تانمؤملا فاصوأ
 . ةبيطلا ةحلاصلا ةودقلا نهنأل ايلاغ ايماس الثم نهذاختاو نهعابتاب

 نيدبي تانيزتم تاجربتم تاقرطلا ىلإ نجرخي الأب نهتويب ىف نرقي نأب رمأ تايآلا ىف ناك اذإو

 | الف جورخلا ىضتقت ةحلصمل الإ نجرخي ال تيبلا ىف رارقلا نمزتلي لب «ىفنخ امو اهنم رهظ ام نهتنيز
 | ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نو اذه . نهب تاقرطلا صغتف جورخلل دادعتسالل الإ تيبلا ىف نررقي

 ةالخألاو ةيمالسإلا بادالا تمعو . هييلعلا مع ل لق هئافو ضعب نم رئاشعلاو لئابقلا ىف هئاسن قرفتب

 ىف رونلا نايرس ةمألا ىف راسو عاشو ىدمحملا 8 نا اا نيملسملا ءاسن ةميركلا

 .نيضرألا

 اديني ا م ا ل

 7 ثلاثلا ءزجلا
 ا اا ااا ا وب ببال

 ل م يم م ل م يا م م ل م

 يني ةويديييول

 )100000000006 هيي هيمي ع ع ع اي يدا



 دسعب اسمأ ظ

 ىلإ انلصو اننأ ىعدن ال «نيييبنلا متاخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةريس هذهف - ا"
 اهرارسأ انملعو اهانكردأ ىتح انيماست اننأ ىعدن الو اهنع ةواشغ انلزأ وأ اهحيضوت وأ اهريوصت نم ةياغلا
 ملاذإو انبراقو انددسو هكاردإ انعطتسا ام اهنم انكردأو انتاقاط قوف اهانيأر انكلو دوجولا اذه ىف اهرونو اههنكو
 ءامسلاب لصتت ةمق غلبي نأ دارأ نم لثمك انلثمو ةينلا انبستحاو اندرأو اندصق اننإف ةياغلا ىلإ لصنو وأشلا غلبت
 لوصولا نود ةدهاشملا اهنم هبسحف اهقوف رونلا ىربو حطسلا ىلع فقي نأب ىضرف اهغولب نع زجعف
 .ىرجام لك كردن مل إو ةيادهلا رون انقرغتساو هبعوتسن مل نإو ىوبنلا ملعلا ةمق انيأر اميف انيأر دقت

 رواجمو انتقاط قوف كلذ نإف ولعن الو برقنو سملتن انإو انروصق هأشنم نإف انريصقت انل رفغا مهللا
 ام انفلكت الو 4 اهعسو الإ اسفن هّللا فلكي ال ) قحلا كلوقو تلق كنإف انفيلكت قوف وهو انعسو
 > .انمحراو انل رفغاو انع فعاو هبانل ةقاط ال

 ىلإ نئاك وه ام ددعو نوكي ام ددعو ناك ام ددع دمحم انديس ىلع كرابو ملسو لص مهللا

 طيحم ىف مزعلا دشيوهو كب الإ انقيفوت امو ىداهلاو قفوملا كنإو ريصنلا معنو نيعملا معن كنإ ةمايقلا موي |
 . نيمحارلا محرأ اي ديعبلا برقيو انتردق |

 تادلجم ا“ هف هقيفوتو هللا تبحب ةثالثلا هئازجأب باتكلا وت

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا متاخ
 ااا ارا اح اماما حاخام



 01 ا قمت دس يدم يزعل "نهرا ةينقولا لوغو بدتخ: تورعلا
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 0 000000 ا برعلا وبأ ميهاربإ

 0 00000 بج-1ب-1ب ااا 0 0 000012125252125 دة ةبعكلا ءانب

 مك م 000 برعلا ضرأ ىف ةلاسرلا فلك ىسوم

 اخ 0 واو ماو ميعاد دا هما عج اج امنت 1123و مهنيدب نيرافلا ىوأم برعلا ضرأ

 / ١ ملعب ممم يصاب هد مدعم ع عي يهم نوب عنج عج ع هع عع هل ونمل ع عي يعط هيج عب يوهم علم هيه ع همي عام سومو يعي عتمم ع همم هع همم هوم وعم هه ممم همم هم عل قه | / . |

 28 ون

 ١ ب ويميميس اهيمدع وسير د يسسجي هوب عومم وو مروي رم جو هي موس وسلا اهيمر هوجن هي مطل !4 اهل ]شل 0

 سل و 1 0 |
 دننطتت

 ِ : 37 دححت : : ا اعلا



 000ا 00000 زا 2” 1 ا روهطلا توم ْ

5 09999292 0000000000 
 ا لا 2110 0011 ز ز ز ز ز ز ز ز ز زج 570 فس -(تلاط ىبأ فنك ىىف ظ

 0 0 0 ا لمعلا ىلإ |
 00 0 ا ىلاعت هللا ةيامح |
 ا 2 1 وع يا ا ودل جوجو هوه ب كو سعوا سمأب هوت همر جك عار رج ماده دنس اج ة حملا ةراجتلا ْ

 111 ا ودا هسا ا رفا لل اا يراسل 0 ارو اف ص اح عمم 100 2 همع عم هرفس |

 ا 0 ااا ا رجاتلا دمحم ١

 0 ا 89-2000 ا ةماعلا رومألا ىف هتكراشم 1ْ

 0 ا يي يا داتتفلا ترحم |

 ملسو هيلع هللا يلح نييبنلا متاخ
 00 ااا حالا ام املا اعااياخلاما



 ك2 جاوزلا

 مع ةاثاوو:ةفللا ةانغأ

 د هنو دال هدوء اهو ةبعكلا ءانب ةداعإ

 هلع هلع روفو

 0 ...... ةثعبلا لبق - دهازلا

 ةثعبلا دعب هدهز

 ع4 هدم امامدس فاهاساوبسنوتو مادو هده هده تاو رو سافاساوام وان هاهاوه اها سارساهدونساو ساواو هاهاهدمهام و ونساواساو »ب ونواهاهاهدها ساه ماس هدو وناواوهو ه هاه

 50 ةوبنلا متاح

 سرسشقلا
 معينا مما هوا م ا ا ايي حاجا جل. لاا وة وي ا تيب ياما ويحول

 عا ص جس م راج وه همه م و و مامن عع سهم عع لج جام مه وجم هاهو هوشه شعم يب يي م ومو هو جيو هوه و يوه نو سوي ده سعسعع عع معو سم م عوام

 + مومو جو و ماش مع ناش عي سم ماس م م دج و وج و نا هج ني ساس ساس سن اس ع سمع سمو و و هوس و عرس عم عع ع ععع هم او و و موو هن اسر نسال

 دان عم و وعمرو رم هه جم. همه هوقو و وون عن مو عب مه هه هده جه مفو و داو و عمده رد ه4 هه م رعافمم مع ودوم م6 سه

 * 6 2 6 ه6 سام اس س جراج ساده ماج ناي هده هده ساو ساس يب ب ساو و ساهم ده ه4 هاه اس دن دس ساساع ساواوج هاه ده اي هن ايه دس هده د دسع 4اس دس دس اس دس ساس هاج اج

 مهم م م د. هو هن مع سم مم م ههه هوه وه و مافن نا سنهم جه ع و م و هديه وسمع ععس لس مم ع سه سيو جم موو و نو نوه سس سعا»

 +١ *ء ءءء م م معروف رع م و ميو جيم مسموم معهم مج واو مر م رمد هه هةهففقو بي جم ممم وجم م عقومعقو هوم ساس سعوا

 م59 ل سي عم اس و و جاه و و ث دوو و و سمع هما اجاب هث هوو و و نه ناس هوو نوه واو سو اس هس. هم همم و و هاو وأو نو وسم م سعواع

 ه9 مه دم مج مج جوف و سس سمن ع م هوي جب مج هو ههفوان سن دس اس همس ين جم م واوا ده سدو سو هع هع همم وه و و و هداهم دهم سعمع هع وس همه وو

 هد قل م هم اجا مه راو و نهم تاو ومو م سم م م م مو و و وو نو واو. هسع هج سم او و واوان سو سم هع و هم موو وو مو م موسوس مام

 هه >2 90ج جب جو جسوم ه جو بس سس ياسو جا اجاو هاو ناس جس اع سه اج جرس سا ج جان هنن ناس سي جي جو سب او هنن سس سس جب سجس م ساواملاو

 هن ون عع م همهم. وم ماو نو و اناس سمو هي مهم نو واو مام سه سه مه سوم مو و ووو نين مو همن همام واهو و سمو هم ع مسمع م وو

 ه5 جد د مدعم عدو م2 م سه سم هو جا وج هوم هم مشو هس سوو و م« هاو ان امه سهعم و وهو وه مهو ون سيم مهسم مم ع مو وهو و وم ه6 هم

 هدي هم جم جو وو ساس سم سم وو جو جاو و نا سضارس سم سس جو و و و هاهو سم مس سعو و نو جس و وج سوم سم سمع عمم ءوي جو شم سمسا

 9 ه9: د 96ه هس هم م هوا نه ياو و هدو و سم مس وه وو ووو نه هس جهوي سه يجو و و ناس سمو هع وج ينو وه و و سلس نيس مس وم و و اواو

 هه هده ع ه5 ناس ساس سا سج سادس جاو اج هج جب جاو هك او د » ساره دس سج سو و وه يه او جاه هن دج هاواهاوه سام سام ع س سه سه سا م م جاو وه يرو ندوه دوه ناداه اس يه سام س اوس

 . ه9 < م ا. هه هو ديب ساب نت اج نادي عبدو سدو ه هب. هب هوو و وه يوه سم هه ع ه رعاه هيي ويايب جه ب ناوي سوي و ب ماوه و و هدايه هو هقاو هه ودوو

 اي يني ا ل يل ا ل ا

 منجنحدتنتنم



 0 1010212100 رظتنملا ىبنلاب تاراشبلا

 ا ا 0 0 202 0 0 00 لسري ىبن رابخأ نم برعلا نيب جوري ناك ام

 0 ا هاقلي نأ لبق سرافلا ناكس دنع ةوبنلا ملع

 0 ل رظتنملا (282) ىبنلا نع ربخت دوهي

 ا مظعألا ىلجتلا - ةيدمحملا ةثعبلا
 «/ل ا 0000 0 ا دم تسا .شسدقلا خورلاب ىقتلا

 11 وا لا طب رولا رنا سطل ا امطار وماق عاد قال حطام جرام جس سدقلا حور بايغ ةرتف

 0 ا 1 1 1 دام اممم ىحولا هيف لزن ىذلا رهشلا

 000 000001 ا هلكشو .محولا بنارم

 ا م 0 00000000 ةو لبا بتارم

 ل ااا ملسأ نم لوأ '

 مها 0 دز 5201110110 مالسإلا ىف ة وتم لوا

 ؟قاي//# لا 5 10 )0# ا وع ...... ةالصلا ةيضرف

 210 0 0 0000 0500000 نيبرقألا كتريشع رذنأو

 اولا مي و ا ل هاو ان م تما بهل ىبأو بلاط ىبأ نا
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 ١1 ٠؟م 20 كد ياو مج 3 عن كاع نال 2 دام جاهل نول 6 ن1 6 هس 0 هه عا ا 111 211111111 0 رمؤت امب عدصاف /
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