


بضغلا ةسارد
( نبل بص ) يليلخلا نيسح لئاو : فيلأتو عمج



الم سلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

: ءادهإ

هننم ميظعو هئامعن ليزج ىلع ارخآو هللاوأال دمح أ

،واألقال ماهف واأل ماهف باإل هدابع ىلع لضفتملا آوالهئ،

قلخلا ريخ هلوسر ىلع الم الةوسلا صلا مواألحالم،و

نمو ، ماركلا باجن األ هدعب نم هبحصو ، واألمان

دعبو ، ماقو هلل ىلص نمم مهراثآ ىفتقا

، نيميركلا نيدلا ولل عضاوتملا لمعلا اذه ىدهأ

، بردلا ءاقدصأ ءازع األ ةوخ ،واأل ةرباصلا يتجوزو

لكو ، هلهأو ملعلل بحم ولك يدافحأو يتانبو يئانبأو

هللا ئاسال ، ادحاو افرح ولو هيدي ىلع تملعت نم

. قيفوتلا و عفنلا عيمجلل

( نبل بص ) يليلخلا فسوي نيسح لئاو



ةمدقم
ىهتنم يف نوكن ، افلتخم ارمأ انسفنأ يف ىرن انايحأ

نأ ، انبضغتسا ام اذا ثبلن ال مث ، رارقتس واال ءودهلا

نينثإ اننأكو ، هعبط نع جرخي رخآ صخش ىلإ لوحتن

نأك ،وأ انيف ءىبتخي ابضاغ اشحو نأك ،وأ دحاو يف

تم جاومأ رحبلا نوكس ءاروو ، ةيتاع حير مئاسنلا فلخ

اهركني تاملكب هبضغ يف ضعبلا هوفتي دقو ، ةمط ال

ءانثأ هيعو نع ابئاغ ناك هنأكو ، هبضغ نوكس دعب

. بضغلا ةجوم

دقفي نم مهنم ، هفلتخم عئابط مهل بضغلا يف سانلا

األىذ اهعم قحلي ةجردل امامت هسفن ىلع ةرطيسلا

حارجب هسفن ىذؤيو ، هدي رسكي نم مهنمو ، هسفنب

بضغي نم سانلا نمو ، هريغب األىذ قحلي ،وأ ةغيلب

لوقي ام يعيو ، هسفن ىلع ةرطيسلا دقفي ال هنكلو

رمأ ( بضغلا ) اذه له ضعبلا لءاست امبرو ، اديج

باإل ردجي قلخ هنأ ؟مأ هيلع اليالم ناسن اإل يف يلبج

؟ هلحم يف ههيجوتو ، هيلع ةرطيسلا ناسن

؟ هسفن بضغلا نم ناسن يالماإل لهو

؟ هعباوتو بضغلا جئاتن نم مأيالم

؟ اهل بضغن نأ قحتست يتلا روم يهاأل امو



ولو ، بضغلا قحتست ال روم أل ضعبلا بضغي ام اريثك

قحتست ال ةهفات اهودجول لقعلا نيعب اهل اورظن

، هبضغب انهر ناسن اإل لهج نوكي امبرو ، مهلا عفنإ

. هنوكسو هنازتاب انهر هقفأ ةعسو هملعو

ةوذج لا عتشا يف رسلا نع الت ؤاستلا انيدل محازتت

و انسفنأ يف هدوجو ركنن ال رمأ اذهو ، انيدل بضغلا

سانلا ضعب نأ ةجردل ةفلتخم عئابط ىلع هيف سانلا

يأ ، هبضغ يف هدعسي نم دجي مل اذإ هبضغ دتشي

ام بضغلا نم ريثكف لك ىلعو ، هبضغ يف هكراشي

نيب دولا مدهب هطيحمو ، صخشلا ىلع ررضلا ب دوعي

نأ ،ذإ تاقادصلا قباس نيب خرشلا داجيإبو ، تابارقلا

لك قارتخإ نايح نماأل ريثك يف هسفنل حيبي بضاغلا

ضعب هيدل لعجت ةجردل ، تآءورملا و مارتح اإل زجاوح

ينعي ،وال هيلع بوضغملا اهيلع بقاعي قئاقح نونظلا

تافلا خم ءارج بضغلا قحتسي ام دوجو مدع اذه

. صاخش األ ضعب

األ كلذ نم مجان هبضغ ببس نوكي ال صاخش األ ضعب

هبضغ نوكي لب ، هلج إل بضاغ هنأ انمهوي يذلا رم

ماج غرفيو هب، حرصي ال قباس جازم ءوس نع امجان

لا، اإلعفن اذهل ارربم هلعجي يذلا األرم كلذ يف هبضغ

روغ ربسنل انسوفن قامعأ يف صوغن نأ ابيرغ سيلف

ىلع عبص اإل انعضو اذإ اديفم األرم نوكيو ، اهتارغث

ام رايتخ ،ال اديج ةلا حلا صيخشت متو ، ءادلا نماكم

الج. علا نم اهبساني



يه امو ، عبطلا نع انجرخي يذلا ءيشلا اذه وه امف

ءاقب وأاإل انسفنأ يف هنفد انب ردجي لهو ، هعم ةليحلا

؟ هلا قعب كاسم ،واإل هحامج حبكو ، هيلع

؟ حودمم وه امو ، مومذم وه ام بضغلا يف لهو

اهشيطو سفنلا فعض ىلع يلدال نوكي بضغ لك لهو

؟ اهتوقو سفنلا ةفنأ ىلع يلدال ،مأ



بضغلا

: ةغللا يف بضغلا

: هلوق برعلا ناسل يف ءاج

اًبَضَغ ُبَضْغَي ِهْيَلَع َبِضَغ لا: ،َقُي َبِضَغ : ُرَدْصَم ُبَضَغْلا "

ْنِم ِهِرْيَغ ىَلَع َبِضَغ ُهَل:ْيَأ َبِضَغَو ، ًةَبَضْغَمَو ، ًةَبْضَغَو

ِهِب. َبِضَغ لا: َقُي اًتِّيَم َناَك ْنِإَف اًّيَح، َناَك اَذِإ اَذَه ، ِهِلْجَأ

ُبَضَغْلا : ِءاَقَبْلا وُبَأ لا َقَو ، اَضِّرلا ُضيِقَن : ِةَغُّللا يِف َوُهَو

لا َقَو ، ِهْيَلَع ِبوُضْغَمْلا ِب ِراَرْضْ اإل ُةَداَرِإ

ِبْلَقْلا ِمَد ِناَيَلَغ َدْنِع لُصْحَي ٌرُّيَغَت ُبَضَغْلا : ُّيِناَجْرُجْلا

". ِرْدَّصلِل يِّفَشَّتلا ُهْنَع لُصْحَيِل

هعقاو مهف ثيح نم بضغلا

لا: دتع اإل نازيم يف يلا زغلا لااإلمام قو

نم ىلع ناك نإف ، بلقلا مد نايلغ هانعم بضغلا نإف "

مدلا ضابقنا اهنم دلوت ، ماقتن اال ىلع ةردقلا يف كقوف

رفصي هلج ًانزح،وأل ناكو ، بلقلا ىلإ دلجلا رهاظ نم

مد ناروث هنم دلوت كنود نم ىلع ناك نإو ، هجولا

ا بلطو يقيقحلا بضغلا هنم نوكيف ، هضابقنا ،ال بلقلا

ماقتن اال ىلع ةردقلا يف كريظن ىلع ناك نإو ، ماقتن ال

هب فلتخيو ، طاسبناو ضابقنا نيب مدلا ددرت هنم دلوت

ةوق ةلمجلا بو . برطضيو رفصيو رمحيف هجولا نول

." هنايلغو مدلا ةكرح هانعمو ، بلقلا اهلحم بضغلا



ك نيدصاقلا جاهنم رصتخم هباتك يف يزوجلا نبإ لا قو

ريسفتلا نم ءيش عم يلا زغلا كالماإلمام نم ابيرق الام

: هصن ام

، ماقتن اال بلطل بلقلا مد نايلغ : بضغلا ةقيقحو "

هب ىلغي ًاناروث بضغلا ران تراث ناسن اإل بضغ ىتمف

، ندبلا يلا عأ ىلإ عفتريو ، قورعلا ب رشتنيو ، بلقلا مد

رمحي كلذلو ، ردقلا يف ىلغي يذلا ءاملا عفتري امك

هءارو ام نول ىكحي كلذ لكو ةرشبلا و نيعلا و هجولا

امنإو ، اهيف ام نول ةجاجزلا ىكحت امك ، مدلا ةرمح نم

ةردقلا رعشتساو هنود نم ىلع بضغ اذإ مدلا طسبني

. هيلع

نما سأي هعم ناكو ، هقوف نمم ردص بضغلا ناك نإف

ىلإ دلجلا رهاظ نم مدلا ضابقنا هنم دلوت ماقتن ال

ناك نإو ، نوللا رفصي كلذلو ًانزح، راصف ، بلقلا فوج

ضابقنا نيب مدلا ددرت هيف، كشي ريظن نم بضغلا

توق وه ماقتن ،فاال برطضيو رفصيو رمحيف ، طاسبناو

". بضغلا ةوقل

هللا ران نم تسبتقا ران ةلعش بضغلا ": اضيأ لا قو

يف ةنكتسملا اهنإو ، ةدئف األ ىلع علطت يتلا ةدقوملا

." دامرلا تحت رمجلا نانكتسا داؤفلا يط

ًابلط بلقلا مد ُنايلغ وه : بضغلا ": بجر نبا لوقيو

نمم ماقتن لال ًابلط ،وأ هعوقو ةيشخ َدنع يذؤملا عفدل

" هعوقو دعب األىذ هنم لصح



: هلوق ريونتلا و ريرحتلا ريسفت يف ءاجو

اَل اَم ِلوُصُح ْنِم ُضِرْعَت ِسْفَّنلِل ٌةَّيِفْيَك َوُه َبَضَغْلا "

ُهْنِم ِبوُضْغَمْلا ِلْعِفْلا ُةَيِهاَرَك ِهْيَلَع ُبَّتَرَتَتَف اَهُمِئاَلُي

ِهْيَلَع ِبوُضْغَمْلا ِنَع ُضاَرْعِإْلا ُهُمِزاَلُيَو ، ِهِلِعاَف ُةَيِهاَرَكَو

يِضْفُي ْدَقَو ىَذَأْلا ِبَو ِناَسْحِإْلا ِعْطَقِبَو ِفْنُعْلا ِب ُهُتَلَماَعُمَو

ُروُثَي يِذَّلا ُّدَحْلا ُفِلَتْخَيَف ُهْنِم ِماَقِتْناِلا ِبَلَط ىَلِإ َكِلَذ

ِلا َمِتْحا ِبِتاَرَم ِفاَلِتْخاِب ِسْفَّنلا يِف ِبَضَغْلا َدْنِع

، ِهِباَبْسَأ ِراَبِتْعا يِف ِتاَداَعْلا ِفاَلِتْخاَو ِتاَرَفاَنُمْلِل ِسوُفُّنلا

ىَلَع اْوَنَب ِبَضَغْلِل ًةَمِزاَل ِماَقِتْناِلا َةَداَرِإ اوُلَعَج َنيِذَّلا َّلَعَلَف

" ةَّيِبَرَعْلا ِنيِناَوَقْلا

هنأ ىنعمب ،( يجولويكيسو يجولويسف ) بضغلا و

يسفنلا لا االعفن ىرت ،أال دحاو تقو يف يسفن يوضع

لجارم يف ًاديدش ًانايلغ يلغت ، ةيومد ةروث هبحصي

ءايشأ ثدحت امبرو ، مسجلا ةرارح اهب عفترتو ، ردصلا

؟ لعف وأ لوق يف ةنزاوتم ريغ

يف اقباس درو ام وهف بضغلل يسفنلا ريسفتلا نع امأ

: هلمجمو ، هعقاو ثيح نم نيحلطصملا تافيرعت

ناسن اإل يِف هللا اهعدوأ ةيعيبط رعاشم بَضَغْلا نأ

عافدلا ىَلَع هلمحتف ، هنطاب يف يجراخ رثؤمل روثت

ام لكب شطبلا يلإ هعفدتو ، ضارغ نماأل هبحي امع

نيبو هنيب ليح وأ دتعم ِهْيَلَع يدتعا اَذِإف ، هيذؤي

همد اهل يلغي ةوق حبصتل رعاشملا كلت روثت هضارغأ

رثأ رهظيف ندبلا يلا عأ يلإ عفتريو قورعلا يِف رشتنيو

. نينيعلا و هجولا ىَلَع بضغلا



اإل يف هدوجو كرتشي ايزيرغ بضغلا روعش نوكي دقو

ىلع اينبم ايكاردإ نوكي دقو ، ناويحلا و ناسن

إال هبضغ سيتريث ال ثيحب ، هتاعانقو ناسن اإل تادقتعم

اهيلع ءادتع ،وأاإل تاعانقلا و تادقتعملا هذه فلا خي ام

تاعانقلا و تادقتعملا هذه نوكت نأ ةرورضلا ب سيلو ،

ةدسافو ةلطاب نوكت دق لب ، اهل روثي ىتح ةحيحص

اذه عمو ةرطفلل ةقفاوم ريغو ، لقعلا ىلع ةينبم ريغو

اهقدصو اهب نمآ تادقتعم إالإلاهن ءيشل ال اهل بضغي

ةهج نم اذه ، دادج واأل لألءاب اديلقت ، ليلد ريغ نم

نم هريسفت امأ ، ةيسفنلا ةيحانلا نم بضغلل ريسفتلا

، ةيسفنلا ةيحانلا نع كفنت ال يتلا ةيوضعلا ةيحانلا

يأ وأ ءادتعا وأ فوخل ضرعتي امدنع ناسن اإل نأ وهف

لا سراب ةيماخنلا ةدغلا موقت ، هبضغ يعدتسي ءيش

زارفإب ىلكلا قوف ةيرظكلا ةدغلل ةيبصع تاراشإ

نيلا نيرد األ امهو ، ةيرظكلا ةدغلا بل نم نينومره

يذلا ءىراطلا عضولل مسجلا ةئيهتل نيلا نيردأرونو

: يلي امب مسجلا ب نينومرهلا لمع صخلتيو ، هراثتسا

لا إلصي دلجلا التو ضعلا يف ةيومدلا ةيعو األ عيسوت

اهل. يفاكلا مدلا

ءاشح يفاأل ةيومدلا تاريعشلا و ةيومدلا ةيعو األ ضبق

ةنكم األ ىلإ مدلا لوحتيو يومدلا طغضلا عفتري كلذبو

الت. ضعلا لثم مسجلا اهجاتحي يتلا

ال ضعلا ىلإ مدلا نم ربكأ تايمك خضل بلقلا ضبن ةدايز

ت.



. دلجلا و مسجلا ةرارح ةجرد يف عافترإ

يفاأل ءاسلملا الت ضعلل ةيدودلا ةكرحلا عنم ىلع لمعلا

. ءاعم

، نيجسك نماأل ةيفاك ةيمكب مدلا ديوزتل سفنتلا ةدايز

. نيجسك األ اذهب الت ضعلا ديوزتل يلا بوتلا

ةيمك ديزتف ، زوكولج ىلإ دبكلا نيجوكي جال ليوحت

ديزملا ىلع لوصحلل مسجلا اهلغتسيف ، مدلا يف ركسلا

. ةئراطلا فورظلا ةهجاومل ةمز لاال ةقاطلا نم

دادعتس اإل ىلإ دسجلا ليحي فيك ىلا هللاعت ناحبسف

ملو ، هناكم بضاغلا طقسل ولواله ، ءىراطلا عضولل

. هبضغ ءابعأ لمحتي

هحصلا و بضغلا

، ناسن يفاإل يعيبط روعش بضغلا نأ اقباس انيدل ررقت

نمو هنم انرذحي ءابط األ نم ريثكلا دجن اذه عمو

ثمال: رارض األ نمف ، انتحص ىلع هرارضأ

بلقلا ضارمأ -1

نأ نكمي هببسبف ، بضغلا ب رثأتي وضع رثكأ وه بلقلا

عمو ، يعيبطلا دحلا زواجتتل بلقلا تابرض ةعرس دادزت

نأ نكمي يتلا تاضبنلا ةعرس دادزتس بضغلا رارمتسإ

. ةيبلقلا تابونلا ب ةباص اإل ىلإ يدؤت

تانومره مسجلا يف عفترت بضغلا ءانثأ هنأ امك



( رتوتلا و طغضلل ةباجتس باإل ةصاخلا ) نيلا موكيتاكلا

الاي خلا ةراثتسإب صاخلا ) نيلا نيردا رون نومرهو

ةيعيبطلا ةبسنلا فاعضأ ةعبرأ ،( مسجلا يف ةيبصعلا

. مدلا يف

يف ررض ثودح اوببسي نأ نكمي نينومرهلا نيذهو

ًاضيأ نايدؤيو ، ديعبلا و بيرقلا لج األ يف بلقلا ةلضع

. نييارشلا ناردج ىلع لورتسيلوكلا بسرت ىلإ

مونلا تابارطضا -2

ب تانومرهلا ضعب يف تابارطضإ ثدحت ، بضغلا ءانثأ

ح يفو ، مونلا يف لكاشم ثودح ىلإ يدؤي امم ، مسجلا

فوس ةحارلا نم يفاكلا طسقلا مسجلا ذخأ مدع ةلا

. ضارم نماأل ريثكلا ب ةباص لإل ةضرع رثكأ نوكي

تاعاس ىلع لوصحلا مدعو مونلا ةلق ، ىرخأ ةيحان نم

ىلإ يدؤي نأ هنأش نم ةديج ةدوجبو ةيفاك مون

األ عجارتلا يف ًاببسم ، زيكرتلا ىلع ةردقلا ضافخنا

. نيلماعلل ينهملا الب،و طلل يميداك

مدلا طغض عافترإ -3

ةجيتن ثدحي نأ نكمي مدلا طغض يف عافترإب ةباص اإل

بضغ حةلا ىلإ صخشلا ضرعتي امدنع ثيح ، بضغلا

، مدلا تايمك نم ديزم خضب بلقلا موقي ، رتوت وأ

األ ىلع داتعم ريغو دئاز لمح مكلا اذه لكشي يلا بوتلا

ةباص اإل صرف دادزت دق ، اذهل ةجيتنو ، ةيومدلا ةيعو

كلذلو ، مدلا طغض عافترإ نع ةمجانلا بلقلا ضارمأب



وأ مدلا طغض عافتراب نيباصملا مهاضرم ءابط األ حصني

نأو ، بضغلا االعفناالتو اوبنجتي نأ ، نييارشلا قيض

،ألناأل ركسلا ىضرم كلذكو ، هتاببسم نع اودعتبي

. مدلا ركس نم ديزي نيلا نيرد

يسفنتلا زاهجلا يف لكاشم -4

لثم يسفنتلا زاهجلا يف ضارمأب نوباصملا صاخش األ

ب روعشلا حةلا يف ةلوهسب سفنتلا اوعيطتسي ال وبرلا

. بضغلا

مهتلا ح ىلع ًابلس سكعني نأ هنأش نم األرم اذه

. وبرلا ةبونب ةباص اإل رطخ يف مهعضيو ةيحصلا

سأرلا عادص -5

سأرلا يف ةيومدلا ةيعو األ تاضبن نم ديزي بضغلا

. داحلا عادصلا ب ةباص لإل يدؤي امم

سأرلا الت ضع ضعب ضابقنإ ىلإ يدؤي بضغلا نأ امك

لوح دودشم مازح كانه نأب روعش هعبتي امم ، ةبقرلا و

. سأرلا

ةيغامدلا ةتكسلا -6

ةيومدلا ةيعو األ قزمتت امدنع ةيغامدلا ةتكسلا ثدحت

غامدلا نم ءزج ىلإ مدلا تادادمإ قيعي امم ، غامدلا يف

بضغلا نم ةليلق حاالت يف ثدحي نأ نكمي اذهو ،

. ديدشلا



نأ نكمي ةيغامدلا ةتكسلا ب ةباص ،فاإل بسحو اذه سيل

. مسجلا يف يروف للش ثودحل يدؤت

دلجلا ىلع ةيبلس تاريثأت -7

زارفإب مسجلا موقي ، بضغلا و رتوتلا ب رعشت امنيح

نم ديزت ىرخأ تانومره ىلإ ةفاض ،باإل لوزيتروكلا

، بوبح ةئيه ىلع دلجلا ىلع رهظت يتلا نوهدلا جاتنإ

لثم دلجلا ىلإ ةيساسحلل ةببسملا داوملا للست لهستو

. ةيفدصلا و ةيدلجلا تاباهتل اإل

جلا نومره ةيمك ليلقت ىلإ يدؤي دئازلا بضغلا نأ امك

نيج ال وكلا نيوكت يف مهاسي يذلا تاديوكيتروكي ال

. ًاركبم ديعاجتلا روهظ صرف دادزت اذهبو ، ةرشبلل ماهلا

إل ةيوعم ةحرق اهدعب ثدحت دق ةيمضه تابارطضا -8

. ةدعملا يف ةيضمحلا تازارف اإل دايدز

نم ردصي دق هنأ دجن بضغلا رارض إل انتءارق عمو

نود نيحلا صلا ىلع أرطي دقو ، ءايبن كاأل قلخلا لضفأ

: راكنإ

اًفِسَأ َناَبْضَغ ِهِمْوَق ىلإ ىسوم َعَجَر اَّمَلَو ﴿: ىلا عت قلا

ْمُكِّبَر َرْمَأ ْمُتْلِجَعَأ ۖ يِدْعَب نِم يِنوُمُتْفَلَخ اَمَسْئِب َقَلا

َۚقَلا ِهْيَلِإ ُهُّرُجَي ِهيِخَأ ِسْأَرِب َذَخَأَو َحاَوْلَأْلا ىَقْلَأَو ۖ

اَلَف يِنَنوُلُتْقَي اوُداَكَو يِنوُفَعْضَتْسا َمْوَقْلا َّنِإ َّمُأ َنْبا

﴾[األ َنيِمِلا َّظلا ِمْوَقْلا َعَم يِنْلَعْجَت اَلَو َءاَدْعَأْلا َيِب ْتِمْشُت

[١٥٠: فارع

ْمَلَأ ِمْوَق اَي َۚقَلا اًفِسَأ َناَبْضَغ ِهِمْوَق ٰىَلِإ ٰىَسوُم َعَجَرَف



ْمَأ ُدْهَعْلا ُمُكْيَلَع َلا َطَفَأ ۚ اًنَسَح اًدْعَو ْمُكُّبَر ْمُكْدِعَي

يِدِعْوَّم مُتْفَلْخَأَف ْمُكِّبَّر نِّم ٌبَضَغ ْمُكْيَلَع َّلِحَي نَأ ْمُّتدَرَأ

(٨٦)﴾[هط:٨٥-٨٦]

يِفَو ۖ َحاَوْلَأْلا َذَخَأ ُبَضَغْلا ىَسوُّم نَع َتَكَس اَّمَلَو ﴿

﴾[األ َنوُبَهْرَي ْمِهِّبَرِل ْمُه َنيِذَّلِّل ٌةَمْحَرَو ىًدُه اَهِتَخْسُن

[١٥٤: فارع

ِهْيَلَع َرِدْقَّن نَّل نَأ َّنَظَف اًبِضاَغُم َبَهَّذ ذِإ ِنوُّنلا ﴿اَذَو

ُتنُك يِّنِإ َكَناَحْبُس َتنَأ اَّلِإ هلإ اَّل نَأ ِتاَمُلُّظلا يِف ىدانف

نم ابضاغ ينعي ابضاغمو [٨٧: ءايبن ﴾[األ َنيِمِلا َّظلا نِم

اَم اَذِإَو َشِحاَوَفْلا َو ِمْثِإْلا َرِئاَبَك َنوُبِنَتْجَي َنيِذَّلا .﴿َو هموق

ْمِهِّبَرِل اوُباَجَتْسا َنيِذَّلا (٣٧)َو َنوُرِفْغَي ْمُه اوُبِضَغ

ْمُهاَنْقَزَر اَّمِمَو ْمُهَنْيَب ىروش ْمُهُرْمَأَو َةاَلَّصلا اوُماَقَأَو

[٣٧-٣٨: ىروشلا ]﴾(٣٨) َنوُقِفنُي

تبضغأ ثداوح ةيوبنلا ثيداح نماأل ديدعلا يف ءاجو

: اهنم بضغف هللا لوسر

األ ِنَع هحيحص يف نابح نبا ىور

ُدَثْرَم يِنَثَّدَح : ،َقَلا ِّيِعاَزْوَ

َدْنِع ٍّرَذ يِبَأ َدْنِع ُتْسَلَج ،َقَلا: ِهيِبَأ ْنَع ، ٍدَثْرَم يِبَأ ُنْب

ُّسَمَت يِتَبْكُر ْتَداَك ىَّتَح ُهْنِم ُتْوَنَدَف ، ىَطْسُوُلا ِةَرْمَجْلا

ُتْنُك اَنَأ َلا ،َقَف ِرْدَقْلا ِةَلْيَل ْنَع يِنْرِبْخَأ ُتْلُقَف ، ِهْيَتَبْكُر

، ِهَّللا َلوُسَر :اَي ُتْلُقَف ، ِهَّللا َلوُسَر اَهْنَع َساَّنلا ُلَأْسا

األ ِناَمَز يِف ُنوُكَت ِرْدَقْلا ِةَلْيَل ْنَع يِنْرِبْخَأ

، ُيِحَوُلا ُمِهْيَلَع ُلِزْنَي ، ِءاَيِبْنَ

،" ِةَماَيِقْلا ِمْوَي ىَلِإ َيِه َلا:"ْلَب ؟َقَف ْتَعِفُر اوُضِبُق اَذِإَف



؟ َيِه ِرْهَّشلا ِّيَأ يِف يِنْرِبْخَأَف ، ِهَّللا َلوُسَر :اَي ُتْلُقَف

أل َنِذَأ ْوَل َهَّللا َّنِإ " : َلا َقَف

اَهوُسِمَتْلا ،َف اَهِب ْمُكُتْرَبْخَ

ىَدْحِإ يِف ِرِخاَوَ األ ِرْشَعْلا يِف

: "،َقَلا ِهِذَه َكِتَّرَم َدْعَب اَهْنَع يِنْلَأْسَت ،َوال ِنْيَعُبُّسلا

ِهَّللا َلوُسَر ُتْيَأَر اَّمَلَف ، ْمُهُثِّدَحُي ِهِباَحْصَأ ىَلَع َلَبْقَأَو

: ُتْلُقَف ، ُثيِدَحْلا ِهِب َقَلْطَتْسا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص

ِنْيَعُبُّسلا ِّيَأ يِف يِّنَرِبْخُتَل ِهَّللا َلوُسَر اَي َكْيَلَع ُتْمَسْقَأ

، ُهَلْثِم َّيَلَع ْبَضْغَي ْمَل اًبَضَغ َّيَلَع َبِضَغَف ؟َقَلا: َيِه

األ ِعْبَّسلا يِف ُنوُكَت َيِه ، َكَل َّمُأ :"ال َلا َقَو

." ِرِخاَوَ

: ،َقَلا ٍبِزاَع ِنْب ِءاَرَبْلا ْنَع هدنسم يف دمحأ ىورو

ُهُباَحْصَأَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر اَنْيَلَع َجَرَخ

اوُلَعْجا ": ،َقَلا َةَّكَم اَنْمِدَق اَّمَلَف ، ِّجَحْلا ِب اَنْمَرْحَأَف

ْدَق ، ِهَّللا َلوُسَر :اَي ُساَّنلا َلا َقَف ،" ًةَرْمُع ْمُكَتَّجِح

اوُرُظْنا ؟،َقَلا:" ًةَرْمُع اَهُلَعْجَن َفْيَكَف ، ِّجَحْلا ِب اَنْمَرْحَأ

َبِضَغَف ، َلْوَقْلا ِهْيَلَع اوُّدَرَف ،" اوُلَعْفاَف ِهِب، ْمُكُرُمآ اَم

َبَضَغْلا ِتَأَرَف ، َناَبْضَغ َةَشِئاَع ىَلَع َلَخَد َّمُث ، َقَلَطْناَف

؟،َقَلا:" ُهَّللا ُهَبَضْغَأ ، َكَبَضْغَأ ْنَم : ْتَلا ،َقَف ِهِهْجَو يِف

." ُعَبْتُأ اَلَف اًرْمَأ ُرُمآ اَنَأَو ، ُبَضْغَأ اَل يِل اَمَو

،َّنَأ ٍراَسَي ِنْب ِءاَطَع ْنَع أطوملا يف مكلا اإلمام ىورو

ْنِم َدَجَوَف ، َناَضَمَر يِف ٌمِئاَص َوُهَو ُهَتَأَرْما َلَّبَق اًلُجَر

، َكِلَذ ْنَع ُهَل ُلَأْسَت ُهَتَأَرْما َلَسْرَأَف ، اًديِدَش اًدْجَو َكِلَذ



، َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِّيِبَّنلا ِجْوَز َةَمَلَس ِّمُأ ىَلَع ْتَلَخَدَف

ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ : َةَمَلَس ُّمُأ اَهْتَرَبْخَأَف ، اَهَل َكِلَذ ْتَرَكَذَف

، ْتَعَجَرَف ، ٌمِئاَص َوُهَو ُلِّبَقُي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َّيِبَّنلا

اَنْسَل : َلا َقَو ، اًّرَش َكِلَذ ُهَداَزَف ، َكِلَذِب اَهَجْوَز ْتَرَبْخَأَف

هِلوُسَرِل ُّلِحُي ُهَّللا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر َلْثِم

ِّمُأ ىَلِإ ُهُتَأَرْما ِتَعَجَرَف ، َءاَش اَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص

اَهَدْنِع ْتَدَجَوَف ، َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِّيِبَّنلا ِجْوَز َةَمَلَس

ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلا ،َقَف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر

ُّمُأ ْتَلا َقَف ُهْتَرَبْخَأَف ؟" ِةَأْرَمْلا ِهِذَهِل :"اَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا

ِهَّللا ُلوُسَر َلا ،َقَف ِمِئاَّصلِل ِةَلْبُقْلا ِنَع ْتَلَأَس اَهَّنِإ : َةَمَلَس

،" َكِلَذ ُلَعْفَأ يِّنَأ اَهيِتْرَبْخَأ :"اَلَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص

ُهْتَرَبْخَأَف اَهِجْوَز ىَلِإ ْتَبَهَذَف ، َكِلَذ اَهُتْرَبْخَأ :ْدَق ْتَلا َقَف

ِهَّللا ِلوُسَر َلْثِم اَنْسَل َلا: َقَو ، اًّرَش َكِلَذ ُهَداَزَف ، َكِلَذِب

ِهِلوُسَرِل ُّلِحُي ىَلا َعَتَو َكَراَبَت ُهَّللا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص

ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َبِضَغَف ، َءاَش اَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص

ْمُكُمَلْعَأَو ِهَّلِل ْمُكاَقْتَأَل يِّنِإ َلا:"َوِهَّللا ،َقَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا

." ِهِدوُدُحِب

(َقَلا َقَلا ٍدوُعْسَم يِبَأ ْنَع هحيحص يف يراخبلا ىور

اَّمِم ِرْجَفْلا يِف ِةاَلَّصلا ْنَع ُرَّخَأَتَأَل يِّنِإ ِهَّللا َلوُسَر اَي ٌلُجَر

ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َبِضَغَف اَهيِف ٌناَلُف اَنِب ُليِطُي

ُهْنِم اًبَضَغ َّدَشَأ َناَك ٍعِضْوَم يِف َبِضَغ ُهُتْيَأَر اَم َمَّلَسَو

َّمَأ ْنَمَف َنيِرِّفَنُم ْمُكْنِم َّنِإ ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي َقَلا َّمُث ٍذِئَمْوَي

َريِبَكْلا َو َفيِعَّضلا ُهَفْلَخ َّنِإَف ْزَّوَجَتَيْلَف َساَّنلا

( ِةَجاَحْلا اَذَو



ُهَّللا ىَّلَص ُّيِبَّنلا َلِئُس َقَلا( ىَسوُم يِبَأ ْنَع َاضيأ ىورو

َّمُث َبِضَغ ِهْيَلَع َرِثْكُأ اَّمَلَف اَهَهِرَك َءاَيْشَأ ْنَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع

َقَلا يِبَأ ْنَم ٌلُجَر َقَلا ْمُتْئِش اَّمَع يِنوُلَس ِساَّنلِل َقَلا

َلا َقَف ِهَّللا َلوُسَر اَي يِبَأ ْنَم َلا َقَف ُرَخآ َماَقَف ُةَفاَذُح َكوُبَأ

َقَلا ِهِهْجَو يِف اَم ُرَمُع ىَأَر اَّمَلَف َةَبْيَش ىَلْوَم َسٌمِلا َكوُبَأ

( َّلَجَو َّزَع ِهَّللا ىَلِإ ُبوُتَن اَّنِإ ِهَّللا َلوُسَر اَي

قلخ لضفأ نم هلوصحو بضغلا دوجو ىلع ةلدأ هذهف

األرم، اذهل طباضلا وه امف ، ىلا عت هلل ناك نإو هللا،

رارضأ نم درسيو لا قي ام نيب قيفوتلا هجو وه امو

هلوصح ىلإ ريشت ةريثك ةلدأ نم درو ام نيبو ، بضغلا

؟ نيحلا صلا و ءايبن نماأل

امنإ اهيف لصفلا مكحلا ،و ةلأسملا هذه يف طباضلا

ماكحإو ، يحص لكشب بضغلا عم لماعتلا ب نوكي

ةتقؤم حةلا هنوك نع ال ضف ، هيف سفنلا ىلع ةرطيسلا

هرعاشم ىلع ناسن ،فاليالماإل اهيف يدامتلا ردجي ال

أطخ ىلع يالم امنإو ، هيف هللا اهقلخ يتلا ةيرطفلا

ةداج نع ةجراخ لا عفإب اهتمجرتو ، اهعم يطاعتلا

هب،و يدوي لا عفنإ ىلا مسجلا جارخإو ، باوصلا

، راكف األ هيدل محازتت بضغي امدنع ناسن نأاإل ةقيقحلا

عم لماعتلا ب رارق ذاختا ىلإ نوكي ام جوحأ نوكيو

ىلع األرم رصتقي دقو ، بضغلا هل ببس يذلا ثدحلا

يف اوعقو مهنأ اوملعي ىتح نيرخ لأل بصغلا ريسفت

ام ىلإ بضغلا عم يطاعتلا ب لعفلا ةدر لصت دقو ، أطخ

اننيد ضح اذهلو ، كلذ نم بهللا اذايع ، هابقع دمحت ال



هاور يذلا ثيدحلا يفف ، واألةان ملحلا ىلع فينحلا

ِّجَشَأْلِل َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِ لوسرلا لوق ملسم

ُمْلِحْلا ُهَّللا اَمُهُّبِحُي ِنْيَتَلْصَخ َكيِف (َّنِإ ِسْيَقْلا ِدْبَع ِّجَشَأ

( ُةاَنَأْلا َو

طيسبلا باألرم بضغلا عم سفنلا ىلع ةرطيسلا تسيلو

، ةضاير ىلإ جاتحي رمأ هنكلو ، ليحتسملا والباألرم

هللا نم فوخو ، ةرباصمو ربصو ، شأج ةطابرو مزحو

يبأ نع ثيدحلا يفو ، روظحملا ب بضاغلا عقي إلىل

هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره

يذلا ديدشلا امنإ ، ةعرصلا ب ديدشلا سيل قلا:( ملسو

. هيلع قفتم ( بضغلا دنع هسفن كلمي

ب بضغلل عاصني ال نأ لقاعلا ب ردج نماأل اضيأ كلذكو

ىتح هتدح نم ففخي وأالنأ هيلع لب ، هيف يدامتلا

يضر ريبزلا نب ةورع لوقي ، هسفن ىلع ةرطيسلا مكحي

ةدشو كايإ دواد :اي مكِحلا يف ٌبوتكم ": امهنع هللا

رثُأو ،" ميكحلا داؤفل ةدسفم بضغلا ةدش نإف ؛ بضغلا

لقعلا تبثي ينب،ال الهنب:"اي قلا هنأ ءامكحلا دحأ نع

رينانتلا يف يحلا حور تبثت ال امك ، بضغلا دنع

:"ام رخآ لا "،قو مهلقعأ ًابضغ سانلا لقأف ، ةروجسملا

." تيضر اذإ هيلع مدنأ طق،امب يبضغ يف تملكت

قيرط يف ةبرع قوسي نمك نوكي هتيادب يف بضغلا ف

، هياغ رشل هتداق اهيلع ةرطيسلا مكحي مل نإ هردحنم

، اهتسايس نسحي مل نإ هحماج يخال دوقي نمك وأ

بضاغلا ب ردجي ام لوأف هب، تدوأ اهلا قع مامز كسميو



. بضغلا و ىدامتت سفنلا كرت هنم رذحلا

يف نينمؤملا هدابع اهب هللا حدتما يتلا تافصلا نمو

يف نوقفني نيذلا ىلا:{ عت هلوق يف ءاج ام ، هباتك

و سانلا نع نيفاعلا و ظيغلا نيمظاكلا و ءارضلا و ءارسلا

اآلةي هذهف ،(134: نارمع }(لآ نينسحملا بحي هللا

مهنمف : بتارم ثالةث ىلإ نومسقني سانلا نأ ىلإ ريشت

اوفعي نم مهنمو هدح، دنع هفقويو ، هظيغ مظكي نم

نأ ىلإ هقلخ ومس هب يقتري نم مهنمو ، هيلإ ءاسأ نمع

. هيلإ ناسح باإل ريغلا ةءاسإ لباقي

بضغلا يف سانلا بتارم

بضغلل اعون ةرشع ثالث سفنلا ملع يف نوثحابلا ددع

يداعو نمزم ىلإ يناودع يبلسو رجفتم بضغ نم ،

عاون األ هذه لك نأ ةقيقحلا ،و كلذ ريغو يمكحو

ال يعيبط بضغ ، مهضعب دنع نييمسم تحت جردنت

بجوتسي يعيبط ريغ بضغو الج، علا بجوتسي

حاالت اوعمج دقف نيملسملا ءاملع امأ الج، علا هبحاص

بضغو ، طارفإ هيف بضغ : عاونأ ثالةث يف بضغلا

حلا نأ دكؤملا نمو ، لدتعم بضغو ، طيرفت هيف

ديدشلا مهنم فلتخمو توافتم بضغلا عم سانلا

يذلا ديلبلا مهنمو ، هبضغ يف لدتعملا مهنمو ، بضغلا



نبا اإلمام لوقي اذه يفو ، بضغي ال بضغتسا ام اذإ

: نيدصاقلا جاهنم رصتخم هباتك يف يزوجلا

، طارفإ ثالث: تاجرد ىلع بضغلا ةوق يف سانلا "و

لا. دتعاو ، طيرفتو

نع نيدلا و لقعلا جرخي اهيف،ألهن طارف اإل دمحي فال

وال ركف وال رظن كلذ عم ناسن لإل ىقبي ،فال امهتسايس

. رايتخا

ال ىقبي ،ألهن مومذم ًاضيأ ةوقلا هذه يف طيرفتلا و

نع زجع ، ةيلكلا ب بضغلا دقف نمو ، ةريغ وال هل ةيمح

ىلع بضغلا طلستب متت امنإ ةضايرلا ،ذإ هسفن ةضاير

تاوهشلا ىلإ ليملا دنع هسفن ىلع بضغيف ، ةوهشلا

بلطي نأ يغبنيف ، مومذم بضغلا دقفف ، ةسيسخلا

". نيقيرطلا نيب طسولا

: نيدلا مولع ءايحإ هباتك يف يلا زغلا اإلمام لوقيو

يف ثالةث تاجرد ىلع ةوقلا هذه يف سانلا نإ مث "

لا. دتع واال طارف واإل طيرفتلا نم ةرطفلا لوأ

، مومذم كلذو اهفعض وأ ةوقلا هذه دقفبف : طيرفتلا امأ

يعفاشلا قلا كلذلو هل. ةيمح ال هنإ هيف لا قي يذلا وهو

نمف . رامح وهف بضغي ملف بضغتسا نم هللا همحر

دقو ًادج، صقان وهف الً صأ ةيمحلا و بضغلا ةوق دقف

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ هناحبس هللا فصو

" مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ لا" قف ةيمحلا و ةدشلا ب



و رافكلا دهاج " ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل لا قو

نم ةدشلا و ةظلغلا امنإو "اآلةي مهيلع ظلغاو نيقفانملا

. بضغلا وهو ةيمحلا ةوق راثآ

نع جرخت ىتح ةفصلا هذه بلغت نأ وهف : طارف اإل امأو

اهعم ءرملل ىقبي ،وال هتعاطو نيدلا و لقعلا ةسايس

ةروص يف ريصي لب ، رايتخا وال ةركفو رظنو ةريصب

". رطضملا

: اضيأ هللا همحر لوقيو

تمعأ ، تبهتلا و بضغلا ران تيوق ىتم هنأ : ملعاو "

عفتري بضغلا ،ألن ةظعوم لك نع هتمصأو ، اهبحاص

ىلإ ىدعت امبرو ، ركفلا نداعم ىلع ىطغيف ، غامدلا ىلإ

دوستو ، هنيعب ىري ال ىتح هنيع ملظتف ، سحلا نداعم

فهك ثملا ىلع هغامد نوكيو ، ههجو يف ايندلا

أل تماو ، هرقتسم ىمحو ، هوج دوساف ران، هيف تمرضأ

هيف تبثي ،فال أفطناف فيعض جارس هيف ناكو ناخدلا ب

ردقي ،وال ةروص هيف ىرت ،وال ةملك هيف عمست ،وال مدق

امبرو ، غامدلا و بلقلا ب لعفي كلذكف ، رانلا ءافطإ ىلع

. هبحاص لتقف بضغلا داز

ةدعرلا ةدشو ، نوللا ريغت ، رهاظلا يف بضغلا راثآ نمو

ةلا حتساو ، بيترتلا نع لا األعف جورخو ، فارط األ يف

نابضغلا ىأر ولو ، نيناجملا لعف ىطاعتو ، ةقلخلا

كلت نم هسفن ألفن اهحبقو هبضغ حلا يف هتروص

". مظعأ نطابلا حبق نأ مولعمو لا، حلا



تاجردلا دشأ نم هللانأ همحر يلا زغلا اإلمام ربتعيو

ب روعشلا اهيف ناسن اإل دقفي يذلا طيرفتلا ةجرد ، ارطخ

هل ةيمح ال حبصي ىتح ، نيدلا طقست اهنأ ،ذإ بضغلا

هللا: همحر لوقي ،

هنم فنؤي امم األةفن ةلقف ةفيعضلا ةيمحلا ةرمث امأو "

نم لذلا لا متحاو واألةم، ةجوزلا و مرحلل ضرعتلا نم

،ذإ مومذم ًاضيأ وهو ةءامقلا و سفنلا رغصو ، ءاسخ األ

قلا ةثونخ وهو ، مارحلا ىلع ةريغلا مدع هتارمث نم

نم ريغأ انأو رويغل ًادعس "نإ ملسو هيلع هللا ىلص

ا ظفحل ةريغلا تقلخ امنإو ،" ينم ريغأ هللا نأو دعس

، باسن األ تطلتخ ال كلذب سانلا حماست ولو ، باسن أل

تعضو اهلا جر يف ةريغلا تعضو ةمأ لك ليق كلذلو

و روخلا بضغلا فعض نمو ، اهئاسن يف ةنايصلا

هللا ىلص قلا دقو ، تاركنملا ةدهاشم دنع توكسلا

لا ،قو نيدلا يف ينعي اهؤادحأ يتمأ ريخ " ملسو هيلع

دقف نم هللا"لب نيد يف ةفأر امهب مكذخأت "وال ىلا عت

إال ةضايرلا متت ال ،ذإ هسفن ةضاير نع زجع بضغلا

هسفن ىلع بضغي ىتح ، ةوهشلا ىلع بضغلا طيلستب

". ةسيسخلا تاوهشلا ىلإ ليملا دنع

طارف نأاإل اضيأ ءاملعلا نم ديدعلا و يلا زغلا اإلمام ىري

نع هبحاص جرخيو ، لقعلا ةسايس طقسي بضغلا يف

ا دقفي يتلا ، روم لأل ةحيحصلا ةرظنلا ،و يوسلا ريكفتلا

ك لقعلل ال يزم مهضعب هربتعا امبرو ، هنازتا اهعم ناسن إل



طالق عاقيإ يف هخيش نع قنال ميقلا نبا "قلا ركسملا

: نابضغلا

– هحور هللا سدق - ةيميت نبا اإلسالم خيش مسق "

، ركسملا ك لقعلا ليزي مسق : ماسقأ ثالةث ىلإ بضغلا

يف نوكي مسقو ؛ بير طالقبال هعم عقي ال اذهف

، هدصقو لوقي ام روصت نم هعنمي ال ثيحب هئدابم

هب غلبي وال هبحاصب دتشي مسقو الق؛ طلا هعم عقي اذهف

هجرخيو ، يورتلا و تبثتلا نم هعنمي لب ، هلقع لا وز

" داهتجا لحم اذهف لا دتعا حلا نع

النباأل كلملا عئابط يف كلسلا عئادب باتك يف ءاجو

اَمهدحَأ : ثاَلَث ةَرْطفْلا لوأ ِهيِف ساَّنلا تاَجَرَد : قرز

لا َمَكْلا نَع صقن يِهَو هفعض وَأ هدقفب طيِرْفَّتلا فرط

َوُهَف بضْغي ملَو بضغتسأ نم ّيِدْرَواَمْلا َقَلا كِلَذلَو

راَمح

وَأ ةيزيرغ روُمُأ هتبلغ ببسَو طارف اإل فرط ةَيِناَّثلا

ةعرسل دعتسم ةرطفلا ب َوُه ناَسْنِإ برَف ةيدايتعا

واال يفشتلا ب حدتمي نم ةطلا خمل يدايتعا وَأ بَضَغْلا

" موُمْذَم صقن اضْيَأ َوُهَو ماقتن

دوُمْحَمْلا لا دتع اإل َوُهَو ِنْيَفرَّطلا نيَب اَم طسو ةَثِلا َّثلا

. افاطلأو اثاعبنا ريِبْدَّتلا َو لقعْلا ةَراَشِإِب هلمعل

عم سانلا لا حل قرز األ نبإ ميسقت نع ال ضف انهو

واإلمام وه ربتعي لا دتعاو طارفإو طيرفت ىلإ بضغلا

ناسن اإل يف لوبجم ، ةرطفلا نم بضغلا نأ يلا زغلا



هسفن ةسايس ناسن باإل ردجي اذه عمو ، هعم قولخمو

ةدح هيف ناك اذإ هعبطل الم ستس اإل مدعو ، اهتاضايرو

ىوهل اسوؤرم هلعجتو ، هتسايسو لقعلا ماكحإ لطعت

هللا، إلرم ةفلا خملا ،و نونجلا دراوم هبحاصب يدوي

، هتسايسو بضغلا ةرادإ يف ضوخلا ىلإ اندوقي اذهو

بضغلا نع ثيدحلا انب ردجي بابلا اذه لبق نكلو

يف يلا زغلا اإلمام ركذ دقو ، مومذملا بضغلا و دومحملا

ةيمحلا فعضو بضغلا ب طيرفتلا نأ هانعم اميف كالهم

اضيأ هيف طارف نأاإل امك ، تاركنملا نع ةنايصلل طقسم

. عابت نعاإل نيدلا و لقعلل طقسم

مومذملا بضغلا و دومحملا بضغلا

مومذملا بضغلا و دومحملا بضغلا نع ثيدحلا لبق

اإل هلمحي امو ، ةايحلا نع رظنلا ةهجو نأ نيبن نأ انيلع

بضغلا ىلإ ةرظنلا ب امات امكحت مكحتي داقتعا نم ناسن

رظن يف دومحم هتامرح تكهتنا ام اذإ هلل بضغلا ،ف

نم بهللا،وأ نمؤي ال نم رظن يف مومذم ، ملسملا



ىري اذهل ، ناسن لااإل عفأ يف نيدلل ةطلس ال نأ ربتعي

ال نيدلل لا عفنإ يأ نأ ةايحلا نع نيدلا اولصف نم

مهبضغت كلذ نم ضيقنلا ىلع لب ، بضغلا بجوتسي

بع توال ، مهئاوهأ لا معإ نم نكمتلا نود ةلوليحلا

الاق طنإ ررقن انه نحنو ، مهب نجلا و سن اإل نيطايش

،ف مومذملا هنمو دومحملا هنم بضغلا نأ انتديقع نم

مومذملا ،و نيدلا و لقعلا ةراشإ رظتني ام هنم دومحملا

حبصيف ، امهتسايس نع نيدلا و لقعلا جرخأ ام هنم

يف ال صف درونسو ، لمأت هل،وال رظن ال هعم ءرملا

ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا بضغ نع ثيدحلا

هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملعلا عم ، هلل هبحصو

ا يف هسفن ظوظح اطقسم إالهلل بضغي ناك ام ملسو

: تلا ق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ، اهل راصتن إل

نيب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ريخ (ام

ناك اإلمث ناك اذإف مثأي مل ام امهرسيأ راتخا إال نيرمأ

هيلإ ىتؤي ءيش يف هسفنل مقتنا وهللاام هنم امهدعبأ

( هلل مقتنيف هللا تامرح كهتنت ىتح طق

. يراخبلا هاور

: تلا ق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا فصو يف اهنعو

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برض (ام

يف دهاجي إالنأ امداخ وال ةأرما وال هديب طق ائيش

إال هبحاص نم مقتنيف طق ءيش هنم لين امو هللا ليبس

( لجو زع هلل مقتنيف هللا مراحم نم ءيش كهتني نأ

ملسم هاور



ةبترتملا لا األعف رابتعاب بضغلا ربتعن اننأ ةقيقحلا و

نإف ،إوال مومذمو دومحم نيب همسقن اذهلو ، هيلع

، هداقتعأو ناسن اإل موهفم اهلعشي رعاشم درجم بضغلا

لا باألعف رعاشملا هذه طابتر لا،وإل عفأب اهدعب مجرتت

إلاهن بضغلا اهنأ هراثآو بضغلا لا عفأ ىلع قلطي حبصأ

قلخلا "و : يتبسلا متاح وبأ لوقي ، هنع ةجتان

ملحو بضغ نمف اعم ملحلا و بضغلا ىلع نولوبجم

هجرخي مل اَم مومذمب سيل كلذ نإف بضغلا سفن يف

هتقرافم نأ ىلع لعفلا و لوقلا نم هوركملا ىلإ هبضغ

" دَمْحَأ اهلك لا يفاألوح

بضغلا ىلع بترتت وأ أشنت يتلا لا نأاألعف حيحصلا و

اإل دعب ، مومذمو دومحم نيب ميسقتلا ب ردج األ يه

اإل ةقد نم دجن اذهلو ، ةايحلا نع رظنلا ةهجول رابتع

هلو ، بضغلا لا عفأ - ميسقتلا يف هلوق يلا زغلا مام

لوقي ، هيلع فقن انوعد بابلا اذه يف عئار ليصفت

دومحم ىلإ مسقنتف بضغلا لا عفأ امأو هللا:" همحر

: نيعضوم يفف دومحملا .امأ روظحمو هوركمو

لجرلا ميرح دصقي نأ وهو ، ةريغ ىمسملا امهدحأ

ةلقو ، دومحم هعفدلو هل بضغلا .ف همراحمل ضرعتيو

الم:"نإ سلا هيلع قلا كلذلو ، ةكاكرو ةثونخ هب رثأتلا

ةريغلا هللا عضو دقو ،" هنم ريغأ هللا نإو ، رويغل ًادعس

ب تحماست ول سوفنلا نإف باسن األ ظفحل لا، جرلا يف

ليق: كلذلو ، باسن األ تطلتخ ال ءاسنلا ىلع محازتلا

يف ةنايصلا تعضو اهلا، جر يف ةريغلا تعضو ةمأ لك



. اهئاسن

، شحاوفلا و تاركنملا ةدهاشم دنع بضغلا يناثلا و

اوحدم كلذلو ، ماقتن لال ًابلطو ، نيدلا ىلع ةريغ

قلا كلذلو . مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ مهنوكب

ةدحلا هب دارملا "ف اهؤادحأ يتمأ ريخ الم:" سلا هيلع

اَمِهِب ْمُكُذْخْأَت ىلا:(َوالَ عت قلا كلذلو . نيدلا ةيمحل

بضغ اذإ ناطلسلا ف هذه عمو .(ِ هللا ِنيد يف ٌةَفْأَر

ىلإ ردابي وال هسبحي نأ يغبنيف ، ٍناج ةيانج دنع

لقعلا لوغ بضغلا نإف ، هيف رظنلا ددجي ىتح هتبوقع

. ماقتن يفاال بجاولا دح ةزواجم ىلع هلمحي امبرف ،

، اهلين ةحابملا هظوظح تاوف دنع هبضغف هوركملا امأو

هيناوت ،وأ هتينآ رسك دنع هدبعو همداخ ىلع هبضغك

ال اذهف هنع. زازتح اال نكمي لفاغت مكحب ، هتمدخ يف

ىلوأ زواجتلا و وفعلا نكلو ، مومذملا دح ىلإ يهتني

كدبع نع حفصت :ال ميكح دحاول ليق كلذلو . بحأو

لا:"ألن كلا.قف متحاب دسفيف ، كتمدخ يف رصقي وهو

يسفن دسفت نأ نم ريخ يسفن صالح يف يدبع دسفي

واال سفنلل الح صإ كلذ لا متحا نإف ." يدبع صالح يف

. دبعلل الح صإ ماقتن

و ربكتلا و رخفلا نع ةطاشتس اال وهف مومذملا امأو

ةيهاو رومأ نعو ، دسحلا و دقحلا و ةسفانملا و ةاهابملا

ماقتن يفاال نوكي نأ ريغ نم ، ةيندبلا ظوظحلا ب قلعتت

رثكأ ىلع بلا غلا وهو ، ايندو ًانيد لبقتسملا يف ةحلصم

هللاهب، رمأ يذلا دحلل ةزواجم نود د ايقنا وهو ، قلخلا



نم ازارتحاف هلل انلوق امأ خالهف، ىلع مومذملا و

نوكيل ، اهظوظح نم ظح تاوفب سفنلل بضغلا

ىلع ةريغ ، هناحبس هل الاص خإ ، هلصأ يف هلل بضغلا

بضغلا روعش دلوتي ،وال لجو زع هرم إل اذافنإو ، نيدلا

، تاوهشلا و تاهبشلا رادكأ نم هسفن تفص نمم اإل هلل

، هبلق يف نامي اإل ةقيقح ترقتسا ىتم نمؤملا نأ ذإ

هاضرب ىضري هللا، ءاضرإ هسفن هبلطت ام ىمسأ نإف

. هبضغل بضغيو

نم بضغلا رعاشم نع دلوت ام هب ينعن ( هرثأ ) انلوقو

ةروص اهل تسيل هذهو ، هلل بضغلا قدص تبثت لا عفأ

بضغك سيل ركنملا رييغت ىلع رداقلا بضغف ، ةدحاو

بضغو ، رومأملا بضغك سيل األريم بضغو ، روهقملا

داهجلا نع دعاقلا بضغك سيل هللا ليبس يف دهاجملا

نم ةأرملا بضغك سيل لجرلا بضغو ، ررضلا يلوأ نم

راكنإ يف لعف ةروص لكلف ، تامرحملا راكنإ ةهج

األريم بضغ يفكي الال ثمف ، هلل بضغلا ،و ركنملا

لا صو ، نيملسملا تامرح ودعلا كهتنا ام اذإ درجملا

نأ هيلع لب هاضرأ ال ركنم اذه لوقي نإب ، مهد بال يف

نيفعضتسملل اراصتنإ شويجلا كرحيو ، ناودعلا دري

نم ىلع نيملسملا بضغ يفكي ،وال نيملسملا نم

هللا دودح اوميقي ىتح لتقلا وأ ةقرسلا وأ انزلا فرتقا

هجوز يف ىأر اذإ جوزلا نم يفكي ،وال هيلع ىلا عت

نأ هيلع لب بضغلا ىلع رصتقي نأ ةيصعملا و ريصقتلا

اإل ترذعت نإ بيدأت برض برضيو ، رجهيو ، ظعي



نم ةروص دومحم بضغ لكل نأ نيبتي اذهبو ، ةباجتس

هلل. بضاغلا ةردق دودح يف لعفلا

هللاهب) رمأ يذلا دحلل ةزواجم نود : انلقو )

لا عفأب نايت ،واإل هيف طارف اإل هلل بضغلا ينعي ال

،ف هلل بضغلا ىوعدب عرشلا دودح دبعلا اهيف زواجي

لعف هيف ناسن لإل زوجي احوتفم ارمأ سيل هلل بضغلا

لهأ ةيذأ ملسملل سيلف ، هبرل هص ال خإ تبثيل ءاشي ام

، قراسلا لتق ،وأ مهنم هلل ابضغ ، مهرفك ىوعدب ةمذلا

ال ،لب هيلع متشلا و بسلا عاقيإو ، يصاعلا بيذعتو

راكنإ يف هرمأ نمض ىلا عت هلل بضغلا نوكي نأ دب

عقو ،إوال طيرفت وال طارفإ ريغ نم ، هرييغتو ركنملا

. ىلا هللاعت رمأ زواجو ، روظحملا ب بضاغلا

ال بيبش هل لا قف لجر ىلع اموي يدهملا بضغ

هليبس اولخ لا قف هسفنل هبضغ نم دشأب هلل بضغت

. ظيغلا مظك ةليضف

نم صلختلل لحلا سيل هنإف بضغلا نم دمحي ام عمو

اهتايط يف لمحت ىضرلا مدعب رعاشم هنإ الت، كشملا

ال ىتح مالمئ، لعفب ناسن اإل ةراثتس ال ةديفم لئاسر

لعفلا ،و ميلسلا فرصتلا ءابعأ نم ابرهم بضغلا حبصي

ةرارشلا ك اتقؤم نوكي نأ هل ردقم بضغلا ،ف ميكحلا

وه دومحملا بضغلا ،و رونلا نم اهدعب نكمتن يتلا

رقهقت عمو ، ميكح فرصت هعبتي يذلا ميكحلا بضغلا

نل اذه اهبضغ إالنأ اهيرتعت يتلا بضغلا حواالت انتمأ

ايلمع حال اهسفنل ذختت مل ام ائيش حاهلا يف ريغي



،وال ةلكشملا وه سيل بضغلا ،ف اهقزأم نم اهجرخي

دوجو ىلإ ةراشإ بضغلا ، ءابع نماأل صلختلل ليبسلا

. هميكح ةيلمع ال ولح بجوتست ءابعأو بعاتم

لقعلا نازيم يف دومحملا بضغلا نم اضيأ نوكي دقو

،ف كهتنت نأ نم هدودحو هقوقح ناسن لإل ظفحي ام

مهزواجتب نيرخ اآل ىلا لئاسرلا لصوي روعش بضغلا

لعف ةدرب مهرذني ، بضاغلل ءارمحلا طوطخلا مهيدعتو

ىلع بضغلا تام عال روهظ نإف كلذكو ، ةفينع

تادر نم رذحلا و ةطيحلا ذخأب نيرخ اآل رذنت صخشلا

ةلا سر نوكي بضغلا نأ نيبتي رخآ موهفمبو ، هلعف

اوزواجتي إلىل نيرخ لآل هدسج مالحم اهيدؤت ةديفم

بنجتل ةديفمو ةموهفم ةلا سر يهف كلذكو ، هدودح

إلن كلذ ، بضاغلا نع ردصي دق يذلا واألىذ ديدهتلا

ةجردل ، اعيمج همهفن اذهل دسجلا و الحم ملا هتغل بضغلا

،و دعب ملكتي مل يذلا لفطلا و ناويحلا بضغ مهفن اننأ

ريباعت نم هفرعن امب اإل هسفن نع حصفي نأ عيطتسي ال

. بضغلا



بضغلا ةرادإ

ىلإ جاتحي هنكلو ناسن يفاإل يعيبط روعش بضغلا نإ

دلوت دعب لءاستن انهو ، هعم لماعتلا يف ةبرجتو ةربخ

يف انسفنأ ىلع ةرطيسلا عيطتسن له روعشلا اذه

همامأ فعضن اننأ ،مأ عفنلا ب دوعي امب هرامثتساو هترادإ

؟ ءاش ثيح اندوقيل نانعلا هل قلطنو

حامج حبك عيطتسي ال نمم صخشلا ناك اذإ امتح

بابسأ عطق هل لضفي اذهف اإلطالق، ىلع هبضغ

ابهأت اهيف دجو املك هسفن ةئدهت ىلإ هجوي نإب بضغلا

األ عاقيإ نع دعبأو ، هنيدلو هل ملسأ اذه نإف ، بضغلل

(نع يراخبلا هيوري يذلا ثيدحلا يفو ، نيرخ باآل ىذ

ىلص - ِّيِبَّنلل قلا اًلُجَر -َّنَأ هنع هللا يضر - َةَرْيَرُه يبأ

اًراَرِم َدَّدَرَف " ْبَضْغَت ،قَلا:"ال ينِصْوَأ :- ملسو هيلع هللا

: ثيدحلا ىنعمو ": نقلملا نبإ لا ")قو ْبَضْغَت قلا:"ال

ةبلا جلا روم لأل ضّرعَّتلا مدعو ، بضغلا بابسأ نم رذحلا

". ِةَّلِبِجلا نِم ُهتَلا زإ ُنِكْمُي ال ٌعبَطَف ِبَضَغلا ُسفَن اَّمأف هل،

ىنعم ": ثيدحلا حرش يف هللا همحر يباطخلا لا قو

ال نأو بضغلا بابسأ رذحي نأ وه ( بضغت :(ال هلوق

امأف . هبضغتف رجضلا هيلع بلجت يتلا روم لأل ضرعتي

هعزن هنكمي ال ناسن اإل يف عبطف , بضغلا سفن

, بضغت :ال هلوق ىنعم نوكي دقو هتلبج نم هجارخإو

نم هيلع كلمحيو بضغلا هب كرمأي ام لعفت يأ:ال

ربكلا بضغلا بابسأ مظعأ ليق:نأ دقو ، لعفلا و لوقلا

امدنع ربكلا نم هلخادتي امل ناسن اإل بضغي امنإو ،



، هاوهي ءيش يف ضراعي وأ هديري رمأ يف فلا خي

يف لذو عضاوت اذإف ، كلذل بضغلا ىلع ربكلا هلمحيف

، بضغلا ةروس تتامو سفنلا ةزع هنع تبهذ هسفن

" هرش نم هللا نذإب ملسف

هللازع ،إلن عيطتسأ ال لوقي نأ حهلا اذه نمل راذحو

هني ملو ، قلخلا ةردق نع جراخ ءيشب رمأي مل لجو

ناك نإو ، اهنع ءاهتن اإل قلخلا عيطتسي ال ءايشأ نع

مدعب يتاذ روعش ألهن هبضغ ءافخإ عيطتسي ال صخشلا

،وأ بضغلا نع ريبعتلا يف لعفلا ةروص نكلو ، ىضرلا

ا ةرئاد يف امتح عقت تافرصتو كولس نم هنع جتني ام

فرتقا ام اذا بضاغلا رذعي ،فال هردقلا و ةعاطتس ال

هبضغب باإلمث ذخؤي ،لب بضغلا ىوعدب امثإ وأ امرحم

.إالنأ هبس وأ ريغلا ىذأب هللا عرش دودح زواج ام اذإ

اإل ةرئاد نع هجرخت ةصاخ ةيضرم حةلا هيدل نوكت

ءاهقفلا ملكت دقو نونجلا وأ ركسلا هبشت ةجردل كارد

الفو خلا ىوحفو ، اهب اوفلتخاو ةلأسملا هذه يف

نع هبحاص جرخي ام بضغلا نم له : حورطملا لا ؤسلا

نم هبضغ تاعبت نع هعم رذعي ثيحب كارد واإل يعولا

؟ تافلا خمو تافرصت

يف ناف هللا ةثاغإ هباتك يف هللا همحر ميقلا نبإ لوقي

نأ سانلا نم ٌريثك رِكنُي دقو ": نابضغلا طالق مكح

هنإف لا، حلا هذه ىلإ هبحاصب ُغلبيو ، لقعلا ليِزُي َبضغلا

ْمَلْعَي مل وهو ، هسفن نم ُدجَي إالام بضغلا نم فرعي ال

درلا هللاب همحر بيجيو لا!" حلا هذه ىلإ ىهتنا اًبضغ



اذهو " لوقلا ب بضغلا ب ضعبلا لقع لا وز ركني نم ىلع

، اًميظع اًتوافت بضغلا يف نوتوافتم سانلا نإف ؛ طلغ

وهك ام هنمو ، رْكُّسلا وهك ام هنمو ، ةوشَّنلا وهك ام هنمف

ِلا، وزلا ُعيرس ِلوصحلا ُعيرس وه ام هنمو ، نونُجلا

، هسكعو لا، وزلا ءيطب لوصحلا ُعيرس هنمو ، هُسكعو

األ هذه ىلإ - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا همَّسق امك

" ماسق

رمأ بضغلا ةعاس سفنلا كلم ،وأ بضغلا ةرادإ نإ

نأ امك ، هشأج ةطابرو ، هبحاص ةوق تبثي هيلع رودقم

بضغلا رعاشم ءارو ناسن اإل رارجناو سفنلا كلم مدع

اذه مزح ةلقو ، روخو فعض تبثي ، هيجوت نود

نم أطوملا يف امل ديهمتلا باتك يف ءاج ، بضاغلا

يِبَأ هللا:"ْنَع همحر ربلا دبع إلنب ديناس واأل يناعملا

َسْيَل َقَلا:( ملسو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ َةَرْيَرُه

َدْنِع ُهَسْفَن ُكِلْمَي يِذَّلا ُديِدَّشلا اَمَّنِإ ِةَعَرُّصلا ِب ُديِدَّشلا

ِهيِفَو ِمْلِحْلا ُلْضَف ِهْقِفْلا َنِم ِثيِدَحْلا اَذَه يِفَو ( ِبَضَغْلا

َكَلَم ْنَم َلِقاَعْلا َّنَأَو ، ِظْيَغْلا ُناَمْتِك َمْلِحْلا َّنَأ ىَلَع ٌليِلَد

ِءْيَّشلا ُطْبَض ِةَغُّللا يِف َلْقَعْلا َّنَأِل ، ِبَضَغْلا َدْنِع ُهَسْفَن

ُكْلِم ِةَعيِرَّشلا يِف ُهاَنْعَمَو ِةَقاَّنلا ُلا َقِع َليِق ُهْنِم ُهُسْبَحَو

اَّمَع اَهُسْبَحَو اَهَل ِةَيِدْرُمْلا اَهِتاَوَهَش ْنَع اَهُفْرَصَو ِسْفَّنلا

ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَعَج ْدَقَو ، ُمَلْعَأ َوُهَّللا اَهْيَلَع ُهَّللا َمَّرَح

اَم ِةَّوُقْلا َنِم اَهُبِلْغَيَو ُهَسْفَن ُكِلْمَي يِذَّلِل َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا

َةَدَهاَجُم َّنَأ ىَلَع ٌليِلَد اَذَه يِفَو ، هريغ بلغي يِذَّلِل َسْيَل

َوُهَّللا ِّوُدَعْلا ِةَدَهاَجُم ْنِم ُلَضْفَأَو امارم بعصأ ِسْفَّنلا



يِذَّلا ِةَّوُقْلا َريِثَكْلا يِنْعَي ُهَّنِإَف (( ُةَعَرُّصلا )) ُهُلْوَق اَّمَأَو ُمَلْعَأ

ٌلُجَر اَذَه ِبَرَعْلا ِلْوَق ْنِم ُهُلْثِمَو ُهَعَراَص ْنَم َّلُك ُعَرْصَي

َلا َقَو ِظْفِحْلا َريِثَك يِنْعَي ٌةَظَفُحَو ِمْوَّنلا َريِثَك يِنْعَي ٌةَمَوُن

يِذَّلا ُهاَنْعَم ِتاَكَرَحْلا ِب ِةَمِلَكْلا ُليِقْثَت ُةَعَرُّصلا ٍبيِبَح ُنْبا

" َساَّنلا ُعَرْصَي

، هبضغ هبلغ نم هللانأ همحر ةيميت نبإ اإلمام ربتعيو

والب ديدشلا ب سيل روهتلا ب هلقع ةسايس تعاض ىتح

، ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيدحل اقادصم يوقلا

يف ةعاجشلا نع هثيدح ءانثأ هللا همحر لوقي

نوكي دقف ندبْلا ةَّوُق َيِه تسيَل ةعاجشلا :"و بضغلا

بلقْلا ةَّوُق َيِه امناو ، بلقْلا فيِعَض ندبْلا يوق لجرلا

ِلا َتِقْلِل هتعنصو ندبْلا ةَّوُق ىلع هراَدَم لا َتِقْلا نأَف هتابثو

َناَك اَم اَمُهْنِم دومحملا و ِهِب هتربخو بلقْلا ةَّوُق ىلَعو ،

زّيَمُي اَلَو هبحاَص ركفي اَل يِذَّلا روهتلا نود ةَفِرْعَمَو ملعِب

َوُه ديدَّشلا يوقْلا َناَك اَذَهِلَو مومذملا و دوُمْحَمْلا نيَب

نود حلصي اَم لعفي ىَّتَح بَضَغْلا دْنِع هسفَن كلمي يِذَّلا

ٍعاَجُشِب َوُه َسْيَلَف هبَضَغ نيِح بولغملا امَأَف حلصي اَماَل

دُب اَل ُهَّنِإَف رْبَّصلا َوُه كِلَذ عامج نا مدقت دقَو ديِدَش اَلَو

دْنِع ربصو بَضَغْلا دْنِع ربَص ناربص رْبَّصلا َو ُهْنِم

دبع عرجت هللا:"اَم هَمحَر نسحْلا َقَلا اَمَك ةَبيِصُمْلا

ربَص ةعرجو بَضَغْلا دْنِع ملح ةعرج نم مظعا ةعرج

ىلع رْبَّصلا َوُه كِلَذ لصأ نَأِل َكِلَذَو ،" ةَبيِصُمْلا دْنِع

ملؤملا ىلع ربصي يِذَّلا ديدَّشلا عاجشلا وه اَذَهَو ملؤملا

َناَك ناو بَضَغْلا راثا هعفَد نكمُي اَّمِم َناَك نا ملؤملا و



دْنِع هْجَوْلا رمحي اَذَهِلَو نزحْلا راثا هعفَد نكمُي اَل اَّمِم

دْنِع رفصيو ةَرْدُقْلا راعشتسا دْنِع مَّدلا ناروثل بَضَغْلا

يِبَّنلا عمج اَذَهِلَو زجَعْلا راعشتسا دْنِع مَّدلا روغل نزحْلا

ُهاَوَر يِذَّلا حيِحَّصلا ثيِدَحلا يِف ملسَو ِهْيَلَع هللا ىلص

َقَلا َقَلا ُهنَع هللا يِضَر دوُعْسَم هللانب دبع نَع ) ملسُم

مُكيِف بوقرلا َنودعَت اَم ملسَو ِهْيَلَع هللا ىلص يِبَّنلا

بوقرلا ب كاَذ َسْيَل َقَلا ُهَل دلوُي اَل يِذَّلا بوقرلا َقاوُلا

َّمث ائْيَش هدَلَو نم مدقي مل يِذَّلا لجرلا بوقرلا نِكَلَو

لا َجِّرلا هعرصي اَل يِذَّلا اَنْلُق مُكيِف ةعرصلا نودعت ام َقَلا

دْنِع هسفَن كلمي يِذَّلا ةعرصلا نِكَلَو كلذب َسْيَل َلا َقَف

رْبَّصلا َو ةَبيِصُمْلا دْنِع رْبَّصلا نَّمَضَتي اَم ركذَف بَضَغْلا

( بَضَغْلا دْنِع

اذِإ نيذَّلا نيرباصلا رشبَو } ةَبيِصُمْلا يِف ىَلا هللاَعَت َقَلا

}االةي نوُعِجاَر ِهْيَلِإ اَّنِإَو هلل اَّنِإ َقاوُلا ةَبيِصُم مُهْتَباَصَأ

156155 ةَرَقَبْلا ةَروُس

اَمَو اوُرَبَص نيذَّلا اَّلِإ اهاقلي {اَمَو بَضَغْلا يِف ىَلا َعَت َلا َقَو

."35 تلصف ةَروُس { ميِظَع ّظَح وُذ اَّلِإ اهاقلي

رطخلا نم بضغلا ةرادإ يف لهجلا نأ كردن نأ انيلع

هيف دلوتو ، سفنلا هيف قهزت دقف ، ميظع ناكمب

اذف ، مهدوو سانلا الف تئإ نيب لوحت ناردجو زجاوح

اذو ، هجوز رسخ اذو ، هيدلا و قع اذو ، هسفن رسخ

ةمئاقلا مهلا،و رسخ اذو ، هقيدص رسخ اذو ، هدلو رسخ

انيلع متحت سفنلا كلم وأ بضغلا ةرادإ نإ ، لوطت

،إوال نيدلا و لقعلا دودح ىلإ هرج هل،لب رارجن اإل مدع



هللا: همحر يزوجلا نبإ لوقي ، انفلسأ امك األىذ ققحت

نأ نمؤي مل هتروف ةدش دنع نابضغلا نكسي مل ىتمو "

يف وأ هسفن يف امإ اهيلع مدني ةياكن هنم ردبت

رسك وْا حرجو لتقف بضغ نمم مكف ، هيلع بوضغملا

نم مهنمو ، لعف ام ىلع اًمدان رهدلا يقب مث هدلو وضع

مدلا ثفنف حاصف ًةرم بضغ اًلجر نإف ، هسفن يف أكني

لجر مَكَلو ، تامف هلاالك، ىلإ هباألرم ىدأو لا حلا يف

" موكلملا ّرضتسي ملو لاالمك عباصأ ترسكناف اًلجر

هراسم يف ههيجوتو بضغلا ةرادإ ىلإ ليبسلا امف

. بعص هيف ناحتم اإل نإب املع ؟ حيحصلا

! لعفاف إالهلل بضغت أال تعطتسا نإ

دومحملا بضغلا ةرئاد نم جرخت أال تعطتسا نإ معن

ماقتن واال يفشتلا ب كسفن ظوظح اطقسم ، لعفاف هلل

، ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا انلوسر حلا اذه نإف

اميف انعم رم دقو ، ةعباتملا و هب يسأتلا ب انرمأ يذلا

:"(وهللاام اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ هتور

كهتنت ىتح طق هيلإ ىتؤي ءيش يف هسفنل مقتنا



يراخبلا هاور ( هلل مقتنيف هللا تامرح

ُتْنُك ): لوقي هنع، هللا يضر ٍكِلا َم ِنْب ِسَنَأ اذهف

ٌدْرُب ِهْيَلَعَو ، َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِّيِبَّنلا َعَم يِشْمَأ

ًةَبْذَج ُهَبَذَجَف ، ٌّيِباَرْعَأ ُهَكَرْدَأَف ، ِةَيِشاَحْلا ُظيِلَغ ٌّيِناَرْجَن

ُهَّللا ىَّلَص ِّيِبَّنلا ِقِتاَع ِةَحْفَص ىَلِإ ُتْرَظَن ىَّتَح ، ًةَديِدَش

، ِهِتَبْذَج ِةَّدِش ْنِم ِءاَدِّرلا ُةَيِشاَح ِهب ْتَرَّثَأ ،ْدَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع

، ِهْيَلِإ َتَفَتْلا ؛َف َكَدْنِع يِذَّلا هللاِ َمِلا ْنِم يِل َقَلا:ْرُم َّمُث

يوبن بدأ يأف ، هيلع قفتم ( ٍءاَطَعِب ُهَل َرَمَأ ،َّمُث َكِحَضَف

ماكحإ يف ملح يأو ، ةظلغلا لهأ عم لماعتلا ب اذه

وا بضغلل اهريثتسي ام دوجو عم سفنلا ىلع ةرطيسلا

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل كحضي لب ، ماقتن ال

. ءاطعب هل رمأيو

هلل مهاقتأو قلخلا ريخ مامأ لوقلا ظلغي يبارعأ اذهو

، كلذ يف رذعلا هيلع هللا ىلص لوسرلا هل سمتليف

هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف قحتسي ام قوف هيطعيو

ظلغأف هاضاقتي ملسو هيلع هللا ىلص َّيبَّنلا ىتأ اًلجر َّنأ

هيلع هللا ىلص هللا لوسر لا قف ، هباحصأ هب َّمهف ،

قلا: َّمث قماًلا». ِّقحلا بحاصل َّنإف هوعد »: ملسو

اَّلإ دجن هللا،ال لوسر ».قاولا:اي هِّنِس لْثِم اًّنِس هوطعأ »

مكنسحأ مكريخ نِم َّنإف ، هوطعأ لا:« هِّنِس،قف نِم لثمأ

يراخبلا هاور « ًءاضق

يِّنأك قلا:" هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نعو

نِماأل اًّيبن يكحي ملسو هيلع هللا ىلص ِّيبَّنلا ىلإ رظنأ

، ههجو نع مَّدلا حسمي وهف ، هومدأف هموق هبرض ءايبن



يراخبلا هاور " نوملعي ال مهَّنإف يموقل رفغا ِّبر : لوقيو

الهم سو هللا تاولص ، هيلع اوناك ام هيف ": ُّيووَّنلا قلا

، مهموق ىلع ةقفَّشلا و وفعلا و رُّبصَّتلا و مْلِحلا نِم مهيلع

مهتيانج يف مهرذعو ، نارفغلا و ةيادهلا ب مهل مهئاعدو

هيلإ راشملا ُّيبَّنلا اذهو ، نوملعي ال مهَّنأب مهسفنأ ىلع

ملسو هيلع هللا ىلص انِّيبنل ىرج دقو ، نيمِّدقتملا نِم

ملسم ىلع يوونلا حرش " دحأ موي اذه لثم

هيلع هللا ىلص ِّيبَّنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

ىتأ له : ملسو هيلع هللا ىلص ِّيبَّنلل تلا ق اهَّنأ ملسو

نِم تيقل ؟قلا:«دقل ٍدُحُأ موي نِم َّدشأ ناك ٌموي كيلع

، ةبقعلا موي : مهنم تيقل ام ُّدشأ ناكو ، تيقل ام كموق

ملف َلُكٍلا، دبع نب ليلا ي دبع نبا ىلع يسفن تضرع ذإ

، يهجو ىلع ٌمومهم انأو تقلطناف ، تدرأ ام ىلإ ينبجي

انأ اذإف يسأر تعفرف ، بلا عَّثلا نرقب انأو اَّلإ قفتسأ ملف

ينادانف ، ليربج اهيف اذإف ترظنف ، ينتَّلظأ دق ةباحسب

كيلع اوُّدر امو كل، كموق لوق عمس هللادق لا:َّنإ ،قف

. مهيف تئش امب هرمأتل لا بجلا كلم كيلإ هللا ثعب دقو ،

، دَّمحم قلا:اي َّمث َّيلع، مَّلسف لا، بجلا كلم ينادانف

األ مهيلع قبطأ نأ تئش نإ ، تئش اميف كلذ لا: قف

نأ وجرأ :لب ملسو هيلع هللا ىلص ُّيبَّنلا لا ،قف نيبشخ

هب كرشي ال هدحو هللا دبعي نَم المهب صأ نِم هللا جِرْخُي

ملسمو يراخبلا « اًئيش

ةيدوهي ةأرما هنع:(نأ هللا يضر مكلا نب سنأ نعو

، ةمومسم ةاشب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تتأ



هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اهب ءيجف اهنم لكأف

قلا:«ام كلتق أل تدرأ : تلا ،قف كلذ نع اهلأسف ملسو

»قلا: يلع »،قلا:وأقلا:« كاذ ىلع كطلسيل هللا ناك

يف اهفرعأ تلز امف ؟قلا:«ال»قلا: اهلتقن قاولا:أال

يراخبلا هاور ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاوهل

هل ظفللا و ملسمو

، ةيبيدحلا موي ناك امل قلا: هنع هللا يضر سنأ نعو

، هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع طبه

ميعْنَّتلا لبج لَبِق نِم الح بِّسلا ةَّكم لهأ نِم اًلجر نونامث

اعدف ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةَّرِغ نوديري

اآل هذه تلزنو ، مهنع افعف : ناَّفع ،قلا اوذخُأف مهيلع

ِنْطَبِب مُهْنَع ْمُكَيِدْيَأَو ْمُكنَع ْمُهَيِدْيَأ َّفَك يِذَّلا َوُهَو ةي:(

نماآلةي:24]. حتفلا ]( ْمِهْيَلَع ْمُكَرَفْظَأ ْنَأ ِدْعَب نِم َةَّكَم

دمحأو ملسم هاور

، هسفنل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا كلم نم ةلثم واأل

األ لمحتب ةمعفملا هتريس نم لوطت اهل ماقتن اال مدعو

امف ، يمأو يبأ هادف ماقتن اإل ىلع ةردقلا دوجو عم ىذ

زع هللا ءاضرإ ليبس يف ناك اذإ باألىذ يلا بيل ناك

هاذآ امدعب ملسو هيلع هللا ىلص لوقي اذه يفو ، لجو

كب نكي مل (نإ مهنم ليسي رهاطلا همدو فيقث لهأ

يل...) عسوأ كتيفاع نكلو ، يلا فالبأ بضغ يلع

ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ ناظ ننظي وال

ال اذهلو ، رشبلا خالف سفنلل بضغلا نع موصعم

اهل، بضغلا عفدب اهدهاجي ،وال هسفن ظوظحل بضغي



هسفن نع ثيدحلا يف لوقي ملسو هيلع هللا ىلص إلهن

قلا ةريره يبأ نع ملسم هاور يذلا ثيدحلا يف

َّمُهَّللا »: لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

ِدَق يِّنِإَو ُرَشَبْلا ُبَضْغَي اَمَك ُبَضْغَي ، ٌرَشَب ٌدَّمَحُم اَمَّنِإ

..ْوَأ ُهُتْيَذآ ٍنِمْؤُم اَمُّيَأَف .. هينفلخت نل اًدْهَع َكَدْنِع ُتْذَخَّتا

َكْيَلِإ اَهِب ُهُبِّرَقُت ًةَبْرُقَو ةرافك هل اهلعجاف ُهُتْدَلَج ،ْوَأ ُهُتْبَبَس

«. ِةَماَيِقْلا َمْوَي

اهل،و بضغلا عفدل انسفنأ دهاجن نأ انل ميلعت اذه يفو

دحلا اهب انزواج لا عفأ نم امئاد ىلا هللاعت ىلإ ةبوتلا

يغبني ،فال هلل بضغلا ناك ول ىتح ، بضغلا ببسب

لا عفأب هللا دودح زواجي نأ هلل وأ هسفنل بضغي نمل

ىلص لوسرلا لوق عمو ، بضغلا ىمسم تحت اهجردي

ءانثأ ةدحاو ةفلا خم هل ىرن مل اذه ملسو هيلع هللا

مل ةفيرشلا هتريس ءارقتساب لب ، يسفن هادف هبضغ

هلل هبضغ رئاس ناك امنإو ، طق هسفنل بضغي هدجن

. طقف

بضغلا عم لماعتلا نم ءرملا هب ىقري ام رخآ نإ

بضغلا ةرئاد نمض ، هلل إال هبضغ نوكي ال نأ هترادإو

إال هعيطتسي ال بعص سارم اذهو هللا، نم دومحملا

. مهنم انلعجإ هللام ، مزحلا و ربصلا و نامي اإل لهأ



مذلا و حدملا ةهج نم بضغلا

: نيمسق يف رصحني بضغلا نأ اقباس انل رهظ

سيلف سفنلل بضغلا امأ ، هلل بضغو ، سفنلل بضغ

يلبج روعش ،ألهن ادومحم هلك سيلو ، امومذم هلك

وأ هحدم ةهج امنإو ، ناسن اإل ةرطفب قولخم يئاقلت

،وأ تافرصت نم هبقعي اميف هللا مكح لا زنإب يتأت همذ

،إلن عرشلا سايقمب هيلع سايقلا لا زنإ رخآ ىنعمب

اذه ، مذلا كلذكو هللا، نم حدملا هب دصقي مذلا و حدملا

فال باوصلا و أطخلا باب نم امأ مذلا و حدملا باب نم

يلوأ ريدقتو ، لقعلا و فرعلا ىلإ هيف عوجرلا نم عنام

هتيب يف ءيش ناسن لإل عاض الول ثمف ، واألبد ىهنلا

اروعش نوكي هبضغو ، بضغي دق هيلإ جاتحي وهو

اليال دوقفملا ءيشلا نم عافتن اإل تاوفل ايعيبط ايئاقلت

نم برضو بسو متش ول هنع اذام نكلو ، هيلع م

كلذ هدقف ةيلوؤسم مهلمحو ، تيبلا يف هعم نطقي

، هيدعت ءارج ةيصعم يف عقو امتح نوكي ؟ ءيشلا

، هصخي ام دقفب هل مرج ال نمو هيوذل هملظو هماهتاو

عفرو خرص هنكلو كلذ لعفي مل ول هنع اذام نكلو

؟ هل ثدح ام ءارج ديدشلا هقيض نع اربعم هتوص



، دحأ ىلع دتعي مل ،ألهن ايصاع ال ائطخم امتح نوكي

،و هباصأ امل باستح واإل ربصلا هب ردج األ ناك نكلو

، فقاوملا هذه لثم يف اميكح افرصت سيل خارصلا

بضغلا تام عال هيلع رهظت رخآ عم كلذ ثدحي دقو

دنع هتبيصم باستحاو ، هسفن ةئدهت ىلع لمعي هنكلو

. ادومحمو ابيصم نوكي امتح اذهف هللا،

: نيطرشب نكلو امتح دومحمف هلل بضغلا امأ

. هيف ءاير ال هلل اصلا خ بضغلا اذه نوكي األلو:نأ

اب دصقنو واألرث، لص يفاأل ملع نع نوكي :نأ يناثلا و

نم بضغلا بقعي ام بواألرث ، بضغلا أدبم لص أل

نيدلا ىلع رضأ ءيش كانه سيلف ، همجرتت تافرصت

. لهجلا نم

لك هبحاصب نونظيف هلل هنأ سانلل بضغلا ودبي دقو

لب هبضغ يف هللا هجو يغتبي ال هبحاصو ليمج نظ

يفو ، هيلإ سانلا راظنأ عفرو ، فرشلا و ةعمسلا ديري

اذه نم ىلع مذلا عقوت ثيداح نماأل ديدعلا تدرو اذه

: ثيداح األ هذه نمو ، كلذ نم هللا انذاعأ حهلا

هللا لوسر تعمس قلا:" هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

موي ىضقي سانلا لوأ نإ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

اهفرعف همعن هفرعف هب يتأف دهشتسا لجر هيلع ةمايقلا

ق تدهشتسا ىتح كيف تلتاق قلا اهيف تلمع امف قلا

مث ليق دقف ءيرج لا ألنقي تلتاق كنكلو تبذك لا

لجرو رانلا يف يقلأ ىتح ههجو ىلع بحسف هب رمأ



همعن هفرعف هب يتأف نآرقلا أرقو هملعو ملعلا ملعت

هتملعو ملعلا تملعت قلا اهيف تلمع امف قلا اهفرعف

ملعلا تملعت كنكلو تبذك قلا نآرقلا كيف تأرقو

مث ليق دقف ئراق وه لا قيل نآرقلا تأرقو عملا لا قيل

لجرو رانلا يف يقلأ ىتح ههجو ىلع بحسف هب رمأ

هب يتأف هلك لا ملا فانصأ نم هاطعأو هيلع هللا عسو

تكرت ام قلا اهيف تلمع امف قلا اهفرعف همعن هفرعف

قلا كل اهيف تقفنأ إال اهيف قفني نأ بحت ليبس نم

هب رمأ مث ليق دقف داوج وه لا قيل تلعف كنكلو تبذك

" رانلا يف يقلأ مث ههجو ىلع بحسف

نم ىلع ملسملا بضغ نأ نايبل ثيدحلا اندروأ انهو

هللا ةوعد لوصو نود لوحيو هللا، ليبس نع دصي

، هلا تقب نوكي نيملسملا تامرح كهتنيو ، سانلل

هلل نوموقيف لهجلا راشتن ال مهبضغ عقوتي نمل كلذكو

إال حصت ال ةدابع هلل بضغلا ،وإلن سانلا ميلعت يف

ىلع اديدش ثيدحلا اذه عقو ناك هلل دصقلا الص خإب

يتلا لا األمع هذه لثم يف هص ال خإ يف بيصأ نم

هللااهب. ىلإ برقتي

َلوُسَر ٌلُجَر ىَتَأ َقَلا: ِ، هللا ِدْبَع ِنْب ِرِباَج ْنَع اهنمو

ْنِم ُهَفَرَصْنُم ِةَناَرْعِجْلا ِب َمَّلَسَو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص هللاِ

هللا ىَّلَص هللاِ ُلوُسَرَو ، ٌةَّضِف َلِبٍلا ِبْوَث يِفَو ، ٍنْيَنُح

َلا:اَي َقَف ، َساَّنلا يِطْعُي اَهْنِم، ُضِبْقَي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ

؟ ُلِدْعَأ ْنُكَأ ْمَل اَذِإ ُلِدْعَي ْنَمَو َكَلْيَو ،َقَلا:« ْلِدْعا ، ُدَّمَحُم



ُنْب ُرَمُع َلا »َقَف ُلِدْعَأ ْنُكَأ ْمَل ْنِإ ترسخو تْبِخ ْدَقَل

هللاِ َلوُسَر ،اَي يِنْعَد ُهْنَع: هللاُ َيِضَر ِباَّطَخْلا

َثَّدَحَتَي ْنَأ ِ، هللا َذاَعَم َلا:« ،َقَف َقِفاَنُمْلا اَذَه َلُتْقَأَف

َنوُءَرْقَي ُهَباَحْصَأَو اَذَه َّنِإ ، يِباَحْصَأ ُلُتْقَأ يِّنَأ ُساَّنلا

ُقُرْمَي اَمَك ُهْنِم َنوُقُرْمَي ، ْمُهَرِجاَنَح ُزِواَجُي ،اَل َنآْرُقْلا

ملسم هاور « ِةَّيِمَّرلا َنِم ُمْهَّسلا

ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل قلا يذلا اذه لجرلا و

ريهز نب صوقرح ةرصيوخلا وذ وهو قفانم لدعإ

يلع دي ىلع ناورهنلا موي جراوخلا يف لتق يميمتلا

، ابذاك هلل بضغلا ب رهاظت قفانملا اذهف ، ههجو هللا مرك

، لدعي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ابلا طو

لوسرل لدعلا ب هرمأ إلن حضتفا لجرلا اذه رمأ نكلو

باطخلا نب رمع تبضغأ ةجردل هلحم يف سيل هللا

هللا ىلص هللا لوسر نذإ بلط ىتح هنع هللا يضر

لوسر لدعي مل اذإ لدعي نمف ، هلتق يف ملسو هيلع

هلدع يف كشلا ،و قحلا نيدو ، ىدهلا ب ثوعبملا هللا

هكردأ ام اذهو ةلا، سرلا يف كش ملسو هيلع هللا ىلص

يبنلا نذأتسا ىتح هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

. هقنع برض يف ملسو هيلع هللا ىلص

احيضوت ةعيرشلا هباتك يف الل خلا ركب وبأ دروأو

, ْمِهِبِهاَذَم ِءوُسَو ِجِراَوَخْلا ِّمَذ باب تحت ثيدحلل

ُنْب ُدَّمَحُم َقَلا ُهوُلَتَق ْوَأ ْمُهَلَتَق ْنَم ِباَوَثَو ْمِهِلا َتِق ِةَحاَبِإَو

َجِراَوَخْلا َّنَأ اًثيِدَحَو اًميِدَق ُءاَمَلُعْلا ِفِلَتْخَي :ْمَل ِنْيَسُحْلا

ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص ِهِلوُسَرِلَو ىَلا َعَت ِهَّلِل ٌةاَصُع ٍءوُس ُمْوَق



َسْيَلَف ، ِةَداَبِعْلا يِف اوُدَهَتْجاَو ، اوُماَصَو اْوَّلَص ْنِإَو ، َمَّلَسَو

ِيْهَّنلا َو ِفوُرْعَمْلا ِب َرْمَأْلا َنوُرِهْظُيَو , ْمَعَن ْمُهَل، ٍعِفاَنِب َكِلَذ

َنوُلَّوَأَتَي ٌمْوَق ْمُهَّنَأِل ْمُهَل؛ ٍعِفاَنِب َكِلَذ َسْيَلَو ، ِرَكْنُمْلا ِنَع

ْدَقَو ، َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع َنوُهِّوَمُيَو ، َنوُوْهَي اَم ىَلَع َنآْرُقْلا

ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص ُّيِبَّنلا اَنَرَّذَحَو ، ْمُهْنِم ىَلا َعَت ُهَّللا اَنَرَّذَح

ُمُهاَنَرَّذَحَو ، ُهَدْعَب َنوُدِشاَّرلا ُءاَفَلُخْلا ُمُهاَنَرَّذَحَو ، َمَّلَسَو

، ٍناَسْحِإِب ْمُهَعِبَت ْنَمَو ْمُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ُةَباَحَّصلا

ىَلَع َناَك ْنَمَو ، ُساَجْرَأْلا ُساَجْنَأْلا ُةاَرُّشلا ُمُه ُجِراَوَخْلا َو

اًميِدَق َبَهْذَمْلا اَذَه َنوُثَراَوَتَي ِجِراَوَخْلا ِرِئاَس نم مهبَهْذَم

َنوُّلِحَتْسَيَو ِءاَرَمُأْلا َو ِةَّمِئَأْلا ىَلَع َنوُجُرْخَيَو ، اًثيِدَحَو

ِلوُسَر ِدْهَع ىَلَع ْمُهْنِم َعَلَط ٍنْرَق ُلَّوَأَف ، َنيِمِلْسُمْلا َلْتَق

ِلوُسَر ىَلَع َنَعَط ٌلُجَر َوُه : َمَّلَسَو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص ِهَّللا

َلا: ،َقَف َمِئاَنَغْلا ُمِسْقَي َوُهَو ، َمَّلَسَو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص ِهَّللا

ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص َلا ،َقَف ُلِدْعَت َكاَرَأ اَمَف ، ُدَّمَحُم اَي ْلِدْعا

ُرَمُع َداَرَأَف ؟» ُلِدْعَأ ْنُكَأ ْمَل اَذِإ ُلِدْعَي ْنَمَف ، َكَلْيَو »: َمَّلَسَو

ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص ُّيِبَّنلا ُهَعَنَمَف ، ُهَلْتَق ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر

ُرِقْحَي ُهَل اًباَحْصَأَو اَذَه :«َّنَأ َرَبْخَأَو ِهِلْتَق ْنِم َمَّلَسَو

َنوُقُرْمَي ، ِهِماَيِص َعَم ُهَماَيِصَو ِهِتاَلَص َعَم ُهَتاَلَص ْمُكُدَحَأ

َلْضَف َنَّيَبَو ، ْمِهِلا َتِقِب ٍثيِدَح ِرْيَغ يِف َرَمَأَو « ِنيِّدلا َنِم

ٍناَدْلُب ْنِم اوُجَرَخ َكِلَذ َدْعَب ْمُهَّنِإ ،َّمُث ُهوُلَتَق ْوَأ ْمُهَلَتَق ْنَم

ِنَع َيْهَّنلا َو ِفوُرْعَمْلا ِب َرْمَأْلا اوُرَهْظَأَو اوُعَمَتْجاَو ، ىَّتَش

َناَّفَع َنْب َناَمْثُع اوُلَتَقَف ، َةَنيِدَمْلا اوُمِدَق ىَّتَح ، ِرَكْنُمْلا

ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر ُباَحْصَأ َدَهَتْجا ِدَقَو ُهْنَع، ُهَّللا َيِضَر

َلَتْقُي اَل ْنَأ يِف ِةَنيِدَمْلا ِب َناَك ْنَّمِم َمَّلَسَو ِهْيَلَع هللاُ

اوُجَرَخ َّمُث ْمُهْنَع ُهَّللا َيِضَر َكِلَذ ىَلَع اوُقاَطَأ اَمَف ، ُناَمْثُع



َيِضَر ٍبِلا َط يِبَأ ِنْب ِّيِلَع َنيِنِمْؤُمْلا ِريِمَأ ىَلَع َكِلَذ َدْعَب

اوُلا:اَل َقَو ْمُهَلْوَق اوُرَهْظَأَو ، ِهِمْكُحِل اْوَضْرَي ْمَلَو ُهْنَع ُهَّللا

اوُداَرَأ ٍّقَح ُةَمِلَك ُهْنَع: ُهَّللا َيِضَر ٌّيِلَع َلا ِهَّلِل،َقَف اَّلِإ َمْكُح

ُهَّللا ُهَمَرْكَأَف ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ٌّيِلَع ْمُهَلَتاَقَف ، َلِطاَبْلا اَهِب

َمَّلَسَو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص ِّيِبَّنلا ِنَع َرَبْخَأَو ، ْمِهِلْتَقِب ىَلا َعَت

َراَصَف ُةَباَحَّصلا ُهَعَم َلَتاَقَو ، ُهوُلَتَق ْوَأ ْمُهَلَتَق ْنَم ِلْضَفِب

ىَلِإ ٍّقَح َفْيَس ِجِراَوَخْلا يِف ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ٍّيِلَع ُفْيَس

القاإل خإب اوقلختي مل موق الء ؤهف " ُةَعاَّسلا َموُقَت ْنَأ

، همراحم اولحتسا ىتح هلل بضغلا ب اورهاظتو نامي

ب مهرمأ راهظإو مهتدابع مهل عفشت ملف ، اوغبو اوغطو

دق لب مهلا معأ لوبق يف ركنملا نع مهيهنو فورعملا

سيل اذه مهبضغ ،إلن مهلا تقب نيملسملا ىلا هللاعت رمأ

، مهئاوه ،وإل مهسوفنل بضغ وه امنإو ، بيصن هيف هلل

عوضخلا ىنعم هيف ققحتي ىتح هلل بضغلا نوكي وال

ةمحرلا هيف هرهاظ ابضغ ناك اوال ، ىلا عتو هناحبس هل

ربخ:"ثالٌث يناربطلا جرخأ ، باذعلا هلبق نم هنطابو

يف هبضغ هلخدُي ..مل بضغ اذإ ْنَم : نامي القاإل خأ نم

نمو قح، نم هاضر هجرخي ..مل يضر اذإ ْنَمو ، لطاب

هل". سيل ام طاعتي ردق..مل اذا

ب ملعلل بستنا نم ضعب هب رهاظتي نامز يفل انإو

و روم األ فسافسل بضغلا ب رهاظتي هارتف ، هلل بضغلا

، نيدلا دوجو هدوجو ىلع فقوتي امل بضغي ال

اقيلح ىأر نإ ههجو رعمتي ، ةلماك هماكحأ دوجوو

مهمكحو ، مهددعتو ماكحلا تاركنمل رعمتي ،وال هتيحلل



بلاالد مهميلستو ، همراحم مهكاهتناو هللا، لزنأ ام ريغب

نورودي ؤهالء ىرت لب ، هلوسرو هللا ءادع إل دابعلا و

لثم نم هللا انذاعأ ، مهاضر نوبلطي مهماكح لوح

. مهعينص

هلل بضغلا دنع اهيلع زيكرتلا بجي يتلا اياضقلا نمو

يف أطخلا أرط ،إوال مهف قباسو ، ملع نع نوكي نأ

اريثك ثدحي اذهو ، تافرصت نم هبقعي امو ، هئدبم

انيأر املا طلو ، لهجلا رشتناو ملعلا لق دقو اننامز يف

ةاعدلا نم ملعلا لهأ ىلع بضغي نم لهجلا لهأ نم

هارتف ، هركيو بحي اميف هاوه اوقفاوي مل اذإ هللا ىلإ

نأ نود مهموحل لكأو ، مهتيذأو مهعيرقت يف ىدامتي

. مهف نم اظح ،وأ ملع يندأ هل نوكي

بجوتسي ام ريغ يف بضغي دق ناسن اإل نأ حيحص

ححصي نأ هيلعف قحلا ملع ىتم نكلو هجال بضغلا

ناك إوال هيلع ناك امع عوجرلا ب هلل عضاوتيو ، هأطخ

يطعنسو هبر ةعاط ىلع هاوه ةعاط بلغي قحلل ادناعم

ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةريس نم ةلثم األ ضعب

: كلذ ىلع هبحصو

،َقَلا: ٍتِباَث يِبَأ ِنْب ِبيِبَح ْنَع يراخبلا هاور ام اهنم

ْمَلَأ : ٌلُجَر َلا َقَف َنيِّفِصِب اَّنُك َلا: ،َقَف ُهُلَأْسَأ ٍلِئاَو اَبَأ ُتْيَتَأ

ْمَعَن، : ٌّيِلَع َلا ؟َقَف ِهَّللا ِباَتِك ىَلِإ َنْوَعْدُي َنيِذَّلا ىَلِإ َرَت

َمْوَي اَنُتْيَأَر ْدَقَلَف ْمُكَسُفْنَأ اوُمِهَّتا : ٍفْيَنُح ُنْب ُلْهَس َلا َقَف

هللا ىَّلَص ِّيِبَّنلا َنْيَب َناَك يِذَّلا َحْلُّصلا يِنْعَي - ِةَيِبْيَدُحلا

َءاَجَف ، اَنْلَتاَقَل َتِقاًلا ىَرَن ْوَلَو - َنيِكِرْشُملا َو َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ



ْتَق َسْيَلَأ ؟ ِلِطاَبلا ىَلَع ْمُهَو ِّقَحلا ىَلَع اَنْسَلَأ َلا: َقَف ُرَمُع

؟ ِراَّنلا يِف ْمُهَ ال ْتَقَو ، ِةَّنَجلا يِف اَنَ ال

، ُعِجْرَنَو اَنِنيِد يِف َةَّيِنَّدلا يِطْعُن َميِفَف »َقَلا: َقَلا:«ىَلَب

ُلوُسَر يِّنِإ ِباَّطَخلا َنْبا َلا:«اَي ،َقَف اَنَنْيَب ُهَّللا ِمُكْحَي اَّمَلَو

ْرِبْصَي ْمَلَف اًظِّيَغَتُم َعَجَرَف « اًدَبَأ ُهَّللا يِنَعِّيَضُي ْنَلَو ِهَّللا

ْمُهَو ِّقَحلا ىَلَع اَنْسَلَأ ٍرْكَب اَبَأ َلا:اَي َقَف ٍرْكَب اَبَأ َءاَج ىَّتَح

ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ُهَّنِإ ِباَّطَخلا َنْبا ؟َقَلا:اَي ِلِطاَبلا ىَلَع

ُةَروُس ْتَلَزَنَف ، اًدَبَأ ُهَّللا ُهَعِّيَضُي ْنَلَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع هللاُ

بضغ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع اذهف " ِحْتَفلا

يف ةيندلل ءاطعإ اهنأ اربتعم ةيبيدحلا ةدهاعم دونبل

نم لوسرلا ب قحل نم نأ اهدونب نم ناك ،ذإ نيدلا

عم ناك نمم شيرق ىلإ داع نمو ، مهيلإ هدر شيرق

هللا، لوسر ىلإ هودري مل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

وبأ همهفأ امدعب إال هنع هللا يضر رمع بضغ نكس امو

هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ هنع هللا يضر قيدصلا ركب

هل ىلا هللاعت نم يحولا رارقإب إال اذه لعف ام ملسو

رمع: ،"قلا حتفلا ةروس لوزنب اهدعب ديأتو ، كلذب

يذلا َنِم ُقتعأو قدصتأو يلصأو موصأ تلز امف

ىتح ذئموي هب تملكت يذلا كاليم ةفاخَم ُتعنص

". اًرْيَخ نوكي نأ توجر

حرش باتك يف األبشلا وبأ نسح لوقي

هللا يضر باطخلا نب رمع لوق امأ ": ملسم حيحص

كلا اذه نكي مل هنإف ؟ اننيد يف ةيندلا يطعن ميفف هنع:

ًاثحو ، هيلع يفخ ام فشكل ًابلط لب ًاكش رمع نم الم



هقلخ نم فرُع امك اإلسالم، روهظب رافكلا ذإالل ىلع

. نيلطبملا ذإوالل نيدلا ةرصن يف هتوقو هنع هللا يضر

"

مث بضغ اذإ ناك هنأ هنع هللا يضر رمع ةيشخ نمو

يف ءاج ، بهذو بضغلا هنع أده هدنع هللا ركذ

قلا هنع هللا يضر حابر :"نأباللنب دعس نبا تاقبط

إال سانلا ريخ لا: ؟قف رمع نودجت فيك ، ملسأ ملس:اي أل

هدنع تنك لابالل:ول ،قف ميظع رمأ وهف بضغ اذإ هنأ

". هبضغ بهذي ىتح نآرقلا هيلع تأرق ، بضغ اذإ

تيأر قلا:ام امهنع هللا يضر رمع نبا نأ ًاضيأ يورو "

هدنع أرق ،وأ فّوُخ وأ هدنع هللا َرِكُذَف طق، بضغ رمع

" ديري ناك امع فقو إال نآرق نم ةيآ ناسنإ

حاص قلا: هنع هللا يضر رمع ىلوم ملسأ نأ يورو "

" اهحرطف هللا كركذأ : تلقف ، ةردلا ب عوالين ، ًاموي رمع

قلا: ةباحصلا مجعم هباتك يف يوغبلا هدروأ ام اهنمو

ناميلس نب رفعج ان يريراوقلا رمع هللانب ديبع انثدح

هللا لوسر عطقأ قلا: ينوجلا نارمع وبأ ان يعبضلا

لا: قف يرافغلا ةعيبرو اضرأ ركب ابأ ملسو هيلع هللا ىلص

عبال ناك ام ةعيبر اي كلو اجس ناك امك كل ركب ابأ "اي

ةلخن امهنيب تعقوف قلا: ضر األ نامستقي ءاجف ".قلا:

ركب وبأ لا قف اذه ضرأ يف اهعرفو اذه ضرأ يف اهلصأ

:لب ةعيبر لا .قلا:قو كنم اهب قحأ هنع:انأ هللا يضر

ركب وبأ بضغف اهيف املكت ىتح .قلا: كنم اهب قحأ انأ



هموق كلذ غلبف .قلا: ةعيبر نم نفلا هنع هللا يضر

: نولوقي نومدنتي مهو مهيف ةعيبر ماقف .قلا: اوبضغف

هللا يضر ركب وبأ ءاج ذإ انبحاص نم نولا انبحاص متش

ركب وبأ اذه : هموقل قلا هآر املف ةعيبر هآرف هنع

ةبيش وذو نينثا يناثو ءاج دق هنع هللا يضر قيدصلا

هنيب دحأ نلوحي فال ينمتش وأ ينبرض نإف نيملسملا

كاذ، نيبو هنيب اولوحت نأ ىشخأ ينإف كاذ نيبو

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بضغيف ، بضغيف

هيلع هللا ىلص هيبن بضغل ىلا عتو كرابت هللا بضغيف

هنع هللا يضر ركب وبأ ءاجف ،قلا: ةعيبر كلهيف ملسو

. كتببس امك ينبس ةعيبر لا:اي قف هنم ناك ام ىلع امدان

. كبس أل تنك ام ركب ابأ اي هللاكل رفغي قلا:

أل وأ كتببس امك ينبستل ركب:وهللا وبأ لا قف قلا:

،قلا:ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كنوكش

هللا ىلص هللا لوسر دنع انعمتجاف .قلا: كبس أل تنك

ىلإ ينم ناك هنع: هللا يضر ركب وبأ لا قف ملسو هيلع

هل لا ،قف ىبأف كتببس امك ينبس هل: تلقف بس ةعيبر

ال ةعيبر اي لجأ ": ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

". ايكاب ركب وبأ ىلوف هنع هللا يضر ركب ابأ نبست

ىلع مدن يأو ، هنع هللا يضر ةعيبرل عيفر قلخ يأف

. ايكاب يلوي ىتح هنع هللا يضر ركب أليب بضغ

نم ملسم حيحص يف ءاج ام ىوري ام بيجع نمو

أل ٌنْبا َتاَم :"َقلا: هنع هللا يضر سنأ ثيدح

أل تلا َقَف . ٍميَلُس ِّمُأ ْنِم َةَحْلَط يِبَ



ىَّتَح ِهِنْباِب َةَحْلَط اَبَأ اوُثِّدَحُت :اَل اَهِلْهَ

َلَكَأَف ًءاَشَع ِهيَلِإ ْتَبَّرَقَف َءاَجَف َقلا: ُهُثِّدَحُأ اَنَأ َنوُكَأ

َلْبَق ُعَّنَصَت َناَك اَم َنَسْحَأ ُهَل ْتَعَّنَصَت لا:َّمُث َقَف َبِرَشَو

، اَهْنِم َباَصَأَو َعبَش ْدَق ُهَّنَأ ْتَأَر اَّمَلَف اَهِب. َعَقَوَف َكِلذ

ْمُهَتيِراَع اوُراَعَأ اًمْوَق َّنَأ ْوَل َتيَأَرَأ ، َةَحْلَط اَبَأ :اَي ْتلا َق

؟َقلا:اَل منُهوُعَنْمَي ْنَأ ْمُهَلَأ ، ْمُهَتَيِراَع اوُبَلَطَف ، ٍتيَب َلْهَأ

ىَّتَح يِنِتْكَرَت لا: َقَو َبِضَغَف َقلا: َكَنْبا ِبِسَتْحاَف : ْتلا َق

َلوُسَر ىَتَأ ىتَح َقَلَطْناَف ! يِنْباِب يِنِتْرَبْخَأ َّمُث ُتْخَّطَلَت

لا َقَف َناَك اَمِب ُهَرَبْخَأَف ، َمَّلَسَو ِهيَلَع هللاُ ىَّلَص هللاِ

هللاُ َكَراَب ": َمَّلَسَو ِهيَلَع هللاُ ىَّلَص هللاِ ُلوُسَر

ُلوُسَر َناَكَف َقلا: ْتَلَمَحَف "َقلا: اَمُكِتَليَل ِرِباَغ يِف اَمُكَل

ُهَعَم َيِهَو ٍرَفَس يِف َمَّلَسَو ِهيَلَع هللاُ ىَّلَص هللاِ

ىَتَأ اَذِإ ، َمَّلَسَو ِهيَلَع هللاُ ىَّلَص هللاِ ُلوُسَر َناَكَو

ِةَنيِدَمْلا َنِم اْوَنَدَف اًقوُرُط اَهُقُرطَي ٍرَفَس،اَل ْنِم َةَنيِدَمْلا

َقَلَطْناَو َةَحْلَط وُبَأ اَهيَلَع َسِبُتْحاَف ُضاَخَمْلا اَهَبَرَضَف

وُبَأ ُلوُقَي .َقلا: َمَّلَسَو ِهيَلَع هللاُ ىَّلَص هللاِ ُلوُسَر

َعَم َجُرْخَأ ْنَأ يِنُبِجْعُي ُهَّنِإ ، ِّبَر ،اَي ُمَلْعَتَل َكَّنِإ : َةَحْلَط

ُتْسِبُتْحا ِدَقَو . َلَخَد اَذِإ ُهَعَم َلُخْدَأَو ، َجَرَخ اَذِإ َكِلوُسَر

يِذَّلا ُدِجَأ ،اَم َةَحْلَط اَبَأ :اَي ٍميَلُس ُّمأ ُلوُقَت .َقلا: ىَرَت اَمِب

َنيِح ُضاَخَمْلا اَهَبَرَضَو .َقلا: اَنْقَلَطْناَف . ْقِلَطْنا . ُدِجَأ ُتْنُك

ُهُعِضْرُي ،اَل ُسَنَأ :اَي يِّمُأ يِل ْتلا َقَف ُغالاًم تَدَلَوَف اَمِدَق

ِهيَلَع هللاُ ىَّلَص هللاِ ِلوُسَر ىَلَع ِهِب َوُدْغَت ىَّتَح ٌدَحَأ

هللا ِلوُسَر ىَلِإ ِهِب ُتقَلَطْناَف ُهُتْلَمَتْحا َحَبْصَأ اَّمَلَف َمَّلَسَو

ٌمَسيِم ُهَعَمَو ُهُتْفَداَصَف َقلا: َمَّلَسَو ِهيَلَع هللاُ ىَّلَص ِ

َعَضَوَف ْمَعَن : ُتْلُق ؟" ْتَدَلَو ٍميَلُس َّمُأ َقلا:"لَعَل يِنآَر اَّمَلَف



اَعَدَو ِهِرْجَح يِف ُهُتْعَضَوَف ِهِب ُتْئِجَو َقلا: َمَسيِمْلا

ْنِم ِةَوْجَعِب َمَّلَسَو ِهيَلَع هللاُ ىَّلَص هللاِ ُلوُسَر

يِف اَهَفَذَق َّمُث ْتَباَذ ىَّتَح ِهيِف يِف َفالاَهَك ِةَنيِدَمْلا ِةَوْجَع

هللا ُلوُسَر لا َقلا:َقَف اَهُظَّمَلَتَي ُّيِبَّصلا َلَعَجَف ِّيِبَّصلا يِف

األ ِّبُح ىَلِإ اوُرُظْنا ": َمَّلَسَو ِهيَلَع هللاُ ىَّلَص ِ

ُهَهْجَو َحَسَمَف َقلا: " َرْمَّتلا ِراَصْنَ

"ِ هللا َدْبَع ُهاَّمَسَو

األ هذهل ربص يأف بضغلا ىلع ليثمتلا ب انثيدح ناك نإو

صيغنتلا مدعو اهجوز رعاشم ىلع اهل صرح يأو م

ميلس مأ هتلعف ام اننامز يف ةأرمإ تلعف ولو هيلع

نأ اننأشو ، اهنع هللا يضر امذ بيجاع األ اهيف تليقل

ىلع اهل لوسرلا رارقإب هبضغ نع عجر ةحلط ابأ

. امهتليل يف ةكربلا ب امهل اعد ىتح اهعينص

أطخلا هل نيبت ىتم ملسملا نأ كلذ يف لوقلا لمجمو

امع ةبوتلا ب ىلا هللاعت ىلإ بوؤي نأ هيلعف هبضغ يف

انمزلأو ، ةبوتلا و ةبو األ لهأ نم هللا انلعج ، هنم ردب

األخالق. مراكم

سفنلل بضغلا

لهأ لا وقأو بضغلا ىنعم ةقباسلا لوصفلا يف انفرع

ىنعم يف ثحبلا عبشن نأ انيدل ىقبتو ، هيف ةفرعملا

يتلا سفنلا ىنعمو ، هيعاودو هبابسأ ، سفنلل بضغلا

. اهيف ثحبلا لهتسنس يتلا ،و انبضغ اهل كرحتي



ءاج ناعم ةدع اهلو ةكرتشملا ظافل نماأل ظفل : سفنلا

: اهيناعم نم طيحملا سوماقلا يف

.قلا هُسْفَن تضاف لا: .قُي ةثَّنؤم انه يهو . حوّرلا "

{ نوُعَجْرُت اَنْيَلِإ َّمُث ِتْوَمْلا ُةَقِئاَذ ٍسْفَن ىلا:{ُّلُك عَت

.[57: توبكنَعلا ]

َنْيَعْلا َو ِسْفَّنلا ِب َسْفَّنلا َّنَأ اَهيِف ْمِهْيَلَع اَنْبَتَكَو }: تاذلا

[45: ةدئاَملا ]{ ِنْيَعْلا ِب

أل َسْفَّنلا َّنِإ يِسْفَن ُءىِّرَبُأ {اَمَو ريمضلا

َّنِإ َيِّبَر َمِحَر اَم اَّلِإ ِءوُّسلا ِب ٌةَراَّمَ

َكِسْفَن يِف َكَّبَّر رُكْذاَو ىلا:{ عت لا :53]قو فُسوُي ]{ يِّبَر

[205: فاَرع }[األ ًةَفيِخَو ًاعُّرَضَت

يِف اَم ُمَلْعَأ اَلَو يِسْفَن يِف اَم ُمَلْعَت } ةيهل اإل تاذلا

[116: ةدئاَملا ]{ َكِسْفَن

« ٌسْفَن هتباصأ لا:« .قي نيعلا

« هَسْفَن َقَفَد لا:« .قي مَّدلا

« سْفَّنلا ميظَع لا:«وه .قُي دَسَجلا

« عقاولا األرمو سْفَن لا:«يف .قُي ةقيقَحلا

ثالةث يدنع لا:« .قُي ةرَّكذُم انه يهو . ناسن اإل صخش

ىَلع ىَتَرْسَح اَي ٌسْفَن َلوُقَت ىلا:{نَأ عت هلوقكو ،« سفنأ

ىلا: عت هلوقو .[56: رَمُّزلا ]{ ِهَّللا ِبنَج يِف ُتطَّرَف اَم

مدآ ينعي ،[1: ءاسِّنلا ]{ ٍةَدِحاَو ٍسْفَّن نِّم مُكَقَلَخ يِذَّلا }

ىلا:{اَمَو عت هلوقكو . ءاّوَح ينعي اهَجوزو الم، َّسلا هيلع



ٍضْرَأ ِّيَأِب ٌسْفَن يِرْدَت اَمَو اًدَغ ُبِسْكَت اَذاَّم ٌسْفَن يِرْدَت

[34: ناَمقل ]{ ُتوُمَت

هسْفَن وه ينءاج لا: قُيف هب دَّكؤيو . هنيع : ءْيَّشلا

هسْفَنبو

يف ، سْفَّنلا ىلع دامِتْع ،اال سْفَّنلا ب ةَقِّثلا لا: .قُي تاّذلا

ُبِسْكَت اَذاَّم ٌسْفَن يِرْدَت :{اَمَو نآرُقلا يفو . هسْفَن ةرارَق

[34: ناَمقل اًدَغ}[

{ َكِسْفَن يِف اَم ُمَلْعَأ اَلَو يِسْفَن يِف اَم ُمَلْعَت } دنع

. كدنع ام ملعأ وال يدنع ام ملعت يأ :[116: ةدئاَملا ]

يأ :[28: ناَرمِع }[لآ ُهَسْفَن ُهّللا ُمُكُرِّذَحُيَو }. ةبوقُعلا

ال نايأر :هل امهرواشُيو هيَسْفَن رِماؤي .؛ُفالن هتبوقع

يأ اذك: لعفأ نأ يسْفَن .؛يف تُبثَي امهّيأ ىلع يردَي

اذك." لعفأ نأ يدارُمو يدْصَق

ىَلَع يِرْجَي ِبَرَعْلا ِماَلَك يِف ُسْفَّنلا : َقاَحْسِإ وُبَأ َقَلا

، ُهُحوُر ْيَأ ٍناَلُف ُسْفَن ْتَجَرَخ َكُلْوَق اَمِهِدَحَأ : ِنْيَبْرَض

، ِهِعوُر يِف ْيَأ اَذَك َو اَذَك َلَعْفَي ْنَأ ٍناَلُف ِسْفَن يِفَو

ِءْيَّشلا ِةَلْمُج ىَنْعَم ِهيِف ِسْفَّنلا ىَنْعَم ُرَخآْلا ُبْرَّضلا َو

َعَقْوَأ ْيَأ ُهَسفَن َكَلْهَأَو ُهَسْفَن ٌناَلُف َلَتَق : ُلوُقَت ، ِهِتَقيِقَحَو

ٌسُفْنَأ َكِلَذ ِّلُك ْنِم ُعْمَجْلا ،َو ِهِتَقيِقَحَو اَهِّلُك ِهِتاَذِب َكاَلْهِإْلا

برعلا ناسل " ٌسوُفُنَو

ٍناَسْنِإ ِّلُكِل َقَلا: ُهَّنَأ ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ": اضيأ هيف ءاجو

، ُزيِيْمَّتلا ِهِب ُنوُكَي يِذَّلا ِلْقَعْلا ُسْفَن اَمُهاَدْحِإ : ِناَسْفَن

" َيَحْلا ِهِب يِذَّلا ِحوُّرلا ُسْفَن ىَرْخُأْلا َو



: نيدلا مولع ءايحإ هباتك يف يلا زغلا اإلمام لوقي

انضرغب قلعتيو ناعم نيب كرتشم اضيأ وهو : سفنلا "

: ناينعم هنم

و بضغلا ةوقل عماجلا ىنعملا هب داري هنأ امهدحأ

اال اذهو هحرش يتأيس ام ىلع ناسن اإل يف ةوهشلا

ب نوديري ألمهن فوصتلا لهأ ىلع بلا غلا وه لا معتس

ناسن اإل نم ةمومذملا تافصلل عماجلا لص األ سفنلا

اإل هيلإو اهرسكو سفنلا ةدهاجم نم الدب نولوقيف

كسفن كودع ىدعأ ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب ةراش

دهزلا باتك يف يقهيبلا هجرخأ (1) كيبنج نيب يتلا

نب نمحرلا دبع نب دمحم هيفو سابع نبا ثيدح نم

. نيعاضولا دحأ ناوزغ

اإل يه يتلا اهانركذ يتلا ةفيطللا يه يناثلا ىنعملا

فصوت اهنكلو هتاذو ناسن اإل سفن يهو ةقيقحلا ب ناسن

تنكس اذإف اهلا وحأ الف تخا بسحب ةفلتخم فاصوأب

تاوهشلا ةضراعم ببسب بارطض اال اهليازو األرم تحت

{اي اهلثم يف ىلا هللاعت ،قلا ةنئمطملا سفنلا تيمس

{ ةيضرم ةيضار كبر ىلإ يعجرا ةنئمطملا سفنلا اهتيأ

ىلا هللاعت ىلإ اهعوجر روصتي ال األلو ىنعملا ب سفنلا و

مل اذإو ، ناطيشلا بزح نم يهو هللا نع ةدعبم اهنإف

ةيناوهشلا سفنلل ةعفادم تراص اهنكلو اهنوكس متي

مولت ألاهن ةماوللا سفنلا تيمس اهيلع ةضرتعمو

{و ىلا هللاعت ومالهقلا ةدابع يف هريصقت دنع اهبحاص

تنعذأو ضارتع اال تكرت نإو { ةماوللا سفنلا ب مسقأ ال



تيمس ناطيشلا يعاودو تاوهشلا ىضتقمل تعاطأو

نع ًارابخإ ىلا عت هللا ،قلا ءوسلا ب ةرام األ سفنلا

نإ يسفن ئربأ {امو زيزعلا ةأرما الموأ سلا هيلع فسوي

باأل دارملا لا قي نأ زوجي دقو { ءوسلا ب ةرام أل سفنلا

ب سفنلا نذإف األلو ىنعملا ب سفنلا يه ءوسلا ب ةرام

يناثلا ىنعملا بو مذلا ةياغ ةمومذم األلو ىنعملا

ب ةملا علا هتقيقحو هتاذ يأ ناسن اإل سفن ألاهن ةدومحم

" تامولعملا رئاسو ىلا هللاعت

هددصب نحن يذلا سفنلا موهفم نأ لدتسي انه نمو

رعاشمو زئارغ نم هلمحت امب ناسن اإل تاذ هب دصقي

هلل بضغ ىلإ بضغلا ميسقت دنع نكلو ، ميهافمو

انه سفنلل بضغلا ب دوصقملا نوكي ، سفنلل بضغو

و صرحلا ،ف اهاوس ىلع اهل بضغلا ميدقتو اهميدقت

ريثكلا ،و اهتابوبحم نم ريثكلا و واألةرث ربكلا و لخبلا

اهلك اهاوس ىلع اهميدقت ىلإ وعدي امو ، اهتاهوركم نم

. حاهلا نع ءىبنتو ، اهيلع لدت رهاظم

لوصح نم ضرعت سفنلل ةيفيك وه سفنلل بضغلا ف

هنم بوضغملا لعفلا ةيهارك هيلع بترتتف اهمئ اماليال

هيلع بوضغملا نع ضارع اإل همز ،يوال هلعاف ةيهاركو

ىضفي دقو بواألىذ، ناسح اإل عطقبو فنُعلا ب هُتلماعمو

روثي يذلا دحلا فلتخيف هنم ماقتن اال بلط ىلإ كلذ

لا متحا بتارم الف تخاب سفنلا يف بضغلا دنع

. هبابسأ رابتعا يف تاداعلا الف تخاو تارفانملل سوفنلا

ىلع اهلوصح نم نكمتلا مدع يف سفنلا عم سانلا و



ىلع – اهل ام ذخأ ،وأ اهتاهوركم عفدو ، اهتابوبحم

،ال اميظع اغلبم اذهل بضغلا هب غلبي يذلا مهنمف بتارم

يف لدتعملا مهنمو ، ماقتن واال يفشتلا إالب رارق هل رقي

ريغت هبضغأ ام ركذ هيلع أرط املك هنكلو ، هسفنل هبضغ

سفنلا ،إلن بضغلا و نوكسلا نيب ددرتم وهف ، حهلا

رم ام ركذ اهيلع أرط املك األمل رعاشم عجرتست هيدل

ىلع سفنلل بضغلا ب سانلا ف كلذ دعبو ، هنم اهيلع

نم اناكم مهفرشأو ، اذه يف ابعك المه عأو ، تاجرد

ءازجب هملعل كاردإو ملع نع هسفنل بضغلا درط

يف ةغلا بملا نأ هملعو هللا، دنع ظيغلا نيمظاكلا

لقاعلا رذحيلف رش لك سأر اهراثيإو سفنلل بصعتلا

سفنلل بضغلا فعض نم ازارتحإ ملع نع انلقو ، هنم

. يسفن للخ ،وأ يلقع فعضل

هللا يف هسفن هيلع نوهت اهبقاوعو ايندلا يف لمأتملا و

ةعاط ىلع اهرثؤي اهل،وال ماقتن اإل بلط يف غلا فالبي

اهج عوال رش، لك ىلإ هب تطش إوال هرمأ عابتاو ، هبر

ال ىتح هللا، ىلإ اهلآمو اهريصقتب اهريكذتب نوكي امنإ

ام ىتمو ، اهبر ةعاط باسح ىلع اهميركت يف غلا بي

ةعضاوتم ، تداقناو هل تماقتسا اهريكذتو اهرجز مادأ

. ىلا هللاعت بانجل

هليلدت يف يبرملا فرسأ ىتم لفطلا ك سفنلا نأ ملعيلو

اذه ناك رماو األ ةباثمب حبصت ىتح هتابغر ةيبلتو

هل، اهتيبلت يف دحأ رخأت اذإ هبضغو هداسفل ةاعدم

، هتبعتأ إوال اهتابغر ذيفنت يف غلا البي سفنلا كلذكو



داقنيس اهدوقي نأ لدبو ، هابقع دمحت امال ىلإ تطشو

كاكفلا هنكمي ال ةيجس هيدل بضغلا حبصي امبرو اهل،

ال تخاو سانلا ةطلا خمو اهايحن يتلا ةايحلا ،و اهنم

لقعلا ءادنل اميكحتو ، ردصلا ب ةعس يعدتست مهتاف

رربم ،فال ءارغلا ةيم اإلسال ةعيرشلا صوصن مهف طحم

بضغلا ىوعدب ءارمحلا طوطخلا لك زواجتب بضاغل

ملعل رظنلا معنأو ، لقعلا نيعب ركف ولو ، سفنلا حلا صل

، تإالاهف يف لب هسفن صحلا يف سيل اذه هبضغ نأ

. اهيلع هللا بضغ لا زنتساو

لمعلا اذهب عفني نأ ميظعلا هللا لأسأ ماتخلا يفو

انع يضغي نأو ، انتانسح نازيم يف هلعجيو عضاوتملا

، للخلا و صقنلا عضاومو ، للزلا عفر يف ةعانصلا لهأ

ربع،وهللا نمم ملعلا لهإب ةوسأ رهظ ام رذعلا سامتلا و

. رظنلا لهأو قلخلا لآم هيلإو قفوملا




