متن مخؼىغ صهش الشماسيخ في علم الخاسيخ
مقذمت
بؿم هللا الغخمً الغخُم ،و نلى هللا ٖلى ؾُضها و مىالها مدمض و آله
الخمض هلل الظي ال ًؼوٖ ٫لى جىاعٍش الضهىع وال ًضو ،٫وال إلاكُئخه وبعاصجه ايمدال ٫وال ٖضوّ ،٫
وٖؼه صاثم،
وؤخىا ٫ما ؾىاه جدى ،٫وبلُه وبن َا ٫اإلاضي الغحىٕ وبحن ًضًه اإلاشى ،٫الظي حٗل الضهُا حؿغا ٖلُه لآلزغة
الىنى ،٫ومخاٖها ٖلى ٢هغه ابخالء ٌٗ٣به الى٨حر ؤو ال٣بىٞ ،٫متى َل٘ في صولها قغ ١ؤٖ٣به ألاٞى ،٫ؤو ؤحى في ؤعحائها
يخى جاله الُٟىٞ .٫األػمىت ٧األٞال ،٥وصو ٫ألامال٦ ٥إهجم ألاخال ،٥جُل٘ مً اإلاكغ ١هحرة ،زم حٛغب ٚاثضة مخٛحرة،
بِىما جغي الضؾذ ُٖٓم الؼخام ،واإلاى٦ب قضًض الالخدام ،والغٖاًا حكحر ،وألابىاب ً٣غٖها البكحر ،والؿغوع ٢ض قمل
1
ألاهل والٗكحر /2/،وألاَغا ٝجلشمها ألاقغا ،ٝوالُاٖت ٌكهض لها الاٖترا ،ٝوألامىاً ٫دغؾها الٗض ،٫ؤو ًبُدها
ؤلاؾغا ،ٝوالغاًاث حٗ٣ض ،وألاُُٖاث جى٣ظ ،بطا عؤًذ ألابىاب مهجىعة ،والضؾىث ال مامىت 2وال مؼوعة٦ ،إن لم ٌؿمغ
ؾامغ ،وال ههي هاه ،وال ؤمغ آمغ ،ما ؤقبه اللُلت بالباعخت ،والٛاصًت بالغاثدت٧ ،الٛهً جغاه هاٖما زم جغاه طوي مجاح،
٧الىباث الً ٌٛهبذ هكُما جظعوه الغٍاح ،وؤقهض ؤن ال بله بال هللا ،الظي ال بله للٗالم ؾىاه ،زل ٤السل ٤وٖضله
وؾىاه ،وؤقهض ّ
ؤن مدمضا هبُه ّ
ّ
ألاواه ،خبظا به مً مجخبى ووٗم الغؾى ،٫الظي باجباٖه ًبل ٜمً عضخى هللا الؿى،٫
ّ
وٍامل اإلاإمى ،٫اإلادظع مً الضهُا بما ٧ان ًٟٗل وٍ٣ى ،٫وٚبِ في آلازغة التي في مؿخ٣غها الخلى ،٫والغضخى ًٖ
ؤصخابه ؾُى ٝصًىه التي بها ًهى ،٫بطا ٞى٢ذ الؿهام والىهى ،٫وهضاث 3ؤمخه بطا تهىصي الصخُذ اإلاى٣ى،٫
والهغٍذ اإلاٗ٣ى ،٫نلى هللا ٖلُه وٖلى آله ٖضص ٧ل ٢اثل وم٣ى.٫
أما بعذ  :فيقىى املزهب القاصش محمذ أبىساط بً الىاصش :ؤؾٗض هللا مإواه وؤوَاهه ،وؤصزله 4مً عٍاى
الٟغصوؽ مُُاهه ،بهه ال ؤحلب لالٖخباع ،5مً اؾخُالٕ ألازباع ،وال ؤبث 6في ًٖض الاٚتراع ،مً و٢اج٘ اللُل والجهاع،
وجدى ٫ألاخىا ،٫وجُىع ألاَىاع ،وط٦غ ألامم اإلاايُحن ألا٢ضمحن ،بلى بٗشت زاجم ّ
الىبُحن ،وال ؤط٦غ ما بٗضه في هظا
الخإلُ ٠اإلاهظب اإلاسخاع ،بال ٖلى َغٍ ٤الاهجغاع ،ألن ؤزباع ألاواثل ،ومٗغٞت ؤحىاؽ الىاؽ وال٣باثل ،مً ؤهم ما ٌٗخجى
به وٍضزغ.
وال ً٣ا ٫ألانل في ألازباع ؤن جازغ ،ألن في ال٣غآن اإلاجُض الظي ال ًإجُه الباَل مً بحن ًضًه وال مً زلٟه ججزًل
مً خُ٨م خمُض ،مً ال٣هو ما ًظهل ألالباب ،7وٍخجل مىه البدغ الٗبابٖ ،لى ؤن ما لئلزباعٍحن ٢كغ وما في
ال٣غآن اللباب .وؤلازباعٍىن بط طا ٥صاهغ ،ماعر الٟغؽ ،وهغقُىف ماعر الغوم ،وٍىؾ /3/٠بً ٦غٍىن ماعر
الحهىص ،و٢بله بلىقي ،مجهم وسخ بىى بؾغاثُل ،جاعٍسه في ؤعبٗحن ؾىت ،وؾابىع 8بً ؾلُمان اإلاُماَي ماعر البربغ،
 1في اليسست (ب) ًمدحها.
 2في اليسست (ب) مىنلت.
 3الهىاب "هضاة".
 4في وسست ب "ؤخله"
 5في وسست ب "الاٖخباع"
 6في وسست ب "ؤبذ"
 7في وسست ب "ألاخباب".
 8في وسست ب " ؾاب ." ٤ؤهٓغ جغحمخه :الىانغي ،ؤبى الٗباؽ ( ،)1997الاظخقصاء ألخباس دوى املغشب ألاقص ى ،جد ٤ُ٣حٟٗغ الىانغي /مدمض
الىانغي ،الضاع البًُاء  -اإلاٛغب ،صاع ال٨خاب ،ج ،1 .م.121 .

وصٖبل اإلاٗغو ٝباليؿابت ماعر الٗغب ،وهم ٧لهم ٢بل ؤلاؾالم بمئحن 9مً ألاٖىام.
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ان َعاق َب ُت َّالز َ
و٢ض ٢اٖ ٫لماء ال٣هو َلب مىا ل٣ىله حٗالىْ ‹‹ :
يً ِمً
أولم َي ِع ُيروا ِفي ألاسض فيىظشوا ليف م
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ص ›› ،11و٢اِ ‹‹ :٫إن هزا لهى القص
ص
ق ْب ِل ِه ْم ›› ،10و٢ا ٫حٗالى ‹‹ :هحً هقص عليو أحعً
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اب›› 13بلى ٚحر
ب
ص ِص ِه ْم ِع ْب َرة ِألولي
ِمنهم مً قصصىا عليو و ِمنهم مً لم هقصص عليو" ،و٢ا ‹‹ :٫لقذ م ِ
ِ
طل.٪
وبوي بٗىن هللا ؤئل ٠جاعٍساًُ ،ل٘ في ؾماء ألازباعُٖ 14اعص ؤو مغٍسا ،وباهلل اإلاؿخٗان ،وٖلُه في مهاٖب ألامىع
َّ
ُ
ْ َّ
الخ٨الن .و َظ َّم ْيخ ُه َص ْه ُش الش َم ِاسيخ ِفي ِعل ِم الخ ِاسيخ.15

أصل ملمت الخاسيخ
وٍ٣ا ٫ألهله ماعزىن مكخ ٤مً ألاعر وهى الٟتى مً الب٣غ وبزباعٍىن حم٘ زبر وهى ٖام ،زو بهظه الُاثٟت
وؿب للجم٘ إلاكابهخه الٗلم٣ُٞ ،ى ٫ؤزباع وبزباعي ٦إههاع وؤههاعي ،ولىال هظا عص في اليؿب إلاٟغصه ٦ؿاثغ الجمىٕ
اإلايؿىب بلحها.
واعلم ّ
ؤن هللا حٗالى اٖخمغ هظا الٗالم مً زل٣هّ ،
و٦غم بجي آصم باؾخسالٞهم في ؤعيه ،وبثهم ٞحها جماما لخ٨مخه
وجد٣ُ٣ا إلاىي٘ اؾمه الٟٛىع وٞاثضجه؛ ّ
ألن هظا الاؾم مً نٟاجه حٗالى ،وهي ٢ضًمتٞ .لىلم ًسل ٤بجي آصم ؤو لم
ّ ّ 16
وؤن اليؿب والخاعٍش يٟٗا في هظا
ً٣ترٞىا طهبا لم ج ٘٣اإلاٟٛغة ،ولم ًىحض مىيىٖها اهٓغ الؿلىاهُت وقغوخها .
الؼمان واهضعؾاٞ ،ال ً٩اص ًخُٞ ٤ٟه ازىان ختى ً ٘٣ازخالٞا ٦شحرا في ألامت الىاخضة ،الزخالٍ ألاوؿاب ،وازخالٍ
ّ
اإلاظاهب ،وجباًً الضٖاوي٦ ،ما في ٦خاب بٗشت ابً ٖغيىن
لل٣هاع ،ولظا ؤه٨غ مال ٪مٗغٞت الغحل وؿبه بلى آصم.
و٢ا" /4/ :٫مً ؤًً ٌٗلم طلُ٣ٞ ،"٪ل له وبلى بؾماُٖل٣ٞ ،ا :٫مً ًسبره به ،وٖلى هظا صعج بٌٗ ٖلماء ّ
الؿل،٠
َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َّ
الله››٢ ،17ا ":٫لزب اليعابىن"ّ .
ومما في خضًث
و٧ان بًٗهم بطا جلى ٢ىله حٗالى ‹‹ :وال ِزيً ِمً بعذهم َل يعلمهم ِإَل
"٦ظب اليؿابىن ٞىٖ ١ضهان".
ومما زبذ ؤهه "ٖلم ال ًى ٟ٘وحهالت ال جًغ" بلى ٚحر طل .٪وطهب ٦شحر ٧ابً بسخا ١والُبري والبساعي بلى حىاػ
الغ ٘ٞفي ألاوؿاب ،و٢ا ٫ؤبى مهٗب الؼهضي " :ما عؤًذ ؤخضا ؤٖلم مً الكاٞعي بالىاؽ" .و٢ا ٫ؤبى قامت ":حاهل
الخاعٍش ًغ٦ب ٖمُا وٍسمِ ٖكىاء".
ول٣ض خًغث زالزت ٖكغ مضعؾا ٞحهم ٢اضخى الً٣اة؛ ٞظ٦غوا مً ال جدل لهم الهض٢ت٣ٞ ،الىا هم بىى ٖبض
 9في وسست ب " بمالًحن "
 10ؾىعة الغوم ،آلاًت .09
 11ؾىعة ًىؾ ،٠آلاًت .03
 12ؾىعة آٖ ٫مغان ،آلاًت .62
 13ؾىعة ًىؾ ،٠آلاًت.111
 14في اليسست "ب" له.
 15وحىص حٗلُ٣اث وٖباعاث جملُ ٪مهمت لهظا اإلاسُىٍ ،خاولىا بًغاصها هىا وهي :جمل ٪بهظا الؿٟغ الظي هى الكماعٍش في ٖلم الخاعٍش الُ٣ٟض الؿُض
ٖبض ال٣اصع ابً اإلاىٞ ٤ٞهاع مل٩ا له بالكغاء الصخُذ والشمً اإلاضٞىٕ مً ٧اجبه ٖبض ال٣اصع الُاهغ بً ٖمغ في زامً عمًان مً ٖام ؤعبٗحن وزالزماثت
وؤل.٠
الخمض هلل وخضه اؾخٗغث هظا اإلاجلض مً مال٨ه الؿُض الُاهغ ابً ٖمغ وخحن ه٣طخى الٛغى مىه هغصه له بن قاء هللا ٦ىذ مُ٣ضا زى ٝاإلاىث والىبإ
بخاعٍش زاوي عبُ٘...؟ 1282هـٖ ،لى مً ولض ُٞه ؤل ٠نالة وؤل ٠ؾالم ٖبض عبه الُاهغ ابً مدمض بً الُاهغ اإلادٟىّ ؤنلر هللا له الباًَ والٓاهغ
والٗالهُت والؿغاًغ ؤمحن ؤمحن.
 16ؤهٓغ خمضاصو ،بً ٖمغ (صعاؾت و جد ،)2011( )٤ُ٣أبى ساط الىاصش املععنشي ،الشقائق الىعماهيت في ششح الشوض العلىاهيت ،بحروث ،صاع
ال٨خب الٗلمُت.
 17ؾىعة ببغاهُم ،آلاًت .09

اإلاُلب ،وهى هاقم ٞما ؤخ٣هم ب٩ل لىم لجهلهم ؤنال مً ؤنى ٫الضًً ،و٢ض ًيؿب زبر اإلاخ٣ضم للمخإزغ .و٧ان ؤبى
ب٨غ ؤوؿب ٢غَل ،وؾاثغ الٗغب ،و٦ظا ابً ٖباؽ ،وحبحر ابً مُٗم ،وُٖ٣ل بً ؤبى َالب عضخي هللا ٖىه .ومً
الجاهلُت صٟٚل ،وؤ٦شم ابً نُٟي وٚحرهما .ومً الخابٗحن الؿُٗضان ،والؼهغي ،وابً ؾحرًً ،والكٗبي ،وبٗضهم ؤبى
ٖبُضة وألانمعي ،والغ٢اشخي ،وابً ال٩لبي.

أهميت معشفت علم اليعب
وجضٖى الخاحت بلُه في الخٗهِب في الىعازت والى٩اح ،وال٣ىص في الضماء ،والٗا٢لت ،18والٗلم بيؿب الىبي نلى هللا
ٖلُه وؾلم ألهه مً ٞغوى ؤلاًمان .وفي الخضًث" مل وعب وظبب يىقؼع يىم القيامت إَل وعيى وظببي" 19عواه ٖمغ
عضخي هللا ٖىه ،و٦ظا السالٞت ٖىض مً ٌكترٍ اليؿب ٞحها .وؤما خضًث "لزب اليعابىن" اإلاخ٣ضم ؤه٨غ الؿهُلي،
عواًخه مً َغٍ ٤ابً ٖباؽ ،مغٞىٖا ،و٢اّ ٫
ألاصر ؤهه مى٢ىٖ ٝلى ابً مؿٗىص ،وزغج الؿهُلى ؤًًا ًٖ ؤم ؾلمت
ؤن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا" : ٫عذهان بً أد بً أدد بً صيذ بً البراء"...الخ.20
ُ ّ َّ َ ُ َ َ َ
َ ُ ُ َ َ ُ ً 22
ود َو ُظل ْي َمان" 21بلى ٢ىله" :ويىوغ ولىػا"
ٞاليؿب مٗغٞخه مُلىبت ،ؤال جغي بلى ٢ىله حٗالىَ " :و ِمً ر ِسي ِخ ِه داو
ََ
َّ َّ
ُ
َ
"ر ّ َّي ًت َب ْع ُ
اص َؼ َفى َآد َم َو ُه ً
الل َه ْ
ظ َها م ًْ َب ْعع" 24و٢ا ٫ؤًًا َ
":و َم ْشَي َم ْابىت ِع ْم َشان " 25بلى
و٢ىلهِ ":إن
ىحا" 23بلى ٢ىلهِ :س
ِ
ٍ
ٚحر طل.٪
وؤما خضًث "علم َل يىفع وجهالت َل جظش"٣ٞ ،26ض ّ
يٟٗه الجغحاوي ،وابً خؼم ،وابً ٖبض البر .و٢ض ٢ا ٫نلى
هللا ٖلُه وؾلم" :حعلمىا مً أوعابنم ما جصلىن به أسحامنم" 27وفي الكٟا لل٣اضخي ُٖاى ٧ان نلى هللا ٖلُه وؾلم
ًخدضر م٘ /5/حلؿاثه بدضًث ؤولهم٢ ،ا ٫السٟاجى" :ؤي بما ٧ان ٢بل ؤلاؾالم مً خغوبهم٦ ،دل ٠الًٟى ،٫وٍىم
بٗارٞ ،اؾل ٪الؿهل وججىب الىٖث ،وزظ الؿمحن ،وصٕ الٛث"٢ ،لذ  :ولى لم ً ً٨مً قغٖ ٝلم الخاعٍش بلى ٢ىله
َ
َّ
َ ََ َ ُ َ
َ ُ َ ُّ َ
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اجىن ِفي إبشاهيمَ ،و َما أهضلذ الخ ْى َساة َو ِْلاه ِجيل ِإَل ِم ًْ َب ْعذه أفَل ح ْع ِقلىن ›› ،28لٟ٨ي
حٗالىَ ‹‹:يا أ ْهل ال ِنخاب ِلم جح
وبُل ٧ل صٖىي ؤهه يهىصي ؤو ههغاوي و٦ظا ٦خاب الحهىصي الظي ُٞه قهاصة مٗاوٍت وؾٗض بً مٗاط وٖلى بً ؤبي
َالب وٚحرهم اهه ٖلُه الؿالم ؤؾ ِ٣الجؼٍت ًٖ ؤهل زُبر ٓٗٞمذ خحرة الىاؽ ٣ٞا ٫الخا ٔٞؤبى ب٨غ السُُب،
بٗض جإمله هظا ػوع أل ّن مٗاوٍت ؤؾلم بٗض الٟخذ وزُبر ٞخدذ ؾىت ؾب٘ وؾٗض بً مٗاط ماث ؾىت ؤعب٘ ٞؿغ الىاؽ،

 18الٗا٢لت :هم مً ًدملىن صًت السُإ ،وهم ٖهبت الغحل وؤهل ههغجه.
ٞ 19ىعي ،البرهان ( ،)1981لنز العماى في ظنن ألاقىاى وألافعاى ،جد ٤ُ٣خُاوي ب٨غي ،نٟىة الؿ٣ا ،اإلاضًىت اإلاىىعة ،ماؾؿت الغؾالت ،5 .ٍ ،ج.
 ،13م.625 .
ي
 20وؿبه نلى هللا ٖلُه وؾلم هى ":مدمض بً ٖبض هللا بً ٖبض اإلاُلب بً هاقم ،بً ٖبض مىا ٝبً ٢صخي بً ٦الب بً مغة بً ٗ٦ب بً لا بً
ٚالب بً ٞهغ بً مال ٪بً الىًغ بً ٦ىاهت بً زؼٍمت بً مضع٦ت بً بلُاؽ بً مًغ ،بً هؼاع بً مٗض بً ٖضهان .ووؿبه نلى هللا ٖلُه وؾلم بلى هىا
مٗلىم الصخت ،مخٖ ٤ٟلُه بحن اليؿابحن ،ال زالُٞ ٝه بُجهم ،وما ٞىٖ ١ضهان مسخل.٠
 21ؾىعة ألاوٗام ،آلاًت .85
 22ؾىعة ألاوٗام ،آلاًت .86
 23ؾىعة آٖ ٫مغان ،آلاًت .33
 24ؾىعة آٖ ٫مغان ،آلاًت .61
 25ؾىعة الخدغٍم ،آلاًت .12
 26الجؼاثغي ،ؤبى ب٨غ( ،)2003أيعش الخفاظير لنَلم العلي النبير ،اإلاضًىت اإلاىىعة ،م٨خبت الٗلىم والخ٨م ،5 .ٍ ،ج ،2 .م .543 .و اإلاىاوي ،مدمض
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َْ َ
ََ َ
َ َّ َ
َ
و٢ا ٫حٗالى‹‹:فل ِبث ِف ِيه ْم ألف َظى ٍت ِإَل خ ْم ِعين َع ًاما›› ،29وؤزباع ٖاص ،وزمىص وحغحُو وبلٗام وٚحر طل٪
ْ َُ ََُ
َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ََ ُ ْ ُ َ َ
َ ْ َْ ُ
ىح›› ،30وقىله ِ ‹‹ :إر َج َعلن ْم خلف َاء ِم ًْ َب ْع ِذ َع ٍاد››.31
و٢ىله‹‹:وارلشوا ِإر جعلنم خلفاء ِمً بع ِذ قى ِم ه ٍ
واج ٤ٟاليؿابىن ٖلى ّ
ؤن ألاب ألاو ٫هى آصم السلُٟت ٖلُه الؿالم ،بال ما ط٦غه يٟٗاء ؤلازباعٍحن مً ؤمغ الجً،
وؤن ًىؾ ٠بً ؤُ٢ان ٢بله ،وؤهه ٖاف ماثت وؾخحن خ٣با٢ .ا ٫ابً زلضون " :وهظا يُٗ ٠مترو٢ ."٥لذ ّؤما في ابً
َ
َ ْ َ َّ َ َ ْ َ
ان خلقى ُاه ِم ًْ ق ْب ُل ››،32
ؤُ٢ان ٞمؿلم ،وؤما الجً ٞال زال ٝؤنهم ٧اهىا ٢بل آصم ٖلُه الؿالم ،ل٣ىله حٗالى ‹‹ :والج
وفي اإلابخضؤ إلسخا ١بً بكغ الٟغججىٖ ًٖ ،بض هللا بً ٖمغو بً الٗام ،ؤن هللا زل ٤الجً ٢بل آصم بإلٟحن ٖام ،و٢ا٫
َ َ ً
اإلاٟؿغون :في ٢ىله حٗالىَ ‹‹ :وإ ْر َق َ ُّ َ ْ َ َ ّ َ
اع ٌل ِفي ألاسض خ ِليفت ›› ،33بلى آزغ آلاًت .إلاا حٗلمىن ما ههه،
اى َسبو ِللمَل ِئن ِت ِإ ِوي ج ِ
ِ
ولم ٢الىا طل ،٪إلاا عؤوا مً ٞؿاص الجً ،و٢خا ٫بًٗهم م٘ بٌٗ ،واج٣ٟىا ٖلى ؤن ألاعى ٖمغث بيؿل آصم بلى هىح،
وٞحهم ؤهبُاء مشل بصعَـ ،وملى ٥مشل ؾىعصًب بً قلهى ٝبً قغٍا باوي ألاهغام بمهغ ،ؤهٓغ خؿً اإلادايغة
للؿُىَى.
٢ا ٫ؤخمض بً ًىؾ ٠الخُٟا ،شخي في ٦خابه سج٘ الهضًل في ؤونا ٝالىُل ما ههه":ط٦غوا ؤثمت الخاعٍش ؤن آصم
ؤوصخى البىه قِث بالشاء اإلاشلشت٩ٞ ،ان ُٞه وفي بِخه الىبىءة والضًً ،وؤهه حاء بلى ؤعى مهغ ،و٧اهذ جضعى الغاًلىن،34
ٞجزلها هى وؤوالص ؤزُه ٢ابُل واؾخسل ٠قِث ابىه اهىف /6/ب٨ؿغ الهمؼة ،وؤؾخسل ٠اهىف ابىه ُ٢ىان ،واؾخسل٠
ُ٢ىان ابىه مهلُاًُل ،35واؾخسل ٠مهلُاًُل ابىه ًغص ،وص ٘ٞالىنُت بلُه ،وٖلمه حمُ٘ الٗلىم ،وولض ًغص زىىر،
وهىهغقىف وهى بصعَـ الىبي ،و٧ان اإلال ٪في بجي ٢ابل بجى آصم ٢اجل ؤزُه هإبُل ،وجيبإ بصعَـٞ .إعاصه اإلال ٪بؿىء
ٗٞهمه هللا مىه ،واجهلذ بُضه ونُت آصم ،وَا ٝألاعى ٧لها ،وؤَاٖه حمُ٘ ملى٦ها ،وبجى مضها مجها الغها بالجؼٍغة،
وٖلى بابها ما ً٩ىن بلى ُ٢ام الؿاٖت ،بسِ ؾغٍاوى ،وإلاا عح٘ ّصبغ ؤمغ الىُلّ ،
وؾىي ؤعيه ،وجىفي وص ًٞبمهغ .و٢ا٫
الؿُىَي ،في ٦خابه اإلاخ٣ضم بصعَـ هبي ومل ٪وخُ٨م ٞهى اإلاشلث وهى ؤو ٫مً ازترٕ الُب.
ومً اإلالى٢ ٥بل الُىٞان ؤًًا ٣ٞغاؽ ،وهى الظي بجى مضًىت ؤ٢ؿىؽ ،زم ابىه ه٣غاؽ وهى الظي بجى مضًىت
خ٨مت ،زم ؤزىه مهغام زم ُٖ٣ام ،و٧اهىا ٧لهم ؤهل ٦هاهت وَلؿماث ،وهٓغ في الىجىم ،وع ٘ٞبصعَـ في ؤًامه ،ومل٪
بٗضه ابىه ٖغٍا ،١و٧ان في و٢خه هاعوث وماعوث ،زم مل ٪هىخُم بً م٣غاؽ ،وهى ؤو ٫مً ٖمل مُ٣اؽ الىُل ،زم
مل ٪هىنل وبٗث هىح في ؤًامه ،زم جغؾان ،زم ؾغٞان ،زم ؾىعصًب.
٢ا ٫الؿُىَي  :وهى باوي الهغمحن ال٨بحرًً ،وص ًٞفي بخضاهما م٘ ؤمىاله ،زم مل ٪ابىه مى٣اوؽ ،زم ؤ٢غوؽ زم
مالُىىؽ ،زم ابً ٖمه ٞغٖان ،وفي ؤًامه الُىٞان ،وفي هاالء ألامم َىاث ،٠مشل ال٩لضاهُحن ،وهم اإلاىخضون،
والؿغٍاهُىن وهم اإلاكغ٧ىن ،ؤهل اللٛت اإلاكهىعة .و٧ان بصعَـ ؤو ٫عؾى٢ ٫اجل الٟ٨اع ٢ا ٫الى٣اف ،وٚحره٣ٞ :ى٫
الكُش السغاشخي في زُبت اإلاسخهغ ،ؤو ٫الغؾل هىح ٚحر مؿلم.
جىبيه :ػٖمىا ؤن ؤمم الهابئت مً حملت هاالء ألامم مً ولض نابي بً الم ٪بً زىىر ٦ما في ابً زلضون ،وفي ابً
زل٩ان ،وؿبخه بلى نابي ابً مخىقلخ بً بصعَـ ،وط٦غهم اإلاد ٤٣مهٗب الؼبحري في حمهغجه وابً خؼم وابً الغ٤ُ٢
وابً ؤبي ػعٕ ،وهدلتهم ٖلم ال٩ىا٦ب واؾخجزا ٫عوخاهُتها.
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٢ا ٫ابً زلضون " :و٢ض ؤل ٠ؤبى بسخا ١الهابي٦ ،خابا في وؿبهم وصًجهم ،و٦ظا
صاهغ ،ماعر الؿغٍاهُحن ،و٢ض باصوا /7/واهمخى ؤزغهم"٢ .36لذ  :ؤبى بسخا ١هظا ٧ان ٧اجبا إلالى ٥بجى بىٍه الضًلمي
ًٖض الضولت ،وجىفي ؾىت زالر وؤعبٗحن وزالزماثت مً الهجغةٞ ،هغٍذ ابً زلضون ؤهه مً ولض نابي الظي ٢بل هىح،
ولِـ ٦ظل ٪بل اه٣غيىا بالُىٞان ،ولم ًب ٤بٗض هىح بال ؤوالصه الشالزت آلاحي ط٦غهم ،وهم :ؤهل الُٗ٣ب ح.ِ٣
وؤما الشماهحن الظًً مٗه في الؿُٟىتٞ ،لِـ ٖىضهم وؿاء وال ٖ٣ب لهم ،والصىاب ؤن ؤبا بسخا ١اإلاظ٧ىع مً ولض
نابي بً باصي في ٖهض السلُل ،وال ق ٪ؤنهم اإلا٣هىصون في ال٣غآن لظ٦غهم ُٞه م٘ الحهىص ،والىهاعي في آًاث ،وفي
خىاشخي ال٨بري ًٖ الٟهغي ،ؤنهم مً اإلاشىىٍت ،وُ٢ل هم ٞغ٢ت مً الىهاعيً ،ى٨غون الغؾالت ،واٖخ٣ضوا جإزحر ألاٞال،٥
َ َ ُُ
ّ
ّ
َ
ىه َُت الكمـ ،والظي في ال٨كا ٝؤنهم ٌٗبضون اإلاالث٨ت .وفي جٟؿحر اإلاهضوي الهابىن الساعحىن ًٖ
و ِ٢ض ِم الٗالم وؤل ِ
ّ
ّ
الخ ٤مً ناب ًهبى ،بطا ما ،٫زم ٢ا ًٖ ٫الخؿً و٢خاصة ٢ىم ٌٗبضون اإلاالث٨ت وٍ٣غئون الؼبىع وٍهلىن لل٣بلت،
ّ
وبطا ماث مً هى ٧امل الغجبت ٞحهم اجسظوا جمشاال ٖلى نىعجه ،وٖٓمىه ،وجىؾلىا به بلى هللا حٗالى.
واج٣ٟىا ٖلى ؤن ألاب الشاوي هى هىح ،و٢الىا ؤهه آصم الشاوي،
بً مخىقلخ بً زىىر ابً بغص بً مهالًُل بً ٢ىحن بً ؤهىف بً قِذ بً آصم ٖلُه الؿالم.

وهى

ابً

ألم٪

جىبيه :ؤ٦ثر اليؿابحن ٖلى ؤن بصعَـ لِـ بجض لىىح ،زالٞا لى٣ل ابً بسخا٢ ،١لذ :ولظا و ٘٢في صخُذ البساعي
َ َْ
ألاخ َّ
َّ ّ َّ
َْ ًَ
الص ِال ِح"٣٦ ،ىِٖ ٫سخى
في خضًث ؤلاؾغاء ؤن بصعَـ ٢ا ٫للىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم" :مشحبا ِبالى ِب ِي الص ِال ِح و ِ
الهالر وألابً ّ
ومىسخى وٍدُا ،ولم ً٣ل آبائه ببغاهُم ،وهىح وآصم ،مغخبا بالىبي ّ
الهالر .ؤهٓغ جٟؿحرها وقغخىا ٖلى
صالثل السحراث ،و٢ىلىا ُٞما ّ
مغ ،بصعَـ هى هغمـ ،هظا الظي حؼم به الخ٨ماء ،وهى الظي ابخ٨غ حىصة الهىاج٘
اإلاهمت ٧السُاَت وهدىها.
وؤو ٫مً ّ
ٖمغ مهغ بٗض الُىٞان بُهغ بً خام ،زم ابىه مهغ بً بُهغ ،وبه ؾمُذ ،ؤجاها في زالزحن مً ؤهل
بِخه ،ولظا ؾمُذ اإلاضًىت التي بىاها زمت مىّ ٠
ألن مى ٠بلٛت ال٣بِ ،زالزحن.
َ
َ َ ْ َُ َ ْ َ ْ َ
اب َع ًْ ش ْي ٍء"٢ ،37ا ٫الٟؿُالوي٧ ":ان
خ
جىبيه :في صخُذ البساعي ٖىه ٖلُه  /8/الؿالم" َل حعألىا أهل ال ِن ِ
قغٖىا ٚحر مدخاج لظلٞ ٪ان لم ًىحض هو ٟٞي الىٓغ ٚجى" ،وٗم ال ًضزل في الىهي ؤزباعهم ًٖ ألامم اإلاخ٣ضمت.
واٖلم ؤن الخىعاة ط٦غث وؿب مىسخى وَٗ٣ىب ٖلحهما الؿالم ،ووؿب ما بُجهما وبحن آصم ٖلُه الؿالم ،واليؿب
وال٣هو ؤمغ ال ًضزله اليسخ ،بال ؤنها لم جظ٦غ ُ٢ىان اإلاخ٣ضم في ٖمىص وؿب هىح ألهه ٧ان ؾاخغا ؤو اصعى ؤلالهُت.
جىبيه :وؤما ما ً٣ا ٫مً ؤن ٖلماء الحهىص ،بضلىا مىاي٘ مً الخىعاة ٖلى خؿب ؤٚغايهم في صهُاهم٣ٞ ،ض ٢ا٫
البساعي في صخُده في ٦خاب الغ٢ا ًٖ ١ابً ٖباؽ  :ؤن طل ٪بُٗض ،ومٗاط هللا ؤن جبض ٫ؤمت ٦خاب ّ
هبحها م٘ ؤهه
ِ
مؿخدُل بٗض اهدكاعها ،وال ماو٘ مً ٢غاءتها ،وو ٘٢في ألاخاصًث الى٣ل ٖجها.
و٢ض اعجطخى هظا ابً جُمُت ،وفي قغح الخجاوى للكٟا ،بطا ؤٞاص الىٓغ ٞحها م٣هضا؛ ٞال ًبٗض الاؾخضال ٫بها ،و٢ا٫
ابً ؤبي حمغة ،في الجؼء ألاو :٫مٗغٞت الكغاج٘ اإلاخ٣ضمت مً اإلادمىص قغٖا ،وبن لم ًٞ ً٨حها خ٨م لىا ،م٘ ؤهه ٢ض
ً٩ىن لىا خ٨م ٞحها٦ ،مً هضم وٟ٢ا؛ ٗٞلُه بٖاصجهٞ .هى مً ؤخ٩ام الخىعاة ،وؤنله ًُ٢ت حغٍذ الٗابض ،وؤما خ٨م
ْ َّ
َّ ُ
ْ
ؤلاؾالم ٞالُ٣مت؛ وبهما بضلىا وخغٞىا بالخإوٍل ،وَكهض له ٢ىله حٗالى َ " :و ِعى َذ ُه ُم الخ ْى َساة ِف َيها ُحن ُم الل ِه" ،38ولى بضلىا
 36ابً زلضونٖ ،بض الغخمً ،العبر وديىان املبخذإ والخبر ،في أيام العشب ،والعجم ومً عاصشهم مً روي العلؼان ألالبر ،ج ،4 .م.241 .
٢ 37ا ٫البحه٣ي ،في قٗب الاًمان (" : )199/1عواه البساعي في الصخُذ ًٖ ًدحى بً ب٨حر و ًٖ مىسخى بً بؾماُٖل ًٖ ببغاهُم ،بً ؾٗض" .في خحن
٢ا ٫الكُش قُٗب ألاعهائوٍ  :بؾىاصه يُٗ ٠لًٗ ٠مجالض  :وهى ابً ؾُٗض.
 38ؾىعة اإلااثضة ،آلاًت .43

ُ َُْ
َّ
الخ ْى َساة َف ْاج ُل َ
ىها" ،39ولى جبضلذ ؤلٟاْها لم
ألالٟاّ لم ًٖ ً٨ىضهم الخىعاة التي ٞحها خ٨م هللا و٢ىله " :ق ْل فأجىا ِب
ِ
ج ً٨بها حجت ،بال ؤن ً٩ىن طلٚ ًٖ ٪حر ٖمض ؤو ٖىض طهاب مل٨هم في وٗ٢ت َُُل ،وم٘ طلً ٪م ً٨وحىص ّ
الصخُذ
مجها ،خؿبما هي ٖىض ٖاإلاهم بط طا ٥الخ ْب ُر ًىؾ ٠بً ٦غٍىنٖ ،لى ما ًيبػى مً ّ
الصخت والًبِ ،وفي ٖهغ الىبي
ِ
ِ
نلى هللا ٖلُه وؾلم ٖىض ٖاإلاهم ابً ؾىعما ألاٖىع ،ومال ٪بً الًُ ٠وٚحرهم.
ّ
وؤما ٗ٦ب ألاخباع ،بً ماح٘ بً ٖمغو بً ِ٢ـ ،بً طي عٖحن ؤوطي ال٨الٕ الخمحري ٞتهىص٢ .لذٞ :ما ّ
لكغاح
مسخهغ الكُش زلُل وٚحرهم في ًٞل ً٢اء الخاحت ٚحر صخُذ ،ولم ًهب مً اٖترى ٖلى ال٣اضخي ُٖاى ،وٚحره
في ٦ثرة الى٣ل ٖجها ،ال ؾُما في ٦خاب الكٟا ،وجدغٍم ال٣ٟهاء ٢غاءتها ،ختى بال ٜبًٗهم ٣ٞاً :٫جىػ الاؾخجماع
بإوعا٢ها ،وهظا مما الًيبػي .ؤهٓغ قغح قهاب الضًً السٟاجى ٖلى /9 /الكٟا ،وَكمل جىعاة و٢خىا ٢ىله حٗالىَ ":و َم ًْ
َ
َّ
ُ
ل ْم َي ْحن ْم ِب َما أهضى الل ُه".40
واعلم ؤن ؤوالص هىح زمؿت٦ :ىٗان هل ٪بالُىٞان ٦ما في ال٣غآن ،وٖابغ ماث ٢بله ،وزالزت هم ؤنى ٫الضهُا خام
َْ ُ َ
ْ َ
وؾام وٍاٞث٢ ،ا ٫حٗالىَ ":و َج َعلىا ر ِّسَّيخ ُه ُه ُم ال َبا ِقين "ٞ ،41إوالص ؾام ؤوؾُهم خؿا ومٗجى ،وهم ؤعٞسكض ،والوط،
وؤعم ،وؤقىع ،وُٖالمٞ .ىلض ؤقىع ؤهل اإلاىنل ،وولض ُٖالم ؤهل زغاؾان ،ومً ولض ؤعٞسكظ ؾبإ بً ً ،ًُ٣بً
ٖابغ ،بً ؾالخ ،بً ؤعٞسكظ ه٨ظا في الخىعاة.
وفي ٚحرها ،ؾالخ بً ِ٢ـ ،ومً ولض ؤعم خى ٫بً ؤعم بً ؾام ،وؾىعٍان بً هبُِ بً ماف بً ؤعم بً ؾام ،وٖاص
بً ٖىم بً ؤعم بً ؾام ،وزمىص بً ٧ازغ بً ؤعم بً ؾام ،ومً ولض الوط َؿم ،وحضٌـ وٖملُ ،٤ومً ولض ُٖالم
ؤًًا ٞاعؽ بً ُٖالم بً ؾام ،وهىاػ بً خاؾم بً ٖملُ ٤بً الوط بً ؾام ،وحغحان بً الوط ،وبابل بً حاؾم،
وصًلم بً بابل بً ؤقىع ،و٦غص ،وهبُِ ،وزؼع ،الشالزت مً ولض ؤقىع ،ولم ًظ٦غه هللا حٗالى في الخىعاة ولض الوط .وٞهم
اللٛت الٗغبُت ٖاص ،وزمىص ٦ما ًإحي.
ّ
والهحن واله٣البت وٍإحىج ومإحىج باجٟا ،١و٧ان له مً الىلض ٖلى ما في الخىعاة ؾبٗت:
ومً ولض ًاٞث التر،٥
٧ىمغ ،وٍاعان ،وماصي ،وماٚى ٙوَىبا ،٫وماسخ ،وَحرافٞ .مً ٧ىمغ جغ ٥بً ٧ىمغ ،ومجهم التر٦مان ،وٍ٣ا ٫لهم جغ٥
بًمان ،ؤؾلم مجهم في قهغ ماثت ؤل ٠ومجهم السؼع ،ؤؾلمىا ٖلى ًض خظًٟت بً الُماوي٦ ،ما في ابً حغٍغ ،الُبري،
الؼٍ بًم ّ
ومجهم ُ
الؼاي ،ومجهم الُٛغٚغ ،وهم الُغَغ وٍ٣ا ٫لهم الخخاع ،ؤًًا ،ػخٟىا لبٛضاص ؾىت ؾب٘ وزمؿحن
وؾخماثت٣ٞ ،خلىا آزغ زلٟائها مً الٗباؾُحن ،اؾمه ٖبض هللا اإلاؿخٗهم ،و٢خلىا وػٍغه الظي ٧ان ؾببا لضزىلهم ،وهى
ابً الٗل٣ميٞ ،جىػي مً حيـ ٖمله ،وؤَل٣ىا الؿُ ٠في بٛضاص ؤعبٗت وزالزحن ًىما ،زم آمىىا الىاؽ ،وؤمحرهم بط
طا ٥حى٨ؼزان ،زم ابىه هال٧ى ،زم جُمىع.
٢ا ٫الضًاع ب٨غي ":و٢ض ٞكا ٞحهم ؤلاؾالم ،و٢ض ػخٟىا للكام ٞهؼمهم هللا" ،و٢ض ْهغث شجاٖت قُش ؤلاؾالم ابً
جُمُت بط طا ،٥و٢ض هؼم هللا ٢بلهم مً الكام ال٣غامُت ،في ال٣غن الغاب٘ ٖلى ًض حىهغ٢ ،اثض اإلاٗؼ الٗبُضيّ ،
وخؿان
بً ّ
الجغاح الُاجي.
ومً التر ،٥الٛىع ،وعؤًذ في بٌٗ الخىاعٍش ؤنهم اإلاٛىع٢ ،ا":٫ومجهم الٗشامىت ،ؾالَحن اؾالمى ،"٫و٢ا٫
السساوي ":هم مً ولض ٖشمان بً ٖٟان ،عيحى هللا ٖىه" ،وألاوّ ٫
ّ
ؤصر .ومً /10/ولض ًاعان الغوم ،ال مً ولض
الُٗو بً بسخا ١بً ٌٗ٣ىب٦ ،ما في قغح الكُش زلُل في باب الجهاص ،جبٗا لًٟٗت ّ
اإلاٟؿغًٍ وؤلازباعٍحن الخابٗحن
 39ؾىعة آٖ ٫مغان ،آلاًت .93
 40ؾىعة اإلااثضة ،آلاًت .44
 41ؾىعة الهاٞاث ،آلاًت .77

لُىؾ ٠بً ٦غٍىن ماعر الحهىص ،؛ ٞةن طلٚ ٪حر صخُذ .ألن ولض الُٗو ٧اهىا جىَىىا حبل ؤعوم واه٣غيىا ،ومً زم
ؾغي الىهم إلاً ط٦غ .اهٓغ" جٟؿحرها 42ؤو الخلل الؿىضؾُت في ؤزباع وهغان والٗضوة ألاهضلؿُت"ٞ .43ةوي ه٣لذ ٞحهما
ًٖ ابً زلضون ،وحمهغة ابً خؼم ،ما ٌكٟي وٍٟ٨ي.
وؤن باوي عومت مجهم اؾمه عوملل ،بىاها ٢بل الهجغة بدؿٗماثت ؾىتّ ،
ولٗل اؾم الغوم ،اقخ ٤مىه٦ ،ما اقخ٤
اؾم اإلاضًىت التي بىاها مىه ،ومً ماصي الضًلم مجهم بىى بىٍه ،ملى ٥الٗغا٦ .١ما ؤن مً ٧ىمغ ؾلجى ١مجهم ملى٥
الؿلجىُ٢ت ،مل٩ىا بٗض بجي بىٍه ،ؤولهم ؤبى َالب مدمض ،وآزغهم ؾىجغ بً مل٨كاه بً الباعؾالن ،بً صاووص بً
مُ٨ا ٫بً ؾلجى ١بً ص٢ا ،١ؤبتز مل٨ه ألاهدغحُل مً التر ،٥ؾىت ازىحن وزمؿحن وزمؿماثت ،وفي بجى مُ٨ا ٫هٓم
بً صعٍض م٣هىعجه اإلاكهىعة.
ومً ماٚىً ٙاحىج وماحىج ؤ٦ثر السلُ٣ت ،مجهم بىى ٖلجان ،بً ًاٞث ؤعبٗماثت ؤمت ،وهم الظًً ًلىن ؾض طي
ال٣غهحن ،وهم الظًً ًٟخدىهه آزغ الؼمان ،وهم مكىهىن السل٣ت ،مخٟاوجىنها ٖغيا وَىال ،ومً ماث مجهم ؤ٧لىه،
ومً ولض مجهم ؤلٟا ٧ان طلٖ ٪المت ٖلى مىجهً ،دؿاٞضون في الُغ٧ ١البهاثم ،وِٖكهم الخىحن ،وبطا جإزغ ٖلحهم
ّ
مكٗغة ،وألازغي مؼٚبتً ،خُٛى باإلاكٗغة ؤًام البرص ،وٍخٟغقىن
اؾخمُغوا ٦ما ٌؿخمُغ الُٛث ،وآطانهم بخضاهما
اإلاؼٚبت وفي الخغ بالٗ٨ـ ،وبًٗهم ٧الىسلت َىال ،وبًٗهم هدى الظعإ ،وبًٗهم ٖغيه ُ٦ىله ،ومً َىبا٫
الهُاَلت٧ ،اهىا بىىاحي الٗغا ،١ومل٨هم ً٣ا ٫له السيكىاع ،ؤباصهم ملى ٥الٟغؽ.
44

واهٓغ اله٣البت ،لم ًغحٗىن مً ولض ًاٞث ،و٦ظا ؤمت نى ٫وهاؾ ٪ووا ١والى٢ىا ١وٚحرهم .وؤما الٟغاوؿِـ
ٞهم مً ولض ؤعَ ٜبً ٧ىم بً ًاٞث وؿبت بلى مضًىتهم ال٣ضًمت وهي اٞغوؿت ،و٢ض ُج ْبضّ ٫
الؿحن حُما ؛ ٣ُٞا ٫ؤٞغهجت،
ِ
الٟغهج،
له
ً٣ا٫
ولظا
٧اهىا مجىؽ ال صًً لهم ،وإلاا ٚلبهم الغوم ،خملىهم ٖلى صًجهم ٦ما خملىا البربغ ،الظًً ً٣غبىن مً البدغ الغومي،
مشل :مٛغاوة ،وبجى ًٟغن ،ومُٛلت وٚحرهم .ولم ؤ ٠٢إلااسخ وَحراف ٖلى وؿل /11/مىهىم ٞمً وحضه ٞلُلخ٣ه،
ولضا ً
وٖىض بٌٗ ٖلماء الحهىص ،ؤن لُاٞث ً
زامىا اؾمه هُمظان مً بجى همظان بً ًاٞث وبه ؾمُذ ،همظان بظا٫
معجمت مضًىت مً مضون حبا ٫الٗغا ،١مجها بضٌ٘ الؼمان ناخب ألاعبٗماثت م٣امت ،وا٢خٟاه الخغٍغي ،وط٦غه في
م٣اماجه ّ
وههه بضٌ٘ الؼمان وٖالمت همظان بٟخدخحن.
ّ
وؤما خام وهى ؤنٛغهم ٞمً ولضه الؿىصان والهىض والؿىض .وال٣بِ مجهم مهغ بً بُهغ بً خام ،وبه ؾمُذ جل٪
ألاعى ٦ما ّ
مغ ،ومً ولضه ل ،ِ٣ٟوولض ل ِ٣ٟوهى والض ألامت اإلاٗمغة طا ٥ؤلا٢لُم ،زم بىِذ ٖحن قمـ مضًىت
ٞغٖىن ،وهي ٖلى جل ٖالي زغاب ،زم بىِذ مهغ الٗخُ ،٤التي ٞحها حام٘ ؤخمض بً َىلىن ،وال٣غاٞخحن ،زم ال٣اهغة،
اإلاؿ٩ىهت آلان التي بها الجام٘ ألاػهغ ،ازخُها حىهغ ،وػٍغ ّ
اإلاٗؼ الٗبُضي ،وؾِ ال٣غن الغاب٘.
ومً ولض ٦ىٗان ٖلى ما في الخىعاة نُضون ،ولهم هاخُت نُضا ،و٦غ٧اف ٧اهىا بالكام ،واهخ٣لىا بلى بٞغٍُ٣ت ٖىض
ٚلبت ًىق٘ ٖلحهم ،ومً ٦ىٗان بُىؾا ،هغبىا ؤمام صاووص ٖلُه الؿالم ،مً ال٣ضؽ بلى اإلاٛغب .والبربغ مً هاالء
اإلاىخ٣لحن مً ولض ماػَ ٜبً ٦ىٗان ،مشل :مُٛلت ،والبراوـ والبتر ،ومً ٦ىٗان خُث ٧ان الظًً مل٨هم ٖىج بً ٖىا١
ناخب الُى ٫اإلاٟغٍ ،ل٢ ً٨ا ٫ال٣ؿُالوي ،في ؾىعة اإلااثضة  ":وفي طل ٪هٓغ".
ومجهم ؤهل هابلـ ،وَغابلـ ونماعي ؤهل خمو ،وخاسخي ؤهل ؤهُاُ٦ت ،و٧اهذ حؿمى باؾمهم ؛ وفي الخىعاة ؤن
٣ً 42هض به ؤلابغٍؼ و ؤلا٦ؿحر في ٖلم الخٟؿحر ،و هى مسُىٍ ٌكخٛل ٖلُه الباخشان الٗغبي بىٖمامت وخمضاصو بً ٖمغ بُٛت جد٣ُ٣ه.
 43هظا ال٨خاب ٌكخٛل ٖلُه مجمىٖت مً الباخشحن بُٛت صعاؾخه و جد٣ُ٣ه بجامٗت وهغان  1ؤخمض بً بلت.
ً 44غاح٘  :اإلاٗؿ٨غي ،ؤبى عاؽ الىانغ ،أقىاى الخأظيغ فيما وقع أو ظىف يقع مً الفشوعيغ ،مسُىٍ زام وكخٛل ٖلى جد٣ُ٣ه.

الىمغوص مً ولض ٧ىف ،وفي جٟاؾحرها ؤن مجهم ػوٍلُت ،وؤهل بغ٢ت والىىبت ّ
وٞؼان ووصا ١والىاخاث وؾىي ،وٖىض بٌٗ
ّ
وألاصر ما ّ
مغ.
ٖلماء الحهىص ،ؤن ال٣بِ ،مً ولض ٢ىٍ

الخبر عً العشب العاسبت
ُؾ ّمُذ ٖاعبت ّ
ألن هللا ؤلهمها اللؿان الٗغبي بال جل٣حن ؤخضٞ ،هي بمٗجى الغاسست في الٗغبُت اإلابخضٖت لها ،وفي
ال٣امىؽ ٖغب ٖاعبت وٖغبت وٖغباء نغخا ،ومؿخٗغبت صزال ،وفي ّ
الصخاح الٗغباء /12/السام مجهم ،وؤما ما في
السٟاجي ،قاعح الكٟا ،ؤن الٗغب ،ؤبىهم ٢دُان ،وؤمهم حغهم ٛٞحر صخُذ.

وهظه الٗغب ،ؤ٢ضم ألامم وؤٖٓمهم بٗض ٢ىم هىح ،ومً ؤو ٫ألاحُاّ ٫
ألن ؤزباع ال٣غون اإلاايُت ًمخى٘ بَالٖىا ٖلحها
ّ
لٗضم لخُإو ٫الؼمان وصعوؾها ،بال ما ّ
اإلاٟؿغًٍ ًٖ
ً٣هه ال٨خاب ٖلُىا ،وخضًث ألاهبُاء بالىحي ،وما ًى٣له ػٖماء
ّ
الصخابت ؤو ؾمٗىا ممً ؤؾلم مً ٖلماء الحهىصٗ٨٦ ،ب ألاخباع وٚحره مً ؤهل الخىعاة ،وما ؾىي طل ٪مً خُام
اإلاٟؿغًٍ وؤؾاَحر ال٣هو ال ٌُ َٗ َّى ُٖ ٫لى شخيء مىه ،وبن وحضث إلاكاهحر الٗلماء ٨٦خاب الُا٢ىجت للُبري ،و٦خاب
البضء لل٨ؿاجي؛ ألنهم لم ًلتزمىا ٞحها ّ
الصخت والىزى١؛ وبهما هدىا ٞحها مىخى ال٣هوٞ ،ال ٌٗىٖ ٫لحها وؤزباع الٗغب
مغ .زم ّ
وبن لم ج ٘٣في الخىعاة ،بال ؤن بجي بؾغاثُل ؤ٢غب بلحهم وؤوعى إلزباعهمُٗٞ ،خمض ٖلى ه٣ل ز٣اتهم ٦ما ّ
بن هظه
ألامت ً٣ا ٫ألعيهم حؼٍغة الٗغب؛ ّ
ألن بدغ الهىض مً حىىبها ،وزلُج الخبكت مً ٚغبها ،وبدغ ٞاعؽ مً قغ٢ها٣ً ،ا٫
ؤنهم اهخ٣لىا بلحها مً بابل.
واعلم ؤن بجي ؾام ٖلى زمؿت ؤ٢ؿام ،ولهم مؼٍت ُٖٓمت ٖلى ؤبىاء ّ
ٖمهم خام وٍاٞث؛ ل٩ىن ألاهبُاء مجهم زانت؛
القعم ألاوى :بىى ؤعم بً ؾام ومجهم بىى ٖاص ،ألا٦بر بً ٖىم بً ؤعم بً ؾام بً هىح ،مىاَجهم ألاولى بإخ٣ا ٝالغمل
٦ما في ال٣غآن بحن الُمً وٖمان بلى خًغمىث والصجغ ،وهم زالزت ٖكغ ٢بُلت ،و٧ان ؤبىهم ٖاص ُٞما ً٣ا٫؛ ؤو ٫مً
مل ٪مً الٗغبٖ ،اف ؤل ٠ؾىت وماثخحن وجؼوج ؤل ٠امغؤة ،وله ؤعبٗت آال ٝابً مً نلبه ،زم مل ٪بٗضه ابىه قضًض
ٖاف زمؿماثت ؾىت وزماهحن ،زم ابىه آلازغ وهى قضاص الباوي مضًىت بعم طاث الٗماص اإلاكهىعة في ؤلؿىت الىاؽ
و٢هههم ،ختى ؤهه ّ
قُض ٞحها ٢هىع الظهب وؤؾاَحن الُا٢ىث ،والؼبغحض ،إلاا وعص في صخ ٠قِذ ٖلُه الهالة
والؿالم ،و٦ظا بصعَـ وهىح إلاا عؤي في ونٟهم الجىت؛ ٞدا٦ها بها ٖخىا وَُٛاها.
ً
و٢ض ٢ا ٫الكُش ٖلي بً زابذ ،في قغح البرصة ؤن ٖبض هللا بً ٢الٞت ،ؤخض هظه ألامت٧ ،ان َلب ببال يلذ له،
ّ
٣ٞو ٖلُه طل/13/٪؛ ٣ٞا ٫هظا ونٟها "وٍضزلها عحل
ٞضزلها وؤحى مٗاوٍت ٞإزبرهٞ ،بٗث بلى ٗ٦ب ألاخباعٞ ،إجاه
مً هظه ألامت ؛ ٞالخٟذ ٞىٗ٢ذ ُٖيُه ٖلى ٖبض هللا٣ٞ ،ا ٫مشل هظا" ط٦غ هظا ٖىض ٢ى ٫البىنحري:
لم ج٣ترن بؼمان وهي جسبرها

ًٖ اإلاٗاص وًٖ ٖاص ،وًٖ بعم

ّ
والصخُذ ؤهه لِـ هىا ٥مضًىت اؾمها بعم ؛ وبهما مً زغاٞاث ال٣هام ،وه٣له يٟٗت
ل٢ ً٨ا ٫ابً زلضون :
اإلاٟؿغًٍ ،وبعم اإلاظ٧ىعة في ال٣غآن ؛ بهما اإلاغاص بها ال٣بُلت ال البلض٢ ،لذ  :ومشله في قغح ال٣ؿُالويٖ ،لى صخُذ
البساعي في ؾىعة والٟجغ ،وػاص ؤن مٗجى طاث الٗماص ،ؤهل ٖمىص بىاصي هاحٗت ،اهٓغه .وُ٢ل لُىلهم ومً ولض ٖاص،
ححرون ابً ؾٗض بً ٖاص ،الظي ازخِ مضًىت صمك ،٤ومً ؤبىابها بلى هظا الٗهض باب ححرون وُٞه ً٣ى ٫ألاٖصخى :
الىسل وال٣هغ والجماص بُجهما ؤقهى بلى ال٣لب مً باب ححرون
٦ما في ٦خاب ألاٚاوي ،ألبي الٟغج ألانبهاوي ،في الهىث ألاو ،٫وُ٢ل ؾمي هظا الباب باؾم مىلى مً مىالي ؾلُمان
ٖلُه الؿالم ،و٢ض بٗث هللا ل٣باثل ٖاص ،ؤزاهم هىص ابً ٖبض هللا بً عباح ،بً زلىص بً ٖاص ،ومل٨هم لٗهضه
السلجان مً ولض بً ٖاص ٞأمً به مغجض بً ؾٗض ،وُ٢ل ول٣مان بً ٖاص ،وٟ٦غ السلجان ؛ ٩ٞان مً زبرهم ما ّ
٢هه
ً
ٚهبا ٞهى هضص بً بغص بً السلجان ،وؤن ال٣غٍت بؿاخل
ال٣غآن ،وفي جاعٍش البساعي ؤن الظي ٧ان ًإزظ ٧ل ؾُٟىت
بغ٢ت ٢لذ ،و٦إهه مؿدبٗض ألن َٚان َب ُّ
الؿ ُٖ ًٟلى ٖهض مىسخى والسًغ ٖلحهما الؿالم ،وهىص هظا ٢بل السلُل
ِ
بإخ٣اب.
جىبيه٢ :ا ٫الجاللحنٖ ،اص ،ألاولى هي ٢ىم هىص ،والشاهُت هم ٢باثل زمىص ،وؤما ٖبُل؛ ٞهى ؤزى ٖاص ٦ما البً ال٩لبي،
و٧اهذ صًاعهم الجخٟت ؤخض مىاُ٢ذ ّ
الدجٞ ،إهل٨هم َّ
الؿ ُْل وبه ؾمُذ إلجخا ٝالؿُل لها؛ ٦ما ؤنها جخٟذ بالؿُل
قغاح الكُش زلُل في باب ّ
ؤًام ٖبض اإلال ٪بً مغوان ،في الشماهحن مً الهجغة٦ ،ما في ّ
الدجٞ ،ةهه ٚحر ْاهغ٢ ،ا ٫ابً

زلضون " :والظي ازخِ ًثرب مجهم وهى ًثرب بً مهلهل" ،وللؿهُلي ؤهه مً الٗمالُ ،٤وهى ًثرب بً صزا.
وفي الكبراملسخيٖ ،لى اإلاىان ٠اللضهُت "زُبر ؤزى ًثرب ابىا ٞاهُت بً مهلهل بً بعم بً ٖبُل ،وهى ؤزى ٖاص،
"اهـ .ولظا ٢ا ٫ابً زلضون  "/14/:وؤما ٖبُل ٞهى ؤزى ٖاص ٦ما ّ
مغ ،وؤما ٖبض صخم بً بعم٩ٞ ،اهىا ٌؿ٨ىىن
بالُاثُ٢ ،٠ل هم ؤو ٫مً ٦خب بالسِ الٗغبي ،وُ٢ل عحل مً ألاهباع ،وُ٢ل ٢باثل ؤبجض هىػ خُي ...،الخ ،الظًً
بٗث لهم قُٗب ٖلُه الؿالم ،ومً ٖاص مٗاوٍت بً ب٨غ ،و٢ىمه ،و٧اهذ ؤزخه هؼٍلت ٖىض لُ٣م بً هؼا ،٫و٧ان ٌؿً٨
ّ
م٨ت.
٢ا ٫ابً زلضون " :وهى ٖاص ،الشاهُت" اهـ .زال ٝما ّ
مغ ًٖ الجاللحن ،مً ؤنها زمىص ،وؤما زمىص بً ٧ازغ بً بعم
ٞضًاعهم بالدجغ وواص ال٣غي ،و٧اهىا ًىدخىن الجبا ٫بُىجا ،ؤما لُى ٫ؤٖماعهم ُٞإمىىن مً السغاب الظي ًلخ٤
ُْ
ْ َُ ََُ
البيُان ُٗٞاص؛ ّ
وبما لسىٞهم مً عٍذ بزىتهم ٖاص الظًً هل٩ىا ٢بلهم٢ ،ا ٫حٗالى َ " :وارل ُشوا ِإر َج َعلن ْم خلف َاء ِم ًْ َب ْع ِذ
َع ٍاد" ،45وهي لهظا الٗهض .و٢ض ّ
مغ بها الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم في ٚؼوة جبى ٥وههى ًٖ صزىلها والىيىء بمائها ،ألنها
ؤعى ٖظاب٢ ،ا ٫الٗلماء  :و٦ظا الخُمم بإعيها وبال ؤٖاص في الى٢ذ ٦ضابحر الىا٢ت ،وهي مٗغوٞت بالخىاجغ؛ وؤو ٫ملى٦هم
ٖامغ بً بعم بً زمىص بً حىضٕ بً ٖمغ ،وفي ؤًامه بٗث نالر ابً ٖبُض بً ؤؾُ ٠بً ماسخ بً ٧ازغ بً زمىص َوع َ
ؤؽ
ٖلحهم بط طا ٥هؼاع ألاخمغ بً ؾال.٠
و٢ض ػٖمىا ّ
ؤن الىا٢ت التي زغحذ مً ّ
الصسغة ،وهي آًت نالر ٖلُه الؿالم ،ؤيغث باإلااء ؛ ٞإجذ نضو ٝوهي مً
وحىه وؿائهم ونىاخبتها بلى ٞؼاع وعٚبىه في ٢خلها٣ٞ ،خلها ٞهى ؤق٣ى ألاولحنٞ ،هل٩ىا بهُدت ُٗ٢ذ ٢لىبهم في ؾاٖت
بٗض ٢خل الىا٢ت بإعبٗت ؤًام ،وما هجى مجهم بال عحل ً٣ا ٫له ؤبى عٚا ،٫وهى ٚحر ؤبي عٚا٢ ٫اثض ُٞل الخبكت ،وػٖمىا
ََ ُ َ َ َ َ
اليؿابت ؤن ً
ّ
بٌٗ ّ
ىد ف َما أ ْبقى"،46
الدجاج بً ًىؾ ٠طل٢ ٪ا٦ ٫ظب٢ ،ا ٫حٗالى ":وثم
زُٟ٣ا مً ب٣اًاهم ،وإلاا ؾم٘
وؤهل الخىعاة ال ٌٗغٞىن ؤزباع ٖاص ،وال زمىص ،وال ٚحرهما مً الٗغب ،وال هىص وال نالر ،ل٣ضم طل ٪في الخىعاة ؛ وبهما
مؿا ١الخىعاة في ٖمىص وؿب مىسخى بلى آصم ،ولِـ هم في طل ٪الٗمىص.
القعم الثاوى :بىى الوط بً ؾام ،مجهم َؿم ،وحضٌـ ،وُ٢ل حضٌـ ،مً ولض بعم ،وصًاعهم ؤعى الُمامت بلى
البدغًٍ ،و٧ان اإلال ٪في َؿم لٗملىٓٞ ١لم هؼٍلت الجضٌؿُت ،في خ٨مه ٣ٞالذ:/15/
ٞإبغم خ٨ما في هظًلت ْاإلاا
ؤجِىا ؤزا َؿم ،لُٟغ ١بُيىا
وناع ً٣خٌ ٧ل ب٨غ ػٞذ لؼوحها مً حضٌـّ ،
ختى ػٞذ الكمىؽ بيذ ٟٚاع ،لؼوحها ٞا٢خًها ٞإوكضث في هاص
٢ىمها ج٣ى:٫
ٌ ُ
َ ُ
ُ
ُ ٨ُٞم َٖ ُ
ه ُل ُ
َؤ ًَ ْ
الغمل
ضص
عحا٫
م
وؤهخ
م
٨
ج
خُا
ٞ
ٖلى
ًإحي
ما
ر
ِ
ِ
َْ
َُ ٩ُ ٞىهىا و َؿ ًاء َال َجُّ ٟغ مً َ
َ
ْ ُ
الْ ٟد ِل
هظه
ٞةن ؤهخم لم حًٛبىا بٗض ِ
ِ
ِ
َ
ََ َّ ُ
َ ُ َ ُّ
ً ْ
ِو َؿاء ل ِ ً٨ال ه ُِّ ٣غ َٖلى الظ ِ ّ.٫
ٞلى ؤهىا ّ ٦ىا ِعحاال وؤه ُخ ُم
٢اٞ :٫ىاٞذ حضٌـ ،وجضامغث وًٚبذ ،وحكاوعوا ٖلى الٛضع؛ ٞهىٗىا َٗاما ،وصٖىا ٖملى٢ا و٢ىمه بمىي٘
عمل ،زؼهىا ؾُىٞهم ُٞهٞ ،لما قغٖىا في ألا٧ل ٞخ٩ىا بهمٞ ،لم ًىج مجهم بال عباح بً ّ
مغة ،ؤزى ػع٢اء الُمامت ،طاث
ُ
البهغ الخاص اإلاكهىعةٞ ،إحى مدبؿان بً جب٘ مل ٪الُمً ؛ ٞلما ٧ان ٖلى زالزت ؤًام ٢ا ٫له عباح :بن ؤزتي متزوحت في
حضٌـ ،وبنها جبهغ ٖلى مؿاٞت زالزت ؤًامٞ ،لُإزظ ٧ل مً الجِل خؼمت شجغ بحن ًضًهٟٗٞ ،لىا ٞإبهغتهم في
 45ؾىعة ؤٖ ٫مغان ،آلاًت .74
 46ؾىعة الىجم ،آلاًت .51

مكغٞت لهاٞ ،إهظعتهم ٞلم ًبالىاٞ ،إوكاث 47ج٣ى:٫
زظوا خظع٦م ًا ٢ىم ًى٨ٟٗم
بوي ؤعي شجغا مً زلٟها بكغ

ً
ٞلِـ ما ٢ض ؤعي باال مً ًدخ٣غ
و ٠ُ٦ججخم٘ ألاشجاع والبكغ

و٢ض جماصوا ٖلى ٟٚلتهم وٖضم مباالتهم وهي مؿخمغة ٖلى ؤلاهظاع ختى ؤنها ٢الذ لهم بوي ؤعي عحال مً الجِل ًجهل
نبدهم ّ
٦خٟا ،وآزغ ًسه ٠وٗال٨ٞ ،ظبىها واؾدبٗضوا طل ،٪ختى ّ
خؿان ٞإباصهم ونلب الؼع٢اء ٖلى باب حى؛
ٞمً خُىئُظ ُؾمُذ ألاعى باؾمها وهى الُمامت ،ول٣بها الؼع٢اء .وفي اإلاشل ؤبهغ مً ػع٢اء وؤٚغب مً ٖى٣اء ،واخخمل
ؤزتها ٖجز ،وؤٞلذ مجهم ألاؾىص بً ٟٚاع ،ؾُض حضٌـ ،وهى ؤزى الكمىؽ اإلاخ٣ضمت ؛ ٞظهب بلى َي وجىًَ ٞحهم،
وب٣ذ ؤعى الُمامت ٟ٢اع بلى ؤن هؼلها بىى خىُٟت ؤخض بُىن ب٨غ بً واثل ،و٢هبتها ً٣ا ٫لها حجغ؛ ألنها إلاا ازخاع جل٪
ألاعى عئَؿهم ٖبُض بً سٗلبت حجغ ٖلى مىي٘ ٢هبتهاٞ ،ؿمُذ حجغا واؾمها ألاو ٫حى٢ا ٫مهلهل ؤزى ٧لُب/16/:
ٞلىال الغٍذ اؾمٗذ مً ّ
خلُل البٌُ ج٣غٕ بالظ٧ىع
بجى
ّ
وؤما الٗمال٣تٞ ،هم بىى ٖملُ ٤بً الوط ،وبهم ًًغب اإلاشل في الُى ٫والجشمان ،وجٟغ٢ا في البالص٩ٞ ،ان ؤهل
اإلاكغُ ١
وٖمان والبدغًٍ والدجاػ مجهم ،ومجهم ٞغاٖىت مهغ ،ومجهم ال٨ىٗاهُىن ،حبابغة الكام ،ومجهم بىى ٖبض بً
صخم ،هؼلىا تهامت إلاا ؤزغحهم الىماعصة ،مً الٗغا ،١وؤصع٧ىا بؾماُٖل ٖلُه الؿالم ،وآمً به بًٗهم ،ومل ٪مجهم
الؿمُضٕ بً الوط بً ٖملُ ،٤وفي ؤًامه ؤزغحذ حغهم الٗمالُ ٤مً الخغم ٞخٟغ٢ىاٞ ،جزً ٫ثرب بىى ٖبُض ،وهؼ ٫ؤًلت
بً هضبغ بً ٖملُ ٤بلى ؤن ٢خل ًىق٘ ٖلُه الؿالم ،آزغ ملى٦هم الؿمُضٕ بً هضبغ ،وؤزظ مً ًضه ؤعٍدا ٢اٖضة
الكام ،والؿمُضٕ ؾمت إلاً مل ٪مجهم ،زم بٗث بٗشا مً بجي بؾغاثُل بلى الدجاػ ٞمل٩ىه مً ًض الٗمالُ ٤الظًً به
وهؼلىه ،ومً ب٣اًاهم ٢غٍٓت والىٓحر وؾاثغ يهىص الدجاػ ،زم ٧ان بٗض طل ٪مل ٪للٗمال٣ت في صولت الغوم ،في مكاع١
الكام ،ؤهؼلىهم ُٞما بُجهم وبحن ٞاعؽ ،ومل٨هم ؤصًىت بً الؿمُضٕ ،وهى الظي ٖىاه ألاٖصخى ،ب٣ىله:
وؤزغج ًٖ ؤهله طا ًؼن
ؤػا ٫ؤصٌكغ ًٖ مل٨ه
ّ
خؿان زم َ
خؿان ،زم ٖمغو بً َّ
ي ْغ ُب بً ّ
زم ابىه ّ
الً ْغب الظي ٢خله حظًمت بً ألابغف ،ومل ٪ابيخه الؼبا
اإلاكهىعة ٣ٞخلذ حظًمت ٚضعا ،في ًُ٢ت مكهىعة .ومً ٢ضًم ً٩ىن ٖا٢بت الٛضع البىاع٦ ،ما ٢الذ الكمىؽ بيذ
ٟٚاع ،ألزحها ألاؾىص ؾُض حضٌـ ،إلاا ٖؼم ٖلى ٚضع َؿم ؛ ٞاخخا٢ ٫هحر بً ٖضي ٖلى ًض ٖمغو بً ٖضي ابً ؤزذ
حظًمت ،وهي ع٢اف ٖلى الؼبا ،ختى ٢خلها ٖمغو ،وب٣خلها اه٣غى مل ٪بىى ؤصًىت واه ُ٘٣مل ٪عهِ حظًمت .واؾخ٣بل
ٖمغو بً ٖضي اللسمي ،اإلال ،٪واجهل في ٖ٣به ختى ّ
نبده ؤلاؾالم.
ومً الٗمال٣ت  :ملى ٥الٟغاٖىت ،بمهغ ،وطل ٪ؤن بٌٗ ملى ٥ال٣بِ ،اؾدىهغ بمل ٪الٗمال٣ت لٗهضه ،واؾمه
الىلُض بً صو ،ٜٞ؛ ٞجاء مٗه ومل ٪مهغ واؾدبٗضا ل٣بِ ومجهم ٞغٖىن ببغاهُم ،وهى ؾىان بً ألاقض بً ٖبُض ،بً
ٖىلج بً ٖملُ ،٤و٢ض هؼٖذ له يغؽ ٞىػهذٖ/17/كغة مىا ،واإلاً الغَل ؤو الى٢ذّ ،
وؤما ٞغٖىن ًىؾٞ ،٠هى الغٍان
بً زىعان ،وٞغٖىن مىسخى هى الىلُض بً مهٗب بً ؤهاب بً الهلضان ،وًٖ ابً ال٩لبي ،ؤن ٞغٖىن مىسخى ٧ان هجاعا،
مً ٚحر بِذ اإلالٞ ،٪ىلى خغؽ اإلال ،٪زم ٚلب ٖلُه ،وبٛغ٢ه اه٣غى مل ٪الٗمال٣ت مً مهغ ،زم ولى ال٣بِ مً بِذ
مل٨هم صلى٦ت العجىػة ٦ما ًإحي.
القعم الثالث :بىى ُٖالم ،بً ؾام بً هىح ٖلُه الؿالم ،مجهم ؤمُم وهم ؤو ٫مً بجى البيُان وؾٟ٣ىه بالسكب،
وؾ٨ىاهم الٗغا ١والٟغؽ مجهم ،وؤن ُ٦ىمغ الظي ًيؿبىن بلُه هى ابً ؤمُم ،وصولهم ؤٖٓم صو ٫بىى آصم٦ ،ما ًإحي،
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ومً ولضه ؤهان بً ؤمُم ،مىاػاهم عمل ٖالج الظي ًًغب به اإلاشل ،وهى بحن الُمامت والصجغٞ ،هل٩ىا بالغٍذ ومغان
مجهم ؤهل زغاؾان.
القعم الشابع :بىى ؤقىع بً ؾام بً هىح ٖلُه الؿالم ،وهى ؤنهم ؤهل اإلاىنل وما خىله ،القعم الخامغ :بىى
ؤعٞسكض بً ؾام بً هىح ٖلُه الؿالم ،وؤعٞسكض اؾم ؾغٍاوي بمٗجى اإلاهباح ،وخ ٤له هظا الاؾم ألهه ؤبى ألاهبُاء،
بٗض هىح ٖضا هىص ونالر الظًً مجهم زلُل هللا ،و٧لُم هللا ،وعوح هللا ،وخبِب هللا مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم ،وله
ولض اؾمه ً ًُ٣بً ؤعٞسكض ،مجهم حغهم وخًغمىث ،وُ٢ىعا ّ
والؿلٟاثٞ ،إما ُ٢ىعا ٞهم ؤهل ّ
الغؽٞ ،بٗث هللا
ِ
بلحهم هبيء مجهم اؾمه قُٗب بً صي مهضم ؤو مهضم ؛ ٨ٞظبىه ٞهل٩ىا.
وؤما حغهم ٩ٞاهذ مىاػلهم الُمً ،زم هؼلىا الدجاػ ل٣دِ ؤنابهم ،ولم ًؼالىا بم٨ت بلى ؤن ٚلبتهم زؼاٖتٞ ،ؼخٟىا
للُمً بلى ؤن هل٩ىا ،وفي طل٣ً ٪ىٖ ٫مغ بً الخاعر بً مًاى الجغهمي ،خُث ً٣ى: ٫
ّ
ؤهِـ ولم ٌؿمغ بم٨ت ؾامغ
٦إن لم ً ً٨مً الدجىن بلى الهٟا
ّ
وؾبب حؿمُخه ألخض حبا ٫م٨ت ٗ٣ُٗ٢ان ٦ؼُٖٟغانّ ،
ؤن حغهما وزؼاٖت ٧اهىا ًخ٣اجلىن نهاعا ،وإلاا ٌٛكاهم اللُل
جً٘ ٧ل َاثٟت ؾالخها في حاهب مىهُٞ ،خ ٘٣ٗ٣الؿالح مً بًٗه بًٗا ل٨ثرجه ،والب٣اء هلل.
ّ
وؤما خًغمىث ٞلم ًبُضوا؛ بل بُ٣ذ مجهم بُ٣ت اهضعحىا في ٦ىضة ،و٧ان ٞحهم ملى٣ً ٥ابلىن بملى ٥الخبابٗت،
ٞإولهم ألاقيب بً عبُٗت ،بً ًغام بً خًغمىث ،زم ابىه ألاػج ،زم ابىه ٦غٍب ،زم مغزض الظي ٧ان مل٨ه في مئاعب زم
ٌ
نِذ ُٖٓم ،ولم ؤع مً ٚؼا ّ
الهحن مً ملى ٥الضهُا ٚحره ،ولى الاؾ٨ىضع الُىهاوي،
ٖل٣مت زمُٟ٢ /18/اع ،و٧ان له
ٖضا طي ال٣غهحن ،وهى ؤو ٫مً ٚؼا ّ
الغوم مً ملى ٥الُمً ب٣اٖضتهم عومتٞ ،هى ؤبٗض ٚاعة ،وما مشله ؤلاٞغٍ٣ل ،الظي
ٚؼا مً الُمً أل٢اصخي اإلاٛغب ألا٢صخى ،وهى ؤو ٫مً ؤصزل الخغٍغ بلى الُمً ،ومجهم طو خماص الظي ٚؼا ٞاعؽ في ٖهض
ؾابىع طي ألا٦خا .ٝوهى ؤو ٫مً اجسظ الدجاب مً ملى ٥الضهُا ،ومجهم ؾاجي وفي ؤًامه ٚلب الخبكت ٖلى الُمً،
ّ
وٞغ مجهم طو هىاؽ آزغ الخبابٗت٦ ،ما ًإحي في ال٨الم ٖلى ملى ٥الخبابٗت ؤصخاب ٦غسخي نىٗاء.
واعلم ؤن حغهم ٦ما ٢ا ٫ابً ؾُٗض ،ؤمخان بخضاهما ٖلى ٖهض ٖاص ،وامخضث ختى باصث ،وألازغي مً ولض حغهم
بً ٢دُان ،و٧ان اؾمه ًً٣ان؛ ٞلما ّ
ججبر ومى٘ ؤعػا ١الىاؽ ّ
ؾمىه ٢دُان ل٣دِ الغػ ١بؿببه ،وإلاا ملٌٗ ٪غب
بً ٢دُان الُمً مل ٪ؤزىه حغهم الدجاػ ،زم ابىه ٖبض ًالل زم ابىه حغقم الخ ،وهظه ألامت هي التي بٗث بلحها
بؾماُٖلّ ،
وجؼوج ٞحهم هابخت ابىت مًاى ،وؤًْ ؤن هظه ألامت هي التي خاعبتها زؼاٖت ٦ما ّ
مغ ،والبً اسخاٖ ١ماعة
ّ
بيذ ؾٗض بً ؤؾامت ،ؤو ؤٚؼا بيذ ؾٗض ٖلى ما للؿهُلي ،ؤو هي بيذ ؤؾٗض بً ٖملىُٞ ،١ما ٢اله ٖمغ بً ّ
قبت ،وإلاا
ّ
َل٣ها بىنُت ؤبُه ،جؼوج ؾلمت بيذ مهلهل٦ ،ما للمؿٗىصي وًٖ ؤبي اسخا ،١وٖلت بيذ مًاى بً ٖمغ
الجغهمُت.
ّ
واعلم ّ
بال بٌٗ بىى ؤعٞسكض ٦ما ًإحي ّ
وٖض ابً زلضون ،مً الظًً
ؤن هاالء الٗغب ،الظًً ط٦غها ٧لهم باصوا،
ّ
ٞهمهم هللا اللؿان الٗغبي ؤمُم ،وٖملُ ٤لِـ ٖلى ٖمىمه ؛ بل مً ؤمُم الٟغؽ ،وهم العجم ،خ٣ُ٣ت ،ألهه بطا ؤَل٤
وبهما ّ
ل ٟٔالعجم ،الًىهغ ٝبال بلحهمّ ،
ؾمي ٚحرهم عجما ج٣لُبا٦ ،ما ؤن ل ٟٔػهاجتٞ ،هى خ٣ُ٣ت في مٛغاوة ،وبجي
ًٟغن ،وبَال٢ه ٖلى ٚحرهم مً بجي ًلىما ،وبجي مغًٍ ،وبجي عاقض ،وبجي وماهىا وٚحرهم مما الًدصخى ،بهما هى ٖلى َغٍ٤
الخٛلُب  ،ِ٣ٞل٩ىن مٛغاوة وٍٟغن هاال مل٩ا ُٖٓما .ومً ٖملُ ٤الٟغاٖىت ،وهم عجم و٢ىله " :ومً الٗاعبت ً"ًُ٣
نىابا ،ألن بيُه ألاعبٗت ٖغب ٢ذ وباصواّ ،
وؤما ما اهضعج مً بجي خًغمىث في ٦ىضة ٩ٞالٗضم واخترػ ب٣ىله ً ًُ٣مً
ؤزُه ،وهم قالخ ؤو ؾالخ ّ
بالؿحن ؤًًا ألن ؤوالصه عجم ،وهم مً ٖمىص وؿب السلُل ولظا /19/لم ٌٗضهم مً

ّ
ٞلله ّ
صعه.
الٗاعبت
وؤما بىى ؾبإ ؤزى ً ًُ٣ولِـ هى ٢دُان٩ٞ ،ان لهم ؤحُا ٫بالُمً ٞلم ًبُضوا مجهم خمحر ،و٦هالن ،وهى حملت
الُب٣ت الشاهُت مً الٗغب ،وهي اإلاؿخٗغبت ،ألهه لم ً ً٨في ؤباء ٢دُان مً ًخ٩لم بالٗغبُت ،و٦ظا ؤزىه ٞال ٜمً آباء
السلُل؛ ألهه زبذ ؤن ٢دُان بً ٖابغ٧ ،ان ًخ٩لم بالٗغبُت ،ل٣جها مً ألاحُا٢ ٫بله٩ٞ ،اهذ لٛت ّ
هبُه٦ .ما ؤهه لم ًخ٩لم
ؤخض مً آباء ٞال ٜال مً بيُه بالٗغبُت ؛ وبهما لٛتهم العجمُت بلى بؾماُٖلٞ ،ل٣جها مً حغهم ؾىت ؤعب٘ ٖكغ مً ؾىه
ٞبُ٣ذ لٛت بيُه الخ الضهغ.
والحاصل ؤن بجي ؤعٞسكض بً ؾام ،مجهم الٗغب ،الٗاعبت ٦ةزىتهم ٖاص ،وزمىص ٦ما ّ
مغ ،ومجهم مً ب٣ي ٖلى
عجمُخه ختى اؾخٗغب ،وهم ٢دُان وبؾماُٖلٞ .الٗاعبت باصث ،واإلاؿخٗغبت صامذ ،و٢ى ٫ابً زلضون  :الٗغب
َب٣اث ُ
ص َّرٞ ،ةن ؤعاص الٗاعبت واإلاؿخٗغبت ٞهما َب٣خان ال ٚحر٦ما جغي ،وبن ؤعاص باٖخباع ألاحُاٞ ٫صخُذ ،وبهما ٧اها
باإلاغاص ألاوَ ٫ب٣خحن ،ألن الُب٣ت ألاولى الٗاعبت ،وهي التى ؤلهمها هللا اللٛت الٗغبُت ،وهم ما ٢بل ٢دُان وبؾماُٖل،
والشاهُت اإلاؿخٗغبت وهم ٢دُان وبىىه وبؾماُٖل وبىىه.
جىبيه٢ :ى ٫ابً زلضون ،عخمه هللا الٗبراهُت وؿبت بلى ٖابغ بً ؾالخ بً ؤعٞسكض بً ؾام ،ألهه هى ؤو ٫مً ج٩لم
بها ٚحر ْاهغ ؛ بل ؤو ٫مً ج٩لم بها اسخا ١بً السلُل ،ؤهُ٣ه هللا بها٩ٞ ،اهذ لؿان حمُ٘ ولضه و٧اهه ٖؼي ؤنها
ّ
مكخ٣ت مً ٖابغ ،بل هى ؾغٍاوي اللٛت ،ألن الؿغٍاهُت لٛت بصعَـ ،زم هىح وببغاهُم ولىٍ ٠ُ٨ٞ ،بٗابغ ألاب السامـ
لسلُل هللا ببغاهُمٖ ،لُه وٖلى ٧ل ألاهبُاء الؿالم .و٦ظا هي لٛت ًىوـ ٖلُه وٖلى حمُ٘ ألاهبُاء واإلاغؾلحن الهالة
والؿالم ،والٗغبُت لٛت آصم وقِذ وهىص ونالر ،وؤما اإلاؿخٗغبت لٛت بؾماُٖل وقُٗب والسًغ ومدمض نلى هللا
ّ
ٖلُه وٖلحهم وؾلم ،وٖلى الجمُ٘ بزىانهم٢ .لذ :ولظا ٢ا ٫اإلابخىلي في قغح الجام٘ الظي صلذ ٖلُه ألاخاصًث ،ؤن
اللؿان ألاوٖ ٫غبي ،وفي السٟاجيٖ ،لى الكٟا الؿغٍاهُت لٛت آصم ٖلُه الهالة والؿالم ،وهي ؤو ٫اللٛاث زم الٗبراهُت
والٗغبُت ،زم ٢ا ًٖ ٫الؿُىَي" ،ؤن ؾاا ٫ال٣بر ً٩ىن بالؿغٍاهُت اهـ"٩ٞ/20/.ل ٖلى ٦المه بغهان وصلُال ،وعب ٪ؤٖلم
بمً هم ؤهضي ؾبُال.

الخبر عً إبشاهيم ،خليل هللا عليه العَلم
ؤبي ألاهبُاء ٖلحهم وٖلُه الهالة والؿالم بً آػع بً هاخىع بً ٞال ٜبً ٖابغ بً قالخ بً ؤعٞسكض بً ؾام بً هىح
ٖلُه الهالة والؿالم.
جىبيه اٖلم ؤن بًٗهم ٢ا ًُ٣ً ٫هى ٢دُان ،وهى ؤبى الُمً ٧لها ،وهى ابً ؾالخ بً ؤعٞسكض بً ؾام ،وٖلُه
ٞبىى بؾماُٖل عبُٗت ،ومًغ ٖلى خضة ،وؤهل الُمً بىى ٢دُان وٚحرهم ٖلى خضةٞ ،لِـ ٢دُان بابً إلؾماُٖل بً
ببغاهُمٖ ،لحهما الهالة والؿالم ،وٖلُه ؤ٦ثر اإلااعزحن ،وهى الظي ج٣خًُه ٖهىبت الٟغٍ٣حن ٖلى بًٗهم بًٗا في
الجاهلُت ،وؤجبإ عبُٗت ومًغ ٧لُب لخغب ؤهل الُمً ،وٚاعة الحزًضًىن ،مل ٪الُمً ألاعبٗت ٖلى جمُم مً مًغ،
بإعى ال٨الب بًم الالم ٦ما ًإحي واٞخساع بًٗهم ٖلى بٌٗ ٦ما و ٘٢لٗامغ بً الُُٟل اإلاًغي وٍؼٍض بً ٖبض اإلاضان
بلى طل ٪مً اٞخساع قبِب بً قبتٖ ،لى ؤهل الُمً في مجلـ ابً ؤزتهم السلُٟت ّ
الؿٟاح الٗباسخي ،وبغاػهم 48في
خغوب ال٣اصؾُت وٚحرها .و٢ىِ٢ ٫ـ ،بً مًغ ،إلادمض بً مغوان آزغ ملى ٥بجي ؤمُت ،إلاا ػخ ٠بلُه ٖبض هللا بً ٖلي
الٗباسخي ،باإلاىنل ،إلاا ٢ا ٫لهم  :اخملىا ٖلى الٗضو ،و٢الىا ختى جدمل ً٢اٖت ،ؤي ؤهل الُمً ،والظي البً حغٍغ،
الُبري ؤنهم مً وؿل بؾماُٖل بً ببغاهُم ٖلحهما الؿالم.
 48في ألانل "وباعػهم".

ولظا ٢ا ٫ابً ال٩لبي  :ؤنهم ٢دُان بً الهمِؿ٘ ابً بؾماُٖل٢ .لذ  :ولظا ٢ا ٫ببغاهُم ،بًٗهم ؤن ببغاهُم هى
ألاب الشالث للسلُ٣ت .و٢ض ٢ا ٫ابً زلضون  :ؤي في عؤي بٌٗ /م٘ /واإلاغاص أل٦ثر السلُ٣ت ألن الٟغؽ ،والٟغهج وهدىهما
لِـ مىه اجٟا٢ا ،و٢ى ٫ال٣امىؽ ٢دُان ؤبى الُمً ٧لها ،وبما ًغقض لل٣ى ٫ألاو .٫وٖلُه ً٩ىن ً ًُ٣هى ٢دُان
وٖلى الشاوي ً ًُ٣بً ؾالخ ابً ؤعٞسكض بً ؾام ،و٢دُان مخإزغ ٖىه ألهه ابً الهمِؿ٘ بً بؾماُٖل.

غشيبت عجيبت :في الخىعاة :ؤعٞسكض/21/ولض لؿام بٗض ؾيخحن مً الُىٞان ،وإلاا بل ٜزمؿا وزالزحن ؾىت ،ولض له
ابىه ؾالخ ،وإلاا بل ٜؾالخ زالزحن ؾىت ولض له ولضه ٖابغ ،وإلاا بلٖ ٜابغ ؤعبٗا وزالزحن ؾىت ،ولض ابىه ٞال .ٜوإلاا بلٞ ٜالٜ
زالزحن ؾىت ولض ابىه ؤعٚىا ،وإلاا بل ٜؤعٚىا ازىحن وزالزحن ؾىت ولض ابىه هاخىع ،وإلاا بل ٜهاخىع حؿٗا وٖكغًٍ ؾىت ،ولض
ابىه جاعح ،وإلاا بل ٜجاعح زمؿا وؾبٗحن ؾىت ولض ببغاهُم ،وحملت هظه الؿىحن مً الُىٞان بلى والصة ببغاهُم ماثخان
وؾب٘ وحؿٗىن ؾىت ،وٖمغ هىح بٗض الُىٞان زالزماثت وزمؿحن ؾىت٩ُٞ ،ىن ببغاهُم ًىم وٞاة هىح ابً زالر
وزمؿحن ؾىت؛ ٩ُٞىن ل٣ي هىح وزالُه وؤزظ ٖىه هـ .مً ابً زلضون ،بلٟٓه.
٢لذ٢ :ىله ّ
وٖمغ هىح بٗض الُىٞان زالزماثت وزمؿحن ؾىت ،هدىه في جٟؿحر ابً حؼي ،واإلاٗخمض ؤن هىخا ب٣ي بٗض
الُىٞان زالزا وؾخحن ؾىت  ،ِ٣ٞوٍلؼم مً هظا الى٣ل ؤن ٖاص ،وزمىص و ٘٢بهم ما و ٘٢في خُاة هىح ،وؤن هبي هللا هىص،
وهبي هللا نالر ٧اها في ػمىه اإلاخإزغ ،وهى بُٗض ألن هاالء بحن هىح والسلُل بال ق .٪وؤن همغوص في ػمىه ؤًًا ،وهى
بُٗض ٧ل البٗض وهى ْاهغ وجاعح هى آػع.
٢ا ٫ابً زلضون  :وبهما آػع اؾم لهىمه ٞل٣ب به هـ .واؾمه جاعح ،وُ٢ل آػع ّ
ٖمه ،والٗغب ج٣ى ٫للٗم ؤب و٢ا٫
َ
حٗالى في ٌٗ٣ىب " :إ ْر َق َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ
َ ُ َ ُْ ُ َ َ َ ََ َ َ ْ
َ َ ْ َ
اع َ
يل َو ِإ ْْس َحاَ"،49
اى ِلب ِي ِيه ما حعبذون ِمً بع ِذي قالىا وعبذ ِإل َهو و ِإله آبا ِئو ِإب َش ِاهيم و ِإظم ِ
ِ
ُْ َ
٢ا ٫الجاللحن ّ :
َ
ُ
َّ
ّ
َّ
ٖض بؾماُٖل مً آلاباء حٛلُبا ألن الٗم بمجزلت ألاب ،وفي الخضًث "عم الشج ِل ِصىى أ ِب ِيه".
٢ا ٫ابً ؾُٗض ،ؤن ؤو ٫مً مل ٪ألاعى مً ولض هىح ٦ىٗان بً ٧ىف بً خامٞ ،بجى بالٗغا ١مضًىت بابل ازجي ٖكغ
ٞغسسا في مشلها ،ووعر مل٨ه ابىه همغوص وؤزظ مضًً الهابُت ،و٧ان ؾام بكغ ١صحلت ب٩ىف ٞإوناه ؤبىه بالخىخُض
ووعر طل ٪ابىه ؤعٞسكض وزغج ابً ؤبُه ٖابغ م٘ ال٩لضاهُحن ،وهم اإلاىخضون ٖلى الىمغوص مى٨غًٍ ٖلُه ٖباصة الهُا٧ل
ٛٞلبهم ٞلخٖ ٤ابغ بمضًىت اإلاجض ٫بالجؼٍغة بحن الٟغاث وصحلت زم زلٟه ابىه ٞال ٜوهى الظي ٢ؿم ألاعى /22/بحن ولض
هىح ٖلُه الؿالم ،وجم ً٨باإلال ٪في اإلاجض٦ ٫إبُه وفي ؤًامه بجى الىمغوص الهغح ببابل و٢ام بإمغه بٗضه ابىه ٞالٜ
وٚلبه الجغام٣ت ،وال٣بِ ؤوالص هبُِ اإلااع واما اعٚىا ٞضزل في صًً الهابُت ٞىلض له قاعور زم هاخىع زم آػع و٢ضمه
ٖلى بِذ ألانىام ٞىلض له ٖلى ما في الخىعاة زالزت بىحن السلُل وهاخىع وهاعان والضلىٍ و٢ض جدضر ال٨هان بىالصة
مىلىص ًسال ٠الضًً وٍ٨ؿغ ألانىام ٞامغ همغوص بظبذ الىلضان ٞىلضجه امه بمٛاعة وب٣ى ٞحها بلى ؤن قب وجيبا ٞضعى
ؤبىه للخىخُض ٞإبى و٦ؿغ ألانىام ٦ما في ال٣غآن وإلاا هجى مً الىاع ؤمغه هللا بالهجغة وطل ٪بٗض مىث همغوص ٞسغج مٗه
ؤبىه ومٗهما ٖلى ما في الخىعاة ابىه هاخىع و ػوحت ابىه ؾاعة وخُٟضه لىٍ ألن ؤباه هاعان ماث في خُاة ؤبُه آػع
ٞإ٢امىا بدغان وبهما جىفي جاعر زم ؤمغ هللا السلُل بالسغوج بلى ؤعى ال٨ىٗاهُحن وؤن بيُه ً٨ثرون بها مشل خصخى ألاعى
ٞجز ٫بم٩ان بِذ اإلا٣ضؽ وإلاا ٧اهذ اإلاجاٖت زغج بلى مهغ ٞىن ٠لٟغٖىن اإلااعحما ٫ؾاعة ٞاخًغث ٖىضه وهي ج٣ى٫
اللهم ؤوى ٢ض اخهيذ ٞغجي الا ًٖ ػوجى وإلاا هم ٞغٖىن نها ًبؿذ ًضه ٞؿالها ؤلا٢الت ٞضٖذ له ٞبرجى ٞغصها بلى
ببغاهُم ،ووهبها ءاحغ بٟخذ الجُم و٢ض جبض ٫هاص وإلاا ؾإله ٖجها ٢ا ٫هى ؤزتى ولى ٢ا ٫ػوحتى ل٣خله ٖلى ؤهه ؤعاص بزىة
ؤلاؾالم واهٓغ ٦خاب الكٟا لل٣اضخى ُٖاى وقاعخه السٟاجى ًٖ ٢ىله هظا و٢ىله لل٣مغ هظا عبى و٢ىله ٗٞله ٦بحرهم
هظا وخضًث عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم في طل ،٪وإلاا ٖاص ،ل٨ىٗان هؼ ٫ححرون وهى اإلاؿمى بالسلُل آلان ،وُٞه
مضٞىه ومض ًٞابىه بسخا ١وَٗ٣ىب وٍىؾٖ ٠لحهما الؿالم ،و٦ظا ؾاعة ؤم اسخا ١و عب٣ت ػوحخه ،و الً٣ت ػوحت
ًىؾ ،٠و لُا ػوحت ٌٗ٣ىب ،و ّؤما عاخُل ٞبُغٍ ٤السلُل لل٣ضؽ وٖلحها ٢بت ٢بل مكهض بلُاؽ ٖلُه الؿالم زم ؤن
لىَا ٞاع ١ببغاهُم ل٨ثرة ٚىمهما ٞجز ٫اإلاىج٨ٟت بإعى ٞلؿُحن ٖلى هدى الُىم مً ال٣ضؽ وهي ؾضوم وٖامىعاء
/23/وؤصوماء وناٖىعا ٩ٞان مً زبرهم ما ٢هه ال٣غآن وإلاا ٦برث عضخى هللا ٖجها وهبذ هاحغ إلبغاهُم ٖلُه الؿالم
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لٗل هللا ًغػ٢ه ولضا ٞىلضث له بؾماُٖل ٖلُه الؿالمٞ ،اصع٦ذ ؾاعة الٛحرة وَلبذ بزغاحها ٖجها ٞظهب بها بلى م٨ت
وويٗها ٖىض بحر ػمؼم واهُل٣ٞ ٤الذ له :ؤؤمغ ٥هللا بهظا٢ ،ا ٫وٗم٢ ،الذ :بطا
ال ًًُٗىا٩ٞ .اهذ مً ؤ٦بر اإلاخى٧لحن لهبرها ٖلى ؤعى الماء بها والَٗام ُٗٞل
بؾماُٖل ٣ٞامذ جترصص بحن الهٟا واإلاغوة بلى ؤن نٗضث ٖلحهما ؾب٘ مغاث لٗلها ججض ماء زم ؤجخه وهى ًب٩ى وهى
ًٟدو بغحلُه ٞىب٘ ماء ػمؼم وؤزبرها حبرًل ؤنها ٖحن ٌكغب مجها يُٟان هللا زم ؤحى بٌٗ حغهم ٞجزلىا ؤؾٟل م٨ت
ٞغؤوا الُحر خاثمت ٣ٞالىا ما با ٫الُُىع وبها ال وٗلم هىا ٥ماء زم ؤقغٞىا ٞغؤوا ٖحن ػمؼم واإلاغاة خىلها ٞجزلىا مٗها
وإلاا قب بؾماُٖل ػوحىه امغاة مجهم وماجذ ؤمه ٞضٞجها في الدجغ ،وإلاا طهب ببغاهُم ٖلُه الؿالم للكام ناع ًخٗهض
ابىه بؾماُٖل ٖلحهما الؿالم زم ؤن اإلاالث٨ت بكغوه بىالصة ؾاعة اسخا٦ ١ما ٢و ال٣غآن وفي ؾً ببغاهُم بط طا٥
ماًت ؾىت وؾاعة حؿٗحن.
جىبيه جغحج لىا ؤن الظبُذ هى بؾماُٖل لشالزت وحىه ألاو ٫ؤن الظي ؾ ً٨م٨ت ومجى واؾىَجهما بلى اإلاىث هى
بؾماُٖل ال بسخاٖ ١لحهما الؿالم الشاوى ل٣ىله حٗالى " :واط٦غ في ال٨خاب بؾماُٖل ؤهه ٧ان ناص ١الىٖض و٧ان عؾىال
هبِئا" وهى ٢ىله ً" :ا ؤبذ اٗٞل ما جىمغ ؾخجضوى بن قاء هللا مً الهابغًٍ" ٞهض ١وٖضه ختى جله ؤبىه للجبحن ونبر
إلاغوع الؿ٨حن في خل٣ه ختى ٞضي بال٨بل وهبذ الؿ٨حن ٞلم ج ُ٘٣قِئا الشالث ٩ً ٠ُ٦ىن هللا حٗالى ؤمغ ببغاهُم،
بظبذ اسخاٖ ١لحهما الهالة والؿالم في خا ٫نباه و٧ان بكغ به ؾاعة وباهه ًلض ٌٗ٣ىب ٖلُه الؿالم ووحه عاب٘ ؤهه
٢ا ٫هب لى مً الهالخحن ٢ا ٫حٗالى " :فبششهاه بغَلم حليم"ٞ 50الق ٪ؤهه بؾماُٖل ٖلُه الؿالم٧ ،ان الضٖاء و٘٢
٢بل ؤن ًبل ٜالكُسىزت وال ولض له ،وإلاا ُبكغ بةسخا ١ؤه٨غ و٢ا ٫ؤبكغجمىوى ٖلى ؤن مؿجي ال٨بر ٞبم جبكغون٢ ،الىا
ّ
بكغها ٥بالخٞ ٤ال ج ً٨مً ال٣اهُحن "...بلخ .وطل ٪إلاا بل ٜالكُسىزت وؤٌـ /24/مً الىلض ٞال ق ٪ؤن بؾماُٖل
مىده هللا بًاه بؿبب صٖاثه ؤن ًغػ ١طعٍت نالخت وطل ٪في و٢ذ الًى٨غ ُٞه اليؿل ،ووحه زامـ وهى خضًث ؤها ابً
الظبُدحن ،وما ؤخؿً ٢ىٖ ٫الم مً ألامم " ؤيها الٗغب ،بن ٢ى ٫الحهىص ،ؤن الظبُذ هى حضهم بسخا ١بهما هى خؿض
ل٨م ،ؤن ج٩ىن هظه اإلاى٣بت الٗٓمى لجض٦م بؾماُٖل و٢ض ػاع ببغاهُم ابىه بؾماُٖل مغة ٞىحض ٖىضه امغاة مً
الٗمالُ ٤وهي ٖماعة بيذ ؾُٗض لم حعجبه ٞاوناها بدبضًل ٖخبت بابه ٞلما حاء مً الهُض ؤزبرجه ُٞل٣ها وجؼوج
بٗضها الؿُضة ابىت مًاى الجغهمى وإلاا حاء جإصبذ مٗه ٞإوناها باوى ٢ض عيِذ ٖخبت باب٣ٞ ٪ا ٫لها  :إلاا ؤزبرجه ؤهه
ؤمغوى بةمؿا ٪٦زم حاء زالشت لبىاء البِذ الخغام بإمغ هللا ،ولم ٌٗغ ٝم٩اهه ٞاعاه له حبرًل ٢ا ٫حٗالى " :وإر يشفع
مً
القىاعذ
إبشاهيم
51
ّ
البيذ وإظماعيل" زم ؤن لىٍ ػوج ابيخه مً مضًً بً ببغاهُم ٩ٞان مجها ؤهل مضًً ،ألامت اإلاٗغوٞت اإلابٗىر بلحها
ؤزاهم قُٗب وإلاا جىٞذ ؾاعة ٢بله وهبه ٖٟغون بً صسغة مٛاعة ٧اهذ في مؼعٖخه ٞإبى ؤن ً٣بلها بال بالشمً
ٞاقتراها بإعبٗماثت مش٣اًُٞ ٫ت ومجها ٞحها وجؼوج بٗضها ٢اَىعاء بيذ ًُ٣ان ال٨ىٗاهُت ٞىلض له ٦ما في الخىعاة ؤًغان
وهٟكان ومضًً وؤقب ٤وقىر ٞىلض هٟكان ؾبا وصاصان ٦ما في ٢ى ٫وإلبغاهُم ػوحت ازغي اؾمها حجحن بيذ ؤهحن
ومً هٟكان حُل البربغٖ ،لى ما٢ا ٫الُبري وولض له ٖكغ ٢لذ و٧ىن ؾبا والبربغ مً وؿل السلُل مسال ٠إلاا ج٣ضم
والصخُذ ما ج٣ضم وجؼوج اسخا ١عب٣ا بيذ بىىاثل بً هاخىع ٞىلضث له ٌٗ٣ىب وُٖهىا جىءمحن زم جىفي ببغاهُم ًٖ
ماثت وزمـ وؾبٗحن ؾىت وص ًٞم٘ ؾاعة في ٚاعة ٖٟغون وهىاإلاىي٘ اإلاٗغو ٝبالسلُل بلى هظا الٗهض ٢لذ وفي الكُش
ببغاهُم في باب الدجغان السلُل ماث ًٖ ماثتي ؾىت ؤما بؾماُٖل ٞبٗشه هللا بلى حغهم والٗمال٣ت الظًً بم٨ت وإلاا
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جىفي جغ ٥ازجى ٖكغ ولضا ٦ما في الخىعاة ؤ٦برهم هباًىث وهى الظي ج٣ى ٫له الٗغب هابذ ٞىلي/25/ؤمغ البِذ بٗض ؤبُه
وفي الخىعاة ٢بٌ وهى ابً ماثت وؾب٘ وزالزحن ؾىت ،وإلاا ٦ثر بىى هابذ هؼ ٫الٗغا ١مجهم ٖ ٪وؤًاص وعبُٗت وؤهماع
وؤ٢امذ مًغ ،خىبلى م٨ت وٞخ ٤لؿاهه بالٗغبُت.
٢ا ٫ابً هكام ،ؤن ٖغبِخه ٧اهذ ؤٞصر مً ٖغبُت ٌٗغب بً ٢دُان وب٣اًا حغهم ،وؤما ٌٗ٣ىب ٞهم ؤزىه ُٖهىا
ب٣خله إلاا باعٖ ٥لُه ؤبىه اسخاٖ ١لحهما الؿالم ٞظهب بلى خغان ٖىض زاله ٧ابان ٞؼوحه بيخه لُا وازضمها حاعٍت
اؾمها ػلٟي زم عاخُل وازضمها بلهى ٞىلضث له عاخُل ًىؾ ٠وبيُامحن وماجذ مً هٟاؾه زم ٧ان مً عئٍا ًىؾ ٠وما
بٗضها ما ٢و ال٣غآن عجُبه ؤعٍبت صزل ٌٗ٣ىب مهغ في ؾبٗحن مً وؿله ومٗه اًىب الىبي وػوحخه عخمت بيذ لىٍ
هٟٗىا هللا وطعٍتى بالجمُ٘ زم ؤخهاهم مىسخى في الخُه بٗض مً ًُُ ٤خمل الؿالح مً ابً ٖكغًٍ ٟٞى٩ٞ ١اهىا
ؾخماثت ؤل ٠وٖكغًٍ ال ٠ومً صزى٣ٌٗ ٫ىب مهغ بلى زغوج مىسخى مجها ماثخا ؾىت وٖكغًٍ ؾىت واؾخٗباصهم
ملى ٥ال٣بِ ،والٗمال٣ت بٗض مىث ًىؾ ٠مٗلىم في الخجزًل ٢ا ٫حٗالى خ٩اًت ًٖ مىسخى مً ٢ىله لٟغٖىن "وجلو
وعمت جمنها علي أن عبذث بنى اظشاءيل" 52و٧ان لُىؾ ٠بىىن مجهم ؤ٢غاءًً ومِكا وباعٖ ٥لحهما حضهما ٌٗ٣ىب ٖلُه
الؿالم.
جىبي ههه ػٖ ــم بٗ ــٌ اإلاٟؿ ــغًٍ ؤن ًىؾ ــٖ ٠لُ ــه الؿ ــالم ،اؾ ــخ٣ل بمل ــ ٪مه ــغ واخ ــخج ب٣ىل ــه " :سب ق ههذ آجيخن ههى م ههً
امللو" 53و٢ىله "هفقذ صىاع امللو" 54وال صلُل لهم ُٞه ٧ان ٧ل مً له صاع وٖبض ومغ٧ـىب ٌؿـمى مل٩ـا و٢ـض ٢ـا ٫مىسـخى
ل٣ىمــه وحٗل٨ــم ملى٧ــا لهــظا مــ٘ ب ّن ؤو ٫ملــى٦هم َــالىث و٢بلــه مــضة الخ٩ــام زالزماثــت ؾــىت و٢بلهــا ًىقــ٘ بىنــُت مىســخى
و٢ض ٧ان الٗغبٌ ،ؿمىن ؤهل ال٣غي ملى٧ا مشل هجغ وصومت الجىض ٫ومٗان ٞما ْى ٪بىػٍغ مهغ م٘ ػٍاصة ؤن ٖلى ًضه
زغاثغألاعى و٢ض ٧ان هى ؤو ٫مً ٖمل مُ٣اؽ اإلاُ٨ا ٫و٢ض ٧ان ٖما ٫ألاَغا ٝفي السالٞت الٗباؾُت ٌؿـمىن ملـى ٥ؤوال
ًىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي طلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٢ ٪ىلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حٗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالى :
ّ
"و لزلو منىا ليىظف في ألاسض يدبىأ منها حيث يشاء" ،55ألن الخم٨حن ً٩ـىن بٛحـر اإلالـ ٪وهـو ال٣ـغآن بهمـا هـى فـي والًخـه
ٖلــى ؤمــىع الــؼعٕ ٦مــا ٢ــا ٫حٗــالى "/26/:اجعلنههى علههن خ هضائً ألاسض إوههي حفههي علههيم" 56وؤًًــا ٞال٣هــت فــي الخــىعاة ٢ــض
وٗ٢ـذ نـغٍدا فـي ؤهــه لـم ً٨ــً مل٩ـا وال نــاع بلُـه اإلالــ ،٪وؤ ّمـا ُٖهــىا ابـً اســخاٖ ١لُـه الؿــالم ٞؿـ ً٨حبــا ٫الؿـغاث بــحن
جب ــى ٥وٞلؿ ــُحن م ــ٘ بج ــى خ ــىا ؤخ ــض بُ ــىن ٦ىٗ ــان وه ــي ب ــالص ال ٨ــغص والك ــىٍ ٪و ٧ــان م ــً ق ــٗىبهم ٖل ــى م ــا ف ــي الخ ــىعاة بى ــى
الىعَان وبىى قىبا ٫وبىى نٟٗىن وبىى ٖىا وبىى صٌكـىن وبىـى ٌؿـغ وبىـى ٌكـغ ّؤن ؾـبٗت قـٗىب مـً بجـى صٌكـان بال قـباب
وجــؼوج ُٖهـىا ؤهلُ٣ــا بيــذ هىــا بــً ٌؿــٗحر وٖــضا بيــذ ؤًلــىن وباؾــمت بيــذ بؾــماُٖل ٖلُــه الؿــالم ،ولــه مــً الىلــض زمؿــت
مــظ٧ىعون ف ــي الخــىعاة ؤ٦ب ــرهم البحهــاػ وف ــي الخــىعاة ؤ ّن الٗ ــُو اؾــمه ؤعوم ٞل ــظا ً٣ــا ٫له ــم بىــى ؤعوم وه ــى بالٗبراهُــت الجب ــل
الاخمــغ الــظي ال هبــاث ُٞــه ٢لــذ وهــظا ؾــبب ٚلــِ بٗــٌ اإلاــىعزحن والُبــري ؤن الــغوم ،مــً ولــض عٖىءًــل بــً ُٖهــىا و٢ــض
جبٗىا ابً ٦غٍىن ماعر الٗماعة الشاهُت بال٣ضؽ وهى ٚلِ ٢بُذ ٦ما مغ ومً ملـى ٥بجـي ُٖهـىا ٞـال ٜبـً ؾـاٖىع زـم ًىبـاب
بً ػبغج ومجهم هىص بً بغص الظًً ؤزغج بجى مضًً ٖـً مـىاَجهم وهـى الـظي ٧ـان ًإزـظ ٧ـل ؾـُٟىت ٚهـبا ٢ـا ٫الخـا ٔٞابـً
٦شحر وهى مظ٧ىع في الخىعاة مً بجى الُٗو بً اسخا ١ومً اإلالى ٥ال٣هىم ٖلحهم ٞحها ٢لذ هظا هـى الٓـاهغ صون مـا مـغ
م ـ ـ ــً ؤه ـ ـ ــه اب ـ ـ ــً السلج ـ ـ ــان ب ـ ـ ــً ٖ ـ ـ ــاص ،واؾ ـ ـ ــخمغ مل٨ه ـ ـ ــم بل ـ ـ ــى ؤن ػخـ ـ ـ ــ ٠الـ ـ ـ ــحهم ًىقـ ـ ـ ــ٘ بـ ـ ـ ــً هـ ـ ـ ــىع مـ ـ ـ ــً ؾ ـ ـ ـ ـبِ ًىؾ ـ ـ ــ٠
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ٞـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهتزٕ اإلالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٪مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجهم زـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اؾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخلخمهم بسخىهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ ٞلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٤حلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بالُىهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وبٞغٍُ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ٞاهمدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ط٦غهم ؤحمـ٘ وؤمـا مـضًً بـً ببـغاهُمٞ ،لـهٟ٨ٞ ،ـغوا وٖشـىا ٞبٗـث هللا بلـحهم ؤزـاهم قـُٗبا بـً هىٍـل بـً عٖىءًـل بـً ٖٟـا
بــً مــضًً و٧ــاهىا ملى٧ــا ٖــضة ٖلــى ٖــضص ٧لمــاث ،ؤبجــض ،هــىػ ،خُــي٧ ،لهــً ،نــٗٞ ،ٌٟغنــذ ،زســؼ ،يــٛل ،ملــ ٪ال
ٌكاع ٥مل ٪في خغب وال في عُٖتٞ ،ىٖٓهم قُٗب وط٦غهم و٧ان ٖلُه وٖلى بزىاهه الىبُحن واإلاغؾلحن الهالة والؿال،
طا ٞهاخت وهى زُُب ألاهبُاء ونهاهم ًٖ ه٣و اإلاُ٨ا ٫واإلاحزان ٞلم ًىتهىا ٞهل٩ىؤبُىم الٓلت/27/خؿبما هو ال٣غآن
٣ٞالذ ابيذ ٧لمً وهى ؤ٦بر ؤولئ ٪اإلالى ٥خُث ج٣ى:٫
٧لمً وبزىجه ٞىىا
ؾُض ال٣ىم ؤجاه

في ًىم هل٨ت وهل٨ه
..

الخخ ٠هاع وؾِ ْله

و٢الذ ؤًًا :
ؤال ًا قُٗب ٢ض هُ٣ذ م٣اله

ؾب٣ذ بها ٖمغا وهي بجى ٖمغ

ملى ٥بجى خُي وهىع مجهم

ونٗ ٌٟؤهل للم٩اعم والٟسغ

وهبي هللا قُٗب هى الظي ؤزظ ٖىه مىسخى ؤصب الىبىءة وػوحه ابيخه نٟىعا ٞىلضث له حغقىع والٗاعػ وُ٢ل ؤن
الظي ؤحاع مىسخى هى بشىا ابً عٖىءًل وفي الخىعاة بُثر و٧ان لبجى مضًً خغوب م٘ بجى بؾغاءًل ٦ما مغواما هبي هللا
لىٍ ٩ٞان له مً الىلض ٖلى ما في الخىعاة ٖمىن ومىصاب ٩ٞاهىا ؤ٦ثر ٢باثل الكام وؤعيهم البل٣اء و٧اهذ لهم م٘ بجى
بؾغاءًل خغوب ومجهم بلٗام ،ب٨ؿغ الباء بً باٖىعاء و٢هخه م٘ ٦ىٗان إلاا َلبه ؤن ًضٖىا ٖلى بجى اؾغاءًل ٞهغٝ
هللا صٖاءه ٖلى ال٨ىٗاهُحن مظ٧ىعة في الخىعاة و٧ان ٌٗغ ٝاؾم هللا ألآٖم وهى اإلاٗجى ب٣ىله حٗالى " :واجل عليهم هبأ
الزي آجيىاه ءايدىا فاوعلخ منها فأجبعه الشيؼان فهان مً الغاويً" 57وؤما هاخىع ٞهاحغ م٘ السلُل مً بابل ٦مامغ
و٧اهذ ٖىضه مل٩ا بيذ هاعان ازذ ؾاعة و٧ان له مجها زماهُت ؤوالص ٖلى ما في الخىعاة ٧اؾغبً هاخىع ومجهم ال٨ؿغاهُىن
الظًً مجهم مل ٪الضهُا بسخىهغ ،و٧ان له مً ؾغٍت اؾمها ءاصوما ؤعبٗت مً الىلض ٧لهم مظ٧ىعون في الخىعاة ٞباص
ٖ٣ب الازجى ٖكغ ٧لهم ولم ًب٣ى مجهم بال ألاعمً بً ٞمىءًل بً هاخىع وهم ٖلى صًً الىهغاهُت بلى آلان ومىاَجهم في
قما ٫ؤعمُيُه قغقى ال٣ؿُىُُيُت.

الخبر عً أوَلد هبي هللا يعقىب وهى إظشائيل
/28/ؤي ٖبض هللا ؤ٦برهم عوبُل زم قمٗىن زم الوي زم يهىصا هاالء ألاعبٗت مً لُا 58بيذ زاله وهًالى ووصان مً
حاعٍت عاخُل ؤزذ لُا وهبتها لُٗ٣ىب و٧اصواقحر مً حاعٍت لُا وهبتها لُٗ٣ىب ٟٗ٦ل ازتها زم ولضث لُا بٗض طل٪
ٌؿازغ زم ػ٢لىن زم ؤن عاخُل صٖذ هللا ؤن يهب لها وؿال مً ٌٗ٣ىب ٞىلضث ًىؾ ٠وبيُامحن وفي ولم ً٣م صلُل ٖلى
هبىءة ازىه ًىؾ ٠وط٦غ بًٗهم ؤهه ؤوحي بلحهم بٗض طل ٪ولم ًؼ ٫مؿدىضا ٖلى ٢ىله حٗلى٢" :ىلىا ءامىا باهلل
وبالغؾى ٫وؤَٗىا" بلى ٢ىله "وألاؾباٍ" وهظا اليهىٌ ألن بُىن بجى بؾغاءًل ً٣ا ٫لهم ألاؾباٍ ٦ما ً٣ا ٫للٗغب
٢باثل والعجم حؿٗىب وبهما اإلاغاص ؤهه حٗالى ؤوحى بلى ألاهبُاء مً ؤؾباٍ بجي بؾغاثُل ٞظ٦غهم ؤحماال ألنهم ٦شحرون زم
٢ا ٫وما في هظه الؿىعة مً ؤخىالهم ًضلىا ٖلى ؤنهم لِؿىا بإهبُاء ٖلى ما ال ًسٟي.
جىبيه ٢ا ٫ابً زلضون ،في ل ٟٔبؾغاثُل ٧لمت مغاصٞت لٗبض وما ٢بلها مً اؾماء هللا حٗالى واإلاًا ٝابضا مخازغا في
لؿان العجم ًٖ ،اإلاًا ٝبلُه _واٖلم ؤن ألاؾباٍ في بجي بؾغاثُل ٧ال٣باثل في الٗغب ،ؤو ٧الخٟضة وهم ؤبىاء البىحن
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وإلاا ٦ثرث ألاؾباٍ في مهغ ٦ما مغ اعجاب مجهم ملى٦ها ٞاؾخٗبضوهم إلاا زال لهم الجى بمىث هبي هللا ًىؾٖ ٠لُه
الؿالم ،خؿبما هو ال٣غآن في ٢ىله " :يعىمىهنم ظىء العزاب" و٢ىله "وَل حعزبهم" وفي الخىعاة ؤن مل٩ا مً
الٟغاٖىت ،حاء بٗض ًىؾ ٠لم ٌٗغ ٝقاهه ٞإط ٫بجي بؾغاثُل زم جدضر ال٨هان بٓهىع هبي ٞحهم ً٩ىن ٖلى ًضه زغاب
ملٞ ٪غٖىن ٞإمغ ٞغٖىن بظبذ ٧ل مً ًىلض لهم مً الظ٧ىع ٣ٞا ٫له ال٣بِ ،مً ًسضمىا بطا طهب عحالهم ٞإمغ
بالظبذ ٖاما بٗام ٞىلض هاعون ٖام بُالن الظبذ وولض مىسخى ٖام الظبذ وهى ابً ٖمغان بً ٞاهث بً الوي بً ٌٗ٣ىب
ٞجٗلخه ؤمه ًىزٟغ في جإبىث وال٣خه في الىُل وبٗشذ ؤزخه مغٍم حؿاع ١الىٓغ ختى حٗغ ٝمً ًلخُ٣ه وطل٧ ٪له بىحي
هللا المه ٦ما في ؾىعة ٞجاءث ابىت ٞغٖىن بلى البدغ م٘ حىاعيها ٞغؤث الخابىث ٞإمغث بةزغاحه وٞخده وبطا بهبي ُٞه
/الغ َّ
ٞدملىه وٞدهىا ًٖ مغيٗت ٣ٞالذ ؤزخه بٗض بباًخه الغيإ مًُ 29/
يإ ؤها ؤجُ٨م بمً جغيٗه؛ ٞإجذ بإمه ٢ا٫
َ َ َ
َ َ َ ُ َ ََ
حٗالى " ف َش َد ْده ُاه ِإلن أ ِّم ِه م ْي جق َّش َع ْي ُن َها َوَل ج ْح َضن " 60زم قب ٩ٞان له قان وخغمت بما ٧ان له في بِذ ٞغٖىن وجغبِخه له
وما ٧ان مً حٗؼػ بجي بؾغاثُل به و٢خله ال٣بُى وٟٚغان هللا له وهغوبه إلاضًً زاثٟا ًتر٢ب وجؼوحه ابيذ قُٗب
واه٣البه بلى ؤهله بٗض ٖكغ ؾىحن التى يغبذ له لغٖاًت ٚىم قُٗب ٖلُه الؿالم ،واه٣البه بلى مهغ بؼوحخه وولضًه
وٚىمه و٦الم هللا له في الُىع مً الصجغة ما هى مٗلىم مً ؤزباع ال٣غآن و٦ظا ؤمغ هللا له ؤن ًاحى ٞغٖىن هى وؤزىه
هاعون ٖلحهما الهالة والؿالم لحرؾل مٗهما بجي بؾغاثُل بلى ألاعى اإلا٣ضؾت وهي الكام لحرًدهم مً حىع ال٣بِ
واقهاعه آًت الٗها ختى اه٣لبذ سٗباها ُٖٓما و٣ٞغٞاه لُلخ٣م ٞغٖىن و٢هغه ٞهاع ً٣ىً ٫إولضي ًإولضي وَؿخُٛث
وَؿخُٟٗه و٦ظا آًت الُض جسغج بًُاء هانٗت مً ٚحر ؾىء زم ه٨ث ٞغٖىن ٞانابتهم الجىاثذ الٗكغ ٞهاعوا
ًخًغٖىن له ٞضعي هللا لحرح٘ طلٞ ٪غح٘ زم ه٨شىا و٦ظا ٚلبخه السخغة وجىبتهم وحٗظًب ٞغٖىن لهم ٧ل طل٢ ٪هه
ال٣غآن واقخض حىع ٞغٖىن ٞاوحى هللا بلى مىسخى بسغوج بجي بؾغاثُل ٟٞي الخىعاة ؤنهم ؤمغوا ٖىض زغوحهم ؤن ًظبذ
٧ل ؤهل بِذ ٦بكا وؤن ًىطخىا صمه ٖلى ألابىاب وٍا٧لىهه ؾىي عؤؾه وؤَغاٞه وال ً٨ؿغون ٖٓما ولُ ً٨زبزهم
ُٞحرا طل ٪الُىم وؾبٗت ؤًام بٗضه وطل ٪في الُىم الغاب٘ ٖكغ مً ٞهل الغبُ٘ وؤن ًسغحىا لُال وما ًٞل مً
ٖكاهم اخغ٢ىه وناع هظا ُٖضا لهم ٌؿمىهه ُٖض الٟصر وفي الخىعاة ؤن هللا ٢خل جل ٪اللُلت ؤب٩اع الخُىاهاث لل٣بِ
لُ٩ىن لهم في طل ٪قٛل ًٖ بجي بؾغاثُل و٦ظا ؤمغوا ؤن ٌؿخٗحروا مجهم ً
خلُا ً
٦شحرا ٟٗٞلىا ٞسغحىا جل ٪اللُلت بما لهم
مً صواب وؤوٗام و٧اهىا ؾخماثت ال ٠اوٍؼٍضون وقٛل ال٣بِ ٖجهم باإلائاجم وخملىا مٗهم الخابىث الظي ُٞه حؿض
ًىؾٖ ٠لُه الؿالم لٗهضه لهم بظل ٪بٗضما ٞدو مىسخى ٖلُه الؿالمٖ ،مً ًضله ٖلُه ٣ٞالذ عجىػا ؤها ؤٖغٝ
الخابىث الظي ُٞه ٖٓامه ْىا مجها ؤن احؿاص ألاهبُاء بٗض مىتهم ٦ؿاًغ الىاؽ وؾاعوا ختى اهتهىا بلى البدغ بجاهب
َ َّ
61
الُىع ٞإصع٦همٞ/30/غٖىن بجىىصه ٞجاٞىا و٢الىا بها إلاضع٧ىن ٣ٞا ٫مىسخى ٖلُه الؿالم "لَل ِإ َّن َم ِع َي َسِّبي َظ َي ْه ِذ ِيً"
٩ٞان مً اهٟال ١البدغ لهم ازجى ٖكغ ٞل٣ا ٖلى ٖضص ألاؾباٍ وهجاتهم ،وبٚغاٞ ١غٖىن وحمُ٘ حىىصه .ما ٢هه ال٣غآن
ً
ً
الُٗٓم ٞةن ُ٢ل خُث ٧اهىا ؾخماثت ؤل ٠مً عحا ٫الخغب ال ٌٗضون
نٛحرا وال قُسا ٦بحرا ٖلى ؤوى عؤًذ في
ال٣ؿُالوى وٚحره ؤنهم ًؼٍضون ٖلى ؾخماثت ؤل ٠بٗكغًٍ ؤل ٠وُ٢ل ؾبٗحن ؤل٦ ٠ظا وحضث في مىيٗحن مٟتر٢حن.
٣ً ٠ُ٨ٞىلىن إلاا ْهغ ٞغٖىن بجىىصه مً ػٖٟغاهه مىي٘ مٗلىم هىا ٥بها إلاضع٧ىن وهم زاثٟىن وحلىن مىه،
و ٠ُ٦ؾماهم ٞغٖىن قغطمت خُث ٢ا ٫ب ّن هاالء لكغطمت ٢لُلىن م٘ ٦ثرتهم ٦ما ٖلمذ ٞالجىاب بن ٢لخم باليؿبت
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لجىىص ٞغٖىن ٞةن ٦خُبخه ماثت ؤل ٠خهان مً ٖخا ١السُل الضهم  ،ِ٣ٞالًسالُهم لىن آزغ ولم َؤع 62في ملى٥
الضهُا مً ًغ٦ب في زىانه في ماثت ؤل ٠خهان مً ٖخا ١السُل الضهم ،وطل ٪مىاؾبت للباؾه الؿىاص ٞةهه ؤو ٫مً
لبؿه وحٗل هامان ٖلى اإلا٣ضمت في زالزت ٖكغ ؤل ٠ؤل ٠خهان.
ٞهظان ٢ؿمان مً ؤ٢ؿام السمِـ الظي هىالجِل اإلا٣ضمت وال٣لب ٞإًً حىاحي الجِل وؾا٢خه ٞال ًدصخى طل٪
ّ
بال مدصخى ألاهٟاؽ ؾبداهه اهٓغ بلى ما خىث مهغ وحعجب و٢ض ٧ان صاع ابً صاعمً ؤٖٓم ملى ٥الٟغؽ ،ل٣ي
الاؾ٨ىضع الُىهاوى في ؾخماثت ؤل ٠ولم ؤعي 63ولم ؤؾم٘ ا٦ثر زُال مً ٞغٖىن مىظ طلل هللا السُل لىبُه بؾماُٖل ٖلُه
الؿالم ،وهظا ابغٍىػمً ؤٖٓم ملى ٥الٟغؽ ٧ان في انُبالجه زمؿىن ؤلٞ ٠غؽ وزماهىن ُٞال وإلاا ونل ٞغٖىن مً
ػٖٟغاهه للبدغ وعؤي بىى بؾغاثُل ًمكىن في َغٞه بضوابهم ووؿائهم ومىاقحهم في ازىتى ٖكغة َغٍ٣ا ٧ل َغٍ ٤واؾٗت
ً
مخدحرا وهاله طل ٪وؤصهكه واٞال ١البدغ خُُان مً اإلااء ٖالُت ٧الجبا ٫الكىامش وهى اإلاغاص بالُىص
٦ما ًيبػي و٠٢
الُٗٓم ،و٧ل ًمصخى مٗها ٦ما ًمصخى م٘ نىع البيُان ٞاؾخ٣امذ ؤنىاع اإلااء وٖلذ مً ٚحر اٖىحاج ؾبدان مً هاطه
٢ضعجه الىاخض التى ٞا٢ذ ٧ل زاع.١
وؤعجب مً طل ٪ؤن هللا ؾبداهه وحٗالى حلذ ٢ضعجه حٗل في ؤؾىاع اإلااء التى هي ٧الجبا ٫الكىامشَ/31/ا٢اث
لُىٓغ ٧ل َغٍ ٤لؤلزغًٍ في مغوعهم لُإوؿىا وجُمئن ٢لىبهم ؛ بط لىال الُا٢اث لدكىقىا لٗضم ٖلم ؤهل ٧ل َغٍ ٤ما
ّ
ٗٞل هللا بٛحرهم ،وإلاا َا ٫و٢ىٖ ٝضو هللا ٖلى عؤؽ الُغ ،١ؤحى حبرًل ٖلى ٞغؽ ؤهثى ؤمام خهان ٞغٖىن ومطخى في
الُغٍ ٤ؾاثغٞخبٗها خهان ٞغٖىن لُجزوا ٖلحها ولم ًملٞ ٪غٖىن عاؾه  ًٓٞحىىصه ؤهه ؾل ٪جل ٪الُغٍ ٤ازخُاعا
وما صعوا ؤن الخهان ٚلبه ٞؿل٧ ٪ل حىض الُغٍ ٤التى وٖ ٠٢لحها هامان وٚحره ٞلما جىؾُىا البدغ وهجا بىى
بؾغاثُل ٧لهم بما ًخٗل ٤بهم اهُب ٤البدغ ٖلحهم ٞلم ًٟلذ ؤخض والب٣اء هلل.
َ
ىس ى َو َم ًْ َم َع ُه َأ ْج َمع َينُ ،ث َّم أ ْغ َش ْق َىا ْْلا َخش َ
٢ا ٫هللا حٗالى َ " :و َأ ْصَل ْف َىا َث َّم ْْلا َخش َ
يًَ ،و َأ ْه َج ْي َىا ُم َ
يً" ،64وإلاا ٢اٞ ٫غٖىن إلاا
ِ
ِ
ِ
ّ
بؾغاثُل،
بىى
به
آمىذ
الظي
بال
بله
ال
الهال٥
ٖاًً
ّ
ناع حبرًل ًإزظ مً خا ٫البدغاي مً َُىه وٍل٣ه في ٞمه لئال ٌؿلم ُٞىجى ؤو ًمىث ُٞضزل الجىت ٢ا ٫ال٣ؿُالوي،
في ؾىعة ًىوـ مً ٦خاب الخٟؿحر في صخُذ البساعيٞ ،ةن ُ٢ل بالغضخى بالٟ٨غ ٟ٦غٗٞ ٠ُ٨ٞ ،ل حبرًل ما ٗٞل،
ٞالجىاب ؤهه ال ً٩ىن ٟ٦غ بال بطا عيُه ؤلاوؿان لىٟؿه واهٓغ قغاح الكُش زلُل ؤو ٫باب ّ
الغصة ٖىض ٢ىله ٧اإلمامت
٧اٞغا ٖلى ألا ّ
ً
صر .وما لهم في طل ٪ج٨مُل ألن حبرًل ٖلُه الؿالم ،ؤحى ٞغٖىن ٢بل طل ٪بمهغ ٖلى نىعة عحل
ٞجلـ خىله ّ
ألن ٞغٖىن ٧ان ؾهل الدجاب ٣ٞا ٫له ٖبض ٖمل مٗه مال٨ه السحر وٖهاه ما حؼائه ٣ٞا ٫حؼائه الٛغ١
٣ٞا ٫له ا٦خب لي ٨ٞخب له طلٞ ٪لما جىؾِ البدغاعاه زُه ٗٞغٞه.
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٢ا ٫الٗاع ٝباهلل ابً ٖباصٖ ،اف ٞغٖىن ؤعبٗماثت ؾىت وهى ًّضعي ؤلالهُت ولم ًًغب له ٖغ ١مً نضإ وٚحره
و٢اٚ ٫حره ٧ان ٞغٖىن ال ًضزل ال٨ى ٠بال في الُىم الؿاصؽ ختى صهل مً الٗها إلاا اه٣لبذ سٗباها ،اهُل٣ذ بُىه
وفي بٌٗ آلازاع ٢ا ٫مىسخى ًا عب ٞغٖىن ًًاص ٥وهى ما هى وؤَالذ مضجه ومهضث له  ٠ُ٦قاء؛ ٣ٞا ٫له عب الٗؼة:
ًا مىسخى بهه ٧ان ؾهل الدجاب ٞإَا ٫هللا مىجه لهظا الهى٘.
جىبيه ٌٗ :اًا هظه الًُ٣ت ٣ُٞا ٫ؤزبروى ًٖ ب٣إ َلٗذ بها الكمـ مغة واخضة في الضهغ بلى ًىم الُ٣امت وؤل٣ى
الخبر ٞغٖىن ٗٞ /32/غ ٝبضعٖه الظهب وبُٟؿه ألن البا٢حن بمهغ ٢الىا ال ٌٛغ ١؛ ٞدُيئظ جد٣٣ىا٢ ،ا ٫هللا حٗالى :
"ٞالُىم هىجُ "٪ؤي هسغح ٪مً البدغ ببضه ٪ؤي حؿض ٥الظي ال عوح ُٞه وإلاا زغج بىى بؾغاثُل مً البدغ ٩ٞاهىا
ٌؿحرون ُٞه ومغٍم ؤزذ مىسخى ووؿائهم ًًغبً الضٞى ٝوٍ٣لً ؾبدان الغب الظي ٢هغ الجىىص ،وهبظ ٞغؾانها في
البدغ اإلاىُ٘ اإلادمىص ،زم هؼ ٫الىحي بما في ألالىاح وػٖم ٖلمائهم ؤنها لىخاث ٞحها ال٩لماث الٗكغ وهي الخىخُض وجغ٥
الٗمل ًىم الؿبذ الخ.
َ
زم ؾاع مىسخى بلى مُٗاص هللا ؤعبٗحن لُلت ؤهؼٖ ٫لُه الخىعاة ٞحها وؾإ ٫الغئٍت ُ ٞم ِى َ٘ وزل ٠مىيٗه هاعون ونى٘
مىسخى بً ْٟغ الؿامغي العجل ناٚه مً خلي ال٣بِ ،اإلاؿخٗاع ٦ما مغوال٣ى ٖلُه جغابا مً آزغخاٞغٞغؽ حبرًل وهى
٢ىله حٗالى٣ٞ" :بًذ ٢بًت مً ؤزغ الغؾى٢ "٫ا ٫الؿٗض ،هى ٖلى خظ ٝمًاٞحن ؤي مً ؤزغ خاٞغ ٞغؽ الغؾى٫
اإلاغاص به حبرًل ٖلُه الؿالم٩ٞ ،ان للعجل زىاع أل ّن نُاح الب٣غ ً٣ا ٫له في اللٛت زىاع وؤلابل ػٖاء والكاة ٌٗاع
ال٣غآن
٢و
٦ما
الٟغ٢ت
زكُت
هاعون
ٖىه
وؾ٨ذ
ّ
زم ؤن مىسخى خغ ١العجل وبضصه وؤل٣اه في البدغ ولم حٗله عجال ألن الؿامغي وكإ في ؤنبهان ،وهم ٌٗبضون بط طا٥
الب٣غ ،زم ؤن هللا ؤمغ مىسخى بهىٗت بِذ للٗباصة والىحي مً زكب الكمؿاع وجؼًٍ بالخغٍغ ونٟاًذ الظهب والًٟت
وٚحر طل ٪مما هى مبحن في الخىعاة ،وَٗمل جابىجا َى ٫طعاٖحن وفي ٖغيها طعاٖحن ؤًًا ،مبًُ بالظهب السالو صازال
وزاعحا ،وؤن ٌٗمل ماثضة ٦ظل ٪و٧ل طل ٪مىنى ٝفي الخىعاة باجم ون ٠وفي الخىعاة ؤن ٢بت الؼمان ٧اهذ مىحىصة
٢بل ٖباصة العجل ،وؤنها ٧اهذ ٧البِذ ًهلىن لها وٍخ٣غبىن ٖىضها ،وؤخىا ٫ال٣غبان ٖلى ًض هاعون بإمغ هللا زم ؤنهم
طهبىا مً ؾِىاء ؤو ٫اإلاهُ ٠لشالزت اقهغ مً زغوحهم مً مهغ وواحهىا الكام وبها حبابغة ال٨ىٗاهُحن والٗمالُ٤
وعجب مىسخى حىىصه للٛؼو وٖحن م٩ان ٧ل ؾبِ في الخٗبُت ألابجى الوي ٢ىمه اؾٖ ِ٣لحهم ال٣خا ٫لسضمت ال٣بت وؾاع
ٖلى بغٍت ٢اعان وبٗث ازجى ٖكغ ً
هُ٣با ٖلى ٖضص ألاؾباٍ ً /33/إجىنهم باألزباع مجهم ٧الُب مً وؿل يهىصابً ٌٗ٣ىب
وٍىق٘ مً ؾبِ ًىؾٞ ٠جاؾىاالبالص واؾخٗٓمىا الٗضو ٟٞكلىا الا ًىق٘ و٧الُب وهما الغحالن اللظان اوٗم هللا
ّ
ٖلحهما ٗٞا٢بهما هللا بإن ال ًضزل ؤخض ألاعى اإلا٣ضؾت مً طل ٪الجبل الا الغحالن وب ّهما ًضزلها ابىائهم ٞب٣ىا اعبٗحن
ؾىت ًخحهىن في ألاعى وٍترصصون خىبلى حبا ٫الؿغاث وؾُٗحر والكىٍ ٪ومىسخى ٌؿإ ٫لهم اللُٞ ٠ك٩ىا الجىٕ
ٞإُٖىا اإلاً وؾإلىا اللخم ٞإُٖىا الؿلىي وهي الُحر الؿماوى بخس ٠ُٟاإلاُم وال٣و زم ؾالىا اإلااء ٞاهٟجغث الدجغ
بازىتى ٖكغة ُٖىا ٖلى ٖضص الاؾباٍ ٢ض ٖلم ٧ل ؤهاؽ مكغبهم زم ان ٢اعون اعجاب ٞسؿ ٠به وهى مً بجى الوي
عهِ مىسخى خؿبما ٢و ال٣غآن ٢ا ٫ابً ٖباؽ ،عضخي هللا ٖجهما هى ابً ٖم مىسخى أل ّن ٢اعون بً ًهٗغ بً ٞاهذ
ومىسخى ابً ٖمغان بً ٞاهذ و٢ا ٫ابً اسخا ١هى ٖم مىسخى ازا ٖمغان ولم ً ً٨في بجي بؾغاثُل ؤ٢غؤ للخىعاة مً
٢اعون و٧ان ٌؿمى اإلاىىع لخؿً نىجه بالخىعاة ول٨ىه ها٦ ٤ٞما ها ٤ٞالؿامغي ٞإهل٨ه هللا ٢ا ٫الاٖمل ًٖ ابً
زشُمت وحضث في ؤلاهجُل ؤن مٟاجذ ٦ىىػ ٢اعون ٧ل واخض مشل ألانب٘ ٞةطا ع٦ب خملذ ٖلى ؾخحن بٛال٢ ،ا ٫زم ماث
هاعون في الخُه وؤ٢ام مىسخى ابىه الٛحراع م٣امه زم بن بجي بؾغاثُل ٢اجلىا الٗمال٣ت ،و٢ض نهاهم مىسخى ٞهؼمىا وؤعؾل
بلى مل ٪اعوم ًُلب الجىاػ بلى ألاعى اإلا٣ضؾت ٞمىٗه زم ٌسخىعٞمىٗه مل ٪ألاهماعٍحن ٞمىٗه وٚؼا بجي بؾغاثُل

ٞهؼمىه وهؼلىا بالصه بلى خض بجى ٖمىن زم ٢اجلىا ٖىج بً ٖى ٤و٢ىمه مً ٦ىٗان ٞهؼمىه و٢خلىه وعػ٢ىا الىهغ مً هللا
والظي في خؿً اإلادايغة للؿُىَى ًٖ ابً ٖبض الخ٨م ،ؤن مىسخى ٢خل ٖىحا بمهغ
٧اهذ ٖهاه ٖكغة ؤطعٕ ووزبخه بلُه ٦ظل ٪وَى ٫مىسخى ٦ظا و٦ظا ويغبه ٞإنابذ ٗ٦به ٞسغ ٖلى الىُل ٞجؿغه
الىاؽ ٖاما ًمغون ٖلُه ٢ىُغة ٞجؿغ الىُل ؾىت وٖاف ال ٠ؾىت وُ٢ل ولض في ٖهضه آصم وؾلم مً الُىٞان٢ ،لذ
ومغ لىا ؤن ال٣ؿُالوى ٢ا ٫في ؾىعة اإلااثضة في وحىصه هٓغ وجم ً٨بىى بؾغاثُل  /34/بلى ألاعصن وٚؼاهم مل ٪مىءاب
مً وؿل لىٍ ومٗه بىى مضًً وؤعؾل بلى بلٗام ،بً باٖىعاء لُضٖىا ٖلحهم ألهه ٧ان مىحاب الضٖىة ٞإهُ٣ه هللا بٓهىع
بجي بؾغاثُل ًٛٞب اإلال ٪و٧ان ٢ض ٢ا ٫له  ٠ُ٦ؤصٖىا ٖلى ٢ىم ًإجحهم حبرًل و٢ا ٫البًُاوي في جٟؿحره إلاا صعى
ٖلحهم اهضل٘ لؿاهه ٢ا ٫حٗالى ٞ" :مشله ٦مشل ال٩لب ِان جدمل ٖلُه ًلهث ؤو جتر٦ه ًلهث" ٢لذ والٓاهغ اهه امخى٘ واقاع
بظهاب اليؿاء مؼٍىاث لٗؿ٨غهم وؤن ال جمخى٘ امغؤة مً ٞاخكت ٞتزًيذ ٦كخا بٟخذ ال٩ا ٝوؾ٩ىن الكحن وال٣هغ
وهي مً وحىه وؿاء بجى مىصاب وؤجتهم ُٞلب مجها ػمغي عئَـ ؾبِ قمٗىن الؼوى ٞإحابخه ٞؿم٘ ٞىجام ب٨ؿغ
الٟاء بً الٗاػع بً هاعون ٞإجاهما ٣ٞخلهما ٞإناب ٖؿ٨غ بجي بؾغاثُل الُاٖىن وطل ٪ؤوله في ألاعى ٢ا٫
الكبراملسخى ٖلى اإلاىاهب ٞماث مجهم ؾبٗىن ؤلٟا في ؾاٖت وهى ّ
ألاصر صون ٢ى ٫ابً زلضون ،ؤعبٗت وٖكغون ؤلٟا.
ّ
وإلاا ٞجي الجُل الظي خضص باألعبٗحن ٚؼا ٞىدام بً الٗحزاع 65في ازجى ٖكغ ؤلٟا إلاضًً ٣ٞخلىا ملى٦هم وؾبىا
وؿاءهم وٚىمىهم و٧ان بلٗامُٞ ،مً ٢خل ٢لذ وهى مً بجى ماصاب و٧اهىا هم وبىى مضًً ًضا واخضة ٞاؾخىلى مىسخى
وألاهماعٍحن
مضًً
ؤعى
ٖلى
وبجى ٖمىن وبجى ماصاب زم اعجدل وهؼ ٫قاَئ ألاعصن ،وجىفي مىسخى بٗضما ؤ٦مل هللا الكغَٗت إلااثت وٖكغًٍ ؾىت مً
ٖمغه و٢ض ب٣ي بِىه وبحن ألاعى اإلا٣ضؾت ُ٢ل ٢ضع عمُت حجغ وص ًٞبالىاصي في ؤعى ماصاب ولم ٌٗغ٢ ٝبره و٢ض ٧ان
ٖهض بلى ٞخاه ًىق٘ ان ًضزل بجي بؾغاثُل بلى ألاعى اإلا٣ضؾت ٢ا ٫زم ؤن ًىق٘ ػخ ٠بلى الجباعًٍ بإعٍدا ٞهؼمهم
وٞخدها واإلاغاص بالباب في ٢ىله حٗالى " :اصزلىا ٖلحهم الباب" 66هى بابها واإلاغاص ؤنها ال٣غٍت في ط٦غ اإلاٟؿغًٍ لها وٖىض
الُبري ؤن بلٗام ٧ان م٘ الجباعًٍ ًضٖى م٘ الجباعًٍ ٖلى ًىق٘ والظي في الخىعاة هى ما مغان صٖاءه ٧ان لٗهض مىسخى
وؤهه ٢خل وفي زبر الُبري وٚحره ؤن ًىق٘ هؼم الجباعًٍ ًىم الجمٗت ٞضعى هللا ؤن ج ٠٣له الكمـ لخخم الهؼٍمت
ٖلحهم ٖىض صزى ٫لُلت الؿبذ ٞىٟ٢ذ بةطن هللا ختى ٢طخى وَغه في جل ٪الٛؼوة  ٠ُ٦قاء ومهض ألاعى ٢لذ/35/ومً
خُيئظ الخبـ ٖلى اإلاىجمحن وؤهل الهُئت ٦شحر مً
٢ىاهُجهم التى ؤزظوها مً ٖلم اصعَـ ٖلُه الؿالم و٢خل ًىق٘ الٗمالُ ٤ؤًًا ومل٨هم ابً هىبغبً مال ٪و٧ان ػخ٠
لبجي بؾغاثُل م٘ بجى مضًً وفي طل٣ً ٪ىٖ ٫ى ٝبً ؾٗض:
ؤلم جغي ؤن الٗل٣مى ابً هىبغ

بإًلت ؤمسخى لخمه ٢ض جمؼٖا

جضاٖذ بلُه مً يهىص جخاٝ

زماهىن ؤلٟا خاؾغون وصعٖا

جىبيه ألامم الظًً ٧اهىا بالكام في طا ٥الى٢ذ بىى ٦ىٗان وبىى اطوم والٗمالُ ٤وؤوالص لىٍ وهما ٢بُلخان بىى ٖمىن
وبىى ماصاب وال٣غي التى ؤعؾل بلحها لىٍ وهما اإلاىج٨ٟت بٟلؿُحن ّ
مغ ٖضصهم وألاهماعٍحن وبىى ٞلؿُحن مً بجى خام
ّ
ّ
وَؿمى مل٨هم حالىث وبىى مضًً ولم ًىطن لبجي بؾغاثُل بال في بالص ال٨ىٗاهُحن ٞهي التى ا٢دؿمها ًىق٘ ٖلحهم ووعزذ
وؤما ٚحرها ٞلِـ لهم ٞحها بال اإلاٛاعم الكغُٖت بد٨م الخىعاة زم ّ
ٖجهمّ .
ؤن ًىق٘ بٗث الجىض بلى صاؾم ؤمت مً
الٗمالُ ٤في الدجاػ و٧ان مىسخى ؤوناه ؤن ال ًب٣ي مجهم مدخلم ٣ٞخلىا مل٨هم ألاع٢م ومً مٗه واؾخدُىا ابىه لجماله ؛
 65في جاسيخ ابً خلذون ،مجلض  ،2م.98 .
 66ؾىعة اإلااثضة ،آلاًت .23

ٞىبسىا ومىٗىا مً صزى ٫الكامٞ ،غحٗىا ومجهم يهىص الدجاػ ٦سُبر وٚحره مما مغ ،وهم مً وؿل هاعون ٖلُه
ّ
الؿالم ،و٢ض ٢ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم في ػوحه نُٟت هي بيذ هاعون بال ؤن عهِ ٖبض هللا بً ؾالم عضخي هللا ٖىه،
وهم ٦ما البً حجغ ُ٢ى٣إ مً ؾبِ ًىؾٖ ٠لُه الؿالم ،وبىى هاعون هم ؤقغ ٝالحهىص.

الخبر عً حهام بني إظشائيل
٢ا ٫وإلاا ٢بِ ًىق٘ ٖلُه الؿالم بٗض جمهُضه ألاعى واؾخ٨ما ٫الٟخذ الُٗٓم الظي اؾدباح ُٞه ؤخضا وزالزحن
مل٩ا مً ملى ٥الكام وٞخذ ِ٢ؿاعٍت يُ٘ بىى بؾغاثُل الكغَٗت ُٞم٘ٞ/36/حهم مً ًجاوعهم مً ألامم ٞخاعة ً٩ىن
ؤمغهم قىعي وجاعة ًبٗث ٞحهم هبِئا ًإمغهم بالىحي بلى ملَ ٪الىث وَؿمىن اإلاضة التى بِىه وبحن ًىق٘ مضة الخ٩ام
وهي زالزماثت ؾىت و٧ان ًىق٘ إلاا ٢ؿم ألاعى بحن بجي بؾغاثُل ؤُٖى حبل ال٣ضؽ ل٩الُب و٢ض اخخمل ٞغٍ٣ـ بً
ِ٢ـ ،بً نُٟي ٞل ال٨ىٗاهُحن بلى بٞغٍُ٣ت ٩ٞاهىا مً حملت البربغ ،وجغ ٥مٗهم مً الٗغب ،نجهاحت و٦خامت زم ٢ام
بٗض ٧الُب في بجي بؾغاثُل ال٩ىهً ألا٦بر وهى ٞىدام بً الٗاػع بً هاعون وخاعب بجي يهىصا وبجي قمٗىن
وال٨ىٗاهُحن ٟٞخذ اعٍلكُم وٚؼة وٖؿ٣الن والجبل ٧له.
وؤ ّما ؾبِ بً ًامحن ٩ٞاهىا في البُىؾبُحن وؤما ؾبِ ًُ٣ةلى ٗٞبضوا ألاوزان ٞؿلِ هللا ٖلحهم ٧ىقان مً بجى لىٍ
ٞاؾخٗبضهم بلى ؤن ؤه٣ظهم ُ٢ىان و٢خل ٧ىقان وبٗض ُ٢ىانٖ ،بض بىى بؾغاثُل ألاوزان ٞؿلِ هللا ٖلحهم مدٟلىن
مل ٪بجى ماصاب بلى ؤن زلههم مىه يهىص ابً ٧اواسخى ؾبِ ا٢غاثُم وٖىض ابً خؼم ،مً ؾبِ بيُامحن و٢ام بٗضه
ؾ٨ماع مً ؾبِ ٧اص ٣ٞهغهم ًاٞحن مل٦ ٪ىٗان ٞاؾخٗبضهم ٖكغًٍ ؾىت بلى ؤن زلهتهم مىه صاٞىعا هبُت ٞحهم مً
ؾبِ ًُ٣الى ٛٞلبذ ال٨ىٗاهُحن وصبغث ؤمغ بجي بؾغاثُل ٖكغًٍ ؾىت بمٗىهت ػوحها باعا ١بً هىٖم وفي ؤًامها ٧ان
ؤو ٫ملى ٥الغوم ،اللُُيُحن بإهُاُ٦ه بىِ٣ل بً قُىاف ؤبى الُ٣انغة ،وإلاا جىٞذ صٞىعا ٖاصوا للٟ٨غ ٣ٞهغهم بىى
لىٍ بلى ؤن جيبإ ٞحهم ٦ضٖىن مً ؾبِ ِ٦كا بً ًىؾٞ ٠اؾخ٣امىا في ؤًامه.
وفي ٖهضه بىِذ مضًىت َغَىف و٢ام بٗضه ابىه ًملخ وَالذ خغوبه م٘ ؤٖمامه بجى مِكا بً ًىؾٞ ٠اؾُ٣ذ
ٖلُه امغاة حجاعة ٣ٞا ٫لؿُاٞه ؤحهؼ ٖلي لُال ً٣ى٢ ٫خلخه امغؤة زم صبغهم َىالٕ مً ؾبِ ٌؿازغ زم ًاًغ بً ٧لٗاص
وههب ؤوالصه خ٩اما و٧اهىا زالزحن ُٛٞىا ٞؿلِ هللا ٖلحهم ٞلكُُ ٤مً بجى ٖمىن ٣ٞهغهم زم صبغهم جبض بً ٧لٗاص
ٞاؾخ٣امىا زم جبضؤ بهان مً ؾبِ يهىص مً بِذ لخم٢ .ا ٫هغقُىف ،ماعر الغوم  :وفي ؤًامه اه٣غى مل٪
الؿغٍاهُحن زم ٢ام اًلىن زم ٖبضون مً ؾبِ ا٢غاءًً وفي ؤًامه زغبذ َغو٢ت ٢اٖضة الغوم وإلاا /37/جىفي ٖبض بىى
بؾغاثُل ألاوزان ٞؿلِ هللا ٖلحهم بجى ٞلؿُحن ٣ٞهغوهم ؤعبٗحن ؾىت بلى ؤن زلههم قمؿىع بً ماًىح مً ؾبِ
صان واخخالىا ٖلُه وؤؾغوه وؾملىا ُٖيُه و٧ان طا ٢ىة ٞإجاه مل٨هم ًىما ٞهؼ ؾاعٍت البِذ ٞؿُ٣ذ ٞماجىا ٧لهم
وبٗضه اهٟغص ٧ل ؾبِ بدا٦م زم ػخ ٠بلحهم بىى ٞلؿُحن ٞهؼمىهم وٚىمىا الخإبىث ألنهم ٧اهىا ًدملىهه مٗهم في
خغوبهم ٗٞا٢بهم هللا وإلاا عؤوا قىمه ٖلحهم عصوه ٖلى ب٣غجحن لهما عجالن زم عحٗخا لعجلحهما ٩ٞان ال ًضهى مىه ؤخض مً
ّ
بجي بؾغاثُل بال ماث ختى ؤطن قمىٍل الىبي لغحلحن ٞدماله بلى بِذ ؤمهما ٩ٞان ٖىضه بلى ؤن ملَ ٪الىث و٧ان ٖالي
ال٩ىهً ٢ض ٟ٦ل ابً ٖمه قمىٍل هظا ال٩اهً ًىصام مً وؿل ٞىجام وُ٢ل مً ٖ٣ب ٞاعو ١بً الهحهاع اإلاٗلىم
و٧اهذ ؤمه هظعث ؤن ججٗله زاصما للمسجض ٞإجذ به بلى اإلاسجض بلى ان جيبإ ٞاؾخ٣ام ٖلى ًضه ؤمغ بجي بؾغاثُل وعص ما
ؤزظ ؤٖضاوهم مً البالص زم نغ ٝألامغ بلى ابيُه ًىما ٫واُٞا ٞاؾاء الؿحرة ٞاحخم٘
بىى بؾغاثُل بلى قمىٍل وؾإلىه ؤن ٌؿئل في والًت ملٖ ٪لحهم ٞجاء الىحي بُالىث ٞىاله وناع ؤمغ بجى اؾغاءًل مل٩ا
بٗضما ٧ان مكُست.

وَليت ػالىث أوى ملىك بني إظشائيل

ٞجم٘ ٞغ٢تهم و٢اجل ؤٖضاءهم وعٖ ٘ٞجهم الظ ٫و٢ض اؾتهمىا ٖلى بُىجاتهم ٞسغج الؿهم ٖلى بجى مُغي عهِ
َالىث اإلاٗغوٖ ٝىض الحهىص ،بكإو ٫وهى مً ؾبِ بيُامحن بً ٌٗ٣ىب زم اؾتهم بىى مُغ بُجهم ٞسغج الؿهم ٖلى
َالىث ٞداعب ٞلؿُحن وٖمىن وماصاب والٗمال٣ت ومضًً ٛٞلب الجمُ٘ وخانغ مضًىت بلٗاص واب٣ى مل٨هم/بلٛا/
ؤٚاٞ ٙجاء الىحي بلى قمىٍل ؤن هللا سسُه وؾلبه مل٨ه ٞازبره قمىٍل وهجغه ولم ًغه بٗض وؤمغ قمىٍل بضاووص مً
ؾبِ يهىص ووٗخه بٗالمت ٞجاء به ؤبىه الِكاوي بلُه ٞمسخه قمىٍل وباعٖ ٥لُه /38/زم بن قمىٍل ٢بٌ وػخ٠
حالىث بلى بجي بؾغاثُل و٧ان ٚلبهم وؤطلهم ٞبرػ بلُه َالىث بالجىىص وٞحهم صاووص و٧ان نٛحرا ًغعى ٚىم ؤبُه و٧ان
ً٣ظ ٝبالدجاعة ٞال ج٩اص جسُى ٞؿلخه َالىث وؤ٢امه في مها ٝالخغب و٢ض اخخمل الدجاعة في مسالة ٞلما عؤي
حالىث ٢ظٞه بذجاعة لغؤؾه ٞماث وانهؼمذ حىىصه وخهل الىهغ خؿبما هو ال٣غآن في ؾىعة الب٣غة زم ؤن َالىث
ػوج ابيخه لضاووص وحٗله ناخب ؾالخه وواله الخغوب ٩ٞان ُٞه ٟ٦اًت وؤخبه بجي بؾغاثُل ٞامخال بىى َالىث ٚحرة
وخؿضا زم جىفي َالىث ألعبٗحن ؾىت مً مل٨ه.
وإلاا ٢خل بىىه في وٗ٢ت بُجهم وبحن بجى ٞلؿُحن ولي صاووص ٖلُه الؿالم ،مل ٪زلُٟت هللا صاووص ؤبى بٌكا ب٨ؿغ
الهمؼة ابً ٖىبض بىػن حٟٗغ ابً باٖغ بً ؾلخى ١بً ؤًاب بً آصم بً حهغون ابً ٞاعم بً يهىص ابً ٌٗ٣ىب ٖلُه
الؿالم اٖلم ؤهه الً٣ا ٫إلال ٪زلُٟت هللا ؾىي صاووص ٖلُه الؿالم وآصم ٖلُه الهالة والؿالم هظا ٢ى ٫الا٦ثر زم ؤن
صاووص ٖلُه الؿالم هؼٟٖ ٫غون وهى اإلاؿمى بالسلُل آلان ألنها ٢غٍت بجى يهىصا واحخم٘ ؾاًغ ألاؾباٍ ٖضا ؾبِ يهىص
بلى قىؾاث بً َالىن ٞمل٩ىه في ؤعَكلُم و٢ام بإمغه وػٍغ ؤبُه ؤٞحز لهٛغه ٞضاعث الخغب بِىه وبحن صاووص هدى
ٖامحن ختى اٚخاله بٌٗ ٢ىاصه وحاء بغؤؾه بلى صاووص ٣ٞخله به وٟ٦ل طعٍت َالىث ؤخؿً ٟ٦الت ٞباٌٗه حمُ٘
ألاؾباٍ وٚلب حمُ٘ ؤمم الكام وعجب ٖلحهم السغاج زم زغب بالصهم ختى ؤهه يغب الجؼٍت ٖلى ألاعمً بضمك٤
وخلب وهضاه مل ٪ؤهُاُ٦ت وازخِ مضًىت ْحهىن وؾ٨جها ٢ا ٫السٟاجى في قغح الكٟا لم ججخم٘ بجي بؾغاثُل ٖلى
ملٚ ٪حره و٧ان ًدغؽ مدغابه زالزحن ؤل ٠مضعٕ ٢لذ و ٠ُ٦ال و٢ض ٢ا ٫حٗالى " :وقضصها مل٨ه" ٢ى ٫السٟاجى لم
ججخم٘ الر هى ٟٚلت مىه ًٖ مل ٪ابىه ؾلُمان ٖلحهما وٖلى هبِىا مدمض الهالة والؿالم ٣ٞض احخمٗذ ٖلُه ٧ل
ألاؾباٍ ختى الجً والاوـ والُحر وٚحرهما ألن هللا وهب له مل٩ا الًيبػى ألخض مً بٗضه واهما اٞتر٢ذ بىى بؾغاثُل في
والًت ببىه عحٗم وٖؼم صاووص ٖلُه الؿالمٖ/39/لى بىاء مسجض م٩ان ال٣بت التى بها جابىث الٗهض ٞاوحى هللا بلى ًاها٫
هبي ٖلى ٖهضه ال ًبجي وبهما ًبيُه ابىه ٞؿغ صاووص بظل ٪زم ؤهه ؤخصخى بجى اؾغاءثُل ٩ٞاهىا ؤل ٠ؤل ٠وماثت ؤل٠
وهؼلذ ٖلُه ؾىع الؼبىع وؾبِ يهىص ؤػٍض مً ؤعبٗماثت ؤل ٠وٖضتها بالىحي ألهه ؤخهاهم مً ٚحر بطن و٢ام في مل٨ه
وؾىع الؼبىع ججزٖ ٫لُه و٧ان ٌؿبذ باالوجاع واإلاؼؤمحر وٞغى ٖلى ال٨هىىجُت مً ؾبِ الوي الدؿبُذ باإلاؼامحر ؤمام جابىث
الٗهض في ٧ل ؾاٖت وهم ؤزجى ٖكغ ٦هىىجا وٖىض جمام ؤعبٗحن ؾىت مً صولخه ٖهض البىه ؾلُمان وؤوناه بالدؿبُذ وبىاء
بِذ اإلا٣ضؽ زم ٢بٌ وص ًٞببِذ لخم ٦ما ٢ا ٫ابً زلضون ،وهي ٖلى ؤمُا ٫مً بِذ اإلا٣ضؽ.

٢لذ و٢ض ػعها ٢بره بال٣ضؽ مً الجهت الٛغبُت مجها ؾىت ؾب٘ وٖكغًٍ وماًخحن وؤل ٠وٖلُه مكهض ُٖٓم في ٚاًت
٦شاٞت البيُان في َى٩ً ٫اص ً٣و الجى مىه ويغٍده اإلاباعٖ ٥لُه ٢برًت ُٖٓمت م٨خىب ٖلى لخٟها بظهب ٢ضًم هظا
٢بر صاووص الىبي السلُٟت ٧ان ٖلُه الؿالم ُٖٓم اإلال ٪قضًض الباؽ في ٚاًت الغماصة ٦شحر الجهاص في ؾبُل هللا في ٚاًت
مؿغمً الٗباصة له ماثت بمغاة مً بىاث البُىجاث الٗٓام ٦شحر السى ٝمً هللا والخىبت والاؾخٟٛاع الًٟتر ًٖ الدؿبُذ
وبه ًًغب اإلاشل في خؿً الالخان وال٣غاءة و٢ض ؾم٘ عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤبا مىسخى ألاقٗغي ً٣غؤ ال٣غآن
لُال ٣ٞا ٫له مً الٛض ل٣ض ؤُُٖذ مؼماعا مً مؼامغ آ ٫صاووص ٣ٞا ٫له ؤبى مىسخى لى ٖلمذ ؤه ٪حؿمٗجي لخبرجه
جدبحرا.
٢ا ٫قهاب الضًً السٟاجى ٧ان صاووص ٖلُه الؿالم بطا ٢غؤ الؼبىع باأللخان جإحي الىخىف وجمض ؤٖىا٢ها ختى ٢ا٫
وٍ ٠٣له اإلااء الجاعي ،و٢ض ٢ا ٫حٗالى "وسسغها م٘ صاووص الجباٌ ٫ؿبدً والُحر" و٧ان في ابخضاء ؤمغه ًغجؼ ١مً بِذ
اإلاا ٫و٧ان ٦شحرا ما ًدى٨غ للىاؽ وَؿإ ٫مً وحضه هل حٗغ ٝوهما في صاووص ٣ُٞى ٫اإلاؿاو ٫مٗاط هللا وؤي ُٖب في هبي
هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم وٖلى بزىاهه الىِئحن وؾلم ختى جهىعله حبرًل في نىعة اوؿان/40/وحلـ في مىي٘ ٞإحى
صاووص وحلـ بلى حىبه ٞؿاله بإن ٢ا ٫ما ً٣ى ٫الىاؽ في صاووص ٣ٞا ٫حبرًل ما ً٣ىلىن بال زحرا لىال ؤهه ًا٧ل مً بِذ
ما ٫اإلاؿلمحن ٞسك٘ لها واٚخم ألن خؿىاث ألابغاع ؾِئاث اإلا٣غبحن ٗٞىض طل٢ ٪اً ٫اعب ٖلمجى خغٞت
67
ؤِٖل ٞحها ٞإآلن هللا له الخضًض وٖلمه نىٗت الضعٕ ٢ا ٫حٗالى " :وٖلمىاه نىٗت لبىؽ ل٨م لُدهى٨م مً باؾ٨م"
٩ٞان ًيسج الؿابٛاث وٚحرها وٍبُ٘ وَكتري ماوهخه وماوهت ُٖاله وبُىث ألامىا ٫مملىة طهبا وًٞت وٍا٢ىجا وحىهغا
وهدى طلًٟ ٪غ٢هاٖلى اإلاؿا٦حن وٍهغٞها في وحىه الجهاص و٧ان لٗهضه مً ألاهبُاء ًاها ٫اإلاخ٣ضم و٧اص وانٖ ٠لحهم
الؿالم.

الخبر عً ملو هبي هللا ظليمان عليه العَلم
وطل ٪الزىحن وٖكغًٍ ؾىت مً ٖهضه ٓٗٞم مل٨ه وٚلب ألامم ويغب الجؼٍت ٖلى حمُ٘ ملى ٥الكام ٢ا ٫ابً
زلضون٢ ،لذ بل يغبها ٖلى حمُ٘ مً لم ٌؿلم مً ؤهل ألاعى الهه مل ٪الضهُا ٧لها وجهل عؾله مً حً واوـ
ال٢صخى م٩ان في ا٢غب و٢ذ بلى جغي بلى ًُ٢ت الهضهض ونل بلى بلِ٣ـ في ا٢صخى الُمً في ؤ٢غب و٢ذ وبُجها وبحن
ال٣ضؽ هدى قهغًٍ وانهغ الُه اإلالى ٥مً ٧ل باخُت ببىاتهم ختى ٢ا ٫بٌٗ اإلااعزحن ٧ان له ؤعبٗماثت امغؤة خغة
و٢اٚ ٫حره حؿٗماثت واما الجىاعي ٞال حؿإٖ ٫جهم و٧ان ُٞمً ؤهضي له بيذ ٞغٖىن مهغ وقُضث لها الٟٗاعٍذ مكهضا
مً عجاًب الضهُا زم قغٕ في بىاء بِذ اإلا٣ضؽ ألعب٘ ؾىحن مً مل٨ه بٗض ان هضم مضًىت اهُاُ٦ت وبىا مضًىت جضمغ
و٢ض خمل له السكب مل ٪نىع مً لبىان حبل الٗباص وٖضص ٖملت البيُان ؾبٗىن الٟا وهدخه الدجاعة زماهىن ؤل٠
واإلاىاولت ؾبٗىن ؤل/41/ ٠والى٦الء والٗغٞاء ٖلى طل ٪زالزت آال ٝوزالزماثت زم بجى الهُ٩ل وحٗل اعجٟاٖه ماًت طعإ
في َى ٫ؾخحن وٖغيه ٖكغًٍ وحٗل في صاثغه ٧له ؤعو٢ت وٞى٢ها مىاْغ وحٗل بِذ جإبىث الٗهض وؾٟ٣ها بالظهب
ونى٘ ٧ىعبُحن مً زكب مهٟغ بالظهب وال٨غوبُىن في ألانل اإلاالث٨ت اإلا٣غبىن ٖلحهم الؿالم ٞهىٗت هاالء جمازُل
 ِ٣ٞوحٗل للبِذ ؤبىابا مً الهىىبغ وه٣ل ٖلحها جمازُل مً ال٩ىعبُحن ؤًًا وٚكاها ٧لها بالظهب ٞخم بىاء الهُ٩ل
في ؾب٘ ؾىحن وحٗل له بابا مً طهب زم بىا بِخا لؿالخه ا٢امه ٖلى ؤعبٗت نٟى ٝمً الٗمض في ٧ل ن ٠زمؿت
ٖكغ ٖمىصامً الهىىبغ ووي٘ ُٞه ماثتي جغؽ مً الظهب وزالزماثت صو٢ت مً الظهب ونى٘ مىبرا لجلىؾه و٦غاسخى
٦شحرة ٧لها مً الٗاج ملبؿت بالظهب زم بىا ٞى ١هظا البىاء البىت ٞغٖىن وٖمل ؤوُٖت الىداؽ لؿاثغ ما ًدخاج الُه
في البِذ وٖمل مظبذ ال٣غبان مً الظهب وماثضة مً الظهب وزمـ مىابغ ًٖ ًمحن الهُ٩ل وزمؿا ًٖ ٌؿاعه وحمُ٘
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آالتها مً الظهب ومدابغ مً الظهب واخًغ مىعور ؤبُه مً الظهب والًٟت وألاوُٖت الخؿىت ٞإصزلها للبِذ وبٗث
لخابىث الٗهض مً ْحهىن ٢غٍت ؤبُه صاووص؛ ٞىيٗه في البِذ الظي بىاه لهٞ ،دمله عئؾاء ألاؾباٍ وال٨هىىجُت ٖلى
٧ىاهلهم ختى ويٗىه ٖلى ؤحىدت الخمازُل ال٨غوبُحن باإلاسجض ،و٧ان في الخإبىث لىخان مً الدجاعة اللظان نىٗهما
مىسخى ٖىى ألالىاح اإلاى٨ؿغة وخملىا ٖلى جابىث الٗهض ٢بت الغمان وؤُٖتها و٢ام ؾلُمان ؤمام اإلاظبذ ًضٖىا في ًىم
مكهىص واجسظ ُٞه ولُمت لظل ٪طبذ ُٞه ازىحن وٖكغًٍ ؤلٟا مً الب٣غ وزالزا وٖكغًٍ ؤلٟا مً الٛىم زم ناع ً٣غب
ال٣غؤبحن في ٧ل ؾىت زالر مغاث ًظبذ وٍىدغ ما الًدصخى وحمُ٘ ؤوُٖت طل ٪طهب و٧اهذ حباًخه في ٧ل ؾىت ؾخماثت
٢ىُاع وؾخت وؾخىن ٢ىُاعا مً الظهب ٚحر الهضاًا وال٣غابحن بلى بِذ هللا و٧اهذ له ؾ ًٟفي بدغ الهىض ججلب الظهب
والًٟت والُىاُ٢ذ والجىاهغ والبًاج٘ الىِٟؿت والُٟلت والؼعاٞت والُىاوَـ وال٣غوص و٧اهذ له زُى٦ ٫شحرة مغبىَت
ججلب مً مهغوٚحرها جبل ٜال ٠وؾخماثتٞ/42/غؽ مٗضة للجهاص.
٢ا ٫ابً زلضون و٧اهذ له ؤل ٠امغؤة مجها زالزماثت ؾغٍت وججهؼ للدج ٞىافي الخغم وؤ٢ام به ما قاء هللا و٧ان ً٣غب
٧ل ًىم زمؿت آلا ٝبضهت وزمؿت آال ٝب٣غة وٖكغًٍ ؤلٟا قاة زم خملخه الغٍذ بلى الُمً ٞىافي نىٗاء مً ًىمه
و٢ض َلب الهضهض اللخماؽ اإلااء لىيىثه ٩ٞان ما ٢هه ال٣غآن وجؼوج ،بلِ٣ـ وؤمغ الجً ٞبىىا لها ؾُلجى وٚمضان
و٧ان ًؼوعها مغة في الكهغ ًُ٣م ٖىضها زالزا وٖلماء بجى بؾغاءًل ًى٨غون ونىله للدجاػ والُمً وبهما مل ٪الُمً
بمغاؾلت مل٨ت ؾبإ بلِ٣ـ ووٞضث بلُه بهضًت ٢ضعها ماثت وٖكغون ٢ىُاعا مً الظهب وٍىاُ٢ذ وحىهغا وؤنىاٞا مً
الُُب واإلاؿ ٪والٗىبر ٞإحاػها وؤخؿً بلحها واههغٞذ بٗغقها و٢الذ ؤؾلمذ م٘ ؾلُمان هلل عب الٗلمحن وُ٢ل
ػوحها مً طا جب٘ مل ٪همضان ،و٢ض ٖمل في البيُان وٚحره ٦ما مغ العجب العجاب وؤعجب مىه ال٣بت التى بىاها ٖلى
الصسغة ً٣اَ ٫ىلها للؿماء ازىا ٖكغ مُال بىتها الٟٗاعٍذ و٧اهذ ؤو ٫الجهاع حٗمل الًل ٖلى مضًىت الغملت وبُجهما
مؿحرة ًىم وحٗمل الٓل ٖلى مضًىت ٖمغاؽ بالٗصخي وبُجهما مؿحرة ًىم ؤًًا وفي ؤٖالها ًا٢ىجت حٛؼ ٫اليؿاء ٖلى
يىئها في ال٣ضؽ وما خىله وإلاا زغب بسخىهغ ال٣بت عٗٞذ جل ٪الُا٢ىجت وإلاا ٢ا٦ ٫ما في ال٣غآن عب اٟٚغ لى وهب لى
مل٩ا الًيبػى ألخض مً بٗضي ٢ا ٫الدجاج بً ًىؾ٧ ٠ان ؾلُمان خؿىصا ٢لذ وهظه اخضي ٟ٦غٍاث الدجاج ألن
ألاهبُاء مٗهىمىن مً الهٛاًغ ًٞال ًٖ ال٨باًغ ٢ا ٫الٗلماء ونضوع طل ٪مىه ٖلُه الؿالم ٖلى َغٍ ٤الك٨غ هلل
والخدضر بىٗمه وال باؽ ؤن ًُلب ؤلاوؿان مً عبه مؼٍت ًسو بها ومٗاط هللا ؤن ًسُغ بباله ما عماه به الدجاج و٢ض
٢ا ٫ؤٖٓم مً طل ٪ل٢ ً٨ا ٫الىوكغَسخى في مُٗاعه ؤن زبذ ٖىه ؤن هبي هللا ؾلُمان ٧ان في ٚاًت الؼهض ًُٗم ؤحىاصه
مً ٧ل حيـ الضمغم ٪وهى زالو الخىُت والٟالىطج والضحاج اإلاكىي وٚحر طل ٪مً َُباث الغػ ١وال ًا٧ل هى الا
زبز الكٗحر وحغَل الِٗل وعبما ًجىٕ إلن الجىٕ خلُت ألاهبُاء ومً ا٢خٟاهم مً ألاولُاء ٖ/43/لى ؤن الجٟان التى
٧الجىابى وال٣ضوع الغاؾُت ال جٟتر مً الُبش وٖحن الىداؽ حؿُل ٦ما ٌؿُل اإلااء لٗمل ال٣ضوع وهدىها وؤبٗض هللا
الحهىص٧ ،ل البٗض مً عخمخه بؿبب ٢ىلهم ؤهه ؾاخغ ومٗاط هللا ؤن ًخه ٠بظل ٪واهٓغ الخٟاؾحر في ؾىعة الب٣غة بٗضه
و٧ان ولى ٖلى يىاحى ال٣ضؽ ًغبٗإ بً ٢باٍ مً ؾبِ ؤ٢غؤًم و٧ان حباعا ٗٞى٢ب بالىحي ٖلى لؿان زُاع الىبي في
جىلُخه ٞإعاص ٢خله ٞهغب بلى مهغ ٞؼوحه ٞغٖىن ابيخه ٞىلضث له ابىه ٢باٍ وؤ٢ام بمهغ و ٌُ٢ؾلُمان الزيخحن
وزمؿحن ؾىت مً مل٨ه ألعبٗحن وصٖ ًٞىض ؤبُه ٢لذ ػعها ٢بره ؾىت ؾب٘ ٖكغ وماثخحن وؤل ٠ؤؾٟل اإلاسجض ال٣صخى
وػعها ؤًًا ٢بر آزغ ًيؿب له ؤؾٟل طل ٪م٣ابل إلاكهض مغٍم ٖلحها الؿالم وبُجهما الىاصي و٦الهما بُٗض مً يغٍذ ؤبُه
ٖلحهما الؿالم ٣ٞى ٫ابً زلضون ٖىض ؤبُه ًسالٟه الخىاجغ.
جىبيه ٢ض ٖلمذ ممامغان بجي بؾغاثُل ؤنل بالص آبائهم ٌٗ٣ىب واسخا ١وببغاهُم هي ألاعى اإلا٣ضؾت التي هي
الكام ،وؤن مىسخى إلاا ؤعؾل مً الىاص اإلا٣ضؽ بالُىع ،بهما ؤعؾل بلى ٞغٖىن لحرؾلهم مٗه بلى ؤعى آبائهم ولُى٣اطهم
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اإلاٟؿغون :اإلاغاص ببىى بؾغاثُل وانا بىتى خحرة ختى عؤًذ في قُش ؤلاؾالم البًُاوي ،في ؾىعة اإلااثضة ؤن بعر
بجي بؾغاثُل لها ؤًام ؾلُمان ٖلُه الؿالم ،ؤو ٦الما هظا مٗىاه ألن ؤهل مهغ إلاا ٚؼي عحالهم ،ولىا ٖلحهم صلى٦ت
العجىػ مً بُىجاث مل٨هم ٦ما مغ وٍإحى.

الخبر عً ملو سحبعم بً ظليمان عليه العَلم
بغاء وخاء مهملخحن مًمىمخحن وباء ؾا٦ىت وٖحن مًمىمت ٣ٞام بإمغ ؤبُه وػاص في ٖماعة بِذ لخم وٚؼة ونىعة
واثلت ،واقخض ٖلى بجي بؾغاثُل وؤزظ ٞحهم بغؤي الاخضار ٨ٞثرث الًغاثب ٞى٣مىا ٖلُه وحاءهم ًغبٗام بً ٢باٍ
ٞباٌٗىه ٧لهم ٖضا ؾبِ يهىص وبيُامحن وجؼاخٟىا للخغب زم نالر بُجهم ؤهبُائهم؛ ٞهاع مل ٪بجى صاووص ٖلى ؾبُى
يهىص وبيُامحن في ال٣ضؽ ،وٖؿ٣الن وٚؼة والغملت وخلب وصمك ٤وخمو وخماة والدجاػ ومل ٪ألاؾباٍ الٗكغة
بىىاحى هابلـ وٞلؿُحن زم هؼلىا قىمغون وهي الؿامغة في الىاخُت الكغُ٢ت الكمالُت الكغُ٢ت مً الكام ،مما ًلي
الٟغاث والجؼٍغة واجسظوها ٦غسخى مل٨هم وا٢امىا ٖلى هظا الاٞترا ١بلى ؤن اه٣غى مل٨هم ٦ما ًإحى زم ماث عحبٗم
لؿب٘ ٖكغة ؾىت مً مل٨ه ،وولي بٗضه ٖلى ّ
الؿبُحن اإلاظ٧ىعًٍ ،ابىه ّ
ؤُٞا بٟخذ الٟاء وقض الُاء ،و٧ان ٖلى ؾحرة ؤبُه
ُ
و٧ان ٖابض نىم و٧اهذ ؤًامه ٧لها خغب مً٘/45/غبٗام وهل ٪لشالر ؾىحن ،زم ولي ابىه ؤؾا بًم الهمؼة ،و٧ان نالخا
ٖلى ؾحرة حضه صاووص ،وحٗىصث ألاهبُاء في بجي بؾغاثُل في ؤًامه ،وهلً ٪غبٗام لٗإمحن مً مل٨ه ٢خله ٌٗكا بً اخُا
٦ما ًإحي ،وزغج ٖلُه وعػح مل ٪ال٩ىقغ في ال ٠ال ٠م٣اجل ٞهؼمه ؤؾا وؤزسً ُٞه ،وفي ؤًامه بىِذ ؾامغة وماث
الخضي واعبٗحن مً مل٨ه زى ولي ابىه يهىقاٍ ،و٧ان ٖلى ؾحرة ؤبُه ونالر ؤهل الؿامغة واؾدبا ٙالٗمال٣ت ،وؤصوم.
و٧ان ٖلى ٖهضه مً ألاهبُاء بلُاؽ بً قغٍا ،١والِؿ٘ بً قاٞاث واثلُا ومىدُا وٖبىصًا ،زم ماث وولي ابىه يهىعام
ٞإو ٘٢باصوم إلاا اهخً٣ىا ٖلُه ،ويغب ماثخا قاة حؼٍت ٖلى بجى مىصاب ٧ل ؾىت ،وماث وصٖ ًٞىض ّ
حضه صاووص ،وولى
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ابىه اخؼٍاهىا ٞب٣ي ؾىت واخضة ولٗهضه مً ألاهبُاء ٖامىم ومىدا ،زم ولُذ امه ٖشلُا بيذ ٖمغي واؾخعجلذ مل٨ها
٣ٞخلذ بىى صاووص ٧لهم ،وؤٟٚلذ عيُٗا مً ولض ؤزؼٍاهى اإلاخ٣ضم اؾمه ًىصاؽ ازٟخه ٖمخه ًىقُ٘ وػوحها ًىهاطإ
ال٩ىهً ألآٖم وإلاا ه٣مىا الحهىص ،بؿحرتها احخمٗىا بلى ًىهاطإ ٞازغحه لهم ٞباٌٗىا له و٢خلىا حضجه ٖشلُا ومً
مٗهالؿب٘ ؾىحن مً مل٨ها ،وإلاا ٦بر ؤعاص ٖباصة ألانىامٞ ،مىٗه ػ٦غٍاء ٖلُه الؿالم ٣ٞخله ،وفي ؤًامه ٢بٌ هبي هللا
الِؿ٘ ،وألعبٗحن مً مل٨ه ٢خلىه وػعاءه ،وولىا م٩اهه ابىه امهُاهىا زم ؤهه ٢خل الىػعاء ٧لهم بإبُه وػخ ٠بلى ؤصوم،
٣ٞخل مجهم هدى الٗكغًٍ ؤل ،٠زم ػخ ٠بلُه مل ٪ألاؾباٍ الٗكغة ٞهؼمه وخهل في ؤؾغه وؾاع بلى ال٣ضؽ
ٞدانغها ،وهضم مً ؾىعها وٚىم السؼاثً ،وما في بِذ الهُ٩ل مً ألامىا ،٫وعح٘ بلى الؿامغةٞ ،إَل ٤مهُاهىا
مل ٪ال٣ضؽٞ ،غح٘ بلى ٢ىمه وعم نضعه ،و٢خل الؿب٘ وٖكغًٍ مً مل٨ه ولٗهضه مً ألاهبُاء ًىقان وهاخىم زم ولي
ابىه ٚغٍاهى لسمـ مً مل٨ه٧ ،ان ابخضاء وي٘ ؾجى ال٨بـ الظي هى مكغ بٗض ؤعب٘ جؼٍض ًىما ٖلى اإلاايُت خؿاب عب٘
ًىم في ٧ل ؾىت الظي ا٢خًاه خؿاب ؾحر الكمـ ٖىضهم وفي ؤًامه ملٖ ٪لى بابل وؾىىؽ ولٗهضه مل٪
ؤًًاٖ/46/لى الُىهان مل٨هم ألاو ٫وإلخضي وزمؿحن مل ٪بسخىهغ ألاو ٫ولٗهضه مل ٪ألاو ٫مً الغوم ،اإلاٗضوؾغ،
وَؿمى ؤًًا ٞغوؾً ولٗهضه مً ألاهبُاء يهىق٘ وٖىػٍا وؤمىم وقُٗا وٍىوـ بً متى ،واهتهذ ٖؿا٦غه بلى زالزماثت
ؤل ٠وؤنابه البرم بضٖاء ال٩ىهً ،إلاا ؤعاص ؤن ًسال ٠ؾىت الخىعاة في اؾخٗما ٫البسىع ،وهى مدغم ٖلى ؾبِ الوي،
وماث لشالر وزمؿحن مً مل٨ه ،وولي ابىه ًاصام ،و٧ان نالخا.
وٖلى ٖهضه مً ألاهبُاء ًىصًل وٖىٞل زم هل ٪لؿذ ٖكغة مً مل٨ه وولي ابىه ؤخاػ ٞسال ٠الؿىت وٖبض بىى
بؾغاثُل ،ألاوزان في ؤًامه ،وخاعب ألاعمً ،واؾدباخهم بضمك ،٤وعح٘ زم خاعبهم زاهُتٞ ،هؼمىه و٢خلىا مً الحهىص،
ماثت وٖكغًٍ ؤلٟا ،وؤؾغوا ؤحاػ ،وفي ؤًامه اه٣غى مل ٪اإلااصٌـ ٖلى ًض ٦حرف آلاحي ط٦غه ،وٖلى ٖهضه ازخِ
عوملل مضًىت عومت ،وبٗض مىجه ولي ابىه خؼُ٢اهٖ ُ٘٣ٞ ،باصة ألاوزان وؾاع بؿحرة ّ
حضه صاووص ،ولم ً ً٨في بجى يهىص
مشله ،وفي ؤًامه ؾاع ؾلمِكاع مل ٪الجؼٍغة واإلاىنل ،بلى ؤؾباٍ الؿامغةًٞ ،غب ٖلحهم الجؼٍت وػخ ٠بلُه سساعٍب
بٗض ٞخده ؾامغةٞ ،دانغه ٞهالخه خؼُٞا هى بشالزماًت ٢ىُاع ًٞت وزالزحن طهبا ،ؤزغج ٞحها ما ٧ان في هُ٩ل،
وبُىث ألامىا ،٫ختى ٢كغ الظهب مً ؤبىاب اإلاسجض ،وص ٘ٞله طل ٪وعح٘ ٖىه زم ٞؿض ما بُجهما وػخ ٠الُه
سساعٍب ؤًًا زاهُا وخانغه ،وؤبى مً ٢بى ٫الهلر.
و٢ا ٫مً الظي زلهه بالهه مً ًضي ختى ًسله٨م باله٨م؛ ٞساٞىا مىه وٞؼٖىا بلى الىبي قُٗاء في الضٖاء،
ٞإمجهم مىه وصٖا ٖلُه ٞى ٘٢الُاٖىن بٗؿ٨غه ،زم جىاٖ ٘٢ؿ٨غه م٘ ٖؿ٨غ ؾلُمان ،بال ٖؿغ ما مل ٪ؤطعبُجان الظي
ؤحى به مٗىهت له بٌٗ اللُالىٞ ،ماث مجهم ماثت ؤل ٠وزماهىن ؤلٞ ،٠هاع ما مٗهما ٚىُمت لبجي بؾغاثُل ،وعح٘
سساعٍب بلى اإلاىنل٣ٞ ،خال ابىاه وهغبا بلى ال٣ضؽ ،زم ماث خؼُٞاه لدؿ٘ وٖكغًٍ مً مل٨ه ،وولي ابىه ميكا ،و٧ان
ٖانُا ٢بُذ الؿحرة ،وؤه٨غ ٖلُه قُٗا الىبي ٣ٞخله وكغا باإلايكاع ،و٢خل حماٖت مً ّ
الهالخحن مٗه ،وفي ؤًامه مل٪
سساعٍب الهٛحر.

ّ
وؾماها باؾمه ،وفي الخاصًت
وفي ؤًامه بىِذ بغهُُت بىاها عووـ/47/اإلال ،٪وهي التي حضصها ٢ؿُىُحن،
والسمؿحن ػخ ٠سساعٍب ألانٛغ مل ٪اإلاىنل بلى ال٣ضؽ ٞدانغها زالر ؾىحن ،واٞخخدها في الؿىت الغابٗت،
واؾدباخها ٢خال وؾبُا وؤؾغ ميكا وسجىه زم ٖاص ،إلال٨ه وماث لسمـ وزمؿحن مً مل٨ه وولي بٗضه ابىه ؤمىن،
وبٗضه ابىه ًىقُا ٞإخؿً الؿحرة وهضم ألاوزان ،و٢خل ٦هىت ألانىام ولٗهضه مً ألاهبُاء ؾ٣ىُٞا و٧لضي امغؤة قالىم
وهاخىم وؤعمُاء بً الخُاؽ ؾبِ هاعون ،وؤزبرهم بالجالء بلى بابل ؾبٗحن ؾىتٞ ،إزظ ًىقُا ٢بت الغومان وجابىث
الٗهضٞ ،إَبٖ ٤لحهما في مٛاعةٞ ،لم ٌٗغ ٝم٩انهما بلى آلان ،وفي ؤًامه مل٨ذ اإلاجىؽ ،بابل وملٞ ٪غٖىن الاٖغج مهغ
و٢خل ًىقُا في مٗغ٦ت بؿهم ؤنابه لشيخحن وزالزحن مً مل٨ه وولي ابىه ًىءاف ٞإؾاء الؿحرة وُٖل ؤخ٩ام الخىعاة ؛
ٞؼخ ٠بلُه ٞغٖىن ألاٖغجٞ ،إؾغه وماث بمهغ ؛ ًٞغب ٖلى ٢ىمه السغاج ماثت ٢ىُاع ًٞت وٖكغة طهب ،وولي
ؤزاه ؤلُاُٞم ،و٧ان ٖانُا ٧اٞغا ،وماث ببابل ً
ؤؾحرا بإًضي ال٨ؿغاهُحن ،وولي بسخىهغ م٩اهه ابىه جدخُىا ،زم ػخ٠
الُه وؤؾغه م٘ ؤمه وؤهل صولخه في هدى ٖكغة آال ،ٝوؤشسهه بلى بابل وؤزظ ألاواوى التي نىٗها ؾلُمان للمسجض،
وزؼاثً ألامىا ٫ولم ًتر ٥بال٣ضؽ بال ال٣ٟغاء والًٟٗاء وب٣ي ًدخُىا ؾبٗا وزالزحن ؾىت و٧ان في الؿبي صاهُا ٫وزاهُا
وٖؼعٍاع وؾُهاًُل وولى م٩اهه مخيُا ٖمه زم نضُ٢ا وهى آزغ ملى ٥آ ٫صاووص و٧ان مخيُا ٖانُا ،و٢ض ٧ان بسخىهغ
ؤَا ٫خهاعه ٖلى ال٣ضؽ ،ختى بىا مضها للخهاعٞ ،لما َا ٫الخهاع زغحىا هاعبحن بلى ّ
الصخغاء ،وجبٗتهم الٗؿا٦غ
مً ال٨ؿغاهُحنٞ ،إؾغوا مً لخ٣ىا ٖلُه ،ولخٞ ٤ل مجهم بالدجاػٞ ،إ٢امىا م٘ الٗغب ،و٧ان مً ألاهبُاء ًىمئظ ؤعمُا
وحُٟىن وباعور ،وبٗث بسخىهغ ٢اثضه ػعاطون بلى ال٣ضؽ ،و٧اهذ حؿمى ؤعقلُم ٞسغبها وزغب الهُ٩ل ،و٦ؿغ الٗمض
الهٟغ التي ٖملها ؾلُمان و٦ؿغ نغح الؼحاج ؤًًا وٚحر ٧ل ما بها مً مٗالم الضًً وؾبا ال٩ىهً ماعٍا والخبر ٞيكا
وزضمت الهُ٩ل وب٣ي نغُ٢ا مدبىؾا بلى ؤن ؤَل٣ه بغطا و٢اثض بهمً مل ٪الٟغؽ ،خحن ٚلب ٖلى بابل وونله واُٗ٢ه
وهغب/48/بىى بؾغاثُل بلى مهغ ٞإحاعهم ٞغٖىن الاٖغج ٞؿاع بلُه بسخىهغ ٣ٞخله ومل ٪مهغ وٞخذ مً اإلاٛغب
مضاثً واخخمل ؤعمُاء الىبيء وحضه في سجً مغُٞا و٦ظا صهُا ٫مً ؤهبُائهم وولى نىبُا مً ؤحاع ٖلى مً ب٣ى مً يهىص
ال٣ضؽ ٞإحى بؾماُٖل مً بِذ اإلال٣ٞ ٪خل نضاًا وال٨ؿغاهُحن مٗه وهغب بلى مهغ وفي مهغ جيبإ ؤعمُاء وؤزبر ؤهل
مهغ باؾدُالء بسخىهغ ٖلحهما وؤما خؼُ٢ل ٣ٞخله الحهىص في الؿبحى واٞتر٢ذ حالُت بجي بؾغاثُل في ٧ل هاخُت بلى ؤن
عصهم ملى ٥الٟغؽ ٗٞمغوه وبىىا مسجضه وعح٘ ٞحهم اإلال ٪بلى ٞخىت َُُل الاجُت وهي ؤٖٓم مً هاطه وبها اه٣غى
مل٨هم ٢لذ وؾبب هظه الٟخىت ببجي بؾغاثُل ؤهه إلاا ٦ثرث حغاثمهم ؤوحى هللا بلى ؤعمُا ؤن ًظ٦غهم ٣ٞام ٞحهم زُُبا
ٞىًٖهم وإلاالم ًمخشلىا ؤوحى هللا ؤوى مهل٨هم بُاٞث وٍاٞث هم ؤهل بابل ألنهم ؤوالص ًاٞث بً هىح وإلاا ؾم٘ طل ٪خؼن
ّ
وعمى التراب ٖلى عؤؾه ٞاوخجى هللا بلُه ؤوى ال نهل٨هم بال ٖلى ًضٟٞ ٥غح و٢ا ٫بوي ال ؤعضخى بهال٢ ٥ىمى ؤبضا زم بٗث
طل ٪زالزحن ؾىت ٞلم ًؼصاصوا بال َُٛاها ٞؿلِ هللا ٖلحهم بسخىهغ ٢ا ٫الكُش الخؿً الُىسخي في خاقِخه ٖلى ال٨بري
ٞسغج بسخىهغ مً بابل في ؾخماثت عاًت و٢ض بٗث هللا بلى اعمُاء مل٩ا في ؾىعة اوؿان مً بجي بؾغاثُل ٞجلـ بحن
ّ
ًضًه ٣ٞا ٫ؤجِخ ٪اؾخٟخُ ٪في ؤهل عخم ونلذ ؤعخامهم وؤخؿيذ بلحهم ٚاًت الاخؿان والًؼٍضهم طل ٪بال سسُا
٣ٞا ٫له ؤعمُاء ؤخؿً مٗهم وؤبكغ بسحر ٞاههغٖ ٝىه زم حاء بلُه بٗض ؤًام في نىعة طل ٪الغحل ٣ٞا ٫له مً ؤهذ
٣ٞا ٫له ؤها الظي اؾخٟخِخ ٪في ؤهلى وعخمي ٣ٞا ٫له اعمُاء ؤما َهغث ؤزال٢هم بٗض ٣ٞا ٫له ؤعح٘ وؤخؿً الحهم
ٞلٗله ًهلر هللا خالهم ٞاههغٖ ٝىه ؤًاما و٢ض هؼ ٫بسخىهغ بجىىصه خى ٫ال٣ضؽ ٧الجغاص و٢ض ٞؼٕ بىى بؾغاثُل
ٞجاءه طل ٪الغحل وهى اإلال ٪زالشت ٣ٞا ٫له ؤها الظي ؤجِخ ٪في ؤهلى وعخمى مغجحن ٣ٞا ٫له ؤعمُاء الم ًان لهم ؤن
ًخىبىا مً الظي هم ُٞه ٣ٞا ٫له ًا هبي هللا ٧ل شخيء ٦خب انبر ٖلُه ٢بل الُىم والُىم/49/عؤًتهم ٖلى ٖمل الًغياه
هللا وعؾىله ٣ٞا ٫له ؤعمُاء ٖلى ؤي ٖمل عؤًتهم ٢اٖ ٫لى ٧ل ُٖٓم مً سسِ هللا ًٛٞبذ هلل وؤجِخ ٪وؤها ؤؾإل٪
باهلل الظي بٗش ٪بالخ ٤بال ما صٖىث ٖلحهم ٞحهل٨هم ٣ٞا ٫ؤعمُاء ًا مال ٪الؿمىاث وألاعى ؤن ٧اهىا ٖلى خٞ ٤اب٣حهم

وؤن ٧اهىا ٖلى ٖمل الجغياه ٞإهل٨هم ٞلما زغحذ هظه ال٩لمت مً ؤعمُاء ؤعؾل هللا ناٖ٣ت لبِذ اإلا٣ضؽ ٞالتهب
م٩ان ال٣غبان وزؿ ٠بؿبٗت ؤبىاب مً ؤبىابها ٞلما عؤي طل ٪ؤعمُاء ناح وق ٤زُابه و٢اً ٫ا عب اًً مُٗاص ٥الظي
وٖضججى ٞىىصي ؤهه لم ًهبهم ما ؤنابهم ألابٟخُا ٥وصٖاثٗٞ ٪لم ؤنها ٞخُاه وؤن طل ٪الؿاثل عؾى ٫هللا الُه ٞسغج
بىٟؿه وصزل بسخىهغ ال٣ضؽ وزغبه و٢خل وؤمغ حىىصه ؤن ًمآل ٧ل واخض جغؾه جغابا وٍ٣ظٞه في بِذ اإلا٣ضؽ ختى
مآله جغابا وؤمغ بجم٘ بجي بؾغاثُل ٞجم٘ بلُه نٛحرهم و٦بحرهم ٞازخاع مجهم ؤلٚ ٠الم و٢ؿمهم ٖلى اإلالى ٥الظًً
٧اهىا مٗه ٞإناب ٧ل واخض مجهم ؤعبٗت ؤٚىمت ٩ٞان طل ٪الٛلمان صاهُا ٫وخىاهُا وٞغ ١بجي بؾغاثُل زالر ٞغ ١زلشا
٢خلهم وزلشا ؾباهم وزلشا ؤب٣اهم٦،الم الخاقُت اإلاظ٧ىعة.

الخبر عً بخخىصش
٢ا ٫الكُش الخسخي الُىسخي ،في خاقِخه ٖلى الكُش الؿىىسخى ل٨براه اإلاخ٣ضمت الظ٧ي بسخىهغ بًم الباء وؾ٩ىن
الساء اإلاعجمت وههغ بٟخذ الىىن وقض الهاص اإلاهملت اإلاًاٞت وبسذ مًا ٝبلى ههغ وفي ال٣امىؽ بسذ مٗىاه ابً
وههغ اؾم نىم وحض ٖىضه وال ٌٗغ ٝله ؤب ،م٘٣ٞ ،ىله بسذ مًا ٝبلى ههغ الهىاب الٗ٨ـ ٧ان ٢اٖضة العجم،
بياٞت اإلاًا ٝبلُه للمًا ٝهو ٖلُه ٦شحر ٧ال٣ؿُالوى في ؾىعة الب٣غة والكُش زالض في جىيُده في باب الىضا
وهىْ/50/اهغ و٢ا ٫ابً زلضونُ٢ ،ل ؤن بسخىهغ مً ٖ٣ب سساعٍب وُ٢ل مً وؿل ؤقىعبً ؾام ؤنٟهُمً ما بحن
ألاهىاػ والغوم ٚغبى صحلت ؤًام بهمً مً ملى ٥الٟغؽ ،و٢ا ٫ناخب اللباب ولضجه ؤمه في ؤنل هسلت وهم ً٣ىلىن
هجىزذ وٖىض ٖلماء الحهىص ،ؤن ابً هبىػعاص مً ال٨ؿضاهُحن ،مً ولض هاخىع بً ءاػع ادى ببغاهُمٖ ،لُه الؿالم و٧اهىا
ملى٥
ؤٖٓم
مً
وهى
بابل
ملى٥
الٗالم ولم ًىن ٠هللا حٗالى خض بالباؽ الكضًض ؾىي بسخىهغ وحىىصه ٣ٞا ٫في ؾىعة ؤلاؾغاء ٞ" :اطا حاء وٖض
ؤوالهما بٗشىا ٖلُ٨م ٖباصا لىا ؤولى بإؽ قضًض" و٢ى ٫الجاللحن .و٢ض ؤٞؿضوا في ألاولى ب٣خل ػ٦غٍاء ٖلُه الؿالم؛
ٞبٗث هللا ٖلحهم حالىث وحىىصه ٣ٞخلىهم وؾبىا ؤوالصهم وزغبىا بِذ اإلا٣ضؽٚ ،حر صخُذ ّ
ألن حالىث مخ٣ضم ب٨شحر،
و٢خله صاووص ٖلُه الؿالم ،مً حىض َالىث ٦ما مغ وانهؼمذ حىىصه ٦ما في ال٣غآن ً ٠ُ٨ٞم ً٨ؾبي حالىث لبجي
بؾغاثُل وهى م٣خى ٫وحىضه مهؼوم وبن ٧ان حالىث له ٖلحهم ٚلب ٢بل ملَ ٪الىث ولظا ٢الى الِكما ٫الىبي ومالىا
الا ه٣اجل في ؾبُل هللا و٢ض ازغحىا مً صًاعها وابىاثىا ؤي بؿبحهم و٢خلهم ٗٞل طل ٪بهم ٢ىم حالىث ٦ما في الجاللحن
ٞهى صخُذ ،بال ؤن ػ٦غٍاء ٖلُه الؿالم مخازغ ًٖ طل٦ ٪شحر ٦ما ال ًسٟي و٦ظا ٢ىله وزغبىا بِذ اإلا٣ضؽ ٞهى ٚحر
ّ
صخُذ ؤًًا ألن بِذ اإلا٣ضؽ بهما بىاها ؾلُمان ٖلُه الؿالم ،بٗض ملَ ٪الىث وصاووص و بٗض ٢خل حالىث بىدى
زمـ وزماهىن ؾىت وبهما الظي زغب بِذ اإلا٣ضؽ بسخىهغ وحالىث ٢بله بإػٍض مً زمؿماثت ؾىت ب٨شحر ٠ُ٨ٞ
ًم ً٨حؿلُِ حالىث ٖلحهم بؿبب ٢خل ػ٦غٍاء وحؿلُِ بسخىهغ بؿبب ٢خلهم ابىه ًخي وخ٩ى هللا حٗلى ًٖ ٖؼٍغ ٢ىله
" :ؤوى ًخي هاطه هللا بٗض مىتها" 74بٗض ٢ىله "ؤو ٧الظي مغ ٖلى ٢غٍت وهي زاوٍت ٖلى ٖغوقها" 75وُ٢ل هى مً الىماعصة.
٦ما لضاهغ ماعر الٟغؽ وه٣ل ٖلماء الحهىص مً ٦خاب صاهُا ٫وؤعمُاء ٖلحهما الؿالم واهه مً وؿل ٧اؾغ بً هاخىع
٦ما مغ وهم ملى ٥بابل وَٗغٞىن بال٨ؿضاهُحن بال ؤنهم لِؿىا مً ًاٞث بل مً ؾام ابً هىح ومً ملى ٥بابل هاعوث
وماعوث بل لبًٗهم بنهم مً ولض ٧اؾض وَكهض لهظا ٢غاءة ٦ؿغ الالم في ٢ىله حٗالى "وما ؤهؼٖ/52/٫لى اإلال٨حن ببابل
هاعوث وماعوث" 76و٢ض زغب بسخىهغ مهغ وٚلب ٧ل ألامم وبٞغٍُ٣ت والؿىصان وٚحرهم وٚؼ الٗغب وصوزهم وؤمغ
بد ٟٔمٗض بً ٖضهان ؤزبر به ٖلى لؿان بٌٗ ألاهبُاء و٧اهذ مضة صولخه زمؿا وؤعبٗحن ؾىت زم ابىه ؤوٍل زالزا
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وٖكغون زم خاٞضه بلخىهغ زالر ؾىحن وؾبب هال٦هم واهُ٣إ مل٨هم ؤن الخاٞض اإلاظ٧ىع إلاا هؼم ٖامله صاعٍىىف
الضًلمى و٦برف الٟغسخى ٖمل نيُٗا ببابل لؿغوعه بالىهغ وؾ٣اهم السمغ في ؤواوى ال٣ضؽ التى اخخملها حضه مً
حملت مخإ الهُ٩ل واإلاضًىت ٖلى ؾبٗحن ؤل ٠عجلت ؤي ٢غٍُت ٞغؤي في مهغحاهه طلً ٪ضا زغحذ مً الخاثِ ب٨خابت
٧لماث ٖبراهُت ؤخصخى وػها هٟغٞاعجإ هى والخايغون وٞغ ٙبلى صاهُا ٫في جٟؿحرها وفي حملت الؿبي وهى مً ؤٖ٣اب
خؼُٞل و٧ان زلٟا مً صاهُا ٫ألا٦بر ٣ٞا ٫هاطه ال٩لماث جىطي بؼوا ٫مل ٪٨ومٗىاها ؤن هللا ؤخها مضة مل ٪٨ووػن
ؤٖمالٞ ٪ىٟض ً٢ائه ٣ٞ ٪ُٞخل في جل ٪اللُلت وُ٢ل ؤن بسخىهغ واله بهمً ٖلى بابل ٞمل٨ها وولى ابىه وابً ابىه إلاا
بلٛه مً ؾىء ؾحرجه وولى صاعٍىف زم ٖؼله وولى ٦حرف زم اؾخ٣ل باإلال ٪ولٗلماء الحهىص ؤن بلخىهغ مل ٪بابل
وال٨ؿضاهُحن وصاعٍىف مل ٪ماصي و٦حرف ملٞ ٪اعؽ ٧اها في َاٖخه واهخٖ ٔ٣لُه وػخ ٠الحهم ٞهؼمهم زم اٚخاله
زاصمه ولخ ٤بضاعٍىف و٦حرف وطهبا بلى بابل ٛٞلبا ال٨ؿضاهُحن ٖلحها وازخهغ صاعٍىف و٢ىمه ماصي وهم الضًلم ببابل
وهىاخحها وازخو ٦حرف و٢ىمه ٞاعؽ ؾباًغ ألاٖما٢ ،٫لذ وال ًبٗض ؤن ٢خله ٧ان بٗض الغئٍا ٖلى هظا ال٣ى ٫الظي
لٗلماء الحهىص وهللا اٖلم بُٛبهٖ،ماعة بِذ اإلا٣ضؽ ٧ان ٦حرف وهى ٌؿخاؾب بً لهغاؾب حض بهمً و٧ان ٖامال ٖلى
خىػؾخان مً ٢بل ٧ى ٢اوؽ و٧ى زؿغ ولهغاؾب مً بٗضهما ٞتزوج ؤبىه ازكىاعف مً ؾبي بجي بؾغاثُل قترابيذ
حاوٍل ازذ مغصزاي مً الغياٖت وهى مً اهبُائهم ٞىلضث له ٦حرف هظا ٞدٓىه مغصزاي ول٣ىه صًً الحهىصًت ولؼم
الىبي خبؿا وٖؼعٍاء ومِكاًل وولى صاهُا ٫اخ٩ام صولخه وحٗل له ؤمغه و٧ان هظع ؤهه ان جم له اإلال/52/٪عص بجي
بؾغاثُل بلى ال٣ضؽ و٧ان ؤعمُا مً ؾبِ الوي احى و٢ىمه بالهالٖ ٥لى ًض بسخىهغ ٞدبؿىه و٧ان ً٣ى ٫ؤنهم ًغحٗىن
بٗض ؾبٗحن ؾىت مضة مل ٪بسخىهغ وابىه وخاٞضه وؤزبر قُٗاء ؤنهم ًغحٗىن ٖلى ًض ٦حرف ولم ً ً٨مىحىصا خُيئظ.
وإلاا هل ٪صاعا واهٟغص ٦حرف باإلالٖ ٪لى ٞاعؽ وماصي وبابل وال٨ؿضاهُحن وفي هبظه ؤمغ مغصزاي ؤن ًسغج بالؿبي
والضزاًغ والاهُت بلى ال٣ضؽ وٍبيُه ُٞلبه بها و٦الء ألاهبُاء ؤن ًغحٗىن مٗه ٞإبى اٚخباَا بم٩انهم ٖىضه ٞغحٗىا في
ازىحن وؤعبٗحن ؤل ٠وٖلحهم ػعٞاًُل مجهم وحغص لهم ٖؼٍغ الخىعاة وهى مً ٖ٣ب ؤٌكىٕ بً ٞىجام بً الٗاػع بً هاعون
و٧ان مً خٟٓخه ٞاٞخدىىا به و٢الىا ؤهه ابً هللا وعص ٦حرف ألاواوي و٧اهذ زمؿت آال ٝواعبٗماثت ًٞت وطهب زم بنهم
نىٗىا بؿغاًت ؤؾباٍ الؿامغة بلى ؤن اهً٣ذ الشمان ٖكغة ؾىت التي مل٨ها بسخىهغ ٢بل زغابه ال٣ضؽ ٦إنها بُ٣ذ
مً الؿبٗحن زم ٖمغوا بِذ اإلا٣ضؽ ٖلى خضوصها زم جغاحٗىا وماث ػعٞاًُل ٞباٌٗىا بهكُاف وماث ٖؼٍغ وزلٟه
قمٗىن مً وؿل ٞاعو ١مً ؾبِ الوي و٧ان ٦حرف ًبٗث لهم ٧ل ؾىت ما ًدخاحىن بلُه مً خىُت وػٍذ وب٣غ وٚىم
وزمغ لسضمت البىاء وحغي ملى ٥الٟغؽ بٗضه ٖلى ؾيخه بال ٢لُال في ؤًام ازكغٍىف ٧ان وػٍغه هامان مً الٗمال٣ت،
الظًً اؾخلخمىهم بىى بؾغاثُل ولم ًىجر له ؾعي بلى ؤن اهً٣ذ صولت الٟغؽ الُ٨يُت بمىث صاع الانٛغ عجُبت ٚغٍبت
صسغة ال٣ضؽ التي هي ال٣بلت ألاولى مٗل٣ت في الهىاء بحن الؿماء وألاعى ما ًمؿ٨ها بال هللا ولظا ٢ا ٫السٟاجي في قغح
الكٟا هي مً عجاًب الضهُا ،وهي ٢بلت خ٣ُ٣ت و٢ض مى٘ ؤلامام ؤخمض بً خىبل اؾخ٣بالها ببى ٫ؤو ٚاثِ ؤو وٍء و٧ان
الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم مضة ا٢امخه بم٨ت ًهلي للبِذ ولها ألنها مؿامخت للٗ٨بت ُٞمً ٌؿخ٣بل الجى ٝحهت بىاث
وٗل ال٨بري والُ٣ب الكمةلى وإلاا هاحغ نلى هللا ٖلُه وؾلم للمضًىت ػؤي ا لحهىص ٌؿخضبغون الٗ٨بت وَؿخ٣بلىن
صسغة ال٣ضؽ في نالتهم ٗٞل ٟٗ٦لهم ألهه ٧ان نلى هللا ٖلُه وؾلم ًدب مىا٣ٞت ؤخ٩ام الخىعاة ُٞما لم ًجزٖ ٫لُه
شخيء بسالٞهٞ/53/هلى لها ؾبٗت ٖكغ قهغا وإلاا هؼ٢ ٫ىله حٗلى ٢" :ض هغي ج٣لب وحه ٪في الؿماء ٞلىىلُى٢ ٪بلت
جغيحها"ٞ 77دى ٫وحهه في وؾِ نالة الٓهغ وال ًىاُٞه ؤن ؤو ٫نالة نلُذ للٗ٨بت نالة الٗهغ ألن اإلاغاص نالة جامت
ال جدىٍل ٞحها ٢ا ٫الكُش ٢ىَؿم في قغح الكٟإوإلاا بىَ٘ لٗبض هللا بً الؼبحر عضخي هللا ٖىه بالدجاػ والُمً والٗغا١
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زصخي ٖبض اإلال ٪بً مغوان ،مل ٪الكام ؤن ًذج ؤهل الكام ُٞإزظهم ابً الؼبحر بالبُٗت ٖمض بلى ال٣ضؽ وبىا ٖلى
الصسغة بىاء ُٖٓما وؤمغهم بالى٢ىٖ ٝىضها ًىم ٖغٞت وإلاا ػعهاها ؾىت ؾب٘ وٖكغًٍ وماثخحن وؤل ٠عؤًذ ٖلحها ٢بت
ال هٓحر لها في ألاعى جاعٍسها ؾىت زالر وٖكغًٍ وحؿ٘ ماثت ًْ ؤنها مً بىاء الؿلُان ؾلُم الٗشماوى ألن الخاعٍش
ً٣بل طل ٪ألهه مل ٪مهغ و٢خل اإلال ٪الٛىعي بمغج صاب ٜآزغ ملى ٥الجغا٦ؿت ؾىت زمـ وٖكغًٍ وحؿ٘ ماثت.
وفي هاطه الؿىت ماث ؤلامام ال٣ؿُالوى ناخب الكغح الخاٞل ٖلى صخُذ البساعي وإلاا صزلً الؼٍاعة ال٣بت لؼٍاعة
الصسغة ال٣بلت ٞةطا هي هٟٗىا هللا ببر٦تها عبىة مً حجغلىنها ً٣غب مً لىن الجاوي في ٚاًت ال٨بر والطسامت وبطا
ببيُان مً ألاعى ٢ض وٟ٢ه الغحل الُىٍل ؤو ؤَى ٫مخهل بها ًٓىه الغآءي جضُٖما لها وبهما طل ٪إلاا عآها بسخىهغ في
الهىي ٖلى ٖغيها وَىلها وضسامتها حعجب وخؿض الحهىص مً هاطه اإلاى٣بت الُٗٓمت ٞبىا جدتها بلى بن ونلها زم ناع
طل ٪ؾىت وبغ٦ت ٖىض اإلالى ٥و٢ض ٢ا ٫لي ٖلماء ال٣ضؽ ٢ض ؾمٗىا ؤن البىاء ويٗىه ألاولىن بؿبب ؤن خامال وٟ٢ذ
جدتها ٞلما عؤتها بحن الؿماء وألاعى في الهىي ٞاعجاٖذ ٞاؾُ٣ذ حىِىا بؿبب طل ٪السىٖ ٝلى الخىامل ٢لذ لهم
هظا بُٗض و٩ً ٠ُ٦ىن السى ٝمً ضسغة مباع٦ت في الهىي ٧الُحر في الجى مىظ زل ٤هللا الؿمىاث وألاعى وإلاا لم
ّ ّ
ً٣ضع بسخىهغ ٖلى خملها جغ٦ها ولى ٢ضع ؤزظها بال ؤهه  ُ٘٢مجها ُٗ٢ت خملها بلى بابل ٞهبدتها اإلاالث٨ت خى٢ ٫بت
الصسغة ؤمام مد٨مت ؾلُمان ٖلُه الؿالم وػعهاها وٖلحها ٢بت ٞهظا صلُل ٖلى ؤهه لم ً٣ضع خمل الصسغة اإلاباع٦ت
٧لها ولى ٢ضع ما جغ٦ها م٘ ؤهه مل ٪الضهُا ٧لها ؤال جغي ان ال٣غامُت ،إلاا ٢ضعوا ٖلى الدجغ ألاؾٗض٢/54/لٗىه مً البِذ
الكغٍ ٠وطهبىا به بلى مضًىتهم هجغ ؾىت ؾب٘ ٖكغ وزالزماثت وؤما ٧ىنها عٗٞذ مً ألاعى وصٖمذ ٛٞحر مٗ٣ى ٫ومً
ً٣ضع ًغ ٘ٞهًبت مً ألاعى ًبجى جدتها ٞهظا مً اإلادا ٫ولى ٞغى جهىعه ٞةن البىاء الًشبذ جدتها بل ججٗله ص٧ا ص٧ا
ٖلى ؤن البىاء الظي عؤًىاه ال ًًٓ ؤهه ؤٖٓم مً البىاء اإلاٗخاص وال ؤٖٓم ضسامت مىه ومىي٘ عبِ البرا ١لُلت ألاؾغا
هى خى٢ ٫بت الُٗ٣ت وبحن ٢بت صسغة ال٣بلت وبحن اإلاسجض الا٢صخى شخيء ٌؿحر جخمت و٧ان ال٣ضؽ اإلاباع ٥اإلاكخمل ٖلى
اإلاسجض الا٢صخى وصسغة ال٣بلت ومكاهض ؤهبُاء هللا وؤيغختهم تهل ٪الجبابغة ٦ما ؤهل٨ذ م٨ت باطن هللا حٗالى ؤبغهت
ابً الهباح الخبصخى ناخب الُٟل وؤحىاصه ٞهظا بسخبهغ حٗغى لها ٞاه ُ٘٣اإلال ٪مً ٖ٣به ٞابً ابىه بلخىهغ ٢خل
وؤزظ مل٨ه ألابٗضون ٦ما مغ ولظا زاٞىها وناعوا يهضون لها وإلاا مل ٪الاؾ٨ىضع الُىهاوي ،ألاعى وؾاع بلى ال٣ضؽ
زاٞخه بىى بؾغاثُل ٞغآي في َغٍ٣ه جمشالن مل ٪و٢ا ٫له ؤعؾلذ إلاٗىهخٖ ٪لى ٖضو ٥صاع ابً صاع الٟغسخى ونهاه ًٖ
اطاًت ؤهل ال٣ضؽ ،وإلاا ونل بلُه ؤجاه ال٩ىهً وبال ٜفي حُٗٓمه وؤصزله الهُ٩ل وباعٖ ٥لُه وعٚب بلُه الاؾ٨ىضع ؤن
ً
ًً٘ جمشاال له مً الظهب ،لُظ٦غ به ٣ٞا ٫له  :هى خغام ول ً٨جهغٞه في مهالر بِذ هللا والٗباصواإلاهلحن لُضٖىال٪
في ؤط٧اعهم وان ٌؿمى ٧ل مىلض لبجي بؾغاثُل في هاطه الؿىت باالؾ٨ىضع ٞغضخي وخمل لهم اإلاا ٫ؤحؼ ٫في ُُٖه ال٩ىهً
وؾإله ؤن ٌؿخسحر له هللا في خغب صاعا ٣ٞا ٫له ؤمٌ له وهللا ًىهغٞ ٥ىهغه هللا ههغاماػعا ٣ٞخل صاعاومل ٪الٟغؽ
 ٠ُ٦قاء وػاص زلٟهم.
جىبيه ْاهغ قغح الكغَسخى ٖلى الخغٍغي ؤو نغٍده في اإلا٣امت الاؾ٨ىضعٍت ؤن الاؾ٨ىضع هى طو ال٣غهحن ولِـ ٦ظل٪
بل طو ال٣غهحن خمحري ًمجي ٖىض ألا٢ل مً الٗلماء ؤهه هبي ٖىض ألا٦ثر ؤهه ولي مً ؤولُاء هللا حٗالى ،وؤما الاؾ٨ىضع ٞهى
ً
َىٍال ،وملً ٪
ػماها ً
ًىهاوى ٧اٞغ ٦كُسه ؤعؾُى ،وؤن طا ال٣غهحن ٢بل الاؾ٨ىضع ب٨شحروان طا ال٣غهحن ّ
ممخضا خؿبما
ٖمغ
في ال٣غآن مً بلىٚه مٛغب الكمـ وَلىٖها وبىائه الؿض الُٗٓم اإلاؿخلؼم لُى ٫الؼمان واماالاؾ٨ىضع الُىهاوي ٞمضة
مل٨ه ازىا ٖ /55/كغ ؾىت ٢ا ٫ابً زلضون ،ماث الزىحن واعبٗحن ؾىت بٗض ؤن مل ٪ازىتي ٖكغ ؾىت ؾبٗت مجها ٢بل
م٣خل صاعا وزمؿا بٗضه وهللا اٖلم.
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٦ما ج٣ضم لىا ّ
ؤن ألاؾباٍ الٗكغة باٌٗىا ًغبٗإ بٗض مىث ؾلُمان ٖلُه الؿالم٦ ،ما مغ وهؼلىا ٞلؿُحن في ٖمل
بجى ًىؾ ٠زم هؼلىا مضًىت بابلـ والؿامغة زم هل ٪لشالر وٖكغًٍ مً مل٨ه زم ولى ابىه هاصاب ،و٧ان مشل ؤبُه في
الجىع وٖباصة ألانىام ٞؿلِ هللا ٖلُه ٌٗكا بً ؤخُا ٣ٞخله وحمُ٘ ؤهل بِخه ،وهى مً ؾبِ ا٢غاءًم بً ٌٗ٣ىب،
و٢ام قُٗاء باإلال ٪وخاعب ؤهل ال٣ضؽ مضة ؤًامه ،وطهب لبىاء ًثرب ٞؿم٘ بإؾا ٞهغب ،وجغ ٥ؤالالث ٞى٣لها ؤؾا بلى
ال٣ضؽ زم هلٌٗ ٪كا ألعب٘ وٖكغًٍ مً مل٨ه وص ًٞبإعنا مضًىت مل٨هم ،وٖلى ٖهضه الىبي ٞاهىا زم ولي ابىه ؤبال
٣ٞخله ناخب مغا٦به وهى ػمغا مً ؾبِ ؤٞغاًم زم ولي ٖمىاوهى الظي ؤزخِ مضًىت الؿامغة ابخإ لها حبال مً عحل
ؾامغ ب٣ىُاع ًٞت وبجى ُٞه ٢هىعه وؾمُذ ؾبؿُُت زم ٚلب ٖلحها اليؿب بلى الباٌ٘ وماث ٖمىا إلزجى ٖكغ مً
مل٨ه وإلاا مل ٪الاؾ٨ىضع الُىهاوي ،وطهب لخغب صاعالُ٣ه ؾيبالٍ الؿامغي ٞاهضي له ؤمىالا واؾخإطهه في بىاء هُ٩ل في
َى ٫بغٍض ٞإطن له ٞبىاه وؤ٢ام نهغه مِكا ٧ىهىا ُٞه وػٖم ؤهه اإلاغاص ب٣ى ٫هللا حٗالى في الخىعاة احٗل البر٦ت ٖلى
حبل ٦ضًىم ٣ٞهضه الحهىص ،في ألاُٖاص وخمل بلُه ال٣غؤبحن وٖٓم ؤمغه وٚو له ؤهل ال٣ضؽ بلى ؤن زغبه هغ٢اهىؽ
ألاحى ابً قمٗىن إلاا هل ٪الاؾ٨ىضع ومل ٪بٗضه ؾلُا٢ىؽ.
و٧ان ؤٖٓم ؤصخابه ؤ٦غم الحهىص وخمل ال٣ٟغاء زم هصخى له بما ٫في الهُ٩لٞ ،بٗث ٢اثضه ؤعصوؽ بلُه ٞهغٕ في
َغٍ٣ه ٞجاء /56/ؤصخابه لل٩ىهً ٌؿلىهه ؤلا٢الت ٗٞىفي واعجدل ٖجهم زم ؤن ؾلُا٢ىؽ ياٖ ٠لل٣ضؽ ألامىا ٫زم
جغحمذ الخىعاة للُىهان لٛتهم بمٗىهت ؾبٗحن مً ؤخباع الحهىص بؿاا ٫جلماي مل ٪مهغ وولي ؤهُسىؽ ناخب
م٣غوهُت ؤمغ بٗباصة ألانىام ٞإبى الحهىص ٣ٞخل مجهم وؾبا ٞهغبىا بلى الجبا ٫زم عح٘ ٖجهم بٗضما ٢خل ال٩ىهً زم ولي
ماخاب ابً ٖمىا ٖلى ألاؾباٍ الٗاقغة و٧ان ٧اٞغا ٦إبُه وجؼوج بِذ مل ٪نُضا وؤٞدل في ٢خل ألاهبُاء ٞضٖا ٖلُه
ؤًلُا الىبي ٣ٞدُىاوُ٢ل هظا الىبيء الُاؽ بً ؾمى وُ٢ل بً ًاؾحن و٧ان بٗث بلى ؤهل بٗلب ٪وؤخاب وجيبا بٗض الُاؽ
الِؿ٘ ابً زُىب مً ؾبِ اٞغاًم وإلاا هل ٪ؤخاب ولى ابىه ؤحؼٍا و٧ان سخيء الؿحرة ٢خل ٖامىم الىبي نٟال الهىم
وبٗض مىجه مل ٪ؤزىه ًىءام وبٗضه مل ٪باهىا ٣ٞخل بجى ؤخاب ٦ما ؤمغه الِؿ٘ وماث لسمـ وزالزحن مً مل٨ه وولى
ابىه ًىءاف وهى الظي ػخ ٠بلُه بلى ال٣ضؽ وهضم مً الؿىع هدى ؤعب٘ ماثت طعإ وؾبا ؤهل ال٣ضؽ ومغى الِؿ٘
٣ٞاصه ًىءاف ٞىٖضه بإن ًٟٓغ بئاصوم ٩ٞان ٦ظل ٪وهل ٪لشالر ٖكغة مً مل٨ه وولي ابىه ًغبٗام و٧ان ٌسخيء الؿحرة
وهل ٪إلخضي وؤعبٗحن مً مل٨ه زم ولي ابىه ػ٦غٍا زم وزب ٖلُه مىاخُم ابً ٧اصي مً ؾبِ عوبحن ٣ٞخله ّ
وولى م٩اهه
ؾخحن ؾىت ٞؼخ ٠بلُه ٞىعمل ٪اإلاىنل ٞهاوٗه بإل٢ ٠ىُاع ًٞت زم ولى ابً مىاخُم بً ٧اصي وهى ه٣جبا و٧ان
ٖانُا ٞهل ٪لٗكغًٍ ؾىت مً مل٨ه زم ولي بالخ بً عملُا ٣ٞخله وهى قُ٘ وجملٖ ٪لحهم وػخ ٠بلُه مل ٪اإلاىنل
ٞإصي بلُه السغاج زم ؾم٘ به مل ٪اإلاىنل ناو٘ مل ٪مهغ ٞؼخ ٠بلُه وخانغه زالر ؾىحن وٞخدها في الغابٗت
و٢بٌ ٖلى هىقُ٘ لؿذ مً مل٨ه وه٣له م٘ ألاؾباٍ ٧لهم بلى اإلاىنل زم بٗثهم بلى ٢غاء ٢/غي/ؤنبهان وؤهؼلهم بها
واه ُ٘٣مل ٪بجي بؾغاثُل مً الؿامغة وب٣ي مل ٪ال٣ضؽ وطل ٪لؿذ مً مل٨ه خؼُ٢ا بً ؤخاػ مً ملى ٥ال٣ضؽ
وحم٘ مل ٪اإلاىنل مً ٧ىعة ٖاعاوخماه ونٟغواعوم و٧ىشخى وؤؾ٨جهم الؿامغة ٞؿلِ هللا ٖلحهم الؿبإ ًٟترؾىنهم
ٞبٗشىا بلى اإلال ٪ؤن ٌٗغٞهم بهاخب ٢ؿمت/57/الؿامغة مً ال٩ىا٦ب لُخىحهىا بلُه بما ًىاؾب ٖلى َغٍ٣ت الهابُت
ُ٣ٞل له ؤن الكغَٗت التي عسسذ ٞحها وهي صًً الحهىصًت جمى٘ مً طلٞ ٪بٗث بلحهم ٦هىىهحن مً ٖامت الحهىص ٌٗلمىنهم
صًً الحهىصًت ولِؿىا مجهم ال في وؿبهم وال في صًجهم بال ؤنهم ؤزظوا بب ٌٛصًً الحهىصًت.

الخبر عً عماسة القذط املشة الثاهيت
٧اهذ ٖمغث اإلاغة ألاولى ٖلى ًض ٦حرف الٟغسخى ٦ما مغواؾتهل لها بىى بؾغاثُل واَمإهىا بلى ؤن ولي اهُاهىؽ
الُىهاوى بم٣غوهُت وؤَاٖه الٗغا ١وؤمغ بٗباصة ألانىام ٞإبىا ٣ٞخل وؾبا ٞهغبىا بلى الجبا ٫بٗضما ٢خل الٗاػعال٩ىهً

وزل٦ ٤شحر إلاا امخىٗىا مً السجىص للهىم وجغ ٥السخان والؿبذ وٚحر طل.٪

الخبر عً ابخذاء ملو بني جشمىاي
و٢ض وٗ٢ذ جل ٪الٗماعة ٖلى ؤًضيهم ٢اً ٫ىؾ ٠بً ٦غٍىن ،و٧ان ُٞمً هغب للجبا ٫مً الحهىص ،مخُدُا بً ًىخىا
بً قمٗىن ال٩ىهً ألآٖم مً بجي حكمىاي ،مً وؿل هاعون ٖلُه الؿالم و٧ان نالخا شجاٖا ٞلما اهُُسىؽ
الغخلت ًٖ ال٣ضؽ بٗث بلى ٢ىمه ٌٗغٞهم بم٩اهه وٍدغيهم ٖلى الٟخ ٪بالُىهاهُحن ٞإحابىه وبل ٜالسبر ُٞلٟىؽ ٢اثض
اهُسىؽ ٖلى ال٣ضؽ ٞؿاع في الٗؿا٦غ بلى البرًت َالبا مخُدُا ٞداعبىه ٣ٞخلىه
وانهؼم ٖؿ٨غه وماث مخُدُا زال ٫طل ٪وولي اإلال ٪ابىه يهىص واقخٛل اهُدىؽ بدغب الٟغؽ ،وبٗث بلى ابىه الظي زلٟه
ٖلى ٢اٖضة م٣غوهُت واؾمه ؤيٟتراي ًبٗث الجىىص ٞبٗث جُٗاجىع/58/في ٖؿ٨غ وجلُماؽ في ٖؿ٨غ وهحرصوؽ في ٖؿ٨غ
وٖهض بلحهم ؤن ًبُضوا الحهىص خُث ٧اهىا وػخ ٠بلحهم يهىص بً مخُدُا بٗض ؤن جًغٕ بلى هللا وَا ٝببِذ الصسغة ٞهؼم
باطن هللا الٗؿا٦غ الشالزت وؤؾغ جُٟاجىع وؤخغ٢ه بالىاع وعح٘ ال٣اثضًً بلى م٣غوهُت وؤزبروا ابيُه الِكاوؽ وايٟتر بما
وٞ ٘٢جؼٖا لظل ٪زم ؤجاهما السبر بهؼٍمت ؤبحهما اهُدىؽ ؤمام الٟغؽ زم صزل م٣غوهُت واقخض ًٚبه ٖلى الحهىص ٞماث
بالُاٖىن ومل ٪ايٟتر وهضم الحهىص بُىث ألانىام التى ويٗها اهُسىؽ بال٣ضؽ وويٗىا ٞحها خُباٞ ،اقخٗل مً ٚحر
هاع واجسظوا طل ٪الُىم ُٖض الٗؿا٦غ زم ػخ ٠بلحهم الِكاوؽ ٞهؼمىه زم و ٘٢الهلر وفي ٖهضيهىص َهغ الغوم ،الُ٨خم،
ٞؼخ ٠ناخب خغبهم صمترًاؽ بلى ايٟتر ٞهؼمه و٢خله م٘ لىقاوف وؾعى بالحهىص ٖىضه ٞؼخ ٠بلحهم ٞلُ٣ه اإلال ٪يهىص
بالهضاًا وؤنىا ٝالخدٖ ٠٨ٞ ٠جهم زم بٗث الحهم هبٟاهىع ٞهؼمه يهىص وؤزظه ؤؾحرا ونلب ٖلى خاثِ الهُ٩ل بال٣ضؽ
واجسظوا طل ٪الُىم ُٖضا وهى زالث ٖكغ آطاع ،زم بٗث ٢اثض الغوم ًٟتروؽ في زالزحن ؤلٟا ٟٞغوا و جغ٧ىا مل٨هم يهىص
وا٢خخلىا ٣ٞخل يهىص لؿب٘ مً والًخه وص ًٞبلى حىب ؤبُه مخُدُا اإلاظ٧ىع بٗض ؤن ؤبلى بالء خؿىا.
واٖلم ّ
ؤن بجى حكمىاي هاالء مً وؿل هاعون مً ؾبِ الوي عهِ مىسخى ٖلُه الهالة والؿالم وإلاا باٌ٘ ألاؾباٍ
الٗكغة ًغبٗإ بً هباٍء ٧ان مً حملتهم ؾبِ الوي واهداػ ازىانهم وهم وؿل هاعون لؿبِ يهىص وبيُامحن ألنهم
ؤهل ال٣غبان وال٨هىىجُت ببِذ لخم مىظ ُٖجهم مىسخى ٖلُه الؿالمٞ ،اهًمىا بلى هاطًً الؿبُحن وٞاع٢ىا ازىانهم مً
بجى الوي اإلاباٌٗحن لحربٗإ ؤو ٫صولت عحبٗم بً ؾلُمان ٖلُه الؿالم ،واجهل اإلال ٪في بجى ؾلُمان بً صاووص ٖلحهما
الهالة والؿالم مً ؾبِ يهىص بلى ؤن مىذ هللا اإلال ٪لبجى هاعون هاالء ٞاحخمٗذ لهم ال٨هىىجُت باألعصنٞ ،دانغهم
ًٟتروؽ ؤًاما زم خاعبىه ٞهؼمىه وؤؾغوه وؤَل٣ىه ٖلى اإلاؿاإلات وؤن ال ٌؿحر بلى خغبهم زم ماث ًىهاجا ٫و٢ام بإمغ
الحهىص ،ؤزىهما الشالث قمٗىن ٞاحخم٘ له الحهىص مً ٧ل هاخُت /59/وٖٓمذ ٖؿا٦غه وٚؼا حمُ٘ ؤٖضائهم وػخ٠
بلُه صمترًاؽ ناخب خغوب الغوم ،اإلااع مً بهُاُ٦ت ٞهؼمىه وؤزسىىا ُٞه ،ولم حٗضهم الغوم بدغب بٗضها بلى ؤن
هل ٪مل ٪قمٗىن ٖلى ًض جلماي ػوج ؤزخه و٢بٌ ٖلى ابيُه وامغؤجه ،وهغب ابىه ألا٦بر هغٞاهىؽ بلى ٚؼة ٞامخى٘ بها
ٞاحخمٗىا بلُه ومل٩ىه وؾاع بلى ال٣ضؽ وٞغ جلماي بلى خهً صؤبىع زم ػخ ٠صمترًاهىؽ بً ؾلُاٞىؽ بلى ال٣ضؽ
وخانغ الحهىص وعاؾلىه في جإزحر الخغب بلى اهً٣اء ُٖضهم ٟٗٞل ووٗ٢ذ في هٟؿه ناُٚت بلحهم وؤهضي جمازُل للبِذ
وؤجىه بىهِب مً ال٣غبان ٞى ٘٢بُجهما الهلر وؤُٖىه زالزماثت بضعة طهبا اؾخسغحها هغٞاهىؽ مً بٌٗ ٢بىع بجي
صاووص وعخل ٖجهم زم جداعب الٟغؽ ،والغوم ٩ٞاهذ للٟغؽ ٖلى الغوم ٞاهتهؼ هغٞاهىؽ الٟغنت وػخ ٠بلى ؤٖضاثه
مً ؤهل الكام ٟٞخذ هابلـ وخهىن مً الغوم ومً بجبل مً ؤهل الؿغاث و٢خل مجهم زل٣ا ووي٘ ٖلحهم الجؼٍت
وؤزظهم بالسخان والتزام ؤخ٩ام الخىعاة وزغب الهُ٩ل الظي ازخُه ؾيباٍ الؿامغي بةطن اإلال ٪ؤلاؾ٨ىضع الُىهاوى
و٢هغ حمُ٘ ألامم اإلاجاوعًٍ له زم بٗث بلى ؤُٖان الغوم اإلاضبغًٍ ؤمغهم بغومت وهم زالزماًت وٖكغون وٍضٗٞىن
للخغب مً ً٣ىم لُجضص الٗهض وٍغصون له ما ؤزظ اًُسىؽ مً بالصهم ٞإحابىه و٦خبىا له الٗهض وزاَبىه بمل٪

الحهىص وؤهما ٧ان ٌؿمى مً ٢بله مً آباباثه بال٩ىهً ٞجم٘ بحن ال٨هىىجُت واإلال ٪زم ؾاع بلى الؿامغة ٞسغبها و٢خل
ؤهلها وماث إلخضي وزالزحن مً صولخه ومً ٖهضه ؤل٣ى هللا الٟخىت بحن ال٣ٟهاء وؤهل الُ٣اؽ وهم الغباهُىن وَؿمىنهم
الٟغوقُم وبحن الهضوُ٢ت وهم ال٣غاء اإلاخٗل٣ىن بٓاهغ الٟاّ الخىعاة وؾاثغ ٦خبهم زم مل ٪بٗضه ابىه اؾدبلىؽ وإلاا
ماث مل ٪ؤزىه الاؾ٨ىضع و٧ان مدبىؾا في ؤًام ؤزُه واؾخ٣ام ؤمغه واهخٖ ٌ٣لُه ؤهل ٖ٨ت ونُضا وٚؼة ٞؿاع بلى
ٖ٨ت ٞدانغها و٦البًغة ًىمئظ مل٨ت مهغ مً بُ٣ت الُىهان واهخٖ ٌ٣لحها لًحر ابجها ٞمل٢ ٪برم وبٗث بلُه ؤهل
ٖ٩ا ًمل٩ىهه ٞأجاهم في زالزحن ؤلٟا ٞلما ؤٞغج ٖجهم ؤلاؾ٨ىضع مىٗىا لًحر ٞؿاع في بالص ؤلاؾ٨ىضع ختى هؼ ٫السلُل
وألاعصن ٢خل وؾبا زم ؤلاؾ٨ىضع ٞخذ نُضا ٖىىة في زال ٫طل ٪وٖاص وبٗث بلى ٦البًغة ،بسبر ابجها وؾاع بلُه
ٞ/ 60/هؼمه لًحر زم زغحذ ٦البًغة بالٗؿا٦غ في َلب ابجها ٞهغب مجها بلى ٢برم وٞخذ الاؾ٨ىضع ٚؼة وؤَاٖخه البالص
وفي ٖهضه ج٣اجل الحهىص بُجهم بال٣ضؽ في ُٖض اإلاًا ٫بلى ؾذ ؾىحن ٣ٞخل ال٣غاء مً الغباهُحن زمؿىن ؤلٟا زم زغج
الاؾ٨ىضع بلى ؤعى بترًىؽ ٟٞخذ ال٨شحر مجها زم عح٘ بٗض زالر ؾىحن زم هل ٪وولُذ امغؤجه اإلال ٪ختى ٦بر ابىحها مىه
٣ٞضمذ هغٞاهىؽ ال٨هىىجُت وؤعؾدبلىؽ ٖلى الٗؿا٦غ وؾإلها الغباهُىن ألازظ بشإعهم مً ال٣غاء ٞإطهذ لهم في طل٪
٣ٞخلىا مجهم زل٣ا ٦شحرا زم ماجذ لدؿ٘ مً صولتها.

ظهىس عيس ى عليه العَلم
وفي ؤًامها ْهغ ِٖسخى ٖلُه الؿالم زم ؾعى في الٟخىت بحن ولضيها اجهٟترا بىهحرصوؽ و٧ان مً ٖٓماء بجي بؾغاثُل
ومً ؤ٦ثرهم ماال و٧ان ؤلاؾ٨ىضع ٢ض واله ٖلى ؤصوم وٖلى حبا ٫الؿغاث و٧ان ًظ٦غ للىاؽ ان هغٞاهىؽ ؤخ ٤باإلال ٪مً
اعؾدبلىؽ زم زغج مٗه بلى هغزمت مل ٪الٗغبٞ ،ضٖىه بلى خغب ؤعؾدبلىؽ ٞإحابهم بٗض مغاويت وَا ٫الخهاع
بال٣ضؽ وخًغ ُٖض الُٟحرة واٞخ٣ض الحهىص ،ال٣غؤبحن ٞبٗشىا بلى ؤصخاب هغٞاهىؽ ٞاقخُىا في الشمً ٞضٗٞىه لهم
ولم ٌُٗىهم قِئا ٞضٖا ٖلحهم بٌٗ اليؿاٞ ٥ماجذ مجهم ؤمم وفي زلل هظا هؼٕ ألاعمً وحصخى وخمو وخلب مً
الغوم ،بلى الٟغؽ٢ ،اثضهم ق٩اعوؽ ٞمهض مً ط٦غو بٗث بلُه ٧ل مً ألازىًٍ ٌؿدىجضه ٖلى آلازغ ٞإبى وههى هغزمت
ٖلى الضزى ٫بُجهما ٞغخل وعخل مٗه هغٞاهىؽ واهٟٓتر زم اًٞذ الخا ٫بلى مل ٪ق٩اعوؽ ٖلى الحهىص هغٞاهىؽ
ويغب ٖلُه السغاج ٧ل ؾىت وعً ٘ٞض الحهىص ًٖ ٧ل ألامم الظًً في َاٖخه زم عح٘ بلى عومت وجغ ٥م٘ هغٞاهىؽ ٢اثضا
وخمل ؤعؾُدبلىؽ وابىه مُ٣ضًً مٗه وهغب ابىه الشالث بؾ٨ىضع ٞلم ًٟٓغ به.
زم زغج /61/هغٞاهىؽ واهُٟتر بلى ألامم ًدملىنهم ٖلى َاٖت الغوم ٞسلٟهم بؾ٨ىضع بلى ال٣ضؽ ٞباٌٗه الحهىص
ٞؼخٟا بلُه ٞسغج لهما وهؼمهما زم اؾدىجضا ٢اثض اللغوم بضمكٞ ٤إحى مٗهما ٞهؼمىا اؾ٨ىضع ٞؿاع هغٞاهىؽ بلى
ال٣ضؽ ٞاؾخىلى ٖلُه وفي ازىاء طل ٪هغب اعؾدىلىؽ مً السجً بغومت ٣ٞبٌ وعص بلُه ولم ًؼ ٫مدبىؾا بلى ؤن
ّ
حٛلب ؤخض الغوم ٖلى عومت وؤخضر اإلال ٪في الغوم ٞاَل ٤اعؾخيبلىؽ وؾغح مٗه ٢اثضًً في ازجى ٖكغ ؤلٟا بلى صمك٤
وال٣ضؽ ٞضؽ بلُه الحهىص ؾما ٞماث في بالص ألاعمً ٢اً ٫ىؾ ٠بً ٦غٍىن ،زم ؤ ّن الغوم بٗشىا الجغهبىؽ بالجىض لخغب
الٟغؽ ٞمغ بال٣ضؽ وصزل الهُ٩ل وَلب ال٩ىهً واؾمه الٗاػع مً الهالخحن باإلاا ٫واقخض ٖلُه ٞض ٘ٞبلُه ؾبُ٨ت
طهب ٖلى نٟت زكبت وػنها زالزماثت مىا ٞإزظها وحٗضي ٖلى الهُ٩ل وؤزظ ٧ل ما ُٞه مً ألامىا ٫وحمُ٘ آالث ال٣ضؽ
وؾاع بلى الٟغؽ ٞهؼمىه و٢خلىه وٚىمىا حمُ٘ ما مٗه واؾخىلذ الٟغؽ ٖلى الكام زم بن الغوم بٗشىا ال٣اثض ٦ؿىاو
بجىىص ٖٓام بلى الٟغؽ ٛٞلبهم وصزل جدذ َاٖخه ازىان وٖكغون مل٩ا مجهم زم ابخضؤ ؤمغ الُ٣انغة ،وملٖ ٪لى الغوم
ًىلُاهىؽ ول٣به ُ٢هغ ألن ؤمه ماجذ خامال به ٖىض مسايها ٞك ٤بُجها ٖىه ٞلظا ؾمي ُ٢هغ ومٗىاه بلٛتهم ال٣اَ٘
وؾمىه ؤًًا باؾم الكهغ الظي ولض ُٞه وهى ًىلُاهىؽ زامـ لكهىعهم وهى ًىلُه ٓٗٞم مل٨ه و٢خل مً زالٟه
وٞخذ مهغ بمٗىهت هغٞاهىؽ واهٟٓتر ٞك٨غهما و٢ضم اهٟٓتر لخغب الٟغؽ واؾخ٣ام اإلال ٪لهغٞاهىؽ و٧ان زحرا بال

ؤهه ٧ان يُٟٗا ٖلى الخغب ٞخٛلب ٖلُه اهٟٓتر واؾدبض ٖلى الضولت و٢ضم ابىه ٞؿُلىا هاْغا في ال٣ضؽ وابىه هحرصوؽ
ٖامال ٖلى حبل السلُل واؾخمغ مل٨ه بلى ؤن صؽ له الحهىص ؾما ٞماث ومل ٪هغٞاهىؽ زاهُت وهحرصوؽ بً اهٟٓتر مً
بُاهخه ولخ ٤حماٖت مً الحهىص بالٟغؽ ويمىىا إلال٨هم ؤن ًدملىا بلُه ؤل ٠بضعة وزماهماثت حاعٍت مً ؤخؿً بىاث
الحهىص ٖلى ؤن ً٣خل هحرصوؽ وٍمل ٪ابً ؤر اهُُ٣ىف بً ؤر هغٞاهىؽ وَؿلمه بلُه ٞإحابهم وؾاع في الٗؿا٦غ وٞخذ
بالص ألاعمً و٢خل الغوم الظًً بها وهاصي الهالة/62/في اإلاسجض والخبر ٥بالهُ٩ل ٞلما جىؾِ اإلاضًىت زاع بها وؤٞدل في
ال٣خل  ًُٟٞبه الحهىص و٢خلىا اإلاجىؽ ًٖ ،آزغهم وٞؿض جضبحرهم ٞغح٘ ال٣اثض بلى اؾخمالت هغٞاهىؽ وَلب الُاٖت
للٟغؽ وَٗخظع لهم ٖىض اإلال ٪في نالح زالهما ٞغاخا مٗه بلى اإلال ٪ببالص ألاعمً ٣ٞبٌ ٖلى هحرصوؽ وبٗث مل٪
الٟغؽ ٢اثضه بلى الحهىص م٘ ؤهُٛىىؽ لُمل٨ه ٞهغب هحرصوؽ للؿغاث زم بلى مهغ ٞإ٦غمخه ٦البًغة ،وؤع٦بخه في
الؿ ًٟبلى عومُت وزبر اٚكُُل بسبر الٟغؽ ٞمل٨ه وؤلبؿه الخاج وؤع٦به في عومُت بؼي اإلال ٪وبلها بحن ًضًه بإن
اٚكُُل ُ٢هغ مل٨ه وؾاع بالٗؿا٦غ بلى الٟغؽ ومٗه ؤهُُاهىؽ ٢اثض ُ٢هغ ٞلُ٣ه اهُٛىىؽ ٞهؼم و٢خل ؤ٦ثر
ٖؿ٨غه وؤٞدل ٢اثض ُ٢هغ في ٢خل الحهىص ٞغٚب الُه هحرصوؽ في ألاب٣اء و٢ا ٫له بن ٢خلذ زُاع ٢ىمى ٗٞلى مً
جمل٨جى ٞغٖ ٘ٞجهم زم ْٟغوا باهُٛىىؽ ُ٣ٞضه ؾبؿاع ال٣اثض وعح٘ به ٞلخ٣ه هحرصوؽ وؾإله ٢خل اهُٛىىؽ ٣ٞخله
وبه اه٣غى مل ٪بجى حكمىاي والضوام هلل.

الخبر عً ملو هيردوط وبييه
و٧ان ؤو ٫ؤمغه بٗشا بلى هغٞاهىؽ الظي خمله الٟغؽٌ ،ؿخ٣ضمه لُامً ٖلى مل٨ه مً هاخُخه وٍغٚبه في ال٨هىىجُت
التي ٧ان ٖلحها وخظعه مل ٪الٟغؽ مً هُضعوؽ وٖؼله الحهىص ،الظًً مٗه وؤعوه ؤنها زضٌٗت ٞلم ً٣بل وخؿً ْىه
بهحرصوؽ ٞؿلم بلُه وجل٣اه بال٨غامت واإلاؼٍت زم اؾخٗمل ُٞه الخُلت واإلا٩اثض ٣ٞخله واؾخ٣ام مل ٪هحروصوؽ ونالر
اإلالى ٥الظًً باػاثه واؾدباح الٗغب ،بٗض خغوب وٞغى ٖلحهم السغاج ٧ل ؾىت وُ٢ل بُ٣ت بجي حكمىاي وحماٖت مً
وخضزذ
ِ٢ؿاعٍت
ومجها
وخهىا
مضها
وبىا
الحهىص
٦باع
اإلاجاٖت في ؤًامه ٞكمغ لها وؤزغج الؼعٕ للىاؽ بحن بُ٘ وهبت و٢غى وؤحغي ٖلى الكُىر/63/اإلاىُٗ٣حن وألاًخام
وؤلؼمىا الى٣ٟت ٞغح٘ اإلاجاٖت واعج ٟ٘له الشىاء الجمُل وإلاا اؾخدٟل مل٨ه وٖٓم ؾلُاهه قمغ لبىاء البِذ اإلاباعٖ ٥لى
ما بىاه ؾلُمان ٖلُه الؿالم٧ ،ان الحهىص إلاا عحٗىا بلى ال٣ضؽ مً بابل بةطن ٦حرف ٖحن لهم م٣ضاعفي البىاء ال
ًخجاوػوهه وهظا زال ٝما مغ مً ؤهه جم ٖلى خضوص ؾلُمان وإلاا ٖؼم ٖلى طل ٪ؤخًغ الاالث مؿخىٞاث زكُت ؤن
حٗى ١الٗىاثٞ ٤إ٦مل آلاالث في ؾذ ؾىحن زم حم٘ نىإ البىا وما ًخٗل ٤به ٩ٞاهىا ٖكغة آال ٝوٖحن ٢ىؽ ألا٢ضاؽ
لل٨هىىجُت ًبىىهه وال ًخىله ٚحرهم زم بىا البِذ ٖلى هُئخه وخضوصه ؤًام ؾلُمان ٨ٞمل في زالر ؾىحن زم ٢غب ال٣غؤبحن
ق٨غا هلل ٖلى ما هُإ له مً طل ٪واخخٟل في الىالًم وبَٗام الُٗام ٩ٞان طل ٪مً مداؾً صولخه زم ابخاله هللا ب٣خل
ولضًه ألهه ٢خل ؤ َمهما ٢بل طل ٪وهما ٚاثبان ًخٗلمان زِ الغوم ،بغومت ٞلما ٢ضما ٞؿض ما بُجهما ٞإصي الخا ٫بلى ؤن
٢خلهما و٧ان مىجه لسمـ وزالزحن مً مل٨ه وٖهض بلى ابىه اع٦الوف وج٣غب بلى الىاؽ باَال ١اإلاسجىهحن واؾخ٣ام ؤمغه
ولؿب٘ مً صولخه بٗث ُ٢هغ مً ُ٢ضه وخمله بلى عومت بك٩اًت الحهىص وولى ٖلى الحهىص ؤزاه ؤهُُٟـ و٧ان لظل٪
الٗهض يهىخىان ابً ػ٦غٍاء ٖلحهما الؿالم ٣ٞخله في حماٖت مجهم وهظا هى اإلاٗغوٖ ٝىض الىهاعي ،بالٗمضاوة الظي ٖمض
ِٖسخى ؤي َهغه بماء اإلاٗمىصًت بؼٖمهم وفي ؤًامه ماث ؤٚكُل ُ٢هغ وولى بٗضه َبرًىؽ ُ٢هغ وبٗث ٢اثضه بٗالؽ
بهىم مً طهب ٖلى نىعجه لِسجض له الحهىص ٞامخىٗىا ٣ٞخلىه ٞهؼمىه زم بٗث لهم َبرًاهىؽ ُ٢هغ الٗؿا٦غ
٣ٞبٌ ٖلى اهُُٟـ وٚغبه بلى ألاهضلـ ٞماث بها وولى اٖغباؽ ابً ازُه وهل ٪في ؤًامه َبرًاهىؽ ُ٢هغ ومل٪
هحروف ُ٢هغ وؤمغ ؤن ٌؿمى الاها وبجى اإلاظبذ للٛغبان وبَاٖخه ألامم بال الحهىص زم زاع ٖلُه ؤهل صولخه ٣ٞخلىه وؤ٧ل

قلىه ال٨الب زم بجى مل ٪الحهىص ٖلى ًض الُ٣انغة ،بلى ؤن وٗ٢ذ بُجهم الٟخىت الُٗٓمت التي لِـ مشلها ٞخىت وال ج٣اعبها
مدىت وهي وٗ٢ت َُُل الٗٓمى بالحهىص واخضة ٧ان ًىؾ ٠بً ٦غٍىن ،مً ٖٓماء ٖلماء الحهىص ٚحر مضا ٘ٞوإلاا خانغ
ؤؾُاهىؽ/64/مل ٪الغوم والض َُُل ال٣ضؽ ٞغ ًىؾ ٠بلى بٌٗ الكٗاب ٞدهل في ٢بًخه ومً ٖلُه وب٣ي ٖىضه
و٧اهذ جل ٪وؾُلت البىه َُُل ٖىض وٗ٢خه ببجي بؾغاثُل ٞتر٦ه بها للٗباصة ُٞىؾ ٠هظا هى الظي اؾخىٖب ؤخباع
الحهىص بخل ٪الجلىة وازباع الضولخحن لبجي حكمىاي وبجى هحرصوؽ وإلاا ٖٓمذ الٟخىت بُجهم وؤٞغ ٙطلَُُ ٪ل ُ٢هغ
مل ٪الغوم ؤحى بالجىىص بلى ؤن هؼٖ ٫لى باب ال٣ضؽ زم ع٦ب ًضٖىهم بلى الؿلم ٞهمىا ٖىه و٢اجلىه ٞسلو مجهم
وهؼ٫
الٛض
مً
ٖؿا٦غه
ٗٞبإ
بكضة
حبل الؼٍخىن قغقي البلض وعجب الٗؿا٦غ وآلاالث للخهاع واج ٤ٟالحهىص صازل اإلاضًىت وعٗٞىا الخغب بُجهم وبغػوا بلى
الغوم ٞانهؼمىا زم اهخًٟىا وجداعبىا بُجهم وصزل ًىخىان ًىم ُٖض الُٟحرة بلى ال٣ضؽ ٣ٞخل حماٖت مً ال٨هىىجُت
وؤزغي زاعج اإلاسجض وػخ ٠لهم َُُل ٞغصوه بلى ٢غب ٖؿ٨غه وبٗث بلحهم ٢اثضه ل٣خابىع في الهلر بُجهم ٞإنابه
ؾهم ٣ٞخل ًٛٞب َُُل ونا ٙؤبغاحا مً الخضًض للم٣اجلت ٞإٞؿض الحهىص جل ٪آلاالث وٖاصوا بلى الخغب بُجهم و٧ان
ًىخىان ٢ض مل ٪ال٣ضؽ ومٗه ؾخت آلا ٝم٣اجل وم٘ قمٗىن ٖكغة آلا ٝوبُ٣ت الحهىص باإلاضًىت م٘ الٗاػع وؤٖاص
َُُل آلاالث وزلم الؿىع ألاو ٫ومل٨ه ٞدُيئظ انُلر الحهىص بُجهم واقخضث الخغب بُجهم وباقغها َُُل بىٟؿه
وج٣ضم ختى زلم الؿىع الشاوي وؤ ّ
زغوه الحهىص وا٢خخلىا ؤعبٗت ؤًام وحاء اإلاضص بلى َُُل مً ٧ل حهت ٞإٚل ٤الحهىص
ألابىاب ٞغَُُ ٘ٞل الخغب وصٖاهم بلى اإلاؿاإلات ٞامخىٗىا ٞجاءهم في الُىم السامـ بىٟؿه ومٗهم ًىؾ ٠بً
٦غٍىن ٞىٖٓهم وؤَل ٤ؤؾغاهم ٞامخى٘ عئؾاءهم و٢خلىا مً حىذ بلى الغوم ولم ًب ٤لهم بال الؿىع الشالث واقخض
الخهاعويغهم الجىٕ وال٣خل زم ػخَُُ ٠ل بلى الؿىع الشالث مً ؤعب٘ حهاث وههب آالالث ونبر الحهىص ٖلى
الخغب وجضامغ الغوم واقخض ألامغ ٞاؾخاء مً مُخا ال٩ىهً بلى الغوم ٣ٞخله قمٗىن و٢خل بيُه وٖٓمذ اإلاجاٖت ختى
ؤ٧لىا الجلىص وماث ؤ٦ثرهم وؤ٧ل بًٗهم بًٗا وٖثر ٖلى امغاة جإ٧ل في ابجها وخُيئظ ؤطن عئؾائهم للىاؽ في السغوج
ٞسغحذ ؤمم وهل ٪ؤ٦ثرهم خحن ؤ٧لىا الُٗام وابخل٘ بًٗهم ما٧ان له مً ه٣ض/65/وحىهغ ْىت به ٞهاع الغوم
ً٣خلىنهم وَك٣ىن بُىنهم إلاا قٗغوا بظل ٪زم ػخ ٠الغوم بلى الؿىع الشالث ٞشلمىه وؾضوه الحهىص زم نضمىه الغوم
وا٢خخلىا بلى اللُل زم بن الغوم مل٩ىا الؿىع اإلاظ٧ىع و٢اجلىهم مً الٛض ٞانهؼمىا بلى اإلاسجض و٢اجلىا في صخىه وهضم
َُُل البىاء الظي بحن ألاؾىاع واإلاسجض لُدؿ٘ اإلاجا ٫وو ٠٢ابً ٦غٍىن ًضٖىهم بلى الُاٖت ٞلم ًجُبىا زم با٦غهم
َُُل بال٣خا ٫مً الٛض ٞانهؼمىا بلى ٢ضؽ ألا٢ضاؽ ومل٨ذ الغوم اإلاسجض واجهل الخغب ؤًاما وزلم ؾىع الهُ٩ل
وؤخاَذ الٗؿا٦غ بهم ٞماث ٦شحر وٞغ ٦شحر زم ا٢خدم ٖلحهم الهُ٩ل ومل٨ه وههب ُٞه ألانىام ومى٘ الىاؽ مً جسغٍبه
وؤه٨غ عئؾاء الغوم طل ٪وصؾىا مً ؤيغم الىاع في ؤبىابه وؾٟ٣ه ٞاختر ١وال٣ى ال٨هىىهت ؤهٟؿهم في الىاع حؼٖا ٖلى
صًجهم ٞدغ٢ىا وازخٟي قمٗىن وٍىخىا في حبل نحهىن وبٗث بلحهم َُُل باألمان ٞإبىا وبِخاه في بٌٗ اللُالي،
٣ٞخلىا
٢اثضا مً ٢ىاصه وعحٗا زم ٞضي ٖجهما ؤجباٖهما وحاءه ًىق٘ ال٩ىهً باألالث مً الظهب وٞحها مىاعجان وماثضجان زم
اَلٗه ٞىدام زاػن الهُ٩ل ٖلى زؼاثً ٦شحرة طهبا وحىهغ وَُبا ٞامخؤلث ًضه ،وعخل ًٖ ال٣ضؽ باألمىا ٫وألاؾاعي
٢اً ٫ىؾ ٠بً ٦غٍىن ٩ٞان ٖضة اإلاىحى الظًً زغحىامً الباب للض ًٞبإزباع مىاخُم البىاب ماثت ؤل ٠وزمؿت
وٖكغون ال ٠وزماهماثت ٚحر مً ؤل٣ي في ألاباع ؤو َغح زاعج ال٣هغ ؤو َغح في الُغ٢اث و٢اٚ ٫حره ال٣خلى ؤل ٠ؤل٠
وماثت ؤل ٠والؿبي والاؾغ ماثت ال٩ٞ ٠ان َُُل ًل٣ي في ٧ل مترومجهم للؿبإ بلى ؤن ٞغٚىا و٢ا ٫ابً زلضون ،في
ؤزباع ملى ٥الغوم ٣ٞخل مجهم َُُل ُ٢هغ ؾخماثت ؤل ٠وهل ٪مجهم حىٖا هدى هظا الٗضص وبإ مجهم في الاؾىا١
حؿٗحن ؤل ٠وخمل بلى عومت ماثت ؤلً ٠خٗلمىنٌٗ/لمىنٞ /خُان الغوم عمي الؿهام وًَٗ الغماح و٧ان ُٞمً هل٪

قمٗىن ؤخض الغئؾاء الشالزت زم احخم٘ ٞل الحهىص ٖلى الٗاػع الشاوى مً السىاعج وهؼ ٫في بٌٗ ال٣غي ٖىض عخلت
َُُل ٞؿم٘ به وهى باهُاُ٦ت ٞبٗث الُه ٢اثضه ؤؾلباؽ ٞدانغهم ؤًاما زم ٢خلهم ًٖ آزغهم وؤما الخبر ًىؾ٠
ابً ٦غٍىن ٞلم ًٖ ٠٣لى زبر ؤهله وماله وؤعاصه َُُل في الؿ٨جى ٖىضه/66/بغومت ٞخًغٕ الُه في الب٣اء بال٣ضؽ
للٗباصة ٞإحابه واه٣غى مل ٪الحهىص حم٘ بلى الان والب٣اء هلل وخضه وهاطه هي الجلىة الٗٓمى ؤ٦بر مً حلىة بسخىهغ
وٚحرها ألن الحهىص بٗضها ؾلِ هللا ٖلحهم الظلت وال مل ٪لهم بٗضها وال ؤمحرا ابضا وهي بٗض ال ٠وماثت وؾخحن ؾىت مً
بىاء ال٣ضؽ ٖلى ًض ؾلُمان في الؿىت الغابٗت مً مل٨ه ولسمؿت آال ٝوماثت وؾخحن ؾىت مً مبضؤ السلُ٣ت والضوام
والب٣اء هلل وخضه.

الخبر عً مبعث عيس ى عليه العَلم
٧ان بىى ماجان مً ولض ًىخُىا بً ًىقُا الؿاصؽ ٖكغ مً ملى ٥بجى صاووص مً ؾبِ يهىص بً ٌٗ٣ىب ٖلحهم
الؿالم ولض في حالء بابل و٧اهذ ال٨هىىجُت الٗٓمى بٗض بجي حكمىاي لهم و٧ان ٦بحرهم ٖمغان ؤبىمغٍم وهى ابً ًاقُم
بً آمىن والبً ٖؿا٦غ ؤهه مً ولضػعٍاُٞل الظي واله ٦حرف ٖلى بجي بؾغاثُل إلاا عصهم مً بابل بلى ال٣ضؽ وهى ابً
ًىخىا آزغ ملى٦هم الظي خبؿه بسخىهغ والبً زلضون ُٞما مغا ن آزغهم نغُ٢ا هى ؤوالص ٖمغان ٦هىىها في ٖهغه
وجدخه خىت بيذ ٞا٢ىص و٧اهذ مً الٗابضاث وؤزتها اٌكإ وُ٢ل زالتها ٖىض ػ٦غٍاء بً بىزُا مً وؿل يهىقاٞاص
زامـ ملى ٥بجى صاووص وبِىه وبحن يهىقاٞاص اإلاظ٧ىعازىا ٖكغابا وهىؤبى ًدُا باإلاض وال٣هغوٖمغان بالٗبراهُت ًىءا ُ٢م
بً مخان وإلاخان ابىا ٌؿمى ٌٗ٣ىب وهى ؤبى ًىؾ ٠زُُب مغٍم وابً ٖمها و٧اهذ ؤم ًىؾ ٠جؼوحها ؤوال مُىان
ٞىلضث له هةلى زم جؼوج وماث ولم ٌٗ٣ب ٞتزوج امغاجه ؤزىه ألمه ٌٗ٣ىب بً مخان ٞىلضث مىه ًىؾٞ ٠يؿب بلى
هالى ّ
ألن مً ؤخ٩ام الخىعاة ؤن مً ماث مً ٚحر ٖ٣ب ٞامغؤجه الزُه وؤو ٫ولض مجها ًيؿب لؤلو ٫و٧اهذ خىت ؤم مغٍم
ّ
ً
زاصما للمسجض ٖلى ٖاصتهم؛ ٞإجذ بمغٍم ٞجاءث بها بلىٖ/67/باص
لخجٗلً طل ٪الخمل
ٖا٢غ؛ ٞىظعث بن خملذ
اإلاسجض وهي بيذ بمامهم ٖمغان ٞخىاػٖىا في ٟ٦التها إلاىث ؤبحها؛ ٞسغج ؾهم ػ٦غٍاء ٟ٨ٞلها وويٗها في م٩ان قغٍ ٠في
اإلاسجض وهى اإلادغاب والٓاهغ ؤنها صٗٞتها لهم بٗض مضة عياٖها ٞهاعث حٗبض هللا وج٣ىم باإلاسجض في هىبتها ختى ٧اهذ
ًًغب بها اإلاشل في الٗباصة و٧اهذ زالتها اٌكإ ٖا٢غ ُٞلب ػ٦غٍاء هللا ٦ما في ال٣غآن ٞىلض له ًدُا وطا ٥في صولت
هحرصوؽ اإلاخ٣ضم و٧ان ٌؿ ً٨الٟ٣اع وٍ٣خاث الجغاص وٍلبـ وبغ ألابل ٞىاله الحهىص ،ال٨هىىهُتبلى ؤن جيبإ ولٗهضه اإلال٪
اهُُٟل بً هحرصوؽ ٞاٚخهب امغؤة ؤزُه ٞتزوحها و٧ان ٞاؾ٣ا ٞى٨غ ٖلُه الٗلماء وألاهبُاء وٞحهم ًدُا و٧ان
ٌؿمىهه بُىخىان وَٗغٞه الىهاعي ،بالٗمضاوي ٣ٞخل حمُ٘ مً ؤه٨غ ٖلُه وجدلل ٞحهم ًخي ٖلُه الؿالم وٞغ ؤبىه
ػ٦غٍاء ٖلُه الؿالم ٞىحض في شجغة ٦غامت له ٞضلهم ٖلحها َغ ٝعصاثه ّ
ٞك٣ىها باإلايكاع ّ
وق ٤ػ٦غٍاء في وؾُها ٖلى
ههٟحن وُ٢ل ٢خل ػ٦غٍاء ٢بل هظا واإلاك٣ى ١في الصجغة هى قُٗاء الىبي.
جىبيه وما ألبى ٖبُضة ًٖ ابً اإلاؿِب ؤن صم ًخي ٖلُه الؿالم ب٣ي ًٟىع بال ؤن وحضه بسخىهغ ٦ظل٣ٞ ٪خل ٖلُه
ؾبٗحن ؤلٟا مً بجي بؾغاثُل ٞؿٞ ً٨مك٩ل ألن ًدُا في ػمً ِٖسخى باجٟا ١وطل ٪بٗض بسخىهغ بإخ٣اب مخُاولت
وجىٞذ خىت لشمان ؾىحن مً ٖمغ مغٍم و٧ان مً قإن والصة مغٍم ِٖسخى ما ٢هه ال٣غآن زم طهبذ به بلى ٢غٍتهم
هانغة زم بلى مهغوهى اإلاغاص ب٣ىله حٗالى " :وءاوٍىاهما بلى عبىة طاث ٢غاع ومٗحن" ٞبُ٣ذ ٖامحن زم ْهغ ؤمغ ِٖسخى
ٖلُه الؿالم وقإ زبره ٞإمغث ؤن جغح٘ به بلى ال٣ضؽ ٞغحٗذ به وهى ابً ازيخا ٖكغة ؾىت وجخابٗذ ٖلُه اإلاعجؼاث
و٦ثرث ٖلُه الىاؽ ٌؿدكٟىن وَؿإلىن ًٖ الُٛىب وبخُاء اإلاىحى وفي بٌٗ الغواًاث ؤن مغٍم ويٗخه ببِذ لخم ٖلى
هدى زالزت ؤمُا ٫مً ال٣ضؽ وهى الظي بىا ٖلُه ملى ٥الغوم ،البىاء الٗٓام بلى هظا الٗهض وهم ًغومىن ٖلى الٗباصة
هىا ٥عهبانهم و٢ؿِؿهم وٚحرهما ومهابُذ الظهب حكٗل ُٞه لُال ونهاعا و٧ان مىلضه لشالزت ؤقهغ مً والصة ًدُا

والزىحن
وزالزحن مً مل ٪هحرصوؽ زم هؼٖ ٫لُه/68/الاهجُل وقغٕ الكغاج٘ وؤحى ٖلماء اإلاجىؽ ٌؿإلىن ٖىه ٢اثلحن ًىلض مىلىص
ببِذ لخم وهظا ػماهه ٞإمغ هحرصوؽ ب٣خل الهبُان ببِذ لخم وؤعؾل في قإهه ُ٢هغؤًًا وٖىضه زبر ٦سبر الٟغؽ
ولظا زغج به وبامه ًىؾ ٠بلى مهغ مضة ٖامحن ٦ما مغوبٗض مىث هحرصوؽ عح٘ بلى هانغة و٦ثرث اإلاعجؼاث وقغٕ
الكغاٌ٘ مً نالة وٚحرها وخلل وخغم وْهغث ٖلى ًضًه العجاًب واجبٗه ال٨شحر مً الحهىص ،وحؿامٗذ به ؤهل ألاُ٢اع
اإلاخباٖضة في اإلاكغ ١واإلاٛغب وزاٞه عئؾاء الحهىص وجاامغوا في ٢خله وحم٘ ِٖسخى الخىاعٍحنٞ ،باجىا ٖىضه لُلخحن
ًٌٗهم وبل ٜفي زضمتهم بما اؾخٗٓمىه و٢ا ٫بهما ٗٞلذ هظا لخخاقض بي زم اٞتر٢ىا و٧ان الحهىص ٢ض بشىا الُٗىن ٖلُه
ٞإزظوا قمٗىن الخىاعي ٞخبرؤ ٞتر٧ىه وحاءهم الاسسغٍىَى الحهىصي ٞضلهم ٖلُه بشالزحن صعهم ؤواعاهم م٩اهه ٞجاءوا
به بلى ابالَل الىبُى ٢اثض ُ٢هغ الغومي ٖلى الحهىص وخًغ حماٖت ال٨هىىهُت و٢الىا هظا ًٟؿض صًيىا وٍضٖى اإلال٪
ٞا٢خله ٞخىً ٠٢خىٖضوه بةبال ٙألامغ بلى ُ٢هغ ٞإمغ ب٣خله و٧ان ِٖسخى ٖلُه الؿالم ؤزبر الخىاعٍحن بإهه ٌكبه ٖلى
الحهىص في قإهه ٞإل٣ى هللا قبهه ٖلى واخض مجهم ٣ٞخل ونلب وؤ٢ام ؾبٗا و٧ان ِٖسخى ؤمغ الخىاعٍحن ؤن ًل٣ىه بم٩ان
ُٖىه لهم ٞدًغوا ٖىضه وؤمغ بدبلُ ٜالغؾالت في ألاُ٢اع ّ
ٗٞحن لغومت بُغؽ ومٗه ٢ىلـ مً ألاجبإ ولم ً ً٨خىاعٍا
وبلى الخبكت والؿىصان متى الٗكاع واهضعاوؽ وبلى بابل واإلاكغ ١هىماؽ وبلى بٞغٍُ٣ت في لٟـ وبلى صُ٢ىؽ مً ٢غٍت
ؤصخاب ال٨هً ٠ىخىاؽ وبلى ال٣ضؽ ًىخىا وبلى اإلاٛغب والدجاػ بغجلىما وبلى بغ٢ت والبربغ قمٗىن الٗباوى عضخي هللا
ٖجهم ،زم ع٢ ٘ٞا ٫الجاللي وعوي ّ
ؤن هللا حٗالى ؤعؾل سخابت ٞغٗٞخه ٞخٗل٣ذ به ؤمه وب٨ذ ٣ٞا ٫لها بن الُ٣امت
ججمٗىا و٧ان طل ٪ببِذ اإلا٣ضؽ لُلت ال٣ضع وله زالر وزالزىن ؾىت وٖاقذ ؤمه بٗضه ؾذ ؾىحن٢ ،ا ٫السٟاجى
وألاقهغ ٖىض اإلاٟؿغًٍ واإلادضزحن ؤهه ابً ؤعب٘ وزالزحن وُ٢ل زماهىن وُ٢ل ماثت وٖكغًٍ ٦ما ه٣له ابً حجغ ،في
ؤلانابت وازخل ٠في م٨شه في الضهُا بٗض هؼوله مً الؿماء ُ٢ل ؾب٘ ؾىحن وُ٢ل ؤعبٗحن/69/وفي خضًث عواه الكُسان
ؤهه ًجز٢ ٫غب الؿاٖت وٍد٨م بكغَٗخىا وٍ٣خل الضحا ٫والسجزًغ وٍ٨ؿغ الهلُب ؤعبٗحن ؾىت وًٍ٘ الجؼٍت وفي خضًث
مؿلم ًم٨ث ؾب٘ ؾىحن وفي خضًث ؤبي صاووص الُُالسخى ؤعبٗحن ؾىت ُٞدخمل ؤن اإلاغاص مجمىٕ لبشه ٢بل الغ٘ٞ
وبٗضه.
لؼيفت يغٍٟت ٢ا ٫الخلمؿاوي ،في قغح الكٟا لم ًظ٦غ هللا اؾم امغؤة في ال٣غآن باؾمها بال مغٍم ط٦غها في هدى
زالزحن مىيٗا والخ٨مت ُٞه ؤن اإلالى ٥وألاقغا ٝالًظ٦غون خغاثغ ؤػواحهم بإؾمائهً بل ً٨ىىن ٖجهً باألهل والُٗا٫
وهدىه ٞةطا ط٦غوا بال ما لم ً٨ىىا ؤو لم ًددكمىا ًٖ الخهغٍذ ؛ ٞلظا ّ
نغح هللا باؾمها بقاعة بلى ؤنها ؤمت مً بًماثه
وابجها ٖبضا مً ٖبُضه عصا ٖلى ْلمت الحهىص ،الظًً ٢الىا ما ٢الىا ما ٢هه ال٣غآن في ٚحر ما آًت ٢ا ٫ابً اسخا ١وزب
الحهىص ٖلى الخىاعٍحنٌٗ ،ظبىنهم ٞؿم٘ ُ٢هغ مل ٪الغومٞ ،إمغهم بال ًٖ ٠٨طل ٪واهُل ٤الخىاعٍىن بلى الجهاث ٦ما
ؤمغ ِٖسخى ٞأمً بٌٗ وٟ٦غ بٌٗ وإلاا ولي ٖاًىىؽ ُ٢هغ ٢خل ًىخىان وخبـ قمٗىن زم زلو في ؤًام ٞلىصٌل
ُ٢هغ وعح٘ بلى عومت واجبٗه ٦شحر مً اليؿاء وآمً به بٌٗ وؿاء الُ٣انغة ،وؤزبرها بإمغ الهلُب ٞجاءث بلى
ال٣ضؽ وازغحخه مً الؼٍل وٚكخه بالخغٍغ و٦خب بُغؽ ُ٢هغ ؤلاهجُل بغومت بالغومُت و٦خب ُم َتى بهجُله بالٗبراهُت
في ال٣ضؽ زم بن الغؾل مً الخىاعٍحن احخمٗىا بغومت وويٗىا ال٣ىاهحن الكغُٖت لضًجهم وجهلبىا ُٞه ولم ًسصخى
لىمت الثم.
جىبيه يىابِ صًً هبي هللا ِٖسخى ٞاإلاُ٣م إلاغاؾمه ٌؿمىهه البُغ ٥وهى عئَـ اإلالت وزلُٟت اإلاؿُذ وهاثبه في
ّ
وال٣غاء ٌؿمىنهم ال٣ؿِؿحن والغبى الٗالم والخبر الُ٣ٟه بةخ٩ام الٟخىي
البلضان البُٗضة ٢ض ٌؿمىهه ألاؾ٠٣
وناخب الهلىة الجازلُ ٤وٞى ١اإلاسجض مً ياعب ها٢ىؽ لهالتهم وؾاصي الكمامؿت والظي اه ُ٘٣للٗباصة

الغاهب وؤما حؿمُت ٟ٦غة ألاهضلىؽ الٗلما الٟغاًلُت ٞمىلضة زم ازخل ٠الُ٣انغة ،ملى ٥الغوم ،في هظا الضًً بلى ؤن
مل٢ ٪ؿُىُحن٦ ،ما ًإحي زبره وزبر ؤمه بن قاء هللا جىبُه الغوم وؿبت بلى عوملل باوي /70/عومت ٢بل الهجغة
بدؿٗماثت ؾىت وهي ٢اٖضتهم ختى وسستها ال٣ؿُىُُىت التي ازخُها ٢ؿُىُحن ٢بل الهجغة بىدى زالزماثت ؾىت
وازىحن وؾبٗحن ؾىت ج٣غٍبا وهي اإلاؿماث آلان باؾالمى٢ ٫اٖضة ٦غسخي ءاٖ ٫شمان ملى ٥ألاجغا ٥و٧ان هاالء الغوم مً
حملت اإلاجىؽ ،الظًً ال٦خاب لهم ومً جب٘ مجهم ِٖسخى والتزم ؤخ٩ام الاهجُل ٌؿمى ههغاوى وؿبت بلى ههغة ٢غٍت
ِٖسخى اإلااعة ألن ٚالب ألاهبُاء بهما ًبٗشىن مً ال٣غي ال اإلاضن ٞاإلاىخهغ مجهم بط طا ٥بمجزلت اإلاؿلم ٖىضها وؤما الظي لم
ًدب٘ ِٖسخى مجهم ٞال ً٣اُٞ ٫ه ههغاوى بل عومي ٞ ِ٣ٞةطا ؤؾلم ؤخض مجهم ؾمىه ههغاوى ٦ما ؤن مً جب٘ هبِىا مً
ؤالجغي
حٗالى:
٢ىله
بلى
قغٍ٠
لٟٔ
ٞالىهغاوي
مؿلما
ٌؿمى
الٟ٨غة
ّ
"ولخجضن ؤ٢غبهم مىصة للظًً ءامىىا الظًً ٢الىا بها ههاعي طل ٪بإ ّن مجهم ٢ؿِؿحن وعهباها وؤنهم ال ٌؿخ٨برون" بلى
٢ىله حٗالى " :وطل ٪حؼاء اإلادؿىحن" ومً جب٘ مجهم هبِىا نلى هللا ٖلُه وؾلم ولم ًىجُه هللا ؤحغه مغجحن مغة باجباٖه
ِٖسخى ومغة باجباٖه مدمضا نلى هللا ٖلُه وؾلم.

الخبر عً الفشط ودولهم العظيمت
وؿبت بلى ٞاعؽ بً ٧ىمغث بً ؾام وُ٢ل ؾام ٞاعؽ بً بًغان بً اقىع بً ؾام هاطه ألامت مً ؤ٢ضم ؤمم الٗالم
وا٦ثرهم ٖضصا و٢ىة واقضهم باؾا وؤٞسمهم مل٩ا مؿ٨جهم الٗغاّ ١
ألن بًغان إلاا ٖغب ناع ٖغا ١و٧اهىا مل٩ىا ؤ٦ثر
اإلاٗمىعخُث ؤَل ٤اؾم اإلاجىؽ ،واؾم العجم ،ال ًىهغ ٝبال لهم واههغاٞه لٛحرهم ٖلى َغٍ ٤الخٛلُب واإلاجىؽ
حم٘ واخضه مجىسخى وؿبت بلى عحل ً٣ا ٫له مجىؽ إلاٛغ ؤطهُه وي٘ لهم صًىاع وصٖاهم بلُه وٍ٣ا ٫هجىؽ بالىىن
لخضًجهم باؾخٗما ٫الىجاؾت زالٞا للكُش السغاشخى في باب الؼ٧اة وألاولى ما في خىاشخى ال٨بري ٧ان اليؿبت للىجاؾاث
بهما جٓهغ في الخضًً بها الل٩ىنها الجًغهم والظًً ٌكاع٧ىن اإلاجىؽ/71/في ال٣ى ٫بالهحن هىع وْلمت اإلااهىٍت
وال٨غمؼهُت والؼواوهُت واإلاغهىُٞت والؼوصاقُت والبًُاثُت وُ٢ل اإلاجىؽ بحن الحهىصًت والىهغاهُت وُ٢ل ٢ىم ٌٗبضون
وٍهلىن
مغاث
زمـ
ًىم
٧ل
للكمـ
اإلاالث٨ت
والكاج٘ ؤنهم ٖبضة الىاع وخىاشخى قغح ال٨بري ؤن اإلاجىؽ ٧ان لهم ٦خاب ٞغ ٘ٞوؾبب عٗٞه ؤن ُٖٓمهم جؼوج بابيخه
ٞإعاصوا عحمه ٞخدهً بدهىه و٢ا ٫لهم وٗم الضًً صًً آصم الظي ًؼوج آلار مً ازخه وفي السٟاجى وؿب هظا
اإلاظهب لغٍهان عحل مجىسخى ًيؿب له ال٣ى ٫بالىىع والٓلمت و٢الىا السحر والكغ بال الظي ٢ا ٫الٓلمت مُذ والىىع
حي واإلااهىٍت ؤصخاب ناوى الخُ٨م ْهغ في ػمً ؾابىع بً اػصقحر بً باب ٪بٗض ِٖسخى و٢خله بهغام ػٖم ؤن مىحض
الٗالم ازىان الىىع زال ٤السحر والٓلمت زال ٤الكغ وهما اػلُان خُان وهظا وهدىه مً السغاٞاث ٢ا ٫اإلاخىبي :
ُ َ
جس ِّحر ؤ ّن اإلااهىٍت ج٨ظب
و٦م لٓالم اللُل ٖىضي مً ًض
ُ
والىبِ بزىة الٟغؽ٦ ،ما مغ ؤوالص هبُِ بً اقىع وفي الخىعاة ط٦غ مل ٪ؤال هى اػ٦غصا وٗم مً بجى ُٖالم وآلاهىاػ
مً ممالٞ ٪اعؽ واحؿٗذ ممل٨ت الٟغؽ بلى ؤن ونلذ بلى ؤلاؾ٨ىضعٍت وهم ؤعب٘ َب٣اث ألاولى ال٣كضاهُت وهي التى
الطخا٥
ٖلحها
٢ام
آلاحي والشاهُت الُ٨يُت وهي التي ٚلب ٖلحها الاؾ٨ىضع الُىهاوى والشالشت الاق٣اهُت وهي التى ٚلب ٖلحها اػصقحر بً باب٪
والغابٗت الؿاؾاهُت وهي التى نبدها ؤلاؾالم وؤو ٫ملى ٥الُب٣ت ألاولى ُ٦ىمغث ٢ا ٫ابً زلضون ،وهى ؤو ٫مل ٪ههب
في ألاعى ؤي مً بجي لُال ًسال ٠ما مغ ؤو ٫ال٨خاب مً ط٦غها اإلالى ٥بحن آصم وهىح ومً ُ٦ىمغث ؤولهم بلى ًؼصحغص
آزغهم اإلا٣خى ٫في زالٞت ٖشمان ؤعبٗت آال ٝؾىت وماثت ؾىت وبخضي وزماهحن وٖمغ ُ٦ىمغث ػمىا َىٍال ً٣غب مً ال٠
ؾىت وإلاا ماث ولي ا٢غوا ٫زم ابىه مىىقهغج ومل ٪ألا٢الُم الؿبٗت وُ٦ىمغث هظا هى ؤو ٫مً بىا اإلاضن واجسظا الخُل

وحؿمى بأصم وخمل الىاؽ ٖلى صٖاثه بظل ٪وٖٓم ؤمغ بجي ُ٦ىمغث ختى مل٩ىا بابل وؤو ٫مً مل٨ها مجهم مً ًض
الىماعصةَ ،مهىعث بً ؤزُاطًاص و٧ان مدمىص الؿحرة وبٗض َمهىعث مل/72/٪حمكُض ومٗىاه الكٗإ لجماله ؤزى
َمهىعث زم ٢ام ٖلُه بُىعاؾب وهى الطخا ٥اإلاٗلىم ومل ٪ػمىا َىٍال ختى ُ٢ل ؤهه مل ٪ؾب٘ ماثت ؾىت وٖىض ابً
هكام ،ؤن الطخا ٥هى همغوص السلُل زم ٢ام ٖلُه عحل مً انبهان خضاص واجسظا حغابا ٖلى ٖها ٞجٗله عاًت
واحخم٘ ٖلُه الىاؽ ٞىهغوه ،و٢خل ّ
الطخا .٥ولم ًضٕ اإلال ٪وولى بجى حمكُض مً ٖ٣ب اوقهىض بً ؤ٢غوا٫
ٞاؾخسغج ؤٞغٍضون مً م٩ان ازخٟاثه ٞمل٨ه واجب٘ الطخا٣ٞ ٥خله وعصٚهىبه ومل ٪ماثتي ؾىت و٧ان ٌٛكاه هىع مً
ًىم ٢خل الطخا ٥ومً وؿله بىى قهغ اإلال ٪وؤمه مً بىحى اسخاٖ ١لُه الؿالم وخمل الٟغؽ ٖلى صًً ببغاهُم،
ٖلُه الؿالم وهى الظي ٧ان ًداعب ا٢غاؾُاث مل ٪التر٢ ،٥لذ وإلاا عح٘ اإلال ٪للٟغؽ ب٣خل الطخا ٥عٗٞىا ٢ىععاًت
الخضاص ألانبهاوى وهي ؤو ٫عاًت وػٍىىها بالُىاُ٢ذ والجىاهغ ؤخؿً ػٍىت بٗضما ٧اهذ حغابا مغٞىٖا ٖلى ٖها ختى
ناعث ؤن ٧ل مً ولي مجهم ًؼٍض في ػٍىتها مً صًباج وطهب وٚحره و٦برث ختى ناعث مً ؤٖٓم ما ً٩ىن مً ؤع٧ان
صولتهم بلى ؤن ؤزظها الصخابت بال٣اصؾُت آزغ جل ٪الخغوب الٗٓام ٣ٞؿمىا ٖلحها وطل ٪آزغ الٗهض بها وَؿمىنها
بالٟاعؾُت طوٞل ٦إبُان زم مل ٪الٟغؽ ػ ١بً نماع ؾذ وٚلب ا٢غاؾُاث واجسظ الٟغؽ طل ٪الُىم ُٖضا وهى زالث
ؤُٖاصهم وؤنلر ما ؤٞؿضالتر ٥و٧ان مدمىص الؿحرة وفي ؤًامه زغج بىى بؾغاثُل ،مً الخُه وٞخدىا ؤعٍدا.

الؼبقت الثاهيت مً الفشط ،وهم النىيعت
ؤولهم ٧ي ٢باص مً ٖ٣ب مىىا قهغ وؤمه جغُ٦ت و٦غسخي مل٨ه بلخ ًماو٘ التر ،٥مً صزى ٫بالصه ومل٨ه ماثت ؾىت زم
ولى ابىه ٧ي ٢اوؽ ٧ان ٖلى ٖهض صاووص ٖلُه الؿالم ،وٖلى ٖهض ٖمغ وطًا ٫ؤصٖاع مً ملى ٥الُمً وإلاا ماث مل ٪ابً
ابىه ٧ي ؾ٣غ بً ؾباوزل الظي ماث في خغب/73/التر ٥في خُاة ٧ي ٢اوؽ و٢اجل التر ٥وٚؼاهم وؤزظ زاعهم مجهم زم
جغهب وػهض في اإلال ٪ومل ٪لهغاؾ ٠وؾ ً٨بلخ وخاعب التر ٥مضة ؤًامه وٖلى ٖهضه بسخىهغ مل ٪ما بحن آلاهىاػ
والغوم وؤيا ٝبلُه لهغاؾ ٠بابل ٖىضما ناعث بلُه وفي ٖهضه ٚؼا بسخىهغ الٗغب ،وؤوصخى بالخدٖ ٟٔلى مٗض بً
ٖضهان جاؾ٘ ٖكغ ؤحضاص الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم وُ٢ل ؤًام بهمً خاٞض ؾبا ؾبابً لهغاؾب ٢اله هكام بً
مدمض ،وحى هللا بلى ابغٍسُاالىبي و٧ان م٘ ػعٞاًُل الظي عح٘ بجي بؾغاثُل بلى ال٣ضؽ ؤن ًإمغ بسخىهغ بٛؼ والٗغب
الظًً إلٚال ١لبُىتهم وٍ٣خلهم لٟ٨غهم واجساطهم آلالهت وؤمغه ؤن ًسغج مٗض بً ٖضهان مً بُجهم وٍٟ٨له بلى اهً٣اء
ؤمغ هللا ٞحهم ٞاخخمله ابغٍسُا وؤعصٞه ٖلى البرا ١وهى ابً ازيخا ٖكغة ؾىت وب٣ي بحن ؤهبُاء بجي بؾغاثُل وإلاا اؾخلخم
بسخىهغ الٗغب وعح٘ بلى بابل وحج بىى بؾغاثُل ،حج مٗهم مٗض وب٣ي م٘ ٢ىمه وجؼوج مٗاهت بيذ مًاى بً
الخاعر الجغهمي ٞىلضث له هؼاع ب٨ؿغ الىىن إلااثت وٖكغًٍ ؾىت مً مل٨ه و٧ان مدمىص الؿحرة وُ٢ل اه ُ٘٣للٗباصة
وولي ابىه ٌؿخاؾ ٠و٧ان اإلالىً ٥دملىن بلُه السغاج مً ٧ل ُ٢غ وفي ؤًامه ٖٓمذ الخغب بِىه وبحن التر ٥وولى ٖلى
خغبهم ابىه اؾٟحرًاعو في ؤًامه ْهغ ػعاصقذ الظي ػٖم اإلاجىؽ ،هبىءجه وهى مً ؤهل ٞلؿُحن ٧ان زاصما لبٌٗ
جالمظة ؤعمُا الىبي زم لخ ٤بإطعبُجان وقغٕ صًً اإلاجىؾُت وٖغى صًىه ٖلى ٌؿخاؾٞ ٠إعجبه وخمل الىاؽ ٖلى
الضزىُٞ ٫ه و٢خل مً امخى٘ وٖىض ٖلماء الٟغؽ ،بهه مً وؿل مىى قهغ اإلال ٪و ٢الىا حاء ب٨خاب بصٖاه وخُا في ازجي
ٖكغؤل ٠مجلض مى٣ىف بالظهب وويٗه ٌؿخاؾ ٠بانُسغوان هظا ال٨خاب ٖلى زالزت ؤ٢ؿام ٢ؿم في ؤزباع ألامم
اإلاايُت و٢ؿم في خضزان اإلاؿخ٣بل و٢ؿم في قغاجٗهم مشل اإلاكغ٢ ١بلت وؤن الهالة في الؼوا ٫والٛغوب وؤنها طاث
سجضاث وصٖىاث وحضص لهم ػعاصقذ بُىث الىحران التي ٧ان مىىقهغ ازمضها وعجب لهم ُٖضًً الٟحروػ في الاٖخضا٫
الغبُعي واإلاهغحان في الاٖخضا ٫السغٍٟي وإلاا ٚلب ؤلاؾ٨ىضع ٖلى الٟغؽ ؤخغ ١هظا ال٨خاب وإلاا مل ٪ؤػصقحر حم٘ الٟغؽ
ٖلى ٢غاءة ؾىعة مىه حؿمى آؾُا وخاعب ٌؿخاؾ ٠مدغوعاؾب مل ٪التر ٥وهؼمه و٢خل في الهؼٍمت ؾاخغ التر٥

ًىضعٞل زم ؤن ٌؿخاؾ ٠جغهب /74/78بٗض طل ٪واه ُ٘٣للٗباصة وزل ٠ؤباه لهغاؾب في بلخ ؾُسا ٦بحر اٛٞؼاهم
حىهغازىمدغوعاؾ ٠في حمىٕ الترٞ ٥اؾدباح بلخ و٢خل لهغاؾ ٠وٚىم ألامىا ٫وهضم بُىث الىحران وؾبا حماوى بيذ
ٌؿخاؾ ٠وٚىم صعٞل الغاًت ال٨بري وهي عاًت الخضاص ألانبهاوى الظي زغج ٖلى الطخاٞ ٥لما ولي اٞغٍضون عن٘ جل٪
الغاًت التى ؤنلها حغاب وٖسخى ٦ما مغ بالجىاهغ وعٗٞىها في طزاثغهم ًبؿُىنها في الخغوب الٗٓام و٧ان لها ط٦غ في
صولتهم بلى ؤن ٚىمها الصخابت بال٣اصؾُت ٦ما مغو إلاا ؾم٘ بالىٗ٢ت ٌؿخاؾ٢ ٠لض اإلال ٪ابىه اؾٟحرًاع بٗث له طل ٪م٘
حماؾب الٗالم ناخب ػعاصقذٞ ،ؿاع بلى الترٞ ٥هؼمهم واؾترص الغاًت والٛىُمت وصزل ؤعيهم ٖىىة و٢خل
مدغوعاؾ ٠وبزىجه واؾدباح ٖؿ٨غه وؤمىاله ووؿاءه وعص حماهت وصور بالصهم ختى اهخهى بلى بالص نى ٫زم ٚؼا
الغوم ،وٞغى ٖلحهم ألاجاوة وهى مً ؤٖٓم ملى ٥الٟغؽ وبىا مضها بالؿىاص و٧اهذ ؤمه مً بجي َالىث مً ؾبِ
بيُامحن وهى الظي عص بجي بؾغاثُل بلى ؤعيهم وُ٢ل خاٞضه بهمً وإلاا ماث مل٨ذ ابيخه حماوى وهي ؤم صاعا ألا٦بر ،و٧ان
ابىه ؾاؾان مغشخا للملًٛٞ ٪ب ولخ ٤بانُسغ وهي خاملت بضاع ؤو ٖ٣ض لها ػوحها الخاج ٖلى بُجها ؛ ٞلظا ؤًٚب
ؾاؾان بلى انُسغ وععى ٚىمه بىٟؿه و٧اهذ حماوى ٚالبت ٖلى ألاٖضاء وإلاا ٦بر ابجها صاعا ؤؾلمذ له اإلال ٪بٗض زالزحن
ؾىت مً مل٨ها و٦ثر ٖىضها ؾبي الغوم وهؼ ٫ابجها صاعا ببابل وخملذ بلُه اإلالى ٥السغاج وُ٢ل هى الظي عجب صواب
البرًض و٧ان معجبا بابىه صاعا إلاا ولض ٖىضه ختى ّ
ؾماه باؾمه وواله ٖىضه وهل ٪الزىحن ٖكغة مً مل٨ه وولي ابىه صاعا
ٞمل ٪ؤعب٘ ٖكغ ؾىت وؤؾاء الؿحرة و٢خل الغئؾاء وؤهل ٪الغُٖت وٚؼاه الاؾ٨ىضع مً ُٞلـ مل ٪بجي ًىهان و٢ض ٧اهىا
ؾامى ٣ٞخله بًٗهم ولخ ٤باالؾ٨ىضع وج٣غب بظل ٪بلُه ٣ٞخله و٢ا ٫هظا حؼاء مً احتري ٖلى ؾلُاهه وجؼوج ابيخه
عوقخ ٪و٢ا ٫الخا ٔٞالُبري وؤو ٫مً حؿمى مجهم ٦ؿغي ٦حرف زم ابىه ؤزكىاع وولى بٗضه صاعا بلخ ٖلى ما ٢ا٫
هغقُىف ،ماعر الغوم واهٓغ ما ّ
مغ ًٖ ابً زلضونُٟٞ ،ه مسالٟت إلاا هىا.
جىبيه ٢ا ٫الُىسخى في خىاشخى ال٨بري ومً اإلاجىؽ /75/ ،لشىىٍت ؤزبخىا ٞاٖلحن ٞاٖل السحر ٌؿمىهه ؤػصان وٞاٖل
ّ
الكغ ٌؿمىهه هغمؼ ػٖمىا ؤن ٦ال مجهما ال ًٟٗل /الًٟٗل /الاما ً٣خًُه َبٗه ُٞيؿبىن السحر ٧له بلى الىىع والكغ ٧له
بلى الٓلمت والىىع والٓلمت ٖىضهم ؤحؿام اهٓغ ؤلالهحن الظًً لهاالء ألاٚبُاء وال ًيبػي ؤن ًىصٕ هظا بال في زغاٞاث
اإلاًاخ ٪والسغاٞاث والغص ٖلحهم ب٣ىله حٗالى " :و٢ا ٫هللا الجخسظوا بلهحن ازىحن" و٢ىله
حٗالى " :وحٗل الٓلماث والىىع" و٦ظا اإلااهىٍت ٞةنهم ًيؿبىن السحر بلى الىىع والكغ بلى الٓلمت ًيؿبىن بلى مافي بً
ماػن الؼهضً ٤الظي ج٣ضم بٌٗ ال٨الم ٖلُه ؾاب٣ا في نضع ال٨خاب.

الؼائفت الثالثت ألاشغاهيت
وهم اإلاٗغوٞىن بملى ٥الُىاث ٠وؿبت بلى ألاقٛان بً صاعا ألا٦بر و٧اهىا مً ؤٖٓم ملى ٥الُىاثٖ ٠ىض اٞترا ١ؤمغ
الٟغؽ ،وطل ٪ؤن الاؾ٨ىضع إلاا ٢خل صاع ألانٛغ وحٛلب ٖلى الٟغؽ قاوع قُسه ؤعؾُى الظي ازترٕ ٖلم اإلاىُ ٤في
ؤمغهم ٞإقاع بإن ًٟغ ١عٍاؾتهم في ؤهل البُىث مجهم ٞخٟغ٧ ١لمتهم وٍسلو ل ٪ؤمغهم ٞىلى ٖٓماء الىىاحي مً
الٟغؽ والٗغب والىبِ والجغام٣ت ٧ل ٖلى هاخُخه ٞاؾخ٣ام له ألامغ ٩ٞان ؤٖٓم ملى ٥الُىاث ٠ألاقٛان اإلاظ٧ىع
ٞلما هل ٪الاؾ٨ىضع ٢ام باإلالٌٓٗ ٪مه ملى ٥الُىاث ٠وناع ٧الغئَـ ٖلى حمُٗهم ٞاٞتر ١ؤمغ الٟغؽ مضة َىٍلت
ولظا ٧اهىا ً٣ىلىن ٧لمت ٞغ٢خىا ؤعبٗماًت ؾىت وحؿٗت ٖكغ ؾىت ٧لمت بلُٛت ؤعاصوا ٧لمت ؤعؾُى الخُ٨م لالؾ٨ىضع بإن
ًٟغ ١ؤلاماعة في بُىتهم ٦ما مغ وهى جلمُظ ؤٞالَىن وإلاا هل ٪ؤقٛان مل ٪ابىه ؾإبىع ؾخحن ؾىت وٚؼابجي بؾغاثُل ونهب
ؤمىالهم وْهغ ِٖسخى في ؤًامه زم ملٖ ٪مه حىصع ٖكغًٍ ؾىت زم ؾضع بً ؾإبىعو في ؤًامه ٧اهذ الجلىة ال٨بري
 78في اليسست "ب" ٌؿخاؾ ٠جغهبن.

بال٣ضؽ ٖلى ًض َُُل الغومى ٦ما مغ زم مل ٪حىصع الانٛغ /76/جىَسخى زم هغمؼ زم ؤعبٗت زم ؤعصوان بً هغمؼزم
ابىه ٦ؿغي زم ابىه ًالف وفي ؤًامه ٚؼث الغوم ،لؿىاص الٗغا ١زم ابىه اعصوان وٖلُه ٢ام اػصقحرا بً باب ٪الؿاؾاوي
وحم٘ مل ٪الٟغؽ وحضص الضولت الؿاؾاهُت و٢ض مل ٪في اإلاضة اإلاظ٧ىعة حؿٗىن ملٖ ٪لى حؿٗحن َاثٟت وألاقٛاهُىن
مجهم هم ملى ٥اإلاضاثً وبهما ؾمىا هاالء اإلالى ٥ألاقٛاهُىن حٛلُب أل ّن ٖٓماءهم مً ولض ألاقٛان وهللا اٖلم.

الؼائفت الشابعت العاظاهيت
وهظه الضولت ؤٖٓم صو ٫السلُ٣ت وهي اخضي الضولخحن الُٗٓمخحن اللخحن نبدهما ؤلاؾالم في الٗالم ٞاعؽ الغوم،
و٧ان مبرػهامان وزىب اػصقحر بً بابٖ ٪لى ملى ٥الُىاث ٠وهى مً وؿل ؾاؾان بً ٧ي بهمً الظي ًٚب ٖلى ؤبُه
إلاا جىحه اإلال ٪ازىه صاعا ألا٦بر وهى في بًُ ؤمه حماوى ٞىزب ٖلى اإلال ٪الظي ٧ان ألباثه اإلالى ٥الُ٨يُت واجًٟمذ له
الٗغا ١وٞاعؽ زم ػخ ٠بلُه ؤعصوان ُٖض الُىاثٞ ٠هؼمه و٢خله وؤزسً في ألاعى ومضن اإلاضن واؾخ٨ثر الٗماعة و٧ان
اػصقحر ؤؾغ ٝفي ٢خل ألاقٛاهُت ط٧ىعا وبهازا ختى ؤهه وحض ب٣هغ ؤعصوان حاعٍت ٞإعجبخه و٢الذ له ؤها مىالث لتر٘ٞ
ًٖ هٟؿها ال٣خل ٞىاٗ٢ها ٞدملذ وإلاا ْمىذْ/تن/ألامً ٖلى هٟؿها ؤزبرجه بإنها ابىت ؤعصوان ٞك٨غ وصٗٞها بلى بٌٗ
اإلاغاػبت لُ٣خلها ٞاؾدب٣اها طل ٪اإلاغػبان ٖىضه و٢ض ؤجذ بابً و٦خم قإهه بلى ؤن ق٩ا له اػصقحر ٢لت الىلض وزىٝ
اهُ٣إ اإلال ٪مً ٖ٣به والىضم ٖلى ما ؾل ٠مىه مً ٢خل الجاعٍت واجال ٝالخمل ٞإزبره بدُاتها وؤنها ولضث ولضا ط٦غا
وؤهه ؾماه ؾإبىع و٦ملذ زهاله وؤصبه ٞإمغ بةخًاعه ٞدًغ بحن ًضًه ٞاؾخسبره ٞغيُه وجىحه وإلاا جىفي اػصقحر
ّ
ؾابىع
الضولت/77/وجسحر
ؤهل
في
الُٗا
واٞاى
اإلال٪
ج٣لض
الٗما ٫زم طهب بلى زغاؾان ٞمهضها زم ٚؼا الجؼٍغة وؾبا مضًىت ههِبحن وٞخذ مضها مً الكام وخانغ ؤهُاُ٦ت و٧ان
بها ؤعٍاهىؽ ٞإؾغه وخمله بلى حىضي ؾابىع بلى ؤن ٞضاه ٖلى مآٖ ٫بم و٧ان بجبا ٫ج٨غٍت بحن صحلت والٟغاث مضًىت
ً٣ا ٫لها الخٓحرة وبها مل ٪مً الجغام٣ت٣ً ،ا ٫له الؿاَغون مً ملى ٥الُىاث ٠والٗغب حؿمُه الًحرون وٖىض ابً
هكام ،هىمً ً٢اٖت ،وهى الًحرًً بً مٗاوٍت بً الٗمُض بً ٖمغ بً هس٘ بً ؾلُش بً ً٢اٖت ٞسل ٠ؾإبىع في
ٚؼاجه بلى ؤعى زغاؾان وٖار في الؿىاص ٞصسو الُه ؾإبىع ٖىض اهً٣اء ٚؼاجه وخانغه ؤعب٘ ؾىحن زم بن ابيخه
وهي الىٓحره زغحذ بلى ع ً٦اإلاضًىت و٧اهذ مً ؤحمل اليؿاء وعؤث ؾابىع ٗٞك٣خه ،وصلخه ٖلى ٖىعة الخهً ٞضزله
ٖىىة و٢خل الًحرن وؤباص ً٢اٖت وزغب خهً الخًغة و٢اٖ ٫ضي بً ػٍض في عزاثه:
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زم ؤن ؾابىع ٖغؽ بالىٓحرة في ٖحن الخمغٞباجذ لُلتها جخًغع في ٞغاقها و٧ان ٧له مً خغٍغ وطًباج مدكى بالسغ
ٞةطا ؤوع٢ت بحن لخمها والٟغاف مً وع ١الغٍاخحن جىطيها ٣ٞا ٫لها وٍد ٪ما ٧ان ؤبىٌٛ ٥ظً٣ٞ ٪الذ الؼبض واإلاش
والكهض والسمغة ٣ٞا ٫لها ال ؤخضا خضر ٖهض ؤو ؤ٢غب وصا مً ؤبُ ٪الظي ٚظا ٥بمشل هظا وؤمغ عحال ٞغ٦ب ٞغؾا
حمىخا وٖهب ٖظاًغها بظهبه ولم ًؼً ٫غً٦ه ختى جُٗ٣ذ ؤونالها وهى الظي ولى
ٖلى ٖغب الخحرة ٖمغ ابً عى حغصا ٫اإلاىظع وهل ٪ؾابىع لشالزحن ؾىت مً مل٨ه وولى بٗضه ابىه هغمؼ وَٗغ ٝبالبُل
ٞمل ٪ؾىت واخضة وهل ٪وولي ابىه بهغام ابً هغمؼ وٖامله ٖلى ؾاثغ الٗغب ،بمغئ الِ٣ـ الىضاثً ٖمغ بً عى اللسمى
وهى ؤو ٫مً جىهغ مً ملى ٥الخحرة مل ٪ماثت وؤعبٗت ٖكغ ؾىت و٧ان بهغام خلُما خؿً الؿحرة وفي ؤًامه ْهغما في
الؼهضً ٤ال٣اثل بالىىع والٓلمت و٧ان في ؤًام ّ
حضه ؾابىع ؤًًا ٞاجبٗه ٢لُال زم عح٘ بلى اإلاجىؾُت وإلاا ولي /78/بهغام
حم٘ الىاؽ المخداهه ٞإقاعوا بٟ٨غه و٢الىا ػهضً ٤ألن ٦خاب عػاصقذ اؾمه ػهضة ٗٞغٞخه الٗغب ٣ٞالىا ػهضً ٤وصزل
٧ل مً زالْ ٠اهغ بلى باًَ زم ناع في ٖغ ٝالكغٕ مً ًٓهغ ؤلاًمان وٍسٟي الٟ٨غ زم هل ٪لشالر ؾىحن وزالزت ؤقهغ
مً مل٨ه وولي ابىه بهغام بً بهغام ٖ ٠٨ؤو ٫ؤًامه ٖلى اللظاث وامخضث ؤوي بُاهخه بلى الغٖاًا بالجىع والٓلم ٞسغبذ
ال٣غي والًُإ ختى هبهه اإلاىٍظان لظل ٪بمشل وطل ٪ؤهه طهب مٗه للهُض ٞؿمٗا بىمخحن ًخجاوبان في زغاب ٣ٞا٫
بهغام لُذ قٗغي هل ؤُٖي ؤخض لٛاث الُحر ٣ٞا ٫اإلاىبظان ؤها لظا٦غ ٥ؤيها اإلال ٪وؤنهما ًخجاوبان في ٖ٣ض ه٩اح وؤن
ألاهثى اقترَذ ٖلى الظ٦غان ًى٣غ لها في نضا٢ها ٖكغًٍ يُٗت مً السغاب ٣ٞبل الظ٦غ و٢ا ٫بن صامذ ؤًام بهغام
ُٗٞخ ٪ؤلٟا ٞخ ًُٟاإلال ٪وجُ٣ض مً ٟٚلخه ٞإقغٖ ٝلى ؤخىا ٫مل٨ه وباقغها بىٟؿه وؤنلخها وخؿيذ ؤًامه ومل٪
زماهُت ٖكغ ؾىت ومل ٪بٗضه ابىه بهغام بً بهغام وماث ألعب٘ ؾىحن مً مل٨ه وولي ؤزىه ٢غَسخي بً بهغام حؿٗا و٧ان
ٖضال ومل ٪بٗضه ابىه هغمؼ ٞؿاع في آزغ ؤًامه بالٗض ٫وماث لؿب٘ ؾىحن و٧ان حمُ٘ هاالء ٦غسخى مل٨هم حىضي
ؾابىع مً زغاؾان ولم ًتر ٥هغمؼ ولضا ؾىي خمال مً بٌٗ وؿاثه ٞاهخٓغوه وَمٗذ ٞحهم اإلالى ٥و٦ثر ٞحهم
الٟؿاص وإلاا ٦بر وؤَا ١خمل الؿالح نهٌ لالؾدبضاص بمل٨ه وؾمي ؾإبىع ٞإو ٫ما جبضؤ به الٗغب ٞجهؼ لهم الٗؿا٦غ
وٖهض ؤن ال ًب٣ىا ٖلى مً وحضوه مجهم زم ٢اجلهم بىٟؿه وهغبىا ؤمامه وهى في َلبهم ً٣خل وٍسغب واؾدباح ٖبض
ّ
الِ٣ـ زم الُمامت ولم ًب ٤بال مً لم ً٣ضع ٖلُه وؾ ً٨صاعًٍ بالبدغًٍ وبىا مضًىت ألازباع وال٨غر والؿىؽ و٢ا٫
ّ
الؿهُلي ،و٧ان ًسل٘ ؤ٦خا ٝالٗغب ،ولظا ًل٣ب بظي ألا٦خا ٝوؤزظ ٖمغ بً جمُم ابً زالزماثت ؾىت و٢ا ٫له بهما
ؤ٢بل٨م مٗاقغ الٗغب أله٨م جؼٖمىن ؤن ل٨م صولت ٣ٞا ٫له ٖمغ لِـ هظا مً الخغم ؤيها اإلالٞ ٪ةن ً ً٨خ٣ا ٞلِـ
٢خل ٪بًاهم ًغٗٞه وٍ٩ىن ٢ض اجسظث ٖىضهم ٧ي ًيخ ٟ٘بها ؤوالص ٥و٢ىم ٪مً بٗضٞ ٥اؾدب٣اه وعخم ٦برجه وٖٟا ٖجهم
زم ؤهه ٚؼا بالص الغوم ،وجىٚلٞ/79/حها و٧ان مل ٪الغوم خُيئظ ٢ؿُىُحن ،وهى ؤو ٫مً جىهغ زم مل ٪بٗضه لُاهىؽ
واهدغ ًٖ ٝصًً الىهغاهُت و٢خل ألاؾاٟ٢ت وهضم الُب٘ وحم٘ وػخ ٠ل٣خا ٫ؾابىع واحخمٗذ الٗغب مٗهم لشاعهم
ٖىض ؾإبىع ٞؿاع ٢اثضه بؼهاهىؽ في ماثت ؤل ٠وؾبٗحن ؤلٟا ختى صزل ؤعى ٞاعؽ وؤحجم ؾإبىع ًٖ ل٣اثه وؤحٟل
و ٌٞالٗغب حمىٖه وهغب في ٞل مً ٖؿ٨غه واخخىي الٗغب ٖلى ؤمىاله وزؼاثىه واؾخىلىا ٖلى مضًىت َِؿىن مً
مضاثً مل٨ه زم ػخ ٠بلحهم ؾابىع بالجىىص ٞاؾترص َِؿىن و٢خل لُاهىؽ بؿهم ؤنابه وب٣ى الغومٞ /ىٞ /ىضخى
وٞؼٖىا بلى بغ ؾاهىؽ ال٣اثضان ًمل٩ىه ٞكغٍ ٖلحهم الغحىٕ بلى صًً الىهغاهُت ٣ٞبلىا وانُلر م٘ ؾابىع ٖلى اُٖاء
الغوم لٟاعؽ ههِبحن في هٓحر ما ؤٞؿضوه لهم ٞغضخي الٟغؽ ،وؤما ما ًى٣لىه الازباعٍىن ؤن ؾإبىع صزل ؤعى الغوم
مخى٨غا ٣ٞبًىا ٖلُه وخبؿىه وٖك٣خه ابىت اإلاهغاػ مل٨هم و٢ض مغى وَلب ٖلى قمت مً جغاب انُسغ وقغبت مً
ماء صحلت ٞدًغ طلٖ ٪ىضه في ؤ٢غب و٢ذ ٞبرت زم بن الغوم ٚؼوه اٌٛؼوا ؤعيه وخملىه مٗهم في حلض زىع زم جدُل
٧اجبه الظي ٢بٌ مٗه و٨ٞه وبٗث بلى الٟغؽ ٞهؼمىا الغوم بلخ.

٧ل طل ٪مً ؤؾاَحر السغاٞاث وؾحرة البُا ٫حكهض الٗاصة ب٨ظبها زم هل ٪الزىحن وؾبٗحن مً مل٨ه ٞهى ؤَى ٫بجي
ؾاؾان ،مضة وهى الظي بىا هِؿابىع وسجؿخان وؤلاًىان اإلاكهىع زم ولى ؤزىه اػصقحر بً هغمؼ وماث ألعب٘ ؾىحن زم
ولي ؾإبىع بً ؾابىع طي الا٦خاٞ ٝإخؿً الؿحرة و٧ان له خغوب م٘ ؤًاص ٢ا ٫قاٖغهم:
ٖلى عٚم ؾابىع بً ؾابىع ؤنبدذ بىاث بًاص خىلها السُل والىٗم زم هل ٪لؿب٘ وولى ؤزىه بهغام و٧ان ٖاصال
ً
إلخضي ٖكغ ؾىت مً مل٨ه ومل ٪بٗضه ًؼحغص ألاقبذ و٧ان حاثغا ٓٞا ٚلُٓا ووػٍغه صهحرؽ الخُ٨م وماث ألخضي
وٖكغًٍ مً مل٨ه بغمذ صؽ له زم ولي بٗضه ابىه بهغام وَٗغ ٝبجىع و٧ان قب ببالص الٗغبٞ ،خ٩لم بلٛاتهم وإلاا ماث
ؤبىه ٢ضم ؤهل ٞاعؽ ٚحره مً وؿل اػصقحر ٞؼخ ٠بهغام بالٗغب واؾخىلى وهؼم بهغام زاٞان مل ٪التر ،٥وٚؼا الهىض
وهابخه اإلالى ٥وخمل بلُه الغوم ،في ؾبُل/80/اإلاهاصهت وهل ٪لدؿ٘ وٖكغًٍ مً مل٨ه و٧ان مكهىعا بالهُض والغماءة
والخُا وؤلاُٖاء ختى ؤهه هؼٖ ٫لى نُض وهاو ٫خهاهه لضإ ٞإزظ بٌٗ الخلي مً اللجام ٞلما ؤحى ًغ٦ب و٢غبه له
الغاعى ؤٚمٔ ُٖيُه ٧ان ٞحهما الٛظا وطهب ولم ًٟطر الغاعي زم ولي ابىه ًؼصحغص بً بهغام و٧ان خؿً الؿحرة وهل٪
لٗكغًٍ مً مل٨ه زم ولي ابىه هغمؼ زم ؤزىه ٞحروػ و٧ان ٖامال ٖلى الهٟغ بمغ والغوط والهٟغهم الهُاَلت ،بحن
ٚؼاهم
زم
وٞغٚاهت
زىاعػم
٣ٞخلىه وؤعب٘ بىحن وؤعح٘ ؤزىه وؤناب ال٣دِ ؾب٘ ؾىحن ٞإخؿً للىاؽ ٞحها واؾخىلى الهُاَلت ٖلى زغاؾان بإؾغها
و٧ان ٢خله لؿب٘ وٖكغًٍ مً مل٨ه ومل ٪الهُاَلت ً٣ا ٫له السيكىاع والظي اؾترح٘ زغاؾان مً ًضه هى ؾىخغ مً
وؿل مىىقهغوان ٞحروػ زلٟه إلاا ؾاع بلى السيكىاع ٖلى مضًىتي اإلال ٪وهما َحهىن وٞهغؾحر زم ٪مل ٪ابىه ًى٧اف و٧ان
ٖضال وبىا مضًىت ؾابِ ب٣غب اإلاضاثً وهال ٥ألعب٘ مً مل٨ه زم مل ٪بٗضه ازىه ٞىاصو في ؤًامه ْهغ مغص ٥الؼهضً٤
ألاباصي الؼهضً ٤الظي ً٣ى ٫ال مل ٪ألخض ٖلى شخئ وبهما ألاقُاء ٧لها هلل وباح الٟغوج وجبٗه ٢باص ٖلى اٖخ٣اصه ٣ٞخلىه
ومل٩ىا ؤزاه حماؾب زم ولي اهىقغوان ومٗىاه مجضص اإلال٦ ٪ما ٢ا ٫الؿهُلى وهى ابً ٢باص بً ٞحروػبً ًؼصحغص
واؾُت ٖ٣ض بجى ؾاؾان و٧ان ٖلى ألانٟهُض وهي الغٍاؾت ٖلى الجىىص ٞضور اإلاجاوعًٍ له مً ٧ل حبهت وهاخُت مشل
الؿىض وػابؿخان وَسغؾخان وصهؿخان وآباء ؤجبإ مغص ٥ونلب مجهم ماثت ؤلٞ ٠ضزل ٖلُه ٣ٞا ٫له ؤهذ جغٍض ؤن
ج٣خل الضهُا ٧لها ٣ٞا ٫له ًا ابً الس٣ا ماػا ٫هتن ز ٪ُٟفي ؤهٟي وطل ٪ؤن مغص٦ ٥إن ٢ا ٫ل٣باصا ؤبى ؤهىقغوان بن
٦ىذ ٖلى اٖخ٣اصي الجمى٘ وؿاء ٥مً الغحاٞ ٫إحابه لظل ٪وإلاا ؤي ؤهىقغوان ّ
ؤن ؤباه ؤباح وؿاءه ؤحى بلى مغص ٥و٢بل
ع
زٟه في ؤن ٌٗ ٠ؤمه مً الؼها ٞإحابه لظلٞ ٪ضؾها له ؤهىقغوان ونلبه وؤباص ألاباخُت ٧لها واؾخلخم ؤمت نى٫
والجغام٣ت ووهضا ٫وؤخ٨م بىاء الخهىن بهىع و٦مل بىاء ألابىاب والؿىع الظي بىاه حضه بجبل الٟخذ ٞبىىه ٖلى
ألاػ٢ا ١اإلاىٟىزت حٛىم في اإلااء ٧لما اعج ٟ٘البىاء بلى ؤن اؾخ٣غث بٗ٣غ البدغ وخُيئظ ق٣ذ الؼ٢ا ١بالخىاحغ ٞخمً٨
الخاثِ مً ألاعى زم ونل الهىع/81/في البرما بحن حبل الٟخذ والبدغ وٞخدذ ُٞه ألابىاب وب٣ى ٦ما هى بلى ؤن زغبه
الُغَغ إلاا اؾخىلىا ٖلى بٛضاص في اإلااثت الؿابٗت مً الهجغة وم٩اهه الُىم في ممل٨ت بجى طوقُمىان ملى ٥الكما٢ ٫ض
ػخ ٠مل ٪التر ٥البرنى ٫بالجىىص ٞامخى٘ بماخهىه اهىقغوان والجهت ألازغي بؿىع ألابىاب وؤزظ اهىقغوان في
بنالح الؿاثلت وألازظ بالٗض ٫واٞخخذ خلب و٢يؿغًٍ وخمو واهُاُ٦ت ومضًىت مهغ وهغ٢ل واؾ٨ىضعٍت ويغب
الجؼٍت ٖلى ال٣بِ ،وؤصي الُه السغاج مل ٪الغوم ومل ٪الهحن وصور السغػ وحهؼ الجُىف وٖلحهم وهغػ ؾُ ٠بً طي
ًؼن ٞمل ٪الُمً وٞخذ ؾغهضًب مً ؤعى الهىض وولى ٖلى الٗغب اإلاىظع ابً ماء الؿماء في مضًىت الخحرة واإلاىظعبً
ؾاوي الُٗضي ٖلى البدغًٍ مىي٘ بحن البهغة وٖمان زم ػخ ٠بلى الهُاَلت ٣ٞخل مل٨هم واؾخانل ؤهل بِخه ؤزظا
بشإعه ألنهم ٢خلىا حضه ٞحروػ وحاوػ بلخ وؤهؼٖ ٫ؿا٦غه ٞغٚاهت وؤزسً في بالص الغوم وهاصهه اإلالى٥
٧لها وبالجملت ٣ٞض ؤُٖي مً الؿٗض ،وبلى ٙآلاما ٫ومؿاإلات الضهغ ما الًىن ٠م٘ ػٍاصة ؤهه م٨غما للٗلماء مدبا

للٗلم طا ٖضُٖٓ ٫م ختى ؤهه ؤهه ٠مً ابىه زهما وٟ٦ي بٟسغه ّ
ؤن عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم٢ ،ا ٫زل٣جي
هللا في ػمً اإلال ٪الٗاص٦ ٫ما في قغح السٟاجى ٖلى الكٟا ألن عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ولض الزىحن وؾبٗحن مً
مل٨ه وطلٖ ٪ام الُٟل وولض ٖبض هللا ؤبى عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ألعب٘ وٖكغًٍ مً مل٨ه وفي ؤًامه عؤي
اإلاىبظان الغئٍا اإلاكهىعة وهي ؤهه عؤي ببال نٗابا ج٣ىصها زُال ٖغابا ُٗ٣ٞذ صحلت واهدكغث في حمُ٘ البالص الخ طل٪
ٞاإلبل العجم ،ؾخ٣ىصها الٗغب وجل ٪الغئٍا لُلت مىلضه عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم و٦ظا اوك٣ا ١ؤلاًىان
وٚهىم بدحرة ؾاوث وواص الؿماوة وزمىص الىحران وجىج هىطه بً ٖلي ٖلى الُمامت وؤزسً في بجى جمُم إلااٚاعوا ٖلى
ٖحره وفي ؤًامه خغوب الُٗماعبحن ٦ىاهت وهىاػن ٢خل ٞحها الٗىام بً زىٍلض والض الؼبحر عضخي هللا ٖىه ،و٧ان بطا ع٦ب
ً٣ى ٫له ؤخض ٖلماثه لؿذ بغب لُال ًضزله عجب ِٞكحر بغؤؾه ؤبى وٗم وله جاج ُٖٓم ً٣ا ٫له ال٣ىٟل وبالجملت
ٞملى ٥الجاهلُت ٧لهم الخاثضًً ًٖ ؤلاؾالم مىظ مل٩ىا بجى ٢ابل بً آصم الٌكبهه ؤخض مجهم والًٟاعبه ههغا و٢ىصة
وٖ٣ال/82/وجضبحرا ومدبت للٗلم والٗلماء وجىايٗا وماال وهظا الاؾ٨ىضع الُىهاوى ٖلى بٗض نِخه لم ًبل ٜما بلٜ
ؤهىقغوان ٖلى ؤن الاؾ٨ىضع مضة مل٨ه ازيخا ٖكغة ؾىت ومضة اهى قغوان زمان وؤعبٗىن ؾىت وشخيء وهللا ؤٖلم عجُبت
ٚغٍبه ٧ان ًىما في مجلؿه بحن ٢ىمه وبطا بدُت ٢انضة له في ٞحها شخيء ٞإعاصوا ٢خلها ٞجهاهم ٞإل٣ذ ما في ٞمها ؤمامه
وطهبذ ٞاطاهىبؼعٞامغبٛغؾه ٞسغج مىه ؤهىإ عجُب مىه الىعص ألابٌُ ُُ ٢
لذ واهٓغ هظا م٘ ما للسٟاجى في قغح
الكٟا في مبدث ؤلاؾغاء ؤن الىعص ألاخمغ زل ٤مً هىع عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم والىعص ألابٌُ مً ٖغ ١البرا١
م٘ ان الاؾغاء مخإزغ ًٖ هظه الًُ٣ت بىدى ؾبٗحن ؾىت زم ولي ابىه هغمؼ و٧ان ٢هحر حضا ٣ٞا ٫ألبُه إلاا ٖهض بلُه
ّ
مً اػبخه ال ًهلر للمل ٪ل٣هغه حضا ٣ٞا ٫لهم وما ٖلُ٨م مىه ؤهه لً ًغي بال حالؿا ؤو عا٦با وإلاا ؾم٘ قبابت مل٪
التر ٥بمىث اهىاقغوان ووالًت ابىه هغمؼػخ ٠له في زالزماثت ال ٠م٣اجل ومل ٪السغػالباب ومل٨ذ الٗغب قاَىء
الٟغاث ٞىهىذ ممل٨ت الٟغؽ ،وخُيئظ بٗث ٢اثضه بهغام ل٣خا ٫التر٣ٞ ٥خل قبابت زم ػخ ٠بلُه بغمىصة بً قبابت
ٞهؼمه وؤؾغه وبٗث به بلى هغمؼ وبٗث مٗه ماثخحن وزمؿحن ؤلٟا مً ألاخما ٫مً ٚىُمت الترٓٗٞ ٥م بهغام ٖىضه
مىه
الضولت
ؤهل
وٚو
خؿضا ٨ٞثرث ُٞه الؿٗاًت وبل ٜالسبر بلى بهغام ٞسصخي ٖلى هٟؿه واج ٤ٟالخغاػبت ٞسلٗى اهغمؼ وصٖىا إلبىه ابغوٍؼ ٞاؾخىلى
اإلآٟغ
ابغوٍؼ
ػخ٠
زم
ؤباه
ؾلمىا
ؤن
بٗض
اإلال٪
ٖلى
بلى بهغام وصٖاه للضزى ٫في مل٨ه وَكترٍ ٖلُه ما ؤخب ٞلم ً٣بل وهاحؼه الخغب ٞهؼمه بهغام مغاعا وؤخـ ابغوٍؼ بالٟكل
وعح٘ للمضاثً مهؼوما وٖغى للمىظع ابً الىٗمان ؤن ًغ٦به ٞغؾه للىجا ٞابى وؤُٖاه خىًلت خؿان بً خىًلت ٞغؾه
ٞىجا ٖلحها بلى اإلاضاثً و٧ان ؤبىه مدبىؾا ٞكاوعه ٞإقاع ٖلُه بان ً٣هض مىعٍ ٤مل ٪الغوم ٌؿخجِكه ٞظهب
بلُه وٖؿا٦غ بهغام وعاءه بلى جسىم الغوم و٢ض ٢خل بىضي وؾبُإ زاال ابغوٍؼ ؤباه في
سجىه ٞلخ ٤ابغوٍؼ وؤصخابه بلى ؤهُاُ٦ت وبٗث بلى ُ٢هغ ٌؿدىجضه ٞإحابه وؤ٦غمه
ّ
وػوحه بيخه وبٗث بلُه ؤزاه في ؾخحن ؤلٟا وؾاع بالٗؿا٦غٞ/83/انهؼم بهغام ولخ ٤بالتر ٥وؾاع ابغوٍؼ بلى اإلاضاثً ٞضزلها
وٞغ١
وَم٘
وؾغخهم
صًىاع
ؤلٟا
الٟا
ٖكغًٍ
الغوم
في
ابغوٍؼ مل ٪التر ٥وػوحخه في بهغام ختى صؾذ ٖلُه مً ٢خله ُٚلت واٚخىم لظل ٪مل ٪التر ٥وَل٣ها مً ؤحله وبٗث بلى
الغوم
زلٗه
مىعٍ٤
ؤن
زم
ٞإبذ
ًتزوحها
ان
بهغام
ؤزذ
و٢خلىه ومل٩ىا ٖلحهم مىمى ُ٢هغ ولخ ٤ابىه بابغوٍؼ ٞبٗث مٗه الٗؿا٦غ م٘ زالزت مً
ال٣ىاص ٞضور ؤخضهم الكام وَالب ؤهل ال٣ضؽ بسكبت الهلُب ٞازغحىها وبٗشىها بلى ٦ؿغي ابغوٍؼ وؾاع آلازغ بلى مهغ
ال٣ؿُىُُيُت
بلى
الشالث
وؾاع
طل٪
ٟٞخذ
والىىبت
وزُم ٖلى السلُج وٖار في ممالُ ٪الغوم ولم ًجب ؤخض بلى َاٖخه ولض مىعٍ ٤و٢خل

الغوم الظي مل٩ىه وهى مىمي لٟجىعه ومل٩ىا ٖلحهم هغ٢ل ٞابخضؤ بٛؼو الٗغا ١وهؼم ٢ىاص ابغوٍؼ وصزل اإلاضاثً زم عح٘
وٖا٢ب ٦ؿغي حىىصه اإلاجهؼمحن واؾخ٣ضم قهغ بغاػ مً زغاؾان وحهؼه بالٗؿا٦غ وبٗث هغ٢ل ٖؿا٦غه والخُ٣ا
باطعٖاث وبهغي ٩ٞاهذ ٖلى الغوم وؾاع قهغ بغاػ في ؤعى الغوم ً٣خل وَؿبى وٍسغب ختى بل ٜبلى ال٣ؿُىُُيبت وفي
هظا الٛلب هؼ٢ ٫ىله حٗالى " :الم ٚلبذ الغوم" ؤي ٚلبذ الٟغؽ الغوم وطا٢ ٥بل الهجغة ٞلما خظ ٝالٟاٖل ناع لٟٔ
الغوم مغٞىٕ هاثب الٟاٖل بٗض بىاء ٚلبذ للمجهى ٫بًم الٛحن و٦ؿغ الالم زم ٚلبذ الغوم الٟغؽ لؿب٘ ؾىحن مً
طل ٪الٗهض وهى مٗجى ٢ىله حٗا" : ٫وهم مً بٗض ٚلبهم ؾُٛلبىن في بً٘ ؾىحن" وٖلى طل ٪و ٘٢الغهان بحن ؤبى ب٨غ
عضخي هللا ٖىه ،وؤبي بً زل ٠الجمخى ال٣غشخى ؤهٓغ الخٟاؾحر وابغوٍؼ هى الظي ٢خل الىٗمان بً اإلاىظع آزغ ملى٥
الخحرة مً آ ٫صخغ ١اللسمى بؿٗاًت ٖضي بً ػٍض الٗباصي ب٨ؿغ الٗحن وجس ٠ُٟالباء الن الىٗمان ٢خل اباه ػٍضا
ٞلما ولي ٖضي ٦خابت الضًىان البغوٍؼ ؾعى به م٘ ما ج٣ضم له في هؼٍمخه مً بهغام وزُبت ابغوٍؼ ؤزخه ٞابى و٢ا ٫في
مهى الؿىاص ٟ٦اًت ٣ٞاٖ ٫ضي البغوٍؼبل ٢ا ٫في ب٣غ الؿىاص ٟ٦اًت ٞإشسهه وؤو ٠٢ؤل ٠امغؤة مً ؤخؿً اليؿاء
ػٍىت وحماال و٢لً للىٗمان ؤهذ ال٣اثل في ب٣غ الؿىاص ٟ٦اًت ٞخُ ً٣بال٣خل ٞغمي جدذ ؤعحل الُٟلت ُٞدىخه وبؿببه
٧اهذ وٗ٢ت ٢اع بٗض بضع بكهغًٍ وبٗث عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم في ؤًام ؤبغوٍؼ لٗكغ ؾىحن مً مل٨ه/84/وفي
آزغ ؾىت مً مل٨ه ٦خب له عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ،مً الخضًبُت م٘ ٖبض هللا بً خظاٞت الؿهمى ًضٖىه بلى
ؤلاؾالم ٦ما في صخُذ ؤلامام البساعي ٞمؼ ١ابغوٍؼ ال٨خاب و٢ا٣ً ٫ضم اؾمه ٖلى اؾمى وهى ٖبضي٣ٞ ،ا ٫عؾى ٫هللا
نلى هللا ٖلُه وؾلم اللهم مؼ٧ ١ل ممؼ٩ٞ ١ان ٦ظل ٪و٢ض ٢ا ٫للغؾى ٫لؿخم زحر مً بجي بؾغاثُل ولِـ ٞغٖىن
الظي مل٨هم زحر مجي ما اٞصخه ٢اجله هللا و٢ض بل ٜمل٩ا ُٖٓما ختى بلٛذ حىىصه بلى بٞغٍُ٣ت و٧ان ٌكتي باإلاضاثً
وٍهُ ٠بهمضان عجُبت ٚغٍبت ٢ا ٫ابً زلضون٧ ،ان البغوٍؼ ازيخا ٖكغة ؤل ٠امغاة والُٞ ٠ل وزمؿىن ال ٠صابت
وبىا بُىث الىحران وا٢ام ٞحها ازىا ٖكغال ٠بغم ٪ؤي وُ٦ل ومجهم حض البرام٨ت وػعاء هاعون الغقُض ،وحم٘ مً ألامىا٫
ما لم ًجمٗه مل٧ ٪اهذ حباًخه ؤعبٗماثت ؤل ٠ؤل ٠وٖكغًٍ ؤل ٠ؤل ٠و٧ان هىا ٥ؤمىا ٫آزغ لجضه ؤهىقغوان زماهُت
وؤعبٗىن ؤل ٠ؤل ٠مش٣ا ٫بلى ٚحر طل ٪مً نىى ٝالجىاهغ والُُى ٝوألامخٗت وآلاهُت التي ال ًدهحها بال هللا حٗالى زم
بل ٜمً ٖخىه اهه امغ ب٣خل اإلاسجىهحن و٧اهىا ؾخت وزالزحن الٟا ٞى٣م ٖلُه ؤهل الضولت واَل٣ىا ابىه قحروٍت و٧ان
مدبىؾا م٘ ؤوالصه ٧لهم الهظاع بٌٗ اإلاىجمحن له بإن بٌٗ ولضه ٌٛخاله وحمٗىا له الظًً امغ ب٣خلهم ونهٌ بلى
٢هىع اإلالٞ ٪مل٨ها وخبـ ؤباه ٞلم ًغى ؤهل الضولت ألاب٣خله ٣ٞخله لشمان وزالزحن مً مل٨ه وطل ٪ؾىت ؾب٘ مً
الهجغة وحاءجه ازخاه بىعان وؤهظع مُضزذ ٞاٚلٓخا له ٞب٩ى وعمى بالخاج وهل ٪لشماهُت ؤقهغ مً مىث ؤبُه في َاٖىن
هلُٞ ٪ه هه ٠الىاؽ او زلثهم و٧ان مل٨ه لؿب٘ مً الهجغة و٦خابخه لبظان ؤمحر الُمً ب٣خل ؤبُه هي ؾبب اؾالمه وفي
بٌٗ قغاح ؤلامام البساعٍان ابغوٍؼ إلاا خـ ب٣خل ابىه له حٗل ؾما في ٢اعوعة و٦خب ٖلحها هظا ًهلر للباصة ؤي
الجمإ ٟٞدل قحروٍه زؼاثً ؤبُه ،وفي الكهغ الشامً ْٟغ بخل ٪ال٣اعوعة ،و٧ان مكٛىٞا ٖلى الجمإ؛ ٞاؾخٗمل طل٪
ٞماث٣ُٞ .ا ٫ؤب وابً ٧ل مجهما ٢خل آلازغ وال٣ى ٫ألاو ٫البً عجُبت ؤصبُت واجٟاُ٢ت ٚغٍبت وطل ٪ؤن اإلاىخهغ ؤٚغي
ٖبُض ؤبُه ألاجغا ٥مشل بٛا واؾىاؽ والاٞكحن وٚحرهم ٖلى ٢خل ؤبُه السلُٟت اإلاخى٧ل/85/ ،ابً اإلاٗخهم بً هاعون
الغقُض ٣ٞخلىه لُال و٢خلىا وػٍغه الٟخذ بً زا٢ان وباٌٗىه بالسالٞت ٞبٗشذ بلُه ؤمه بؿاَا مؿخٛغ ١الُ٣مت وبطا ُٞه
م٨خىب بالٟاعؾُت هظا بؿاٍ قحروٍت الظي ٢خل ؤباه وماث بٗضه لشماهُت ؤقهغٞ ،خُحر به وؤمغ ب٣ؿمخه ٖلى حىضه
ٞمً ؤزظ مىه ُٗ٢ت ٟ٦ىه زم بهه ب٣ي بٗضه ؾخت ؤقهغ ومغى ٞماث ،و٢بُده هظه هي حاعٍت ول ً٨بغٖذ في الجما٫
وابهغث الٗ٣ى ٫في الخؿً وال٨ما ٫ؾمُذ بًض نٟتها ال مغاعٍض لهان ٢ا :٫زم ؤن الٟغؽ ولىا ابً قحروٍه 79وهى
ّ
 79قحروٍه بً ٦ؿغي ،واؾم ؤبُه ؤبغوٍؼ بً هغمؼ بً ؤهىقغوان بً ٢باػ ،ولم ٌٗل قحروٍه بٗض ٢خله ؤباه بال ؾخت ؤقهغ ؤو صونها .البً ٦شحر ،البذايت

اػصقحر 80ابً ؾب٘ ؾىحن خحن لم ًجضوا ؾىاه ّ
ألن حضه ابغوٍؼ ٢خل اإلاغشخحن للمل٧ ٪لهم مً بُىث اإلال ،٪و٧ان
قحروٍت ٌٗلمه الخ٨مت التي ه٣لها ًٖ قُسه بؼعحمهغ الخُ٨م و٧ان ابغوٍؼ ؤمغه بخٗلُم ؤوالصه الخ٨مت ومً العجب ؤن
ابغوٍؼ صٖا ابىه قحروٍت هظا ًىما ًسخبره ًٖ الخ٨م التى ٖلمها له قُسه بؼعحمهغ اإلاظ٧ىع ٣ٞا ٫له ما لظة ؾاٖت
٣ٞا ٫له قحروٍه  :الجمإ زم ٢ا ٫له وما لظة ًىم ٢ا ٫له صزى ٫الخمام زم ٢ا ٫له وما لظة حمٗت ٢اٚ ٫ؿل الشُاب
زم ٢ا ٫له وما لظة قهغ ٢ا ٫لبـ الجضًض زم ٢ا ٫له وما لظة ؾىت ٢ا ٫جؼوٍج ألاب٩اع زم ٢ا ٫له وما لظة ألابض ٣ٞا ٫له
ؤما في الضهُا ٞمجالؿت ؤلازىان وؤما في آلازغة ٞىُٗم الجىت٣ٞ ،ا ٫له ؤبىه وما الجىت ٢ا ٫له ؤزبروي قُذي ًبٗث هللا
الىاؽ مً ٢بىعهم ِٞؿ٨جها الؿُٗض ؤبضا زالضا الًمىث وال ًٟىا ٢اٞ ٫خعجب ؤبىه مىه وجىحه و٢ا ٫مٗاوٍت بً ؤبي
ؾُٟان جإمغث ٖكغًٍ ؾىت وٖكغون زلُٟت ومل٨ذ ٧ل شخيء بال مجالؿت ؤلازىان وٟ٦ل اإلال ٪الهبي اػصقحر الهبي
مهُاع وٞىيذ ألامىع بلُه وإلاا لم ٌكاوع الٟغؽ في طل ٪قهغبغاػ في طلًٚ ٪ب و٧ان في خإمُت في جسىم الغوم ٞبؿِ
ًضه في ال٣خل وَم٘ في اإلال ٪وؤ٢بل بلى اإلاضاثً ٞخدهً مىه مهُاع بً عحؿِـ وخانغها زم صازل بٌٗ الٗؿـ
ٞضله ٖلى ٖىعة ٞؿل٨ها و٢خل الٗٓماء وؤزظ الامىا ٫وٞطر اليؿاء و٢خل اػصقحر اإلال ٪لؿىت وهه ٠مً مل٨ه ومل٪
قهغبغاػ ولم ً ً٨مً بِذ اإلال ،٪و٢ض ًٚب ل٣خل اػصقحر حماٖت مً ؤُٖان الضولت ٞحهم ػاصان 81وحٗا٢ضوا ٖلى ٢خل
قهغبغاػ و٧اهىا ًٟ٣ىن ٖلى ٖاصتهم في اإلاكاهض واإلاىاؾم  /86/نٟحن و٢ض مغ بهم قهغبغاػ وهم مدؿلخىن ٞلما خاطاهم
َٗىىه ٣ٞخلىه زم مل٩ىا ؤبىعان بيذ ابغوٍؼ وولذ ؤمغها بلى ٢اجل قهغبغاػ مً الخغؽ وهى ؾٟغوج الانُسغي وعٗٞذ
وعجبخه وؤؾُ٣ذ السغاج ٖلى الىاؽ وؤمغث بًغب الؿ٨ت وعصث زكبت الهلُب ٖلى الجازلُ ٤وهل٨ذ لؿىت وؤعبٗت
ّ
ؤقهغ مً مل٨ها ّ
ألن ؤزىها مل ٪مجهم مً ال٣ضؽ وإلاا ؾم٘ عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم بمل٨ها ٢ا :٫لً ًٟلر ٢ىم
ولىا ؤمغهم امغاة".
لؼيفت إلاا ؾاعث الىاؽ بلى ٖاجكت عضخي هللا ٖجها في وٗ٢ت الجمل ٧ان ُٞمً ؤعاص ههغها ألاخى ٠بً ِ٢ـ ،اإلاى٣غي
زم الخمُميٞ ،لُ٣ه ؤبىب٨غة مىلى عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٣ٞا ٫له هظا الخضًث ٞإمؿ ًٖ ٪حىابه اهٓغ
الكُش ٢ىؾُم ٖلى عحا ٫الكٟا زم ب ّن ّ
ٖلُا عضخي هللا ٖىه هؼم ؤصخاب الجمل ٦ما هى مٗلىم زم مل٩ىا بزكيكغ مً
ٖمىمت ببغوٍؼ ألابٗضًً ٞمل ٪ؤ٢ل مً قهغ زم مل٩ىا ؤػعمُضزذ بيذ ؤبغوٍؼ مً ؤٖٓم وؿائهم ،و٧ان ُٖٓم ٞاعؽ
خُيئظ ؤبى٢هغ ٞإعؾل لها في التزوٍج ٣ٞالذ له :خغام ٖلى اإلال٨ت التزوٍج زم ٢خلخه وؤ٢بل ابىه وخهض اإلاضاثً و٢بٌ
ٖلى اإلال٨ت وؾملها و٢خلها لؿخت ؤقهغ مً مل٨ها ومل٩ىا عحال مً وؿل اػصقحر بً باصان و٢خل ألاًام زم ولىا عحال مً
بُىث اإلال ٪وحضوه بمِؿان اؾمه ٞحروػ زم زلٗىه و٢خلىه زم اؾخسغحىا ابً ٦ؿغي ٞمل٩ىه زم ٢خلىه ألًام زم ؤن ؤهل
بنُسغ ْٟغوا بحزصحغص بً قهغٍاع بً ببغوٍؼ ٞمل٩ىه وؤ٢بلىا به بلى اإلاضاثً و٢خلىا ٞغزغ ؤزؿغ لؿىت مً مل٨ه
واؾخ٣ل ًؼصحغص باإلال ٪وجىػع عؾخم بً حؿخان وهى الظي جىلى خغب ال٣اصؾُت إلاا وحه ٖمغ بً السُاب ؾٗض بً ؤبى
و٢ام بالجىىص لخغب ًؼصحغص وبخل ٪الخغوب ٢خل عؾخم وانهؼمذ الٟغؽ ،وبلى الصخابت عضخي هللا ٖجهم الهؼاثم ٖلحهم
وهغب ًؼصحغص بلى خلىان وجبٗه الصخابت زم هغب ال٢صخى الٗغا ١وإلاا جىفي ٖمغ بٗث له ٖشمان عضخي هللا ٖىه ألاخى٠
بً ِ٢ـ وؤبا مىسخى الاقٗغي ٞهغب إلاغ و٢اٖضة زغاؾان و٧ان له مىجم في ػمً مل٨ه وهىا به ؤه ٪جدخاج ؤعبٗت صعاهم
ٞلم ججضها ٞاؾدبٗض طل ٪وإلاااؾخ٣غ بمغو بٗث بلى هحرو ٥مل ٪الترٞ ،٥إجاه في زالزحن ؤلٟا زم بٗث له ؤن ًؼوحه بيخه
ٞإبى واؾدىٞ ٠٨سظله وإلاا ياً٣ىه الصخابت عيىان هللاٖ/87/لحهم بلى بِذ َدان وازخٟي ٣ٞا ٫له طل ٪الُدان
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ؤصي ؤعبٗت صعاهم اؾتر ٖلُٞ ٪لم ًجضها ٞضٖ ٫لُه ٣ٞخل لىُ ٠وٖكغًٍ مً مل٨ه وبه اه٣غى مل ٪آ ٫ؾاؾان،
وؤوعر هللا اإلاؿلمحن طزاثغهم وؤعيهم وبىاتهم و٧ان ملى ٥بجى ؤمُت ٦شحرا ماحؿتر وؤمجهم وؤن ًؼٍض بً الىلُض بً ٖبض
اإلال ،٪ؤمه مجهم و٧ان ٧اهً ٢ا ٫لٗبض اإلال ٪بط ؤولى مى٨م ابً ؤمت زغب مل٨٨م ٩ٞان ٦ظل ٪و٢ض ٢ا ٫عؾى ٫هللا نلى
هللا ٖلُه وؾلم في خٟغ السىض ١هللا ؤ٦بر ٢ض ؤُُٖذ ٦ىىػ ٦ؿغي وُ٢هغ و٢ا ٫ؤًًا ٦ما في صخُذ البساعي ال ٦ؿغي
ّ ََ
ج٨بر وؤه ٍَ ٟت
وال ُ٢هغ وؾخإحي جخمت لهظافي مىيٗه بن قاء هللا جخماث ألاولى وبن ملى ٥الؿاؾاهُت هاالء ٧اهىا في
وقمازت وْىىا ؤن الضهُا بهما زل٣ها هللا لسضمتهم وطل ٪لٗٓمت مل٨هم وه٣و عؤيهم ٢ا ٫الكُش ٖلى بً زابذ في قغح
البرصة ٧ان ًًٓ الىاؽ ؤن مل٨هم ٢مغ وملى ٥ألاعى ٧ىا٦ب وفي ال٣ؿُالوى ؤن ٦ؿغي ٧ان ؤ٦بر ملى ٥ألاعى و٧اهىا
يهاصهىه ويهاصهىه ،و٢ا ٫في مبدث الجؼٍت لم ً ً٨في ػماهه مل ٪ؤ٦بر مىه وإلاا مؼ ١ببغوٍؼ ٦خاب الىبي عؾى ٫هللا نلى
هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٣ً ٫ضم اؾمه ٖلى اؾمي وهى مً حملت ٖبُضي ٞضٖا عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم بخمؼٍ ٤مل٨ه
٦ما مغ زم ؤهه ٦خب بلى باطان ٖامله ٖلى الُمً ؤن ؤشسو بلي هظا الغحل الظي ًضعى الىبىءة ٞبٗث باطان عحلحن مً
الٟغؽ باهىه وحضمحرة ال٣هاعمت وطل ٪ؾىت ؾب٘ ٞاجُا الىبي عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٣ٞاال ؤن ٦ؿغي ؤمغ ٖامله
باطان ؤن ًإحي بٞ ٪ةن طهبذ مٗه ً٨غم ٪وٍامغ ٥وٍغص ٥لبالص ٥وؤن ؤبِذ يهل ٪٨وٍسغب بالص٣ٞ ٥ا ٫الىبي عؾى٫
هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم لهما بلى ٚض ٞتر٧ا ٖىض بٌٗ ألاههاع وؤجىه مً الٛض ٣ٞاال وٖضها ٣ٞاال لهما ٢ىال لُىا ٢ىال
لباطان ؤن عبي ٢خل عب ٪الباعخت لُلت الشالزاء بدؿلُِ ابىه قحروٍه ٖلُه ٣ٞالىا ٖى٣ٞ ٪اٖ ٫جى ٞاه٣لبا بلى باطان
وؤزبراه ٣ٞا ٫ؾاهٓغ ٞلم ً ً٨بال ٢لُل ختى وعص ٦خاب قحروٍت ٖلى باطان ؤوي ٢خلذ ؤبي لُلت ٦ظا إلاا اؾخدل مً ٢خل
اقغا ٝالٟغؽ ٞسظ بالُاٖت لي ٖلى ؤهل الُمً وألابىاء وؤن الغحل الظي ٦خب ل ٪ؤبى ٖلُه ٞامهل ختى ًإجُ ٪ؤمغي
ٖلُه ٞخُ ً٣باطان بالخ ٤والهضٞ ١بٗث باطان بةؾالمه وبؾالم مً مٗه مً ألابىاء مً الٟغؽ ومً ج٨برهم/88/
واؾدى٩اٞهم وبباًت هٟىؾهم ؤن ؾٗضا عضخي هللا ٖىه إلاا ؤمغه ٖمغ عضخي هللا ٖىه وػخ ٠لهم بالجىىص وإلاا هؼ ٫ال٣اصؾُت
بٗث حماٖت مً الصخابت ل٨ؿغي وهى ًؼصحغص اإلاخ٣ضم الظ٦غ ًضٖىه لالؾالم ؤو الجؼٍت ؤو الخغب ٞلما ٞؿغله
جغحماهه الجؼٍت ؤمغ بجغاب ٦بحران ًملئ جغابا ٞإحى به مغػباهه ٣ٞاً ٫ؼصحغص مً ٦بحر٦م ٣ٞا ٫اإلاٛحرة بً قٗبت ،ؤها
٣ٞا ٫له ؤخمل هظا الجغاب واصًه 82لهاخبٞ ٪دمله ٖلى ٖاج٣ه وطهب هى وؤصخابه ٞلما اهٟهلىا مً اإلاضاثً ٢ا٫
لهم اإلاٛحرة ابكغوا بالٟخذ هظا ٞآُٖ ٫م لؤلعى همل٨ها بطا قاء هللا و٦ظا ٞهم ٖمغإلاا بٗشىاله بظل ٪الشاهُت اٖلم ؤن
٧ل صولت ًضزلها الايُغاب والخبض ٫مً بِذ بلى بِذ ٖضا صولت الٟغؽ ٞهي مً ؤو ٫ملى٦هم ُ٦ىمغث مؿلؿلت في
الضو٫
مً
ٖ٣به
ّ
ألاعب٘ بلى ًؼص حغص هظا مضة ؤعبٗت آال ٝؾىت وهُ ٠بال ما جسلل الضولت ألاولى مً قإن الطخا٦ ٥ما مغختى ؤن
الاؾ٨ىضع إلاا ٚلبهم ّ
ولى ٖلحهم مً بُىجاتهم ٦ما ج٣ضم الشالشت ٢ا ٫الُبري ٞجمُ٘ ؾىحن الٗالم مً آصم بلى الهجغة ٖىض
الحهىص ،ؤعبٗت آال ٝؾىت وؾخماثت وازىان وؤعبٗىن وٖىض الىهاعي ،في جىعاة الُىهاهُحن ،ؾخت آال ٝؾىت ٚحر زماهُت
ؾىحن وٖىض الٟغؽ آعبٗت آال ٝوماثت وزماهىن وٖىض ماعدي ؤلاؾالم مشل ؾاب ٤بً ؾلُمان اإلاُماَي وٚحره بحن آصم
وهىح الٟي ؾىت و٦ظا بحن هىح وببغاهُم و٦ظا بحن ببغاهُم ،وِٖسخى وه٣له الُبري ًٖ ابً ٖباؽ.
٢ا ٫ابً زلضون ،وعوي ًٖ ؾلمان الٟاعسخي ؤن الٟترة التي بحن ِٖسخى ومدمض عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم
ؾخماثت ؾىت وفي الخضًث بٗشذ ؤو ٫آال ٝالؿابٗت بمٗىاه الخخمت الغابٗت الٟغؽ ،ؤحمل الىاؽ لؿ٨ىاهم بالٗغا١
مٗخض ٫ألاعى ٞؿلمىا مً بلٛت الغوم ،وؾمغة ؤهل الُمً مجهم قحرًً بيذ ٦ؿغي الظي ال هٓحر لها في ٖهغها و٢ض
ونٟها الخغٍغي بالجما ٫في اإلا٣امت الخبرًؼٍت ولم ًىن ٠امغاة بالجماٚ ٫حرها ومجهم اإلال٩اث ٦جماوى ؤم صاعا ألا٦بر
ُ ْ
٧ 82لمت ٖامُت مٗىاه زظ ُه.

وووهان وحىعان وػعمُضزذ وج٣ضم ال٨الم ٖلحهً مٟهال السامؿت ؾ ِ٣لُلت مىلىص الىبي عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه
وؾلم مً ؤلاًىان ازىا ٖكغ قغاٞه واههضٕ ٞبٗث ؤهىاقغوان اإلااع لل٨هان ٞإزبره ٖبض اإلاؿُذ بً بُٛلت الٛؿاوي
/89/ؤن ٖلم طلٖ ٪ىض زاله ؾُُذ اإلاكهىع بالكام ٞبٗشه بلُه ٞىحضه مكغٞا ٖلى اإلاىث ٣ٞاٖ ٫ىض عؤؾه ٖبض
اإلاؿُذ حاء ٖلى حمل مكُذ بلى زاله ؾُُذ و٢ض ؤقٟي ٖلى الًغٍذ زم ٢ا ٫له ؤعؾلجي بلُ ٪مل ٪بجي ؾاؾان،
الههضإ ؤلاًىان وعصًا اإلاىبظان وزمىص الىحران ٢اٞ ٫غم٣ه بُٗيُه ،و٢اً :٫ا ٖبض اإلاؿُذ بطا ٦ثرث الخالوة وْهغ
ناخب الهغاوة ٞلِؿذ الكام آل ٫ؾُُذ قاما وال الٗغا ١آل ٫ؾاؾان ٖغا٢ا ًمل ٪مجهم ملى٧ا ومل٩اث وطلٖ ٪لى
ٖضص الكغاٞاث ،و٧ل ما هى آث آث وإلاا ونل ٖبض اإلاؿُذ بلى ؤهىقغوان و٢و ٖلُه طلٞ ٪خٛغؤ ؤي جهبر و٢ا ٫بلى ؤن
ًمل ٪مىا ازىا ٖكغبضوع الؼمان ٞمل ٪ازىا ٖكغعحال وامغاجان ٦ما مغ٢ا ٫زم اه٣طخى مل٨هم ؤحم٘ واإلال ٪والب٣اء هلل
وخضه القغٍ ٪له الؿاصؾت اٖلم ان صو ٫الٟغؽ هي ؤٖٓم صو ٫السلُ٣ت وؤَى ٫مضة وهم ؤو ٫اإلالى٦ ٥ما مغوهم
العجم ،خ٣ُ٣ت ٞؿاصوا الىاؽ بطسامت اإلال ٪والٗؼ والتر ٝوإلاا طهب مل٨هم وع٦ض عٍده وزبذ مهإبُده ؾاصوا
الىاؽ بالٗلم والىعٕ والؼهض وٟ٦ي بالصخبت التي هي ؤٖلى اإلاغاجب ٞؿلمان بل٢ ٜانُتها ومل ٪هانُتها ختى ٢ا ٫عؾى٫
هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ؾلمان مىا ؤهل البِذ وإلاا هؼ٢ ٫ىله حٗالى " :وآزغًٍ مجهم إلاا ًلخ٣ىا بهم" ٢ا ٫عؾى ٫هللا
نلى هللا ٖلُه وؾلم " :لى ٧ان هظا ّ
الضًً مىىَا بالثرًا لىاله عحا ٫مً عهِ هظا ،وؤقاع بلى ؾلمان ٢ا ٫ال٣غَبي ،و٢ض
ْهغ طل ٪في الُٗان ٞاهه ْهغ ٞحهم الضًً و٧ان وحىص طلٞ ٪حهم صلُال مً ؤصلت نض٢ه ٖلُه الؿالم.
ّ
وؤما في الؼهض ٞهم ؤًٞل الؼهاص ٦ةبغاهُم بً ؤصهم مً بُىث ملى٦هم وق ٤ُ٣البلذي ومٗغو ٝال٨غدي وٚحرهم مما
الًدصخى عضخي هللا ٖجهم وهٟٗجي وطعٍتي ببر٧اتهم بٗض وال ًىًبِ بدضو ال٨غدي بؿ٩ىن الغاء ؤبى مدٟىّ بً ٞحروػ،
ٌؿدكٟي ب٣بره ٢ا ٫ؤبى ٖبض الغخمان الؼهغي ،مً ٢غؤ ٖىض ٢بره ؤلازالم ماثت مغة ًِ٢ذ خاحخهّ ،
وؤما الهىُٞت ؤهل
َغٍ ٤ال٣ىم ٞةمامهم الجىُضي ؤبى ال٣اؾم ،وهى ٞاعسخي وزاله ؾغي الؿُ٣ى ومجهم ؤبى ًؼٍض البؿُامي وهى َُٟىع
بً ِٖسخى بً قغوان مً ٖغ ٝاؾمه صزل الجىت وؤما الىدىٍىن ٞةمامهم ؾِبىٍه وهى ٖمغ بً ٖشمان الٟاعسخى مىلى
لبجي الخاعر بً ٗ٦ب ،وابً صعؾخىٍه الجىاص الظي ال ٌكٚ ٤باعه ُٞه م٘ وعٕ ػاثض ختى ؤهه ً٩لمه اإلال/90/٪في
الًُ٣ت و٢بره بىِؿابىع ٌؿخجاب الضٖاء ٖىضه وؤما ال٣ٟهاء ؤهل اإلاظاهب اإلاغيُت ٞةمامهم ؤبى خىُٟت وهى الىٗمان
بً زابذ بً ػوَا بً ماه الٟغسخي ختى ؤن ؤلامام الكاٞعي وٚحره ٢الىا السلُٖ ٤اٖ ٫لى هللا في ال٣ىث وُٖاٖ ٫لى ؤبى
خىُٟت في ال٣ٟه وؤما اسخا ١بً عاهىٍت الظي ؤخُا الؿىت باإلاكغٞ ١خمُمي خىٓلي وعاه هى بالٟاعؾُت وؤما الخضًث
ٞهل للبساعي هٓحر في ألامت وهى مدمض بً بؾماُٖل بً اإلاٛحرة ابً بغصػبه الٟاعسخي ؤمحر اإلاامىحن في الخضًث و٦ظا
جلمُظه الٟغبغي وقُش قُىزه ألاٖمل وهى ؾلُم بً مهغان ومجهم َاوؽ و٧ان ًل٣ب ًا٢ىجت ؤهل الخضًث ومجهم ابً
ماحت ،اإلاكهىع ؤنله مً ٢ؼوًٍ وؤما اللٛت ٞلما اؾخٗغبىا خاػوا ٢هب الؿبٞ ٤حها وال ؾُما ابً ٞغور ٖبض هللا ٖلى
وػن جىىعوابً اإلاشجى وٚحرهما وؤما ال٣غاء ٗٞبض هللا بً ِ٦ؿان اإلا٩ي ومجهم ال٨ؿاءي وؤنله مً ؤنبهان ،وؤما ألاصب
ٞالخغٍغي بضٌ٘ الؼمان وٚحرهما بهما ا٢خضوا ُٞه بابً ٞاعؽ.
وؤما الجىص والصجاٖت ٞال ؤخض ًضاوي في طلً ٪دُا بً زالض بً بغم ٪وؤوالصه حٟٗغ والًٟل ومدمض وٟ٦ي بحرم٪
هظا بًم اإلاُم ٧ان مً و٦الء هاع ٞاعؽ التى ٌٗبضونها ّ
ألن بغم ٪بالٟاعؾُت هى وُ٦لهاّ .
وؤما الٗضٞ ٫ال مل ٪مً ملى٥
الجاهلُت ٌكُٞ ٤ه ٚباع ؤهىاقغوان وبن ٧ان ٖلى مجىؾِخه وٖباصجه للىاع وله في طل ٪ؤزباع مغوٍت و٦ظا جىايٗه
٦ما مغ وٟ٦ى ٢ىله عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ولضث في ػمً اإلال ٪الٗاص ٫وؤما الخ٨مت ٟٞحهم خ٨ماء ًًاهىن
خ٨ماء الُىهان ٦بزعحهتر اإلاخ٣ضم الظ٦غ وحماؾب وٚحرهما واإلالٞ .٪اهٓغ ُٞما ّ
مغ ،ما احخم٘ البغوٍؼ مىه ما ًدحر ُٞه
الٗ٣ل بال ؤن الىبىءة لم ًبٗث ٞحهم هبيء ؾىي ابً مهضم وػعاصقذ ٖلى ما ُ٢ل ل٨جهم مً نمُم ؤوالص ؾام ،وهى ؤبى

ألاهبُاء صون خام وٍاٞث ،ولظا وحض في حجغ بالُمً إلاً مل ٪طماع للٟغؽ ألاخغاع ،و٢ا ٫ؤمُت بً الهلذ في ؾُ ٠بً
طي ًؼن الخمحري.
ختى ؤحى ببجي ألاخغاع ج٣ضمهم

مساثل ٢ض حغث في ألاعى ؤخباال

الؿابٗت في زؼاثجهم و٢ض ج٣ضم ما في زؼاهت ؤبغوٍؼ وه٣ل ًٖ ؤهل الخاعٍش ؤهه٧/91/ان في ال٣هغ ألابٌُ ل٨ؿغي
زالزت ؤال ٝؤل ٠ؤل ٠ؤل ٠زالر مغاث ٚحر ألامخٗت ،وإلاا مغ مجهؼما خمل مٗه هه ٠ما ٧ان في بُىث ألامىا ٫وجغ٥
الىهٞ ٠إزظه اإلاؿلمىن ٞإناب الٟاعؽ ازىا ٖكغ ؤلٟا واإلاغاص ب٨ؿغي هظا ًؼصحغص اإلا٣خى ٫بمغوعه.
٢لذ ٞاهٓغ هضا ٥هللا بةهها ٝهل هظه اإلاؼاًا احخمٗذ في الغوم ،ؤو البربغ ،ؤو الخبكان ؤو الُىهان ؤو الؿ٣البت ؤو
الهُاَلت ،ؤو بجي بؾغاثُل ل ً٨بىى بؾغاثُل اهٟغصوا بالىبىءة صون الٟغؽ ،والىبِ وال٣بِ والسؼع والتر ٥ؤو عهُل ؤو
ّ
ٚحرهم مً ؤحىاؽ الٗالم ٢لذ وبن ٧ان بىى بؾغاثبل ؤ٦ثر ؤهبُاء ٣ٞض حؿلِ ملى٦هم ٖلحهم بال٣خل بٛحر خ٦ ٤ماازبر
ال٣غآن وإلاا ْهغ عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٧ان الحهىص ،اقض بًٛا له ٞاهدُذ عجبتهم و٢ا ٫حٗالى ":ويغبذ ٖلحهم
الظلت واإلاؿ٨ىت وباءوا بًٛب مً هللا" وبؿبب ٢خلهم ؤهبُائهم ؾلِ هللا ٖلحهم بسخىهغ وسساعٍب ألا٦بر وألانٛغ
ختى ان َُُل الغومي ؤباص مل٨هم ٞلم ج٣م لهم ٢اثمت بٗض طل ٪بما ٖهىا وم٘ طل٧ ٪اهىا ٌٗبضون هللا وإلاا حج ٖبض
اإلال ٪بً مغوان ،ؾىت زمـ وؾبٗحن مً الهجغة و٢ض احخمٗذ ٖلُه الٗغب٣ٞ ،اً ٫ا مٗكغ الٗغب اهٓغ بلى الٟغؽ
اإلاجىؽٖ ،باص الىاع ٧اهىا في مجىؾُتهم ألآٖم ألامم مل ٪وؤ٦ثر ماال ختى ْىىا ؤن هللا بهما زل ٤السل ٤لسضمتهم
 ِ٣ٞو٢ا ٫الخ٨ماء مل ٪الٟغؽ ٢مغ وؾىاه ٧ىا٦ب وإلاا اهمخى مل٨هم وصزلىا في ؤلاؾالم ٧ان ٖاإلاهم ؤ٦بر الٗلماء
وػاهضهم 83ؤ٦بر الؼهاص ما هظا ألاعجب عجاب/العجاب/و٢ض طهب هى وؤوالصه ألاعبٗت الظًً جىلىا السالٞت بٗضه وهم
الىلُض وؾلُمان وٍؼٍض وهكام بلى ُٖاء ابً ؤبى عباح إلاا ٢ضمىا م٨ت مً الكام للدج ٌٗلمهم مىاؾ٨ه ٞلما ٞغ٢ ٙا٫
لُم حٗلمىا الٗلم ٞى هللا اوي ال ؤوسخى طلىا بحن ًضي هظا الٗبض ألاؾىص و٧ان ُٖاء مىلى ؤؾىص ؤٖغج ؤٖىع ؤُٞـ ؤنل٘
٨ُٞم
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٢الىا مشل الٗاُٞت ٞةهه ال ٌٗغًٞ ٝلها بال بطا ٣ٞضث ،اهٓغ ؤًً بل ٜالٗلم بالغحا٢ .٫لذ  :ولظا ٧اهذ الكٗىبُت جًٟل
العجم ،الظًً مً حملتهم اإلاىالى ٖلى الٗغب ختى ؤنهم ؾمىا ناخب هظا اإلاٗخ٣ض قٗىبى/92/مجهم ؤبى ٖبُضة اللٛىي
وهى مٗمغ بً اإلاشجى ،مٗانغ ألانمعي وؤل ٠في طل٦ ٪خابا و٢ض ؤل ٠ابً ٢خِبت٦ ،خابا في ًٞل الٗغب و٦ظا ؤلامام
ّ
الخا ٔٞالؿُىَي٦ ،خابا ّ
ؾماه هُل ألاعب في ًٞل الٗغب وبًٗهم ؾمى ما ؤل ٠هُل ؤلاعب في مدبت الٗغب بال ؤن
اإلاىالي ؤ٦ثر مجهم وا٦ثرهم بل ٜالجهاًت في الٗلم والؼهض والىعٕ الُٗٓم٦ .ما خ٩ى ابً ؤبي لُلى ،مٗانغ ؤلامام ؤبي خىُٟت
عضخي هللا ٖجهما ٢ا ٫ؾإلجي ِٖسخى بً مىسخى بً ٖلي بً ٖبض هللا بً ٖباؽ عضخي هللا ٖجهما ٖمً هىُ٣ٞه البهغة ٢لذ
له الخؿً ابً ابى الخؿً البهغي ومدمض بً ؾحرًً ٢اٞ ٫ماهما ٢لذ مً اإلاىالي ٢اٞ ٫مً ُ٣ٞه م٨ت ٢لذ ُٖاء بً
ؤبي عباح ،ومجاهض وؾُٗض بً حبحر وؾلُمان بً ٌؿاع ٢اٞ ٫ما هاالء ٢لذ مً اإلاىالي ٢اٞ ٫مً ٣ٞهاء اإلاضًىت ٢لذ ػٍض
بً اؾلم ومدمض بً اإلاى٨ضع وها ٘ٞبً ؤبي هجُذ ٢اٞ ٫ما هاالء ٢لذ مىالي ٢اٞ ٫مً هى ُ٣ٞه مهغ ٢لذ عبُٗت ،ابً
ؤبي ٖبض الغخمان وؤبى الؼهاص ٢اٞ ٫ما ٧اها ٢لذ مً اإلاىالي ٢اٞ ٫مً ٧ان ُ٣ٞه زغاؾان ٢لذ ُٖاء بً ٖبض هللا وابً
اإلاباع٢ ٥اٞ ٫ما هما ٢لذ مً اإلاىالي ٞخٛحر لىهه زم ٢اٞ ٫مً ُ٣ٞه الكام ٢لذ م٨دى ٫وٖمغ مىلى ٖخبت ٢اٞ ٫ما
م٨دى٢ ٫لذ مىلى ٞخىٟـ الهٗضاء زم ٢اٞ ٫مً ٧ان ٣ٞبه ال٩ىٞت ٢اٞ ٫ىهللا لىال زىٞه ل٣لذ له الخ٨م بً ٖخبت،
وخماصبً ؤبي ؾلُمان وؤبى خىُٟت ول٨جى عؤًذ في وحهه الكغ ٣ٞلذ له ببغاهُم ،الىسعى وٖامغ الكٗبي٢ ،اٞ ٫ما ٧اها
ُ ّ
٢لذ ٖ :غبُان ٢ا ٫هللا ؤ٦بر وؾ ً٨حإقهّ ،
ال٣غاء
وؤما ال٣ٟهاء الؿبٗت ٞما ٞحهم مىلى بال ؾلُمان بً ٌؿاع ،وؤما
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َ
الؿبٗت ٩ٞلهم مىالي ٖضا بً ٖامغ وؤبي ٖمغو بً الٗال والظي في آزغ قغح الُ٣ٟه الٗغاقى ؤ َن الؿاثل ٖبض اإلال ٪بً
مغوان واإلاؿاو ٫الؼهغي وهى الهىاب ّ
ألن هاالء ال٣ٟهاء في ػمً بجي ؤمُت ،ال في ػمً بجي الٗباؽ ،مً ابً اإلاباع ،٥زم
٢ا ٫له ٖبض اإلال :٪لؿخم مً اإلاىالي ٖلى الٗغب ختى ًسُب لهما ٖلى اإلاىابغ والٗغب جدتها وهظا مً ٖبض اإلالٞ ٪غاؾت
ؤو بلٛه ًٖ ؤهل الٗلم ؤو ؤهل ال٨خاب.

الخبر عً ملىك الغىغ ودولت هزه ألامت
مً ؤٖٓم الضو ٫الُٗٓمت ال٣ضًمت و٧اهىا ًضٖىن ٢ضًما الؿِؿُحن وؿبت بلى ؤعيهم ألاولى بحن الٟغؽ ،وٍىهان
وهم بزىة ًىهان الهحن مً ولض ماٚى ٙبً ًاٞث و٧اهذ لهم م٘ الؿغٍاهُحن خغوب ٖٓام ٖلى ٖهض السلُل ٖلُه
الؿالم ،وخاعبىا الٟغؽ زم ٚلبهم الاؾ٨ىضع وناعوا في ممل٨خه زم ٚلبهم الُ٣انغة ،وإلاا ٞكل عٍدهم بغومت ػخ ٠بلحها
ال٣ىٍ ومل٩ىها ٖىىة واؾدباخىها زم زغحىاٖجها بٗض خغوب ٦شحرة و٧ان ؤمحرهم اهٓغج ٪زم نالر الغومٖ ،لى ؤن
ً٩ىن له ما ًٟخذ مً ألاهضلـ إلاا يٗ ٠ؤمغ الغوم ٖىه ولخ ٤به ال٣ليكض مً ال٣غٍُ٣حن وباؾم ال٣ليكض ؾمُذ
ألاهضلـ و٧ان ٢بلهم بها ألاعباعٍىن مً ولض َىا ٫بً ًاٞث بزىة اهُالِـ ؾ٨ىىها بٗض الُىٞان وصزلىا في َاٖت
الغوم بلى ؤن صزلها هاالء وا٢دؿمىها ٩ٞاهذ حلُ٣ت ل٣ليكض واقبىهت وماعصة وَلُُلت و/مُغحي /للكىاوـ وهم مً
ؤقغٞهم واقبُلُت و٢غَبت وحُاهت وَال٣ت لغٍ٣لل ختى ػخ ٠الحهم ال٣ىٍ مً عومت واجهل مل٨هم باألهضلـ بلى ؤن
ؤزظها مجهم اإلاؿلمىن لٗهض الىلُض بً ٖبض اإلالٖ ،٪لى ًض َاع ،١مً ابً زلضون ،وفي هٟذ الُُب ؤن ألاهضلـ ٧اهذ
لؤلٞاع٢ت وصاع مل٨هم َال٣ت السغاب الُىم ٖلى ًض اقبان بً َُُل الغومي وبىا اقباهُت وهي اقبُلُت زم ٚلب
هظاالاؾم ٖلى ألاهضلـ ٖىض العجم ،وَُُل هى الظي ٞخ ٪بالحهىص ومً ٖهضه لم ج٣م لهم ٢اثمت وهللا اٖلم.

الخبر عً القبؽ ،وأيامهم
/115/هظه ألامت مً ؤٖٓم ؤمم الٗالم وؤَىلهم ؤمضا بمل ٪مهغ مل٩ىها مً ؤو ٫السلُ٣ت وعبما ٚلب ٖلحهم مً
ٖانغهم مً الٟغؽ ،والُىهان والغوم زم ًخ٣لو ْلهم ٞحراح٘ ال٣بِ ،مل٨هم و٧اهىا ٢ضًما ٌؿمىن الٟغاٖىت ،زم حٛحر
هظا الاؾم ٦ما حٛحرث الؿغٍاهُت بلى الغومُت ووؿبتهم في اإلاكهىع بلى بُهغ بً خام بً هىح ولِـ في الخىعاة ط٦غ بُهغ
٢ا ٫اإلاؿٗىصي ازخو بُهغ بً خام ؤًام الىمغوص ابً ازُه ٦ىٗان بىالًت مهغ واؾدبض بها وإلاا خًغجه الىٞاة ؤوصخى
باإلال ٪البىه مهغ ٞاؾخدٟل مل٨ه ما بحن ؤؾىان والٗغَل واثلت وبغؾُت ٞؿمُذ ٧لها ؤعى مهغ وؿبت بلُه في ٢بلتها
الىىبت وفي قغ٢ها الكام وفي قمالها بدغ الؼ٢ا ١وفي ٚغبها بغ٢ت والىُل وإلاا ماث مهغ بٗضما مل ٪ؤعبٗماثت ؾىت ولم
يهغم ولم ٌؿ٣م زم ولي ؤ٦بر ولضه وهى ٢بِ ؤبى ألا٢باٍ زم ابىه  ِ٣ٞبً ٢بِ وفي ؤًامه ػخ ٠قغاص بً مضاص بً هىاص
بً قضاص بً ٖاص ،بلى مهغ وٚلب ٖلى ؤؾٟلها وماث  ِ٣ٞفي خغوبه ٞاؾخىلى اإلال ٪ابىه اعجِب ٞاؾخٓهغ بالؿىصان
والبرابغ ٖلى الٗغب ،ختى ؤزغحهم مً الكام وبجى اإلاضًىت اإلايؿىبت الُه ومضًىت ٖحن قمـ زم ماث ومل ٪بٗضه ابً
ؤزُه البىصقحر بً  ِ٣ٞوهى الظي بٗث هغمـ بلى حبل الخمغ ٞغجب حغي الىُل وٖض ٫البُدت ال٨بري التى جىهب
ٞحها ُٖىن الىُل وٖمغ بالص الىاخاث زم مل ٪بٗضه ابىه ٖضًم زم ابىه مىاعف وٖبض الب٣غ ونىعها مً الظهب زم
ؤزىه ؤقمحن وهى الظي بىا مضًىت ألاقمىهُحن زم مل ٪بٗضه ابىه ؤقاص زم ٖمه نازم ابىه هضعاهم و٧ان خُ٨ما وهى
الظي بىا هُ٩ل الؼهغ/الؼهض/الظي هضمه بسخىهغ بٗض طل ٪ومل ٪بٗضه ابىه مالُٞ ٤غ ٌٞالهابُت وصان بالخىخُض
وصور البربغ ،وألاهضلـ زم ابىه خغبُا ٞغح٘ مً الخىخُض بلى الهابُت وٚؼا بالص الهىض والؿىصان والكام ومل ٪بٗضه
٧ل ً٨وهى الظي ً٣ا ٫له خُ٨م اإلالى ٥واجسظ هُ٩ل ػخل زم ٢خله ابىه َغَِل و٧ان ؾٟا٧ا للضماء وهى ٞغٖىن زلُل
ٖلُه الؿالم وهى ؤو ٫الٟغاٖىت زم ؾمخه ابيخه خىعٍا ومل٨ذ ال٣بِ ٞؼخ ٠الحها ابً ٖمها اجغٍب ٞهؼمخه واؾخٓهغ

بال٨ىٗاهُحن مً الكام ٞبٗث مٗه مل٨هم ٢اثضه خحرون ُٞمٗخه خىعٍا في ػواحها ٞلما اجهلذ ب٣خلخه واؾخ٣ام لها
ألامغ وبيذ مىاع ؤلاؾ٨ىضعٍت وٖهضث باإلال/116/٪لضلُ٣ت بيذ ٖمها ًمىم ٞسغج ٖلحها ؤًمً مً وؿل اجغٍب واؾخٓهغ
بمل ٪الٗمال٣تً ،ىمئظ وهى الىلُض بً صوٞ ،ٜٞجاء به ٞمل ٪الىلُض صًاع مهغ واؾدبٗض ال٣بِ زم مل ٪بٗضه ابىه
الغٍان وهى ٞغٖىن ًىؾٖ ٠لُه الؿالم ،وؾمخه ال٣بِ ه٣غاوف ٞاقخٛل باللظاث زم جىلى بٗضه ابىه ْٟحر ٞضبغ له
ًىؾ ٠الُٟىم بالىحي و٧اهذ ؤعيه مٛاثِ باإلااء ٞإزغحه وٖمغ ال٣غي م٩اهه ٖضصؤًام الؿىت ٞجٗله ٖلى زؼاثىه ومل٪
بٗضه ابىه صاعم و٧ان ًىؾ ٠هى الظي ًضبغ ؤمغه بىنُت ؤبُه و٢بٌ لٗهضه ٞاؾاء الؿحرة بٗض ًىؾ ٠وماث ٚغٍ٣ا في
الىُل زم مل ٪ابىه مٗضاهِـ ٞترهب زم مل ٪ابىه ٧اقم وهى الظي اؾدبٗض بجي بؾغاثُل لل٣بِ ٣ٞخله خاحبه زم مل٪
الَِل بً هضعاؽ ٞخجبر وجظ٦غ ال٣بِ ؤهه هى ٞغٖىن مىسخى والبٌٗ ً٣ىلىن هى الىلُض بً مهٗب و٧ان هجاعا زم ولي
الىػاعة زم اؾدبض باإلال٢ ٪ا ٫ابً زلضون ،وهظا بُٗض زم إلاا هل ٪هى وحىىصه في البدغ وزصخي ال٣بِ مً ملى ٥الكام
مل٩ىا ٖلحهم صلى٦ت ببيذ عٍامً بِذ اإلال ٪وهي التي بيذ الخاثِ ٖلى مهغ وؤعيه وَٗغ ٝبداثِ العجىػ وهي التي
اجسظث م٣اًِـ الىُل بٗض ًىؾ ٠مُ٣اؽ باههىان وؤزغ بازمُم وط٦غ اإلاؿٗىصي ،بٗضها
زماهُت مً ملى٦هم و٢ا ٫في الشامً ؤهه ٞغٖىن ألاٖغج الظي ؤحاػ بجي بؾغاثُل مً بسخىهغ ٣ٞخله بسخىهغ وهضم هُا٧ل
الهابُت ووي٘ بُىث الىحران وله ولىلضه ط٦غ في جىاعٍسهم ٢ا ٫ابً ٖبض الخ٨م ،وهظه العجىػ هي التي ؤعؾلذ لتروعة
امغؤة ؾاخغة ٗٞملذ بغاًت مً حجاعة وؾِ مضًىت مُ ٠ونىعث ٞحها الخُىاهاث ٧لها ٞال ً ٘٣شخيء بخل ٪الهىعة
الاو ٘٢مشلها في الساعج ٢ا ٫ؤلامام الؿُىَي ،عخمه هللا في خؿً اإلادايغة ٞهىعث في طل ٪نىع ؤصمُحن ٞما عاث امت
ٚؼث مهغ بال ٢ابلذ لها جل ٪الهىع ٞةن ُ٣ٞذ ُٖىها مً الهىعة ب٣ي مشلها مً ؤولئ ٪ال٣ىم ؤو ُٗ٢ذ ؤًضي ُ٘٢
مشل طل ٪مجهم ؤو يغبذ ٖى ٤مهىع يغب ٖى ٤مً ؤولئ ٪وهظا ؤخض العجب ،البساعي ٩ٞان لهم امخىإ مً ألامم
بظل ٪وؤ٢امذ صلى٦ت ٖلحهم ٖكغًٍ ؾىت ختى بل ٜنبى مً ؤهبُائهم اؾمه خمض٧ىع ٞمل٩ىه زم بٗضه ابىه ًىصلـ زم
ؤزاه ل٣ماف زم مغمُىا زم اؾخماعؽ زم ٢خلىه/117/وولىا مً ؤقغاٞهم ٌٛىَـ ؤعبٗحن ؾىت زم ابىه ماهىف زم ؤزاه
مىاُ٦ل زم ابىه بىله ماثت ؾىت وٖكغًٍ وهى الظي ؾبا ؤهل بِذ اإلا٣ضؽ زم ابىه مغٍىىؽ زم ابىه ٞغ٢ىع ؾخحن ؾىت
زم ؤزاه ه٣اؽ و٧اهذ البراًا ٧لما ٞؿض مجها شخيء ال ًهلخه ألاعحل مً وؿل جل ٪العجىػ الؿاخغة وإلاا اهُٗ٣ذ طعٍتها
ٞؿضث البراًا وطل ٪ؤًام ه٣اؽ هظا ومً خُيئظ ججاؾغ الىاؽ ٖلى مهغ زم ابىه هىمـ زم مل ٪بسخىهغ بِذ اإلا٣ضؽ
واؾخلخم بىى بؾغاثُل ٞلخ٣ىا بمهغ ٞاحاعهم ٢ىمـ ٞبٗث ٞحهم بسخىهغ ٞمىٗهم ٞؼخ ٠الُه ٞخل٣اه وجداعبا خغبا
قضًضا ٣ٞخله بسخىهغ وزغب مضًىت الهُٗض وبُ٣ذ مهغ زغابا مضة ؤعبٗحن ؾىت وؾ٨جها ؤعمُاء الىبيء زم بٗث له
بسخىهغ ٞلخ ٤به زم ّعص ؤهل مهغ بلى مىايٗهم وا٢امىا ٖلى طل ٪ما قاء هللا بلى ؤن ٚلبىا الغوم والٟغؽ ٖلى ؾاثغ
ألامم و٢اجلىا ؤهل مهغ بلى ؤن ويٗىا ٖلحهم الجؼٍت و ج٣اؾماها بُجهم بلى ؤن مدا طل ٪ؤلاؾ٨ىضع الُىهاوي ،وبىا
ألاؾ٨ىضعٍت وآلازاع التي زاعحها مشل ٖمىص الهىاعي وعوا ١الخ٨مت ٢ا ٫زم ٚلبذ الغومٖ ،لى مهغ والكام وناع مل٪
ال٣بِ ٖلى ؤمغهم ونهحهم بلى ؤن حاء ؤلاؾالم ٞإعؾل عؾى ٫هللا ػهاصهم بلى اإلا٣ى٢ـ ال٣بُي ًضٖىه بلى ؤلاؾالم بلى ؤزغ
ال٣هت وازغج مؿلم في صخُده مً عواًت ؤبي طع الٟٛاعي ؤن الىبيء ػهاصهم ٢ا ٫بطا اٞخدخم مهغ وؤه٨م ؾخٟخدىن
مهغ ٞاؾخىنىا بإهلها زحرا ٞةن لهم طمت وعخمه ونهغا الغخم مً هاحغ والههغ مً ماعٍت و بمهل ٪اإلا٣ى٢ـ اه٣غى
مً ال٣بِ وب٣ي اٖ٣ابهم ٌؿخٗملهم ؤهل الضولت ؤلاؾؤلمُت في اؾخٗما ٫السغاحاث وحباًاث
ألامىا ٫لٟ٨اًتهم في يبُها وجىمُتها و٢ض يهاحغ بًٗهم بلى ؤلاؾالم ٞتر ٘ٞعجبخه ٖىض الؿلُان وٖامتهم مُ٣مىن ٖلى
صًً الىهغاهُت وا٦ثرهم بىىاحي الهُٗض وؾاثغ ألاٖماً ٫دترٞىن بالٟالخت وهللا ٚالب ٖلى ؤمغه و٧اهذ مضًىت مُ٠
وٖحن قمـ ًجغي اإلااء جدذ مىاػلها واٞىُتها بخ٣ضًغ مٗلىم ط٦غ طلٖ ٪بض الغخمان بً ٖبض هللا بً ٖبض الخ٨م
ومضًىت ٖحن قمـ ٧اهذ هُ٩ل و٧اهذ ٞحها مً ألابيُت وألاٞىُت واإلاالٖب مالِـ في بلض وفي م٩انها لهظا الٗهض يُٗت

مخهلت/118/بال٣اهغة ٌؿ٨جها ؤههاعا مً ال٣بِ حؿمى اإلاهاًت ومضًىت مى ٠مضًىت اإلالى٢ ٥بل الٟغاٖىت وبٗضهم بلى
ؤن زغبها بسخىهغ في صولت ٢ىمـ و٧اهذ مجزٞ ٫غٖىن و٧ان لها ؾبٗىن بابا وبىاء خُُانها بالخضًض والهٟض/الهٟغ/
و٧ان ؤعبٗت ؤنهاع ججغي جدذ ؾغٍغه ٢ا ٫ؤبى ال٣اؾم ابً زغصاصًت ٧ان َىلها ازىا ٖكغ مُال و٧اهذ حباًت مهغ حؿٗحن
ؤل ٠ؤل ٠صًىاع بالضًىاع الٟغٖىوي وهى زالزت مشاُ٢ل وٍ٣ا ٫ؤن مهغ الظي ؾمُذ به هظه ألاعى ٧ان م٘ هىح ٖلُه
الهالة والؿالم في الؿُٟىت وهى حض ؤبُه ؤن مهغ بً بُهغ ابً خام بً هىح ٖلُه الؿالمٞ ،ضٖا له هىح ٞإؾ٨ىه هللا
هظه ألاعى الُُبت وحٗل البر٦ت في وؿله و٧ان ؤهلها نإبُت وإلاا ٚلب ٖلحهم الغوم خملىهم ٖلى الىهغاهُت ٦ما
خملىاالامم اإلاجاوعون لهم مً الجالل٣ت واله٣البت وبغحان والغؽ وال٣بِ والخبل والىىبت والٟغهج ٞضاهىا ٧لهم
وعحٗىا ٖلى صًً الهابُت في حُٗٓم الهُا٧ل وهللا اٖلم.

الخبر عً ملىك املىصل وهيىىي
اٖلم ؤن ملى ٥ألاعى بٗض هىح ٧ان ل٨ىٗان بً ٧ىف بً خام بً هىح ٖلُه الؿالم ،زم البىه همغوص مً بٗضه
و٧اهىا ٖلى صًً الهابئت وبن بجي ؾام مىخضون وو ٘٢في الخىعاة همغوص بً ٧ىف ولم ًٞ ٘٣حها ط٦غ ٦ىٗان و٢ض زغج
ٖابغ بً قالخ بً ؤعٞسكض بً ؾام بً هىح ٖلى الىمغوص ٛٞلبه الىمغوص ٞهاع بلى اإلاىنل وبىا به مضًىت اإلاجض ٫زم
بٗض مىجه ٢ام بإمغه ٞال ٜوؤناب همغوص ٖلى ٖهضه ما ؤنابه زم ٧اهذ البلبلت وهي مكهىعة و٢ض و ٘٢ط٦غها في الخىعاة
٢ا ٫ابً زلضون ،وال ؤصعي مٗىاها وُ٢ل بن الىاؽ باجىا ٖلى لٛت واخضة ٞإنبدىا و٢ض جٟغ٢ذ لٛاتهم و٢ا ٫ابً
ؾُٗض ،ؤن ؾىعٍان بً هبُِ واله ٞالٖ ٜلى بابل ٞاهخٖ ٌ٣لُه وخاعبه زم خاعب/119/ابىه مل٩ان بً ٞال ٜبٗض مىث
ؤبُه ٛٞلبه ؾىعٍان ٖلى الجؼٍغة ٞمل٨ها و٧ان الجغام٣ت ،بىى حغمى ١بً قىع بً ؾام بزىاهه في اليؿب و٧ان ابً
ؤزذ ؾىعٍان مجهم اإلاىنل ابً حغمى ١ألن ؾىعٍان الجؼٍغة وؤزغج بجي ٖابغمجها ولخ ٤مل٩ان بً ٞال ٜبالجباٞ ٫إ٢ام
هىال ٪وٍ٣ا ٫ؤن الؿُض ؤخمض السًغ ٖلُه الؿالم مً ٖ٣به ٢لذ وفي ال٣امىؽ ًٖ الى٣اف ،ؤهه ابً ٞغٖىن ؤو ؤبىه،
وامخاػ مل ٪الجغام٣ت مً مل ٪الىبِ ،وإلاا ماث اإلاىنل ولي ابىه ػاه ٤و٧اهذ له خغوب م٘ الىبِ زم ابىه ؤزىع وب٣ي
مل ٪الجؼٍغة في ٖ٣به وهى مظ٧ىع في الخىعاة ومل ٪بٗضه ابىه ًيىىي وبىا اإلاضًىت اإلا٣ابلت للمىنل اإلاٗغوٞت باؾمه
ٖماعتها ٦ما ٢ا ٫هللا حٗالى ماثت ؤل ٠ؤو ًؼٍضون ٢ا ٫ؤهل الٗلم بل ًؼٍضون ومً ٖ٣به ؾىداعحُب بداء وحُم بً ؤزىع
بً ًيىىي وهى الظي بىا مضًىت ؾىجاع وبها ؾمي اإلال ٪الؿلجىقي وبٗث ًىوـ ٖلُه الؿالم بلى اإلال ٪ػان بً ؾاَغون
ازىاؾىجاعحُب ٞأمً به وهى مً الجغام٣ت ٢ا ٫حٗالى بال ٢ىم ًىوـ إلاا ؤمىىا/آلاًت٢/ا ٫زم بن بسخىهغ إلاا ٚلب ٖلى
بابل ػخ ٠بلى ػان ٞغحٗه بلى صًً الهلُبُت وؤ٢غه زم ؤهه بلى نإبي ختى ػخ ٠بلُه ؤػها ١وبجُىف الٟغؽ ٌٞ ،له
الُ٣ام ٖلى اإلاجىؾُت ٖلى ؤن ًب٣ىه في مل٨ه و٦خب ؤػها ١بلى بهمً ٣ٞا ٫هظا مخالٖب ٞا٢خلىه ٣ٞخل وبه اه٣غى مل٪
الجغام٣ت مً الجؼٍغة بٗض ال ٠وزالزماثت ؾىت ٖلى ما للبحه٣ي ًٖ ؤعبٗحن مل٩ا مجهم وناعث الجؼٍغة إلالى ٥الٟغؽ
بٗضهم وٖىض ٖلماء الحهىص ،ؤن ؾىداعٍب مجهم مً ملى ٥هِىىي ؤوالص مىنى ٫بً ؤقىع بً ؾام بً هىح ٖلُه الؿالم
وهى الظي مل ٪بالص ألاؾباٍ الٗكغة وهي قىمغان اإلاٗغوٞت بالؿامغة وٚغب ألاؾباٍ بلى زغاؾان وؤؾ ً٨ؤهل ٧ىسى
٧/ىف/وهي ال٩ىٞت في قىمغن هظه اهٓغ ما مغ في ؤزغ صولت ألاؾباٍ الٗكغة زم بن ؾىداعٍب ػخ ٠بلى ال٣ضؽ بجىىص
ٖٓام وصزله العجب و٢ا ٫للحهىص مً طا الظي زلهه بلهه مً ًضي ختى ًسله٨م بله٨م ٞضٖا ٖلُه خؼُ٢ا الىبي
ٞجزلذ بٗؿا٦غه آٞت ٞإنبذ مجهم ماثت ؤل ٠وزمؿت وزماهىن ؤلٟا مىحى ٞغح٘ بلى هِىىي/120/مظمىما ٣ٞخله ؤوالصه في
سجىصه إلاٗبىصه مً ال٩ىا٦ب وُٞه زال ٝإلاا مغ.

الخبر عً ملىك بابل املزلىسون في القشآن العظيم

هم الىبِ ،بىى هبُِ بً اقىع بً ؾام بً هىح ٖلُه وٖلى هبِىا مدمض الهالة والؿالم ٢ا ٫وهي بالٗغا ١وبهما
ؾمىا بظل ٪لخبلبل الؿىتهم به ٖىض ؾ٣ىٍ نغح همغوص ؤو ؤ ّن هللا ؤعؾل عٍدا لهم ٞلم ًضعي ؤخض ما ً٣ى ٫آلازغ زم
ٞغ٢تهم في البالص ٞخ٩لم ٧ل ؤخض مجهم بلٛت واهٓغ ٢هت هاعوث وماعوث في الخٟاؾحر ٢اٞ ٫مل ٪مجهم ؾىعٍان بً هبُِ
بىالًت ٞال٦ ٜما مغ ٞلما ماث ٞال ٜولى ٧ىف بً خام بً هىح ٖلُه الؿالم ،واهخدل صًً الهابُت زم ولي بٗضه ابىه
٦ىٗان زم ٧ىف زم هامغ وهى همغوص ببغاهُمٖ ،لُه الهالة والؿالم وهى الظي ٢ضم ؤباه آػع ٖلى ألانىام ألن اعٚىا إلاا
ماث ؤبىه ٞال ٜو٧ان مىخضا ٖلى صًً آباثه عح٘ اعٚىا بلى ٧ىف وصزل م٘ الىماعصة ،في صًً الهابُت ٢ا ٫زم جىالذ
ملى ٥الىماعصة ببابل وٖىض صاهغ ،ماعر الٟغؽ ،ؤن بسخىهغ مجهم و٢ا ٫ابً مل٩ىن الؿغٍاهُىن ،هم ؤو ٫مً اجسظا
السمغ مً ألامم وٖض اإلاؿٗىصي ملى ٥الىبِ ببابل ؾخا وؤعبٗحن مل٩ا في ؤل ٠وؤعبٗماثت ؾىت بإؾماء عجمُت مخٗضصة
وؤن آزغهم صاعٍاهىف وؤن الظي ازخِ بابل مجهم اؾمه هبن/هبر/و٧اهىا ٖلى ؤلاؾالم ختى صٖاهم همغوص لٗىه هللا بلى
ٖباصة ألانىام ٗٞبضوها عجُبت ٚغٍبت ٢ا ٫هغقُىف ،ماعر الغوم٧ ،ابً الٗمُض ماعر الىهاعي٧ ،ان ؾىعبابل في
صوع زماهحن مُال واعجٟاٖه ماثخا طعإ وٖغيه زمؿىن طعاٖا ٧له مبجي باآلحغ والغنام وُٞه ماثخا باب مً الىداؽ
وفي اٖاله مؿا ً٦الخغؽ واإلا٣اجلت بىِذ مً الجاهبحن في ؾاثغ صوعه والُغٍ ٤بُجهما ٢ضع مغوع ٖكغة ٞغؾان
ٚحرمخٟاوجحن وخى ٫الؿىع زىض ١بُٗض اإلاهىي ؤحغي ُٞه ماء الٟغاث وؤن ٦حرف مل ٪الٟغؽ /121/إلاا ٚلب ٖلى بابل
هضمه وؤن الىمغوص ؾمت ٖلى ٧ل مً مل ٪بابل لى٢ىٕ اإلالى ٥في ؤوؿاب مسخلٟت مغة بلى ؾام ومغة بلى خام والضوام
والب٣اء هلل.

الخبر عً الجضيشة التي قذمىا أنها ملو للجشامقت
وٞحها ًىوـ ٖلُه الؿالم وهي ب٢لُم مدؿ٘ بحن الكام والٗغا ١مدخىي ٖلى صًاع مل ٪ب٨غبً واثل وعخبت مال ٪بً
َى ١وقمِكاعوالسإبىع التي ٢ام به الىلُض بً َغٍ ٠الكاوي ٖلى هاعون الغقُض ،وههِبحن التي ٞخدها اإلاؿلمىن
بٗ٣اعب قهغػوع بٗض ا٢امتهم ٖلحها خىال ٧امال وؤمحر الجِل ُٖاى بً ٚىم الٟهغي اهٓغ ؾحرة الخا ٔٞبً حغٍغ
الُبري ومً مضنها ؤًًا الغها بًم الغاء وهي مضًىت ٖغٍ٣ت في الخمضن وفي خؿً اإلادايغة للؿُىَي ؤن بصعَـ هى
الظي بىاها وبصعَـ ٢بل هىح ٖلحهما الؿالم و٢اٚ ٫حره م٨خىب ٖلى بابها ماً٩ىنٖ/لى/بلى ُ٢ام الؿاٖت و٧اهذ في
ال٣ضًم ال جسلى مً جىخُض ومً مضنها ؤًًا مضًىت اإلاجض ٫ومضًىت اإلاىنى ٫وهِىىي ٦ما مغ ومجها ؤًًا مضًىت خغان
ومىه ؤًًا مضًىت عاؽ الٗحن ؾمُذ بظل ٪ألن ُٖىن نهغ الٟغاث جيب٘ مجها زم ًظهب بلى الٗغا ١مداطًا لل٩ىٞت ومىه
ٌؿ٣ىن زم ًلخ٣ى في نهغصحلت الظي ًمغوؾِ مضًىت بٛضاص في البُاثذ ٢غب البهغة ومً البُاثذ ؤم ٖبُضة ٢غٍت
الٗاع ٝباهلل الُ٣ب الكُش ؤخمض الغٞاعى ٞخدذ ؤًام ٖمغ ومًذ ٞحها خغوب بحن الغوم ،وٚحرهم ولِـ مجها ملُُت
وم٣غة الىٗمان وهدىها والكام ؤ٢غب بلحها ولظا ٖضوا ؤعػا٢ها للمؿلمحن ؤًام ٖمغمً هىٕ ؤعػا ١الكام وهللا اٖلم.

الخبر عً رلش العشب ،املعخعشبت
/122/و٢ض ج٣ضم ال٨الم ٖلى الٗغب ،الٗاعبت وما ًخٗل ٤بإخىالها وؤ٢ؿامها وال٨الم آلان ٖلى الٗغب اإلاؿخٗغبت وهي
ٖلى ٢ؿمحن:ألاو٢ ٫دُان ووؿله وهى ؤو ٫مً ج٩لم بالٗغبُت مً هظا الجُل ؤمتها مً الجُل ألاو ٫وهم الٗغب الٗاعبت
٦ما مغ والشاوي بؾماُٖل ٖلُه الؿالم ،ل٣جها وفي ؾىت ؤعب٘ ٖكغ ؾىت مً ؤنهاعه حغهم ٦ما مغ واٖلم ؤن وؿابت
الحهىصُ٦ ،ىؾ ٠بً ٦غٍىن وٚحره ًؼٖمىن ؤن ؤب هظا الجُل هى ؾبإ مً ولض ٧ىف بً ٦ىٗان بً خام بً هىح ٖلُه
الؿالم ،وهى ٚحر ْاهغ ُٞلؼم ٖلُه ؤن الٗغب مً ولض خام بزىة الؿىصان م٘ ان وؿابت الٗغب مخ٣ٟىن ؤنهم مً وؿل
ّ
٢دُان وؤن ؾبإ هى ابً ٌسجب بً ٌٗغب بً ٢دُان والبً بسخاٌٗ ١غب بً ٌسجب ٣ٞضم وؤزغ بال ؤ ّن بحن اليؿابت

زال ٝفي ٢دُان ُ٣ٞل هى ابً ٖابغ بً قالخ بً ؤعٞسكض بً ؾام ؤزى ٞال ٜولم ً ٘٣له ط٦غ في الخىعاة وبهما ط٦غث
ٞال ٜوٍ ًُ٣وُ٢ل هى مٗغب ً ًُ٣ؤهه اؾم عجمي والٗغب جخهغ ٝفي ألاؾماء العجمُت بدبضًل خغوٞها وحُٛحرها
وج٣ضًم بًٗها ٖلى بٌٗ وُ٢ل بن ٢دُان مً ولض بؾماُٖل ٖلُه الؿالم وهى ٢دُان بً ًمً بً ٢حرو بً
بؾماُٖل ٖلُه الؿالم وؤن ًمً هظا هى الظي ؾمُذ به الُمً ٗٞلى هظا الٗغب ٧لها مً ولض بؾماُٖل ٖلُه الؿالم
و٢ض اخخج ناخب هظا ال٣ى ٫بإن الىبي ػهاصهم ٢ا ٫بلى عماث ألاههاع اعمىا ًا بجي بؾماُٖل ٞةن ؤبا٦م ٧ان عامُا
وألاههاع مً ولض ؾبإ وهى ببً ٢دُان وُ٢ل ٢ا ٫طل ٪ل٣ىم مً ؤؾلم بً اٗٞاهجغان ازىة زؼاٖت بً خاعزت بىا ٖلى
ان وؿبهم في ؾبإ ٢ا ٫الؿهُلي ،وال حجت في شخيء مجهما والصخُذ ؤن الىبي ػهاصهم ٢ا ٫هظا ال٣ى ٫ألؾلم ٦ما مغ
وبهما ؤعاص ؤن زؼاٖت بً ٢مٗت بً بلُاؽ بً مًغ ،ولِؿىا مً ؾبإ وال مً ٢دُان و٧ان بىى ٢دُان هاالء مٗانغًٍ
للٗغب الٗاعبت و٧ان ٌٗغب مً ؤٖٓم ملى ٥الٗغب وهى ؤو ٫مً خُاه ٢ىمه بخدُت اإلال ٪وهي ؤبِذ اللًٗ وهى الظي
مل ٪الُمً وٚلب ٖلحها ٢ىم ٖاص ،وٚلب الٗمال٣تٖ ،لى الدجاػ وولى بزىجه حمُ٘ ؤٖمالها ٞىلى حغهم ٖلى
ٖلى
وٖمان
الصجغ
ٖلى
٢دُان
بً
وٖاص
الدجاػ
ٖمان ول٣دُان ولضا ً٣ا ٫له الخاعر ٞىلض ٞ /حهم/الظي ً٣ىٞ ٫حهم الكاٖغٞ :إبذ بلى ٞهم وما ٦ضث ؤبُا  :وهم عهِ
خىٓلت بً نٟىان هبي الغؽ والغؽ ما بحن /123/هجغان والُمً ومً خًغمىث بلى الُمامت وُ٢ل اؾم بحن وهبحهم
ُ٢ل هى قُٗب بً مهغم وُ٢ل ٚحره ٧اهىا ٗ٢ىصا خىلها ٞانهاعث بهم وبمىاػلهم ومل ٪بٗض ٌٗغب ابىه ٌسجب زم ابىه
ٖبض قمـ زم ٖابغ وَؿمى ؾبإ آلهه هى ؤو ٫مً ؾً الؿبي وبىا ؾبإ اإلاضًىت اإلايؿىبت الُه وؾض مإعب وٚؼا ألاُ٢اع
وُ٢ل هى الظي بىا مضًىت ٖحن قمـ بمهغ و٧ان له بىىن ٦شحرون وؤقهغهم خمحر ،و٦هالن وفي ٧ل ملىٖٓ ٥ام
والخبابٗت مجهما مٗا ومً خمحرهجغان الظي ؾمُذ به البلض ٞمل ٪خمحر بٗض ؾبإ وهى ؤو ٫مً جخىج بالظهب مل٪
زمؿحن ؾىت ومل ٪بٗضه ابىه وازل وجمل ٪ؤزىه مالٖ ٪لى ٖمان ٩ٞاهذ بُجهما خغوب زم بٗضه مل ٪الؿ٨ؿ ٪ابً
وازل بٗضما ٚلب ازىه ً٢اٖتٖ ،لى اإلال ٪زم بٗض الؿ٨ؿ ٪ابىه ٌٟٗغ و٧ان بِىه وبحن مال ٪بً الخا ٝبً ً٢اٖت
خغوب َىا ٫زم مل ٪ابىه مٗاٞغ زم اؾمذ بً مٗاٞغزم ايُغب خمحر وناعامغ مل٨هم َىاث ٠بلى /الغاجل/آلاحي
وجضاو ٫بىى ٦هالن ،اإلال ٪م٘ خمحر هاالء ٞمل ٪مجهم حباع بً ٚالب بً ػٍض بً ٦هالن ومل ٪ؤًًا مً قٗىب ٢دُان
هجغان بً ػٍض بً ٌٗغب بً ٢دُان ومً ملى ٥خمحر ٖضن بً ػهحر بً اًمً بً الهمِؿ٘ وبلُه ًيؿب ٖضن الظي ٖلى
ؾُ ٠البدغ زم مل ٪مً بجي الهمِؿ٘ ٖبض قمـ بً وازل زم قضاص بً اإلالُاٍ زم ؤزىه ل٣مان ،زم ؤزىهما طو قضص
وبٗضه ابىه الهٗب بً ؤبي مغازض وٍ٣ا ٫ؤهه طو ال٣غهحن وُ٢ل هىٍىهاوي اؾمه مغصٌـ وفي خؿً اإلادايغة لئلمام
الؿُىَي ،ؤن السًغ مً ٖؿ٨غ طي ال٣غهحن وُ٢ل ؤهه بً ٞغٖىن ومً مشله ًٖ الى٣اف ،وبٗضه ؤزىه الخغر وهى
الغاجل حض اإلالى ٥الخبابٗت ،ومل ٪مً بجي الهمِؿ٘ خؿان بً ٖمغ بً ِ٢ـ ،بً مٗاوٍت بً حكم وهى الظي وحض
بسِ ال٣لطخى اإلادضر ؤبى ال٣اؾم ٖبض الغخمً ِٖل ًٖ ابً ال٩لبي ًٖ ،عحل مً خمحر ٢ا ٫ؤ٢بل ِ٢ـ ًدغ١
مىيٗا مً الُمً ٞضزل مٛاعة ٞةطا ٞحها ؾغٍغ وٖلُه عحل مُذ وٖلُه زُاب طهب وٖلى عاؾه جاج ُٞه ًا٢ىجت خمغاء
وفي ًضه مذجً مً طهب وٖىض عؤؾه لىح م٨خىب ُٞه باؾم هللا عب خمحر ؤن خؿان بً ٖمغوبىِذ طاقٗبحن لُجحروي
مً اإلاىث ٞأزٟغوي ٢ا ٫الُبري وُ٢ل بن ؤو ٫مً مل ٪الُمً مً خمحر قمغبً المى٧/٥امى٧/124//٥ان لٗهض مىسخى
ٖلُه الهالة والؿالم وبىا ْٟاع وؤزغج مجها الٗمال٣ت و٧ان ٖلى ًض الٟغؽ.

الخبر عً ملىك الخبابعت ،مً حمير
مً ولضٖ/شض ؾمي /بً وازل بً الٛىر بً خُضاع بً ُ٢غبً ٖغٍب بً ػهحر ابً ؤهمغ بً الهمِؿ٘ بً خمحر،
و٢اٖضتهم نىٗاء ومإعب ٖلى زالزت مغاخل مجها و٧ان بمإعب بيخه بلِ٣ـ اإلال٨ت اإلاكهىعة ؾض مإبحن حبلحن بالصسىع

والى٣اع ججمٗذ ُٞه الُٗىن وألامُاع مً ؾبٗحن واصًا وجغ٦ذ ُٞه زغ٢ا ٖلى ٢ضعما ًدخاحىن في ؾ٣حهم وهى الظي
ٌؿمى الٗغم وُ٢ل بىاه ل٣مان ،ألا٦بر بً ٖاص ،وألانىب ؤهه مً بىاء ؾبإ بً ٌسجب وصولتهم ًىمئظ اوٞغ ما ٧اهذ ٞلما
َٛىا واٖغيىا ؾلِ هللا ٖلحهم السلض وهى الجغص ٞش٣به مً ؤؾٟله ٞسغبذ ؤعيهم وجمؼ ١مل٨هم ٧ل ممؼ٦ ١ما في
ال٣غآن الُٗٓم ٢ا ٫الؼمسكغي ُ٢ل إلالى ٥الخبابٗتٌٗ ،جي ملى ٥الُمً ألنهم ًدبٗىن ألاُ٢ا ٫ألنهم ًخُ٣لىن وال ٌؿمى
جبٗا ختى ًمل ٪الُمً والصخغ وخًغمىث وُ٢ل ختى ًدبٗه بىى حكم بً ٖبض قمـ ومً لم ً ً٨له شخيء مً
ألامغًٍ ٌؿمى مل٩ا ؤو ُ٢ال  ِ٣ٞوإلاا ٦خب ػهاصهم بلحهم ٢ا ٫بلى الاُ٢ا ٫الٗبإهلت اهٓغ مٗجى طل ٪في السٟاجى ٖلى
الكٟا ٞاهه ط٦غ ما ًٟ٨ي وَكٟي وٍ٣ا ٫لهم ؤًًا /الاطوؤ /لخٛلبهم /بظوؤ٦/ظا وفي صخُذ البساعي جب٘ إلالى ٥الُمً
واخض مجهم ٧ل ًدب٘ ناخبه٢،ا ٫وٖ٣به وُ٢ل ألن ؤهل الضهُا ًدبٗىهه ومىي٘ جب٘ في الجاهلُت مىي٘ السلُٟت في
ؤلاؾالم وؤولهم باجٟا ١اإلااعزحن الخضر الغاجل وبهما ؾمي الغاجل ألهه عاف الىاؽ بالُٗاء مل ٪ماثت وزمؿا
وٖكغًٍ و٧ان مىمىا ُٞما ٢ا ٫البحه٣ى زم مل ٪بٗضه ابىه ؤبغهت طو اإلاىاع ماثت وزماهحن ؾىت وؾمي طو اإلاىاع ألهه ع٘ٞ
اإلاىاع لُال لُ٣خضي به ٧ي ال ًًل ؤخضا مً الٗؿا٦غ زم جبٗىه اإلالىٖ ٥لى طل ٪زم مل ٪ابىه ٞغٍ٣ل ماثت وؾخحن ؾىت
٢ا ٫ابً ال٩لبي ،هى الظي ٚؼا بٞغٍُ٣ت وبه ؾمُذ وؾاع بلحها مً ؤعى ٦ىٗان إلاا ٚلبهمً/125/ىق٘ ٖلُه الؿالم وٍ٣ا٫
هى الظي ؾمى البربغ بهظا الاؾم ألهه إلاا ؾم٘ عَاهتهم ٢ا ٫ما٦ ٫ثر بغبغه٨م والبربغة في لٛت الٗغب ،هي ؤزالٍ انىاث
ٚحر مٟهىمت ومىه بغبغ ألاؾض وإلاا عح٘ مً بٞغٍُ٣ت جغ ٥مً الٗغب ٞحها نجهاحت وا٦خامت وهم بها بلى آلان ولِؿىا مً
البربغ٢ ،ا ٫ابً حغٍغ الُبري والجغحاوي واإلاؿٗىصي وابً ال٩لبي والبحه٣ي و٧ل اليؿابحن/و٧ل اليؿابحن/زم مل ٪ؤزىه
ْ
الٗبض بً ؤبغهت وهى طو ألاطٖاع ل٨ثرة طٖغ الىاؽ مً قضة حىعه مل ٪زمؿا وٖكغًٍ ؾىت وهى الظي ؤؾغ ٧ي ٞاعؽ مل٪
الٟغؽ ،ختى ؤه٣ظه مىه وػٍغه عؾخم إلاا ػخ ٠بلُه بانم ٞاعؽ وماث مؿمىما ٖلى ًض بلِ٣ـ وٖىض ٖلماء اإلاكغ ١ؤن
الخغر الغاجل هى ابً طو قغص وَٗغ ٝبظي مغازغوان الظي مل ٪بٗضه ابىه الهٗب وهى طو ال٣غهحن زم ابىه ؤبغهت بً
الهٗب طو اإلاىاع زم الٗبض بً ؤبغهت زم ٖمغو طو ألاطٖاع الظي ؾمخه بلِ٣ـ زم قغخبُل بً ٚالب حضها زم ؤبىها
الهغهاص زم بلِ٣ـ والظي في الكُش ؾالم ،ؤو ٫الى٩اح بلِ٣ـ بيذ قغخبُل اهٓغه وؤمها حىُت اؾمها عواخت بيذ
مؿ٨حن وٚلب ٖلحها ؾلُمان ٖلُه الهالة والؿالم خؿبما هو ال٣غآن وجؼوحها وُ٢ل ػوحها مً طو جب٘ مل ٪همضان،
٦ما مغ و٢ام ؤهل الُمً في مل ٪ؾلُمان وابىه عحُٗم زم احخمٗىا ٖلى ًاؾغاوٗم الوٗامه ٖلحهم و٢ىي مل٨ه وٚؼا
اإلاٛغب ختى ونل واص الغمل ٞلم ًجض مجاػ ل٨ثرة الغمل وٖبره بٌٗ ؤصخابه ٞلم ًغح٘ وؤمغ بهىم هداؽ ههب ٖلى
قٟحر الىاصي و٦خب ُٞه بالسِ الؿىضي هظا الهىم لُاؾغاوٗم الخمحري لِـ وعاءه مظهب ٞال ًخ٩ل ٠ؤخض لظل٪
ُُٗٞب زم مل ٪ابىه قمغٍغٖل ؾمي بظل ٪العحٗاقه وَىء الٗغا ١وزغاؾان وزغب مضًىت الهٟض وعاء حبجىن
٣ٞالذ العجم ،قمغ٦ىض ؤي قمغٚغب وبىا مضًىت با٢صخى اإلاكغٞ ١ؿمُذ باؾمه قمغ٦ىض ٗٞغبتها الٗغب٣ٞ ،الذ
ؾمغ٢ىض ٢ا ٫الٗالمت الكغَسخي/ ،هي بل/في بٛضاص بؿخت ؤقهغ .زم بوي عؤًذ في ٚحره ؤ٢ل مً طل ٪وهى الظي ؤؾغ ُ٢اص
مل ٪الٟغؽ وبىا مضًىت الخحرة وفي اللباب بىاها بسخىهغألاؾاعي وؾماها خحرة ألهه ال ًضزلها بال مخدحرا و٢ا ٫ؤًًا
ازبر بالىبي ػهاصهم في قٗغه وهى ٢بله بؿبٗماثت ٖام خُث ً٣ى ٫عخمه هللا وعضخي ٖىه ؤمحن/126/
َغبذ وماطا لي مً َغب

ول ً٨بضالي وهىا ؾبب

خغبذ حمىٖا ٞاٞىُتها

وفي ألاعى مجى ب٣ىمي بعب

بلى ؤن ٢ا:٫
بلى ؤن ًلي اإلال ٪مً هاقم

هبي ٦غٍم ؤمحن اليؿب

عؾى ٫مً هللا اجباٖه

ٖلى الخ ٤مجها عحاٚ ٫لب

ٞلى مغ ٖمغي بلى ٖمغه

لٟغحذ ٖىه حمُ٘ ال٨غب

وؤوى ؤصًً بما صاع بُه

وال ؤ٢ى ٫وما ٦ظب

٢ا ٫مل ٪بالص الغوم ،واؾخٗمل ٖلحهم ما هان ُ٢هغ زم ماث ًٖ ماثت وؾبٗحن ؾىت مً مل٨ه زم ولي ابىه جب٘
ألا٢غن لكامت ٧اهذ في ٢غهه و٢ضمل ٪زالزا وزمؿحن ؾىت وهى ؤزغ ملى ٥بجي خمحر ،بً ؾبإ زم مل ٪بىى ٦هالن بً
ؾبإ ٞإو ٫مً مل ٪مجهم ٖمغان بً ٖامغماء الؿماء بً خاعزت بً امغج الِ٣ـ ابً سٗلبت بً ماػن بً ألاػص بً الٛىر
بً هبذ بً مال ٪بً ػٍض بً ٦هالن ،بً ؾبإ ٧ان ٧اهىا ٖهض البىه ٖمغاإلاٗغو ٝمؼٍ٣ي ألهه ٧ان ًلبـ ٧ل ًىم خلت ٞةطا
ؤمسخى مؼ٢ها ٦غاهُت ؤن ًلبؿها ٚحره وؤٖلمه بسغاب الؿض ٞسغج مً الُمً ب٣ىمه بٗض مابإ يُاٖه ػاٖما ؤهه ًٚب
ٖلى ابىه ٞاقتروا مىه وهم ً٣ىلىن اٚخىمىا ًٚبت ٖمغو ٞؿاعث مشال واناب الؿض ؾُل الٗغم ٦ما في ال٣غآن ٞلم
ًيخٓم ٢غاع ل٣دُان واٞتر٢ىا وفي اإلاشل اٞتر٢ىا ؤًضي ؾبإ وهؼ ٫ألاههاع ًثرب وهم مً ابىاء مؼٍُ٣ا اإلاخ٣ضم الظ٦غ
خؿبما في قٗغ خؿان بً زابذ ،عضخي هللا ٖىه وؤعياه ٖىا وًٖ طعٍدىا خُث ً٣ى: ٫
ؤها ابً مؼٍُ٣ا ؤبي وحضي

ؤبىه مىظع بً ماء الؿماء

و٢ض اؾخىلى ٖلى مئاعب مً بٗضه عبُٗت ،ابً ههغ اللسمي الظي عؤًالغءًا اإلاكهىعة وهي حمجمت زغحذ مجها
خمدمت ٞا٧لذ ٧ل وؿمت ٞبٗث لؿُُذ ال٩اهً ٞلما مشل بحن ًضًه ٢ا ٫له ما عؤًذ في مىإمي ٢ا ٫له ؾُُذ ؤيها اإلال٪
عؤًذ حمجمت بلخ زم ٖبرها له ألاٚغبت وهم الخبكت ًمل٩ىن الُمً زم بٗث بلىك٣ٞ ٤ا ٫مشل ؾُُذ وهما ٧اهىا
طل/127/٪الٗهغ وخُيئظ ؤهظع بمل ٪الخبكت الُمً وبٗث ؤوالصه بلى الٗغا ١و٦خب بلى ؾإبىع ٞاؾ٨جهم ؤعى الخحرة زم
احخمٗىا بٗضه ٖلى ؤبي ٦غب اؾٗض بً ٖضي بً نُٟي وهى اإلاكهىع مً ملى ٥الخبابٗت ،وٚؼا الٗغاٞ ١خدحن ٢ىمه
بمىي٘ ٞؿمي الخحرة وزل ٠بها ٢ىم مً ألاػص ولسم وٖاملت وً٢اٖت زم حاػ بلى الترٞ ،٥هؼمهم وٞخذ اإلاىنل
وؤطعبُجان وهابخه اإلالى ٥وصور ألاُ٢اع واهٟغص هى بٛؼو التر ٥وابىه خؿان بٛؼو الهٟض وابىه ٌٟٗغ بٛؼو الغوم ،وابً
ازُه قمغ بٛؼو الٟغؽ ووَىء الٗغا ١في ٖهض الُىاث ٠زم ؤن ٌٟٗغ خانغ ال٣ؿُىُُيُت وعومت واناب حىضه
الُاٖىن ٞاؾخًٟٗه الغوم ٞلً ًٟلذ مجهم ؤخض و٧ان مىهىعا حضا ٢لذ وهظا اإلال ٪هى الظي ٚؼا ألاههاع ٖلى ما
البً زلضون زال ٝما في اللباب مً ؤهه الٗبض ابً ابغهت مً ملى ٥خمحر ،اإلااع الظ٦غ النهم و٢ذ الٗبض لم ً٩ىهىا زمت
ومً زبر طل ٪ؤن ؾل ٠ألاههاع لم ًاصوا ؤجاوة إلالٖ ِ٢ ٪لى ج٣اصم ألاٖهاع ٞبٗث بلحهم جب٘ هظا بالسغاج ٞإبىا وؤهٟىا
ٞهم بٛؼوهم ٨ٞخبىا بلُه بهظا:
الٗبض جبٗ٨م ًغٍض ٚؼاجىا

وم٩اهه باإلاىي٘ اإلاخظلل

بهىا ؤهاؽ الًىام بإعيىا

 ٌٚالغؾى ًًٓ ٫ؤم اإلاغؾل

٢اٞ ٫لما وٖ ٠٢لى هاطًً البِخحن ٚؼاهم ٩ٞاهىا ً٣اجلىهه نهاعا وٍسغحىن بلُه ال٣غاء لُال وٍ٣ىلىن هاطه الجىىص
يُاٞىا ٞشضمم مً ٢خالهم وعخل ٖجهم م٘ ما ُ٢ل له ؤن هاطه ال٣غٍت اصزغها هللا لىبيء ًإحي آزغ الضهغ ٢لذ وهل
جىهم ناخب اللباب مً خبت ال٣ى ٫الٗبض جبٗ٨م بلخ ،م٘ ؤن ٢ىلهم لهظا اإلال ٪الٗبض بهما هى هجاء ٖلى خض ٢ىلهم
ٖبض الٟ٣ا وهظا اإلال ٪هى ؤو ٫مً ٦ؿا الٗ٨بت وؤوصخى والجه مً حغهم بخُهحرها وفي اللباب بن ؤو ٫مً ٦ؿاها جب٘ بً
وعصٕ وهى ؤو ٫مً ازخِ ًثرب اهٓغه وفي ابً زلضون ،ؤن ؤبا ٦غب هظا هى ؤو ٫مً ؤزظ بضًً الحهىصًت مً ملى٥
ّ
الخبابٗت ،وخمل ؤهل الُمً ٖلحها وؾببه بهه ٚؼا ًثرب ٞإجاه خبران مً بجي ٢غًٍت٣ٞ ،اال له ؤه ٪الج٣ضع ٖلحها ألنها
مهاحغهبي ًإحي آزغ الؼمان ٞهغٞهما واجبٗهما ٖلى صًجهما زم مطخى إلا٨ت وؤٚغاه هٟغ مً هظًل ٖلى ٦ىىػ/128/الٗ٨بت
ٞجهاه الخبران و٢اال له بهما ؤعاصوا هاالء هال٣ٞ ٪٦خل اإلاٛغي وؤمغاه بالُىاُٞ ٝا ٝبها زم ٦ؿاها ال٣باَى وحٗل لها
بابا ومٟخاخا ٞلما ٢ضم الُمً حٗغى ٢ىمه لؤلزظ بضًً الحهىص ،وجغ٦ه ٖباصة ألاوزان ٞدا٦مىه بلى هاع ٧اهىا ًخدا٦مىن

بلحها وحاءوا بإوزانهم وحاء الخبران مخ٣لضًً الخىعاة ٞضزلىا لها حمُٗا ٞإ٧لذ الىاع ألاوزان وؤهلها وزغج الخبران مجها
جغشر حباههم ٖغ٢ا ٞإحم٘ خمحرٖ ،لى الحهىصًت و٧اهذ لبجي مٗض مٗه خغوب ختى ٚلبهم وولى ٖلحهم حجغبً ٖمغابً
مٗاوٍت بً زىعال٨ىضي/ال٨جى/مً ملى٦ ٥هالنٞ ،ضاهىا له زم ان ابا ٦غب ٢خله خمحر بٗضما مل ٪زالزماثت وٖكغًٍ ؾىت
زم مل٩ىا بٗضه ابىه خؿان وهى الظي ؤباص حضٌؿا إلاا ٚضعوا بازىتهم َؿما و٢ض اؾدىهغبه مً ؤٞلذ مً َؿم ،وهى
عباح بً مغة ،ؤزى ػع٢اء الُمامت ٦ما مغ وإلاا ماث مل ٪ازىه ٖمغ زم ؤزىه ألمه ٖبض ٦ال ٫وفي ٖهضه زل٘ ؾابىعؤ٦خاٝ
الٗغب ،زم مل ٪بٗضه جب٘ بً خؿان زالزا وؾبٗحن ؾىت وهى جب٘ ألانٛغ طو اإلاٛاػي وألازاع البُٗضة واوٗ٣ض الهلر بِىه
وبحن ٢باص ملٞ ٪اعؽ ٖلى ؤن ً٩ىن الٟغاث جسما بُجهما زم ؤن الخغر ٦خب بلى جب٘ ٌٛغٍه بٛؼوالٟغؽ ٛٞؼاهم زم مل٪
بٗضه مغزض بً ٖبض ٦ال ٫بخضي وؤعبٗحن ؾىت زم ابىه لهُٗت ابً مغزض ؾبٗا وزالزحن زم ؤبغهت بً لهُٗت بً قُلبت بً
مغزض زم طو احخذ الخغر بً مل ٪ازىاطوعٖحن والُه ًىدؿب ؤمام صاع الهجغة مال ٪عضخي هللا ٖىه وال ٖبرة بما لئلمام
مدمض بً اسخا ١وطوا احخذ هظا هى ؤو ٫مً ٖملذ له الؿُاٍ ألانبدُت زم مل ٪خؿان بً ٖمغ بً جب٘ بً ٧لُ٨غب
ؾبٗا وزمؿحن ؾىت زم مل ٪السىُٗت هخى ٝطوقىاجغ ولم ً ً٨مً بِذ اإلال ٪وٚلب ابىاء اإلالى ٥و٢خل زُاعهم والٍ
ؤبىاء خمحر ًغٍض بظل ٪بُالن مل٨هم ألنهم ٧اهىا ال ًمل٩ىن ٖلحهم ملىَابه ه٣له ابً اسخا ١زم ان طوهىاؽ٢ ،خل
السىُٗت لؿب٘ وٖكغًٍ ؾىت مً مل٨ه واؾم طوهىاؽ ػعٖه مً وؿل جب٘ ؤؾٗض ؤبى ؤ٦غب و٧ان قضًض الخٗهب لضًً
الحهىصًت ٞمل ٪زماهُت وؾخحن ؾىت و٧ان ؤهل هجغان ًضًىىن بضًً الىهغاهُت ولهم ًٞل في الضًً واؾخ٣امت في الُ٣حن
و٧ان هظا الضًً و ٘٢بهم ٢ضًما مً بُ٣ت ؤصخاب الخىاعٍحن/129/ ،مً عحل وٖ ٘٢ىضهم ً٣ا ٫له مُمىن و٧ان ٖابضا
مجاب الضٖىة ْهغث ٖلى ًضه ال٨غاماث وجبٗه عحل مً ؤهل الكام ٖلى صًىه اؾمه نالر وزغحا مً الكام ٞاعًٍ
بضًجهما ٞلما ونال بالص الٗغب ازخُٟتهم ؾُاعة ٞباٖىهما بىجغان وهم ًىمئظ ٌٗبضون هسلت َىٍلت بحن ؤْهغهم
وَٗل٣ىن ٖلحها مً خلحهم وزُابهم ٞإعجب ؾُض مُمىن نالجه وصًىه ٞؿإله ًٖ قإهه ٞضٖاه مُمىن بلى ٖباصة هللا
حٗالى و٢ا ٫له ؤن ٖباصج٨م للىسلت باَلت واوي لى هضعي هللا ٖلحها هل٨ذ لى٢تها هظا وناعث ٦إنها لم ج٣ٞ ً٨ا ٫له
ؾُضه ؤن ٗٞلذ ونض٢ذ صزلىا في صًى٢ ٪اٞ ٫ضٖا الؿُض ٖلى جل ٪الىسلت ٞإعؾل هللا ٖلحها عٍدا ٢لٗتها مً ؤنلها
وُٗ٢ذ بعبا بعبا ٞاجب٘ خُيئظ ؤهل هجغان صًً ِٖسخى ٖلُه الهالة والؿالم وعسخ ٞحهم ٞلما صٖاهم طوهىاؽ بلى صًً
الحهىصًت ٞإبىا ٛٞؼاهم وٖغى ٖلحهم ال٣خل ٞلم ًؼصهم بال بًماها ٞجضص لهم السضوص وهي ق٣ى ١خٟغث في ألاعى
وملُذ هاعا ٩ٞل مً ًغح٘ ًٖ صًىه ٦ب ٞحها ختى خغ ١مجهم ُٞما ٢ا ٫ابً اسخاٖ ١كغون ؤلٟا ؤو ؤػٍض ٢ا ٫حٗالى ٢خل
اصخاب ألازضوص الىاع طاث الى٢ىص ؤطهم ٖلحها ٗ٢ىص وهم ٖلى ما ًٟٗلىن باإلاىمىحن قهىص ٟٞي الجاللحن ،ماههه عوي
ان هللا ٢بٌ ؤعواخهم ٢بل خلىلهم في الىاع وازغحذ بلى الظًً ًل٣ىنهم ٞإخغ٢تهم وهى مٗجى ولهم ٖظاب الخغٍ٤
واإلاغاص ٞلهم ٖظاب حهىم في آلازغة ولهم ٖظاب الخغٍ ٤في /الىاع/الضهُا وؤٞلذ مجهم عحل ً٣ا ٫له صوؽ طو سٗلبان
ٞؿل ٪الغمل ٖلى ٞغؾه ٞإعجؼهم ٣ٞضم ٖلى ُ٢هغ ٌؿخهغزه ٖلى طو هىاؽ وؤزبره بما حغا واعاه ؤلاهجُل ٢ض اختر١
بالىاع بًٗه ٞدغ٦خه الٛحرة الضًيُت و٧ان الخبكت بزىاهه في الضًً وهم ؤ٢غب بلى الُمً مىه ٨ٞخب له بلى الىجاشخي
ؾلُان الخبكت ًإمغه بإزظ زاعه ٞظهب له ٞبٗث مٗه ؾبٗحن ؤلٟا مً الخبكت وولي ٖلحهم اعٍاَا ومٗه ؤبغهت بً
الهباح ٞغ٦بىا البدغ وهؼلىا ؾاخل الُمً ٞؼخ ٠بلحهم طوهىاؽ ٞانهؼم وجىحه بلى البدغ وزاى ُٞه بٟغؾه ختى ٚغ١
٩ٞان آزغ الٗهض به وصور اعٍاٍ الُمً وبمىث طوهىاؽ اه٣غى مل ٪الخبابٗت والضوام والب٣اء هلل وخضه/130/.

الخبر عً ملو الحبشت لليمً
جمذ الهؼٍمت ٖلى ملى ٥الُمً وٚغ ١آزغهم طوهىاؽ ،اؾخىلى ؤعٍاٍ ٖلى حمُ٘ الُمً ومهضه وبٗث بلى الىجاشخى
بشلث الؿبي ٦ما ٖهض له وؤط ٫عحا ٫خمحر ،وهضم صًاع اإلال ٪بها مشل ؾُلخحن وبيُىن وٚمضان ال٣هغ اإلاكُض الظي في

ال٣غآن وفي طل٣ً ٪ى ٫طوحض:٫
هضا ٥الُمً ًغص الضهغ ما ٞاث

التهل ً٨ؤؾٟا في ؤزغ مً ماث

ؤبٗض بيُىن ألٖحن وال ؤزغ

وبٗض ؾُلخحن ًبجي الىاؽ ؤبُاث

وؤعجب مً طل ٪ؤن الخبكان الٗبُض الؿىص اجسظوا بىاث اإلالى ٥حىاعي وؾغاعي وؤحغوا ٖلحهً خ٨م اإلال ٪مشل
عٍداهت وٚحرها مً طواث الخؿب،ونمُم الٟسغ واليؿب زم صزل شخيء بحن ؤعٍاَا وؤبغهت واحؿ٘ السغ ١بُجهما واه٣ؿم
الخبكان ٖلحهما و٧ان ؤبغهت طا ٖ٣ل عاسخ وطاصًً في الىهغاهُت وؤخ٩ام ؤلاهجُل ٞبٗث بلى بعٍاٍ ؤها ال هٟجى الخبكت
بال٣خا ٫وبهما هخ٣اجال هدً ٞ ِ٣ٞاحابه وهغػ بلى طلٞ ٪خباعػا ٞغمي ؤعٍاَا بدغبت ٞكغمذ قٟخاه وؤهٟه وخاحبه ومً
زم ُ٢ل له ؤبغهت ألاقغم زم ؤن ٖخىصه ٚالم ؤبغهت ًَٗ ؤعٍاَا ٣ٞخله ونٟي ألامغ ألبغهت وجؼوج عٍداهت بيذ اإلالى٥
ػوحت جب٘ طو ًؼن ختى ؤن ؾُٟا ابجها ناع عبُبها ٞىلضث له ٌؿ٩ىما ومؿغوٞا وؤزتهما بؿاؾت وفي ابً زلضون ،ؤن
ؤبغهت ؤؾاء الؿحرة في وحىه خمحروبٗث في عٍداهت بيذ ٖل٣مت مً ولض ٦ىٗان ٞاهتزٖها مً ػوحها ؤبى مغة طي ًؼن
ٞىلضث له مؿغوٞا وؤزخه بؿاؾت وولضث لؤلو ٫مٗغي ٦غب ابً مغة و٧ان ٚالم ؤبغهت ٖخىصه الظي ٦مً العٍاٍ ًىم
ّ
اإلاداعبت ٣ٞخله ٢ض واله ال٨شحر مً ؤمغه ٟٗٞل ألاٞاُٖل ٣ٞخله عحل مً خمحر ،و٧ان ؤبغهت خلُما ٞإهضع صمه زم ؤن
ؤبغهت إلاا اؾخىز ٤له ألامغ بىا ِ٦ؿت٦/ىِؿت/بهىٗاء حؿمى ال٣لِـ لم ًغي مشلها و٦خب بلى الىجاشخي وُ٢هغ بظل٪
٣ٞاال/131/له ؤنغ ٝحج الٗغب بلحها ٟٗٞل وجدضر الىاؽ بظلًٛٞ ٪ب عحل مً بجي ُ٣ٞم ؤخض بجي مال ٪بً ٦ىاهت
وزغج ختى ؤحى ال٣لِـ ٞإخضر ٞحها ولخ ٤بإعيه ٞبل ٜالسبر ؤبغهت ٞؿإ ًٖ ٫طلُ٣ٞ ٪ل له ان الغحل الظي ٧ان هىا
مً ؤهل البِذ الظي جذج له الٗغب هى الظي ٗٞل طلٞ ٪دل ٠لحهضمىه زم بٗث في الىاؽ لدج ال٣لِـ ًٞغب
الضاعى في بالص ٦ىاهت بؿهم ٣ٞخل ٞدُيئظ زغج ؤبغهت بالخبكت بلى البِذ ومٗه الُٟل ٞلُ٣ه طو ب٣غ الخمحري و٢اجله
ٞهؼمه وؤؾغه زم حٗغى له ُٖ٣ل ابً خبِب السشٗمي ٞهؼمه وؤؾغه وإلاا مغ بالُاث ٠زغج بلُه مؿٗىص بً مٗبذ في
زٞ ٠ُ٣اجىه/ /وبٗشىا مٗه ؤبى ؤعٚا ٫صلُال ٞإهؼله اإلاٛمـ بحن الُاث ٠وم٨ت ٞهل ٪هىال ٪وعحمذ الٗغب ٢بره
بٗضطل ٪و٢ا ٫حغٍغ ،خُث ً٣ى:٫
٦ما جغمىن ٢بر ؤبي عٚا٫

بطا ماث الٟغػصٞ ١اعحمىه
زم ب ّن ؤبغهت بٗث زُال بلى م٨ت ٞاؾخاٞىا/اؾخىلىا/ؤمىا ٫ؤهلها و٧ان ٞحها ماثخا بٗحر لٗبض اإلاُلب وهىخُيئظ ؾُض
٢غَلّ ،
ٞهمىا ب٣خاله زم ٖلمىا ؤن الَا٢ت لهم به ٞا٢هغوا وبٗث ابغهت بلى م٨ت الخمحري ٌٗلمهم بم٣هىصه مً هضم
البِذ وٍداعبهم ؤن حٗغيىا له ٣ٞا ٫له ٖبض اإلاُلب وهللا ما هغٍض خغبه وهظا بِذ هللا ٞةن ًمىٗه ٞهى بِخه وؤن ًسغ له
ٞمالىا هدً مً مضا ٘ٞزم ؤن خىاَت اهُل ٤بٗبض اإلاُلب بلى ؤبغهت ٞلما عؤه هؼ ٫مً ؾغٍغه وؤحلـ مٗه ٖلى ؾغٍغه
البؿاٍ ٞى ١ألاعى وؤ٢بل ٖلُه ٞؿاله ٖبض اإلاُلب في ألابل ٣ٞا ٫له ؤبغهت هال ؾإلذ في البِذ الظي هى صًى ٪وصًً
آباء ٥وجغ٦ذ ألابٗغة ٣ٞا ٫له ٖبض اإلاُلب بن ّ
عب ألابل ؾإلخ ٪في ببلي وللبِذ عب ٢اصع ملُٖٓ ٪م ؾُمى٘ بِخه مى٪
ومً هى ؤٖٓم مىٞ ٪غص ؤبغهت ٖلُه ؤبله و٢ض طهب م٘ ٖبض اإلاُلب ٖمغو بً لٗاًت بً ٖضي ؾُض ٦خامت ،وزىٍلض بً
وازلت ؾُض هظًل وٖغيىا ٖلى ؤبغهت زلث ؤمىا ٫تهامت وٍغح٘ ًٖ هضم البِذ ٞإبى واههغٞىا ٞإمغ ٖبض اإلاُلب ٢غَكا
بالسغوج مً م٨ت بلى الجبا ٫للخدغػ ٞحها زم ٢ام ٖىض الٗ٨بت ممؿ٩ا بدل ٤الباب مٗه هٟغ مً ٢غَل ًضٖىن هللا
٣ٞاٖ ٫بض اإلاُلب اللهم بن الٗبض ًمى٘ عخاله وٖؿا ٥ؤهذ عب ال٩اثىاث ٢اهغ الجبابغة مً ؤهل الؿمىاث
ٞامى٘/132/عخال ٪الٌٛلبن نلُبهم ومدالهم ٖضوا مدال ٪وإلاا ؤجىا بًُ مدؿغ خبـ الُٟل بدُث وحهىا به جىحه
ٞةطا وحهىه بلى حهت م٨ت خبـ وؤن وحهىه لٛحرها طهب ً٣ا ٫ان صلُله هُٟل ٢ا ٫له في ؤطهه به ٪طاهب بلى بِذ هللا
وٍل ٪خبـ وهغب هُٟل لشلُض ؤخض حبا ٫مجى/مىاٞ/هاع ٧ل مً ؤحى الُٟل مً الخبل ٌؿإ ًٖ ٫ؾاجـ الُٟل وهى

هُٟل ٞهاع ً٣ى: ٫
٩ٞلهم ٌؿئلً ًٖ هُٟل

٧ان للخبكان ٖلي صًىا

ولِـ ؾُاؾتي لُٟلهم بؼًٍ

ول٧ ً٨ان ٖلي طا ٥قِىا

٢ا ٫زم ؤعؾل هللا ٖلحهم مً البدغ َحرا ؤبابُل جغمحهم بذجاعة مً سجُل ٞؿضث ٞى٢هم الجى و٧ان ٞحها ألاؾىص
وألابٌُ وألاخمغ ٞلما عؤوها ج٨ضعث ٞى٢هم ال جخدغ٦ ٥إنها حامضة نامخت بهخىا وحعجبىا وخاعوا في ؤمغهم وصهكىا مً
قضة ماعؤوا ٞى ١لها وػٍغ ؤبغهت الكمغ بً مهٟىص ؾهما لحرمحها ٞةطا بها نىجذ جُلب ؤلاطن مً مال٨ها وعاؾلها وهى
هللا ٞإطن لها ٞإو ٫خهاث وٗ٢ذ ٖلى عؤؽ الىػٍغ اإلاظ٧ىع ٞؿغث في حؿضه ختى زغحذ مً صبغه ٞسغ مُخا واههبذ
ٖلحهم الخصخى نبا ٢ضعخب الجضعي ولظا ٢ا ٫الكُش السغاشخي في باب الجىاثؼ ؤو ٫حضعي و ٘٢في ألاعى مً ًُ٢ت
ّ
ؤصخاب الُٟل ٞماث ببًُ مدؿغ مجهم هدى ٖكغًٍ ؤلٟا وٞغ الباقى وهم ؾبٗىن ؤلٟا ٞدُث مالىا جمُل مٗهم ختى
ّ
ؤهه لم ًىج مجهم بال ٢لُل وفي ابً زلضونٞ ،ال جهِب الدجاعة ؤخضا مجهم بال هل ٪م٩اهه طل ٪وٍهِبه مىي٘ الدجغ
مً حؿضه ٧الجضعي وؤنِب ؤبغهت بمشل طلٞ ٪ؿًٖ ِ٣ىا ًٖىا وبٗشىا بالُٟل لُ٣ضم م٨ت ٞغبٌ ولم ًخدغ٥
ٞىجا وبٗث هللا ؾُال مجخٟا ٞغماهم في البدغ زم ٢ا ٫وعح٘ ؤبغهت بلى نىٗاء و٢ض اههضٕ ٢لبه مً نضعه وماث وفي
قغح الكُش ٖلي بً زابذ ،للبرصة ٖىض ٢ى ٫ألابىنحري عخمه هللا وؤعياه وحٗل الجىت صاع الؿالم مإواه :
٦إنهم هغبا ؤبُا ٫ؤبغهت

ؤو ٖؿ٨غ بالخصخى مً عاخخُه عم

هبظا به بٗض حؿبُذ ببُجهما

هبظ اإلاؿبذ مً ؤخكاء ملخ٣م

ما ههه ٩ٞل َحر مً َُىع ؤبابُل زالر خهُاث واخضة في ٞمه وؤزغي في عحله الُمجى/133/وألازغي في الِؿغي
ٞخإزظ الخهاث الغحل في ٞىت عؤؾه ٞدؿغي في حؿضه ختى جسغج مً صبغه ختى ُ٢ل ؤهه بطا اج٣ى بصخيء اوحؿتر جدذ
حجغ هؼلذ الخصخى مً ٞم الُحر وعحله ٖلى جل ٪الدجغ ؤو ٚحرها ٞخش٣ب الدجغ زم حٛىم في عؤؾه وجسغج مً صبغه
ّ
٢ا ٫زم إلاا جُٗ٣ذ ؤونا ٫ؤبغهت وماث وازخل ؤمغهم /بش٢ /ا ٫وإلاا هل ٪ؤبغهت مل٩ىا ابىه ً٨ؿىم وبه ٧ان ً٨جى وٖٓم
مل٨ه وؤط ٫خمحر ،و٢باثل الُمً ب٣خل الخبكت الغحا ٫وه٨دىا اليؿاء واؾخدغمىا ؤبىاءهم زم هل ٪لشالر ؾىحن مً
مل٨ه زم مل ٪ؤزىه مؿغو ٝوؾاءث ؾحرجه ٞسغج ٖلُه ؾُ ٠بً طي ًؼن و٧ان مً ؤبىاء ملى٦هم الٗٓام وعؤي ما
حغي ببىاث اإلالى ٥وؤوالص اإلالىً ٥خٟسظهً ؤٚغبت الخبكت ٞخدغ ٥مىه ٖغ ١ألاهٟت وؤباًت الًُم ٞىٞض ٖلى ُ٢هغ
وب٣ي ببابه حؿ٘ ؾىحن وإلاا لُ٣ه ٢ا ٫له بالصي مل٨تها ألاٚغبت ٢ا ٫له ُ٢هغ الؿىضام الخبكت ٣ٞا ٫له الخبكت ٣ٞا٫
له هم بزىاهىا في الضًً ٞال زحر لٖ ٪ىضي زم جغ٦ه وطهب بلى اإلاىظع والض الىٗمان الخ .وفي ابً زلضون ،وإلاا َا ٫بالء
ؤهل الخبكت ٖلى ؤهل الُمً زغج ؾُ ٠بً طي ًؼن وهى بُ٣ت اؾال ٝملى٦هم و٢ض هؼٖذ مىه امغؤجه وهى مً وؿل
مال ٪بً ػٍض الجمهىع وهى ؤبىا الطوا ٞسغج بلى ُ٢هغ وق٩ى الُه الخبكت ٞلم ً٣بل مىه ق٩ىاه و٢ا ٫له هم ٖلى صًجي
وؤهخم ٖلى صًً الحهىصًت ٞظهب مً مى٨ؿغ ال٣لب بٗض حؿ٘ ؾىحن بلى مل ٪الخحرة وهى اإلاىظع والض الىٗمان ٞك٩ي بلُه
ٞاؾخمهله بلى خحن وٞاصجه ٖلى ٦ؿغي ٞلما وٞض ؤو ٞضه مٗه ٞلما بلٛه ؾإله الىهغة ٖلى الخبكت وؤن ً٩ىن مل٪
الُمً له و٧ان اإلاىظع ٖغٞه بم٩اهخه في بالصه ٣ٞا ٫له ٦ؿغي وهى اهىاقغوان وؤن بٗضث ؤعي ٪مً ؤعيىا وهي ٢لُلت
السحر وبهما هي بالص قاه وبٗحر وهدً الخاحت لىا بظل ٪زم ٦ؿاه وؤحاػه بٗكغة آلا ٝصًىاع و٢ا ٫له اهٓغ ٚحرها ٞلما
زغج مً اإلاجلـ ٞغ ١طلٖ ٪لى الىاؽ ًىهم ال٣ىا ًٖ/ /طل ٪بما في ؤعيه ٞبل ٜزبره ٦ؿغي ٞإمغ به ٞغص ٞؿاله ًٖ
خاله وؤه٨غ ٖلُه ما ٗٞل ٢ا ٫له ؤيها اإلال ٪ال٨غٍم والؿُض الُٗٓم ال خاحت لي بظل ٪وبهما حبا ٫ؤعضخي ٧لها طهب
وًٞت وحىهغ وٍا٢ىث واهما حئذ لخماًخ ٪لخى٣ضي مً الٓلم ٞغٚب ٦ؿغي في طل ٪م٘ ٧ىهه ٧ان ٖضال ًخدامى ًٖ
الٓلم ٦ما ّ
مغ ٞإمهله واؾدكاع مغاػبخه ٣ٞالىا له ؤيها اإلال ٪هىا عحاال خبؿتهم لل٣خل /134/ابٗثهم مٗه ٞةن هل٩ىا ٧ان
الظي ؤعصث بهم وؤن مل٩ىا ٧ان مل٩ا ػاثضا وهم زماهُت آالٟٗٞ ٝل وولى ٖلحهم ؤًٞلهم وؤٖٓمهم بِخا وؤٞسغهم وؿبا
وؤ٦برهم ّ
ؾىا وهى وهغػ الضًلمي وٖىض اإلاؿٗىصي ،هكام بً مدمض ،والؿهُلي ؤن ٦ؿغي وٖضه بالىهغة وقٛل بدغب
الغومٞ ،هل ٪ؾُٖ ٠ىضه و٦بر مٗه ٦غبال بً عٍداهت ابىه وٖغٞخه ؤمه بإبُه ٞسغج ووٞض ٖلى ٦ؿغي للىهغة التي وٖض
بها ؤباه ُ٣ٞل له هظا ابً الكُش الُ٨ماوى الظي وٖضجه ٞىهبه الضهاهحروهثرها/لخ /الًٟت و٧ان وهغػ هظا مً ٖ٣ب
حماؾب ٖم ؤهىاقغوان ٞغ٦بىا في زمان ؾٛٞ ًٟغ ١ازىان وزلهذ ؾخت بلى ؾاخل ٖضن ٣ٞا ٫وهغػ لؿُ ٠ما
ٖىض٢ ٥ا ٫ماقئذ مً ٢ىؽ ٖغبي وعحل ٖغبي وعحلي م٘ عحل ٪ختى هٟٓغ ؤو همىث ٣ٞا ٫له وهغػ ؤههٟذ وحم٘
ابً طَي ًؼن ما اؾخُإ مً ٢ىمه وؾاع بلحهم مؿغو ٝفي ماثت ؤل ٠مً الخبكت وؤوباف الُمً ٞخىاٟ٢ىا للخغب ٞإمغ
وهغػ ابىه ؤن ًىاوقهم الخغب ٟٗٞل ٣ٞخلىه ٞإزى٣ه طل ٪و٢ا ٫ؤًً مل٨هم ٞإعوه بًاه ٖلى ُٞل ٖلُه جاحه وبحن ُٖيُه
ًا٢ىجت خمغاء زم اوؿل ًٖ الُٟل ٖلى بٛله ابىت ؤن ً٣اجلهم ٖلى ٞغؽ ؤو ُٞل ٣ٞا ٫وهغػ ع٦ب بيذ الخماع وط ٫مل٨ه زم
ؤهه ؤزغج ٖهابت ٞغ ٘ٞبها خاحباه ًٖ ُٖيُه و٢ا ٫ؤن عؤًخمىوي عمُخه وعؤًخم ٢ىمه ب٣ىا ٖلى خالهم ٣ٞض ؤزُإجه وبن
صاعوا به ٣ٞض ٢خلخه ٞاخملىاٖلحهم وججضووي ؤمام٨م ؤ٢اعٖهم زم ٞى ١هبله ؾاٖت وعماه ٞه ٪الُا٢ىجت مً بحن ُٖيُه
وحٛلٛلذ اليكابت ٞسغحذ مً ٟ٢اه ٞى٨ؿغٞ/اه٨ؿغ ًٖ/صابخه وصاعوابه وخمل ؾُ ٠و٢ىمه ٖلحهم مً ٧ل حاهب
ٞانهؼم الخبكت مً ٧ل وحه وطل ٪آزغ الٗهض بهم وع٦بتهم ألابُا ٫وويٗذ الؿُى ٝفي ع٢ابهم ختى لم ًىج مجهم ؤخض
واه ُ٘٣مل ٪الخبكت مً الُمً والب٣اء هلل بٗض ؤن جىاعزه اعبٗت ملى ٥مجهم اعٍاَا وؤبغهت وابىاه ٌؿ٩ىم ومؿغو ٝفي
ازىحن وؾبٗحن ؾىت وإلاا ؤ٢بل وهغػ بلى نىٗاء بٗض الٟخذ ٢ا ٫الجضزل عاًتي مى٨ؿت ٞهضم الباب وصزلذ مؿخُ٣مت وإلاا
وصٖه ٦ؿغي ٢ا ٫له بن هظاالغحل بن ٧ان مً ؤبىاء اإلالىٞ ٥خىحه وبن ٧ان ٧اطبا ٞا٢خله ٞلما وحضه مً ؤبىاء اإلالى٥

الٗٓام و٢ض مل ٪الُمً وهٟي /هٟاٖ /ىه الخبكت ٦خب بلى ٦ؿغي بظل ٪وؤزبره بما و ٘٢له م٘ الخبكت وبامغ
ؾُ/135/٠وبٗث بالٛىاثم ٟٞغح بظل ٪و٧ان له ًىم مكهىص وٞغخذ ٞاعؽ واؾخبكغث بالىهغة و٦خب له جىُٗ٢ا
بمل ٪ؾُ ٠وؤشسانه هى ُٞمً مٗه ٞخىج ؾُٟا وزل ٠مٗه هاثبا في حماٖت مً الٟغؽ ،وحٗله لىٓغ ؾُ٠
واؾخ٣ل ؾُ ٠بؿلُاهه وهؼ ٫صاعا إلال ٪بهىٗاء وهى عؤؽ ٚمضان ً٣ا ٫ؤن الطخا ٥بىاه ٖلى اؾم الؼهغة وهى اخض
البُىث الؿبٗت اإلاىيىٖت ٖلى اؾماء ال٩ىا٦ب وعوخاهُتها وزغب في زالٞت ٖشمان ونىٗاء ؾمُذ باؾم باهحها نىٗاء
ابً ؤوا ٫بً ٖمحر بً ٖامغ بً نالر بً ؤعٞسكض بً ؾام بً هىح ٖلُه ٖلُه الؿالم ٢ا ٫الكٗىبي /الكٗبي /عخمه
هللا لىحاػ الخض السجىص مً صون هللا لسجضث الىاؽ لؿُ ٠بً طَي ًؼن الظي هٟي الخبكت ًٖ الُمً٢ ،ا ٫و٢ض
مل ٪ؾُ ٠مً الخبل وؾبحهم ما ال ًضزل جدذ خهغ ٢ا ٫زم بن الٗغب٢ ،ضمذ ٖلى ؾُ ٠يهىاوهه بالٟخذ واإلال٪
ٞإحى وٞض ٢غَلٞ ،حهم ٖبض اإلاُلب وؤمُت بً ٖبض قمـ وزىٍلض بً ؤؾض وواثل الؿهمي والض الٗاصخى ومً ز٠ُ٣
مؿٗىص وؤمُت بً الهلذ وٚحرهم و٢ض ؤطن لهم ٞضزلىا وهىاوه وٞغخىا بالٟخذ زم بن ؤمُت ابً الهلذ ،مضح ؾُٟا
ب٣هُضجه اإلاكهىعة وهي مً ٖغػ ال٣هاثض و٢ض ط٦غها ابً هكام ،اللسمي في قغخه إلا٣هىعة ابً صعٍض ٖىض ٢ىله:
بلخ وهي هاطه ال٣هُضة

وؾُ ٠اؾخٗلذ به همخه
لً ًُلب الشإع ب ّال ٧ابً طي ًؼن
ّ
لً ًُلب الشإع بال ابً عٍداهت

ؤ٢ام في البدغ لؤلٖضاء ؤخىالا

ًمم ُ٢هغ إلاا عنان عخلخه

ٞلم ًجض ٖىضه بٌٗ الظي ؾاال

زم ؤحى ابً ٦ؿغي مً بٗض جاؾٗت

ٖلى ألاٖضاء يهحن الىٟـ واإلااال

ختى ؤحى ببجي ألاخغاع ج٣ضمهم

مساثل ٢ض حغث في ألاعى ؤخباال

هلل صعهم مً ٖهابت زغحىا
ً
ؤؾضا ؤؾاوعة ٖلبا مً ؤػبت

ما بن ؤعالهم في الىاؽ ؤمشاال

ًخم السبء ٖلى ألاٖضاء حىالا

ؤؾضا جغبب في الًُٟاث ؤقباال

ًغمىن ٖيسج٦ ٠إنها ٖبِ
ؤعؾلذ ً
ؤؾضا ٖلى ؾىص ال٨الب ٣ٞض

ؤيخى قغٍغهم في ألاعى ٞالال /136/

ؤقغب هىِئا ٖلُ ٪الخاج مغجٟٗا

بغؤؽ ٚمضان صاعاإلال ٪مداال

ؤقغب هىِئا ٣ٞض قالذ وٗامتهم

واؾبل الُىم في بغصً ٪اؾباال

جل ٪اإلا٩اعم الٗ٢بان مً إلاً

قِب بماء ٗٞاص بٗض ؤبىالا

هغمجغ حعجل الغمي ؤعجاال

٢لذ وهظا البِذ ألازحر و٢ض جمشل به ٖمغ بً ٖبض الٗؼٍؼ ،مغاث ،وؤمُت بً الهلذ هظا مً قٗغاء الجاهلُت ،وهى
الظي ٢اُٞ ٫ه عؾى ٫هللا ػهاصهم آمً قٗغه ولم ًىمً ٢لبه وهى الظي ٧ان ً٨خب في ؤو ٫عؾاثله باؾم ٪اللهم و٢ض
٦خب ٦ظل ٪الىبي ػهاصهم ختى هؼ٢ ٫ل اصٖىا هللا ؤو اصٖىا الغخمً ٞهاع ً٨خب بؿم هللا الغخمً ختى ٦ملذ البؿملت
في ؾىعة الىمل وؤحاػ ؾُ ٠وٞض التهىُت مً ٢غَل ،وهم ٖكغة بماثت بٗحر وٖكغة ؤٖبض ومشلها بماء وٖكغة ؤعَا ٫مً
الظهب والىع ١و٦غف / /ملئان مً الٗىبر وياٖ ٠طل ٪بٗكغة ؤمشاله وزالبه وخضه صون ابً ٖمه و٢ا ٫له هل ولض
ل ٪مىلىص ٞإزبره بىالصة ابً ابىه ٖبض هللا ٚالم ٞؿإله ًٖ اؾمه ٢ا ٫ؾمُخه مدمض ٢ا ٫له ؤخغػه مً هاالء ٢ىم٪
وؤوناه به ولظل ٪ؤيٗ ٠له الُٗاء ٢ا ٫ابً الغومي ،في ٢هُضة اإلاكهىعة:
و٦م مً حض ؾماء بابً

٦ما ؾمذ بغؾى ٫هللا ؤحضاصه

٢ا ٫ابً اسخا ١وإلاا اههغ ٝوهغػ بلى ٦ؿغي ٖضا ؾُٖ ٠لى الخبكت وحٗل ًب٣غ بُىن اليؿاء وٍ٣خل ختى بهه لم
ًب ٤مجهم بال ال٣لُل وحٗلهم زىال واجسظ مجهم َىؤمحر ٌؿٗىن بحن ًضًه بالخغاب وٖٓم زىٞهم مىه ٞسغج ًىما وهم
ٌؿٗىن بحن ًضًه ٞلما جىؾُهم و٢ض اهٟغصوا به ًٖ الىاؽ عمىه بالخغاب ٣ٞخلىه ووزب عحل مجهم ٖلى اإلال ٪وع٦ب
زلُٟت وهغػ ُٞمً مٗه مً اإلاؿلخت واؾخلخم الخبكت بمً مٗه ختى ؤحى ٖلى آزغهم.

الخبر عً جأمير لعشي علن اليمً بعذ ظيف
٢ا ٫وإلاا بل٦ ٜؿغي ٢خل ؾُ ٠بً طي ًؼن بٗث وهغػ اإلاخ٣ضم في ؤعبٗت آلا ٝمً ؤبُا ٫الٟغؽ /137/ ،وؤمغه ؤن
ٞلما
ُُ٢ا
ولىحٗغا
الؿىص
بلى
ومىدؿب
ؤؾىص
٧ل
ً٣خل
بل ٜنىٗاء ٢خل الخبكت خُث ٧اهىا وؤمغ ب٣خلهم ؤًً ما وحضوا و٦خب بظل ٪بلى ٦ؿغي
و٢ض ؤمغه ٖلى الُمً ختى هل ٪ومً العجب ؤن ممل٨ت الخمحرًحن ؤيُٟذ بٗض ؾُ٠
وؤهل بِخه بلى الٟغؽ ووعزىا مل ٪الٗغب ،وؾلُان خمحر بالُمً بٗض بن ٧اهىا ٌٛؼوهم في ؤعيهم ولم ًب٣ى للٗغب في
ّ
ّ
مل ٪الُمً اؾم وال عؾم بال ؤُ٢اال مً خمحر ،مً ٢دُان عئؾاء في احُابهم الحٗغ ٝلهم َاٖت بال ما ٧ان مً ٦هالن،
ّ
بزىانهم بإعى الٗغب مً مل ٪آ ٫اإلاىظع مً لسم ٖلى الخحرة م٘ ؤهه بخىلُت ٦ؿغي مل ٪الٟغؽ وبال مل ٪آ ٫حٟىت
بالٛىَت مً الكام م٘ ؤهه بخىلُت ُ٢هغ مل ٪الغوم٦ ،ما ًإحي ٢ا ٫الُبري وإلاا هل ٪وهغػ وهى ؤوٖ ٫امل ٖلى الُمً
مً ٢بل ٦ؿغي مل ٪الٟغؽ زم ولى ٦ؿغي ابً وهغػ وهى اإلاغػبان وإلاا هل ٪ولى خاٞضه زغزغة زم سسِ ٖلُه وخمل
بلُه مُ٣ضا وؤحاعه ابغوٍؼ وإلاا ؤٞطخى اإلال ٪البغوٍؼ اإلاظ٧ىع ولي ٖلى الُمً باطان ٞلم ًؼ ٫به مل٩ا بلى ؤن ٧اهذ البٗشت
ٞإؾلم باطان وألابىاء وٞصخي ؤلاؾالم في الُمً٢ ،ا ٫اإلاؿٗىصي ،ملى ٥الُمً ؾبٗت وزالزحن مل٩ا في مضة زالزت آالٝ
ّ
ؾىت وماثت ؾىت الا ٖكغا ٢ا ٫الؿهُلي ،و٧اهىا ًجزلىن مضًىت يٟاع ُ٢ل إلاً ؤجذ ٢الذ لخمحر الازُاع زم ؾئلذ بٗض
طل٣ٞ ٪الذ ان مل٩ي ل٣غَل الخجاع وْٟاع هي ناخبت الجؼٕ الظي ًدا٧ي الجىهغ ومىه ؤًًا بكما ٫البدغ الغومي،
آلان الٟٓاع ؤحىص وهللا اٖلم.

الخبر عً البربش ،وصهاجت
اٖلم ؤن وؿب البربغ ،في ال٣ضًم ُ٢ل ؤوالص ه٣كان بً ببغاهُم ،السلُل ٖلُه الهالة والؿالم والٓاهغ ؤن هاطه
اللٛت بهما حٗل٣ذ بهم ٖىض جبلبل ألالؿىت مً ؤن الىاؽ باجىا ٖلى لٛت واخضة ببابل ٞإنبدىا/138/و٧ل ؤخض ٖلى لٛت
وُ٢ل ؤوػإ جٟغ٢ىا مً مئاعب ٖىضما ٧ان ؾُل الٗغم وُ٢ل مً لسم وحظام وُ٢ل مً ٦ىٗان والٗمالُ ٤وُ٢ل مً
بغبغجمال بً ماػَ ٜبً ٦ىٗان بً خام و٢ا ٫مال ٪بً اإلاىنل البربغ ٢باثل قتى مً خمحر ،ومًغ وال٣بِ والٗمال٣ت
و٦ىٗان جالٟىا بالكام و٢ا ٫الهىلى ؤن خاما إلاا ؤؾىص بضٖىة ؤبُه ٞغ بلى اإلاٛغب خُاء وجبٗه بىىه ومً ولضه بغبغبً
٦ؿالحُم وؤهًا ٝبلى البربغ وهما خُان ًمىُان ٖىض زغوحهم مً مإعب ٨٦خامت ونجهاحت ٢ا ٫وهىاعة ولىاجت ؤوالص
خمحر بً ؾبإ ،و٢ا ٫هاوى بً ب٩ىع والُغَسخى وؾاب ٤بً ؾلُمان اإلاُماَى وابًءاعاواًىب بً ػٍض مً وؿابت البربغ ان
البربغ ٞغ٢خان وهما البراوـ ،والبترٞ ،البترمً واصِ٢ـ بً ِ٢ـ ،والبراوـ بىى بغبً ؾٟجىبً حىاح بً والُل بً
قىاّ بً هام بً صام بً ماػَ ٜبً ٦ىٗان بً خام بً هىح ٖلُه الهالة والؿالم وٖىض ؤٖمى اإلاٗخمض ٖىضهم و٢ا٫
الُبري زغج بً بغِ٢ـ ًيكض يالت باخُاء البربغٞهىي حاعٍت مجهم ٞتزوحها ٞىلضث له البربغ وُ٢ل زغج للبربغ ٞاعا مً
ؤزُه ٖمغ وؤوكض ٖلماء البربغ لٗبُضة بً ِ٢ـ الُٗ٣لي:
ٞا٢ؿم ؤها والبرابغ ازىة

هماها وهم حض ٦غٍم اإلاىانب

ؤبىها ؤبىهم ِ٢ـُٚ ،الن في الىعي

وفي خىمت حكٟي ٚلُل اإلاداعب

وخ٩ى الب٨غي ًٖ وؿابت البربغ ،ؤن إلاًغ ولضان الُاؽ وُٚالن وؤمهما الغباب بيذ خحرابً ٖمغ بً مٗض بً ٖضهان
ٞىلض ُٚالن ِ٢ؿا وولض ِ٢ؿا ؾٗضا وٖمغامهما مؼهت بيذ ؤؾض بً عبُٗت ،بً هؼاع بً مٗض بً ٖضهان وبغوجمايغامهما
جمغَ ٜبيذ مجض ٫بً ٖماع بً مهمىص و٧اهذ البربغ ًىمئظ حؿ ً٨الكام وججاوع الٗغبٞ ،تزوج بغبيذ ٖمضالبها بيذ
صهمان ٞدؿضه بزىجه ٞظهبذ به ؤمه بلى ؤزىاله البربغ ٞىلضث ٖلضان وماصٚـٗٞ ،لضان ماث نٛحرا ولم ًسل٠
ٖ٣ب وماصٚـ ًل٣ب باألبتر وهى ؤبى البتر مً البربغ ومً ولضه حمُ٘ ػهاجت ،والبً ٖبض البر ؤن البربغ مً ولض ٢بِ بً
 ِ٣ٞبً مهغ بً بُهغ بً خام بً هىح ٖلُه الؿالم ،مجهم لىاجت بُغابلـ وهٟؼه زى امخضوا بلى َىجت بلى الؿىصان
بلى الؿىؽ ألا٢صخى و٢ا ٫ؤبى ؤػٍض ٖبض الغخمان بً زلضون بٗض ط٦غ هدى ما مغ لىا والخ ٤الظي ال
ًيبػى/139/الخٗىٍل ٖلى ٚحره ان البربغ مً ولض ٦ىٗان بً خام بً هىح وؤن حضهم ماػَ٘ وؤزىتهم ٦غٍ٨ذ وٞلؿُحن
ومل٨هم ًضعى حالىث و٧ان بُجهم وبحن بؾغاثُل خغوب وحالىث لِـ مً البربغ وبهما هى مً بزىانهم ٞلؿُحن ٞال
ًٗ٣ض في وهمٚ ٪حر هظا واإلاكهىع ؤن نجهاحت وا٦خامت مً الُماهُت ووؿابت البربغ ًؼٖمىن ؤن لىاجت مً خمحر ،وبىى ؤعة
مً الؿ٩اؾ ٪مً ٦ىضة وػواوة ب٨ؿغالؼاي/الؼاء /مً خمحر والخ ٤ؤنهم بغبغ الهجهاحت ٖلى ما ػٖمخه الٗغب وؤلخ٤
ؤنهم مً بزىانهم.
جىبيه ٢ض ٖلمذ ؤن البربغ ،مً ألامم ال٣ضًمت مشل الٟغؽ ،والغوم وٚحرهما وحؿمُتهم بهظا الاؾم ؤما وؿبت
لسجُ ٪بً ماصِٚـ بً بغبغ واما ألن٧/االن/بٞغٍ٣ل بً ِ٢ـ ،بً نُٟي مً ملى ٥الخبابٗت ،ؾا٢هم إلٞغٍُ٣ت مً
ؤعى ٦ىٗان إلاا ٚلبهم ًىق٘ ٖلُه الؿالم وؾماهم بهظا الاؾم ألهه إلاا ؾم٘ عَاهتهم ٢ا ٫ما ؤ٦ثر بغبغج٨م والبربغة هي
ألانىاث الٛحر اإلاٟهىمت ومىه بغبغألاؾض وؤوكض :
بغبغث ٦ىٗان إلاا ؾ٣تهما

مً ؤعاضخى الًى ٪للِٗل السهب

و٧ان لهم بالكام ملى ٥وحىىص الاجغي ؤن ٞلؿُحن ب٢لُم مدؿ٘ ؾمي باؾم ؤؾالٞهم مىه ال٣ضؽ و٦ىٗان
وٖمضاؽ والغملت وٚؼة وزان ًىوـ بلى الٗغَل وهى السمـ مً ؤعى الكام وؾبب اهجالئهم للمٛغب ؤن ًىق٘ ٖلُه

الؿالم إلاا ٚلبهم ٞغ البٌٗ مجهم للُمً وإلاا ٚؼا بٞغٍِ٣ـ بٞغٍُ٣ت ؤزظهم مٗه وؤهؼلهم ٞحها والباقي مجهم ٢ا ٫ابً
ال٩لبى ؤوحى هللا بلى صاووص ًا صاووص ؤزغج البربغ ،مً الكام ٞةنهم حظام ألاعى ومىاػلهم اإلاٛغب مً ؤلاؾ٨ىضعٍت بلى
الؿىؽ ألا٢صخى ولم ً ً٨في هاطه ألاعى ؾىاهم ختى ازخِ الصخابت ال٣حروان ؾىت زمؿحن زم ؾ٨ىذ الٗغب،
اإلاٛغب بالسُام وؾِ ال٣غن السامـ و٧اهذ بُجهم وبحن اإلاؿلمحن خغوب مضوهت في الضواوًٍ و٧ان مجهم مً تهىص ومً
جىهغ ومً جمجـ ومً ٌٗبض ألانىام والكمـ وال٣مغ ٢ا ٫الكُش ؤبىامدمض بً ؤبي ػٍض ال٣حروان بعجض البربغ ازىا ٖكغ
مغة وػخٟىا في ٧لها للمؿلمحن ولم ًغسخ اؾالمهم بال في ػمً مىسخى بً ههحر ،إلاا صوزهم وٞخذ ألاهضلـ ،و٧اهىا في
الجاهلُت خاعبىا الٟغهج ٦شحرا زم انُلخىا ٖلى ؤن اإلاضن للٟغهج وهم ؾ٨ىىا السُام/140/مجهم هٟؼ بً لىبً سجُض
وهى ؤزى مٛغؤ والمه ومً هٟؼ ولهانت وؾىماجت ومغهحرة وػاجُمت ٧لهم مً بجي ًُىٞذ ومجهم م٨الجت وٍ٣ا ٫ؤن م٨الث
خمحري ٞخبىاه ًُىٞذ وهى م٨الث بً عٖان بً ٦الٕ بً ؾٗض بً خمحر ،ومجهم جمهِذ بً ؤَغَـ بً ػخُٞ ٪مجهم
ٞىٚا ٫و٦غهُُت وؾضعحت ومُماَت ونُٟىعة واإلااًت ومضًىهت ومُٛلت ٢ا ٫ابً زلضون ،وٍجم٘ البربغحضان بغوـ
وماصٚـ وهما ابىا بغ و٢ا ٫ؾاب ٤بً ؾلُمان اإلاُماَي ؤن البراوـ ،بىى عَ ٜبً ٦ىٗان والبتر مً ِ٢ـ ،بً ُٚالن
ٞمً البراوـ مهمىصة وؤعوبت وعجِؿت و٦خامت ونجهاحت وؤوبٗت وإلاِ وهؿ٩ىعة وحؼولت بًى الجُم و٢ا ٫ابً خؼم،
في حمهغجه ؤن نجهاج وإلاِ ؤبىا امغؤة اؾمها جٓ٩ى وال ٌٗغ ٝلها ؤب ٞتزوحها اعَٞ ٜىلضث له هىاع ٞهما ؤٚىاهىاع مً
ؤمه وػٖم ٢ىم ؤن اعَ٦ ٜىضي و٢ا٦/ ٫جى /و٢ا ٫ابً ال٩لبي ،نجهاحت لِـ مً البربغ وبهما هما مً الُماهُت جغ٦هما
بٞغٍ٣ل باٞغٍُ٣ت م٘ مً ؤهؼ ٫بها مً الخإمُت ومً مٛؼ بً اعَ ٜػمىع ومً البربغاػواٚه ػوا/ /ابً ؾم٩ان بً ًدُا بً
جمًِذ بً ْغَـ ابً سجُض بً ماصِٚـ بً بغبغ و٢ض ٦ثرالبربغ ختى حاوعوا الؿىصان والىىبت.
جىبيه ومً البربغ ،ػهاجت ،ؤوالص حاها بً ؤػهاث وله ولضان مٛغاووٍٟغن ٞهما ػهاجت خ٣ُ٣ت واَالٖ ١لى هظاالاؾم بجي
وػعصالت وبجي ًلىما وبجي ماهىاومغًٍ ووَاؽ وػٍان ومضًىن وٚحرهم اهما هى ٖلى ؾبُل الخٛلُب .ِ٣ٞ
واٖلم ؤن هاالء البربغ ،إلاا جىَىىا اإلاٛغب جٟغ٢ىا ُٞه ٞؿ ً٨مٛغاوة ،وبجي ًٟغن ولىاجت بُغابلـ وبغ٢ت ولبضة زم
جىٚلىا في اإلاٛغب وجٟغ٢ىا ُٞه ومً بجي ًٟغنٚ ،غٍان وهم ٢باثل بٗمالت َغابلـ وب٣هغ الُحربحن ٢ؿمُُىت وحبا٫
ػواوة ومجهم ؾغ٧ان بكل ٠باإلاٛغب الىؾِ وٍ٣ا ٫ؤن ُٚازت وبجي وعاءًً ومً حاوعهم مجهم و٧ان لهم آزاع و٢غي زغاب
آلان بلُ٩ٟان ومً مٛغاوة بجي زؼعون بُغابلـ وبىى نى٧اث /نىالث/ب بٞغٍُ٣ت وبىى وعؾٟحن بملُاهت ومجهم ؾِىجا
ومجهم بىى السحر بىهغان وبىى بستي بخلمؿان وؤن ؤو ٫مً ازخُها بىى ًٟغن وإلاضًىهت الجبل الظي بُجهما وبحن ولهانت
وهؼلذ ٌٗبلت في الضهغ ألاو ٫وؤعٍؼن ؤؾٟل ماػوهت ،وؤما هي ٞلمٛغاوة وهؼلذ نُٟىعة/ ،مُٟىعة/خُث بجى ػعوا ٫آلان
وهىا ٥ب٣اًاهم وهؼلذ هىاعة ،بمهغاجت/141/بغ٢ت وخى ٫ملىٍت وؤقهغهم ؤهل حبل ال٣لٗت اإلاُل ٖلى البُداء ومجهم
ؤهل بُدت الؿضاع وؾىع ٧لمُشى ؤو مؿغاجت وبجي ؤزغاؾً وهاقم وبجي مىعوا وعمانت بًم الغاء وٞخدها وإلاا
ٚهبٚ/ه/٠اإلادا ٫وبىى ٖٟان البُداء وؾىع ٧لمُشىا اؾخىًَ ؤهلها سٛغ مؿخٛاهُم وهب لهم طل ٪بىى هبرة وؤما
إلااًت ٩ٞاهىا بخاهغث وإلاا زغبذ ٖلى ًض ًدُا ابً ٚاهُت ؤًْ ؤن مجهم ؤهل ٞغهضة والخىاعر وػصمت وٚحرهم وؤًْ ؤن
ّ
ٞىضالوة مجهم الخىاوكت ،ؤوالص بٗغة بً خىاف بال ؤنهم جسلٟىا/جسل٣ىا /بالٗغب في ؾ٨ىاه/ؾ٨ىاء /السُام وع٧ىب
السُل و٦ؿب ألابل ومً ػواوة وهىٚت و٦غهُُت اإلايؿىب بلحهم الغٍا ٫ال٨غهُُي وبىى مؼٚىت ؤهل الجؼاثغ وبىى ٚبرًً
ؤهل ملُ٨ل ومىه قغقا.٫
وؤما مهمىصة ٞىلض مهمىص ٢باثل ؤهل حبا ٫صعن مجهم جىملل وهؿ٩ىعة وهىخازت وخاخا وٚحرهم وؤما إلاِ وٖؼو٫
ٞهم بالؿىؽ وبىى وَاٍ بملىٍت ومً البربغٚ ،شجىمت بؿ٩ىن الٛحن وٞخذ اإلاشلشت مجهم ؤبىا ٖمغان الٟاسخي ُ٣ٞه
اإلاٛغب جىفي ؾىت زالر وؤعبٗماثت وؤما إلاخىهت وجىع٧ا ومؿىٞ ٝهم مً نجهاحت وؤما ػجُمت ومؼهحرة وهدىهم ٞهم ؤهل

حبا ٫ملُاهت مً عَٛت بلى جيـ.
وؤما البراوـٞ ،هم ٦شحرون و٢ض زٟي هظاالاؾم ٞحهم ٞلم ًب ٤بال في ٢بُلت باإلاٛغب وؤما وؾالث ٞهم ؤهل الجبل
اإلاٗغو ٝبهم بةٞغٍُ٣ت وخى٢ ٫ابـ حبا ٫هٟىؾت ،وهٟؼاوة ووعٚمت وٚحرهم وؤًْ ؤن ؤهل حبل بجي وعا ٙمً إلااًت
و٦ظام٨ىاؾت خى ٫بؿىاؽ وٚحرهم ومً بجي ًٟغن ،بىى لث ٧اهىاخى ٫جاػة مجاوعون إلا٨ىاؾت الٛغبُت.
وؤما ؤهل جٟاللذ وصعٖت وصعاو ٞجُج وجُ٩ىعاعًٍ وٚحرهم ٧لهم مً نجهاحت وهللا اٖلم،ولى بؿُىا ال٨الم في هائالء
َا ٫وال ٌؿ٘ هظااإلاسخهغ٢،ا ٫الٗالمت بً زلضون وخض اإلاٛغب مً الجىىب الغما ٫الخاحؼة بحن بالص الؿىصان والبربغ
وحٗغ ٝبالٗغ ١والىُل الهابِ مً الجىىب بلى مهغ وفي ٢بلت بالص اإلاٛغب الا٢صخى بالص بىصة وجمىُُذ وجُ٩ىعاعًٍ ٢بلت
اإلاٛغب ألاوؾِ واٚضا مهغ وٞؼان ووصان والىاخاث ٢بلت َغابلـ و٧ل واخض مً هاطه ٌكخمل ٖلى بلضان ٖامغة بالبربغ
طاث ٢غي وهسل وانهاع ًيخهى ٖضص٧ل واخض مجها بلى اإلااًت ٞا٦ثر وٍلي جلى ٫اإلاٛغب حبا ٫ممخضة مً البدغ اإلادُِ بلى
بغهُ ٤مً بالص بغ٢ت وفي ٢بلت مغا٦ل جغوصاهذ واًٟغي/142/وفي ٢بلت ٞاؽ سجلماؾت وصعٖت وفي ٢بلت جاهغث ٢هىع
مخخابٗت ٖلى ؾُغ مً اإلاكغ ١بلى اإلاٛغب ؤ٢غب شخيء بلحها حبل عاقض زم ٢هىع بجي مهاب ؤي ٢غاب جىاهؼ اإلااثت او
ا٦ثر وهي ٢بلت الجؼاثغ وفي ٢بلت بجاًت وؤصواع ٦لى بالص واخض ٦شحرالٗمغان و٧لها بغبغ وفي ؾمتها بلى حهت الخلى ٫بالص عَٛت
جىاهؼ الشالزماثت مىخٓمت ٖلى خاٞتي واص ًىدضع مً اإلاٛغب بلى اإلاكغ ١طاث هسل زم بالص الؼاب هدى ماثت ٞإ٦ثر ٢اٖضتها
بؿ٨غة زم بالص الجغٍض ٢بلت جىوـ وهي ٟ٢هت وجىػع وهُٟت زم ٢ابـ ٢بلت بالص ؾىؾه وهي بالص الخجغ مً ؤٖٓم بالص
بٞغٍُ٣ت ٣ٞغوان ووصان ٢بلت َغابلـ والىاخاث ٢بلت بغ٢ت و٧ل ماط٦غث ٖامغة بالبربغ في مؼاعٕ وهسل وانهاع وجبدغ في
الٗمغان وما وعاء هاطه ٧لها في حهت الجىىب ٟ٢اع ال ًىبذ ػعٖا وال ٦لئ ،وبهما هي مٟاعػ مُٗكت بلى بالص الؿىصان وفي
مبضؤ ؤعى الٛغب بالص اإلالشمحن مً البربغ ،زم ال٣حروان وؤوعاؽ وَبىت بحن الؼاب والخل وٞحها م٣غة ومؿُلت وٞحها
الؿغؾىا٢بلت جلمؿان خُث جاهغث وؤما خض اإلاٛغب مً حهت اإلاكغُ٢ ١ل بدغ ال٣لؼم ُٞضزل مهغ والكام وهى
الجاعي ٖلى اجداص الغٍت/الضًت /واإلاُ٣اث والٛغب بآلن بهه مً َغابلـ ٧اهه هى الظي ٧ان في ال٣ضًم صًاع البربغ واإلاٛغب
الا٢صخى مىه مً ملىٍت بلى آؾٟي خايغة البدغ اإلادُِ ،وؤما بُُىة ٞهي مما ًلي ٚؿاؾت ومٗهم ٢لُل مً نجهاحت
و٢اٖضة اإلاٛغب ألا٢صخى ٞاؽ ونهغه واص ؤم الغبُ٘ وٍمخى٘ ٖبىعه ؤًام الامُاع جىٓغه في البدغ صازل هدى ؾبٗحن مُال
ٖىض ؤػمىع ومىبٗه مً حبا ٫صعن وٍيب٘ مً نهغ آزغ ًمغ ببالص صعٖت بلى ؤن ٌٛىم في الغمل ٢بلت بالص
الؿغؾغ/الؿغؾً /ونهغ ملىٍت مىبٗه مً حبا٢ ٫بلت جاػة وٍهب في البدغ الغومي ٖىض ٚؿاؾت وٖلُه ٧اهذ صًاع
م٨ىاؾت ٢ضًما وآلان ٌؿ٨ىه ؤمم مً ػهاجتٌٗ ،غٞىن بىَاٍ وٍيب٘ مً هظا الجهغ نهغ ٦بحر ًىدضع بلى ال٣بلت مكغ٢ا
بٌٗ الصخيء ًمغ بلى جمىُُذ زم ًهب في الٟ٣اع وَٛىم في الغمل وٖلى مٛانه ٢هىع وهسل ؾجهغػ ٧ان زم ٢هىع
حؿاهِذ و٢هىع جُ٩ىعاعن جبل ٜزالزماثت ؤو ؤ٦ثر في واص واخض ًىدضع مً اإلاٛغب بلى اإلاكغُٞ ١ه امم مً ػهاجت ،واما
اإلاٛغب الىؾِ ٞهى في ألاٚلب صًاع ػهاجت إلاٛغاوة وبجي ًٟغن ومضًىهت ومُٛلت و٧ىمُت ومُٛغة ومُماَت زم ناع مً
بٗضهم لبجي وماهىا/143/وبجي ًلىما وجىححن مً بجي باصًً و٢اٖضجه جلمؿان وقغ٢ه بالص نجهاحت مً الجؼاثغ وإلاضًت
ومخُجت بلى بجاًت وٍمغ ُٞه الجهغ ألآٖم وهى نهغ الكل ٠لبجي واَُل ومىبٗه مً حبل عاقض وهى حبل الٗمىع وٍضزل
بلى الخل مً بالص خهحن زم ًمغ بلى ؤن ًهب في البدغ الغومي ٢ا ٫ابً زلضون مإبحن ٧لمُخىا ومؿخٛاهُم ،والهىاب
مإبحن ٧لمُخىا وحبل ُٖاقت ؤخض بُىن مٛغاوة ،وٍيب٘ مً ٞىهخه نهغ آزغ مكغ٢ا بلى ؤن ًهب في ؾبست ما بحن جىػع
وهٟؼاوة و٧اهذ صًاع ٦خامت وعجِؿت وهىاعة وهي الُىم صًاع الٗغب ،اؾخىلىا ٖلى طل ٪مىظ/مىظوا/و٢اجٗهم م٘ اإلاٗؼبً
باصٌـ وؾِ ال٣غن السامـ وما ب٣ي للبربغ زمت بال ممخى٘ الجباٞ ٫حها ب٣اًاهم ومً اٞغٍُ٣ت بلى َغابلـ ٧اهذ صًاع
هٟىؾت ،وهٟؼاوة وٚحرهم مً البربغ وهي آلان مجاالث للٗغب مً ؾلُم و٢ض جبضوا م٘ الٗغب ووؿىا عَاهت ألاٖاحم
وج٩لمىا بالٗغبُت وجدلىا بكٗاعهم والجهغ ألآٖم هىا ٥وهىنهغ مجغصة ًهب في البدغ ٖىض بجزعث ٖلى مغخلت مً

جىوـ وؤما بغ٢ت ٣ٞض صعؾذ مٗاإلاها وزغبذ ؤمهاعها وٖاصث مجاالث للٗغب بٗض ؤن ٧اهذ صًاع للىاجت ؤوالص لىبً
ماه ٪بً سجُض بً بغبغ و٧اهذ لهىاعة ؤًًا وإلاا جىٚلىا في اإلاٛغب ٢الىا ٢ض تهىعها و٧اهذ بها ألامهاع اإلاؿدبدغة مشل
ػوٍلُت ولبضة وبغ٢ت ٖامغون بالبربغ ختى ؤن عزامهم ه٣ل بلى جىوـ وال٣حروان وٚحرهما و٦ظا ٢هغ خؿان وٖاصث
٧لهإبُابا ومٗاوػ ٦إن لم ج ً٨ومً ؤبىاب مهغ ال٣اهغة ،باب ػوٍلت مٗغو ٝبهم بلى آلان زاجمت ٧ان هظا الجُل مً
البربغ وػهاجت مىٞىع الٗضص ٦شحر ال٣باثل ول٣ض ل٣ىا مً مداعبت اإلالى ٥ومؼاخمت الضو ٫مىظ آلا ٝالؿىحن مً لضن
خغوبهم م٘ بجي بؾغاثُل بالكام وما ٧ان لهم مً الخغوب في ؤو ٫الٟخذ م٘ َىال٘ اإلاؿلمحن وما ٧ان لضهُاء و٢ىمها
عٍجىمت وحغاوة وٚحرهم بجبل ؤوعاؽ مً ال٨بر والٗؼ واإلال٢ ٪بل ؤلاؾالم وبٗضه وجغ ٝالِٗل وما ٧ان إلا٨ىاؾت مً
الخغوب م٘ َىال٘ ٖ٣بت بً ها ،٘ٞوما قُضوا مً ال٣هىع بالصخغاء ٧ىعا وصعٖا وسجلماؾت وما ؾامذ طل ٪لجهت
اإلاكغ ١بلى بغهُ ٤مً ؤعى بغ٢ت زم ما ٧ان لهم مً اإلال ٪وخغوبهم م٘ الٗغب في اإلااثت السامؿت وما آل ٫خماص بال٣لٗت
وبجاًت وجاهغث وما٧ان لبجي امغًٍ مً ػهاجت وهم ٢ىم مغهىب حاهبهم قضًض باؾهم ٦شحر حمٗهم مًاهىن لالمم
الُٗٓمت مشل الٟغؽ ،والغوم وٚحرهم خؿبما ما مضخهم ابً السُُب/144/في ٦خابه ع٢م الخلل في ازباع هٓم الضو،٫
زم ٢لذ حمىٖهم وٖكاثغهم ٞانبدىازىال للضو ٫و٢ض ٧ان ؤوعبت وؤمحرهم ٦ؿُلت في ٚاًت اإلال ٪و٦ظا ؾ٨غصًض و٦ظا
بىى وػماع اإلاٛغاوي ختى خمل ؤمحرهم بلى اإلاضًىت بلى ٖشمان بً ٖٟان عضخي هللا ٖىه ،ومً بٗض طل ٪هىاعة و٦خامت
ونجهاحت ختى ػاخمىا بجي الٗباؽ ،في صًاعهم وإلاا ٞصخى ؤلاؾالم في هائالء البربغ ناعوا ؤهل ٢غاءة وصًاهت وٖلىم مجُض
لل٣غآن وؤهله مجهم بل٨حن ومدمض بً السحروابىه وٖغوبت بً ًىؾ ٠ال٨خإمي وؤهل الجهاص ُ٦ىؾ ٠بً جاقٟحن وٖبض
اإلاىمً بً ٖلى وَٗ٣ىب بً ٖبض الخ ٤اإلاغٍجي وَٛمغاؾً بً ػٍان الٗبض الىاصي/مً بجي ٖبض الىاصي/زم ٖبض ال٣ىي
الخجُجي وزابذ بم مىضًل ؤمحر مٛغاوة وؤهل قل ٠ووػماع بً ببغاهُم ،ؤمحر بجي عاقض ،اإلاخٗانغون في ؤػمانهم َاعث
ٖجهم ؤزباع في جازُل ٖؼهم بلٛذ مبل ٜالخىاجغفي ب٢امتهم إلاىاؾم الكغَٗت واجساط اإلاٗلمحن ونُاٚتهم ألخ٩ام الضًً
وألهل السحر وحهاصهم وعباَهم و٢غاءة ال٣غآن وعصا بالٛضاة/الٛضاث /والٗصخي ماًضٖ ٫لى عؾىر اًمانهم و٢ض ٧ان لهم
مً الاهخمام بالٗلم والجهاص وحكُِض اإلاضاعؽ وازخُاٍ الؼواًا والغباٍ وؾض الشٛىع وبظ ٫الىٟىؽ وبهٟا ١ألامىا ٫في
ؾبُل هللا ومسالُت الٗلماء وجغ ُ٘ٞم٩انهم والا٢خضاء بالكغَٗت والاهُ٣اص إلقاعتهم في الى٢اج٘ والاخ٩ام ومُالٗت
ؾحرألاهبُاء وؤزباع ألاولُاء و٢غاءتها بحن ؤًضيهم في صواوًٍ مل٨هم ومجالـ ؤخ٩امهم وؾمإ ق٩ىي اإلآلىمحن وؤههاٝ
الغٖاًا مً الٗما ٫والًغب ٖلى ؤًضي ؤهل الجىع والًال ٫ماقهضث به ؤزاع جسلٟىها بٗضهم و٢لضوها ٖ٣بهم ٢لذ
وحهاصهم مً ؤٖٓم الخغوب التي وٗ٢ذ في بجي آصم ختى ان ًىؾ ٠بً جاقٟحن ٢خل مً الٟ٨غة بالؼال٢ت زماهحن ؤلٟا
وَٗ٣ىب اإلاىهىع ؾخحن ؤلٟا وَٗ٣ىب بً ٖبض الخ ٤حؿٗت آلا ٝومشلها ؤؾاعي وهىصي ٖلى الٗلجت بضًىاع وهه ٠بلى
ٚحر طل ٪وؤن ٖبض اإلاىمً له مً الجىض زالزماثت ؤلٞ ٠اعؽ بل ؤػٍض ٦ما في ال٣غَاؽ ال٨بحر وهظا امغ مؿخٛغب لم
ّ
ؤٖغ ٝهظا ألاحىاص مً الٟغؾان إلال ٪في حاهلُت وال بؾالم بال ما ٧ان لبسخىهغ ول٣ض مل ٪اإلا٣غبحن بلى ؤ٢اصخى بغ٢ت
ومل٧ ٪ل ألاهضلـ وحؿٗحن مغخله مً ؤعى الؿىصان وله مً الٗلم مالِـ لٛحره ً٣ا ٫هى ؤو ٫مً قغح اإلا٣اماث
الخغٍغٍت /145/و٢ض زُب لٗلي بً ًىؾ ٠بً جاقٟحن ٖلى ؤل ٠مىبر وحؿٗماثت وؤن ابا الخؿً اإلاغٍجي٧ ،ان
ً٣غؤ٣ً/غئا/ال٣غآن بالؿب٘ وابىه الؿلُان ؤبىاٖىان ً٣غؤه٣ً/غئه /بالٗكغ وله جالمُظ ٖضة ًغوون ٖىه البساعي وٚحره
مً ال٨خب الؿذ وإلاا صزل الىهاعيَ ،غابلـ ٞضاها مجهم بسمؿبن ال ٠صًىاع.

الخبر عً ظهىس الهاملين مً هؤَلء البرابشة
الظًً ؤْهغ هللا ٖلى ؤًضيهم زغ ١الٗاصة ٞمً مكاهغهم ؾٟٗىا بً واؾى ٫حضبجي مضعاع ملى ٥سجلماؾت ؤصع٥
الخابٗحن وؤزظ ًٖ ٖ٨غمت مىلى ابً ٖباؽ٦ ،ما البً خمحر ،في جاعٍسه ومجهم عحا ٫مً اإلاهامضة ،وٞضوا ٖلى الىبي
نلى هللا ٖلُه وؾلم و٧لمهم بلؿانهم ٦ما في السٟاجى ٖلى الكٟا ومجهم مسلض بً ُ٦ضاص الُٟغٍجي لىال ؤهه اٖتز٫

ٞاوؿلخ مً آًاث هللا ومجهم مىظع بً ؾُٗض ٢اضخي ٢غَبت البلىَي زم الىلهاصخى زم الؿىماحى وؿبت بلى ؾىماجت ٚغب
مخُجت مً البتر ،مً ولض ماصٚـ ومجهم الكُش مدمض بً ٖبض ال٨غٍم اإلاُٛلي ،الظي ٖإعى الؿُىَي ،في جدغٍم
سجُ٪
بً
اإلاىُ٤
بً بغبغ ومً مُٛلت ،ؤًًا زلُٟت بً زُاٍ ،عوي له البساعي في ٦خاب الجىاًؼ ومجهم
ؤبى مدمض بً ؤبي ػٍض ٖالم اإلالت وهى مً هٟؼاوة ومً مكاهحر ػهاجت ،ؤًًا مىسخى بً نالر اإلاٛاعي ،وخضر الش٣اث ؤن
ؤزذ ٌٗلى بً مدمض الُٟغٍجي ،حاءث بىلض مً ٚحر ؤب اؾمه ٧لمإ شجاٖخه زغ٢ذ الٗاصة ؾُما وؤن آزاع خملها ٧ان
مً اٚدؿالها في ٖحن خمُت نضع ٖجها بٌٗ الؿبإ ًغوون ؤنها خملذ مً ًٞل ولىٚه ول٩لماي هظا جيؿب ج٩لمامذ
مضًىت زغبت ُٖٓمت ٖلى َغٍ ٤جلمؿان ومً ؤعوبت ٢ا ٫ابً زلضون ؾُت مجهم الكُش مدمض بً ؾلُمان الؿُي
قُش ابً ٖغٞت و٢اضخي مدلت ؤبى الخؿً ومً البربغ ،ؤًًا الكُش مدغػ بً زل ٠ؾُض جىوـ ابً زالت ؤبى مدمض
ابى ػٍض اإلاظ٧ىع وهى هىاعي ومجهم الُ٣ب ؤبى ّ
ٚغة الهؿ٩ىعي وقُسه ؤًىب الؿاعٍت الهجهاجي ،صٞحن آػمىع وابً ٖبض
الؿالم الهىاعي وجلمُظه ابً ٖغٞه الىعغي /146/وال٣غافي الهجهاجي وابً الىدىي ناخب اإلاىٟغحت الهجهاجى ؤًًا و
ؤبىا حمٗت اإلاٛغاوي والكُش الهىاعي وجلمُظه ببغاهُم ،الىاػي اللشجي وناخب الُٗ٣ضة ؤلاٞغٍجي وٚحرهم وبالجملت هم
٧الٟغؽ إلاا ؤؾلمىا بإن ًٞلهم ؤال جغي بلى ٖلماء الضهُا اإلاغاػ٢ت ؤنلهم عجِؿت مً حبل وؾالث ؤخض حبا ٫اٞغٍُ٣ت
وناخب الضعع ًدُا وؤبىه مىسخى مال ٠اإلاهظب الغاث ٤وحض ؤبُه ِٖسخى وؤبىا ِٖسخى الُ٣ب ؤبىاػ ٦غٍاء ٧لهم مً
مُٛلت ومجهم الٗهمىحي قاعح بً الخلمؿاوي ،ولم ؤع هظه اإلاؼٍت في امت ممً اؾلم ٧ال٣بِ والغوم وهدىهم بال في
الٟغؽ٦ ،ما مغ طل ٪مٟهال وهللا ًاحي ًٞله مً ٌكاء ،هظا ما لسهىا مً ؤزباع البربغ ازخهاع ؤو هللا اٖلم.

الخبر عً ملىك الحيرة
وهظه الخحرة مً حملت ٖغا ١الٗغب ،وؾمُذ خحرة الن ؤب ٦غب اؾٗض بً ٖضي بً نُٟي جدحر حىضه ٞحها وزل٠
بها ٢ىم مً ألاػص ولسم وٖاملت وً٢اٖت وُ٢ل ؤن بسخىهغ بىاها ألاؾاعي ألهه ال ًضزلها بال مخدحر وُ٢ل بىاها قمغ٦ىض
اخض ملى ٥الخبابٗت ،الظي بىا ؾمغ٢ىض بإ٢صخى اإلاكغ ١إلاا ٚؼا طل ٪ؤلا٢لُم ومً ؤٖمالها ٖحن الخمغ وٚغًٍ وٚحرهما
والخحرة هي اإلاُٗىت ب٣ى ٫الكاٖغ وهى اإلالخمـ مساَبا ؾلُانها ٖمغو بً هىض خُث هجاه في ٢هُضجه لكضة بسله
٣ٞا:٫
ؤلُذ خب الٗغا ١وؤَٗمه

والخب ًإ٧له بال٣غٍت الؿىؽ

وهى مً قٗغاء الجاهلُت وؤو ٫ملى٦ها ٖمغ بً ٖضي ابً ٢اف ؤزذ حظًمت ألابغف مً وؿل مدغػ ولظا ً٣ا٫
إلالى٦هم آ ٫مدغػ مً لسم و٢ض ٢ا ٫ألاؾىص بً ٌٗ٣ىب :
ماطا ؤؤمل بٗض آ ٫مدغػ

جغ٧ىا مىاػلهم وبٗض ؤًاصي

ؤعى السغوه ٤والؿغٍغ باع١

وال٣هغ طو الكغ٢اث مً ؾىضاي

ووؿبتهم للسم ألنهم مً بجي هماعة بً لسم مً بجي ٦هالن ،بً ؾبإ ومً ؾبب ؾ٨ىاهم ٞحها/147/ومجهم اإلاىظع وابىه
الىٗمان ألا٦بر الظي بىا ٢هغ السغوه ٤اإلاكهىع وبلُه ًيؿب ق٣اث ٤الىٗمان ألهه خمى ؤعيا ٦ثر ٞحها طل ٪ومجهم ٖمغ
بً هىض واإلاىظع بً اإلاىظع الظي ؾاع لخغب ألاٖغج ال٣ؿاوي ومجهم الىٗمان ألانٛغ ممضوح الىابٛت الظبُاوي٢ ،ا ٫خؿان
بً زابذ ،وٞضث ؤًام 84الجاهلُت ٖلى الىٗمان ُ٣ٞل لي ؤن ٖىضه الىابٛت ًمضخه ٞخلُٟذ ختى ؤجِذ الؿغاص٢اث ٢ا٫
ٞؿمٗخه ًيكض له ٢هُضجه الباثُت التي مجها :
 84في وسخت "ب" وٞض.

٦إه ٪قمـ واإلالى٧ ٥ىا٦ب

اطا ْهغث لم ًبض مجهً ٧ى٦ب

وإلاا ؤجمها ؤمغ له بماثت ها٢ت ؾىصة ألاخضا ١مً ؤبله الك٣هُت ٞى هللا بوي خؿضجه ٖلى حىصة قٗغه ؤ٦ثر مً
خؿضي له ٖلى اإلااثت ها٢ت وٍىم خلُمت اإلاكهىع الىا ٘٢بحن آ ٫مدغػ وآ ٫حٟىت ملى ٥الكام ٟٞي الخىاعٍش ؤن ناخبه
اإلاىظع اإلاخ٣ضم ً٣ا ٫ؤنهم عواُٞه الىجىم في الجهاع لكضة هٗ٣ه ووؿب لخلُمت بنها ٖملذ َُبا حٗلم به مً ًٟغ وؤما ًىم
الىُٗم وٍىم الباؽ ٞهى للىٗمان ألا٦بر او اإلاىظع ؤبىه ُٞىم الىُٗم ًبظُٞ ٫ه ألامىا ٫وٍىم الباؽ ً٣خل ُٞه ؤو ٫مً
ؤجاه و٢ض اجاه في ًىم باؾه ٖبُض بً ألابغم ،بٟخذ الٗحن قاٖغ الجاهلُت اإلاكهىع و٢ذ الب٨غة ٣ٞا ٫له اإلال ٪لى ٧ان
هظا ال٣خل لٛحر٣ٞ ٥ا ٫له حئخ ٪بالخاًً عحاله ٞظهبذ مشال ٞىاوله عؤؽ ْغبان بًاء مكالت وعاء م٨ؿىعة وحمٗه
يغبى ٢ا ٫ؤبىاٖلى الٟاعسخى ال ًجم٘ ٖلى ٗٞلى ب٨ؿغ الٟاء وؾ٩ىن الٗحن الالٓٞخحن يغبى وحجلى والٓغبان صوبُت
ق٩ل الهغ مىدىت الغاثدت ل٨ثرة ٞؿىها ٣ٞا ٫خُيئظ  :ؤبل٢ ٜىمي وَغٍٟي والخالضة ٞللمىث ما جلض الىالضة
٣ٞا ٫له ؤزتر بما جمىث ؤما مً الضاهل ؤو الىعٍض ؤو الىصج ٞإوكاٞ/إوكض٣ً/ى:٫
ٞسحروي طو الباؽ في ًىم باؾه

زالزا ؤوافي ٧لها اإلاىث ٢ض بغ١

٦ما زحرث ٖاص ،مً الضهغ مغة

سخاثب ما ٞحها لظي زحرة اج٤

سخاثب عٍذ لم جى٧ل ببلضة

ٞختر٦ها بال ٦ما لُلت الُل٤

زم ؤمغ به ٣ٞخلىه نبرا ،و٢اُٞ ٫ه بٌٗ الكٗغاء ألاصباء:/148/
له ًىم بىؽ ُٞه للىاؽ ؤباؾا

وٍىم وُٗم ُٞه للىاؽ اوٗم

ٞلى ؤن ًىم الجىص نُلذ ؤًامه

جىالذ ٞلم ًبٖ ٤لى ألاعى مٗضم

ولى ؤن ًىم الباؽ ؤعدى ٖىاهه

ٖلى الىاؽ لم ًبٖ ٤لى ألاعى مدغم

وٖمغ بً هىض اإلااع الظ٦غ هى الظي ٢خل ؤزىه جمُم 85ؤزاه ٢ابىؽ ٞدل ٠ؤن ًدغ ١ماثت ٞدغ ١حؿٗت وحؿٗحن وبطا
بىٞض البراحم مً ؾاصاتهم إلاا خاطا الخحرة ؤبُا مً الٗغا ١قم عاثدت اإلادتر٢حن  ًٓٞؤن اإلالًُٗ ٪م الىاؽ وما قم
عاثدت قىي ٣ٞهضه ٞلما وٖ ٠٢لُه ٢ا ٫الصخيء وٞض البراحم ٞإمغ به ٞدغ ١وناعث مشال ً٣ا ٫ؤهه ٢ا ٫اإلال ٪ال ً٨بجى
في الىاع بال ؤٟ٦اجي ٞإزظه ازىان مً ؤهل الضولت ٞلما ؤوٟ٢ه ٖلى قٟحر زىض ١الىاع ناع ًمسر قؿ٘ وٗلُه ُ٣ٞل له في
طل٣ٞ ٪ا ٫ؤعصث ؤن ال اصزل الىاع بال هُٟٓا زم ؤزظ بغحل ٧ل واخض مجهما ٞؿ ِ٣الجمُ٘ في الىاع وٖمغ هظا هى الظي
٢خل َغٞت بً الٗبض وهغب اإلالخمـ في ًُ٢ت وهي بهما مضخاه زم هجاه ٨ٞخب ل٩ل واخض ٦خابا لٗامله بٗحن الخمغ
لجاثؼة ٞلما ؤجُا الٟغاث وحضا قُسا ٖلى قاَئه ٌٛىٍ وٍإ٧ل وٍ٣خل ال٣مل ٞطخ٩ا مىه ٣ٞا ٫وما ٖلى ؤن ؤهبِ صاء
وآ٧ل ٚظاء وؤ٢خل ؤٖضاء زحر مً الخاملحن خخ ٠ؤهٟؿهما ؤما اإلالخمـ ٞىإو٦ ٫خابه إلاً ٢غؤه ٞىحض ُٞه ؤمغ الٗامل
بٗحن الخمغ اطا ؤجا بلُ ٪اإلالخمـ اً ُ٘٢ضًه وعحلُه واصٞىه خُا ٣ٞا ٫لُغٞت وحضث في ٦خابى ٦ظا و٦ظا والق ٪ؤن في
٦خاب ٪مشل طل٣ٞ ٪ا ٫له َغٞت ؤوى ال اٞخذ ٦خاب اإلال ٪وهى ٦خب لي بالجاثؼة ٞإزظ اإلالخمـ ٦خابه ومؼ٢ه وهغب وُٞه
٢ىله:
ؤل٣ى الصخُٟت ٧ي ًس ٠ٟعخله

والؼاص ختى وٗله ؤل٣اها

وناعث صخُٟخه ًًغب بها اإلاشل وإلاا ؤمغ نلى هللا ٖلُه وؾلم ب٨خب بُ٢إ مً ألاعى لدجغ بً واثل وإلاا ٦خبه
٢ا ٫للىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم عؾى ٫هللا ا٢غؤه بوي ؤزا ٝؤن ً٩ىن ٨٦خاب اإلالخمـ و٢ا ٫الخغٍغي في م٣اماجه
 85في وسخت "ب" جهُم.

٧اإلاخلبو بلى ٦خاب اإلالخمـ زم ؤن َغٞت طهب للٗامل اإلاظ٧ىع ٞىإوله ال٨خاب  ٪ٟٞزخامه و٢غؤه ٞإمغ ب٣خله ٣ٞخلىه
وهى ال٣اثل في ٖمغ و٦ىِخه ؤبى ٢ابىؽ.
ؤبا ٢ابىؽ ؤٞىِذ ٞاؾدب ٤بًٗىا

وان لبٌٗ الكغ ؤهىن مً بٌٗ

/149/والىٗمان اإلاظ٧ىع ممضوح الىابٛت هى الظي ٢خله ٦ؿغي ؤبغٍىػ وبؿببه ٧اهذ وٗ٢ت ٢اع الاجُت وؾببه ؤهه ٢خل
ػٍض الٗباصي ب٨ؿغ الٗحن وجس ٠ُٟالباء وإلاا ناع ابىه ٧اجبا ٖىض ٦ؿغي وهى ؤوٖ ٫غبي ٦خب في صًىان العجم ،ووا٤ٞ
طل ٪ؤن ٦ؿغي زُب ؤزذ الىٗمان ٞإه ٠وؤبى و٢ا ٫للغؾى ٫في هٟغ الؿىص ؤن ٟ٦اًت للملٞ ٪ىحض/ًٖ/الؿبُل
إلطاًت الىٗمان وؤٚغاه ٖلُه ختى ٢خله وآزغ هاالء اإلالى ٥اإلاىظع بً الىٗمان اإلاظ٧ىع ٞلم ًيخٓم ؤمغه لٛلبت ؤلاؾالم ٖلى
ألامم ختى هغب بلى الكام ويا ١به طعٖا ٞإحى مؿلما ؤًام ٖمغ عضخي هللا ٖىه واه٣غى مل ٪آ ٫مدغ ١مً الخحرة
وٚحرها وبهضم مل ٪الٟغؽ ،هغمىء ومً وؿل الىٗمان بىى ٖباص ملى ٥ألاهضلـ ؤولهم ال٣اضخي ابً ٖباص ،زم اإلاٗخًض،
زم مدمض ألاصًب اإلاكهىع الظي ماث في سجً ًىؾ ٠بً جاقٟحن بإٚماث ؾىت حؿ٘ وزماهحن وؤعبٗماثت و٢ض زُب
اإلاٛحرة بً قٗبت ،عضخي هللا ٖىه هىضا بيذ الىٗمان بً اإلاىظع ٣ٞالذ له لم ًب ٤في ؤعبٗت للغحا ٫بال ؤه ٪ؤعصث ؤن ً٣ا٫
جؼوج ٞالن بيذ الىٗمان بً اإلاىظع زم ٢الذ:
و٦ىا وؿىؽ الىاؽ وألامغ ؤمغها

بطا بىا الُىم ؾى٢ت هخ٠ٟ٨

وهٓحر هظا ؤن بجي ؤمُت ،إلاا طهب مل٨هم مً ألاهضلـ ٢ا ٫عحل البً واخض مجهم مً ؤهذ ٣ٞا٦ ٫ىا الوؿئل هُبت
وآلان نغها بحن ألاوباف ؾى٢ت،السبر ًٖ ملى ٥الٛىَت بالكام مً الٛؿاهُحن٢ ،ا ٫وإلاا ؤهجلىا مً الُمً إلاا ٞؿض ؾض
مإعب ومؼ٢ىا ٧ل ممؼ ١هؼلىا ٖلى ماء وهم ٢باثل ٦شحرة ُ٣ٞل لهم ٚؿان وهم ٖلى ًض الُ٣انغة٦ ،ما ؤن آ ٫مدغ١
ملى ٥الخحرة ٖلى ًض ألا٧ا ؾغة ٦ما مغ ؤولهم حظٕ الٛؿاوي وؾبب طل ٪ؤن ؾلُسا بُىا مً ً٢اٖت ،مً خمحر٧ ،اهىا
ملى٢ ٥بلهم ولهم ٖلى ٚؿان ؤجاوة صًىاع ل٩ل عؤؽ ٞاحى ؾبُت الؿلُذى لجظٕ ألحل الضًىاع ٞضزل بِخه
وؤزغج/150/الؿُ ٠في ًضه وناع ًًغبه به وٍ٣ى ٫له زظ مً حظٕ ما ؤُٖاٞ ٥هاعث مشال ومل ٪مىيٗه وجغاصٞذ
ملى٦هم بالٛىَت ؾخماثت ؾىت وؾىت ٦ما ؤن آ ٫مدغ٣ً ١غبىن مً جل ٪اإلاضة مجهم ألاٖغج ناخب ًىم خلُمت اإلاخ٣ضم
ومجهم الخاعر بً ابى قمغ الٛؿاوى الظي ٦خب له نلى هللا ٖلُه وؾلم ًضٖىه بلى ؤلاؾالم ٞإبى وماث ٖلى ٟ٦غه وهم
بالٛؼو للمضًىت وٖؼم ٖلى طل٦ ٪ما ًازظ مً صخُذ البساعي في ٢هت ؤٖثرا ٫الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم وؿاء قهغ ؤو
آزغهم حبلت بً ألابهم بٟخداث وإلاا هؼم هللا الغوم ،بالحرمى ٥وٚحره وَهغ هللا ب٢لُم الكام مجهم ؤؾلم حبلت ووٞض ٖلى
ٖمغ في زمؿماثت ٞاعؽ وهى وبًاهم في ػي ُٖٓم ٞخعجب مً طل ٪اإلاؿلمىن و٢ض حٗل في بطهه ٢غٍ حضجه ماعٍت
الظي ًًغب به اإلاشل ً٣ى ٫الغحل لٛحره بطا عٚب في شخيء اقترًه ولى ب٣غٍ ماعٍت و٧ان ُٞه حىهغجان هِٟؿخان ٢ضع
بٌُ الُمامت ما خىتهم زؼاهت مل ٪وال امغؤة مل ٪ولى ٦ؿغي وُ٢هغ و٢ض يغب ٞؿاَُُه وؾغاص٢اجه زاعج اإلاضًىت
وٞغح ٖمغ واإلاؿلمىن بةؾالمه زم بن ٖمغ زغج للدج ٞسغج مٗه بإصخابه ٞبِىما هى ًُى ٝبالبِذ وبطا عحل مً بجي
ٞؼاعة ؤًًا ًُىٞ ٝىَجى ؤػاع حبلت ٞدغ٦خه هسىة اإلالٞ ٪لُمه ٞهكم ؤهٟه ٞك٩ى الٟؼاعي لٗمغ عضخي هللا ٖىهٞ ،ضٖا
بجبلت ٞإحى ومٗه ؤهل صولخه ٣ٞا ٫له ٖمغ ما خملٖ ٪لى هظا ختى هكمذ ؤه ٠الغحل ٣ٞا ٫له اٖخمض خل اػاعي
٣ٞا ٫له ٖمغ ؤعيه بما ًغضخى به وبال ٞحهكم ؤه٦ ٪ٟما هكمخه ٣ٞا ٫له ؤً٩ىن هظا وؤها مل ٪وهى مً الؿى٢ت و٢ض
٢ا ٫بوى عحىث ؤن ؤ٧ىن ٖؼٍؼا في ؤلاؾالم ّ
اٖؼ مجى في الجاهلُت ٣ٞا ٫له ٖمغ البض مً الظي ٢لذ ل ٪ألن ؤلاؾالم
حمٗ٨ما ولً جٟى ١الٟغاػي بال بالخ٣ى ٢ا ٫وإلاا عؤي ٖمغ نمم ٖلى ال٣ىص ؤو الضًت عضخي الٟؼاعي ٢ا٣ٞ ٫ا ٫له حبلت
ؤمهلجي اللُلت ؤما بن ؤنلخه بن عضخي ؤو ؤُ٢ضه مجى ٢اٞ ٫إمهله ٖمغ بن عح٘ جل ٪اللُلت ٞلما هام الىاؽ عخل بإصخابه
بلى ٚىَت الكام زم بلى ال٣ؿُىُُيُت ٞغخب به هغ٢ل مل ٪الغوم وؤُٗ٢ه بُ٢اٖاث وؤُٖاه ؤمىآٖ ٫ام مً ٧ل هىٕ

واؾ٨ىه صاعا مً صًاع اإلالى ٥زم بن ٖمغ ٦خب لهغ٢ل ًضٖىه بلى ؤلاؾالم م٘ صخُت بً زلُٟت ال٩لبي ٞلما ٢غؤ ال٨خاب
و٦خب حىابه وؤحاػ صخُت ٢ا ٫له بن قئذ اطهب/151/بلى حبلت ابً ٖم٨م الظي عٚب ًٖ صًى٨م وؤحى عاٚبا في صًيىا
ٞاجاه ٞغخب به حبلت وؤمغ بةخًاع ٦غسخي ؤحلؿه ٖلُه زم ؤمغ بٗكغ ٦غاسخي ًٖ ًمُىه وٖكغ ًٖ قماله ٞجلـ ٖلحهم
حىاعي مشل ألا٢ماع بمىاَ ٤الظهب زم ؤزظث ٧ل واخضة ٖىصها واهضٌٛ ًٗٞىحن:
جىهغث ألاقغا ٝمً لُمت

وما ٧ان ٞحها لى نبرث لها يغع

ج٩لٟجي ٞحها لجاج وهسىة

وبٗذ لها الٗحن الصخُدت بالٗىػ

ُٞا لُذ ؤمي لً جلضوي ولُخجي

عحٗذ بلى ال٣ى ٫الظي ٢اله ٖمغ

وٍا لُخجي ؤعغى اإلاساى بٟ٣غة

و٦ىذ ؤؾحرا في عبُٗت ،ؤو مًغ،

وٍا لُخجي بالكام ؤصوي مِٗكت

ؤحاوع ٢ىمي طاهب الؿم٘ والبهغ

ؤصًً بها صاهىا به مً قغَٗت

و٢ض ًهبر الٗىص الصجىع ٖلى الظي بغ

ٞىازجلتي مً ػلت ٢ض ػللتها

وٖا٢بتي ؤزصخى ج٩ىن بلى نٟغ

٢ا ٫زم ٦ثر الؿاا ًٖ ٫خؿان بً زابذ ،وًٖ ٖمغ عضخي هللا ٖجهما وإلاا عؤًخه ٌؿإ ًٖ ٫الصخابت م٘ ما ٢ا ٫لي
ؤو ٫صزىلي ٖلُه و٢ض ؤبِذ ؤن ؤحلـ ٖلى ٦غسخى الظهب و٢لذ له ههى ٖىه نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا :٫نض ١نلى هللا
ٖلُه وؾلم ،ول ً٨ه٢ ٤لب ٪مً الضوـ واحلـ ٖلى ما قئذ َمٗذ في بؾالمه و٢لذ وٍدً ٪ا حبلت ؤؾلمذ و٢غؤث
قِئا مً ال٣غآن زم اعجضًذ ؤؾلم ٣ٞض اعجض ٢ىم وؤؾلمىا ٞى هللا ل٣ض ٞغح بهم ٖمغ والصخابت ٣ٞا ٫لي بن ػوحجى ٖمغ
ابيخه وحٗل لي ألامغ مً بٗضه ؤؾلمذ وإلاا قغًٖ الجىاعي في بوكاء الكٗغ اإلااع قغٕ هى في الب٩اء وحاعٍت جمسر له
الضمىٕ ٢ا ٫زم ؤمغ بةخًاع اإلاىاثض ٞإ٧لىا زم ؤجذ حاعٍت ٖلى عؤؾها َحر وفي ًضيها حامان ٞحهما ؤهىإ الُُب وهما مً
طهب ٞهٟغث ٖلى الُحر ٞؿ ِ٣في حام مجهما زم عٞغٖ ٝلى عؤؽ حبلت وجاحه ٞظعوا ٖلُه الُُبل زم و ٘٢في ألازغ
٦ظل ٪زم ؤحاػوي حاثؼة ؾيُت وهاولجى قِئا مً ٦خاب ع ُ٘ٞو٢ا ٫لي اصٗٞه لخؿان بً زابذ ٞاههغٞذ ووصٖجى ٞلما
بلٛذ اإلاضًىت ؤصًذ لٗمغ عؾالت هغ٢ل زم ؤزبرجه بسبر حبلت وما هى ُٞه مً جغ ٝالِٗل و٢لذ له وهللا بوي عؤًذ ٖلى
بابه مً البهجت والدجاب والخغؽ وٚحر طل ٪ما لم ؤعاه بباب/152/هغ٢ل زم خًغ خؿان و٢ض ٖمي بهغه ٣ٞا٫
عاثدت آ ٫حٟىت هىا و٢ا ٫لضخُت ؤصي ألاماهت ٞإُٖاها له ٣ٞا ٫خؿان ًمضخه ب٣هُضة الظي مجها هظه:
لم ًيؿجى بالكام اط هى عبها

٦ال وال مُ٣ما ببالص الغوم

٣ٞا ٫له عحل مً مؼٍخت جُغي ال٩اٞغ ٣ٞا ٫له لىال ؾاب٣ت ٢ىم ٪م٘ عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ّ
لُى٢خ٪
َى ١الخمامت و٢ض ٢ا ٫له ٖمغ  ٠ُ٦عؤًذ وٖغٞذ ؤن حبلت ًبٗث ل٢ ٪ا٦ ٫ىذ اطهب لهم في الجاهلُت بالٛىَت
ّ
وهمضخهم ٣ٞالى بلى متى ما لُ٣ىا ؤخضا مً ًثرب بال بٗشىا مٗه حاثؼة ل٢ ٪ا ٫صخُت زم بن ٖمغ ؤعؾلجى لهغ٢ل و٢ا ٫لى
بن حؼث ٖلى حبلت ٢ل له ؤػوحه ابىتى ،وؤما الٗهض له بالسالٞت ٞظل ٪بلى هللا حٗالىٞ ،لما ٢غبذ مً باب
ال٣ؿُىُُيُت ،واطا الىاؽ مىهغٞىن مً حىاػجه٣ٞ ،لذ ؾبٖ ٤لُه الك٣ا٢ .ا ٫الكغَصخى وٍ٣ا : ٫ؤن بغحىلت مً
الىهاعي ،مً وؿله ٢لذ واخؿب ؤن مجهم ٚغهاوٍ اؾلمىا بٗض طل ٪ومً قٗغ خؿان في آ ٫حٟىت:
بٌُ الىحىه قغٍٟت ؤخؿابهم

قم ألاهى ٝمً الُغاػ ألاو٫

جغاهم حلىؾا ٖىض ٢بر ؤبحهم

ابً ماعٍت اإلااحض اإلاخًٟل

هجم ٚكُانهم ال يهغ ٦البهم

وال ًىٓغون بلى الؿىاص اإلا٣بل

و٧اهىا مخٗهبحن لضًً الىهغاهُت و٧اهىا ؤقض الىهاعيٖ ،لى هغ٢ل إلاا ؤجاه ٦خاب عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم
٢ا ٫ابً زل٩ان ،ما ب٣ي مً الٗغب ،بال زالر ٢باثل ٖلى الٟ٨غ ،هخىر ،وبهغا ،وحٛلب٢ ،لذ ولى ػاص ٚؿان ل٩ان ؤقمل
و٢ض هضم الصخابت مل ٪الغوم ،مً الكام وهضمىا مل ٪آ ٫حٟىت مً الٛىَت وهضم الؿلُان مدمض الٗشماوي مل٪
الُ٣انغة ،مً ال٣ؿُىُُيُت و٧ان هغ٢ل ّ
ٞغ لها إلاا هؼمذ حىىصه ًىم الحرمى ٥وناع ًلخٟذ وٍ٣ى : ٫اب٣ي بؿالم ًا
ؾىعٍت.
إهخهى الجضء ألاوى

