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 , آ { ٢ , .ي . ,.ج .ه ٧٢, .ج ٤, .ج ٢: ٣ و ٤ س . .ج :ه :ثك = « : .« .= ث
 : ٩ - == >يجتيي = جءوجبجج ح وي۔۔ے دح ج .يمجح «. رمس-۔ ددص .- .ةينح ۔۔ . .ا :-< ٢

 ا :1
 ؟ « َ ك "

 ٩ « | .« ه

 : { ديهمت .< ه
 :1 «  | .« رج

 < . +. < :,: ٠ ١ ٠.

 ٤ < فيب ١ يف ..< ٠

 . - ا:ه
 : هللا همحر ىملاسلا مامإلاب اه

 ء ٠ , ا .

 3 !! ٠ . ٤
 : »> :| . . .« رح

 : >'.| ` ّ ٣

 . 42 ذأ ;, 5 .

 « ٨ ::اص _ت حت ۔ .يح . حب .. .۔۔ ..._ 4 ره
 ٩ { ( آل + 3 ذ چ اج 3 > م > 3 ع > < م ء ه "_ : ة ي ةا > 7 ش 1 « و

 ٨ ل پخمحنححنحمرح مخ رخ مخ رح رخ رنحم حيمر رع مرح رعرع رح مخ رعمحمر نو

 عم ماللا مضو نيسلا مضب) مولس نب ديمح نب هللا دبع مامإلا وه :هبسنو همسا
 نب رماع نب ةبض ىلإ ةبسن يملاسلاو .يملاسلا سيمخ نب نافلخ نب ديبع نب (اهفيفخت

 مولس نب ديمح خيشلا وه نيدلا رون مامإلا دلاوو .(لشيرق نم بلاغ نب يؤل
 ثيح مامإلا ةذتاسأ لوأ وهو ،عروو ىوقت اذ الضافو اهيجو الجر ناك ،يملاسلا

 . ميركلا نآرقلا هيدي ىلع سرد

 سايلإ نب (ورمع)ةخباط نب دأ نبا ةبض نم ليقف ،نامعب ةبض ينب نم ملاوسلا بسن يف ةياسنلا فلتخا )١(

 نب رهف نب بلاغ نب يؤل نم مه ةبض ينب نأ حصألاو .ءاطخ اذهو ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب
 رون مامإلا بسنلا اذه ركذ دقو ،ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلإ ني ةكردم ني ةميزخ ني ةنانك
 .يؤل نب ةماس ىلإ هبسن دقو ،(يبضلا) يلع يبأ نب ىسوم رباج يبأ ةمالعلل مجرت امدنع هسفن نيدلا
 يؤل نب رماع هيخأ لسن نم امنإو ،يؤل نب ةماس نم سيل ةبض نأ باسنألا ءاملع دنع روهشملا نكلو

 رفاغ ينبو روزعلا لاثمأ نم نامع يف نييشرقلا نأي روهشم وه ام ىلع ىرج نيدلا رون لعلو ‘بلاغ نب
 نب يؤل نب رماع نب ةبض ينب نم هنأ لاوقألا هذه نم حجارلاو ‘بلاغ نب يؤل نب ةماس نم مهريغو
 .بلاغ



 يمل اسل ١ م ام ال ا تاد اهتج ١

 زواجتي مل ريغص مامإلاو تيفوت بساك ينب نم ةأرما (ةزوم) يهف مامإلا ةدلاو امأ

 بطت هب هبقل نم لوأو ،نيدلا رون اهمهأ ةدع باقلأب بقلي ناكو .هرمع نم ةسماخلا
 .لينلا حرش باتك بحاص شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا برغملا

 هنبا بقل وه دمحلا ةبيشو ،ةبيش يبأب اضيأ ىنكيو ،دمحم وبأ وهف :هتينك امأ
 . .دمحم

 يهو هئابآ نطوم يهو نيقوحلا ةدلب يف هللا همحر يملاسلا مامإلا دلو :هدلوم

 .قاتسرلا ةيالو نم

 (ه٢٣٣١) ماع يفوتو ،(ه٤٨٢١) ماع دلو هنأ لاوقألا حجراأف هدلوم خيرات امأ

 هباتك يف دمحلا ةبيش هنبا هركذ ام ىلع .[ةنس ])٤٨( ةنس نوعبرأو نامث رمعلا نم هلو

 .انايعألا ةضهن»

 همحر هدلاو فنك يف اهيف عرعرتو - نيقوحلا هتدلب يف هللا همحر أشن :هتأشن

 هرصب فك ةنس ةرشع يتنثا غلب امدنعو .هتخأو وه ًاريغص هتفلخو هتدلاو هنع تيفوت .هللا

 .ةريصبلاب رصبلا نع هللا هضّوعف
 الو طرفملا نيمسلاب سيل ةرمس هولعت ةماقلا عبر ناك :ةيقلخلا هتافص

 .رعشلا طبس ،ةيحللا رودم ،“فيحنلاب

 ©مئال ةمول هيف هذخأت ال .ىلاعت هللا تاذ يف ةريغلا ديدش ناك :ةيقلخلا هتافص
 ءاداوج .نانجلا طبار ناسللا حيصف اهوفم ابيطخ ناك ،قدصلاب قطنيو قحلا لوقي

 .هذيمالتو هناوخإ ةجاح ىلع فرعتلا ديدش © رطب الو ،فلكت ريغ نم افايضم ،ايخس

 اهيف لقنت يتلا ةيملعلا تارتفلا ،هللا هظفح ،يملاسلا نمحرلا دبع خيشلا ركذ

 تارتف ىلإ اهمسقو ٣١. ص نايبلا ضورل هقيقحت يف هللا همحر . يملاسلا مامإلا

 : ثالث

 (ه٨٠٣١ - ه٤٨٢٦١) ملعلا بلط يف هتلحر : ىلوألا ةرتفلا

 ىلإ رجاه مث .مولس نب ديمح خيشلا هدلاو ىلع ميركلا نآرقلا ةرم لوأ سرد
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 هللا همحر يملاسلا مامإلاب فيرعتلا يف ديهمت

 نم ريهاشملاب اهيف ىقتلا } ةضايبلا يف ةمئاقلا كاذنآ ةريهشلا اهتسردم يف ملعتلل قاتسرلا

 نب ملاسو يربعلا سيمخ نب دجام خيشلا دي ىلع ةديقعلاو ةغللاو هقثلا سردف ءاملعلا

 وهو هتافلؤم لوأ فلأ ةرتفلا هذه يفو .يمشاهلا دمحم نب هللا دبعو يكمللا فسوي
 مث ؤ ًاماع رشع ةعبس كاذ ذإ هرمع ناكو ©لمجلاو تادرفملا يف لمألا غولب حرش باتك

 .(م٨٨٨١) - (ه٦٠٣١) ماع ىوزن ىلإ قاتسرلا نم جرخ

 ىقتلاف © نيقيفلا ةيرق ىلإ جرخ مث .يفيسلا سيمخ سيمخ نب دمحم خيشلا ىلع سرد

 هت :انبأ ميلعتل هبلطف . 3 خيشل اب بجع و هنع ذخأف ي ديعسوبل ١ دوعسم نب دمحم خيشل اب

 يبيضملا ةيرق ىلإ جرخ مث ،ًاملعم سيلو ًاملعتم هسفن ىري ناك هنأل (نيدلا رون) ضفرف
 دجسمب فورعملا اهدجسم يف ملعي نامزلا نم ةدم رقتساو اهنم جوزتو اهئانبأل املعم

 يلع نب حلاص خيشلا دي ىلع ملعتلل اهيف رقتساو لباقلا ةدلب ىلإ جرخ مث :باسحلا
 .كانه ةريهشلا هتسردم اهيف أشنأو ، يثراحلا

 (ه٤١٣١) - (ه٨٠٣١) :ةيناثلا ةرتفلا

 هخيش نع ملعلا ذخأف ،ةنس )٢٤( كاذنآ هرمع ناكو لباقلا يف يملاسلا رقتسا

 ريسفتلاو . ةغللا مولع هتسردم يف سزد دقو .فيلأتلاو سيردتلا يف ادبو يلع نب حلاص

 تافنصملا نم رثكأف فيلأتلل غرفتو ،مالكلاو ،ةديقعلاو لوصألاو هقفلاو ثيدحلاو

 .يلع نب حلاص هخيش نم عيجشتب كلذ ناكو 5ا١)ةيملعلا

 (ه١٣٣١) - (ه٤١٣١) :ةثلاثلا ةرتفلا

 لمحي يملاسلا حبصأف ،هيلع ًاليقث ءبعلا راص يلع نب حلاص هخيش لتقم دعب
 تراطو هتيص عاذ دقو .ىوتفلاو داشرإلا ءاولو فيلأتلاو سيردتلاو ملعلا ءاول :نيءاول

 رفاس ثيح ةروهشملا هتلحر يه هتايح نم ةرتفلا كلت يف مهملا ثدحلا ناكو .هترهش

 نمو ،يكرت نب لصيف ناطلسلا لباقو طقسمب رمو جحلا ةضيرف ءادأل ه٣٢٢٣١ ماعلا يف

 اهيف لباقو ،جحلا ةضيرف ىدأو ءشاهيف رقتساو ةكم ىلإ اهنمو ارحب ةدج ىلإ رفاس ممت
 ءادأ دعبو ‘تالوادمو ‘تارظانم مهنيب تلصحو ،نيملسملا ءاملع نم ءالجأ ءاملع

 )١( ص ثدمحلا ةبيش خيشلل نايعألا ةضهن ١٢٣.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 بهاذملا بتك نم ةريثك بتكب ةكم نم ىتأ دقو نامُع ىلإ اعجار لفق جحلا ةضيرف

 .اهيلع عالطالل ىرخألا ةيمالسإلا

 يربعلا سيمخ نب دجام هخيش نيبو هنيب فالخ ثدح ه٠٣٣١ ةنس ىلاوح ىفو

 ةماع نأل كلذو . حصت ال اهنأ ىري يملاسلا مامإلا ناك .(روبقلا فاتوأ) ةلأسم يف

 ةيصولا نالطبب ىتفأو دجاسملا نورجهيو ةءارقلاب روبقلا نورمعي اوحبصأ نيملسملا

 ىلإ هعجرمف الإو اودجو نإ يصوملا ةثرو ىلإ لاومألا كلت عجرم نأو ،اهساسأ نم
 ةعاسلا مايق ىلإ فقو وه فقولا نأ يربعلا خيشلا ىريو .نيملسملا ةلود زعل لاملا تيب

 رفسلا ىلع يملاسلا مزعف .ةلسارملا قيرط نع كلذ ناكو ،فالخلا ثدحف ،لوزي ال

 ثدحتو لوطيو فالخلا بشني ال يك هرظن ةهجوب هخيش عانقإل (نييربعلا ءارمح) ىلإ
 يفو ©يربعلا دجام خيشلا ةلباقم ىلإ هجوت ه٢٣٣١ ةنس رفص ١٨ موي يفو .ةقرلا
 نم هادرأف ةرجش عذج هعدصف حبص ينب ةيرق اولخد سمشلا بورغ تقو كاذ هقيرط

 هللا همحر مامإلا لاب أدهي ملو ةيرقلا ىلإ ةرشابم لقئو هرهظ ىلع طقسف هتقان قوف
 يملاسلا خيشلا ةئطخت نع يربعلا عجرف ،هرظن ةهجوب هعنقأف يربعلا هخيش ىأر ىتح
 ٢٦ موي يف فونت ةدلب ىلإ فاتكألا ىلع مامإلا لمح مث .كلذل مامإلا خيشلا لاب حاتراف

 ةليل يف هللا ةمحر ىلإ يفوت مث ةليلق ةدم ثكمف ،هسفن ماعلا نم رفص رهش نم
 يف نفدو ،م٤١٩١ ةنس رياني ٢١ قفاوملا ه٢٣٣١ ةنس لوألا عيبر رهش نم سماخلا
 .ةعساو ةمحر هللا همحر اهيف فورعم هربقو .فونت ةدلب

٨ 

 : هخويش

 : مهو ‘لضفلاو ملعلاب اوفرع ءالجأ ءاملع نع ملعلا خيشلا ىقلت

 ةنس دلو ©يملاسلا مامإلا خويش رهشأ نم وهو ،يثراحلا يلع نب حلاص خيشلا _ ١
 .ه ١٣١٤ ماع دهشتسا ه ٥٠

 نم ناكو ‘ه٢٥٦١ ةنس ءارمحلا ةدلبب دلو ،يربعلا سيمخ نب دجام خيشلا _ ٢
 .اماع ٩٤ رمعلا نم هلو ه ١٣٤٦ ةنس يفوتو ] ءالجألا ءاملعلا

 رادم هيلع ناكو “هتقو ىف ءاملعلا رابك نم وهو - يكمللا فيس نب دشار خيشلا _ ٢

 .اماع ٧١ رمعلا نم هلو يفوتو ،ه٢٦٢١ ةنس دلؤ .قاتسرلا يف ايتفلا
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 هللا همحر يملاسلا مامإلاب فيرعتلا يف ديهمت

 دحأ ناك ،قاتسرلا نم مامإلا خياشم دحأ ،يمشاهلا دمحم نب هللا دبع خيشلا

 .قاتسرلاب نيمئاقلا ةاضقلاو ةذباهجلا ءاملعلا

 ءاضقلا رادم هيلع ناك ثذاذفألا ءاملعلا نم ،يفيسلا سيمخ نب دمحم خيشلا

 .ةنس ٩٢ رمعلا نم هلو ه٣٣٣١ ماع يفوتو زه١٤٦١ ماع دلو .ىوزن يف

 .ه٠٢٣١ ماع يفوتو ه٦٤٢٦١ ماع دلو ،يديعسوبلا دوعسم نب دمحم خيشلا

 خيشلا ذيمالت
 مهيلع تماق نيذلا ءالجألا ءاملعلا نم ةكرابم ةلث يملاسلا مامإلا ىلع جرخت

 : مهنمو ؛نيسردملا ادع ةالوو ةاضق نم ةمامإلا

١ 

٢ 

٢٣ 

٨ 

٩ 

 .يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا

 .يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا

 .يكلاملا ليلخ نب رماع خيشلا
 .يمايرلا قيرز نب دمحم نب هللا دبع ديز وبأ خيشلا
 .يصورخلا دشار نب رصان خيشلا

 .يثراحلا يلع نب حلاص نب ىسيع خيشلا

 .يلفونلا شياع نب هللا دبع ريخلا وبأ خيشلا
 .يميلسلا ديبع نب دمح خيشلا

 .يربغألا دمح نب فيس خيشلا

 .يدشارلا دمح نب ديعس خيشلا _ ١٠

 .يدشارلا دمح نب ملاس خيشلا _ ١١

 .يناذيشلا يلع نب رماع خيشلا _ ٢
 .يملاسلا ناخيش نب دمحم خيشلا _ ٣
 .يدشارلا دمح نب ناميلس خيشلا _ ١٤
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 .يدشارلا دومح نب روسق خيشلا ٥_

 .نيفيلخ نب ديمح نب دوعس ديلولا وبأ خيشلا ٦-

 : يملاسلا مامإلا تافلؤم

 لوصألاو كهقنلاو ،ةديقعلا يف فلأ دقف .يملاسلا مامإلا تافلؤم تعؤنت

 : يلي امك يهو ؛ةيبرعلاو

 ،تيب ٣٠٠ ىلع ديزت وحنلا يف ةموظنم ،لمجلاو تادرفملا يف لمألا غولب _ ١
 ةنس اهحقن مث ،ه١٠٣١ ةنس اهفلأ ماشه نبال بارعإلا دعاوق اهيف مظن

 .هه

 ٦ _ غولب حرش ١ يكملل ا فيس نب دشار هخيش نم بلطب هعضو . لمأل .

 يذ ٩ يف هنم ىهتنا ،ةيمورجآلا مظن يف ةيهبلا ةردلا ىلع ةينسلا بهاوملا _ ٢

 .ه ١٣٠٦١ ةنس ةجحلا

 .(عوبطم) ه٠١٣١ ةنس اهبتك ،حوفسملا مدلا ةساجن ىلع ةلدألا يف ةلاسر ۔ ٤

 .(ط وطخم) .ةديقعلا يف يبسارلا ملاس نب دشار نب ديمح ةرظانم _ ٥

 .(عوبطم) شتيب )٢٦( نم نوكتت ةيمال ةديصقو داقتعالا ملع يف دارملا ةياغ _ ٦

 دودح يف اهبتك تيب )٣٢٠٠( ىلع وبرت ةديقعلا ملع يف ةموظنم لوقعلا راونأ _ ٧

 .(عوبطم) ه ٢

 ٨ _ ةنس هحيقنت مت ،لوقعلا راونأ ةموظنمل رصتخم حرش 4 راونألا ةجهب ١٣١٤ه۔

 .(عوبطم)

 .(عوبطم) ه٣١٣١ ةنس هنم غرف ،نانملا ضيف ىلع نايبلا ضور _- ٩

 دودح يف اهفلأ تيب فلأ ىلع وبرت ،هقفلا لوصأ يف ةموظنم لوصألا سمش ٧٠-_
 ۔(عوبطم) 8&كها٣١“٤١ ةنس

 ١١_ ةنس هنم غرف لوصألا سمش ةموظنمل حرش سمشلا ةعلط ١٣١٤ه.

 .ةطوطخم ‘ةديقعلا باوص» مهضعب اهيمسي . ديحوتلا يف ةلاسر _ ٢
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 هللا همحر يملاسلا مامإلاب فيرعتلا يف ديهمت

 لبق هفلأ رضنلا نبال مئاعدلا باتكل حرش .مالسإلا مئاعد حرش ماتلا فرشلا

 .(دوقفم) ه٤١٣١ ةنس

 هخيش ة افو دعب هررح . يلع نب حلاص يلولا انخيش ةريس يف يلجلا قحلا

 .ه ١٣١٤ ةنس روكذملا

 .داهجلا ماكحأ يف ةديصق حرش ،داشرلا ملع ىلإ دادسلا قيرط

 .ه٥١٣١ ةنس هنم غرف { ةعمجلا ةالص ماكحأ يف ةعنقملا ججحلا

 تيب يفلال ا ىلع وبرت هلوطم ةموظنم لاصخلا رصتخم مظنب لامكلا جرادم

 .ه٦١٣١ ةنس اهمظن

 داهتجالا ىعدا نم ضعب ىلع ذر ،ةحضافلا تاقيفلتلا در يف ةحضاولا ةجحلا

 .ه ١٧ ١٣٢ ةنس هنم غرف هنامز لهأ نم

 .(عوبطم) © ١٣١٨ ةنس اهنم عرف © ناسنإلا مزلي اميف نايبصلا نيقلت

 .ه٩١٣١ ةنس اهنم ىهتنا ةلاسر ،نايبصلا حاكن يف نايبلا حاضيإ

 © رابك ءازجأ ةينامث يف ةموظنملل عسوم حرش ،لامكلا جرادم ىلع لامآلا جراعم

 .ه٣٢٣١ ةنس جحلا ىلإ هلاحترا ليبق هنم ىهتنا

 اهأشنأ © يفاوقلاو ضورعلا يملع يف ةطسوتم ةموظنم ،يفاوقلاو ضورعلا حتاف

 .ه ١٢٣٢١ ةنس دودح يف

 .ه١٢٣١ ةنس همتأ © يفاوقلاو ضورعلا حتاف ىلع يفاصلا لهنملا

 ةنس رخاوأ هيف عرش ،يمايرلا ديز يبأ هذيملتل ةلئسأ ىلع ةبوجأ تالكشملا لح

 .ه١ ٣٢١

 ةنس اهنم غرف ،نالعج لمهأ رمأ يف ينالعجلا ديعس نب هللا دبع ىلإ ةلاسر

 .ھه ١٣٢٢

 .(عوبطم) ه٢٢٣١ ةنس اهررح ،ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا

 .(عوبطم) ، جحلا ىلإ هتلحر دعب اهأشنأ ث ةقيرطلا لهج نمل ةقيقحلا فشك

13 _ ١٢٣ 



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 .(عوبطم) ه٦٢٦٣١ ةنس هنم غرف ،عيبرلا مامإلا دنسم حرش ٨_

 ةنس هنم غرف ،عيبرلا دنسمل قيقحت هبش وهو ،حيحصلا عماجلا حيحصت ٩_
 .ه ٢٦

 لهأل اباوج هوحنو سابللا يف هرصع تاروطت ضعب يف ةلاسر ،ناهربلا عطاوس ٠_
 .(طوطخم) ‘ه٨٢٦٣١ ةنس لبق اهبتك ،رابجنز

 .(عوبطم) ه٨٢٣١ ةنس هنم غرف "دوهيلاو ىراصنلا ةفلاخم يف دوهجملا لذب ١-_

 .(عوبطم) ه٨٢٣١ ةنس ةيضابإلا فرعت مل نإ» ةلاسر ىلع تاقيلعت ٣٢

 .(طوطخم) © يليلخلا ققحملل ،ءاربلاو ءالولا يف لوصألا يسرك ىلع تاقيلعت ٣_

 .(طوطخم) ،ايرشبلا ىسيع نب ىسوملا راثآلا نئازخ ىلع تاقيلعت ٤

 .(عوبطم) ،ه٩٢٦٣١ ةنس اهمتأ 3 ماكحألاو نايدألا يملع يف ماظنلا رهوج _ ٥

 .(عوبطم) ه١٣٣١ ةنس هنم غرف ،نامغع خيرات يف نايعألا ةفحت ٦_

 .(طوطخم) ه١٣٣١ ةنس اهررح "نايعألا ةفحت ةمتت ٧-_

 .(طوطخم) ،ءاثرلاو ضاهنتسالاو ةسامحلا يف رعش ناويد ٨

 .(طوطخم) ،اهيلع قلعو اهعمج ،هل ةيرعش تاراتخم ،ميظانملا عومجم ٩-_

 .(عوبطم) ، تادلجم ةعبس يف تعمجج ىواتفلاو ةبوجألا _ ٠

 .(_×طوطخم) ماكحلاو ءاملعلا نم هرصع لهأ عم تابتاكو تالسارم ٤١

 ٩١ ص نم ،نيققحملا ةوخألا ةمدقم ،لامآلا جراعم باتك نم راصتخاب طوطخم
 .اهدعب امو

 . اهدعب امو ٩ ص جراعملا باتكل نيققحملا ةوخالا ةمدقم نم راصتخاب ) ( ١
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 « 1 نمت هوعنم وخ هنوه و هنوه حنمت هنوه هنه نمت تخ نحن حم من سم ذ ت

 لوألا ثحبملا

 ًاعرشو ةغل داهتجالا فيرعت ي

 ةيعرشو ةيوغل : ناتقيقح داهتجالل

 ،قشي هجو ىلع رمأ ليصحت يف ةثداحلا ةردقلا لامعتسا وه :ةغل داهتجالاف

 . ةرذلا لمحف دهتجا :لاقي الو .ةرخصلا لمحف دهتجا :لاقي

 لذبيو عرشب ةثداح مكح لوصح هيقفلا بلطي نأ وه :يعرشلا حالطصالا يفو

 .بلطلا يف هيلع ديزملا هنكمي ال ثيحب هدوهجم كلذب
 يف هتقاط غرفتسا اذإف ؟يوبر ريغ وأ ،يوبر وهأ زرألا مكح ةفرعم بلط :هلاثم

 . مهدنع ًاداهتجا ديدشلا بلطلا كلذ يمس زرألا يف مكحلا اذه سامتلا
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 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 . ) )ةثداحلا وه هيف ُذَهَتجمو . هيقفلا وه دهتجم :: نانكر هل داهتجالا نأ حضتي اذهبو

 نم ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألا كاردإ يف دهجلا غارفتسا :هنأب يولهدلا هفرعو

 ،عامجإلاو ،ةنسلاو ‘باتكلا :ماسقأ ةعبرأ ىلإ اهتايلك ةعجارلا ةيليصفتلا اهتلدأ

 هدهج غرفتسي يذلا وه بهذملا دهتجم نأل ،قلطملا دهتجملل فيرعت اذهو .سايقلاو
 وأ مهقفاوي نأب نيقباسلا ءاملعلا نم لب ةلدألا نم سيل نكل يعرشلا مكحلا كاردإ يف

 .همامإ دعاوق ىلع اروص جرخي وأ مهفلاخي

 يناثلا ثحبملا

 دهتجملا طورش يق

 : لاقف لوصأل ١ سمش يف دهتجملا طورش هللا همحر يملاسلا مامالا ركذ

 طَبضُت اَيشَأ نينكرلا لوأ يف طرتشي يذلاف طرش هيفو
 املمتلا داهتجا جاتحي هيلإ هب املاع نوكي نأ كاذو

 يفكي دق امبسح لوصأ نمو فرص وأ ةغل وحن ملع نم

 ىنغتسي ال هنع نف لكو ىنعمل ١ مهفل ةغ الب نمو

 .ةمألا عامتجاهب ىتأامو ةنسلا مكحبو باتكلابو

 وحنل ١ ىلع يهو ء ادهتجم نوكي ال اهب ققحتي مل نمف دهتجمل ١ طورش هذه

 : ىلاتلا

 بارعالا ةكرح ةفرعمل وحنلاف ،ًافرصو اوحن ةيبرعلا ملعب ًاملم نوكي نأ ۔ ١

 فقوتي يذلا ىناعملا ملعو ©ةملكلا ةينبل فرصلاو ©“تاملكلا رخأب صتخيو

 ةفرعملف نيدلا لوصأ امأ ©هقفلا لوصأو نيدلا لوصأ لوصألاب ًافراع نوكي نأ _ ٢

 . ةلدألا نم ماكحألا طابنتسا ةفرعملف هقفلا لوصأ امأو ث ةلاضلا دئاقعلا

 )١( سمشلا ةعلط ٤١٦/٢ .
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 ب اتكلا ةمدقم

 لئاسملاب ًاملاع نوكي نأ دهتجملا يف اهرفوت بجي يتلا طورشلا نمو
 مدقم وهو ةيعرشلا ةلدألا دحأ عامجإلا نأل ةمألا اهيلع تعمجأ يتلا ةيداهتجالا

 . سايقلا ىلع

 © ريسفتلا نفك ةدعاسملا نونفلا عيمجب ةفرعم هل نوكي نأ داهتجالا طورش نمو

 . هباحصأو ةي يبنلا ةريسبو ‘ ثيداحألا دورو بابسأو ،لوزنلا بابسأو

 6 هخوسنمو هخسانو ٠ ههباشتمو 6 همكحم باتكلاب ًاملاع نوكي نآ طورشلا نمو

 نأو . هماكحأ نم كلذ ريغو ] هنّيبمو هلمجمو ©6هديقمو هقلطمو ز هماعو هصاخو

 . ماكحألا اهنم جرختست يتلا تايآلاب افراع نوكي

 ] اهخوسنمو اهخسانو ] اهماكحأبو ةنسلاب ًاملاع نوكي نأ دهتجملا طورش نمو

 نوكي نأو .ماكحألا نم كلذ ريغو ءاهرتاوتمو اهداحآو ،اهماعو اهصاخو

 ُدَرِي اهلجأل يتلا للعلاب ًافراع ماكحألا اهنم طبنتسي يتلا ثيداحألاب ًافراع

 . ))ثيدحلا

 امو سفنلل ام ةفرعم وهو ،‘سفنلا هقف دهتجملا يف بجت يتلا طورشلا نمو

 نوكي نآ هيف بجيف ،هدودح ىلع فوقولاو شةلي برلا قوقح ةفرعمو اهيلع
 نع هتاداهتجاو هماكحأ يف ردصي الئل ىوهلاو ،ةيبصعلا نع ًاديعب ًاعرو ًايقت

 يهو نودهتجملا ةمئألا اهب رهتشا يتلا يه ةصيصخلا هذهو .ىوهو ةيبصع

 ايو بتكنا وُمِلَمن رشك اكي َسنَبَر انك نكنلو » :ىلاعت هلوق يف ةينابرلا ةفص
 .(")هئتوشزدَت رشن

 ملع ،ملعلا نم عاونأ ةسمخ عمج نم دهتجملاو» :هللا همحر يوغبلا مامالا لاق

 مهعامجإ نم فلسلا ءاملع ليواقأو ثِةيَي هللا لوسر ةنس ملعو .لقي هللا باتك

 ةنسلاو باتكلا نم مكحلا طابنتسا قيرط وهو ء سايقلا ملعو ©ةغللا ملعو ئ مهفالتخاو

 لامآلا جراعمو ٣ _ ٤ ص يولهدلل ديجلا دقعو اهدعب امو ٢/ ٤١٨ سمشلا ةعلط يف طورشلا هذه رظنأ )١(
 ١/ ٧٢.

 . ٩ ٧ : ةيآلا ٤ نارمع لآ ةروس 9
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ملع نم ملعي نأ بجيف ،عامجإ وأ ،ةنس وأ ،باتك صن يف احيرص هدجي مل اذإ
 مكحملاو "ماعلاو صاخلاو لصفملاو لمجملاو ،خوسنملاو خسانلا باتكلا

 هذه ةنسلا نم فرعيو ،بوجولاو ‘بدنلاو ،ةحابالاو ،ميرحتلاو ةهاركلاو ،هباشتملاو

 ةنسلا بيترت فرعيو لسرملاو ،دنسملاو فيعضلاو ،حيحصلا اهنم فرعيو ،ءايشألا

 وأ ،باتك يف ىتأ ام ةغللا نم فرعي نأو . . . ةنسلا ىلع باتكلا بيترتو باتكلا ىلع

 . برعلا تاغل عيمجب ةطاحالا نود ماكحألا رومأ نم ةي هلوسر ةنس

 ًازرتحم عرولاب ًاعردم عدبلاو . ءاوهألل اناجم ناكو مولعلا هذه عمج اذإو» :لاق

 ىوتفلاو داهتجالاو ءاضقلا دلقتي نأ هل زاج رئاغصلا ىلع رصم ريغ كرئابكلا نع

 .(×ثداوحلا نم هل نعي اميف ديلقتلا طئارشلا هذه عمجي مل نم ىلع بجيو

 : طورشلا هذه نم يملاسلا مامإلا عقوم

 دق هللا همحر مامإلا نأ دجن يملاسلا مامإلا ىلع طورشلا هذه ليزنت اندرأ اذإ

 لالدتسالا نم رثكأ دقف ،ىلاعت هللا باتك ىلع اريثك لَّوع دقف . ريبك دح ىلإ اهب فصتا
 نيعبرأو ًاعستو ةئامعبس هباتك يف اهب لدتسا يتلا تايآلا ددع غلب ثيح ميركلا نآرقلاب

 ىلع ددعلا دازيف عضوم نم رثكأ يف اهب داهشتسالا رركت يتلا تايآلا انبسح اذإو ،ةيآ

 اقالطإو . اصوصخو امومعو ٦ ًاموهفمو ًاقوطنم اهب لدتسا ةيآ نيعبسو سمخو ةئامعبس

 . ريبخلا فرصت اهتالالد يف فرصتو ،ًاليصفتو ًالامجإو كًادييقتو
 اهب لدتسا يتلا ثيداحألا تداز ىتح اهب لالدتسالا نم رثكأ دقف ةنسلا نم امأ

 نتملا ثيح نم اهتشقانمو اههيجوت نسحأ دقو ‘ثيدح فالآ ةعبرأ ىلع هللا همحر

 نم رثكأدقو ثريبخلا فراعلا ربس اهللع ربسو ،اهدانسإ لاجر ىلع ملكتو ،دنسلاو
 هنأش تفعض نم اهضعب ولخي الو ،ديناسملاو حيحصلا يف اهرثكأو داقنلا لاوقأ دشح

 يتلا لئاضفقلا باب يف اهنم فيعضلاب لدتسي ام رثكأو ©ءاهقفلا عيمج نأش كلذ يف

 . فيعضلا ةياور هيف رفتغت

 ٢٣ _ ٤. ص يولهالل ديجلا دقع باتك نع القن ) ( ١
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 ب اتكلا ةمدقم

 ضعب بوصو ةيعورفلا لئاسملا طيحم يف اريثك هيلع لّوع دقف عامجإلا امأ
 يف عامجإلاب هذخأ ىلع ةلثمألا ضعب تركذ دقو .رخآلا ضعبلا دقتناو ،تاعامجاإلا

 . يملاسلا تاداهتجا نع يتسارد

 ،اهنم حيحصلا سايقلا عاونأ ركذف لامآلا جراعم يف هنم رثكأ دقف سايقلا امأ

 .اهيف فلتخملاو ؤ دسافلاو

 دقو .ةمكحلا ىلع ملكتو ،اهحداوقو ،اهطورشو ثةلعلا كلاسم ىلع ملكتو

 . باتكلا اذه يف كلذ ىلع ةلثمألا نم ترثكأ

 حالصتسالاو ،ناسحتسالاك ىرخألا ةيلامجإلا ةلدألا عيمج لوانت دقف اذكهو
 فرعلاو ©يباحصلا لوقو ،ءارقتسالاو ،انلبق نم عرشو ،عئارذلا دسو ‘باحصتسالاو

 هب حضتي امب باتكلا اذه يف كلذل تلثم دقو .ةلدألا هذه ىلع ريثكلا عرف دقو

 .دوصقملا

 ©ديقملاو قلطملاو ،©صاخلاو ماعلا نم ،هقفلا لوصأ دعاوق ىلع ريثكلا عرف امك

 تالالدلا ىلع ملكتو ،حيجرتلاو ضراعتلاو ،خوسنملاو خسانلاو ،نّيبملاو لمجملاو

 3 هباشتملاو مكحملاو ،زاجملاو ةقيقحلاو ،امهب لمعلا طورشو موهفملاو قوطنملا

 هباتك نم لئاسمب هل لتمو كلذ ىلع تملكت دقو .كلذ ريغ ىلإ رسفملاو ،صنلاو
 . كلذ لكب تيفو دق يننأ زيزعلا ئراقلا ىري فوسو .لامآلا جراعم» ميقلا

 ©دحأ ىلع ىفخت ال ةعارب يملاسلا اهيف عرب دقف ةدعاسملا ىرخألا نونفلا امأ

 ةحضاو ًاثاحبأ كلذل تدقع دقو .قورفلا نفو ،ريسفتلا نفو ةغللا نف يف عرب دقف

 هذهب هئافوبو يملاسلا ةمامإب دهشت ةنيب ةحضاو ةلثمأب كلذ ىلإ اهيف ترشأ ،ملاعملا

 .ةصوقنم ريغ ةلماك طورشلا

 ىقتلاب فصتا سفن هيقف ناك يملاسلا مامإلاف ،©سفنلا هقفب قلعتي ام امأ

 فصتاو ثةريثك تابسانم ىيف هظعوو هدهز يف ايلج كلذ حضتا دقو ٠ عرولاو

 فاصنإلا هلمح دقو ،ةيشخلاو عرولاب عردت ينابر ملاع وهف ،هيفلاخم عم فاصنإلاب
 هدئار قحلا نأل هباحصأ ضعب ىلع درلاو هيفلاخم ءارآ نم ريثك حيحصت ىلإ ةيشخلاو
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 نم ةلثمألاب اهتنيز ثحابم يملاسلا دنع سفنلا هقفل تدقع دقو .عابتالاب قحأ وهف

 . كرابملا هباتك

 ماق دق هللا همحر يملاسلا مامإلا نأ تبثي طمن ىلع باتكلا اذه فيلأتب تمق دقو

 يف نويلوصألا اهيلع صن يتلاو» سمشلا ةعلط» هباتك يف اهركذ يتلا داهتجالا طورشب

 دق طورشلا هذه ميركلا ئراقلا ىري فوسلو .ءيشب اهنم لخي ملو ،داهتجالا باب

 يف الو لوقنملا يف ال هقح سخبي مل ًاذف امامإ همامأ دجي فوسلو .هيف اهعيمج تققحت

 ضرعلاب ماق دقف .نيدهتجملا ةمئألا فرصت ةلدألا يف فرصت دقو ،لوقعملا

 تنيب دقو ،ريبخلا حيجرت حجرو ،ةذباهجلا ةشقانم شقانو 3 ةلدألا هيجوتو لالدتسالاو

 .. ةلثمألاو جذامنلاب كلذ لك

 ثلاثلا ثحبملا

 نيدهتجملا عاونأ ي

 ىلع هطورش ىلإو هيلإ ةراشإلا تقبس يذلا قلطملا دهتجملا نأ ءاملعلا ركذ

 : لاصخ ثالثب هريغ نع زاتمي لقتسملاف .بستنمو ،لقتسم :نيمسق

 . هتادهتجم ءانب اهيلع يتلا لوصألاب فرصتلا :اهادحإ

 باوجلاب قبس يتلا ماكحألا ةفرعمل راثآلاو “ ثيداحألاو ،تايآلا عبتت :اهيناثو

 .اهنم حوجرملا نم حجارلا نايبو ،ضعب ىلع ةضراعتملا ةلدألا ضعب رايتخاو ،اهيف

 . ةلدألا كلت نم ًاذخأ اهيف باوجلاب قبسي مل يتلا لئاسملا يف مالكلا : ةثلاثلاو

 ١ دهتحمل ١ بستنمل :

 هيبنتلاو ةلدألا عبتت يف اريثك همالكب ناعتساو هخيش لوصأ ملس نم بستنملاو
 لئاسملا طابنتسا ىلع رداق ،اهتلدأ لبق نم ماكحألاب نقيتسم كلذ عم وهو ،ذخاملل

 ةفرعم عم نكل همامإل دلقم وهو بهذملا دهتجمب اذه ىمسيو ،رثك وأ كلذ هنم لق اهنم
 . همامإ اهل ضرعتي مل لئاسم هلوصأ ىلع جرخو ،ذخاأملاو ليلدلا
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 ب اتكلا ةمدقم

 ىلع لوق حيجرت نم نكمتملا ،همامإ بهذم يف رحبتملا وهو ايتفلا دهتجم هنودو
 . ١) )رخآ ىلع باحصأل ١ هوجو نم هجوو © لوق

 عبارلا ثحبملا

 يملاسلا مامإلا فينصت

 اهركذ ىتلا طباوضلا ءوض ىلع هفينصت نكمي هللا همحر ىملاسلا مامالاو

 . نيعونلا نيب عمج هنأب نويلوصألا
 عضوو لوصألا لضأ ثيح هتاداهتجا اهيلع ىنب يتلا لوصألا يف فرصت دقف

 . ةيلج ةحضاو ةروصب ًادساف هاري ام ًافيزمو احيحص هاري ام ًاححصم طباوضلاو دعاوقلا

 ًالدتسم اهلايح هيأر نيبو اهيف باوجلاب قبس يتلا عورفلاو لئاسملا عبتت هنأ امك
 عمجو ةرات حجرو ةلدألا شقانو .نيماتلا هبش ءارقتسالاو عبتتلا عم ثيداحألاو تايآلاب

 . هفعض هجو انيبم فيعضلا ىلع هبنو ،ىرخأ ةرات اهنم ضراعتملا نيب

 كرت مكو» كلذ لثم يف ربعي ناكو ،اهيلإ قبسي مل لئاسم ىلع ملكت هنأ امك

 .اهيف باوجلا يف قبسي مل يتلا لئاسملا يف الإ حصت ال ةرابعلا هذهو)اا فلخلل فلسلا

 يولهدلا مامإلا اهيلع صن امك قلطملا دهتجملا لاصخ يه ثالثلا لاصخلا هذه

 . هللا همحر

 لدتساو ئ مهليواقأ نيب حجرو ئ هباحصأ دعاوق ىلع راس لق هللا همحر هنأ امك

 ماكحألا ذخآم فرعو .اهيف اوملكتي مل لئاسم مهدعاوق ىلع جرخو ءاهنم ريثكلل

 . بهذملا دهتجم تافص هذهو ] ةيلامجالاو . ةيليصفتلا اهتلدأو

 “٥ بهذملا دهتجم نيبو قلطملا دهتجملا لاصخ نيب هللا همحر عمج دقف

 نوكي نأل كلذ هلمأ دقو بصعت ريغ نم نكل يضابالا هقفلا يف دهتجم يملاسلاف
 دهشي باتكلاو ، نيخسارلا ةمئألاو نيدهتجملا تاقفص هل تعمتجا القتسم ادهتجم

 . قيفوتلا هللابو . لوقأ ام ةحصب

 )١( ص يولهدلل ديجلا دقع رظنا ٤ _ ٥ ىلوأ ةعبط .
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 هزن نع هنع هنع يعو عي يعن ينعنهنعپ عونعن پ نيعنو ينعنو نيع يعاو يع يعم انه

 رتاوتلاب انيلإ لوقنملا لي يبنلا بلق ىلع لزنملا هللا مالك وه» :ميركلا نآرقلا

 .اهنم فرح رغصأب زجعمل ا هتوالتب دّيعتمل ١

 : لاق ثيح لوصألا سمش حرش يف يملاسلا مامإلا هفرع وحنلا اذه ىلعو

 القنهنعوانيبن ىلع الزنممظنوهف باتكلاامأ

 هل اوحأ ىف هادان نم زاجعإ هل ازنإ يف ناكو ارتاوت

 ةاروتلاك هريغ ىلع ةلزنملا بتكلا ادمحم انيبن ىلع لزنملا ( هلوقب جرخ دقف

 . ليجنإلاو

 ةذاشلا ةءارقلاك ًاداحآ هنع لقن امو ةوالتلا خوسنم «ًرتاوت هنع لوقنملاب» جرخو
 . نآرقلا مكح هل ىطعي الو نآرقب سيل هنإف

 .ًارتاوتم اهلقن ضرف ىلع ةينابرلا ثيداحألا ازاجعإلا» ديقب جرخو
 ةيسدقلا ثيداحأل ا امأ ى ةزجعم تسيل اهنإف ةمجرتلا هب جرخي نآ نسحأل او : تلق
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 يمل اسل ١ م ام ال ا تاد اهتج ١

 هوجو ضعب اهيف ناكو رتاوتلاب انيلإ تلقن ول اهنأل اهتوالتب دبعتلا ديقب اهجارخإ نكميف
 . اهئراق رجؤي الو ةالصلا اهيف حصي الف ،اهتوالتب ةدبعتم تسيل اهنأ الإ ،زاجعإلا

 صقانلاو ،هنم سيل ام هيف دئازلاف رتاوتم لقن نآرقلا نأ هللا همحر يملاسلا ىريو

 ةدايزلا نم ظوفحم نآرقلاو ،هب يي يبنلا ءاج ام بيذكت هنمضتل رفاك هنم وه ام هنم

 هظفحب دارملاو 0( ل انر ركلا اَنَيَت نت انرؤ» :ىلاعت لاق ،ناصقنلاو

 . نايسنلاب تيوفتلا نم هظفح :امهدحأ :نارمأ

 ريغ نآرقلا نأل دوصقم ريغ لوألا ىنعملاو ‘ناصقنلاو هيف ةدايزلا نم :امهيناثو

 . )٢( زاغلا ىنعملا ةدارإ نيعتف ئ ةرورض هنع ظوفحم

 كلذلو :لاق ،رفاكب سيلف هصقن وأ ءىش ةدايز ىف ةيوق ةهبش هيدل ناك نم امأ

 نوكت نأ ةيفنحلا تركنأ ثيح ىرخألا ةيعفاشلاو ،ةيفنحلا نم ةفئاط لك رفكت مل
 رشعم ان لنحع قحل او : ل اق مث ةيعف اشل ١ كلذ تبثأو نآرقل ١ نم ةروس لك نم ةيآ ةلمسبل ١

 رتاوتلاب ةلوقنملا تايآلا ةلمج نم اهنأل اهلوأ يف تبتك ةروس لك نم ةيآ اهنأ ةيضابإلا
 .")فحاصملا ىف ةبوتكملا

 دحاولا ربخ مكح ةذاشلا ةءارقلا ءاطعإ نم روهمجلا هاري ام ىري هللا همحر ناكو
 مكح رتاوتملا ريغل ىطعي نأ مزلتسي ال تاءارقلا نم ذاشلاب انلمع زاوجو» :لوقي ثيح

 نع يورم امهنم الك نأل داحآلا ربخ ةلزنم نآرقلا نم ذاشلا لزنن امنإ اننأل رتاوتملا
 مكح هل ىطعي نأ مزلي الو لمعلا اندنع بجوي دحاولا ربخ نأ امكف كي يبنلا

 . (‘)تاءارقلا نم ذاشلا كلذكف ثرتاوتملا

 هيلإ بهذ امو ،‘بجاحلا نباو ٠ ىلماحملاو . يعفاشلاو © كلام كلذ يف فلاخو

 ٩. :ةيآلا رجحلا ةروس )١(

 . ٢/ ٥٧٢ فاشكلا يف يرشخمزلاو ٤/ ٣٧٢٠٩ ليزنتلا ملاعم يف يوغبلا لوق اذهو )٦٢(

 )٣( يملاسلا رونلل سمشلا ةعلط ١٠٦/١ .

 )٤( .قباسلا ردصملا
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 ©يباحص وهو لقانلا بيذكت مزل الإو مكحت امهنيب ةقرفتلا نأل حجرأ يملاسلا مامإلا

 . يباحصلا بيذكتب لئاق الو

 غلب ثيح ميركلا نآرقلا تايآب لالدتسالا نم هللا همحر يملاسلا مامإلا رثكأ دقو

 . ةيآ نوعبسو ةعبرأو ةئامعبس ميركلا نآرقلا تايآ نم هب دهشتسا ام ددع

 . اصوصخو امومعو ئ ًاحيولتو ئ ًاحيرصت ئ ًاموهفمو ئ ًاقوطنم اهب لدتسا دقو

 كلذ حضوأ فوسو .لامجلاو ةعورلا ةياغ يف اهب هلالدتسا ءاجف ًادييقتو ًاقالطإو

 . لالدتسالا يف هجهنم ىلع مالكلا دنع ةلثمألاب

27 _ ٢٧ 





 2٣ ,هرمث رمي .. .رير رث .رتير .ي يه يه يم 2
 ؤ ٢ , . . ,ج ,ذ ,ع ,ج .ج ,ج .ك ,ج .ج ,ج ,ع ,ك ,ج ؛ج ,ج , . .ج ٤ .ج.

      

 : ح _صحححح: , :7
: | + 

 ٣ . ١ < ٢ و
 .اه .

 | 7 : ٩ . 1
 ٩ ` اب

 % ٠ | ,ه .
 ا...

 ٩ : .4 ح 0 ىناثلا لصفلا 192 % +. 7 , 4 . `
 % ء 1 : ك .4 ٣:

 ٢ 2 { هنسلا : ه 7
 ٩ ج` ام ٢ _ َپ ح

 4٩ : :ه زه
/ 197 

 `.ا 3

 %+:اا هج ٩ : آ .
 ٩ : ! ط ..

 71 ,`. --- ___ =- تتح ےعصسعک=۔ج۔=_ : ض

 7 بهرخنپ خاو رعرپرح يع نمح ينع يع ع نع نع عن نعن رع رغ ْ . : ياب » ينع ع پن و :يفاف © ه ' ' ا ' ار ا ا ا ا ال ار الا اا " ا ا ارن اا "اي ا ارا اري اذك اه و

 : يحولا عاونأو ةنسلا ىنعم نايب يف ديهمت

 ©ةداعلاو ةقيرطلا :ةغللا يف ةنسلا نأ ملعا» :هلوقب ةنسلا يملاسلا مامإلا فرع

 ام :نييلوصألاو نيثدحملا حالطصا يفو .ةلفانلا تادابعلا يه :ءاهقفلا حالطصا يفو

 .( )ريرقت وأ ،لعف وأ ،لوق نم ةي يبنلا نع ردص

 لوألا ثحبملا

 يحولا عاونأ يق

 ىلإ يحولا مسقف ،ولتم ريغ هللا نم ًايحو اهرابتعاب ةنسلا نع يملاسلا ملكتو

 : عاونأ ةسمخ رهاظلا لعجف نطابو رهاظ

 . يحولا تالاح دشأ يهو سرجلا ةلصلص لثم يف كّملا هيتأي نأ - ١

 )١( سمشلا ةعلط ٢/ ٥.
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 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 ٢ - هملكيف لجرلا ةروص ىف هيتأي نأ .

 ٣ _ يف ثقن سدقلا حرر نإ» : الع لاق امك ًاثفن مالكلا هعور يف ثفني نأ

 ؛يعور (

 ٤! ىلاعت هلوقب دارملا وهو كلملا ةطساو ريغب ىنعملا كلذ ىلاعت هللا همهلي نأ ۔ :

 لسرب زأ باح يآو نم زأ» اماهلإ يأ هابر الي هت هتيكب نآ رتل اك امول
 هنذإب جوج الور مَايتآ٬ه)"'.

 ةروسب يحولا ةيفيكلا هذه نمو هب هللا هرمأي امب مونلا يف كلملا هيتأي نأ -
 (٣) ث وكلا

 . رب

 عونلا اذهو صنلا مكح يف لمأتلاو داهتجالاب لاني ام وهف نطابلا يحولا امأو

 ضعبلا هزوجو ةلزتعملا ضعبو ةرعاشألا هعنمو فسوي وبأو ‘دمحأو يعفاشلا هزاجأ

 ةلامع : ىلاعت هلوقل هعوقو راتخملاو :)ردبلا لاق نيدلا ماكحأ نود بورحلا يف
 .٨0ث)4 رهَل ت مل كلنع

 ردب ىرسأ يف هنم داهتجالا عوقول قحلا وه هللا همحر ردبلا هحجر امو : تلق
 ىلع ي ال الع هنألو زاوجلا ةلدأ ىوقأ نم عوقولاو ئ فورعم وه امم كلذ ريغو

 . أطخلا

 )١( ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرخأ ٢٢/١٠ يلهابلا ةمامأ يبأ ثيدح نم .

 )٢( :ةيالا آىروشلا ةروس ٥١.

 )٣( سمشلا ةعلط ٨/٢.

 )٤( ص فاصنالاو لدعلا رصتخم حرش ٤٥١٣ رارسألا فشك ٢/ ٢٠٥ عمللا حرشو ٢/ ١٠٩١ .

 )٥( :ةيالا ،ةبوتلا ةروس ٤٣ .
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 يناثلا ثحبملا

 ةيثيدحلا دئاوفلا ق

 لامآلا جراعم يق يملاسلا مامإلا دنع

 ةقثلا ةدايز :لوألا بلطملا ٥

 ةيهقف ظافلأ ةدايز» :ثيدحلا مولع ةفرعم يف مكاحلا لاق امك ةقثلا ةدايزب دارملاو

 . )دحاو وار ةدايزلاب درفني ثيداحأ ىف

 ةيقب نع ثيدحلا يف يوارلا درفت» "ثيدحلا مولع راصتخا يف ريثك نبا لاقو

 .امهل خيش نع ةاورلا

 نم تاقثلا ضعب اهتدايزب درفني ام اهنأب يعاقب يلع روتكدلا لضافلا خألا اهفرعو

 نم مهريغ نود نيعم صنب فرع ثيدح ىلع ةيهقف ظافلأ نم مهدعب نمف نيعباتلا
 . (٢)ةاورلا

 : نتملا يف ةدايزلا مكح

 مهليواقأ تددعتو اريبك افالتخا نتملا يف تاقثلا نم ةدايزلا يف ءاملعلا فلتخا

 عضوم يف اهلبقي نم مهنمو ءاهلبقي ال نم مهنمو - ًاقلطم ةدايزلا لبقي نم مهنمف .اهيف

 . عضوم نود

 نبا لاق .يوونلا مهنم نيثدحملا ضعبو ،مزح نبا بهذم وه لوألا بهذملاف
 هكراش وأ اهب درفنا ءاوسف هريغ ىور ام ىلع ةدايز لدعلا ىور اذإ» :هللا همحر مزح

 لدعلا دارفناو . . .ضرف ةدايزلا كلتب ذخألاف ،هقوف وأ 5هنود وأ ،هلثم هريغ اهيف

 .اقرف الو هلك ثيدحلاب هدارفناك ةظفللاب

 )١) ص١٣٠ .

 (٢) ص ثيثحلا ثعابلا عم عوبطملا ثيدحلا مولع راصتخا ٥٨ .

 )٣( ص ثيدحلا مولع يف داهتجالا ٤٤٥ .
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 : ثيدحلا باحصأو .ءاهقفلا نم روهمجلا لاق ")ةياورلا ملع يف ةيافكلا يفو

 قلعتي ال وأ يعرش مكح اهب قلعتي ةدايز نيب اوقرفي ملو ثاهب درفنا اذإ ةلوبقم ةقثلا ةدايز
 .مكح اهب

 ةقثلا ةدايزب لوقلا ءاملعلا نم عمج نع رهتشا" :")ركفلا ةبخن حرش يف لاقو
 . اليصفت ريغ نم اقلطم

 ةدايز لوبق يف نييلوصألاو نيثدحملا روهمجل نوقفاوم ةيضابإلا ةداسلا نأ رهظيو

 نب دمحمو ،")هعماج ىف ةكرب نب دمحم ةمالعلا كلذ ىلع صن ثرابخألا يف ةقثلا
 . ىلاعت هللا مهمحر يملاسلا مامإلاو ،عرشلا نايب يف ميهاربإ

 يف انباحصأ فلتخاو» :رطفلا ةقدص نع همالك ضرعم يف ةكرب نبا مامإلا لاق

 بجي ال : نورخآ لاقو . جوزلا ىلع بجت : مهضعب لاقف ةجوزلا لبق نم رطفلا ةقدص

 ضرف نأ يأرلا اذه ةجحو ءااهنويد نم رطفلا ةقدصو اهنويد نم ءيش ةجوزلا ىلع

 . اهجيوزتب اهنع لقتني ال ضرفلاف اهيلع ناك ةقدصلا

 رحلاو ريبكلاو ريغصلا ىلع رطفلا ةقدص ضرف ةلي يبنلا نأ يناثلا لوقلا ةجحو

 . نيملسملا نم ىثنألاو ركذلاو ،دبعلاو

 ،ةأرملا تلخدف «نونومت نمم» :لاق ةلي يبنلا نأ رفعج نب دمحم قيرط نمو

 .(ُ)بجوأ اهب ذخألاو ةلوبقم رابخألا يف ةدايزلاو ،لوألا ىلع دئاز ربخلا اذهو

 لبإلا نم لماوعلا ةقدص نع هثيدح ضرعم يف لاق دقف ميهاربإ نبا ةمالعلا امأو

 لك غلب اذإ كلذ عيمج يف ةاكزلا مهضعب لاقف منغلا نم تويبلا يف ينتقا امو» :رقبلاو

 نم سمخ يفو ،ةاش ةاش نيعبرأ لك يف» :يي يبنلا لوق مومعب ًاباصن اهنم سنج
 منغلا ةمئاس يف» : ٍيَي يبنلا لوقل لماوعلا يف ةاكزلا مهضعب بجوي ملو ،اةاش لبإلا

 ٦٤ _ ٤٦٥. ص )١)

 )٦٢( ص ٤٧ و٥٠.

 (٣) ةكرب نبال عماجلا باتك ٢/ ٣٢ عرشلا نايبو ٢١ ١٦٥.

 )٤) ةكرب نبال عماجلا باتك ٢/ ٣٢ عرشلا نايبو ٢١/ ١٦٥٠.
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 يف سيل» ةياورلا ةحص بجوي اذهو «ةاكز اهنم سممحح يف لبإلا ةمئاس يفو .ةاكز

 . باتقألا اهرهظ ىلع يتلا ةبوتقلاو ،اةقدص ةراجلا لبإلا ىف الو .ةقدص ةبوتقلا

 يف ةاكزلا طقسي ةمئاسلا ركذ نأ ملعأ هللاو يدنعو» :لاق ى اهتمزأ رجت يتلا ةراجلاو

 يوارلا هيف ظفح نيربخلا دحأو ،رخآلا نع نايب هيف نيربخلا دحأ نأل ،ةمئاسلا ريغ

 رخآلا يف سيل ىنعم اهيف نأل ةدايزلا طاقسإ بحن الو رخآلا اهظفحي مل ةظفل ةدايز

 . '«اذه وحن رابخألا رئاس يف لمعن اذكهو

 هللا همحر لاق ،رابخأآلا يف ةقثلا ةدايز لوبق ىلع صن دقف يملاسلا مامإلا امأو

 ةعادو يبأ نب ب بلطملا نعو» :نفدلا دعب ربقلا ىلع عضوي امع هثيدح ضرعم يف

 هيتأي نأ الجر وي يبنلا رمأف نفدف هتزانجب جرخأ نوعظم نب نامثع تام امل :لاق

 : (ريثك) لاق هيعارذ نع رسحو يي هللا لوسر اهيلإ ماقف ،اهلمح عطتسي ملف رجحب

 نيح هيعارذ ضايب ىلإ رظنأ ينأك هللا : لوسر نع ينربخي يذلا لاق : بلطملا لاق

 تام نم نفدأو يخأ ربق اهب 8 :لاقو هسأر دنع اهعضوف اهلمح مث امهنع رسح
 .٨)«ىلهأ نم

 دنع رجحو هسأر دنع رجح عضوي نأ نيف نيرجح هربق ىلع عضو هنإ :ليقو
 . هيلجر

 . ررقت امك دحاو رجح نامثع ثيدح يف ظوفحملا نأب دزو

 فيكف ددعتم وأ دحاو رجحلا نأ ىلع روكذملا ثيدحلا ىف ةلالد ال هنأب بيجأو

 توبث ليبس ىلع ضراعتلا دنع ةررقملا ةدعاقلا نأ عم ددعتلا تبثأ نم ىلع درلل حلصي
 مل نم ىلع ةجح ظفح نمو ،يفانلا ىلع مدقم تبثملا نأو ةلوبقم ةقثلا ةدايز نأ دحاولا
 .)ظفحي

 بهذمل نيقفاوم ًاقلطم ةقثلا ةدايز لوبق ىلع ةثالثلا ةمئألا صن دقف اذكهو
 . اهلامهإ نم ىلوأ ةدايزلا لامعإ نأل قحلا وهو نيثدحملاو ، نييلوصألا روهمج

 )١( عرشلا نايب ١٠٩/١٨.

 )٢( مقر ربق يف ىتوملا عمج باب هظفلب بلطملا نع دوواد وبأ هاور ٣٢٠٦.

 )٣( لامالا جراعم ٤/ ١٩٨ و١٩٩.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 يفنلا ةياور ىلع تابثإلا ةياور ميدقت يق :يناثلا بلطملا ©

 نم ربخلا اذه دري مث ارمأ تبثي يي يبنلا نع زبخ َدرَي نأ تابثإلا ةياورب دارملاو

 . ةدايزلا هذه ىفني رخآ قيرط

 ناصن درو اذإف ىفنلا ىلع ةمدقم ةدايزلا نأ نييلوصألا روهمج هيلإ بهذ يذلاف

 : ءارآ ةعبرأ عماوجلا عمج يف ىكح دقف ،رخآلا هافنو امكح امهدحأ تبثأف

 ًاسيسأت نوكيف ملع ةدايز ىلع هلامتشال اقلطم يفانلا ىلع مدقم تبثملا نأ :لوألا

 .ديكوتلا نم ريخ وهو

 . مدعلا ءايشألا يف لصألاو لصألاب دضعم هنآل مدقم يفانلا نأ :يناثلا

 . حجرملا يف امهئاوتسال اقلطم نيليلدلا ءاوتسا :ثلاثلا

 امأو ©قاتعلاو ،قالطلا ادع اميف تبثملا حيجرت ىنعم ىلع ليصفتلا :عبارلا
 ةقفاومب ًادضعم ىفانلا نوكيف امهمدع لصألا نأل تبثملا ىلع يفانلا مدقيف امهيف

 © يفنلا ىلع تابثإلا مدق ًايلصأ يفنلا ناك نإ :يودزبلا مالسإلا رخف لاقو . () لصألا

 .()يفانلا اهيلع علطي مل ملع ةدايز ىلع لمتشي تبثملا نأل

 يفو ،يفنلا ىلع ةدايزلا ميدقت يف نييلوصألا روهمجل نوقفاوم ةيضابإلا ءاهقفو

 نيرجح عضو ةياور هميدقت يف لصألا اذه اررقم هللا همحر يملاسلا مامإلا لوقي كلذ

 نآ ضراعتلا دنع ةررقملا ةدعاقلا نإ» : دحاو رجح عضو ةياور ىلع هل ًاميلعت ربقلا ىلع

 مل نم ىلع ةجح ظفح نمو ثيفانلا ىلع مدقم َتبثَملا نأو ةلوبقم ةقثلا ةدايز
 َ «٢(٠ ظن ,

 انل ةجحلاو)» : هيلع ةالصلاو ديهشلا لسغ ىلع همالك دنع رخآ عضوم يف لاقو

 ص هالوم ىلإ ريقفلا دبعلل !لوصألا يف اهرثأو هلامهإ نم ىلوأ مالكلا لامعإ» ةيلكلا ةدعاقلا باتك رظنا ) ( ١

 .توريب - ةيعماجلا ةسسؤملا ،ىلوأ ةعبط ٤٨

 .حيبص ةعبطم ١٠٩/٢ حيضوتلا ىلع حيولتلاو ٢٠٠/٢، تربللا ملسم رظنا )٢(
 ١٩٩/٤. لامآلا جراعم )٣(
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوالا بابلا

 ةعبس عضيف مهيلع يلصي لعجف ىلتقلاب دحأ موي رمأ يي هنأ ىوري ام مهيلع ةالصلا يف

 ربكيف ةعبسب وعدي مث ،ةزمح كرتيو نوعفري مث ،تاريبكت عبس مهيلع ربكيف ةزمحو

 .(همهنم غرف ىتح تاريبكت عبس مهيلع
 ىلع هتالص دحأ لهأ ىلع ىلصف ًاموي جرخ ةلي يبنلا نأ رماع نب ةبقع نعو

 .("تيملا

 يف مهنفدب رمأ يبنلا نأ دحأ ىلتق يف هللا دبع نب رباج ثيدحب فلاخملا جتحاو

 .مهيلع لصي ملو اولّسغي ملو مهئامد
 .")هب لمعلا بجيف رخأتم ةبقع ثيدحو ،ىلوأ تابثإلا ةياور انلق

 ثيدحلا ظافلا طبضب هتيانع :ثلاثلا بلطملا ©

 نم رثكأ مسرلا لمتحا اذإ لكشلاب ظفللا طبض :ثيدحلا ظفل طبضب دارملاو

 ىنعملا دسفيو ثيدحلا مهف ءاسي ال ىتح نيخسارلا ءاملعلا بأد وهو ،©ىنعم

 .اهنع ذشي ملو ةدعاقلا هذه ىلع هباتك يف ةمحرلا هيلع يملاسلا جرد دقو . فيحصتلاب

 6 ئض وتملل ليدنملاب حسملا مكح ىلع همالك دنع هلعف ام كلذ ىلع ةلثمألا نمو

 هنأ يور امل ليدنملاب ءاضعألا حسمب سأب ال :ةيكلاملا ضعب لاقو» :هللا همحر لاق

 . هثئوضو راثأو هبوث فرطب ههجو حسمي أضوت اذإ ناك مالسلا هيلع

 انتثدح :لاق سابع نبا ثيدح نم ىراخبلا هاور ام هيركتلاب لاق نم ةجحو

 لام مث هجرف لسغ مث اهلسغف هراسي ىلع هنيميب غرفأف السغ يبنلل تببص :تلاق ةنوميم
 ههجو لسغ مث ©قشنتساو ضمضم مث اهلسغ مث بارتلاب اهحسمف ضرألا ىلع هديب
 .)اهب ضقني ملف ليدنملاب َيِتأ مث هيمدق لسغو ىحنت مث هسأر ىلع ضافأو

 مقرب ءادهشلا ىلع ةالصلا باب ،زئانجلا باتك ،هانعمب سابع نبا نع راثآلا يناعم حرش يواحطلا هاور )١(
 ٣٥٢٩. مقرب هلثم ريبكلا يف يناربطلاو ٦

 )٢( مقرب ديهشلا ىلع ةالصلا باب ث زئانجلا باتك ،هظفلب يراخبلا هاور ١٣٤٤ .

 )٣( لامآلا جراعم ١٦/٤.

 )٤( مقرب قاشنتسالاو ةضمضملا باب لسغلا باتك يراخبلا هاور ٢٥٩.
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 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 لصألاو ،ةرادإلا نم (لادلا ناكسإو هلوأ مضب) اهذرُي ملو هلوق :رجح نبا لاق

 دسفأو فحص دقف لادلا ديدشتو هلوأ حتمب اهأرق نمو ©٠6 ملب مزج نكل اهديري

 () .يملا

 ثيداحألا ىلع همكحو دانسإلا دقن يف هتربخ :عبارلا بلطملا ©

 اوور نيذلا ةاورلا ةلسلس مهو دنسلا لاجر ىلع مالكلا دانسالا لقنب دارملا

 حيحصتلا هوجو دحأ وه دانسإلا لالخ نم ثيدحلا ىلع مكحلاو ،‘ثيدحلا

 . ثيدحلا نتم لالخ نم ثيدحلا ىلع مكحلا وهف رخآلا هجولا امأ ،فيعضتلاو

 نيفوصوم هلاجر ناك اذإ نسحلاو ةحصلاب ثيدحلا ىلع مكحلاك لوألا عونلاف
 . حيحصلا وه اذهف ةحداقلا ةلعلاو ذوذشلا نم الخو دانسالا لصتاو طبضل ذلاو ةقثلاب

 يف ناك نإف > نسحلا وهف حيحصلا ةاور ةجرد نع هتاورو هلاجر طبض فح نإف

 هل امم كلذ وحن وأ ماهبإ وأ > سيلدت وأ ةنعنع وأ ] عضاوم ىف عاطقنا وأ ] لاضعإ دنسلا

 . هدانسإ لبق نم فيعض وهف دانسإلاب ةقالع

 نوكي هنإف ةيبرعلا لوصأل افلاخم وأ ،عقاولل افلاخم وأ ثًابيرغ هنتم ناك نإو

 ثيدح وهف دايع هللا لوسر ىلع بذكلاب رهتشا باذك هدانسإ يف ناك نإو

 . هيلع هيبنتلاو ةفرعملا ليبس ىلع الإ لاحب هتياور زوجت ال عوضوم

 ىلع مكحلاو هدقنو دانسإلا ةسرادب ريبخ ذيهج مامإ هللا همحر يملاسلا مامإلاو
 نسحي ال يذلاف . داهتجالل هتلهأ ىتلا تاقفصلا ىدحإ هذهو افعضو ةحص ثيدحلا

 يملاسلا مامإلاو ، طايخلا مَس يف لمجلا جلي ىتح داهتجالا باب جلي نل ةعنصلا هذه
 هطابنتسا ةقد يف مالعألا نم ًاملعو ةياردو ةياور ةنسلا لاجم يف مالعألا نم ًاملَع ناك

 . ةيثيدحلا ةعنصلا ىف هتربخ ىلع ةلثمأ دروأ فوسو ،ثيداحألا نم ماكحألا

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٤١٤ .
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 . ةاورلا فعض ببسب ثيداحألل هدقن ىف : لوألا لاثملا

 يف لسعلا يف لاق ةيم يبنلا نأ رمع نبا ثيدحل هدقن ضرعم يف هللا همحر لاق

 لسعلا نم ذخأ ةي يبنلا نأ رمع نبا نع هجام نبا ىورو .قز قزأ ةرشع لك
 . رشعلا

 لقن ذعب يذمرتلا لاق دقو فيك ةحيحص ريغ ثيداحألا هذه نأ باوجلاو»

 ريبك بابلا اذه يف يي يبنلا نع حصي الو ،الاقم هدانسإ يف نإ» :لوألا ثيدحلا
 هيف اوملكت يأ نيثدحملل يلوق عضوم يأ ًالاقم هدانسإ يف نإ» هلوق ىنعمو ءيش
 . 7 هتحص يف اونعطو

 .ةلي يبنلا ربق ةرايز ثيداحأل هدقن : يناثلا لاثملا

 نما :ةلي هلوق وهو ينطقرادلا دنع رمع نبا ثيدحل هدقن ضرعم يف لاق دقف

 ينطقرادلاو ‘يدع نبا هاور :ينيسحلا لاق ."يتعافش هل تبجو يربق راز

 لاق ©يرمعلا رمع نب هللا دبع هيفو :ناطقلا نبا لاق رمع نبا ثيدح نم يقهيبلاو

 : يبهذلا لاقو ،هيلع عباتي الو هثيدح حصي ال :يليقعلا لاقو ،لوهجم :متاح وبأ

 هجرخأ بيرغ ثيدح :رجح نبا لاقو ضعبب اهضعب ىوقتي نكلو ةنيل اهلك هقرط

 نم هللا ىلإ أربأ انآو ءيش هدنس نم بلقلا يف لاقو ،‘هحيحص يف ةميزخ نبا

 :ةيميت نبا لاقو ؤ‘هححص ةميزخ نبا نأ معز نم لفغو :رجح نبا لاق ،هتدهع

 . (ٌ)عوضوم

 اذه يف هتربخ ىدم ىلع لدي تابثإلا ةمئألا ءالؤه نع لقنلا نأب ريبخ تنأو

 .ًافعضو ةحص اهيلع مكحلاو ديناسألا دقنب هتيانعو نأشلا

 ٠٩. مقر لسعلا ةاكز يف ءاج ام باب ٠ هظفلب رمع نبا نع يذمرتلا هاور ) ( ١

 ٤/ ٣٥١. لامآلا جراعم )٢(

 )٣( مقرب هظفلب رمع نبا نع ينطقرادلا هاور ١٩٤ .

 )٤( لامآلا جراعم ٤/ ٢٧١.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 .()«ينافج دقف يلإ ذف ملو ةعس دجو نم» ثيدحل هدقن :ثلاثلا لاثملا

 .("هيتايح يف ينراز امنأكف يتامم دعب ينراز نم ثيدحو

 وار ثيداحألا هذهل ركذي ملو :ثيداحألا هذه ىلع ًابيقعت هللا همحر لاق دقف

 !هللا دنع رذع هل سيلف» ثيدح يفو !ينافج دقفا هلوق يف نإ مث ححصت نأ نع الضف

 كلذ ضرف نم ةيفوصلا هتمعز ام الإ عامجإلا فالخ وهو ةرايزلا بوجو ىلع لدي ام
 ةعاطتسالا دنع ةرايزلا تبجو تايورملا تحص ولف كمهلوقب الو مهب ةربع الو

 فيكف هري مل هرصع يف نمؤم نم مكف بجت مل هتايح يف هترايزو جحلا بوجوك

 ."هتوم دعب بوجولا يف دشأ نوكت
 ٢ ؛موجحملاو مجاحلا رطفأ» ثيدحل هدقن : عبارلا لاثملا . . .. . ٤

 ،كورتم وهو ةعيبر نب ديزي هدانسإ يف نأب ًدزو» :هيلع ًابيقعت هللا همحر لاق
 . (©)«لطاب ثيدح هنأب ىنيدملا نبا مكحو

 . «مامحلا لوخد نع يهنلا» ثيدحل هدقن : سماخلا لاثملا

 .(""فعض هدانسإ ىف ليق دقف» :هيلع ًابيقعت لاق دقف

 . (١٧)ةلق نيعبرأ يورو ةلق يرور هنإف . بارطضالاب نيتلقلا ثيدحل هدقن

 هتقدو هلالدتسا نسح يف :سماخلا بلطملا ©

 نإو ،سايقلا ىلع ةي لوسرلا لوق مدقي ىدهلا ةمئأ نم هريغك يملاسلا مامإلاو

 )١( مقر يقارعلا هجرخي ملو ءايحإلا يف هركذ لاقو ءافخلا فشك يف ينولجعلا هجرخأ ٢٦١٢ .

 )٢( هللا لوسر انديس ةرايز باب هنم بيرق ظفلب رمع نبا نع دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هجرخأ ٤/ ٢ .
 )٣( لامآلا جراعم ٤/ ٢٧٢.

 )٤( مقر هظفلب دمحأ هاور ١٥٩٩٦.

 )٥( لامآلا جراعم ٤/ ٢٧٤.

 )٦( لامآلا جراعم ٥/ ٢٦٧.

 )٧( لامآلا جراعم ٦٩١/٤ .
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف : لوألا بابلا

 ال» ةيضابإلا ءاهقف ربع امك هنألو صوصنلا دراوم يف داهتجا ال هنأل حاو َربخ ناك
 .(«عامجإلاو صنلا عم رظنلل ظح ٣ ¡١.. ١ ۔

 ضرعم ىف هلاق ام كلذ ةلثمأ نم ،ةدع دراوم ىف ارركم هدجت كلسملا اذهو

 دقو» :هللا همحر لاق ،هتجوز لجرلا ليسغتو اهجوز ةأرملا ليسغت مكح نع هثيدح

 ايحملا ىف ضعبب امهضعب ىلوأ نيجوزلا نأ اندنع بهذملاو كلذ ىف اوفلتخا

 اهيف ةيهاركلا نإف ةايحلا فالخب ةروعلا ىلإ رظنلا توملا دعب هركي هنأ الإ تامملاو

 دنع هدي ىلع لعجيلف دشأ سملاو ،ةمرحلا ىلإ ضفت مل نإو دشأ انه اه يهو فخأ

 هتأرما هلسغت نأ قيدصلا ركب وبأ ىصوأ دقو ثريغلاب كلذ لعفي امك ةقرخ ةروعلا لسغ

 6اهالسغف ءامسأو بلاط يبأ نب يلع اهلسغي نأ ةمطاف تصوأو ،“سيمع تنب ءامسأ

 هتأرما لسغب قحأ لجرلا : لوقي سابعلا نبا ناكو ©تتام نيح هتأرما دوعسم نبا لسغو

 نإ ليقو اهنع تام يتلا هتأرما هتلسغو هنع تتام ةأرما ديز نب رباج لسغو © ءاسنلا نم

 . ةنيمأ اهمسا

 . ةفيذح ىلإ بسنو رخآلا لسغي نأ امهدحأل زوجي ال :ليقو

 يبأ ىلإ بسنو هتأرمأل لجرلا لسغ زجي ملو اهجوزل ةأرملا لسغ زوجي :ليقو

 . هباحصأ ضعبو ةفينح

 .اهرهطي الف هنيح نم اهتخأب جوزت نإ :ليقو

 دجأ انأو عيقبلا نم هللا لوسر عجر :اهنع هللا يضر ةشئاع لوق انل ةجحلاو» :لاق

 ام» :لاق مث» هاسأراو ةشئاع اي انأ لب» :لاقف» هاسأراو» :لوقأ انأو يسأر يف ًاعادص

 تلاقو ،ا")كتنفدو كيلع ثيلصو ِكتنفكو كتلسغف كيلع تمقف يلبق تم ول كرض
 امو .")هؤاسن الإ لوسر لسغ ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول :اهنع هللا يضر

 يدنكلل فنصملاو ١١١/٢٢ عرشلا نايبو ٣٣٥و٠٠٤و٣٩٣و٤٧٣و٧٣٢و٥٥١و ٢/ ٨٥ هكرب نبا عماج )١(
 ١١/ ٢٧٤. ءايضلاو ٣٨/ ٠!

 )٢( مقرب هتأرما لجرلا لسغ يف ءاج ام باي ثزئانجلا باتك هظفلي هجام نبا هاور ١٤٦٥ .

 )٣( مقرب هلسغ دنع تيملا رتس باب ث زئانجلا باتك ‘بيرق ظفلب دوواد وبأ هاور ٣١٤١.
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 يمل اسلا م امال ا تاد اهتج ١

 هبشي ام اذه يف ناكف ريكن ريغ نم ةباحصلا نم هريغ لعفو ركب يبأ ةيصو نم مدقت
 . عامجإلا

 زوجي كلذلو ،توملاب امهنيب تعطقنا دق ةمصعلا نأب ًاقلطم عناملا جتحاو :لاق

 . ةيلكلاب اذه مرحل ةمصعلا عاطقنا الولو ةسماخبو ،اهتخأب جوزتلا هل

 فصن مُكَلَو» :ىلاعت هلوقل ةيقاب يه لب ةمصعلا عاطقناب ملسن ال انأب بيجأو
 .ةقيقحلا قالطإلا يف لصألاو ،توملا دعب ًاجاوزأ نهامسو "هممضكُجَرَأ نرت ام

 . ليلد ىلإ جاتحم ةمصعلا عطق يعدمو ىةنيرق ىلإ جاتحي زاجملاو

 زوجي ال عامجإب وهو ةسماخلاو اهتخأ جوزت زاوج نم مدقت ام ليلدلا :ليق نإف

 . ةمصعلا عاطقنا دنع الإ

 صتخم عامجإلا نم هومتركذ امف ،ةايحلا مكحل فلاخم توملا مكح :انلق

 ةسماخ بسحت ال ةتيملا تناكف ضعبب ضعب عافتنا عاطقنال توملا نود ةايحلا ماكحأب

 ةئام وأ تاجوز رشع هل تام ولف ،ةيحلا نود صيخرتلا اهيف بسانف اهعفانم عاطقنال

 ىلع يتاب مكحلاو ىضم اميف هجاوزأ كش ال نهو نهريغ عبرأب جوزتي نأب هل زاج ةجوز
 .(")اهتخأب جوزتلا يف لوقلا اذكهو ،صيخرتلا اذه عم هلاح

 ةنسلاب نآرقلا هليوأت : يناثلا لاثملا

 نآرقلل انايب تءاج ةنسلا نأل كلذو ةنسلا فلاخ اذإ نآرقلا رهاظ كرتي دقو
 © ريخأتلاو ميدقتلا هتلالد يف لمتحيف هجوأ لاممح ميركلا نآرقلا نألو كهل ًاريسفتو

 ديقتلاو قالطإلاو ©آصوصخلاو مومعلاو رامضإلاو حيرصتلاو ، زاجملاو { ةقيقحلاو
 ةفص ىف هلاق ام :كلذ ىلع ةلثمألا نمو ،اهلك تالامتحالا هذه عفرل يتأتف ةنسلا امأ
 ىلإ يموق» :ةضور اهل لاقي ةأرمال ةي لاقف ؟جلأآ :لاقف ةي هللا لوسر ىلع ناذتتسالا
 اهعمسف ،الخدأأ مكيلع مالسلا لوقي :هل يلوق نذأتسي نأ نسحي ال هنإف هيملعف اذه

 . ءايشأ نع هللا لوسر لأسو لخدا :لاقف اهل لاقف لجرلا

 )١( :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ١٢١.

 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ٨٤.
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 همحر رثؤملا وبأ لاق هبو ناذئتسالا لبق مالسلا نأب حيرصتلا ثيدحلا اذه يفو

 ةيآلا رهاظب اجتحم مالسلا لبق ناذئتسالا نإ :لاقف مهضعب كلذ يف فلاخو كهلا

 مالسلا هل مدق اناسنإ تيبلا يف ىأر نإ :ليقو ‘يرصبلا نسحلا ىلإ لوقلا اذه بسنو

 ال ذإ ًادحأ تيبلا يف نأ ملع نإ كلذ يف ىنعملاو ،ناذئتسالا مدق ادحأ هيف ري مل نإو

 ريغ ىلع ةيآلا لمح ىلع لدت ثيداحألاو ،َرَم امك هناذئتسا لبق هرظن مدقي نأ زوجي

 اثالث ملس نيملسملا رود نم ًاراد لخدي نأ دارأ اذإ ناك هنأ ةلي هنع يور دقف ،اهرهاظ

 عجر الإو لخد هل نذأ نإف نذأتسا ىلوألا ةرملا يف مالسلا اوَدَر اذإف ،بابلا نم اجراخ

 ثالث لخدي ملو هناكم عجر هيلع دري مل اذإ كلذك يناثلا ميلستلا يفو شهناكم

 .0)«هل اونذأت الف اثالث ملسي مل نمم» :ةي لاقو ،تاميلست

 هلوسر ةنس نيبو هللا باتك نيب قفويو اهب هرسفيو ةنسلاب نآرقلا لوؤي فيك رظناف

 .""هللا دنع نم امهيلك نأل ضعبب امهضعب برضي الو ة

 )١( لامآلا جراعم ٤٨٠/١ .

 رظني نيدهتجملا تاداهتجا ىلع اهميدقتو اهب هماصتعاو هللا لوسر ةنسب يملاسلا كسمت ىلع فوقوللو )٦(
 . ١/ ٢٨٠و١/ ٥٢٢٣ و١/ ٦٢٥ و١/ ٦٤٥ و٢٨/٢ و٣/ ٣٠١ و٤/ ٤٧ و٤/ ٤٣٢ جراعملا
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 لوألا ثحيملا

 ةعلط يف هفّرع دقو هللا همحر يملاسلا مامإلا دنع ثلاثلا نكرلا وه عامجإلاو
 نيملسملا ةماعو ءاهقفلاو نييلوصألا فرع يفو ،مزعلا ةغللا يف وهو» :هلوقب سمشلا

 . «)١( رصع يف مكح ىلع ةمألا ءاملع قافتا نع ةرابع

 6 مرحي وأ اذك بجي هنأب نيرّتعملا نم دحاو لك قطني نأ هدنع عامجإل ا ةروصو

 لعف كلذ يف عرطاوي العف نيربتعملا نم دحاو لك لعفي وأ ئ حابي وأ هركي وآ بدني وأ

 وأ ©= صقني الو اهيلع مهضعب ديزي ال تاريبكت عبرأب ةزانج ىلع اولصي نأ وحن هبحاص

 كلذ نوكيف كلذ وحن وأ ديعلا ةالص يف ناذألا اوكرتي نأ وحن ءيش كرت ىلع اوقفتي

 دبعلل لومأملا ةياغو ،ينالجراولل ١/ ١٨٤ فاصنإلاو لدعلاو ،يزاريشلل ٦٦٥/٢ عمللا حرش رظنا (( )١

 . ٢٥ ص هالوم ىلإ ريقفلا
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 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 نوقابلا تكسيو ًالمع لمعي وأ الوق مهضعب لوقي وأ ،اهيف بجاو ريغ هنأ ىلع ًاعامجإ
 نوتكسي لب هوركني الف هراكنإ ىلع ةردقلا عمو مهيف لعفلا وأ ،لوقلا كلذ راشتنا دعب

 دحأ هركني ملف لوقلا اذه مهيف رشتناو ةعورشم فوسكلا ةالص مهضعب لاق اذإ امك هيلع

 .(_اهتيعرش ىلع ًاعامجإ ناك مهنم
 . ماعلا يقطنلا عامجإلا :لوألا ىمسيو

 . يلمعلا عامجإلا :يناثلا ىمسيو

 . يتوكسلا عامجإلا :ثلاثلا ىمسيو

 قالطإل ًايلوق ًاعامجإ يناثلاو لوألا ىمسف .ةيئانث ةمسقلا لعج يملاسلا مامإلاو
 . لعفلا دوصقملاو ،اذكه هديب لاق :مهلوقك ازاجم لعفلا ىلع لوقلا ظفل

 . حالطصالا يف ةحاشم الو ،ًايتوكس ًاعامجإ ثلاثلا ىمسو

 يناثلا ثحبملا

 هتلدأ يق

 : هللا همحر يملاسلا دنع عامجإلا ةلدأ

 نم اهلوح ريثأ ام ىلع ًدَرو اهاَّوقو ةلدألا همجوو روهمجلا ةلدأب يملاسلا لدتساو
 : ةلدألا هذه نم 6 تاهبش

 ليبس َرنَع تيو ىدهلا هل تبت ام دعب نم لوسلا ينِقاَتي نمل : ىلاعت هلوق
 ح

 .(')هئاررصَم تءاسو مَتَهَج ۔ ب لوت ام ۔ءون ينموملا

 ىلع دعوت امك نينمؤملا ليبس ريغ عابتا ىلع دعوت هللا نأ : لالدتسالا هجوو

 ًادودر تالاكشإ نم اهلوح ريثأ ام ىلع درو . ( )ةجح هنوك بجوف ©لوسرلا ةقاشم
 . )٤( ةيوق ٤)۔ ©۔

 )١( سمشلا ةعلط ١٠٦/٢.

 )٢( :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ١١٥.

 )٣( سمشلا ةعلط ١٠٨/٢.

 )٤( ص نم سمشلا ةعلط يف اهرظنا ١٠٨ ص ىلإ ١١٠١.
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف : لوألا بابلا

 مزجو :لاق ،اةلالض ىلع يتمأ عمتجت ال» :يي يبنلا لوقب ةنسلا نم لدتساو

 .(«نيرهاظ قحلا ىلع يتمأ نم ةفئاط لازت ال» :ةي هلوقبو .هرتاوتب مهضعب

 ال ةيعطق ةلدأ اهب تبث يتلا ةلدألا نأل عطقلا ديفي يظفللا عامجإلا نأ ىري ناكو

 . عطقلل ديفملا يونعملا رتاوتلا اميس

 ىتوكسلا عامجإل ١ امأو » :هللا همحر لاق 0 نظلل ديمم وهف يتوكسلا عامجإل ١ امأو

 عامجإلا فلاخ نمف © لدعلا ربخ لثم ملعلا دمت الو لمعلا بجوت ةنظ ةجح وهف

 داحآلا ربخ فلاخ نم قسفب مكحي ال امك ‘حيحصلا ىلع هقسفب مكحي ال يتوكسلا

 .("»هعطاقلا ليلدلا ةفلاخم عم الإ نوكي ال قيسفتلا نأل

 ثلاثلا ثحبملا

 اهمكحو عامجإلا عاونأ

 لهأ عامجإ الو ةنيدملا لهأ عامجإ ربتعي ال ةمألا روهمجل ًاعبت هللا همحر ناكو
 ءافلخلا عامجإ الو رمعو ركب يبأ نيخيشلا عامجإ الو ،راهطألا ةرتعلا مهو تيبلا

 .مهدحو ةباحصلا عامجإ ةيجح ىلع رصتقي ملو ث "1

 : هللا همحر لاق لوصألا سمش اهامس يتلا هتزوجرأ يف كلذ ىلإ راشأ دقو

 ةجحب مهريغ فالح دنع ةنيدمل ١ يو ذ عامج سيلف

 افلخلاو ىبأ ناتفيلخلا اذك ىفطصملا تيب لهأ اضيأ كاذك

 ركذ نم عم ةفلخو هق افو ربتع ١ يب احصلاك يمعب اتل او

 . ("”ةعامجللا رئاس نم ريغ ال ةباحصلا يف وه موق لاتقو

 . ١٩٦٠ مقرب ملسمو ٧٣١١ مقر يراخبلا حيحص ءةبعش نب ةريغملا ثيدح نم ملسمو يراخبلا هجرخأ )١(
 )٢( سمشلا ةعلط ٢/ ١١٥.

 )٣( سمشلا ةعلط ٢/ ١٢٤.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ءاملع دحأ راص هنأل هفالخو هقافو ربتعا ةباحصلا كردأ اذإ ىعباتلا نأ ىري ناكو

 تايبألا نم عبارلا تيبلا يف كلذ ىلإ ريشي امك ،هنودب عامجإلا دقعني ال رصعلا كلذ

 .اهتركذ يتلا

 عبارلا ثحبملا

 هطورش يق

 : لوصألا سمش يف هللا همحر لاق

 .مهب نظلا نسحأالإووهف مملغ نيف دنتسم هطرشو

 :: طورش عامجإلل :لاق

 وأ ةنسوأ باتك نم هيلإ نودنتسي دنتسم نيعمجملل نوكي نأ :لوألا طرشلا

 يف ةدايز كلذ ناك مهدنتسم انملع نإف ،اينظ مأ ايعطق دنتسملا كلذ ناك ءاوس ،داهتجا

 نأ انيلع بجو مهنم عامجإلا لوصح عم هانلهج نإو ،ملعلا يف ًاعسوتو ةينانئمطالا

 ] عراشلا لبق نم دنتسم مهدنعو الإ كلذ ىلع اوعمجي مل مهنأو مهب نظلا نسحن

 ةفالخ يف اوعمتجا مث ةدلج نيعبرأ دحي ناك هنإف رمخلا براش دح ىلع مهعامجإك

 نع ءايشألا هذه يف مهلعف نكي مل هنأب عطقن نحنف ةدلج نينامث دحي هنأ ىلع رمع

 . ) )ةمألل حصنو داهتجاو مهدنع ليلد نع لب ىوه

 ام فلاخي عامجإ وأ ،ةنس وأ باتك نم صن كانه نوكي ال نأ :يناثلا طرشلا

 .هيلع اوعمجأ

 رصعلا ضارقنا :ثلاثلا طرشلا

 © كروف نباو ك لبنح نب دمحأو . ةريره يبأ نبا هب لاق نيدهتجملا رصع ينعي

 . فاصنإلاو لدعلا بحاص ينالجرولا بوقعي وبأ وهو ةيضابإلا ضعبو

 ًاعبت يملاسلا ححص دقو ،رصعلا ضارقنا طرتشي ال هنأ ىلإ روهمجلا بهذو

 ٢/ ١٢٤. سمشلا ةعلط )١(
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 عامجإلا دقعني لب ،طرشب سيل رصعلا ضارقنا نأو طرشلا اذه طارتشا مدع روهمجلل

 ىلع عمتجت نأ نم ةمألا هذه مصع هللا نأل ،مهضارقنا رظتني الو مهقافتا درجمب

 .)ةلالض

 سماخلا ثحبملا

 لامآلا جراعم يف عامجإلا تاقيبطت يق

 همحر يملاسلا مامإلا ليوعت نم اريثك اندجو لامآلا جراعم باتكل انئارقتسا ىدل

 رداصم يف ثلاثلا نكرلا هرابتعاب هيلع دامتعالاو هب لالدتسالاو عامجإلا هلقن ىلع هللا

 باوبأ ىتش يف يتوكسلاو يظفللا عامجإلا يعونب لدتسا دقو .يمالسإلا عيرشتلا

 . هقفلا

 : دوصقملا اهب حضتي ةلثمأ

 رصحت نأ نم عسوأو ركذت نأ نم رثكأ عامجإلاب لالدتسالا ىلع ةلثمألاو

 . ةيشاحلا يف اهناظم ىلع ئراقلا ليحأو اهمهأ دروأ فوسو

 . ءوضولا يف ىرسيلا ىلع ىنميلا ميدقت :لوألا لاثملا

 ىرسيلا ىلع ىنميلا ميدقتب نورمأي هللا مهمحر انباحصأ نأ ملعأ : هللا همحر لاق

 هلجرت يف عاطتسا ام نمايتلا هبجعي ناك ةلي هلا لوسر نأ تبث امل ءوضولا حراوج نم

 يف ىرسيلا مث ىنميلا هدي لسغف أدب ةي هنأ تبث املو 5.ا"هلك هنأش يفو هِلّعَتَو
 . هئوضو

 يأ - تلق . . .ءاضعألا رئاس بيترت ىلع ًاسايت بجاو كلذ نإ :دمحأ لاقو

 عامجإلا اذه نوكي نأ الإ ةداعإلا بوجو مزلتسي دمحأ بهذم نم مدقت امو : يملاسلا

 عامجإلاب يملاسلا دصقيو .")هيلإ دايقنالا دمحأ ىلع بجيف دمحأ دوجو لبق روكذملا

 ٢/ ١٣٨. سمشلا ةعلط رظنا )١(

 )٢) سابللا باتك ةشئاع نع يراخبلا هاور ٧. باب ٣٨ مقرب ٥٨٥٤ً .

 (٣) لامالا جراعم ١/ ٣٨٨.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 أدب نم ىلع ةداعإ ال نأ ىلع اوعمجأو :لاق فارشألا بحاص هلقن ام روكذملا

 . ةداعال ١ مزلتسي دمحأ لوق ىضتقمو { هنيمي لبق هراسيب

 . ناذئتسا ريغب يبنجأ تيب ىلإ رظن نم مكح :يناثلا لاثملا

 ىتح ال :ليقو 4 همد رده ًادمع نذإ ريغب هريغ لزنم لخد نم : هللا همحر لاق

 . هبرض زاج تعم هنأ مِلَع نإف ،امهريغ وأ ناركس وأ ئجتلم هلعلف هلاح ملعي

 نم ةرجح يف لجر علطا : لاق لعس نب لهس ىور ام لوقلا اذه بابرأ ةجحو

 اهب ثنعطل يلإ رظنت كنأ ثملع ول» :لاقف هسأر اهب كحي ىرذي هعمو ةلي يبنلا رج

 . ("«رصبلا لجأ نم ناذئتسالا امنإ كنيع ىف

 ال هنإف لوصألا سايق فالخ ىلع هدورول دري ربخلا اذه :يزارلا ركب وبأ لاقو

 ناك نإ صاصقلا هيلع ناكو ًانماض ناك هنيع أقفف هنذإ ريغب هراد لخد ول هنأ فالخ

 رهاظف ،عالطالا ىلع دازو علطا دق لخادلا نأ مولعمو ث ًاتطخم ناك نإ شرألاو ًادماع

 رظنو موق راد يف علطا نم :هانعمف حص نإف ،قافتالا هيلع لصح امل فلاخم ثيدحلا

 اذإ امإف رده يهف ةعنامملا لاح يف هئيع تبهذف عنتمي ملف عنومف مهئاسنو مهمرح ىلإ

 همزلي ناج اذهف هنيع ًأقفف ناسنإ ءاج مث يهن الو ةعنامم هيف عقي ملو ،رظنلا الإ نكي مل

 نذكلاي تذألاو يفنلاب تقلاو نيَملاي تتكلارو» :ىلاعت هلوق رهاظل هتيانج مكح
 .0")«ضاكعق حورجلاو نيلي تلاو

 ةقحتسم نيعلا نكت مل اذإ ام هنماي رتملاو ىلاعت هلوقب دارملا نأب درو

 . ()اعامجإ صاصقلا مزلي مل كلذل ةقحتسم تناك اذإ اهنإف ءقفلل

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٣٨٨.

 ،اغبلا ىفطصم .د قيقحت .]. )٥٥٨٠(. ٥/ ٥ مقر { طاشتمالا باب هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )٢)

 . ٣ط "٨ توريب - ريثك نبا راد

 )٣( :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٤٥ .

 )٤( لامآلا جراعم ١/ ٤٨٦ .
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 . ءاملاب طئاغلاو لوبلا لسغ مكح يف :ثلاثلا لاثملا

 يبنلا ةنسل بجاو ءاملاب طئاغلاو لوبلا لسغ :ةيواعم وبأ لاق» :هللا همحر لاق

 لوبلاو ،ءوضولا لبق ناسنإلا يف نوكي يذلا ىذألا لسغ ىلع سانلا عامجإو ةي

 .()هىذألا دشأ نم طئاغلاو

 . ءاملاب ةساجنلا لسغ مكح يف :عبارلا لاثملا

 ريغو ةساجنلا نم ًارهاط ناك ول الجر نأب عيمجلا عمجأ دقف» :هللا همحر لاق

 .")«رهطتلاو رهطلا مسا هل عمتجي ىتح هضرفل ايدؤم نكي مل ىلصو ءاملاب رهطتم

 .لزني ملو عماج نم قح يف لسغلا مكح يف :سماخلا لاثملا

 بوجو ىلع ةعمتجم ةمألا نأ ملعا :حاضيإلا يشحم لاق» :هللا همحر لاق

 ىلع ةباحصلا نم ةعامج تناكو ،لازنإلاب هبوجو ىلعو لزني مل نإو عامجلاي لسغلا

 . نيرخآلا دعب عامجإلا دقعناو مهضعب عجر مث لازنإلاب الإ بجي ال هنأ
 ةيعطق ةجح نوكي الو ،ةينظ ةجح اذه ىلع عامجإلا نوكي نكل :تلق :لاق

 . "«ةلأسملا يف فالخلا مدقتل

 نم بهذ نم نأ نيبو داع نكل ةينظ ةجح فالخلا قبس دعب عامجإلا لعج دقف

 ©(.)«ءاملا نم ءاملا» ثيدحب لدتسا دق لازنإلاب الإ بجي ال لسغلا نأ ىلإ ةباحصلا

 راصف ،(«لسغلا بجو ناناتخلا ىقتلا اذإا ثيدحب خوسنم ثيدحلا اذه نأب لاق
 .)يعطقلا عامجإلاب لزني مل مأ لزنأ ابجاو لسغلا

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٤٠٦٢.

 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٤٦٢٠.

 ٥٩٦/١. لامآلا جراعم ()
 (٤) باب ةراهطلا باتك ،هظفلب يبأ نع عيبرلا هاور ٢١ مقر ةبانجلا لسغ هنم نوكي اميف ١٣٥ .

 ةبانجلا لسغ نم نوكي اميف ٢١ باب ةراهطلا باتك ءادج بيرق ظفلب ةملس مأو ةشئاع نع عيبرلا هاور )٥(
 ١٣٥. مقر

 )٦( يف ةلثمألا ةيقب رظنا ١/ ٣٢٢٢ و ٣١/٢ و ٢/ ٥٥ و ٨١/٤ و ٣٢١/٤.
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 لوألا ثحيملا

 ةيعرشلا ماكحألا ليلعت نم هفقوم

 ةرهاظ فاصوأ يهو للعلاب ةيعرشلا ماكحألا طبر وه ماكحألا ليلعت نم دارملاو

 . تارامألا ظفل نويلوصألا اهيلع قلطيو ةبسانم ةطبضنم

 : ناقيرف للعلا هذه لايح ءاملعلاو

 ةرع اشألا نم نييلوصال ا روهمج مهو ةيعرشلا م اكحألا ليلعت دقتعي نم مهنم

 . ةيضابإلاو ةلزتعملاو
 . يرهاظلا مزح نبا مهدشأ نمو اهركني نم مهنمو

 سيلو ،سايقلا ناكرأ دحأ يه يتلا طبضنملا رهاظلا فصولا ةلعلاب نودصقيو

 نإ :نولوقي كلذلو كاهنوركني هذهف ريبدتلاو قلخلا ىلع ةلي برلل ةثعابلا ةيئاغلا ةلعلا
 . ءيش داجيإ ىلع ءيش هثعبي ال ىنعمب ليلعتلاب الو عبطلاب ال ءاشي ام لعفي ةلت برلا
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 نيذلا روهمجلاف ،ماكحألا اهب طانأو عراشلا اهبصن يتلاو ةرامألا يه يتلا ةلعلا امأ

 .اهل نيركنملا نم مهف سايقلا نوتبثي ال نيذلا امأ ،اهتابثإ ىلع سايقلا نوتبثي

 نوكي ةرات هدنع ليلعتلاو ] سايقلاو ليلعتلا تبثي تبثي نمم هللا همحر يملاسلا مامإلاو

 . ةطبضنم ةرهاظ تناك ك اذإ ةمكحلاب ةراتو ،ةرهاظلا فاصوألاب

 : يملاسلا مامإلا دنع ةلعلا فيرعت

 لاوقأ ىلع ةلعلا فيرعت يف نويلوصألا فلتخا» :هللا همحر يملاسلا مامإلا لاق
 .مكحلا دوجو ىلع ةلادلا ةمالعلا ىنعمب ءارلا رسكب فرعملا يه ةلعلا نأ اهدوجأ

 ©قحلا لهأ لوق يكبسلا جاتلا هلعجو (للوصحملا يف يزارلا رايتخا اذهو

 .")نييلوصألا نم ةفئاط نع رحبلا يف يشكرزلا هاكحو

 رثؤملا نإف مجرلل ناصحإلاك رثؤم ريغ ىلإو ،دوقلل لتقلاك رثؤم ىلإ ةلعلا مسقو
 .هبوجول ةمالع ناصحإلاو انزلا وه مجرلا يف

 ."هوجو ةسمخب ةيلقعلا ةلعلاو ةيعرشلا ةلعلا نيب قرفو

 . ةيعرشلا للعلا يف انضرغ نآل اهيف مالكلا ليطن نلو

 عرفلا ىلإ لصألا نم ىدعتت يتلا ةيدعتملاب دارأو ةرصاقو ةيدعتم ىلإ ةلعلا مسقو

 ىدعتت الف لصألا مزلت ام ةرصاقلاب دارأو ،ذيبنلا ىلإ ىدعتت اهنإف ةرمخلا يف راكسإلاك

 ةلع ىمسيو امهريغ يف دجوي ال فصو هنإف ةضفلاو بهذلا يف ةيدقنلاك عرفلا ىلإ

 ةفينح يبأك اهب ليلعتلا زوجي نم نيب ةرصاقلاب ليلعتلا يف ءاملعلا فالخ ركذو ،ةرصاق
 زاوج ححص مث ةطبنتسملا نود ةصوصنملاب ليلعتلا زاجأف لصف نم نيبو ‘يخركلاو
 ىبع كنت ةوصلا تي :ىلاعت هلوقب لدتساو ًاقلطم ةرصاقلاب يأ اهب ليلعتلا
 ف

 . (ثةالصلا ىدعتت ال ةلعلا هذهو(ُ)هه ركشنو ءاسحلا

.١( ٥/ ١٣٥( 

 )٢( طيحملا رحبلا ٤/ ١٠٢.

 )٣( سمشلا ةعلط يف اهرظنا ٢/ ١٦٤ .

 )٤( :ةيآلا "توبكنعلا ةروس ٤٥ .

 )٥( .سمشلا ةعلط
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف : لوألا بابلا

 .“_)اهب سايقلا عنم عم اهب ليلعتلا زاوج رهظألاو :تلق

 اذهف يي هقيدصت نم عونلا كلذ ىلإ هقبسل نيلجر ةداهشك ةميزخ ةداهش :اهلاثم
 نم قبسأ هنأ عم ةداهشلا يف قيدصلا ركب وبآ هب قحلي ال نكل ،ةلع قيدصتلا نم عونلا

 . ملعأ هللاو اهب سايقلا نود اهب ليلعتلا حصي هنأ ملعف ةلي يبنلا قيدصت ىلإ ةميزخ

 : لامآلا جراعم نم ليلعتلا ىلع ةلثمأ

 وهف ليلعتلا نم ًالئاه امك دجي لامآلا جراعم يملاسلا مامإلا باتكل ئرقتسملاو
 رثكأ دحاولا مكحلل ركذي ةراتو . ًاهيبنت اهيلع هبني ةراتو ،ةلعلا ىلع صني ةرات هللا همحر

 ربسلا قيرط نع اهجرختسي ةراتو ،للعلا ددعت زاوج يف روهمجلا بهذم ىلع ةلع نم

 ءاملعلا ةقيرط ىلع ةمكحلاب للعي ةراتو ،ةرهاظلا فاصوألاب للعي ةراتو ،ميسقتلاو

 ىلع اعورف ركذو ءةيقيبطتلا عورفلا لالخ نم ةلعلا طورش ىلع ملكتو نيخسارلا

 لوصفلاو باوبألا ىتش يف عورفلا هعيرفت ءانثأ يف كلذ لك ،اهحداوقو اهكلاسم

 .بولطملا اهب حضتي ةلثمأ هذهو ‘ثحابملاو

 . سلمألا جاجزلاب ءاجنتسالا :لوألا لاثملا

 جاجزلاب يجنتسي الو» ىلاعت هللا همحر ليعامسإ خيشلا لاق» :هللا همحر لاق

 .ربقلا باذع ثروي هنأل هديب لوبلا لماعي الو ©فشني ال هنأل محفلاب الو سلمألا

 همالك رهاظو سأب الف ةرورضلا دنع امأف ،لوبلا ءاقتا نكمأ نإ كلذو :تلق :لاق

 ىلإ هجوتم هنإ لاقي دقو ،محفلا ىلإ هجوتم فيشنتلا مدعب ليلعتلا نأ ىلاعت هللا همحر

 حراج هنأل ررضلا فوخب جاجزلاب ءاجنتسالا عنم ليلعت نأ كلذو ،جاجزلا ىلإو محفلا
 ("«ملعأ هللاو

 . ررضلا فوخب ةيناثلاو ؤ©فشني ال هنأ ىلوألا :نيتلعب ءاجنتسالا عنم للع اذكهو

 . طئاغلاو لوبلاب اهرابدتساو ةبعكلا لابقتسا نع يهنلا : يناثلا لاثملا

 ةلبقلا لابقتسا نع يهن ةلع يأل لئاق لاق نإف :حاضيإلا يف لاق» : هللا همحر لاق

 )١( ص لوصألل عورفلا حيضوت يف لومأملا ةياغ ٣٥٣.

 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٢٩٧.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 هلجأل ىنعم هلو الإ يهن الو رمأ عرشلا يف سيل هل ليق ؟ناسنإلا ةجاح دنع اهرابدتساو

 : نيبرض ىلع كلذ نأ الإ حيبأ وأ رظح

 ىلع هانعم ملعب هللا رثأتساو فلكملل ةحلصم هنأ ةلمجلا يف هانلقع ام هنم

 نأ انملعف .© ركشاو ةصحلا ىع نعنَت ةزنعلا تيإ» :ىلاعت هلوقك ليصفتلا
 اهددع يف ىنعملا ملعي ملو اهيلع اسايق اهبوجول بجاوف ةلمجلا يف هنع يهن ام لك

 . «اهل اميظعت ةبعكلا لجأل يهنلا نوكي نأ يدنع بجوي رظنلاو» :لاق مث ،اهتافصو
 ام سلاجملا فرشأ هنأب كلذ للعو هللا همحر ديعس وبأ لاق ثلق» : ىملاسلا لاق

 (")«ةبعكلا هب لبقتست

 هلجألو حيبأ هلجأل ىنعم هلو الإ هللا عرش يف ءيش سيل هنأب حرص فيك تيأرأ

 . احيرص اصن مكحلا ةلع ىلع صن فيكو ،مرح

 . ةجاح ريغل اهتوص ةأرملا راهظإ مكح :ثلاثلا لاثملا

 نإ :ىلاعت هلوقل ةيهنم اهنإف اهجوز ريغل لوقلاب اهعضخت يفو» :هللا همحر لاق
 باطخلا اذهو ،‘")هاكورَعَم الوق َنلَفَر ىضرم ۔هيلق ىف ىلأ َعَمظيَ لوقلاب َنمَصنَت ال ََغََمَتا
 :ىلاعت هلوق نأل تاملسملا عيمجل لماش همكحف يي يبنلا ءاسنل اهجوتم ناك نإو

 هللا نهاهنف ،نهعيمج نم لوقلاب عضختلا هيف لخدي ليلعت هضرم ۔هيلق ىف ىلأ عمطيف
 ام خلإ نهمالك ةفاطلو نهتاوصأ ةقرل هعامس دنع نهيف قسافلا عمطي الئل كلذ نع
 . (ا)«لاق

 .هريغ اهنطب يف ىقبيو ادلو دلت يتلا يف :عبارلا لاثملا

 لوقن لب هلك لمحلا عضول بجي مسا سافنلا نأ ملسن ال تلق» :هللا همحر لاق

 كش الو . ةدالولل مسا ةغللا يفو . دلولا عم جراخلا مدلل مسا يعرشلا فرعلا يف هنإ

 )١( :ةيآلا توبكنعلا ةروس ٤٥ .

 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٢٨٧ و٢٨٨.

 )٣( :ةيآلا ؤبازحالا ةروس ٣٢.

 )٤( لامآلا جراعم ١/,٥١٩.
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 نأ ملس ولف اضيأو .كلذب ءاسفنلا مسا قحتستف ةعضاو دحاولا دلولل ةعضاولا نأ

 ذإ سافنلا مكح ماتلا دلولل ةعضاولا ىطعت نأ بجول لمحلا عضول بجي مسا سافنلا

 يف امهنيب قرف الف دحاو ثالثلاو نيدلولا عضوو دحاولا دلولا عضو يف ىنعملا

 . مكحلا باب

 اهتبثن لب ظافلألاب ماكحألا للعن ال اننأل الثم ةيمستلا يف قارتفالا انملس نإو»
 نأ انملس .ةتباث يناعملاو فلتخت ظافلألا نأ انملعل عراشلا اهيلإ اموأ يتلا يناعملاب

 مهف يف برعلل نكل اهنوفرعي يتلا ظافلألاب اوبطوخف مهتغلب برعلا ىلإ هجوت باطخلا
 باطخلا لاوحأ نم قئاقدلا طابنتساو لاوحألا ةاعارم يف مهلو ةخسارلا مدقلا يناعملا

 هكرت عم كلذ ىلع مهنم رصقملا دعي لب ظفللا سفن ىلع نورصتقي الف ،ىلوطلا ديلا
 . ()«ملعأ هللاو ًاَيع ًاديلب لاوحألا ةاعارمل

 ارمخ لاقتربلا ريصع تمس ول برعلا نأ هادؤمو بهذلا ءامب نزوي صنلا اذه نإ

 وهو رمخلا مرح هلجأل يذلا ىنعملا دجوي ىتح هيف رمخلا مسا ةلعل هتمرح تبثت مل
 اميلس عيسللا اومس مهنإف عضولا يف يناعملا يعارت ال تناك برعلا نإف ،راكساإلا

 .ةغللا عضو ِنَتُس يف فورعم وه امم كلذ وحنو اليمج حيبقلاو ةزافم ءارحصلاو

 . بلعثلاو عبضلا يف ءاهقفلا فالتخا يف :سماخلا لاثملا

 يف مهفالتخا نع ئشان بلعثلاو عبضلا يف مهفالتخا نأ ملعاو» : هللا همحر لاق

 داطصيو هبانب ىوقتي ام بانلا يذب دارملا :لاق نم مهنمف ‘ثيدحلا نم بانلا يذ ىنعم

 هوذَعَف بولطم ريغ ًابلاط ناويحلا ىلع ادعف هباينأ تيوق ام دارملا نإ ليق ام هانعمبو

 .هميرحت ةلع هباينأب

 نم مهنمو ،هميرحت ةلع كلذ نإف هباينأب هشيع ناك ام هب دارملا :لاق نم مهنمو

 ثالث هذهف ،هباينأ ريغب شاع نإو ودعلاب ئدتبي مل نإو ‘هباينأب سرتفا ام هب دارملا :لاق
 ىلوألا ةلعلا ىلعف ،ىلوألا ةلعلا اهطسوأو ةيناثلا ةلعلا اهصخأو ةثلاثلا ةلعلا اهمعأ للع

 )١( لامآلا جراعم ٢/ ١٠٣.
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 يمل اسل ١ م ام ال ا تاد اهتج أ

 هنطب خفنيو توامتي هنآل بلعثلا كلذكو داطصي ىتح موانتي هنأل عبضلا لحي ةيناثلاو
 رينانسلا لحتو ،هداصو هيلع بثو ناويح هنم برق اذإف تام هنأ نظي ىتح همئاوق عفريو

 ىوآ نبا اضيأ لحيو ،اهفعضل ةبولطم نوكتو .اهباينأب َوقت مل اهنأل ىلوألا ةلعلا ىلع

 لخديف ةثلاثلا ةلعلا ىلعو هبانب شيعي هنأل ةيناثلا ةلعلا ىلع مرحيو ودعلاب ئدتبي ال هنآل
 هللاو ًائيش اهنم ينثتسي الو اهلك اهمرحي نم ةلع يهو ةفيعضلاو ةيوقلا عيمجلا اهيف
 ٢ '«ملعأ

 اهيف صوغيو اقيقد ربس لاوقألا ربسيو ًابيلقت هوجولا بلقي يذلا اذه ربح يأ
 نم حتف قحب هنإ ،امكح ةلع لك ىلع عرفيو اهنم لوق لك ةلع ىلع فقيو ًاقيمع اصوغ
 . هئايفصأو هئايلوأ ىلع هب هللا حتفي هللا

 . ةزانجلل مايقلا يف :سداسلا لاثملا

 .انمؤم ناك نإ هميظعتو تيملا بيحرتل امإ مايقلاب رمألا نإ مث" :هللا همحر لاق

 ارارعشقا هآر نم قلقيو برطضي نأ ىغبني هنأ ىلع هيبنتلاو هعيظفتو توملا ليوهتل امإو

 رباج ثيدح هل دهشيو لافتحالا ةلقو ةالابملا مدعل هلاح ىلع تبثي الو ًابعرو كهنم
 : لاقف ثةيدوهي اهنإ هللا لوسر اي :انلقف هعم انمقو هللا لوسر اهل ماقف ةزانج ترم :لاق

 ."«اوموقف ةزانجلا متيأر اذإف عزف توملا نإ»

 نب نسحلا نع هيبأ نع دمحم نب رفعج ثيدح يفف ،‘كلذ ريغ ةمكحلا :ليقو
 ولعت نأ هركو ًاسلاج اهقيرط ىلع هللا لوسر ناكو يدوهي ةزانجب رم امنإ :لاق ىلع
 ثمق امنإ») :لاق هللا لوسر نأ ثيدح يفو :لاق . (")هاقف يدوهي ةزانج هسأر

 ولعت نأ ةيهاركب ىرخأو ،اعزف توملا نوكب ةرم مايقلا ليلعت عقو دقف ،اةكئالملل
 ةددعتم للع دحاولا ءيشلل نوكي نأ عنام الو :لاق . .هلا لوسر سأر يدوهي ةزانج

 . حيحصلا وهو روهمجلا بهذم وه اذهو )مالكلا نم هب قيلي ام ماقم لك يف ركذيف

 ٢/ ٢٩٣. لامآلا جراعم )١(

 . ٩٦١٠ مقر ةزانجلل مايقلا باب © زئانجلا باتك ،هظفلب ملسم هاور )٢(

 )٣( مقر مايقلا كرت يف ةصخرلا باب ، زئانجلا باتك ،هظفلب يئاسنلا اور ١٩٢٧ .
 )٤( لامآلا جراعم ٤/ ١٨٩.
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوالا بابلا

 يناثلا ثحبملا

 ةمكحلاب ليلعتلا نم هفقوم

 هدصقمو مكحلا ةياغ يهو مكحلا عيرشت ىلع ثعابلا ىه ةمكحلاب دارملا

 .7 عف د وأ © ةحلصم بلج اهتقيقحو

 ةلعلاو ،سنأ نب كلام مهنم ةمئألا نم ةعامج بهذ ةمكحلاب ليلعتلا زاوج ىلإو

 طانأ اهدراوم ضعب يف طبضنت ال ةمكحلا تناك امل نكل ،ةمكحلا يه ةيقيقحلا

 ىلع اهلامتشا بابسألا هذهل اوطرشو ةطبضنم ةرهاظ بابسأب ماكحألا نويلوصألا

 يه رفسلا يف ةقشملا :كلذ لاثم .مكحلا عرش نم عراشلل ادوصقم حلصت ةمكح

 ةقشملا تناك امل نكل ث رفاسملا مئاصلل راطفإلا نمو ةيعابرلا ةالصلا رصق نم ةمكحلا

 رهاظ ببسب مكحلا نودهتجملا قلع نامزألاو صاخشألاو لامعألا فالتخاب فلتخت

 دادحلاو لامحلا ةقشم امأ ةقشملا ىلع هلامتشا هيف اوطرتشاو ،رفسلا وهو طبضنم

 ةقشم يهو ةيفاضإ ةقشم صيخرتلل حلصي يذلاو اهطابضنا مدعل ةلع تسيلف زابخلاو
 . ةقشم قلطم ال رفس

 ىلع وهو ةلثمألاب حضتي فوس امك كلسملا اذه كلس دق يملاسلا انمامإو

 .هديؤت ةنسلاو باتكلا صوصنو باوص

 لَع بيك امك ماضلا مكتتَع بيك امئماَء يلأ اهيأي » :ىلاعت هلوق :كلذ نم
 يؤر وهف هببسو هتلع امأ ،موصلا ةمكح ىوقتلاو . 6هةنومَتَت مكَنَمَل مكحيف نم ترز
 . رهشلا

 ةاكزلا ةمكحف ث‘")هاي مهيكرثو مهرَهَطن ًةَئدَص ميلرمأ نم ذع :ىلاعت هلوقو

 . باصنلا كلم اهببسو 6 ةراهطلا

 ةمكحف .(”ه ركشلاو آحَتلا يَع كنت ةركسلا تيوه :ىلاعت هلوقو
 )١( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ١٨٣.

 )٢( :ةيآلا ،ةيوتلا ةروس ١٠٢٣ .

 )٣( :ةيآلا آتوبكتنعلا ةروس ٤٥ .

  



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 هلوقل سمشلا كولد وهف اهتلعو اهببس امأ ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت اهنأ ةالصلا

 .')ههلتلا قنسَع كي يمقلا كلذل ةرتسلا رقأ» :ىلاعت

 هلوقو ، ")هرصبلا لجأ نم ناذئتسالا لعج امنإ» :يي هلوقكف ةنسلا صوصن امأ

 اهلك هذهو ،ا"«ةفادلا لجأ نم ثالث قوف ناويحلا موحل راخدا نع مكتيهن امنإ" :ي

 .مكحلا عرش نم عراشلا دصقم ىلع ةلاد مكح

 : لامآلا جراعم نم دوصقملا اهب حضتي ةلثمأ

 اذه كلسم ىلع تفقو ةسمخلا هرافسأ يف لامآلا جراعم باتكل يئارقتسا ىدلو

 تائم يف اهيلع صني وأ ،ىرخأ اهطبنتسي وأ ةرات ةمكحلاب للعي وهو ذفلا مامإلا
 يف باتكلا نم اهناظم ىلع ميركلا ئراقلا ليحأو اهضعب راتخأ فوسو ،عضاوملا
 . ةىشاحلا

 عم ةأرملا رفس ىلع همالك دنع كلذو ةمكحلاب ليلعتلا يف :لوألا لاثملا

 . يبنجألا

 لحي ال» :ةي هلوقل يبنجألا عم رفاست نأ اهل لحي ال ةأرملا نأ ةلأسملا صخلمو

 عم امأ ،‘٠«اهل مرحم اهعمو الإ ةليلو موي ةريسم رفاست نأ رخآلا مويلاو هئلاب نمؤت ةأرمال
 هجو يف رظناو» :هللا همحر لاق ،ةعامجلا عم رفاست نأ اهل زوجي ليق دقف ةعامجلا

 ةأرملا رفس مرح اهلجأل يتلا ةمكحلا نإف تاقث ريغ اوناك نإو ةعامجلا عم اهرفس زاوج

 باب يف هيبأ ةبطخ نع رمعب نبا ثيدح هيلإ دشري امك ةنتفلا فوخ يه امنإ يبنجألا عم
 نكمي مهف تاقثلا ريغ دنع دوجوم هنيعب روذحملا اذهو ثامهثلاث ناطيشلا نإ» :ةولخلا

 . ادحاو لجر ناك ول نأ نم ةنتف دشأ كلذ نوكيف اهيلع اونواعتي نأ

 )١( :ةيآلا ،ءارسإلا ةروس ٧٨.

 .هجيرخت مدقت )٢(

 مقرب ةشئاع نع دمحأ دنسمو )٥٢١٥(، ٨٠/٦© مقرب ...يهنلا نم ناك ام باب ،ملسم حيحص )٣(
 )١٠٣٧(، ٣٩٠/٣. مقر يحاضألا موحل راخدا باب ،كلام أطومو )٢٤٩٨١(. ٩٠/٥٣.

 رقس باب ء ملسم حيحصو ۔١/٩٦٣ )١٠٣٨(. مقر ةالصلا نم رصقي مك يف باب ،يراخبلا حيحص )٤)

 )٣٣٣٢(. ٤/ ١٠٣. مقر ،مرحم عم ةأرملا
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 هنأ يف حيرص يبنجألا عم ةأرملا رفس مرح اهلجأل يتلا ةمكحلا نإف» :هلوقف

 . ةطبضنملا فاصوألاب للعي امك ةمكحلاب للعي

 رضاحلا قح يف مميتلا :يناثلا لاثملا

 ةلأسملا يفف ،ميقملا قح يف مميتلا يف اوفلتخا ءاملعلا نأ ةلأسملا هذه لصاحو

 : ةعبرأ لاوقأ

 © نيرفاسملاب صاخ ءالؤه دنع مميتلا نأل هل زئاج ريغ مميتلا نأ :لوآلا لوقلا

 . )هرتس لع أ حت متنك نإو :ىلاعت هلوقب اولدتساو

 . بل اغغلا جرخم جرخ هنأل انه هب لمعي ال موهفمل ١ نأب اهنع بيجأو

 رمأ دقو ،ءاملل مدعم هنأل ًاقلطم زئاج توفلا فاخ نإ هل مميتلا نإ :يناثلا لوقلا

 وه لوقلا اذهو» :هللا همحر لاق رضاح نم ارفاسم صخي ملو مميتلاب مدعملا هللا

 ىلع ةظفاحمللو ةالصلا تيوفت فوخل ناك امنإ مميتلا ةيعورشم نأل يدنع حصألا

 رفاسملاك ءاملل مدعملا رضاحلا يف ةدوجوم اهنيعب ةمكحلا هذهو ،تقولا يف ءادألا

 .("«لاوقألا يقاب ركذ مث ملعأ هللاو ءاملل مدعملا

 . رئبلا نم ءاملا حزن تبث اهلجأل يتلا ةمكحلا :ثلاثلا لاثملا

 لوأ يف ةساجنلا نأ ةلأسملا صخلمو يناثلا عرقلا ناونع ةمكحلا لعج دقف

 نم ىلعألا فرطلا ولعت يتلا يهو ةريسيلا ءازجألا الإ ءاملا نم اهقحلي ال ءاملل اهتاقالم

 يف اذكهو ثولدلا فوج يف ءازجألا هذه تردحنا ءاملا ىلإ ولدلا لخد اذإف ثءاملا

 ناك حزنلا نم غرف اذإف ةساجنلا ءازجأ نم ءيش جرخي ولد لك يفف .ةثلاثلاو ةيناثلا ةرملا

 ."ءيش سجنلا ءازجأ نم قبي مل ريدقتلا يف

 . سافنلا يف راظتنالا يف : عبارلا لاثملا

 ضيحلا يف هوتبثأ امك سافنلا يف راظتنالا اوبجوأ مهنأ ملعا» :هللا همحر لاق

 . ٤٣ :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس )١(

 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٧٧٧١.

 (٣) لامآلا جراعم ١, ٧١٠.
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 ،ةليلو موي ةردكلا يفو ،ناموي ضيحلا يفو مايأ ةثالث سافنلا راظتنا يف مهلوق رثكأو

 كلذ نوكي نأ ةفاخم نيدلل طايتحالا راظتنالا ةمكح نأ افنآ كل تمدق دقو :لاق مث
 . ')هًاسافن وأ ًاضبح لاحلا

 سافنلا يف نيعبرأ مامت دنعو ضيحلا نم مايأ ةرشع مامت دعب راظتنالاب نودصقيو

 . بلغألا وه كلذ ىري يذلا بهذملا ىلع

 . فحصملا بنجلاو ضئاحلا سم :سماخلا لاثملا

 اذه يور ءًاقلطم كلذ هرك نم مهنمف كلذ يف سانلا فلتخا :هللا همحر لاق

 .رمع نبا نع لوقلا

 .اهنم لمحيف ةقألَع هل نوكت نأ الإ كلام هركو

 . فحصملا سم نم بنجلاو ثدحملا يعفاشلا عنمو

 ©بنجلاو ءاسفنلاو ضئاحلل الإ زئاج هسمو فحصملا لمح نأ يدنع بهذملاو

 (")«ةوثَهَطُملا الإ هعمسي اله :ىلاعت هلوق انل ةجحلاو

 يف ةمكحلا ىلإ رظن هنأكف ةداسولا ىلع وأ {ةقلعب هلمح هرك نم امأو» :لاق مث

 هذهل فانم فصولا اذه ىلع هلمحو . همارتحاو هميظعت لجأل يه امنإ هسم نع يهنلا

 .""هةمكحلا

 الك نأب ةبانجلا لاح هّسمب ةداسولا ىلع وأ هتقالعب فحصملا لمح قحلأ دقف
 .هميظعت ةمكحل ةيفانم نيتروصلا

 . عييشتلاو لمحلا بادآ يف :سداسلا لاثملا

 ىتح سلجي ال اهعبت نم نأ اهنمو» :ةزانجلا عييشت بادآ ددعي وهو هنلا همحر لاق

 © لاجرلا قانعأ نع عضوت ىتح :ليقف عضوت ىتح هلوق ليوأت يف اوفلتخا مث عضوت

 ٣٩/٢. لامآلا جراعم )١(

 )٢( :ةيآلا .ةعقاولا ةروس ٧٩.

 )٣( لامآلا جراعم ٦٢/ ١٥٨.
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 ةدعاسملا ىلإ دصقلا لوألا هجولا يف ةمكحلاو :لاق .دحللا يف عضوت ىتح :ليقو

 سانلا ىلإ نفدلا يف جايتحالا يناثلا يف ةمكحلاو ،ةبحاصملاو ةوخألا قحب مايقلاو

 نوفقاو مهف مهقانعأ ىلع تماد ام اهنأل رهظأ لوألاو ،هتمدخب مايقلا يف رجألا ليمكتو

 .(همهيلع ربكتلاو مهنع زيمتلاب رعشيو مهل فلاخم هدوعقف

 .امهنيب حجر فيك مث هتمكح هجو لكل طبنتسا فيك رظناف

 .ةالصلا نود موصلا ضئاحلا ءاضق يف : عباسلا لاثملا

 موصلا ءاضق نيب روكذملا قرفلا يف ءاهقفلا ضعب ملكت دقو)» : هللا همحر لاق

 اهؤاضق قشيف رركتت ةالصلا نأ هيف ةمكحلا نأ ىلع مهنم ريثك دمتعاو ةالصلا نود

 . (٢)«ةرم الإ ةنسلا يف عقي ال يذلا موصلا فالخب

 . راطفإ وأ عامجب ادمع همايص دسفأ نميف :نماثلا لاثملا

 يف ةمكحلاو :لاق . . .ةرافكلا هيلع نوبجوي انباحصأ روهمجو» : هللا همحر لاق

 ةيصعملاب هسفن كلهأ دقف عامجلاب موصلا ةمرح كهتنا نم نأ هيلع ةرافكلا ةيعورشم

 وضع لكي هللا قتعأ ةبقر قتعأ نم نأ حص دقو هسفن اهب يدفيف ةبقر قتعي نأ بسانف

 )٠(. . ("«رانلا نم هنم اوضع اهنم

 ثلاثلا ثحبملا

 هللا همحر يملاسلا دنع ةلعلا كلاسم يق

 للعلا قرط ركذف سمشلا ةعلط يف ةلعلا كلاسم ىلع ملكت هريغك يملاسلاو

 )١( لامآلا جراعم ٤/ ١٨٧١ و١٨٨.

 )٢( لامآلا جراعم ٥/ ٩٥ .

 مقر (ةبقر ريرحت وأ) ىلاعت هلوق باب ،ناميألا تارافك باتك ‘بيرق ظفلب ةريره يبأ نع يراخبلا هاور )٣(
 . ٦٣٧

 )٤( لامآلا جراعم ٢٩٩/٥ رظناو ٢٠١/٤ و٢٨٧/٤ و٢٨٨/٢ و٢٨٩/٢ و٣٠٥/٤ و٩١/٥ و٦٦١٥/٤
 و٥/ ١٧ و١٨/٥ و١٩/٥ و٤٤/٥.
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 ©نارودلاو هبشلاو ،ةبسانملاو ،ميسقتلاو ربسلا :قرط ةسمخ يهو ةطبنتسملا

 .)درطلاو

 :لامآلا جراعم باتك نم دوصقملا اهب حضتي ةلثمأ

 . ةلعلا كلاسم ضعب ركذأ فوسو

 . ةلعلا ىلع صنلا ىف :لوألا لاثملا

 ءالأ أولرَععاَق» : ىلاعت لاق» :ضيحلا مد نع همالك ضرعم يف هللا همحر لاق -
 هنوك فصو ركذ لقف (٢)«ضيحَملا ق ءاَسَنلآ اولَرَتَعَق ٢5 وهل :لاقو (")يضيحَملا ق

 بجو يناعملا هذه لوصح دنعف :لاق مث لازتعالا بوجول ةلعلا نايب ضرعم يف ىذأ

 . (هللا باتك يف حيرصتلا ليبس ىلع ةروكذملا ةلعلاب المع زارتحالا

 نم ذخ : ىلاعت لاق .مهل ةاكزو ةرهط اهنوكب ةاكزلا عفد للع ىلاعت هللا نأ -

 .'})هاي مهكزنو مهرَهَظ ةفص ميلو
 . ميسقتلاو ربسلا يف :يناثلا لاثملا

 .فاصوألا رصح ميسقتلاو ى فاصوألا صحف رْبَّسلاب دارملاو

 ةحلصملا ءوض يف اهربتخي مث فاصوألا دهتجملا رصحي نأ وه ميسقتلاو ربسلاو

 فصولا ىلع رثعي ىتح رابتعالا نع هفذحي هيف ةبسانم ال فصو يأف ةبسانملاو

 هتالص نم دبعلل سيل» ثيدح ىلع همالك دنع ميسقتلاو ربسلا يملاسلا ركذ دقو

 مالكلاو ربخلا يف درو امك هبر يجاني يلصملاف :هللا همحر لاق 3 ااهنم لقع ام الإ

 .اهدعب امو ٢٠٧/٢ سمشلا ةعلط رظنا )١(

 )٢( :ةيآلا ةرقبلا ةروس ٢٢٢.

 )٣( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٦٢٢.

 )٤( لامآلا جراعم رظنا ٣١/٦.

 )٥( :ةيآلا .ةبوتلا ةروس ١٠٣.

 ينابلألل ةفيعضلا ةلسلسلا رظنا .فلسلا ضعب نع ًافوقوم حص امنإو اعوفرم هل لصأ ال :ينابلألا لاق )٦(
 _ )٦٩٤١(، ١٠٢٦/١٤. مقر ثيدح
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 هنإف ركذلا امأ» :لاقف ميسقتلاو ربسلاب كلذ للع مث الصأ ةاجانمب سيل ةلفغلا عم
 درجم هنم دوصقملا وأ {ةاجانم هنوك هنم دوصقملا نوكي نأ امإف ،ىلاعت هللا عم ةاجانم

 هيف سيل نايذهلاب ناسللا كيرحت نإف مسقلا اذه داسف يف كش الو تاوصألاو فورحلا

 يف امع ربعم ناسللا ناك اذإ الإ ققحتي ال كلذو ةاجانملا هنم تبثف حيحص ضرغ

 ناك اذإ ههَريِمََسْلَأ َطَرضلآ اتيهآو» :ىلاعت هلوق ىف لاؤس يأف ‘تاعرضتلا نم بلقلا
 . .ًالفاغ بلقلا

 لطب اذإف ©نيئيش نيب رودي هنأل رصحنملا ميسقتلاو ربسلاب ىمسي عونلا اذهو
 هيف تددعت يذلا وهو رشتنملا نم رثكأ عطقلل ديفم وهو ،رخآلا نيعت امهدحأ

 . فاصوألا

 ىلع صنلا نإف { ةلعلا ىلع صنلا عاونأ نم ثلاثلا عونلا وهو ثءاميإلا نع ملكتو
 عونلاو ،نيعونلا نيذهب ءولمم لامآلا جراعمو ،ارهاظ وأ احيرص نوكي نأ امإ ةلعلا

 ضرعم يف هللا همحر لاقف كلذ يف هكلسم ىلع صن دقو ةلعلا ىلإ ءاميإلا ثلاثلا

 ظافلألاب ماكحألا للعن ال اننأل الثم ةيمستلا يف قارتفالا انملس نإو» :سافنلا نع هثيدح

 .()«عراشلا اهيلإ أموأ يتلا يناعملاب اهتبثن لب

 ضرعتن فوس يتلا ةحيحصلا ةسيقألا نمض ةروكذم يهف ىرخألا كلاسملا امأ

 .(")رسمشلا ةعلط يف اهلك ةروكذم يهو ،هللا ءاش نإ اهل

 : ١٩٦/٢ لوصألا سمش يف ةصوصتنملا ةلعلا كلاسم ركذ دقو =

 صنياهبعامجإكلذنك صنلااهنم ةلعلا قرطو

 احيرلت ىنأو لجال وحن احيرص ةرات يتأي صنلاو

 ءاميإلا ةليلل هيف ذإ ءاميإلاوه مهدنع اذهو

 ٢/ ١٠٣. لامآلا جراعم )١(

 : لاقف لوصألا سمش ىف اهيلإ راشأ دقو ٢/ ٢٠٥ سمشلا ةعلط )٢(

 هطبضاف ةبشو بسانم ربس ةطبنتسملا قرطامأو اذه
 ادي ىوقأ اهضعب نكل لكلا يف ادب فلخلاو درطلا ،نارودلاو
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 عبارلا ثحبملا

 سايقلا عاونأ يق

 ةحيحصلا ةسيقألا يق :لوألا بلطملا ©

 : سمشلا ةعلط ىف هللا همحر لاق

 هرذق اذإ اصيمق لمكي له بوثلا ساق :لاقي ،ريدقتلا وه ةغللا ىف سايقلا
 .اريدقت

 مهحالطصا يف ىمسيو هميرحت ىلع باتكلا صنب مولعم همكح نإف رمخلاك امهنيب
 الو ةنس الو باتك همكح ىلع صني مل هنإف هوحنو نتتلاك مكحلا لوهجمو ،ًالصأ
 . اعرف ىمسيو عامجإ

 هركذو الإ اعون كرتي مل سايقلا عاونأ لك ىلع ىتأ هنإف لامآلا جراعم يف امأ

 .دسافلا ًادقتنمو اهنم حيحصلا ًاححصم

 . ىلؤألا سايقو ،يواسملا سايق :ةحيحصلا ةسيقألا نم ركذف

 ىمسي ام وهو صنلل فلاخملا سايقلاو ئ قرافلا عم سايقلا :دسافلا نم ركذو

 . رابتعالا دسافب

 سايقلاو تادابعلا يف سايقلاو ،هبشلا سايق :اهيف فلتخملا ةسيقألا نم ركذو

 ٠. دودحلا ىف

 ل امعتس ١ ىلع ربحل ا ا ذه ةردق زربيو دوصقمل ١ هب حضتي ام عون لكل دروأ فوسو

 . ةيهقفلا عورفلا طيحم يف هتاداهتجا يف ةسيقألا

 ةحيحصلا ةسيقألا يق :لوألا بلطملا ©

 ي واسملا سايقلا :ل وألا عرفلا

 دصقأو كهللا همحر يملاسلا دنع سايقلا عاونأ رثكأ وهو يواسملا سايقلاب أدبأ
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 ©ذيبنلا يف راكسإلاك ، "لصألا يف ةلعلل ةيواسم عرفلا يف ةلعلا تناك ام» :يواسملاب

 يف هلكأ ىلع ميتيلا لام قرح سايقكو ،رمخلا يف هل واسم ذيبنلا يف فصولا اذهف

 : ةلثمألا ضعب هذهو ةمرحلا

 : روجفلا ناميأو ةميمنلاو ةبيغلاو ؤبذكلاب ءوضولا ضقن :لوألا لاثملا

 ناميأو ةميمنلاو ةبيغلاو ©بذكلا نأ البطقلا مالك رهاظو» :هللا همحر لاق

 ريغ :ليقف رئابكلا نم كلذ ىوس اميف فالخلا نأو اهب ضقنلا ىلع قفتم روجفلا
 .("«لاق ام خلإ ناتهبلاو فذقلاك كلذو ةعبرألا ىلع ًاسايت ضقان :ليقو ،ضقان

 ضقن يف مئانلا ىلع هيلع ىمغملاو ناركسلاو نونجملا سايق : يناثلا لاثملا

 : ءوضرولا

 الو ءوضو ةالصلا ىف سعانلا ىلع سيل انباحصأ ضعب لاق» :هللا همحر لاق

 امئاق مان نم ىلع سيلا سابع نبا ثيدحل ادجاس وأ ،ًامئاق ناك ءاوس هتراهط ضقتنت

 ."”كيدحلا اءوضو ادجاس وأ ًاعكار وأ

 ضقني ال ًافيفخ ناك نإو ،ةلاح يأ ىلع ءوضولا ضقن ًاليقث مونلا ناك نإ :ليقو
 لوقلا اذه يدنع بجوي رظنلاو :حاضيإلا بحاص لاق ،ناك ةلاح يأ ىلع ءوضولا

 .(ُ)«هيلع ىمغملاو ،©ناركسلاو نونجملا يف ةلعلا درطتو سايقلا حصي ىتح

 يف ءوضولا يف امهيلع لسغلا يف كاوسلاو ةيمستلا سايق :ثلاثلا لاثملا

 . ةليضفلا

 رهاظلا لب رهاظ ريغ لسغلا ننس نم كاوسلاو ةيمستلا لعجف» :هللا همحر لاق

 . (©هءوضولا ىلع اسايق هلئاضف نم امهنأ

 بطق امأو ،لينلا حرش بحاص سيفطا فسوي دمحم مامإلا ةمالعلا وهو برغملا بطق هب دارملا )١(
 .ةعساو ةمحر هللا همحر هتاداهتجا ددصب نحن يذلا يملاسلا مامإلا وهف قرشملا

 .٥٥٥و ١/ ٥٥٠ لامآلا جراعم )٢(

 (٣) مقر هنم بيرق ظفلب هدنسم يف دمحأ هاور )٢٣٥٦(. ٥/ ٣٨٢ .

 )٤( هسفن عجرملا ١/ ٥٨٣.

 )٥( لامآلا جراعم ٦٢٦/١.
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 . راظتنالا مكح يف مدلا ىلع تاردكلا سايق : عبارلا لاثملا

 دقو . . .ال مأ ًاضيح نوكي له صلاخلا مدلا ادع اميف اوفلتخاو» :هللا همحر لاق
 ءايشألا عيمج يف ضيحلا ماكحأ اهل اولعج ضيح اهنأب نولئاقلاف {ةلدأب قيرف لك قلعت

 . ) «رباج ةياور يف روكذملا مدلا ىلع ًاسايق راظتنالا مكح اهوطعأو

 . ةضاحتسالا ىلع ريساوبلا سايق : سماخلا لاثملا

 ١كلذ اهيلع رذعتي مل ام اهريغك اهيلع مايقلا بوجو رهاظلاف» : هللا همحر لاق

 هللاو دحاو ىنعملا نأل اهيف دجوت نأو دب ال ريساوبلا بحاصل ةدوجوملا ةصخرلاو

 (")«ملعأ

 صخري ناك هنأ هللا لوسر نع ةياور تدجو معن مث)) : رخآ عضوم يف لاقو

 ةجح يهف ةياورلا هذه تحص نإف ،‘"بنج ىلع وأ ًاسلاج يلصي نأ ريساوبلا بحاصل
 .(‘)هدحاو ىنعملا ذإ ةضاحتسملا ةالص يف هولاق امل

 . حيحص ًاذإ سايقلاف ةحيحص ةياورلاو :تلق

 . ضئاحلا ىلع اسايق ةضاحتسملا ءطو مدع :سداسلا لاثملا

 : ةضاحتسملا ءطو يف بهاذم ةثالث هللا همحر يملاسلا ركذ

 ةباحصلا تناك :ةمركع لاق سابع نبا نع يورملا وهو ،ءطولا ةحابإ :اهدحأ

 . تاضاحتسم نهو نهجاوزأ نوشغي

 وأ هل لستغت ىتح اهؤطي ال ليقو ،مدلا ةرثك يف اهئطو ةهارك :يناثلا بهذملا

 . هزنتلاو طايتحالا ليبس ىلع اذهو ةالص لسغ رثإ ىلع

 ٢!/ ٣٥. هسفن عجرملا )١(

 ٢/ ٩٣. هسفن عجرملا )٢(

 ادعاق ةالصلا قطي مل اذإ باب ،ةالصلا ريصقت باوبأ باتك ،هانعمب نيصح نب نارمع نع يراخبلا هاور )٣(
 ۔ ١١١٧ مقر

 ٢/ ٩٢. لامآلا جراعم )٤(
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 نباو يعخنلاو يبعشلا نع لوقنملا وهو اهأطو اوزيجي مل : ثلاثلا بهذملا

 ىلع ةضاحتسالا مد سايق كلذ يف مهتجح لعلو» : هللا همحر لاق "٨ نيريس

 . 'اه؛ضيحلا

 ثيدح ىلع «اهجوز اهيتأي ال ةضاحتسملا» ةشئاع لوق اومدق مهلعلو :تلق

 مكح همكحف ،يأرلاب كردي ال هلثم نأ الإ ًافوقوم ناك نإو ةشئاع لوق نإف ةمركع

 ملعأ يهو هتجوز يهف ةلي يبنلا نأشب ملعأ اهنأل ىلوأ اهثيدحف كلذك ناك اذإو ،عفرلا

 . خسني امو ننسلا نم مودي امب

 ىلؤألا سايق يف :يناثلا عرفلا

 ىلع اسايق برضلا ةمرحك لصألا يف هنم ىلوأ عرفلا يف ةلعلا تناك ام وهو

 . !فيفأتلا

 .لاخلخلا توص عامس عنم ىلع اسايق ةنيزلا ءادبإ عنم سايق :لوألا لاثملا

 نع ىهن امنإ :ىلوألا ةدئافلا :دئاوف ةيآلا يفو :رخفلا لاق» :هللا همحر لاق

 © ىلوأ ةنيزلا راهظإ نم عنملا ىلع لدي نألف ةنيزلا دوجو ىلع لادلا توصلا عامتسا

 : ةثلاثلا ،بناجألا كلذ عمسي ثيحب مالكلاب اهتوص عفر نع ةيهنم ةأرملا نأ :ةيناثلا

 لاق . «ةنتفلا ىلإ برقأ كلذ ناك اذإ ةوهشب ةأرملا هجو ىلإ رظنلا رطخ ىلع لدت ةيآلا

 ."ههلا ءاش نإ قحلل ةقفاوم ةنسح دئاوف ىهو» :اهيلع ابيقعت يملاسلا

 ةءارق نم عنملا يف بنجلاو ءاسفنلاو ضئاحلا ىلع فلقألا سايق :يناثلا لاثملا

 . نآرقلا

 : ةثالث لاوقألا ةلمجف» : هنلا همحر لاق

 داري نأ لمتحيو ،هيزنتلا ليبس ىلع ةءارقلا نم عنملا هب دارملاو ،هيركتلا :اهدحأ

 . هيركتل اب ميرحتل ١ نع لئاوأل ١ ربعي ام ًاريثك هنأل ميرحتل ١ هب

 )١) لامآلا جراعم ٢/ ٩٤ :رظناو ٩٥/٢ و٢/ ١٤٨ و٥/ ٨٧ و٥/ ٢٥٥ و٥/ ٢٦١٤ و٩٥/٢.

 )٢( لامآلا جراعم ٥١٩/١.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 .لاوحألاو تايآلا ضعب يف وأ ًاقلطم بنجلل صيخرتلا :يناثلا لوقلا

 . بنجلل اهتيهاركو ضئاحلل ةءارقلا ةحابإ :ثلاثلا لوقلا

 ءاسفنلاو ضئاحلا أرقت ال هنأ انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم ديعس وبأ جرخو

 بنجلاو ضئاحلا عم رخآ عضوم يف دازو ‘كلذ بجوي ببس وأ ةرورضل الإ نآرقلا
 .اهدشأو مهانعمب يدنع فلقألاو :لاق مث ءاسفنلا

 . ةمرحلا يف دجسملا هلوخد عنم ىلع اسايق بنجلا ىلع ةءارقلا عنم :ثلاثلا لاثملا

 لدف ،‘")هأويتنت ىتح ليبس ىياع الي ابشجم الول :ىلاعت لاق» :هللا همحر لاق
 نأل دجسملا لوخد نم هعنم امل ركذلل الهأ ناك ول هنأل ركذلل الهأ سيل هنأ ىلع كلذ
 اف ركبو عقر نأ هنأ نأ تويب ىفه :ىلاعت هلوقب لوخدلا يف ركذلا لمأل نذأ هللا

 . )«دشأ نآرقلا ةءارق نأ هادؤمو ٣) )هلاساو وُدْشْلاي اهف هل خيش حَيَش فُمْسَآ

 . هسم نم هعنم ىلع ًاسايق نآرقلا ةءارق نم بنجلا عنم يف :عبارلا لاثملا

 نأ مولعملا نمو © نتن الإ عمسي الإ> :ىلاعت هللا لاق» :هللا همحر لاق

 هيف يذلا نونكملا باتكلا نسم نم عنملا تبث اذإو ©نيرهطتم ريغ بنجلاو ضئاحلا
 ()دشأ كلذ يف ةءارقلا نم عنملاف نيرهطتملل الإ ميركلا نآرقلا

 ةلطابلا ةسيقألا يق :يناثلا بلطملا ©

 قرافلا عم سايقلا يف :لوألا عرفلا

 . نآرقلا ةءارق ميرحت يف بنجلا ىلع طئاغ وأ لوبب ثدحملا سايق : لوألا لاثملا

 ال :لاق نم مهنمف ،ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا ءارآ هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 ٦/ ١٣٤. لامآلا جراعم )١(

 )٢( :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ٤٣ .

 )٣( :ةيآلا ،رونلا ةروس ٣٦.

 )٤( لامآلا جراعم ٦٢/ ١٣٥.

 )٥( :ةيآلا ،ةعقاولا ةروس ٧٩.

 )٦( لامآلا جراعم ٦٢/ ١٣٥.
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف : لوألا بابلا

 بنجلل الإ لاح يأ ىلع نآرقلا أرقي نأ زاجأ نم مهنمو ،ءوضو ىلع الإ نآرقلا أرقي

 الإ تئش لاح يأب نآرقلا أرقا» :يي يبنلا لوقب ءالؤه جتحاو ،نآرقلا أرقي نأ هل سيلف

 الإ تئش لاح يأ يف فحصملا لمحاو .بنج الإ لاح يأ يف دجسملا لخداو .ابنج

 .ًابنج نكي مل نمل رومألا هذه ةحابإ ىلع كلذب لدتسا مث . .)هبنج

 ةالصلا عنمي امم امهوحن وأ طئاغ وأ لوبب ثدحملل ةءارقلا نم نوعناملا جتحاو

 هل زجت مل ةساجنلا عضوم لسغ ول بنجلا نأ كلذو بنجلا ىلع عئضوتملا ريغ سايقب

 هل زوجت ال دسجلا رهاط وهف عئضوتملا ريغ كلذكف كًاقافتا رهاط هدسج نأ عم ةءارقلا

 . ةءارقلا هل زوجت الف ةالصلا

 ةءارقلا اوزوجي نأ مهمزلي هللا همحر يملاسلا لاق امك هنأل دساف سايق اذهو

 نع سجنلا لسغ اذإ ثدحملاك دسجلا رهاط هنأل هدسج نع سجنلا لسغ اذإ بنجلل

 . )٢( سايقلا دسف الإو هدسج

 ثدحلا سايق وهو .هلثم الطاب نوكي هيلإ ىدأ امف لطاب مزاللا اذهو :تلق
 ةءارق نم عنمي ال رغصأ ًاثدح ثدحأ نم نأ قرفلا هجوو ربكألا ثدحلا ىلع رغصألا
 ةءارقلا نم عنمي مل هللا همحر يملاسلا لاق امك بنجلا نأل بنجلا فالخب نآرقلا

 .")هيلع هريغ سايق حصي الف ةدابع هعنم لب سجنلاب سبلتلا سفنل

 ةكرعملا ديهش ىلع ساقي له ةكرعملا يف تمي مل اذإ ديهشلا يف :يناثلا لاثملا

 . ؟هماكحأ يف

 : نيبهذم ةيضابإلا ءاهقف نم باحصألا نع يملاسلا مامإلا ركذ

 . ةكرعملا ديهشب صاخ لسغلا كرت نأ :لوألا

 © لسغي الف ةكرعملا ديهش ىلع ساقي ةكرعملا ريغ يف ديهشلا نأ وه :يناثلا

 . مهمكح يف نمو قيرحلاو ،قيرغلاو ‘نوطبملا لسغي الف هيلعو

 . ٦٣٩ مقر دمحأو ٢٢٩ مقر نآرقلا أرقي بنجلا يف باب ،ةراهطلا باوبأ ،©بيرق ظفلب يذمرتلا هاور 60

 )٢( لامآلا جراعم ٦/ ١٣٨.

 )٣( لامآلا جراعم ٦٢/ ١٣٨.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 . ةكرعملا ديهش ىلع مهسايق مهتجحو

 عضوملا اذه يف ةلعلا سيلوا : ةمحرلا هيلع يملاسلا لاق . قرافلا عم سايق وهو

 اهيلإ راشأ ام ةلعلا لب ،عرفلاو لصألا يف ةدوجوم تناك اهنإ لاقي ىتح ةداهشلا سفن

 ءادهش نع رابخإ اذهو . (١)«ًامد بخشت مهجادوأو نورشحُ مهنإف : هلوقب نيح يبنلا

 . (٢)«مهلثم فصولا اذه يف مهريغ نأ انل نمف © نيصوصخم

 لكل ماع باطخلا نإف ("«مكاتوم اولسغا» :ةلت لوسرلا لوق قيرفلا اذه ةجحو

 ال وانتم باطخلا ىقبيف هلسغ نع ةلع هيهنل ةكرعملا ديهش مهتلمج نم صخو ،تيم

 . ليلدب الإ ماعلا دارفأ ضعب نع مكحلا طاقسإ حصي ال ذإ صصخملا ادع امل

 لوق يف ىتوملا دارفأ تحت هلاح ىلع يقاب ةكرعملا ريغ ديهش نأ اذه ىنعمو

 . ماعلا ةلالدب المع لسغلا هيف بجاولاف ،امكاتوم اولسغا» : لوسرلا

 . قيرشتلا مايأ موص ىلع رحنلا موص سايق : ثلاثلا لاثملا

 . روهشملا ىلع ديعلا دعب ةثالثلا مايألا قيرشتلا مايأو ،ديعلا موي وه رحنلا موي

 : رحنلا موي موص يف ءاملعلا بهاذم ركذ هللا همحر يملاسلا مامإلاو

 . ةهاركلا ىلع هلمح نم مهنمو

 . ًايده دجي مل نإ ةصاخ عتمتملل اهموص زاجأ نم مهنمو

 . عتمتملا لثم نراقل او رصحملا لعج نم مهنمو

 ،مدلا ميظعت باب © ىئاسنلا ننسو )٣٣٠٣(. ١١/ ٢٧٤ ٠ { ءاسنلا ةروس نمو باب © يذمرتلا ننس )١(

 .هنم بيرق ظفلب )٣٩٩٩(. ٧/ ٨٥

 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ٥٣.

 )٢( ،لسغلاو نفكلا باب ،سابع نبا قيرط نم هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ١/ ١٩٣. هباتك يف ناطقلا نبا لاقو
 نيسحلا .د :قيقحت .نافورعم نيلجر داتسإ نم لوهجم وهو :(ماكحألا باتك يف ماهيإلاو مهولا نايب)
 . ضايرلا ةبيط راد ديعس تيآ
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 نب سوأو هثعب ي هللا لوسر نأ كلام نب بعك ثيدح ًاقلطم نيعناملا ةجحو

 لكأ مايأ ىنم مايأو نمؤم الإ ةنجلا لخدي ال هنأ ىدانف قيرشتلا مايأ ناثدحلا

 . جحلا لامعأ نم هريغو رحنلا يف هب تقحتلا امك رحنلا مويب ةقحلم يه :اولاق

 لامعأ كراشي ال موصلاف ،عماجلا مدع عم سايق انلق» :هللا همحر يملاسلا لاق

 كلذ لب جحلا لامعأ لجأل ال رحنلا موي يف هميرحتو فاصوألا نم فصو يف جحلا

 .("ههريغو جحلا يف دبعت ضحم

 نمحرلا ةفايض نع ًاضارعإ ديعلا موي موص يف نأب لوصألا لهأ ضعب هللع دقو
 .ديعلا يموي موص حصي ال كلذ لجأل 6 هركذ لج

 هلصأ نالطب ببسب دسافلا سايقلا : يناثلا عرفلا

 سايق :هلاثم .هللا همحر يملاسلا هركذ دقو ،عرفلا لطب لطب اذإ لصألا نأل

 .لجرلا ةروع ىلع ةمألا ةروع

 ةمألا ذخف ىلإ رظن نم :بوبحم نب دمحم لاقو» :هللا همحر يملاسلا لاق

 ةروع ىلع اسايق كلذ لاق امنإ هلعلو هوؤضو ضقتني مل ًادمع اهنطبو اهسأرو ةكولمملا
 . هللا مهمحر دمحم نب ريشب هدلو بهذم ىلع لجرلا

 ثيح نم هتماقتسا مدع لعلو ،ميقتسي ال كلذ نأب نيملسملا ضعب هضرتعا نكل

 نم مدقت امل ةروع لجرلا ذخف نأ حيحصلا نأ انمدق دقف ،هيلع سيقملا هلصأ يف نعطلا

 . (")«عرفلا لطب لصألا لطب اذإو ‘بلاط يبأ نب يلع ثيدحو ةفيذح ثيدح

 نوكي نأ هنع مزليف حيحص ريغ لصألا وهو هناكرأ دحأ نأل دساف سايق اذهف

 . حيحص ريغ عرفلا

 . ١١٤٦٢ مقر قيرشتلا مايأ موص ميرحت باب هظفلو هدنسب ملسم هاور )١(
 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ١٠٣.

 )٣( لامآلا جراعم ١/ ٥٣٧ .
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 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 8 ببسب س 8 . عرفلاو لصألا فالتخا ببسب دسافلا سايقلا :ثلاثلا عرفلا

 . ًادساف سايقلا ناك مكحلا يف عرفلاو لصألا فلتخا اذإ

 . ءطولا مكح يف ضئاحلا ىلع ةضاحتسملا سايق :هلاثم

 : ةلأسملا هذه يف بهاذم ةثالث هللا همحر يملاسلا ركذ

 . سابع نبا نع يورم وهو ءطولا ةحابإ : لوألا

 . اهئطو ةهارك : ىناثلا

 . اهئطو ميرحت :ثلاثلا

 ىذألا عماجب ضئاحلا ىلع كلذ يف ةضاحتسملا سايقب هيركتلاب نولئاقلا جتحاو

 لافغإو طلغ اذهو :دمحم وبأ لاق» :يملاسلا مامإلا لاق .ةضاحتسالاو ©ضيحلا يف

 ةضاحتسملا مد نإ : لاقن ةضاحتسملا مدو ضيحلا مد نيب قرف لق لوسرلا نأل هلئاق نم

 هدوجوب يذلا مدلا ريغ ةالصلا طوقس هدوجوب يذلا مدلاو ] ةضيحلاب سيلو قزعع مد

 لك مكح نوكي نأ بجو هبحاص ريغ امهنم دحاو لك نأ تبث اذإو ،ةالصلا بوجو

 سفن ىلع هجوتي امنإ درلا اذهو :تلق» :هللا همحر لاق .رخآلا مكح ريغ امهنم دحاو

 نأل نسحلا ةياغ ىف ضارتعا وهو ؤ‘ضئاحلا ىلع ةضاحتسالا سايقب مهجاجتحا
 فالتخا دنع حصي ال سايقلا نأل ةضاحتسملا ءطو ميرحت بجوي كلذب مهجاجتحا

 .()هعرفلاو لصألا يمكح

 ثلاثلا ثحبملا

 بلاطم هتحتو اهيف فلتخملا ةسيقألا نم هفقوم

 : عاونأ ةثالث اهيف فلتخملا ةسيقألاو

 . هبشلا سايق : لوألا عونلا

 . دودحلا يف سايقلا :يناثلا عونلا

 ٩٥/٦٢. لامآلا جراعم )١(
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 هبشلا سايق يق :لولا بلطملا ٥

 يبأك ملعلا لهأ ضعب هب لاق دقف اهيف فلتخملا ةسيقألا نم وهف هبشلا سايق امأ

 . يملاسلا مامإلا مهنمو روهمجلا هفعضو ،يبرعلا نب ركب

 اهنم لمحي امو لاملا فانصأ نايب يف هللا همحر يملاسلا هركذ ام عونلا اذه لاثم

 : هللا همحر لاق 0 رمتلا ىلع بيبزلا لمح نع همالك ضرعم يف لمحي ال امو هريغ ىلع

 ىلع امهدحأ لمح يف فالخلا غّوسو ،رمتلا ىلع لمحي بيبزلا نأ دايز يبأ نعو"

 الو هل ىنعم الو ناهباشتي هنأب ديعس وبأ هللعو هرقأو ناهبن وبأ هلقنو ديعس وبأ رخآلا

 نم هبشلاو ،دارفألا ضعب يف ةروص ناهباشتي امهنإف ةروصلا يف هبشلا سايق الإ لصأ
 ىلع امه دحأ لمحي ال هنأ روهمجلا هيلع ام قحلاف . ًايروص ناك اذإ فيكف فيعض هلصأ

 .(١)«رخآلا

 دودحلا يق سايقلا :يناثلا بلطملا ٥

 ةلعل دودحلا نم دح ىلع صن اذإ ىلاعت هللا نأ وه دودحلا ىف سايقلاب دارملا
 ىلع لمتشا هيلع صوصنملل لثامم مكح ىف ةلعلا هذه اندجو مث هيف ةطبضنم ةرهاظ

 . ؟هيلع صني مل يذلا مكحلا ىلإ هيلع صوصنملا مكح يدعت لهف ،اهسفن ةلعلا

 جرف يف أطو هنوك ببسب ًارذقم ًادح هيف لعجو ىنزلا مرح هللا نأ : كلذ لاثم

 ةشحافلا ىمسم امهعمجيو ط راوللا يف ا , ف ىدف ةدوجوم ةيببسل أ ه ذهو . ًاعبط ىهتشم ًاعرش مرحم

 دَحَأ نم اهب مكقتبمس اه ةكجنت ةكحتلا نذأ مُكَتإل : طول موق نع ةياكح ىلاعت هلوقل

 هلوق يف ةشحاف انزلا ىمس هنأ امك ةشحاف لاجرلا نايتإ ىمسف ّ (٢)ههيمتَصلا ر

 ىلع طاوللا سايق زوجي لهف 0‘)هاليبتم ةسو ةمتت ناك مت قزلآ اونرقَت الو : ىلاعت
 . ؟دحلا ىف انزلا

 ٤/ ٣٥٨. لامآلا جراعم )١(

 .٩٢۔_ ٢٨ :ةيآلا آتوبكنعلا ةروس )٢(

 )٣( :ةيآلا .ءارسإلا ةروس ٣٢.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ام وهو بجاحلا نبا مهنمو ةيكلاملاو هباحصأو دمحأو ةيعفاشلا روهمج بهذ

 . دودحلا يف سايقلا نايرج ىلإ هللا همحر يملاسلا هيلإ أموأ

 رم دقف لالحلا عامجلا امأ» : ربدلا يف ءطولا نع همالك ضرعم يف هللا همحر لاق

 نإف اضيأو . . .لسغلا بجوي نأ ىرحأ وهف دحلا بجوي هنألف مارحلا امأو ،هيف مالكلا

 لحملا نوك ىهو ربدلا ءطو ىف ىنعملاب ةلصاح لبقلا ءطو نم لسغلا ىف ةيببسلا

 سايقلاب بجو امنإ هنإف دحلا بجوي هنإ ءطولا نع هلوقف .")«لاق ام خلإ اعبط ىهتشم

 © دحب سيلو ريزعت هنأ رهاظلاف قهاش نم يمرلاك تابوقع نم هيف رثأ ام امأو 5انزلا ىلع
 ىلع ساقي طاوللا نأ يملاسلا مالك نم لصحف © ينازلا ىلع سايقلاب وهف دحلا امأو

 . لسغلا بوجو يفو دحلا بوجو يف ىنزلا

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٥٩٨.
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 ةروصب سمشلا ةعلط يف ناسحتسالا ىلاعت هللا همحر يملاسلا مامإلا ثحب

 مهتلدأ ركذو ناسحتسالاب تلاق يتلا بهاذملا ضرع دقف ،ملعلا لهأ نع ةياكحلا

 يتلا رداصملا رئاسك هبهذمو ء هيأر هيف ررق هنأ هدجأ ملو ،ضرعلا بولسأب مهتافيرعتو

 لك يف رظني هنأ هتدجو يذلا نكل ثهفيزو هركنأ هنأ هدجأ مل ينأ امك ،اهيف همالك قبس

 ىف هلخدي ةراتو ©ىنعملا اذه فيزي ةراتف ،ءاملعلا ضعب اهلاق ىتلا ىناعملا نم ىنعم

 ١ .....رخآ لصأ

 دهتجملا ملاعلا نهذ يف حدقني ليلد هنإ :مهضعب لاق امدنع هنأ كلذ ىلع ًالثمف

 ليلد وهف دهتجملا دنع ققحت نإ روكذملا ليلدلا نأب هدر دقف ،هترابع هراهظإ نع رصقت

 .اعطق دودرمف هدنع ققحتي مل نإو ،ًاعطق هنع هترابع روصق هرضي الو ًاقافتإ ربتعم

 نم مامحلا لوخدك ةحلصملل ةداعلا ىلإ ليلدلا نع لودع وه :نورخآ لاق املو

 هنمز يف ةيراج ةداعلا هذه نأل ًاضيأ هدر ،ةرجألاو ،ءاملا ردقو ثحتُمملا نمز نييعت ريغ
 . ناسحتسالا نم سيلو حيحص عامجإ وأ ةربتعم ةنس اهنأ لصحف ةل
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 يمل اسل ١ م ام ال ا تاد اهتج ١

 ًاضيأ هدر حيحص سايق ىلإ فيعض سايق نع لودعلا وه :نورخآ لاق املو

 .ديدج ليلدب سيلو تارامألا نيب حيجرتلا نم اذه نأب
 وه لاوقألا هذه لهأ نم ةفئاط لك دنع ناسحتسالا نأ وهو امهم ارمأ ظحل هنكل

 تبثأ دقف يناعملا كلتب ناسحتسالا توبث ىلع مصخلا قفاو نإف ،هب هورسف ام

 ناسحتسالا :لوقي هنأكو ،‘١]هتوبث يف فالخلا عفتريف ،هريغ هتبثأ يذلا ناسحتسالا
 عم ،حالطصالا يف ةحاشم الو ،ًاناسحتسا هتيمست ىلع تحلطصا ام ةفئاط لك دنع
 ال هيلع عيرفتلا ىلع مهتمئأ لّوع دقو ةيضابإلا رداصم يف دوجوم ناسحتسالا نأ ملعلا

 . هعماج ىف ةكرب نب دمحم مامإلا اميس

 ةياكح هدروأ ام اهنم لامآلا جراعم يف ناسحتسالل اعورف ركذ يملاسلا مامإلاو

 اهدروأ فوسو ةيضابإلا ءاهقف نم هباحصأ ضعبل ًاليلد هدروأ نم اهنمو ،ةمئألا نع
 . هباتك نم

 : لامآلا جراعم يف ناسحتسالا نم جذامن

 مدلا عاطقنا راظتنا ةلأسم يف :لوألا جذومنلا

 : راظتنالا يف ةمئألا بهاذم هللا همحر يملاسلا ركذ

 . راظتنالا ةدم يف موصلاو ةالصلا كرتتف مدلا عاطقنا رظتنت اهنإ : لاق نم مهنمف

 :ليقو . ةثالث :لاق نم مهنمو .نيموي :لاق نم مهنمو. ًاموي رظتنت :لاق نم مهنمو

 . ةعاس ىلإ ةعاس نم وهو موي مدلا ريغو ناموي مدلا راظتنا

 هنيب قرفو مدلا ريغ يف راظتنالا توبث حاضيإلا بحاص راتخاو» :هللا همحر لاق

 .ةليلو اموي تاردكلا راظتناو نيموي ضيحلا يف مدلا راظتنا لعج نأب مدلا راظتنا نيبو

 ؟مدلا ريغ راظتناو مدلا راظتنا نيب تقرف ل : لئاق لاق نإف : هلوقب كلذ ثحب مث

 ركذ مث ،ليواقألا نيب اناسحتسا اذه لاق انباحصأ ضعب نأ نظي هنأب ةباجإلاو

 .٣٢٨٢و ٢/ ٢٨٦٢ سمشلا ةعلط )١(
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 ال ناسحتسالا ىلع ةينبم كلذ يف ةقرفتلا نأ هلصاحو راظتنالا ةدم يف مدقتملا فالخلا

 مدلا يف الإ راظتنا ال هنأ نم باحصألا روهمج هيلع ام حصألاوا : لاق مث © ريغ

 © طقف مدلا ماود دنع راظتنالل ةتبثم راظتنالل نوتبثملا اهب جتحي يتلا ةياورلا نآل صلاخلا

 ةروصقم اهنأل ًائيش تادابعلا باب ىف ديفي ال ناسحتسالاو ،هريغ ىف هتابثإ ىلع ليلد الف

 .(«عراشلا نم فيقوتلا ىلع

 ةيضابإلا نأ ىلإ ريشي» ائيش تادابعلا باب يف ديفي ال ناسحتسالاو» هلوقف
 . تادابعلا يف هب نولوقي ال مهنأ ريغ ةلمجلا يف هب نولوقي

 ةالصلا يف مايقلا يف : يناثلا جذومنلا

 مهيلعو ةالصب كلت تسيلف ًانابكر وأ ًاعوكر وأ ًاسولج اولص نإف» :هللا همحر لاق

 . رخآ مكح هلف رارطضالا امأ ، رايتخالا لاح يف كلذ ناك اذإ مايقلا كرتل ةداعإلا

 هيبي ملو ،ةداعإلاب مهرمأ نسحتسي نكل مهئزجي نأ سايقلا :انموق ضعب لاقو
 يف ةغلابملل ةداعإلا مهل تببحأ انابكر اولص نإ :لاق نكل هلباقم عم هنسح لب ديعس وبأ

 . ٢)«ةالصلا لضف

 رايتخا ريغب ءام هفوج لخد نميف : ثلاثلا جذومنلا

 :ًالاوقأ ةلأسملا هذه ىف هللا همحر ىملاسلا ركذ

 ،هموي لدبي ةلفانلل أضوت نمو ‘هيلع لدب الف ةضيرفلل أضوتي ناك نإ :اهنم
 . نيهجولا ىلع لدب هيلع :ليقو

 داز اذإ كلذكو ،هقلح ءاملا لخدف اهتقو لبق ةالصلل رهطت نإ لدب هيلع :ليقو

 . عيش ثالثلا دعب هفوج لخد نإ لدبي هنإف ثالث ىلع ةضمضملا يف

 ىلع قرف امنإ هريغو مزاللا نيب قرف نمو» :لاوقآلا هذه ركذ دعب هللا همحر لاق

 .'"ه«يورخألاو يويندلا نيب قرف نم كلذكو ريغ ال ناسحتسالا هجو

 )١( لامآلا جراعم ٦٢/ ٣٤.

 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ١٦٠ .

 )٣( لامآلا جراعم ٥/ ٢٥٨ و٢٥٩.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 رضحلا يف حيحصلا مميت يف :عبارلا جذومنلا

 : بهاذم ةعبرأ ةلأسملا هذه يف هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 نأل رفاسملاب ءالؤه دنع صاخ مميتلا نأل اقلطم زئاج ريغ هل مميتلا نأ :اهدحأ

 باطخو نيرفاسملاب ءالؤه دنع صاخ __ه٬آم اوثحي متل :ىلاعت هلوق يف ريمضلا
 . مهل

 مومع صصخت الف لاح ةعقاو رفسلا يف اهلوزن نأب يملاسلا هنع باجأو

 . باطخلا

 هللا رمأ دقو ،ءاملل مدعم هنآل تقولا تاوف فاخ نإ مميتلا هل نإ :يناثلا بهذملا

 . رضاح نم ارفاسم صخي ملو مميتلاب ءاملل مدعملا

 هتوفت نأ فاخ اذإ هنأ هنم اناسحتسا رثؤملا وبأ هيلإ بهذ ام وهو :ثلاثلا بهذملا

 ةالصلا نم كردي نأ عمطي ناك نإو ،ةالصلا داعأو لستغا مث ىلصو مميت اهلك ةالصلا

 .اههجو ىلع اهادأ اذإ هيلع ةالصلا بوجول ىنعم الو ىلصو لستغا اهتقو يف ةعكر

 كلذ لاق امنإ هنأب هللا همحر رثؤملا يبأل رذتعي دقو» :هللا همحر يملاسلا لاق

 كلذ عمو ءهيلإ ريشن يذلا هيجوتلا اذه مزتلي هنأكف هباوج يف هب حرص امك اناسحتسا

 رظنلا هلثملو يلتبملا ةمالسل ًابلط ةداعإلاو مميتلا نيب عمجلاب طايتحالا نسحتسي
 . (")«يلاعلا

 ىلصو لسغ هسمتلي الو ءاملل ًادجاو بنجلا ناك اذإ هنأ وهو :عبارلا بهذملا
 . ىلصو مميت رهن نم هسمتليوأ رئب نم يقتسي ناك نإو ‘تقولا تاف ولو

 طايتحالا بابل ةلماش ناسحتسالا ةملك نأ ىري يملاسلا مالك يف رظانلاو

 . ماعلا يوغللا ىنعملا ىلع همومعب عقاو وهف ،عرولاو ةنايصلاو

 )١( :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٦ .

 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٧٧٧١ و٧٧٨.
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 نع ةرابع باحصتسالا» :هلوقب باحصتسالا ىلاعت هللا همحر ىملاسلا فرع

 ليلد دري مل ام كلذ وحن وأ ،مدع وأ دوجو نم اهيلع ناك يتلا هلوصأ ىلع ناك ام ءاقبإ
 .()هرخآ مكح ىلإ هلصأ مكح نع هلقني

 عم يعرش وأ يلقع ليلدب كسمتلا نع ةرابع «هنأب ىفصتسملا يف يلازغلا هفرعو

 .("ه«ثحبلا يف دهجلا لذب دنع ريغملا ءافتنا نظ عم وأ ريغملا ءافتناب ملعلا

 يف هتوبث ىلع ءانب يناثلا نامزلا يف رمأ توبث» هنأب يراخبلا زيزعلا دبع هفرعو
 . "هلوألا نامزلا

 ..)«ايفنم ناك ام يفن وأ اتباث ناك ام ةمادتسا» هنأب ميقلا نبا هفرعو

 )١) سمشلا ةعلط ٢/ ٢٧٠ ص بجاحلا نبا رصتخمو ٣٦٨ يجيالا حرشب .

 )٢( يلازغلل ىفصتسملا ١/ ١٥٨ .

 )٣( رارسألا فشك ٣/ ٣٧٧.
 )٤( نيعقوملا مالعأ ١/,٣٣٩ بتكلا راد ط٢ .
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 . هللا همحر يملاسلا مامإلا فيرعتل ىنعملا يف ةقفاوم تافيرعتلا هذهو

 : لامآلا جراعم باتك يف باحصتسالا تاقيبطت

 : ءوضولا يف ءاضعألا بيترت يف :لوألا لاثملا

 . ءوضولا يف ءاضعألا بيترت مكح يف سانلا فالتخا هللا همحر يملاسلا ركذ

 .ءوضولا ةحصل طرش بيترتلا :بيبح نب عيبرلا لاق :يه لاوقألا صخلمو

 .ءوضولا ةحصل اطرش بيترتلا سيل :ةفينح وبأو كلام لاقو

 .ًابترم ءوضولاب تءاج ةيآلا نأ وه بيترتلا بوجوب نيلئاقلا ةجحو
 :هوجوب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 قلطمل لب بيترتلل تسيل يهو واولاب ءوضولا لامعأ فطع هللا نأ :لوألا
 .عمجلا

 ىرجم مالكلا ىرجف لامعألا هذه ةلمج يف تلخد اذإ بيقعتلا ءاف نأب :يناثلا

 . لاعفألا هذه عومجمب اوتأف ةالصلا ىلإ متمق اذإ :لاقي نأ

 :هوجوب بيترتلا بوجو مدعب نولئاقلا جتحاو

 .()هكيرتأو مكمموُجَو اوثسغاف» :ىلاعت هلوقب :لوألا

 انلق ولف .بيترتلا باجيإ نع ةيلاخ ةيآلا نأكف بيترتلا بجوت ال واولاف :اولاق
 . زئاج ريغ وهو خسن وهو صنلا ىلع ةدايز كلذ ناك بيترتلا بوجوب

 . ةفطاعلا واولاب كسمتلا ريغ ىرخأ هوجو نم دافتسم بيترتلا نأب بيجأو
 للبب هحسمف هغارف دعب هركذتف هسأر حسم يسن يي يبنلا نأ يور ام : يناثلا

 . هفك

 .. ءوضولا داعأل ًابجاو بيترتلا ناك ول :اولاق

 )١( :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٦١.
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 ملاس ليلدب الإ تبثي الف ثداح ضنئارفلاب اهلاغشإو ،ةمذلا ةءارب لصألا :ثلاثلا

 .هضراعم ىلع حجار وأ ةضراعملا نم

 نم مدقت ام وهو هضراعم ىلع حجارلا ليلدلا تبث دق هنأب يملاسلا هنع باجأو

 . (١)ةيآلاي جاجتحالا يف هوجولا

 ليلد هرابتعاب باحصتسالا ىلع ضرتعي مل هنأ يملاسلا باوج نم رهاظلاو

 ةلأسملا هذه عيرفت ىلع ضرتعي هنكل ةمذلا ةءارب لصألا نأب لوقي نمم وه لب ايعرش

 . هسمت ب احصتس ال ١ ىلع سيلو ب احصتسال ١ ىلع

 .ةالاوملا مكح يف : يناثلا لاثملا

 اهضعب اهلسغ عباتي نأب ءوضولا يف هئوضو ءاضعأ نيب يلاوي نأ ةالاوملاب دارملاو

 .“")ةلهمب نيوضعلا نيب لصفي ال ثيحب لاح عرسأ يف ضعب رثإ

 : ةالاوملا مكح يف ءاملعلا فلتخا دقو» : هنلا همحر يملاسلا لاق

 وهو انموق ةمئأ نم سنأ نب كلام بهذملا اذه ىلعو ،ةبجاو اهنإ :موق لاقف

 .هللا مهمحر ةكرب نباو بوبحم نب دمحم مالك رهاظو ةكرب نبا رايتخا رهاظ

 وهو انموق نم ةفينح وبأو يعفاشلا هيلعو ،ةبجاوب تسيل اهنأ ىلإ نورخآ بهذو

 ىنب امهدحأ دقف نإ هنأو ةردقلاو ركذلا عم ةبجاو ةالاوملا نأ ىلإ نورخآ بهذو
 هللا مهمحر انباحصأ ىواتف نم رثأل ا هيلعو . لطي مل وآ تقولا لاط مدقت ام ىلع

 نأ الإ هنع وفعم هنأ يسانلا يف لصألا نأل ىلاعت هللا همحر حاضيإلا بحاص هححصو

 ."")«كلذ ريغ ىلع ليلدلا موقي

 ١/ ٣٨٧. لامآلا جراعم )١(

 )٢() لامآلا جراعم ١/, ٣٩٢.

 )٣( لامآلا جراعم ١/ ٣٩٢.
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 يمل اسل ١ م ام ال ا تاد اهتج ١

 لصألا باحصتسا وه اذهو لصألا نع لقانلا تبثي نأ ىلإ لصألاب كسمت وهف

 . هللا همحر ىملاسلا هفرع امك

 . هسمب ءوضولا ضقنو ءوضرولا ةحبص يف سجنلا ةلازإ : ثلاثلا لاثملا

 هيلعو أضوت نم نأ ءايضلا يفف هبوث يف ةساجنلا تناك اذإ امأو» :هللا همحر لاق

 .هؤوضو ضقني بطر وهو هسم وأ سجن بوث

 ضقني سجن همكح :لاق نم مهنمف ‘فرعت ال هنم عضوم يف ةساجنلا تناك نإو

 .هسم نم ءوضو

 ىلع هنم هدي عقت ىتح هسم نم ءوضو ضقني الو بلغأل مكحلا : نورخآ لاقو

 حصي ىتح هتراهط ىلع رهاط لك نأل نظلا ىلع هؤوضو ضقتني الو ةساجنلا

 . ١) ١؛هداسف

 نيع وه اهداسف حصي وأ تبثي ىتح هتراهط ىلع رهاط لك نأل « : هلوقف

 . لقانب الإ ةساجنلا ىلإ هلقن حصي الف ءيش يف تتبث اذإ ةراهطلا نأل باحصتسالا

 . ءوضولا ضقاون : عبارلا لاثملا

 عئضوتملا نأ ملعا :هللا همحر ليعامسإ خيشلا لاق» :هللا همحر يملاسلا لاق

 بجو هضقني ام هيلع أرط نإو ةالصلا لعف دنع ءوضولا لاح باحصتسا هيلع بجي

 ىتح ثدحأ نم ةالص هللا لبقي ال» :نيي يبنلا لوقل هتالص تلطب الإو هب نايتإلا هيلع

 . باحصتسالاب كسمتلا ىلع حيرص صن اذهف . ")اأضوتي

 . كشلاب ءوضولا ضقن مدع يف : سماخلا لاثملا

 هنأ ملعو اهنقيت دق ةراهط ىلع ناك اذإ ءرملا نأ ملعا» :هللا همحر يملاسلا لاق

 اقافتا أضوتيل عجري نأ هيلع سيلف ةراهطلا كلت ضقن يف كشلا هضراع مث أضوت دق

 لهأو يروثلا كلذ ىلع انقفاوو» :لاق مث ديعس وبأ خيشلا ركذ ام ىلع انباحصأ نم

 )١( لامآلا جراعم ١/,٣٩٩.

 )٢( باتك بيرق ظفلب ةريره يبأ نع يراخبلا هاور ٩١ باب ليحلا ٢ مقر ةالصلا يف ٦٩٥٤ .
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 لهأ ماوعو دمحأ لاق هبو يأرلا باحصأو ىعازواألاو هباحصأو ىعفاشلاو قارعلا

 . ( ملعلا

 ىلإ يتأي ناطيشلا نإ» :ةت يبنلا لوقب لدتسا دقو . ًاضيأ حيرص صن اذهو
 ىريف هربد يف خفني» ةياور يفو \ ( اهدمين هربد نم ةرعشب ذخأيف هتالص يف وهو مكدحأ

 ةنقيتم ةراهطلا نإ :لاق .& ًاحير دحي وأ ًاتوص ثدحي ىتح فرصني الف ثدحأ هنأ دبعلا

 . (٢)كشلاب عفري ال نيقيلاو 2 ك وكشم رضقنل ن او

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٤٢٣.

 (٢) هسفن عجرملا ١/ ٤٢٤ :ةيلاتلا عضاوملا رظنيلف عسوتلا دارأ نمو ٤٣٨/١ و٤٤١/١ و٤٤٨ و٤٤٩/١

 و١/ ٤٥٣ و١/ ٦٦٠ و٢/ ٣١ و٢/ ٥٥ و٥٦/٢ و٤٧١/٢ و٤/ ٤١٠ و٧٢١/٤ و٥/ ٤٢ و٥/ ١٥٣ و٥/

 ٥٨ ٢ و٥/ ٠ ٩ ٢ .
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 يف سنجلا دارفأ عبتت نع ةرابع» :هنأب ءارقتسالا ىلاعت هللا همحر يملاسلا فرع

 نأب انعطق سنجلا كلذ دارفأ عيمج يف مكحلا كلذ اندجو اذإف ،ماكحألا نم مكح
 .()«اذك سنجلا كلذ مكح

 . صقانو . لماك : ناعون وهو

 نم ىقبي ال ىتح سنجلا كلذ دارفأ عيمج لدتسملا عبتتي نأ وهف لماكلا امأف

 ةيقب ةروصلا كلت مكح نأب مكحيف اهمكح ةفرعم بلط يتلا ةروصلا الإ هدارفأ

 . سنجلا دارفأ

 حفصتنف ،؟ال مأ كرحتم ناويح اذه :لوقنف ناويحلا نم ادرف انيأر اذإ :هلاثم
 .درفلا كلذ كرحت ىلع كلذب انللدتسا ًاكرحتم اهعيمج انيأر اذإف سنجلا كلذ دارفأ

 . . .خلا ءيشلا دارفأ بلاغ لدتسملا عبتتي نأ وهف صقانلا امأو

 )١( سمشلا ةعلط ٢/ ٢٧٨.

85 _ ٥ 



 يملاسلا 2 ١ تاداهتجا

 ىلع بلغي ةلاح ىلع هتايئزج يف مكحلا عبتت» :هنأب حيقنتلا يف يفارقلا هفرعو

 ىدؤي ال هنأب هتايئزج يف ضرفلا ءارقتساك ةلاحلا كلت ىلع عازنلا ةروص ىيف هنأ نظلا

 اذهو ،ةلحارلا ىلع يدا امل اضرف ناك ول رتولا نأ نظلا ىلع بلغيف ؤةلحارلا ىلع

 .(ا)«لاق امك ءاهقفلا دنعو هدنع ةجح نظلا

 . ةداعلا نايرجبو ")ةلبانحلا لعف امك دوجولاب ضعبلا هيمسيو

 : لامآلا جراعم يف ءارقتسالا تاقيبطت

 : اهنم اعورف ءارقتسالا ىلع عرف دق هنأ دجي يملاسلا باتكل ئرقتسملاو

 ريعبلا ىلع رتولا ءادأ :لوألا لاثملا

 ناك ةلت يبنلا نأب رتولا بوجو مدعب لاق نم لالدتسا هللا همحر يملاسلا ركذ

 مويلا يف لوسرلا لمع اوعبتت مهنأل ءارقتسالا نع جتان مكح اذهو كريعبلا ىلع هيدؤي

 ةلحارلا ىلع رتولا ىلص هنأ تبث اذإف ، ةلحارلا ىلع ضرفلا ىلص هنأ اودجي ملف ةليللاو

 ."اضرف سيل هنأ ىلع ءارقتسالاب كلذ لد

 ضيحلا ةدم رثكأ :يناثلا لاثملا

 ليقو :لاق مث ضيحلا ةدم رثكأو لقأ يف ءاملعلا فالتخا هللا همحر يملاسلا ركذ

 © ةديبع يبأ ىلإ لوقلا اذه بسنو اموي رشع ةعبس ضيحلا ىف ف ءاسنلا تاقوأ ىصقأ نإ

 نهيف ةداعلا يهو ًاموي رشع ةعبس نضحي نهنأ نوشجاملا ءاسن نع اوركذو (٤)
 . عبتتلاو ءارقتسالاب الإ فرعت ال رومألا هذه يف ةداعلاو

 ًاضيأ ضيحلا ةدم رثكأ يف :ثلاثلا لاثملا

 نورشع هنأو ضيحلا ةدم رثكأ يف يحبصلا مامإلا لوق هللا همحر يملاسلا ركذو

 . ركفلا راد ٤٤٨ ص يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش )١(

 . ١٥٦ص اغبلل ةلدألا رثأو ٨/١٢٣و ١٥٢و ١/ ٢٢٤ ةمادق نبال ينغملا )٢(

 )٣( لامآلا جراعم !/ ٦٩٠.

 )٤( لامآلا جراعم ٦/ ٨٧.
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 .اموي ةرشع ةسمخ نم رثكأ ضيحلا ىصقأ نوكي نأ زيوجت هيف ام ةياغف :لاق مث ًاموي

 كلذل ليلد الو ،هيلع دنتسي ليلد ىلإ اجاتحم نيرشعلابو رشعلا ةعبسلاب ديدحتلا ىقبيف
 .()ةربخو ملع نع هب لاقف ءاسنلا ضعب يف ادوجوم كلذ ىأر لئاقلا نوكي نأ الإ

 يذلا اذهو ،ةلبانحلا نع ًاقباس تركذ امك ءارقتسالا ءامسأ دحأ دوجولاو :تلق

 .هدجو ىتح كلذ رقتسا دق ءاسنلا ضعب دجو

 الإ تبثت ال ةداعلاو ،"”ةمكحم بابلا اذه يف ةداعلاو :كلذ بقع لاق مث
 . ناعتسملا هللابو ح عبتتلاو ءارقتسالاب

 )١( هسفن ردصملا ٢/ ٣٠.

 )٢( هسفن ردصملا ٢/ ٣٠.
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 ے ٧٩٨ 'ام اه ھ اج :ه :اه اج اع اج اك اج اهل اك اك اه اه اه ال اك ادح ام `ك :ا ا ح و
 جر ن سم عممرر ممم رع رممرعمرعمرعمررعمررعمرعمررعمررمرهمرر عم رهمررمررحمررح ررحم ق

 وأ ىوتف نم ةي يبنلا باحصأ دحأ نع انيلإ لقن ام وه يباحصلا لوقب دارملا
 .اهيلع عامجإ لصحي ملو ةنس وأ باتك نم صن اهيف سيل ةعقاو يف ءاضق

 لوألا ثحبملا

 هيف نييلوصألا بهاذم يق

 كرتيو بجاو هديلقتو ةجح هنأ ىلإ هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو كلام بهذ

 . سايقلا هب

 :روص يف ةجح هنأب لوقلا ىلإ ةيفنحلا بهذو
 .ةجح هنإف يأرلاب كردي ال امم ناك اذإ ۔ أ

 .ةجح وهف فلاخم هل ملعي ملو رهتشاو يأرلاب كردي ال امم ناك اذإ ۔ ب

 .ةجح وهف سايقلا فلاخ اذإ - ج

 :اهنم طورشب نكلو يباحصلا بهذمب لوقلا ىلإ يعفاشلا بهذو
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ١ فلاخم هيف ملعي ملو ةنس الو باتك هيف سيل رمأ ىلع اوقفتا اذإ .

 ٢ .ةنسلاو باتكلا رهاظ ىلإ برقأ وه امب مهلوق نم ذخؤي مهليواقأ فالتخا دنع ۔

 ٢ _ رهاظلاو ،هفلاخ وأ كلذ يف هقفاو هنأ هريغ فرعي مل اذإ يباحصلا لوقب ذخأي

 ()رسايقلا ىلع همدقي ال هنأ .

 ةجح سيل يباحصلا بهذم نأ حيحصلاو :لاقف هللا همحر يملاسلا مامإلا امأ

 كلذ نايبو ،ًالصأ فالخ ةباحصلا نيب عقي آلأ مزل دحأ ىلع ةجح ناك ول ذإ هريغ ىلع

 هريغ ىلع ةجح يباحصلا لوق ناك ولف ،لئاسملا نم ريثك يف مهنيب عقو فالخلا نأ

 مهعسي الف هعابتا نيقابلا مزلي هريغ ىلع ةجح لوق ىلإ مهنم قبس نم نوكي نأ مزل
 : لاق مث 6هريغ ىلع ةجح قباسلا لوقلا اولعجي ملو اوفلتخا مهنأ مولعملاو { هفالخ

 يباحصلا لوق نكي مل اذإف كلذ يف ءاوس نيدهتجملا نم هريغو يباحصلا نإ لوقأو

 نأل ةباحصلا ريغ نم هريغ ىلع ةجح نوكي ال نأ بجي كلذك هلثم يباحص ىلع ةجح

 .(")ملعأ هللاو مكحت امهنيب قرفلا

 ©هقفلا لوصأ ىيف ةيفالخلا لئاسملا نم يباحصلا بهذم نأ كش الو

 ةجح هبهذم ناكل يباحصلا بهذم يف ترفوت ول يعفاشلا اهطرتشا يتلا طورشلاو

 هللا باتك ىف سيل رمأ ىلع مهقافتا وهو لوألا طرشلا نأل هسفن يملاسلا دنع ىتح

 ةجح وهو ًايتوكس ًاعامجإ بهذملا اذه لعجي فلاخم مهل ملعي ملو هيبن ةنس الو

 . ىملاسلا دنع

 رهاظ ىلإ برقأ وه امب ذخؤي مهليواقأ فالتخا دنع هنأ وهو يناثلا طرشلا امأو

 ىلإ برقأ هنوكل هريغ ىلع يباحص لوقب حيجرتلا عاونأ نم عون اذهو ئ ةنسلاو باتكلا

 نكل . هللا همحر ىملاسلا مامإلا هب لوقي حيجرتلا نم عونلا اذهو ئ ةنسلاو باتكلا رهاظ

 . طورشلا هذه جراخ وه يملاسلا هلاق ام

 عورفلا حيضوت يف لومأملا ةياغ رظناو ركاش دمحأ قيقحتي ىلوأ ةعبط ٥٩٦ ص يعفاشلل ةلاسرلا رظنا )١(
 . ٤٦٦ ص لوصالل

 ٢/ ١٠٤. سمشلا ةعلط )٢(
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف : لوالا بابلا

 يناثلا ثحبملا

 ةينبملا عورفلا ركذ يق
 لامآلا جراعم ف يباحصلا بهذم ىلع

 ملو ملعلا لهأ نع ةياكح اهركذ يباحصلا لوقب لمعلل ًاعورف يملاسلا ركذ

 : كلذ ىلع ةلثمأ ركذأ فوسو ثاهركني

 : ةرحجألا يف لوبلا ةهارك : لوألا لاثملا

 نبا قيرط نع ليلدلاو ،ةرحجألا يف هتجاح يضقي ال كلذكو» :هللا همحر لاق
 نكاسم اهنأل :سابع نبا لاق ؤ ةرحجألا يف طئاغلاو لوبلا نع ىهن ةلي يبنلا نأ سابع

 اهنإ :لوقي ناكف ؟رحجلا يف لوبلا نم هَرَكِي ام :ةداتقل ليقو .نجلا نم مكناوخإ

 مالك رهاظو هلوقف ‘كلذ لوقي ناك ةلي هللا لوسر نأ ةداتق مالك رهاظو .نجلا نكاسم
 ةلماعم لموع يأرلاب كردي ال امم لوقلا ناك اذإ هادؤم كلذ لوقي ناك هللا لوسر نأ ةداتق

 .ةلي يبنلا ىلإ عوفرملا ثيدحلا

 : ربقلا باذع يف : يناثلا لاثملا

 ورمع نب رارضو ] ضفاورلا اهركنأف ] اهيف ساانلا فلتخا ربقلا باذع ةلأسمو

 . ةلزتعمل ا نم ةع امجو يسيرمل ا رشبو

 دمحمو رب اج يبأ نب ىسومو ديز نب رباج مهنم ةيض ابال ١ رثكأو ةمألا رثكأ بهذو

 عيبرلا هثيداحأ ىور دقو ،هتابثإ ىلإ مهريغو دمحم وبأو ةبوثم نب دايزو ‘بوبحم نبا
 يردخلا ديعس يبأو بلاط يبأ نب يلعو سابع نبا لوق وهو رباج نعو ةديبع يبأ نع

 .ةشئاعو

 اهاور ثيداحأو تايآ هتوبث ىلع انل ةجحلاو :هللا همحر يملاسلا مامإلا لاق

 رتاوتلا دح ىلع ءاج عيمجلا لب ثيداحأ انموق دنع اهتدضعو تاقثلا نع تاقثلا

 . مهولا صلاخو نظلا درجمب هعفد ىلإ ليبس الف يونعملا
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 م

 .')هاكَص ةَسَم شل ده :ىلاعت هلوق اهنم تايآلا ركذ مث

 يبأ نب يلع لاق . ربقلا باذع وه :دوعسم نب هللا دبعو يردخلا ديعس وبأ لاق

 َرباَقَمَلآ ا مز َيحالط :ةروسلا هذه تلزن ىتح ربقلا باذع نم كش يف سانلا ناك : : بلاط

 ئ ربقلا باذع ىلإ ةراشإ ىلوألا نوملعتنف .( ت فوس الك هن ٭ َلوُمَلَعَت فوس لح %

 اصن تسيل اهلك تايآلا هذه نإ :لاقي دقو .ةرخآلا باذع ىلإ ةراشإ ةيناثلا نوملعتو

 ىلع اهلمحف ،ًاضيأ رهاظلا وهو هوركذ ام ريغ اهانعم نوكي نأ لامتحال بولطملا يف

 نكت مل نإو اهنإف ريسفتلا نم اهيلإ مضنا ام عم ةيآلاب لالدتسالا نأ باوجلاو

 . كلذ اهانعم نأب حرصم ةباحصلا نع ريسفتلاف بولطملا يف اصن

 . ةجح ضهني الف يبنلا نع لقني مل ريسفت هنأ هيفو

 ملو اودهاش دقو ،ةنسلا لاوحأب فرعأو نآرقلا يناعمب ملعأ مهنأ باوجلاو

 مهدنع ملعل كلذ اولاق امنإ مهنأ نظلاف ،يأرلاب تايآلا ريسفت نوبنتجي اوناكو ،دهاشن

 همالك ىضتقمف ،اةروسلا هذه تلزن ىتح» :لوقي ًايلع نأ كيهانو . يأرلا ضحمل ال

 ."كشلا مهنع ىفتناف كلذ يف ةلزان اهنأ

 ناك اذإ يباحصلا بهذم نأ ىلع ةحضاو ةلالد هيفو هفورحب يملاسلا مالك اذه

 مكح همكح نإف كلذ هبشأ ام وأ لوزن ببس وأ ةيآ ريسفتك هيلإ داهتجالل ليبس ال امم

 ريغ نم هلوسرو هلا ىلع لّؤقتلا نم نم مهعنمي ةباحصلا نيد نأل ةلي يبنلا ىلإ عوفرملا

 تلق اذإ ينلقت ضرأ يأو ينلظت عامس ىأ" : لاق هنأ ركب يبأ نع تبث دقو فيك 0 ملع

 . ةليب ةباحصلا نم ٌذحأ هكلسم ركني ملو . !ييأرب هللا باتكب

 توبثل رذعلا هب عطقي الو يباحصلا بهذمب حجري هللا همحر يملاسلا نأ ىلع

 .انمدق امك ). )هلصأ يف فالخلا

 )١( :ةيآلا هط ةروس ١٢٤.

 )٢( :تايآلا ،رثاكتلا ةروس ١ _ ٤ .

 )٣( لامآلا جراعم ٢٢٤/٤ و٢٢٥.
 )٤( لامآلا جراعم ٤/, ٢٢٥.
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف : لوالا بابلا

 :(ههروبق يف لافطألا ءايحإ : ثلاثلا لاثملا

 عوطقم ربخ مهروبق يف لافطألا ءايحإ يف سيلا" :هللا همحر يملاسلا مامإلا لاق

 يبأ ءارو تيلص :بيسملا نب ديعس لاقو» :لاق مث (")ميمعتلا ىلع ربخلا رهاظو .هب

 لاق ،(ربقلا باذع نم هذعأ مهللا) :لوقي هتعمسف طق ةئيطخ لمعي مل يبص ىلع ةريره

 باذع نأ نم ةي هللا لوسر نم هعمس ًائيش دقتعا ةريره وبأ نوكي نأ لمتحي :ىضاقلا

 .("«ريبكلاو ريغصلل ماع رمأ ربقلا

 ىهو دحأ اهنم وجني ال ةماع اهنأ تدرو هذهف هتطغض ربقلا باذعب داري دق :تلق

 لفطلا نأل مئادلا باذعلا هب دارملا سيلو ث ريغصلا لقطلاو نمؤملا نع جرفي مث ةطغض

 . ملقلا هيلع رجي ملو فيلكتلا لهأ نم سيل

 يذلا يباحصلا لوق ةيجح ركني امنإ يملاسلا نأب حضتي لاثملا اذه لالخ نم

 دكؤي همالك قايسو ©عوفرملا مكح هدنع همكحف عامسلا هقيرط ام امأ داهتجالا هقيرط

 سيلو داهتجالاو يأرلا ىلإ هيف ليبس ال امو ،ةيفالخلا لئاسملا يف هركنأ امنإ هنآل كلذ

 يف هلوقو ،يباحصلا نم نآرقلا ريسفتف ،عفرلا مكح همكح اذهف فالخلا لئاسم نم
 ههباش امو اذهف ددملاو ، نيزاوملاو لاجآلاو ريداقملا ىف هلوق كلذكو ،لوزنلا ببس

 ءاعدو .ةي يبنلا ىلإ عوفرملا مكح يطعأ يباحصلا هلاق اذإف ،هيف داهتجالل لاجم ال
 . ليبقلا اذه نم ةالصلا يف ةريره يبآ

 : ()ىبصلا مايص يف :عبارلا لاثملا

 مامإلا لاق .موصلاب هرمأب هيلو رمأ هقاط اذإف ،هقيطي ىتح موص هيلع سيل يبصلا
 ©ءاروشاع يف هتاعضرم رمأي ناك يبنلا نأ ةنيزر ثيدح يفو» :هللا همحر يملاسلا

 ةجح كلذ يفو ©ليللا ىلإ نعضري آلأ مهتاهمأ رمأيو مههاوفأ يف لفتيف ةمطاف ءاعضرو

 ٢٤١/٤. لامآلا جراعم )١(

 خلا «. . .هناسلجيف ناكلم هيتأيو هدسج يف هحور هيلإ داعتلف» :هيفو بزاع نب ءاربلا ثيدح هب دصقي )٢(
 . ريغصلا يف اصاخ سيلو ماع هنأ هرهاظو .ثيدحلا

 (٣) لامآلا جراعم ٤/ ٢٤١.

 )٤( لامآلا جراعم ٥/ ٥٦.

93 _ ٩٢٣ 



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 هذه يف ركذ يذلا نسلا لثم يف ناك نم نأل مايصلا ىلع نايبصلا نيرمت ةيعورشم ىلع
 . نيرمتلل كلذ مهل عنص امنإو فلكم ريغ وهف ثيداحألا

 نأ دعبيو :لاق ،كلذب ملعي مل يي يبنلا لعل :عيبرلا ثيدح رثإ يبطرقلا لاقو
 . ةنسلا يف ةرركتم ةقاش ةدابعب ريغص بيذعت هنأل كلذ رمأ نوكي

 ثيدحلا لهأ دنع حيحصلا نأ عم هيلع دري مدقتملا ةنيزر ثيدح نأب دزو :لاق

 عفرلا همكح ناك ةلي هلا لوسر دهع يف اذك انلعف :لاق اذإ يباحصلا نأ لوصألا لهأو

 نع هايإ مهلاؤس ىلع مهيعاود رفوت عم هيلع مهريرقتو كلذ ىلع هعالطا رهاظلا نأل
 ام دنتسم كلذو فيقوتب الإ هولعف امف .هيف داهتجالل لاجم ال امم اذه نأ عم ماكحألا

 .()همهريغ نم ريثكو انباحصأ هلاق

 هولعف امف هيف داهتجالل لاجم ال امم اذه نأ عم» :هلوق وه صنلا اذه يف مهملاو

 ناك اذإ يباحصلا بهذمب لوقي هنأ ليوأتلا لبقي ال امب باقنلا فشكي» فيقوت نع الإ

 نأل هب ةربع الف ًاداهتجا ءىش ىف لاق ىباحصلا ناك اذإ امأ داهتجالل هيف لاجم ال امم

 9 . . ةجحب سيل هدنع وهو ‘هريغ داهتجاك هداهتجا

 )١( لامآلا جراعم ٥٦/٥.
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 لوألا ثحبملا

 اهنم ءاملعلا فقومو اهماسقأو ةحلصملا يق

 همالك ءانثأ يف بسانملا ىلع همالك دنع ةحلصملا هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 مهمالك ءانثأ يف ةحلصملا نوثحبي مهنأ نييلوصال ا نم ريثك جرد امك ةلعلا كلاسم نع

 هيلع مكحلا بيترت نم القع لصحي يذلا طبضنملا رهاظلا فصولا وهو :بسانملا نع

 وهو ةدسمم عفد وأ ةحلصم لوصح دوصقمل او . ءالقعلل ادوصقم نوكي نأ حلصي ام

 .(ماكحإلا يف يدمآلا فيرعت

 . (")هتاداعلا يف ءالقعلا لاعفأل مئالملا وه» :بسانملا :مهضعب لاقو

 )١( ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ٣/ ٢٩٤.

 )٢( سمشلا ةعلط ٢/ ٢١٣.
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 ةبسانملا ءادبإ درجمب ةلعلا نييعت وهو طانملا جيرختو ،ةلاخإ بسانملا ىمسيو

 ميرحتلا مكح بترت يف نإف ،رمخلا ميرحت يف راكسإلاك عامجإ الو صنب ال هتاذ نم
 ظفح ةحلصم لتقلا ىلع صاصقلا بترت ىفو ©لقعلا ظفح ةحلصم راكسإللا ىلع

 نم ةلصاحلا ةحلصملا هذه “بسنلا ظفح ةحلصم انزلا ىلع مجرلا بترت يفو ،سفنلا

 . ةلعلا تابثإ قرط نم قيرط يهو ةبسانملا ىمست ةلعلا ىلع مكحلا بترت

 قلعت هل ام ىلع اهماسقأ نم رصتقأ فوسو .اهماسقأ ركذ يملاسلا مامإلاو

 ملعا» : هللا همحر لاق ،هرابتعا مدعو هرابتعا ثيح نم بسانملا ميسقت وهو انعوضومب

 رثؤم :ماسقأ ةعبرأ ىلإ هايإ عراشلا رابتعا ىلإ رظنلاب مسقني بسانملا فصولا نأ

 يف فصولا نيع عراشلا ربتعا ام :هنأب رثؤملا فّرع مث ،لسرمو ‘بيرغو ،مئالمو
 ميرحتلا نيع يف راكسإلا نيع ريثأت رابتعا :هلاثم .عامجإ وأ ءاميإ وأ صنب مكحلا نيع

 . ()«مارح ركسم لك» :ةلي هلوق هيلع لادلا

 نأب كلذو مكحلا سنج يف هنيعب فصولا عراشلا ربتعا ام : هنأب مئالملا فرعو

 سايقلا ديرن يذلا مكحلا سنج يف هنيعب فصولا رابتعا عامجإ وأ صنب تبث دق نوكي
 يف ربتعم رغصلا نيع نإف © ةيالولا يف لاملا ىلع حاكنلا لمح يف رغصلاب ليلعتلاك هيلع

 . ريغصلا ىلع ةيالولا ىلع عامجإلا هيبنتب ةيالولا سنج

 لاح يف رضحلا لمح يف جرحلاب ليلعتلاك مكحلا نيع يف ةلعلا سنج ربتعا وأ

 عمجل ١ ةصخر نيع يف ربتعم جرحل ١ سنج ن اف ] عمجل ا ةصخر يف رفسل ١ ىلع رطمل ١

 .")رفسلا يف عمجي ناك هنأ يور امب

 لمح يف يناودعلا دمعلا لتقلاب ليلعتلاك مكحلا سنج يف ةلعلا سنج ربتعا وأ

 صاصقلا سنج يف ربتعم ةيانجلا سنج نإف صاصقلا يف ددحملا ىلع لقثملا

 فارطألا يف ددحملاو لقثملا نيب ىوس امل عرشلا نإف 3 نذألاو نيعلاو فارطألاك

 )١( عيبرلا هجرخأ )٦٢٩( ةشئاع نع .

 )٢( يراخبلا هجرخأ )١١١١(، ملسمو ٧٠٤.
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف : لوألا بابلا

 اهيلع هبن يتلا ةيانجلا يه يتلا ةلعلا سنج يف امهكارتشال اهيلع سوفنلا سايق نسح

 . صاصقلا سنج يف ةيانجلا سنج ربتعاف ،"١هئريقتلآي سفنلاف :ىلاعت هلوق

 ةرافك يف نيرهش مايص باجيإك هؤاغلإ عراشلا نم ملع ام :هنأب بيرغلا فّرعو

 نع عادترالا نإف © قتعلا سفنب كلذ نع رجزني ال هنأ هنم ملع نمل ءادتبا لتقلا وأ راهظلا

 هاغلأ لب لحملا اذه يف بسانملا اذه ربتعي مل عراشلا نكل عورشم تاروجحملا

 .هدوجو دنع قتعلا بجوأو

 هئاغلإ ىلع الو هرابتعا ىلع ليلد لدي مل ام :وهو لسرملا وهف عبارلا مسقلا امأ

 .("»حالصتسالابو ةلسرملا حلاصملاب هنع ربعيو

 عطقلل طرتشا هنإف يلازغلاك طورشب وأ ثًاقلطم ملعلا لهأ رثكأ هربتعا عونلا اذه

 : ةثالث اطورش اهب

 .تارورضلا مسق يف ةعقاو يأ ،ةيرورض نوكت نأ ۔ ١

 .اهلك ةمألاب قلعتت ةيلك نوكت نأ ۔ ٢

 .لوصألا بتك يف ةروهشملا سرتلا ةلأسمك ةيمهو ال ةيعطق نوكت نأ ۔ ٢٣

 باحصألا بهذم تلمأت اذإ تنأو» : هللا همحر يملاسلا لوقيف ةيضابإلا ءاهقف امأ

 يأ المجم هيلع لد امل نوللعيو بسانملا نم عونلا اذه نولبقي مهتدجو هللا مهمحر

 رابتعا ىلع ةلاد ةيعرشلا ةلدألا نإف هسنجب وأ هنيعب هرابتعا ىلع ليلد لدي مل ن نإو

 . اقلطم حلاصملا

 :اهنم كلذ ىلع ةلثمألا ضعب ركذ مث

 رارفلا اهقيلطتب دصق يأ رافلا قالطب ىمسملا وهو اثالث ضرملا يف ةقلطملا ثيروت -

 هل ةلماعم ثاريملا نم لتاقلا نامرح ىلع ًاسايق هدصق ضيقنب هولماعف ثاريملا نم

 .دسافلا هدصق صضيقنب

 )١( :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٤٥ .

 )٢( سمشلا ةعلط ٢/ ٢١٥ .اهدعب امو
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 .هبهذم يف ةيقتلا زاوج ببسب هتبوت لوبق مدعو قيدنزلا لتق :اهنمو -

 يغبلا ىلإ مهدوع اهئاقبب ىشخي يتلا مهلقاعم ميدهتو قينجنملاب ةاغبلا يمر :اهنمو -

 الئل مهجورخ دعب اهقرحب رمأ هنإف ةطمارقلا تويب قرح رثؤملا وبأ هلاق ام :اهنمو -

 .)اهيلإ اودوعي

 يناثلا ثحبملا

 يملاسلا مامإلا عيرفت

 لامآلا جراعم يف ةحلصملا ىلع

 ليلعتلا ىلإ عجرت يتلا عورفلا تائم دجي لامآلا جراعم باتكل ئرقتسملا نإ

 راهظإب هللا همحر يملاسلا ةيانع ىلع يمالك دنع كلذ نايب تيصقتسا دقو حلاصملاب

 نم اهقيقحت عراشلا دصق يتلا ةحلصملا نيع يه ةمكحلاو ثاهب ليلعتلاو مكحلا ةمكح

 : ىلاعت هلوق صنب مايصلا عيرشت لالخ نم ىوقتلا ة ةحلصم قيقحتك مكحلا عرش

 مُكَنَمَل مُكيّبق نم ےرزلا لع بيك امك مايصلا مكيع تيك اوثماء لآ اهيأي

 . ةحلصم هذهو ىوقتلا قيقحت مكحلا عيرشت نم ةياغلاف ،'")هدوُمَتَ

 يبنجألا عم ةأرملا رفس نع هثيدح ضرعم يف هركذ ام ةمكحلاب هليلعت ةلثمأ نمو

 عم :رملا رقس مرح اهلجأل يتلا ةمكحلا نإف تاقث ريغ اوناك نإو» :هنلا همحر لاق

 باب يف هيبأ ةبطخ نع رمع نبا ثيدح هيلإ دشري امك ةنتفلا فوخ يه امنإ يبنجالا
 مهف تاقثلا ريغ دنع دوجوم هنيعب روذحملا اذهو .(امهثلاث ناطيشلا نإ) ةولخلا
 . "هدحاو الجر ناك ول نأ نم ةنتف دشأ كلذ نوكيف اهيلع اونواعتي نأ نكمي

 خيشلا لاق :هللا همحر لاق ودعلا ضرأ يف رفاظألا ميلقت مدع ةلثمألا نمو ۔

 .اهدعب امو ٢١٦/٢ يملاسلل سمشلا ةعلط باتك :ليصفتلا نم اديزم رظنا )١(
 ١٨٣. :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس )٢(

 )٣( لامآلا جراعم ٥٣١/١.
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف : لوألا بابلا

 نم اهيف عمتجي املو تلاط اذإ اهتروص ةعانشل هيلإ بودنم رفاظألا ميلقت :ليعامسإ

 نب رمع نينمؤملا ريمأ نع ىوري ام كلذ نم ىنثتسيو :تلق :لاق . خسولا

 ‘ احالس اهنإف مكرفاظأ اورفوق ودعلا ضرأ يف متنك نإ» : لوقي ناك هنأ باطخلا

 ‘ برحلا ريغ يف يه امنإ رفاظألا ميلقت يف ةنسلا نأ ىلع لاد رمع نع ربخلا اذهف

 نأ ريبخ تنأو .لاحلا كلذ يف اهب ناعتسي ةوق اهنأل اهريفوتب رمؤيف برحلا يف امأ

 ةدوجوم تاساجنلاو ساندألا فوخ يهو رفاظألا ميلقت عرش اهلجأل يتلا ةمكحلا

 كلذ صيصخت ةلي هللا لوسر نم عمس رمع نأ لمتحيف ‘برحلاو ملسلا يف
 ميلستلا الإ لوق الف لوألا ناك نإف ،سايقلاب هصصخ هنأ لمتحيو ،ملسلاب

 نينمؤملا ريمأ هي صصخ يذلا سايقلا هجو نيبن نأ يغبنيف يناثلا ناك نإو ،لوبقلاو

 امو خاسوألا نم فيظنتلا نم ةحلصم مظعأ ودعلا ىلع ةوقلا نأ رظن هنأ كلذو

 53 )رسجنلا نم رفاظألا تحت عمتجي

 هنأ تملع "فيظنتلا نم ةحلصم مظعأ ودعلا ىلع ةوقلا نإ» :هلوق ىلإ ترظن اذإ

 . حلاصملا ىلع عورفلا ينبي ناك

 لاق ثيح ةاكزلا ةيعورشم ةمكح يف هلاق ام ةحلصملاب هليلعت ىلع ةلثمألا نمو -

 هدي نم هنم ةفئاط جارخإب لاملا كلام فيلكت عرشلا ةمكح تضتقاف» : هللا همحر

 جالع ةاكزلا باجيإف :لاق مث لاملا ىلإ ليملا ةدشل ارسك جارخإلا كلذ ريصيل

 هذهل ةاكزلا بجوأ هناحبس هللاف ،بلقلا نع ايندلا بح ضرم ةلازإل نيعتم حلاص

 .(')هام ميك 5 و َمُهَرَه هات هدص َدَص ميلم ن نم ذخال : : ىلاعت هلوقب دارملا وهو ةمكحلا

 . حلاصملا مظعأ نم كلذ نأ مرج الو

 عضو دنع بوثلاب ربقلا رتس نع هثيدح ضرعم يف هللا همحر هلاق ام ةلثمألا نمو -

 ربق ىلع طسبي نأو هسأر لبق نم ربقلا تيملا لاخدإب رمأي ةلي ناك» :لاق هيف تيملا

 . ريرسلا قوف اهلاخدإ دنع بوث ةأرملا

 )١( لامآلا جراعم ١/,٩٠٦.

 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ٢٨٧.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 هيلإو ،©شعنلا ىلع سيقم هنإ انلق حصي مل نإو بابلا لصأ وهف اذه حص نإف

 ةنس كلذ ذختا مث رمع نمز يف ثداح شعنلا نأ تفرع دقو مهضعب مالك ريشي

 . هربقلا رتس كلذكف ةحلصملا نم اهيف لصح امل اهكرت شحوتسي

 . ")اهاضتقمب لمعلاو ةحلصملاب حيرص ليلعت اذهو

 )١( هسفن عجرملا ٤/ ١٩٢.

 )٢( باتكلا اذه يف ةمكحلا ثحبم رظنيلف ديزملا دارأ نمو .
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 ي ٧٩ :ااه ا اك اح ا اح ا ال :ل ‘ك اك ال اك الك اله اك اه اده اع اه ال اخ اخ :ا حا و
 جر ن درسمر ممم رعرع رعرع رعمرعمررعمرعمرعمررع مره ررهمرممررهررحمررهررحررهمررممرط نق

 لوألا ثحبملا

 هيف نييلوصألا بهاذمو هفيرعت يق

 اهب نيفلكم اوناك يتلا عئارشلا كلت ماكحأ نم انيلإ لقن ام» :انلبق نم عرشب دارملا

 لوق يف امك انل عيرشتلا ةهج ىلع مهعئارش نم انيلع هللا هّصق امو ذه هللا عرش اهنأ ىلع
 اوُسَحَبَت الو طني كابملأر لابكيلآ اوزآ ررقكر» :ةلقن بيعش نع ةياكح ىلاعت هللا

 .0“ةييقم ضتفلا ف ارتَتَت الو مهيأ سانا

 :انلبق نم عرش يف نييلوصألا بهذم

 : بهاذم ةثالث هيف هنلا همحر يملاسلا ركذ

 . ًاقلطم انل اعرش نوكي ال :لوألا بهذملا

 ٨٥. : ةيآلا دوه ةروس )١)
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 .هءاقب انملع خَسنُي مل اذإ هنأل ًاقلطم انل اعرش نوكي : يناثلا بهذملا

 : نيطرشب انل ًاعرش ۔ هنم خسني مل ام نوكي هنأ : ثلاثلا بهذملا

 . هل راكنإ ريغ نم انيلع هيبن وأ هللا هصقي نأ :لوألا

 يذلا وهو لاوقألا لدعأ اذهو ،انل عيرشتلا ليبس ىلع كلذ نوكي نأ :يناثلا

 . ىلاعت هللا همحر يملاسلا هاضترا

 يناثلا ثحبملا

 : انلبق نم عرشب جاجتحالل نيركنملا ةل دأ

 ص مكتنتا٤ آمل آ تملأ كيم 2 ك [ 1 لوول : ىلاعت هللا لوقب نوركنملا جتحا

 لئالدلا نيبأ نم هنإف . ١ ه. َرتمَؤتل مكعم م قفصم دسم لوسر رر مكج ءاج ث مث ةمكح بتح

 ًاعبات انيبن نوكي نأ زوجي الف هعابتا بوجو يف ارخآ ثيب نم ةمأ ةلزنمب ٣ ىلع
 هتبترم طح هيفو ًاعوبتمو ًاعبات نوكي نأ مزل الإو همدقت نم ةعيرشل

 (")«آجاهتيو ةَمَرِش مكنم اَنلَعَج كله :ىلاعت هلوقب هراكنإ ىلع يعفاشلا لدتساو
 ايعاد يبن لك نوكي نأ يضتقي اذهو :اولاق حضاولا قيرطلا جاهنملاو ةعيرشلا ةعرشلاف
 .اهيبن اهب ءاج ةعيرشب ةصتخم هتمأ نوكت نأو ،هتعيرش ىلإ

 تيطعأ» : :لاق لي يبنلا نأ امهريغو ملسمو يراخبلا هاور امب ةنسلا نم اولدتساو

 سانلا ىلإ تثعبو ةصاخ هموق ىلإ ثعبي يبن لك ناكو . . .يلبق دحأ َنُهَطغِي مل اسمخ
 .ةفاك

 . ممألا عيمجل ةماع هتعيرش نوكت الف ةصاخ هموق ىلإ ثعب دق لوسرلا ناك اذإف

 )١) ةيآلا نارمع لآ ةروس : ٨١.

 )٢( :ةيآلا "ةدئاملا ةروس ٤٨.
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 مب» :هل لاق نميلا  ًاذاعم ثعب امل يي يبنلا نأ اضيأ ةنسلا نم اولدتساو

 :لاق» ؟دجت مل نإف» :لاق ،هللا باتكب : لاق ©.» ؟ءاضقلا كل ضرع اذإ ذاعم اي يضقت

 0 آ الو ييأر دهتجأ :لاق» ؟دجت مل نإف» :لاق ،هللا لوسر ةنسب

 .نايب ماقم ماقملا نأ عم انلبق نم عرش ذاعم ركذي ملف

 رظتنيو فقوتي لب انلبق نم عئارش ةعجارم كرتي ناك ةلي يبنلا نأب اولدتساو

 . يحولا

 ضعب نم اهباصأ ةفيحصب هاتأ امل باطخلا نب رمع ىلع ةي هراكنإ نأب اولدتساو
 الإ هعسو ام ايح مكيف ناك ول هللاو ،باطخلا نبا اي اهيف نوكوهنمأ» :لاقو باتكلا لهأ

 ')«يتعبتي نأ

 :انلبق نم عرشب جاجتحالل نيزّوجملا ةلدأ

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب انلبق نم عرشب لمعلا زاجأ نم لدتساو

 .")يرت فأ مهيدي 7 بذلا كيلوأ : ىلاعت هلوقبف : باتكلا امأ

 . مهعئارش يف مهب ءادتقالا وه لسرلاب ءادتهالا نأ :ةلالدلا هجو

 .'}هاكييح يهتنإ ةلم تأ نأ كنإ اتتَحيَ ًمثط :ىلاعت هلوقبو

 ةلملا ظفلو ‘بوجولل رمألاو ،ميهاربإ ةلم عابتاب هيبن رمأ هللا نأ :ةلالدلا هجو

 ث)هعورفو نيدلا لوصأ لمشي ماع

 اَنيَصَو امو كلإ اتِتَحَوَأ حلأو ان ۔هي َّصَو ام نيذلا نم كل عرت : ىلاعت هلوقبو
 م ےم ےس

 . ٦) )هن هيف ومل الو ز ا ارئب 3 يسيع ىسومو مت عي

 )١( ةيضقألا ىف دوواد وبأ هجرخأ .

 )٢( مقرب دنسملا يف دمحأ هجرخأ )١٥٥٤٦(} ٣٢/ ٤٨٠ يمرادلاو ١١٥/١© ةنسلا يف مصاع يبأ نباو ٥/
 ٢. هلضفو ملعلا نايب عماج يف ربلا دبع نباو ٢/ ٤٢ .

 )٣( :ةيآلا ، ماعنألا ةروس ٩٠

 )٤( :ةيآلا لحنلا ةروس ٢٣.

 )٥( ىلعي ىبأل ةدعلا رظنا ٣/ ٧٥٩.
 )٦( :ةيآلا ،ىروشلا ةروس ١٣.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ©لسرلا نم هريغو احون هب ىصو ام نيدلا نم انل عرش هللا نأ :ةلالدلا هجو

 مكاتأ» :ةلي يبنلا لوقو ليربج ثيدح ةداهشب عورفلاو لوصألل عماج مسا نيدلاو
 ديحوتلا امأ ،ناسحإلاو ،ناميإلاو ،مالسإلا يبنلا ملع دقو 5‘'مكنيد رومأ مكملعي

 ًاعيمج ءايبنألا ناسل ىلع بولطم هنأ فالتخا هيف سيلف

 كلام نب سنأ نع مهريغو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور امبف :ةنسلا نم امأو

 هللا باتك» :لاقف ةلي يبنلا اوتأف ةأرما ةينث - رضنلا نب سنأ تخأ عيبرلا تَرَسَك» :لاق

 :لاق ،مويلا اهئينث رسكت ال الوسرو ايبن كثعب يذلاو :رضنلا نب سنآ لاقف ،؛صاصقلا

 نم نإ» :لاقو هللا يبن بجعف ،هوذخأ شراب اوضرف ‘صاصقلا هللا باتك ،سنأ اي»

 . ٨٨) رال هللا ىلع مسقأ ول نم هللا دابع

 امع ةياكح نآرقلا يف درو امب نسلا يف صاصقلا يف قلعت يبنلا نأ :ةلالدلا هجو

 هنلَع انبنكيل :ىلاعت هلوق يف الإ نسلا يف صاصقلا دري . ثيح هب مكحو ةاروتلا يف

 نيلا نيلاو نذألاب ترألا ِنلاب كلاو نيحلا كبتتلأو يقتلي سفنلا نأ بف

 ُمُه كيتأت هلأ َلَنأ امي مت رل نمو» :ىلاعت هلوق ىلإ همضاحعي حورج
 . ةيآلا هذهب صاصقلا بوجو ىلع دقعنم عامجإلاو :اولاق ."هئدوُمَقل

 حجرألا وه هللا همحر ىملاسلا هيلإ بهذ ام نأ انل حضتي نيقيرفلا ةلدأ ضرع دعب

 هضرع اذإو انعرش يف خسني مل اذإ انل عرش انلبق نم عرش نأ نم روهمجلا بهذم وهو
 انل عيرشتلا ماقم يف انيلع ىلاعت هللا

 مجسني امب هليوأت نكميف ةلبانحلا ضعب نم مهقفاو نمو ةيعفاشلا هب لدتسا ام امأ
 . روهمجلا بهذم عم

 هجرخأو ٣٠١. )٩(.)٥(.)٦(. ملسم حيحصو .(٧٧٧٤).٦/٤٤١و ١/, ١٩. )٥٠( يراخبلا حيحص )١)

 نابح نباو )٢٢٤٤( ةميزخ نباو )٦٤(، )٤٠٤٤( هجام نباو )٤٦٩٨( دوواد وبأو ٤٢٦/٢ دمحأ

 )٣٨٥(. ناميإلا بعش يف يقهيبلاو )١٥٩(
 (٢) ةماسقلا يف ملسمو حلصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .

 )٣( :ةيآلا .ةدئاملا ةروس ٤٥ .
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 ةمأ لك صيصخت عنمي ال ههاجاهنيَو هَعرش مكنم اَننَعَج كل : : ىلاعت هلوق امأ

 . كلذ وحنو صاصقلاو مايصلاك ًاماع اهنم ءيش نوكي نأ ةعيرشب

 هموق ىلإ ثعبي يبن لك ناكو» :ةي يبنلا لوقب مهلالدتسا شقاني كلذ لثمبو
 صاصقلاك ةماع هعئارش ضعب نوكت نأ عنمي ال اذهف .ةفاك سانلا ىلإ تثعبو ةصاخ
 عئارش نم هذهو ٦ اهيسن وأ اهنع مان نمل ةالصلا ءاضقكو . سفنلاب ةلافكلاو ز مايصلاو

 .انل ةبولطم يهو انلبق نم

 6ليجنإلاو ةاروتلا ىلإ هعوجر ركذي مل هنأو ذاعم ثيدحب مهلالدتسا امأو

 ليجنإلاو ةاروتلا ىلإ عوجرلا اوبجوي مل انلبق نم عرش عابتا موزلب نيلئاقلا نإ :هباوجف
 نآرقلا يف مهنع انل هللا هاكح ام مهدصق امنإ { هبوجوب لوقلا نع الضف هوزوجي مل لب

 .انعرش يف خسني ملو عيرشتلا ماقم يف
 نونعي ال مهنأل هبجومب نولوقي مهف كهلثثف رمع ىلع ةلي يبنلا بضغ كلذكو

 انل نارقلا هاكح ام ىلع نورصتقي نكلو ێاهيف رظنلا نوزّوجي الو مهبتك ىلإ عوجرلا

 . عيرشتلا ماقم يف مهنع
 ثلاثلا ثحبملا

 لامآلا جراعم يق هيلع يملاسلا عيرفت يق

 ةعبرأ يف انلبق نم عرش ركذ يملاسلا نأ دجن لامآلا جراعم باتكل انحفصت دنع
 درلا ليبس ىلع هركذ ام اهنمو ‘سانئتسالا ليبس ىلع هب دهشتسا ام اهنم ،ًاعضوم زشع
 .انعرش يف خسن دق هنوكل وأ انل عيرشتلا ليبس ىلع دري مل هنال

 .هب سانئتسالا ليبس ىلع هللا همحر يملاسلا هدروأ ام ركذب ادبأو

 : رثكأف نيتالص كرت نم مكح :لوألا لاثملا

 مهنمف ،رثكأف نيتالص كرت نم مكح يف ءاهقفلا فالخ هللا همحر يملاسلا ركذ

 . يراوحلا وبأ لاق هبو ةدحاو ةرافك هيفكت :لاق نم

 نم مهنمف ءالؤه فلتخا مث .ةدحاو ةرافك عيمجلل هيفكت ال :لاق نم مهنمو
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 اذه لوزي الو ةرافك هيلع بجوأ ةدحاو لك كرت نأل ةالص لكل رفكي نأ هيلع :لاق
 . بابسألا رركتب تارافكلا رركتتف ثلاثلا الو يناثلا كرتلاب بجاولا

 ولو ةدحاو ةرافك كرت لك ىلع تارافكلا تددعت كرتلا ددعت نإ :لاق نم مهنمو

 . كورتملا ىلع سيلو كرتلا سفن ىلع تارافكلا اولعج دقف ةالص نم رثكأ كرت

 هيلعف دحاو ببسب دحاو ىنعم يف ةالصلا نم كرت ام ناك نإ :لاق نم مهنمو

 . ةيناث ةرافك كلذل هيلعف ببسلا كلذ ريغب نيتالص وأ ةالص عاضأ اذإف ةدحاو ةرافك

 كرتل يضفملا ببسلا ىلع ةرافكلا اوبجوأف بابسألا فلخت اوربتعا ءالؤهو

 نأ هيفو» :هللا همحر لاق ،ىلوأ هيلع باقعلا هيجوتف هب ناك امنإ كرتلا نأل ،ةالصلا
 لاغتشالاو مونلاك ًاحابم هلصأ يف ببسلا نوكي دقف ببسلا ىلع ال كرتلا ىلع ةبوقعلا
 . ةبوقعلا هيلع قحتسي الف حابملاب

 ةيصعم بلقنا بجاولا كرت ىلإ ىضفأ اذإ حابملا نأب» :هلوقب هنع باجأ مث
 :ىلاعت هلوق يف روكذملا ناميلس لعفب هلوقل سنأتسي دقو ةبوقعلا كلذل قحتسيف

 انتم نكم لع اكور ؛؛ باجحنلي تراوت ىح ىر ركو نع رتلت بح تنبت نإ لاتنإط
 ص

 رصعلا تتاف ىتح هيلع ليخلا ضرعب لغتشا هنأ هنع يور هنإف ."هئاتلا قوسل
 نم كلذ دنع هبتناف سمشلا تراوت ىتح يأ همياي تراوت يحف هلوق ىنعم وهو
 اهقوس عطقب قفطو هيلع ليخلا درب رمأو لاغتشالا ىلع مدنف ةالصلا ركذو هنايسن
 اهقوسو اهقانعأ عطق لعلو ‘سفنلا بحل ةمغارمو 3 لاغتشالا لاحل ةسكاعم اهقانعأو
 هيلع ضرتعي الف هتعيرش يف لعف ام زاوجب لوقلا نم دب الو ،هتعيرش يف هل ةرافك ناك

 .“"«انعرش يف دراولاب

 : نيتلاح يف انلبق نم عرش دروأ صنلا اذه يفف

 ىلع ةبوقعلا نأ وهو هدروأ يذلا لاكشإلا ىلع درلل اهب سنأتسا :ىلوألا ةلاحلا
 . ةبوقعلا بجوي ال حابملا ببسلا نإف ،ببسلا ىلع ال كرتلا

 )١( :ناتيآلا ص ةروس ٣٢ و٣٣.

 )٢( لامآلا جراعم ٢٣/ ٤٨٢ .
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 سنأتسا مث ةيصعم بلقنا بجاولا كرت ىلإ ىضفأ اذإ حابملا نأب باوجلا ناكف

 .هيف سبل ال حضاو اذهو © ناميلس ةعيرشب هيلع

 يف خوسنم وه امو ناميلس ةعيرشب صاخ وه ام ليبس ىلع اهركذ :ةيناثلا ةلاحلا

 .انعرش يف خوسنم هلتقو ناويحلا بيذعت نإف ،انعرش

 : ءاقستسالا ةنس : ىناثلا لاثملا

 ‘ هموقل ىسوم ىقستسا دقف 0 ممأل ١ عيمج ةنس وه ءاقستسالا نأ ىملاسلا ركذ

 ءامسلا ىلإ اهمئاوق تعفر ةلمني اذإف جرخف ناميلس ىقستساو ©نآرقلا يف هللا ركذ امك

 لجرب ىقستسا ىسيع نأ يورو .ةلمنلا هذه لجأ نم مكل بيجتسا دقف اوعجرا :لاقف

 هنيع يف هعبصأ لخدأ نأ هتبوت نم ناكف ةأرما ىلإ اهيف رظن هنأ ببسب هنيع علق روعأ
 .اهعزتناف

 نأو ةلدألا هيلع تدراوت امم نوكي نأ عنام الف انعرش يف درو نإو ءاقستسالاو

 .هل اررقم انعرش ءاج مث هقبس نم عرشب هب دبعت دق ةلي يبنلا نوكي

 : ةرطفلا لاصخ : ثلاثلا لاثملا

 تهرنإ لأ ذيو :هلوقب ميركلا نآرقلا اهاكح ميهاربإ ةعيرش يه ةرطفلا لاصخو

 يف ًاضرف تناك لاصخ رشع يه : هللا همحر ىملاسلا لاق ء ١( ).يهت نلمبلكب املك هير

 :دسجلا يف سمخو سأرلا يف سمخ انعرش يف ةنس يهو ،هعرش

 براشلا صقو ،©سأرلا قرفو ،قاشنتسالاو ةضمضملاف :سأرلا يف يتلا امأ

 . كاوسلاو

 . رفاظألا ميلقتو ، طبإلا فتنو ،ةناعلا قلحو ،ناتخلاف :ندبلا يف يتلا امأو

 نأل ©يوغللا اهانعم ةنسلا ظفلب دارملاف ةقيرط يأ :انعرش يف ةنس :هلوقو

 . انلبق نم عرشب سانئتسا اذهو ٠ ءاملاب ءاجنتسالا اذكو بجاو ناتخلا

 )١( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ١٦٢٤.
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 يمل اسل ١ م امال ا تاد اهتج ١

 مامإلا اهلوانت دقف مهل ةبوقعلاك ةصاخ انلبق نم ىلع تضرف يتلا رومألا امأ

 قيثاوملا مهضقنو مهملظ ببسب ةبوقع يهو مهب ةصاخ اهنأ 57 هللا همحر يملاسلا

 .قح ريغب ءايبنألا مهلتقو

 ََم اوشكزآو ةزكولآ امئاه ةزملا اوميِقأدإل :ىلاعت هلوق ىلع ابيقعت هللا همحر لاق
 عبر ءادأب مهرمأو ةالص نيسمخ مهيلع ضرف هللا نإ :نورسفملا لاق (يبيكلآ
 تلجع ًائيش اوسن اذإ اوناكو ،اهعطقب رمأ ةساجن هبوث باصأ نمو ،ةاكزلا يف مهلاومأ

 الالح ناك ام ضعب ماعطلا نم هيلع مرح ةئيطخب اوتأ اذإ اوناكو ،ايندلا يف مهتبوقع مهل
 ناكو .")هنك تين يتي مهنع انمع اوناك تيزلا َنَي رلك » :ىلاعت لاق ،مهل
 يف رصإلا ىنعم اذهو :اولاق .ريزانخو ةدرق نوخسسمُي اوناكو ،ايندلا يف الجعم مهباذع
 نم تيزلا َلَع ,هتلمح امك ارضإ آتيلَع لمحت الرإ :نينمؤملا نع ةياكح ىلاعت هلوق
 .)يأتينق ر .م

 ىراصنلاو دوهيلا نم انلبق نم عرشب صاخ هنأ هيلع قافتالا عقو عونلا اذه لثمف
 . ًامكتو الضف الع دمحم ةمأ نع هللا هعفر امم وهو

 : روبقلا ىلع ءانبلا :عبارلا لاثملا

 باتكلا يف تباث ۔ روبقلا يأ اهيلع ءانبلا نإ ليق نإف» :هللا همحر يملاسلا لاق

 هب متم مُمثَر اتنب مهبلع انبأ اولاَقتو : فهكلا باحصأ يف ىلاعت هلوق كلذو زيزعلا
 كلذب نيلئاقلا نأ ىلع لدي اذهو .")هيادجنمت مهتع تدم مهرمأ نع اوع كييآأ لا
 .ةصاخ مهل دجسملا نإف نيملسم اوناك

 الو ،ةيضقلا هذه ىف نامزلا كلذ لهأ نيب تعقو لاوحأ نع ةياكح كلت :انلق
 اندبعت امنإو مهتعيرشب دبعتن مل نحنف انملس هزاوج مدع ىلع الو هزاوج ىلع لدي
 . (٨«هلبق ناك ام ىلإ هنع لدعي الف انيبن نع يهنلا درو دقو ،انتعيرشب

 )١( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٤٣ .

 )٢( :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ١٦٠.

 )٣( :ةيآلا 5ةرقبلا ةروس ٢٨٦.

 )٤( :ةيآلا ؤفهكلا ةروس ٢١.

 )٥( لامآلا جراعم ٤/ ٢٦٢.
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 يف هنع ايهنم باتكلا لهأ عئارش نم ناك ام نأ نم حوضولا ةياغ يف صنلا اذهو
 الو ،ملعلا لهأ رثكأل ةقفاوم يملاسلا مامإلا هراتخا ام اذهو ،انل اعرش سيل هنأ انتعيرش

 . :هللا همحر يملاسلا امهركذ نيطرشب الإ انل اعرش مهعئارش نم ءيش نوكي

 .انعرش يف ًاخوسنم نوكي ال نأ :لوألا

 .انل عيرشتلا ضرعم يف انيلع هصق دق هللا نوكي نأ :يناثلا

 .ةيهقفلا ةمئألا عورف هيلع تلد يذلا وهو قوم رايتخا وهو

 . دوصقملا حضتي هتركذ امبو
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 لوألا ثحبملا

 اهتقيقح يق

 .ءيشلا ىلإ ةليسولا يه : ةعيرذلا

 فرع يف تراص مث ءيشلا ىلإ ًاقيرطو ةليسو ناك ام ةعيرذلا :ةيميت نبا لاقو
 .ةدسفم اهل نكي مل ءاضفإلا كلذ نع تدرجت ولو مرحم ىلإ تضفأ امع ةرابع ءاهقفلا

 ِ ()مرحم لعف ىلإ ةليسو وهو حابم هرهاظ يذلا لعفلا ةعيرذلا :ليق اذهلو

 يناثلا ثحبملا

 ةعيرذلا ماسقأ يق

 : ماسقأ ةعبرأ ةعيرذلا يبطاشلا مسق

 . رادلا فلخ رئبلا رفحك ًاعطق ةدسفملا ىلإ اهؤادأ ناك ام :لوألا

 )١( ىربكلا ىواتفلا ٣/ ٢٥٦.

111 _ ١١ 



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 عيب وأ ،نتفلا تقو يف حالسلا عيبك ًابلاغ ةدسفملا ىلإ اهؤادأ ناك ام :يناثلا

 ٠ رامخلل بنعلا

 ىلع بلغي ثيحب عضوم يف رئب رقفحك ًاردان ةدسفملا ىلإ اهؤادأ ناك ام :ثلاثلا

 ةردنل ةربع ال ذإ ةيعورشملا لصأ ىلع يقاب عونلا اذهو ،دحأ هيف عقي ال نأ نظلا

 .ةحجار ةحلصملا تماد ام ةدسفملا

 غلبت ال ةرثكلا هذه نأ ثيحب ًابلاغ ال اريثك ةدسفملا ىلإ اهؤادأ ناك ام : عبارلا

 عونلا اذهو لاجآلا عويب لئاسمك كلذو ًامئاد هيف ةدسفملا نظ ىلع لقعلا لمحي ًاغلبم

 .(_)سابتلاو رظن لحم

 يف هيلع صن امك لصألا اذه ربتعي مل مهنم يعفاشلا الإ عئارذلا ةمئألا ربتعا دقو
 (٢) ألا

 .؟

 ثلاثلا ثحبملا

 اهتلدأ يق

 ًاليلد نيعستو ةعست ىلإ نيعقوملا مالعأ يف ميقلا نبا اهلصوأ ةريثك ةلدأ كانه

 ._ ")ىنسحلا ءامسألا ددع ىلع

 هللأ اوُجَسيَف هللأ نود نم ًدوغَدي ر تيزلا ارثشَت د الول : ىلاعت هلوق :ةلد ألا هذه نم
 - مم .م

 .ادج رهاط ةلالدلا هجوو .")هري رتعي اردع

 انرظن ألو اكيت أولوُمَت ال اوثما٤ تيذزلآ اهئأيو» :ىلاعت هلوقو
 . )4 عمساو

 )١( تاقفاوملا رظنا ٢/ ٣٢٥٧ _ ٣٦١ مألا باتكو ، راصتخاب ٧/ ٢٦٧ و٢٧٠ .

 )٢() ةقباسلا عجارملا .

 )٣( ةيزوجلا ميق نبال نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعأ ٢/ ١٤٧ و١٧١ .
 )٤( :ةيآلا 5ماعنألا ةروس ١٠٨.

 ١٠٤. : ةيآلا ©ةرقبلا ةروس 0
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 نوكي الئل ًانسح ناك مهدصق نأ عم ةملكلا هذه اولوقي نأ نينمؤملا هللا ىهن دقف

 العاف اهب نوديري اوناك دقف ‘َبسلا اهب نودصقي ةي يبنلل دوهيلا اهلوقي نأ ىلإ ةعيرذ

 . ةنوعرلا نم

 ريفنتل ةعيرذ نوكي الئل نيقفانملا لتق نع فكي ناك ي ىبنلا نإف : ةنسلا نم امأو
 كرت ةدسفم نم ربكأ ريفنتلا ةدسفمو ،هباحصأ لتقي ادمحم نإ مهلوقو هنع سانلا

 لصأ ناك نإو دحاولاب ةعامجلا لتق ىلع ةباحصلا قفتا دقف :عامجإلا نم امأو

 نواعتلا ىلإ ةعيرذ ةعامجلا نم صاصقلا مدع نوكي الئل كلذ نم عنمي صاصقلا

 .)ةيعامج ةروصب ءامدلا كفس ىلع

 عبارلا ثحبملا

 اهيلع ةيقيبطتلا عورفلا نايب
 لامآلا جراعم باتك نم

 ىلإ دوعت هتلالد نأل لصألا اذهب نوذخأي ةماعب ةيضابإلاو يملاسلا مامإلاو

 .عامجإلاو ،ةنسلاو باتكلا

 : عضاوم يف هللا همحر يملاسلا هب لدتسا دقو

 . ىلص ىتح قاشنتسالاو ةضمضملا كرت نم مكح يف :لوألا

 : قاشنتسالاو ةضمضملا كرت نميف ءاهقفلا لاوقأ هللا همحر يملاسلا ركذ

 .هيلع ةداعإ الف ًادماع امهكرت نم :لوألا لوقلا

 . لدبلا هيلعف ةالصلا لخدي نأ لبق امهركذ مث ًايسان امهكرت نم :ليقو

 . نايسنلا ىلع هتالص متي مل ام ةداعإلا هيلع :ليقو

 ةيضرف مدعب لوقلا ىلع ةعرفتم لاوقألا هذه نأ ريبخ تنأو» :هللا همحر لاق

 )١( ميقلا نبال نيعقوملا مالعأ يف ةلدألا نم ديزملا رظنا ٣/ ١٤٩ ىلإ ١٧٠ .
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 مهدنع ةالصلا ةداعإ نم دب الف ناتبجاو امهنأب نولئاقلا امأف ،قاشنتسالاو ةضمضملا

 .هلجر وأ هدي وأ ههجو لسغ كرت ول امك

 مدعب لوقلا ىلعو ‘عضوم نود عضوم يف اهبوجوب لوقلا ىلع جرخي كلذكو
 © نايسنلاو دمعلا ىلع هكرتب ةالصلا تدسف لعفلا بجو ام ىتم هنإف ًاقلطم اهبوجو

 انؤاملع بحتسا نكل نايسنلاو دمعلا ىلع هكرتب ةالصلا دسفت الف ًانونسم نوكي ام ىتمو

 ال هنإف ةنسلا نع بغر نم فنأل ًاماغرإو ةعيرذلل ًادس ًاقلطم امهكرتل دمعتملا ديعي نأ

 .()١نونسملا نع بغر نم الإ ادمع امهكرتي
 ادس اهكرتل ةالصلا دمعتملا ديعي نأ انؤاملع بحتسا نكل» :هللا همحر هلوقف

 ."ميظعلا لصألا اذهب ةيضابإلا ءاهقف لمع يف حيرص صن» ةعيرذلل

 . هجولا مكح :يناثلا لاثملا

 هرتس بجي ةروع وه له هجولا مكح يف ءاملعلا فالتخا هللا همحر يملاسلا ركذ

 اوسيلو امهيلإ رظنلا زوجي نيفكلاو هجولا نأ هحجر يذلاو .هفشك زوجيو ةروعب سيل وأ

 الإ اهنم ىري نأ لحي الف ضيحملا ةأرملا تغلب اذإ» :ءامسأ ثيدحب لدتساو كةروعب

 .(")«نيفكلاو هجولا ىلإ راشأو اذهو اذه

 ًادس ةروع نيديلاو هجولا نأب ملعلا لهأ ضعب لوق َركذ اذه لبق نكل
 . "”ةعيرذلل

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٣٧٢.

 يدبت اميف باب ٠ دوواد يبآ ننس © ٦/ ٨٩ اهحاكن ليري ةأرما ىلإ رظنلا باب ٠ يقهيبلل ىرغصلا ننسلا )٢)

 )٤١٠٦(٤./١٠٦١. ...ةأرملا

 )( لامآلا جراعم ١/ ٥٠٤.
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 جخن مر رع رعرع مره مرعمررعمرعمررهمرعمرعم رم رهم ررهمررممررهمررحمررهررهممررهمر ف ا

 لوألا ثحبملا

 هنم ءاملعلا فقومو هتقيقح نايب يق

 : لوصألا سمش ىيف هللا همحر يملاسلا مامإلا لاق

 عنم ريغب لكلاةحابإ عرشلا لبق ءايشألا يف مكحلاو

 املعاف باطخلا ءاج ام دعب نم امرح;حخدتقامامَرح;{ح امنإو

 .هفقوتلا يف قحلا نأب لوق يفو رظحلا همكح موق لاقو

 لاسرإ لبق يأ عرش ال ثيح عرشلا دورو لبق انلوقب دارملاو» : هنلا همحر لاق

 مرح ام مرح اهدعبو عئارشلا دورو دعب تتبث امنإ ماكحألا نإف ،عئارشلا لازنإو ؤلسرلا
 :(")يخامشلا ردبلا لاق ةعامج لوق اذه ،مكحلا توبث ىلع ليلدلا مدعل كلذ لبق ال

 )١( سمشلا ةعلط ٢/ ٢٨٧.

 )٢( ص فاصنإلاو لدعلا رظنا ٢٧٩ و٢٨٠.

115 _ ١١٥ 

  



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 بوقعي ابأ مامإلا ينعي فنصملا هراتخاو ركب يبأ نب ايركز ىيحي يبأ خيشلا لوق وهو

 . هللا همحر

 اهمكح لب :ةيعفاشلاو ةيمامإلاو دادغب ةلزتعم رثكأو انباحصأ رثكأ لاقو :لاق
 . كلذ يف يفريصلاو يرعشألا فقوتو .رظحلا

 نم هب الإ ندبلا موقي ال ام امأ :لاق نم مهنمف رظحلاب اولاق نيذلا فالخ ركذ مث

 .()روظحمف كلذ ىلع داز امو ًالقع حابمف امهوحنو بارشو ماعط

 . روظحمف هاوس امو حابمف هيلإ ةجاحلا تسم ام لك لب :لاق نم مهنمو

 . رظحلا ىلع عيمجلا :لاق نم مهنمو

 .اروظحم هنوك نم نونمأي ال مهنأل فقوت نم مهنمو
 ءايشألل اوتبثأ دق رظحلاب نيلئاقلا نم دحاو لك نأب ريبخ تنأو :هللا همحر لاق

 تابثإ ىلإ ليبس الف هلبق ال هدورو دعب تبثت امنإ ماكحألاو عرشلا دورو لبق ًامكح
 . عرشلا وه مكاحلا نأ حيحصلاو امكاح لقعلا لعج نم دنع الإ كلذ نم ءيش

 اذإو ،ًاسأر ماكحألا عفر ىنعم ىلع اهب عافتنالا ةحابإ وه هللا همحر هراتخا يذلاو

 لباقملا يحالطصالا ىنعملا ىلع سيلو مكح الب ءايشألا تيقب ماكحألا تعفترا
 .رظحلل

 سفنتلا زاوج يف فلاخم ال هنأ يه لوقلا اذه حيحصت ىلع انل ةجحلاو :لاق

 رئاس هيلع ساقيف ءايشألاب عافتنالا عاونأ نم عون كلذو اهعفدو ءاوهلا ءازجأ بذجو
 . ")ءايشألاب تاعافتنالا

 : بهاذم ةثالث ىلع اوفلتخا دقف هدورو دعب امأ ،عرشلا دورو لبق فالخلا اذه

 .'"رحلا ءايشألا يف لصألا :ليقن

 ١/ ١٥٨. يزارلل لوصحملا رظنا )١(

 ٢٨٩/٢. سمشلا ةعلط )٢(
 يزاريشلل ٢٤٦ صعمعللاو يناكوشلل ٥ _ ٩ ص لوحفلا داشرإو ١/ ٠ يدمآلل ماكحالا رظنا (٣)

 ٢/ ٢٥٢٣. عماوجلا عمج ىلع ينانبلاو
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 . ميرحتلا ءايشألا يف لصألا :ليقو

 يكبسلا نبا هححصو ،ميرحتلا راضملا يفو لحلا عفانملا يف لصألا نإ :ليقو

 كلا ىف ات مكل َوَلَعإ» :ىلاعت هللا لوقب هتحص ىلع ًالدتسم هحراش ىلحملا هعبتو
 كل لأو :ىلاعت هلوقبو ،زئاجلاب الإ نمي الو نانتمالا ضرعم يف هركذ ()هئاكيَج

 .)ثيل
 ىلع لدي اذهو ")'رارض الو ررض ال» :يي هلوقلف ررض ىلإ يدؤي ام ميرحت امأ

 .هللا همحر يملاسلا مامإلا هاضترا يذلا وهو ،ث)اننيد يف ًاقلطم ررضلا يفن

 يناثلا ثحبملا

 لامآلا جراعم يق هيلع يملاسلا مامإلا عيرفت يق

 يتلا (ةمذلا ةءارب لصألا) ةدعاق ىلع ةريثك اعورف هللا همحر يملاسلا مامإلا عرف

 ال هنأ (ةمذلا ةءارب لصألا) ةدعاق ىدؤم نأل ةحابإلا ءايشألا ىف لصألا ىناعم دحأ يه

 اهلاغتشاو دابعلا قوقحو هللا قوقح نم ةغرفم ممذلاف عرشلا نم ليلدب الإ فيلكت

 . ةحابإلا لصألاو ،ثداح فيلاكتلاو ضئارفلاب

 .دوصقملا هب ققحتي يذلا ردقلاب لصألا اذه ىلع ةلثمألا نم دروأ فوسو

 : ءوضولا يف بيترتلا :لوألا لاثملا

 ىلع هنأو ءوضولا يف ءاضعألا بيترت يف ملعلا لهأ فالتخا يملاسلا مامإلا ركذ

 : بهاذم

 .دمحأو يعفاشلاو بيبح نب عيبرلا لاق هبو ءوضولا ةحص يف طرش هنأ :لوألا

 ٢٩." :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس )١(
 )٢( :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٥.

 عويبلا باب ©ينطقرادلا ننس )٢٤٣٠(، ٧١/ ٠٤ . .رضي ام هقح ىف ىتب نم باب ،هجام نيا ننس (٣)

 ©قفرملا يف ءاضقلا باب ٥ كلام أطوم )٢٣٤٦٢(. ٤٩/ ٤٦٢. مقر دمحأ دنسم )٣١٢٤(. ٧/ ٣٨٧.

 )١٤٣٥( ٤/ ٤٨٣.

 (٤) ص لومأملا ةياغ ٣ ٠ سشومره دومحم .د .
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 . ةفينح يبأو كلام بهذم وهو طرشب سيل : ىناثلاو

 زوجيف نايسنلا ىلع امأو حصي ال ادمع بيترتلا كرت :ةيضابإلا ءاهقف ضعب لاقو

 .هنع وفعم نايسنلا نأل

 امب اوأدبا» :ةلي يبنلا لوقبو ثًابترم ءوضولا ركذ هللا نأب بيترتلاب نولئاقلا لدتسا

 ملو بيترتلا ىلع ناك هني هءوضو نأب اولدتساو . ءوضولل همومعب لماشلا ) ؛هي هللا أدب

 . بيترتلا فلاخ هنأ هنع لقني

 ديفت ال يهو واولاب ءوضولا لامعأ فطع هللا نأب ةيفنحلاو ةيكلاملا لدتساو

 للبب هحسمف هغارف دعب هركذتف هسأر حسم يسن ل يبنلا نأب ًاضيأ اولدتساو . بيترتلا

 .ءوضولا داعأل ًابجاو بيترتلا ناك ولو ،هفك

 . (")ةمذلا ةءارب لصألا :ثلاثلا هجولا

 لب ،لصألا اذهب لوقي ال هنأل ال ةمذلا ةءارب لصألا نأب ملسي مل يملاسلا مامإلاو
 ةءارب لصألا نأ انملس :مهل لوقي هنأك هعضوم ريغ يف لصألا اذهب مهلالدتسا نأل

 ام يهو ةلغاشلا ةلدألا نم تبث امل هب ةلوغشم ةمذلا نإف ءاضعألا بيترت يف نكل ةمذلا

 . روهمجلا بهذم يف مدقت

 نوكت نأ هعنم يذلا لب ثةمذلا ةءارب لصألا نأب ملسن ال هللا همحر لقي ملو

 .ءوضولا يف بيترتلا مكح نم ةئيرب ممذلا

 : مانصألاو روصلا اهيف يتلا ريناندلاو مهاردلاب ةالصلا يف :يناثلا لاثملا

 ركذ دقو ،اركذ هللا مهمحر انباحصأ ءامدقل دجأ ملو» :هللا همحر يملاسلا لاق
 : نيرخأتملا نع اهلك بهاذم ةثالث تايجنرفلا يركاودلاب ةالصلا يف نيرخأتملا ضعي

 لوقلا باب ،هننس يف يئاسنلاو ٦/ ١ ۔(٠١٦٢).جحلا باب © ننسلا يف ينطقرادلا : ظفللا اذهب هاور )١)
 هللا أدب امب أدبا :ملسم حيحص يفو .حيحص : ينابلألا لاق ٢٣٦/٥، 0(٢٦٩٢)،فاوطلا يتعكر دعب
 )٣٠٠٩(. ٤/,٣٩. © يبنلا ةجح باب 5هب

 )٢( لامآلا جراعم رظنا ١/ ٣٨٧.
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 ىلع اهوساق ءالؤه لعلو ،نايسنلاو دمعلا ىلع اهب زوجت ال ةالصلا نأ :اهدحأ

 . ةروصلا هيف يذلا بوثلا

 هللا دبع نب دمحم لوق وهو دمعلا ىلع روجت الو نايسنلا ىلع زوجت : اهيناثو

 ينبجعي :يحبصلا ةمالعلا لاق ةالصلا يف وهو ركذ مث ًايسان اهب ىلص نإف ،ناديبع نبا

 .اهلدب همزلأ مل اهجرخأ نإو :لاق هتالص ىلع ءانبلا

 هملع دعب هتالص متي الو هنيح نم هجرخأ مانصألا نم ءيش اهيف ناك نإ : ليقو

 .اهب

 يسانلا نع وفعلا توبثل دمعتملا نود يسانلا اورذع ءالؤهو رم امك اهمتي : ليقو

 . ةرهطملا ةعيرشلا تاماقم نم ريثك يف

 اذهو . ًامنص اهب نأ حصي ىتح نايسنلاو دمعلا ىلع زوجت اهب ةالصلا نأ :اهثلاثو

 . عناملا حصي ىتح اهتحابإ ءايشألا يف لصألا نأ ىلع ينبم لوقلا

 هيلع نوعرفيو لصألا اذه نوربتعي ةيضابإلا ءاهقف نأ ىلع حيرص صن اذهف
 . ةعوبتملا بهاذملا باحصأ نم لوصألا ةمئأ رثكأ عم نيقفاوتم لئاسملا

 : يناثلا ناضمر لخد نأ ىلإ ءاضقلا رخأ نميف :ثلاثلا لاثملا

 © دحلا اذه ىلإ ءاضقلا رخؤي نأ دحأل سيل هنأ هنلا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 ضرم وأ رقس رذعل هرخأ نإف ئ هبرل ًايصاع ناك يناثلا ناضمر لخد نأ ىلإ هرخأ نمف

 .هيلع مثإ الف هدمأ لاط

 : رخؤملا مزلي اميف اوفلتخاو

 مايألا نم موي لك نع نيكسم ماعطإ يهو هيلع ةيدفلا بوجو روهمجلا بهذمف
 ٠ هريغو روذعملل لماش كلذو اهيف طرف ىتلا

 يف طرفملا ىلع ءاضقلاو ماعطإلا اوبجوأف ،هريغو روذعملا نيب مهضعب قرفو

 ةرافك ماعطإلا نآل رضاحلا ناضمر مامت دعب ءاضقلا الإ روذعملا اومزلي ملو © ريخأتلا

 . . . رذعلا عم ةراقكلا مزلت الو
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 سابع نبا ىلإ رذنملا نبا هبسنو ءاضقلا نود ماعطإلا روذعملا مزلي :موق لاقو

 . موصلا نع زجاعلا ريبكلاب هوهبش مهنأكو امهريغو رمع نباو

 بجت ال اهنأ ىلإ هباحصأو ةفينح وبأو يعخنلاو يرصبلا نسحلا مهنم موق بهذو

 نيينامعلا ةيضابإلا ءاهقف نم نورخأتملا لام هيلإو ،رذع ريغبو رذعب رخأ نم ىلع ةيدفلا
 .يملاسلا ركذ امك

 ملو :اولاق .)هع راَيَت نَم ةديَتف :ىلاعت هلوقب اوجتحاو» :هللا همحر لاق

 مدعب ةيضاق ةيلصألا ةءاربلاو :اولاق . ةيدفلل خسان ءاضقلا بوجو نأ انملعف ةيدفلا ركذي
 بجوف انه ليلد الو ،اهنع لقانلا ليلدلا موقي ىتح ةيفيلكتلا ماكحألاب لاغتشالا بوجو
 .("هبوجولا مدع

 : ربقلا هيف رفحي يذلا عضولا يف :عبارلا لاثملا

 يهو ةربقم كانه نيملسملل نوكت نأ امإ كلذو» :هللا همحر يملاسلا مامإلا لاق
 تناك نإف .ةربقم نوكت آلأ امإو عمجلا لقأب ًارابتعا ادعاصف روبق ةثالث اهيف عمتجا ام

 ىلع صن اذهو .ةحابإلا اهيف ةدعاقلا نأل مهتيمل اهيف اورفحي نأ مهل زوجي هنإف ةربقم
 . ةيلصألا ةءاربلاب لمعلا

 (١) ةيآلا ©ةرقبلا ةروس : ١٨٤ .

 (٢) لامآلا جراعم ٥/ ٢٨٩.
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 ءاهقفو ،ةرثك دعت ال ماكحأ اهيلع تينب يتلا لوصألا نم ةداعلاو فرعلاو

 .باوبألا نم ريثك يف ةداعلاو فرعلا اومكح نيذلا ءاهقفلا ةلمج نم ةيضابإلا

 : لوصألا سمش يف هللا همحر يملاسلا مامإلا لاق

 ىلوألا هقفلا سسأ تركذ دقام ىلعف امكح ةداعلل نإو

 : مهلوق ةسماخلا ةدعاقلا» :لوصألا سمش حرش وه يذلا سمشلا ةعلط يف لاق

 ‘ ضيحلا لقأ نايب ةدعاقلا هذه عورف نمو - عرشلا اهمكح يآ (ةمكحم ةداعلا نإ)

 . (١؛كلذ وحنو فراعتلا لئاسمو هرثكاو

 .ثحابم يف نوكي فوس لصألا اذه يف مالكلاو

 )١( سمشلا ةعلط ٢٩١/٢.
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 يمل اسلا م ام ال ا تاد اهتج ١

 لوألا ثحبملا

 ةداعلاو فرعلا فيرعت يق

 نسحتسملا فولأملا ءيشلا ىنعمب لمعتسا مث ةفرعملا ىنعمب :ةغللا يف فرعلا

 .لوبقلاب لوقعلا هاقلتت يذلا

 . )هيلإ سفنلا تنكسو ضعبب هضعب الصتم عباتت ام وه :ليقو

 عابطلا هتقلتو لوقعلا ةداهشب هيلع سوفنلا ترقتسا ام :حالطصالا يفو

 .")لوبقلاب

 قيرطب ًاعقاو هنوك نع جرخي اريثك اراركت هدوعو ءيشلا راركت يضتقت ةداعلا ةدامو

 . يلو ةمارك وأ يبن ةزجعم يف الإ زوجي ال ةداعلا قرخ ناك كلذلو © قافتالا

 . ةيلقع ةقالع ريغ نم رركتملا رمأل ا : نييلوصألا حالطصا يفو

 دنع ةلوبقملا ةرركتملا رومأل ١ نم سوفنلا يف رقتسي امع ةرابع : ءاهقفلا دنعو

 . ")ةميلسلا عابطلا

 . نافدارتم ةداعلاو فرعلا نأ حضتي تافيرعتلا هذه لالخ نم

 يمس ةعامج نع أشن اذإو 5،ةداع يمس درف نع أشن اذإ رركتملا رمألا نإ :ليقو
 .افرع

 ًافرع يمس ةنيعم ريغ تناك اذإو ،اصاخ يمس ةنيعم ةعامجلا هذه تناك نإف
 .ًاماع

 . ايلمع يمس المع ناك نإو . ًايلوق ًافرع يمس ًاظفل رركتملا رمألا اذه ناك نإو

 يمس عراشلا رمأ فلاخ نإو 7 ًافرع ناك عراشلا رمأل ًاقفاوم ناك نإف

 .ًادساف ًافرع

 ٩/ ٣٧٠. ينغملا )١(

 .نانبل ةبتكم ١٤٩ ص يناجرجلل تافيرعتلا )٢(

 . يبلحلا ةسسؤم ٩٢ ص ميجن نبال رئاظنلاو هابشألا )٣(
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوآلا بابلا

 يناثلا ثحبملا

 فرعلا ق ءاملعلا بهاذم نايب ق

 مهف يف عجري هيلإ هنأو فرعلا رابتعا ىلع ةقفتم اهفالتخا ىلع ةيهقفلا بهاذملا

 . هيلع . اكحأل ١ نم ميظع رطش ءانبو صوصنل

 نوحرصي مهدجو اهأرقتسا نمو بهاذملا نيب كرتشمف فرعلا امأ» : يفارقلا لاق

 . !كلذب

 ءاوس ًاعرش رابتعالا ةيرورض ةيراجلا دئاوعلا :تاقفاوملا ىف ىبطاشلا لاقو

 ًاهن وأ ارمأ ًاعرش ليلدلاب ةررقم تناك ءاوس يأ . ةيعرش ريغ وأ اهلصأ يف ةيعرش تناك

 . )ال وأ انذإ وأ

 يف هقفلا يف هيلإ عجر فرعلاو ةداعلا رابتعا نأ ملعا» :يعفاشلا يطويسلا لاقو
 . ")«ة رثك دعت ال لئاسم

 ةئام نم رثكأ يف قطنلا ىرجم فرعلا يرجأ دقو» :يلبنحلا ميقلا نبا لاقو
 .("«اهدّدع مث عضوم

 ثلاثلا ثحبملا

 فرعلا رابتعا ةلدأ يق

 . ةنسلاو باتكلاب فرعلا رابتعا ىلع ءاملعلا لدتسا

 : ةلدألا هذه نم

 (ُهييوتلل نع شيرقأو فتلاي خأو رتتلا زغ :ىلاعت هلوق ١
 يف قورفلا هباتك يف لاق هنإف :ث)نيدباع نبا لاق يفارقلا باهشلا اهب لدتسا دقو

 )١( تاقفاوملا ٢/ ٢٨٤ _ ٢٨٦.

 )٢( ص يطويسلا هابشأ ٩٩ ١٠٩.

 )٢( نيعقوملا مالعأ ٢/ ٣٩٣ _ ٣٩٤.
 )٤( :ةيآلا فارعألا ةروس ١٩٩.

 )٥) ص فرعلا رشن ٣.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 هل تدهش نمل لوقلا نإ تيبلا عاتم يف ناجوزلا فلتخا اذإ اميف يعفاشلا لوق باوج

 ام لكف ،ههكيلهتلت نع ضرعأ يفئلاي مأو رتملا زْغإ» :ىلاعت هلوق انل :هصن ام ةنيبلا

 نيدلا ءالع ةيآلا هذهب لدتسا نممو .. اةيآلا هذه رهاظل هب يضق ةداعلا هل تدهش

 بكوكلا حرش يف يلبنحلا يحوتفلا هركذ ةيطع نباو . ماكحلا نيعم يف يسلبارطلا

 ١. )رينملا

 اًنَح» :لاقو ،("ههےيهتمنا َلَع امح ةيفوتتناب امم تتللتملرإ» :ىلاعت هلوق - ٢
 .هگتنيخم

 .فرعلا ىلإ درتف ةغللا يف الو عرشلا يف طباض اهل سيل ةقفنلا كلذكو ةعتملاو

 بزاع نب ءاربلا نع يراصنألا ةصيحم نب مارح ثيدح ةنسلا نم هتيجح ةلدأ امأو

 طئاحلا لهأ ىلع لي يبنلا ىضقف {هيف تدسفاف ًاطئاح تلخد بزاع نب ءاربلا ةقان نأ

 .""ليللا يف اهظفح يشاوملا لهأ ىلعو راهنلا يف اهظفح
 ةداعلا هب ترج ام وهو .رصعلا كلذ يف رشتنملا فرعلاب المع ناك مكحلا اذهو

 لهأ ىلعف ،حرست راهنلا يفو اهحارم ىلإ يوأت ليللا يف يشاوملا نأ تضق ةداعلا نإف

 . ليللا يف مهيشاوم ةسارح يشاوملا لهأ ىلعو .راهنلا يف مهطئاوح ةسارح طئاوحلا

 . ةداعلاو فرعلل رابتعا اذهو

 . تال وطملا ىلإ عجريلف ةدازتسالا دارأ نمف ةريثك ةلدألاو

 عبارلا ثحبملا

 ةداعلاو فرعلا ىلع يملاسلا مامإلا عيرفت

 يف ةداعلاو فرعلا ىلع هللا همحر يملاسلا مامإلا اهانب ةريثك لئاسمب ترفظ دق

 .اهضعب قوسأ فوسو (لامآلا جراعم) ميقلا هباتك

 ٣٩١ _ ٣٩٢. ص رينملا بكوكلا حرش )١(

 )٢( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٤١.

 (٣) .ةعامجلا هححصو دوواد وبأ هاور
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 : ةيح ةلمق زسم نم مكح : لوألا لاثملا

 يف هيلع ءيش الف للب اهنم جرخي ملو ةيح ةلمق سم نمو» :هللا همحر لاق
 نم نأل ءوضولا ضقنت :ليقو .ةساجن اهنم سمي مل ام هبوث نم اهجارخإ هلو هئوضو
 نم قرذت اهبنذ فرط يف نوكي ءاملا كلذ نأل ديلا يف تقرذ تجرخ اذإ اهتداع

 ذخألاو ةداعلا ميكحت ىلع ينبم ىرت امك وهو رثكألا ىلإ لوقلا اذه بسنو اهنيح
 .(هلاوحألا نم بلغألاب

 . ةداعلا ميكحت يف حيرص صن اذهو

 :ناذئتسا ريغ نم ُلَح دت يتلا تويبلا يف :يناثلا لاثملا

 وأ قرس اذإ تيبلا ناذئتسا ريغب لخدت يتلا تويبلا نأ رثألا يفو» : هللا همحر لاق

 ةأرملا لثم ثيغتسملا تيبو ،مكاحلا تيبو ١ ةيصعم هيف يذلا تيبلاو ،مدهنا وأ قرح

 تخرص اذإ امأو ،نيملسملابو هللاب هاثوغاو :لوقت نأ وهو تثاغتسا اذإ اهجوز اهبرضي

 سرعلا اتيبو ( راجتلا توناح كلذكو 6 نذإب الإ اهيلع لخدي الف ةثاغتسالا ريغب

 .("«عضاوملا هذه يف لوخدلاب ىضرلاو نذإلاب فراعتلل كلذ زاج امنإو ،متأملاو

 :لاق مث .يظفللا نذإلا ماقم موقي وهو يفرعلا نذإلاب ءاهقفلا دنع ىمسي ام اذهو

 هيف فراعت ال ليللا نأل ليللا يف زوجي الو راهنلا يف كلذ زوجي امنإ :نسحلا وبأ لاق
 . . (٣)ةداع الو

 : سافنلا رثكأ نايب يف : ثلاثلا لاثملا

 ىلإ فالخلا لصوأ دقو ،سافنلا رثكأ يف ءاهقفلا فالخ يملاسلا مامإلا ركذ
 . راصتخاب اهركذأ بهاذم ةعبس

 . ةيضابال ١ يرخأتم ضعب بهذم وهو ًاموي نورشع : لوآل ١ بهذملا

 . ١/ ٤٤٨ لامآلا جراعم )١)

 . ١/ ٤٤٨ لامآلا جراعم (٢)

 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٤٨٩ .
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 وهو مايأ ةرشع ةضاحتسم كلذ دعب يه مث رهش سافنلا رثكأ :يناثلا بهذملا

 . يراوحلا يبأ نع

 . ةيضابإلا ءاهقف رثكأ هيلع ام وهو ًاموي نوعبرأ سافنلا رثكأ :ثلاثلا بهذملا

 . عيبرلا نع نيتياورلا دحأ وهو اموي نوعست هرثكأ نأ :عبارلا بهذملا

 . ةضاحتسم كلذ دعب يه مث ًاموي نوعست هرثكأ :سماخلا بهذملا

 . يراوحلا يبأ نع لوقنم وهو رهشأ ةعبرأ هرثكأ :سداسلا بهذملا
 هيلع تناك ام ىلإ ترظن تقو اهل نكي ملو مدلا اهب لواطت اذإ :عباسلا بهذملا

 اهتامعو اهتاهمأ تقوف تقو اهل نكي مل نإ ليقو .ندعقي امك دعقتلف دعقت اهتاهمأ

 .اهتاهمأ ةدع طسوأب تدتعا تقو اهل نكي مل نإ رخآ عضوم يفو ،اهتالاخو
 ذإ هلئاق نم لافغإ لوقلا اذه ةزاجإ يفو :دمحم وبأ لاق :هللا همحر يملاسلا لاق

 ىلع ضرفلا ريغ اهيلع ضرفلاو ،ءاسفن وأ ضئاح اهنأل ةالصلا عدت نأ اهيلع هللا ضرف
 ينبم وه لب هيف لافغإ ال :تلق :هلوقب دمحم يبأ لوق ىلع يملاسلا بقع مث. اهمأ
 .(_)ةداعلا ميكحتب لوقلا ىلع

 : ربقلا رادقم يف :عبارلا لاثملا

 دنعف :لاق كربقلا قمع رادقم يف ءاملعلا فالتخا هللا همحر يملاسلا ركذ
 . عرذأ ةثالث ىلع دازي ال هنأ انباحصأ

 . ةرسلا ىلإ رفحي :يعخنلاو زيزعلا دبع نب رمع لاقو
 . ضرألا نم ابيرق الو ادج ًاقيمع نوكي نأ يلإ بحأ :كلام لاقو

 نمو زيزعلا دبع نب رمع لعلو . . .ةطسب ردق قمعي نأ يلإ بحأ :يعفاشلا لاقو
 رومأ اهنإف هب سأب الو ،لاحلا ىضتقمب اولاقف مهنامز يف سانلا لاوحأ ىلإ اورظن هدعب

 . ")ةداعلا ىلإ ةعجار ةيداهتجا

 )١( لامآلا جراعم ٦/ ١١٥.

 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ٢٥٥.
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 لوألا ثحبملا

 هب دارملا يق

 نم نإف ةراملا قح يف عراوشلا نيطك هنع زرحتلا رسعي ام ىولبلا مومعب دارملا
 بيصي فوس عراوشلا نيط نإف ۔ ءاتشلا لصف يف اميس ال _ عراوشلا هذه يف يشمي
 يف يملاسلا اهيلع صن ةدعاق هذهو 0 ريسيتلا بلجت ةقشملاو ،هنع زرحتلا ةقشمل هبوث

 : لاقف لوصألا سمش

 .'ةمألا باذع نيدلا يف سيل ذ ةقشملاب ريسيتلا بلجيو

 يناثلا ثحبملا

 هب جاجتحالا ةلدأ يق

 .عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب لصألا اذه رابتعا تبث دقو

 ٢/ ٢٩٠. سمشلا ةعلط )١(
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 يملاسلا مامإل تاداهتجا

 :ىلاعت هلوقو .)همرح ني نبزلا يف ركم َلَعَج امبو :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ
 .'"هرتشلا مكب ديري الر رنشلآ مي همآ ديرن

 :ةلي هلوقو ،‘"}«اورقنت الو اورشبو اورّسعت الو اورسي» :ةلي هلوقف :ةنسلا امأو
 ةيفينحلاب تثعب» :لي هلوقو ،‘)6هبلغ الإ دحأ نيدلا ًداشي نلو رسي نيدلا نإ»
 . (ثاةحمسلا

 نأو اهتقاط قوف ةمألا فلكي مل هللا نأ ىلع ةمألا تعمجأ دقف :عامجإلا امأو

 . ةمألا هذه نع عوفرم نيدلا يف تانعإلاو جرحلا

 ثلاثلا ثحبملا

 لامآلا جراعم يق هيلع يملاسلا مامإلا عيرفت

 .(لامآلا جراعم) هباتك يف لصألا اذه ىلع ًاعورف هللا همحر يملاسلا مامإلا عرف
 : ةيتآلا ةلثمألا يف اهضعب دروأ فوسو

 : ةتيم ريغ ناك اذإ سجنلا رشابم يف :لوألا لاثملا

 لاقف ريعب لوب ةعمجلا ىلإ بهاذ انأو ةرم ينباصأ :بوبحم لاق : هللا همحر لاق

 ءيشب كلذ سيل :لاق ،‘تأضوتو ريعب لوب يمدق باصأ :تلق ؟كسبح ام :عيبرلا يل
 ةكم قيرط يف دحأ َمِلَس ام ىرت ام ىلع رمألا ناك ولو كمدق غبصي ام كبيصي نأ الإ

 . (`) زبالا لاوبأب ثولتلا ةرثكل يأ

 عرشلا يف وفع هنإف هنع زرحتلا رسعيو ىولبلا هب معت ام نأب رهاظ صن اذهف

 )١( :ةيآلا جحلا ةروس ٧٨.

 )٢( :ةيآلا "ةرقبلا ةروس ١٨٥.

 ريسيتلاب رمألا يف باب ملسم حيحص )٦٩( 0٣٨/١ .. .في يبنلا ناك ام باب ،يراخبلا حيحص )٣(
 )٤٦٦٢٦(}، ٥/ ١٤١. ريفنتلا كرتو

 )٤( رسي نيدلا باب ث ناميإلا باتك ،هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )٢٩( ح؟ ةريره يبأ ثيدح نم .

 )٥( هدنسم ىف دمحأ هجرخأ )٢٢٩٥١(، ٤٠١/٤٨ .

 )٦( لامآلا جراعم ٤٤٧/١.
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 هنع زرحتلا رسعي ام نيب هللا همحر عيبرلا قرفو .اهوحنو لاوبألاب ةكم قيرط ثولتك
 .هيف حماستي ملف هترثكل هنع زرحتلا رسعي ال ام نيبو هنع رظنلا ضغف ليلقلا ءيشلا وهو

 : ريغصلا يبصلا جرف سم يف :يناثلا لاثملا

 6يبصلا جرف سم يف ملعلا لهأ لاوقأ ةلمج هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 : يلي اميف اهصخلأ فوسو

 .ءوضولا ضقني ًادمع ماعطلا لكأي نمم ةروعلا سم ۔ ١

 ضقتنا ىهتشيو يهتشي يذلا دحلا ىلإ غلب نإو هسم ضقني ال غلبي مل نإ :ليقو ۔ ٦

 . هسمب ءوضرلا

 .ًاقلطم هسمب ءوضولا ضقتني :ليقو - ٢

 جرفف ،باودلا رئاسك مهف ©مهيلع ةدابع ال مهنأ ىأر مهنم ضقنلا مدعب لاق نمف

 سمب ضقنلا درو دقو ،ةمرح مهل نأ ىأر ضقنلاب لاق نمو .هعبصأك مهدنع يبصلا

 دحلا كلذ لبق مهنأ ىأر دحب كلذ دح نمو .جورفلا عيمج معيف ليصفت ريغ نم جرفلا

 ةوهشلاو راتتسالاب دحلا يف رهاظ اذهو ،ناسنإللا مكح يف هدعبو مئاهبلا مكح يف

 ةرورضلاف ًاعيضر ماد ام هنإ :لاقي نأ الإ دايز وبأ هلاق امك ماعطلا لكأب دحلا يف يفخو

 .(_))تاروذاقلا نم هفيظنتل هتروع ىلع عالطالا ىلإ ةيعاد

 الف يبصلا فيظنتب موقي نم نأل ىولبلا مومعو رسعلا أدبمب لمعلا يف صن اذهو

 .كلذ نع زرحتلا رسعل اهسملو يبصلا ةروع ىلع علطي نأ ًذب

 : رهاط ريغ بوث هيلع وأ عئضوتملا ريغل نآرقلا ةءارق : ثلاثلا لاثملا

 : ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأ لاوقأ يملاسلا ركذ

 .نورخآ هركو موق هيف صخرف

 .بنجلا بوث هيلعو لجرلا أرقي نأ نامثع وبآ هركو

 )١() لامآلا جراعم ١/ ٤٦٣ .
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ريغ ىلع نآرقلا اوزاجأ امهريغو بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نب رمع نإ :ليقو
 . بنج نآرقلا أرقي نأ الو فحصملا سم اوزيجي ملو ءوضو

 ةروسلاب أدبي مل ام :ليقو 5،تايآ عبس :ليقو - نيتيآلاو ةيآلا أرقي :ليقو

 . . .زاج اهمتخيو

 رظن هلعلو هتلع ام يردأ الف تايآ عبسلا زاجأ نم امأو» :هللا همحر يملاسلا لاق

 ىولبلا مومعل كلذ زاجاف اهنود امف تايآ عبسب عفترت ةوالتلا ىلإ ةجاحلا نأ ىلإ
 . (١هنآرقلا ىلإ ةجاحلاب

 )١( نامآلا جراعم ١٣٩/٦.
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. 

 بن
 ناي

 لوألا ثحبملا

 ءاربتسالاو هزنتلا دصقب لمعلا نم اهقح ةهبشلا ءاطعإ وهو رذحلا وه طايتحالاو
 هقح فلاخملا ليلد ءاطعإب فالخلا نم جورخلاو ] نيقيب ةدهعلا نم جورخلاو ئ نيدلل

 يعفاشلاو ،كلامو ةفينح وبأ ةمئألا عيمج هب ذخأ ليصأ لصأ وهو فةاعارملا نم
 . دمحأو

 جراعم) هباتك يملاسلا مامإلا الم دقو .ا ةيضابإلا ءاهقف هب اذخأ مهدشأ نمو

 ةاعارم مهضعب هيمسيو .عرف ةئام ىلع ديزت طايتحالا ىلع ةينبملا عورفلاب (لامآلا

 جورخلا» يهو ةيلك ةدعاق هل اوعضوو > فالخلا نم جورخلاب رخآل ١ ضعبلاو 6 فالخلا

 . ( بحتسم فالخلا نم
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 :يناثلا ثحبملا

 هرابتعا ةلدأ ق

 ال ام ىلإ كبيري ام عد» :ةيم يبنلا لوق لصألا اذه رابتعا ىلع ةلدألا نم

 . طايتحالا نيع وه ةبير هيف سيل ام ىلإ ةبير هيف ام كرت نإف ،'٨كبيري

 تاهبشلا ىقتا نمف» :هئف ريشب نب نامعنلا هاور يذلا ثيدحلا يف ةلي هلوقو
 . ثيدحلا ٢) . . . مارحلا يف عقو تاهبشلا يف عقو نمو 0 هضرعو هنيدل أربتسا دقف

 دعس مصتخا :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يراخبلا هاور ام ةلدألا مهأ نمو

 نب ةبتع يخأ نبا اذه ،هللا لوسر اي :دعس لاقف مالغ يف ةعمز نب دبعو صاقو يبأ نبا

 لوسر اي يخأ اذه :ةعمز نب دبع لاقو .ههبش ىلإ رظنا "هنبا هنأ يلإ دهع صاقو يبأ

 :لاقف ةبتعب انيب اهبش ىأرف ههبش ىلإ ةلي يبنلا رظنف .هتديلو نم يبأ شارف ىلع دلو هللا
 ."«ةدوس اي هنم يبجتحاو رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا ،ةعمز نب دبع اي كل وه»

 نم اهقح ةهبشلا ىطعأو شارفلا يهو ةنيبلاب لمع ةلي يبنلا نأ :ةلالدلا هجو

 ةعمز تنب ةدوس تناكل ةهبشلا الولو ةهبشلاب المع هنم ةدوس باجتحا يهو لمعلا
 . طايتحالا نيع وه اذهو .هتخأ

 ثلاثلا ثحبملا

 لامآلا جراعم ف لصألا اذه ىلع يملاسلا مامإلا عيرفت

 طايتحالا أدبم ىلع ًاريثك لوعي هتدجو هللا همحر يملاسلا باتكل يئارقتسا ىدل

 نأل ،طايتحالا أدبمب ذخألا رثكي اهيفو تادابعلاو تاراهطلا يف باتكلا نأ كلذو

 باب يف لاحلا كلذكو ةساجنلا نم ًائربتسم هنيدل طاتحي ةراهطلا باب يف ملسملا
 . ةيشاحلا يف ىرخألا ةلثمألا ناظم ىلإ ريشأو ةلثمألا ضعب ذرؤأ فوسو .تادابعلا

 )١() ‘تاهبشملا ريسفت باب . يراخبلا حيحص ٢/ ٧٢٣

 )٢() يراخبلا حيحص ١/ ٢٠ )٥٢( و٣/ ٦١٩ )٢٠٥١( ملسم حيحص ٥/ ٠ ٥ )٥٩٩ ١(. )٠٧ ١) و٥/ ٥١

 )١٥٩٩(. )١٠٧( و )١٠٨(.

 )٣( ثيدحلا مقر شارفلل دلولا ،ضئارفلا يف يراخبلا هاور ٦٧٤٩ .
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 :ديلا يف متاخلا ةلاجإ : لوألا لاثملا

 :ءوضولا يف متاخلا كيرحت يف ءاملعلا بهاذم هللا همحر يملاسلا ركذ

 رمع نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع نع يورو ًاقلطم هكيرحت :لوآلا بهذملا

 . مهريغو

 .كلامو يعازوألا ىلإ بسنو ًاقلطم هكيرحت زاوج :يناثلا بهذملا

 .هكرت اعساو ناك نإو هكرح ًاقيض ناك نإ :ثلاثلا بهذملا

 عنمي ًاقيض متاخلا ناك نإ هنأ ةلأسملا ريرحتو :تلق» :هللا همحر يملاسلا لاق

 هلسغ بوجول عضوملا كلذ ءاملا غلبي ىتح هترادإ تبجو ةدلجلا ىلإ هلوصو نم ءاملا

 هترادإ طوحألا نكل بجي الف ءاملا لوخد نم عنمي ال اعساو ناك نإو شةيآلا رهاظب

 .(هبوجولا ةدهع نم اجورخ

 : نيلجرلا لسغ يف لسغلاو حسملا نيب عمجلا :يناثلا لاثملا

 يهو سوؤرلا ىلع ةفوطعم لجرأل لعج حسملا بجوأ نمروا) : هللا همحر لاق

 ©بصنلا ةءارق يهو يديألا ىلع ةفوطعم لجرألا لعج لسغلا بجوأ نمو ،رجلا ةءارق

 امهنم دارملا هل نيبتي ملو امهدحأ ضورفملا نأ ىلإ رظن امهنيب عمجلا بجوأ نمو
 امهدحأ لعف ول هنأل فيلكتلا ةدهع نم اجورخ نيلاحلا بجوأف نيتءارقلا فالتخال

 .("«نيلاحلاب نايتإلا بجواف رخآلا ضورفملا نوكي نأ لمتحا
 :سجن بوث يف أضوت نم مكح :ثلاثلا لاثملا

 نم نأ نسحلا يبأ نع بسحأ عرشلا نايب يفو» : هللا همحر يملاسلا مامإلا لاق

 اهنأ اندجوو شزئاج هنأ اندجو دقف ًاسجن ابوث سبل مث لستغا وأ سجن بوث يف أضوت

 )١( لامآلا جراعم ٣٢٦/١.

 )٢( هسفن عجرملا ٣٩٩/١.
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 ذخأن :هريغ لاقو ءاهب لمعي نم عئطخن الو اهب لمعن ال نحنو :لاق ،ةكورتم ةلأسم
 .()هطوحأ وهو هللا امهمحر نسحلا يبأو يراوحلا يبأ لوقب

 : لجرلا يجني نميف :عبارلا لاثملا

 هيوري ناك هنظأو رفعج نع ظفحأ :مهضعب لاق» :هللا همحر يملاسلا مامإلا لاق

 ،اهجوز الإ ةأرملا يجني الو . هتمأ وأ ،هتأرما الإ لجرلا يجني ال :لاق ديزي يبأ نع

 كلذكو نيضوي وأ نيقني نأ مراحملا تاذب سأب الف ارطضم ناك اذإ :هللا دبع وبأ لاقو

 هللا دبع يبأ نع لوقنملاو رايتخالاو ةنكملا دنع طوحأ ديزي يبأ نع عوفرملاو ،ءابآلا

 . (")هباوصلا.يف رهاظ ةرورضلا دنع

 : حورجلا نم جراخلا مدلا يف :سماخلا لاثملا

 هنظ يف بلغألا ناك اذإف هرثأ يف (ةالس هتنعط نمو» :هللا همحر يملاسلا لاق
 نأ هيلع سيلف لاحلا يف جرخي ال همد ةداع نأ وأ ةفيفخ ةنعطلا نأل جرخي مل مدلا نأ

 مدلا جورخ هنظ يف بلغألا ناك نإو ،راهن وأ ليل يف كلذ ناك ةنعطلا لحم ىلإ رظني

 نأ ءاهقفلا ضعب هل بحتساف همد ناليس ةعرس ىف هل ةداعلا وأ ةنعطلا ةدشل هلجر نم

 . (ُ)«هنيدل ًازرحتو هئوضو رمأل ًاطايتحا رظني

 : ةروعلا بيصي الئل ةالصلا يف بروجلا ذاختا :سداسلا لاثملا

 هيف يلصي ًابروج ذختي ةديبع وبأ ناك :نايفس وبأ لاق» :هللا همحر يملاسلا لاق

 لاقف . . .جرعألا نايح كلذ غلبف ،هيلجر نم ءوضولا عضاوم ةروعلا بيصت الئل

 نأ لمتحيو . . .ةديبع وبأ لوقي امك ناك اذإ هللا اناقشأ دقل :ةديبع يبأ لعفل ًاماظعتسا

 . . . ىلاعت هللا اهمحر ديز نب رباج هخيش بحأ امب المع ًابابحتسا هلعف ةديبع ابأ

 )١( هسفن عجرملا ١/ ٤٠٤ .

 )٢( هسفن عجرملا ١/ ٤٠٤.
 )٣( (الس) نيعلا رظنا .لخنلا كوش يهو الُس درفم ةالس .

 )٤( لامآلا جراعم ١/ ٤٣٨ .
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 ليبس ىلع ناك نإو زرحتلا لجأل بروجلا ذاختا سفن مظعتسا نايح نأ لمتحيو

 . طايتحالا

 رظنيلف هللا همحر يملاسلا دنع طايتحالا عورف ةفرعم ىف عسوتلا دارأ نمو

 . (")ةيلاتلا عضاوملا

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٤٤٥ .

 (٢) عجرم ٥٠٠/١ و٥٣٩/١ و٦٠٧/١ و٦٤١/١ و٦٥١/١ و٦٥٩/١ و٦٦٣/١ و٦٧٩/١ و٧٢٨/١ و١/

 ٠ و٧١٣١/١ و٧٣٩/١ و٧٢٧٨/١ و٧٨٩/١ و٧٩١/١ و٨٠٨/١ و٨١٠/١ و٨٢١/١ و٨٤١/١

 و١/ ٨٦٤ و١/ ٨٦٥ و٢٢/٢ و٣٩/٢ و٢/ ٢٤٤ و٢٤٦/٢ و٢/ ٨٣ و٢٨٧/٢ و١٠٣/٢ و١٠١/٢ و٢/

 ١٦٤ و٢/ ١٩٥ و٢١١/٢ و٢٢٢/٢ و٢٢٥/٢ و٢٣١/٢ و٤٠٩/٤ و٤٤٥/٤ و٥٨٦/٤ و٤/ ٦١٢٣

 و٥/ ٤١ و٥/ ٥٢ و٦١/٥ و٧٦/٥ و٥/ ١٥٣.
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 هن
 ٩٥ ٩٥ ٥ مح١` نام

 لوألا ثحبملا

 ًاحالطصاو ةغل ةليحلا فيرعت يق

 نبا لاقو .اضيأ ةوقلاو ةليحلا :لوحلا :برعلا ناسل يف ءاج :ةغللا يف ةليحلا

 كلذ لك ليحتلاو لوحتلاو لايتحالاو ةلاحملاو ليوحلاو ئ ليحلاو لوحلا : ةديس

 : لاقيو ئ ةليح عمج لوحلاو ئ ليحلاو . فرصتلا ةقد ىلع ةردقلاو رظنلا ةدوجو قذحلا

 .)ةليحلا بلط اذإ لاتحاو لجرلا لوحت

 ىتح ركفلا بيلقت وهو رومألا ريبدت يف قذحلا ةليحلا :رينملا حابصملا يفو

 . (١)ةليحلا بلط : لاتحاو © واولا اهلصأو دوصقملا ىلإ يدتهي

 زاوجلا رهاظ لمع ميدقت يه» : هلوقب هللا همحر يبطاشلا اهفرع : حالطصالا يفو

 .(َلَوَح) ةدام روظنم نيال برعلا ناسل )١(
 .(َلَوَح) ةدام رينملا حابصملا )٢(
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 ريغ اهفيرعت يف ليقو ."هرخآ مكح ىلإ رهاظلا يف هليوحتو يعرش مكح لاطبإل
 . كلذ

 يناثلا ثحبملا

 ةليحلا ماسقأ يق

 :اهمهأ ركذأ ةفلتخم تارابتعاب ةليحلا ءاملعلا مسق

 قافتاب مارح يهف .هسفن يف مرحم ىلإ اهب لصوتي يتلا ةليحلا :لوألا مسقلا
 . مثآ اهبحاصو نيملسملا

 عطقل رفسلاك { مارحلا هب دصقي نكلو هسفن يف حابم وه ام : يناثلا مسقلا

 ةمرحم ريغ اهسفن يف ةليسولاو ،مارح انه دوصقملاف ،ةموصعملا سفنلا لتقو ،قيرطلا
 .ًامارح تراص مارحلا ىلإ اهب لسوت امل نكل

 ةليسولا تناك نإف .لطاب عفد وأ قح ذخأ ةليحلاب دصقي نأ :ثلاثلا مسقلا

 ةمرحم ةليحلا هذهف روز ةداهش نادهشيف رخآ ىلع نيدهاش ميقي نمك اهسفن يف ةمرحم
 . ةحابم نوكت كلذ دنع ةليحلاف ةعورشم ةليسولا تناك نإو عورشم ريغ بذكلا نال

 نم دوصقملا كلذل عضوت مل اهنكل ةعورشم ةليسولا نوكت نأ :ثلاثلا عونلاو
 دوصقملا اذه ىلإ ًاقيرط وه اهذختيف هريغل تعضو لب ،ملظلا عفد وأ قحلا ىلإ لصوتلا
 عونلا اذه يف ةليسولاف ،اهل نطفي الو ةيفخ نوكت نكل هل تعضو نوكي دق وأ حيحصلا
 ةيضقم تناك اذإو ،ةزئاجلا ةيلوقلا ضيراعملاك ىهف دوصقملا ريغ ىلإ ةيضفم تناك نإو

 : كلذ ةلثمأ نمو . ةزئاج يهف ءافخب نكلو دوصقملا ىلإ

 وأ طرشلا اذه ححصي مكاح كانه نوكي الو اهيلع جوزتي ال نأ ةأرملا طرتشت نأ
 جوزت نإ هنأ دقعلا دنع همزلت نأ هحيحصت يف ةليحلاف ،هلطبي مكاح ىلإ اهعفري نأ فاخت

 . هتقراف تءاش نإو هعم تيقب تءاش نإ اهديب اهرمأف اهيلع

 )١( تاقفاوملا ٤٣٦/٤ ط١ ثيدحلا راد _ ةرهاقلا .
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 ةيضفم تعضو امنإو مرحملا ىلإ ءاضفإلل دؤت مل ةليسولا نوكت نأ :عبارلا مسقلا

 ©كلذ ريغو ةبهلاو حاكنلاو عيبلاك ،مارحلا ىلإ اقيرط ليحتملا اهذختيف ،عورشملا ىلإ
 عراشلا هبصن ببسب يتأي نأب هبجوأ ام طوقس وأ ،هللا همرح ام لح دصقي لاتحملا اذهف

 . هبانتجا دوصقم مرحم رمأ ىلإ ًاببس عداخملا لاتحملا هلعجيف دوصقم حابم رمأ ىلإ ًاببس

 مارحلا لعفل ليحت امإ اهنأل ةمرحم اهلك يهو ماسقأ ةسمخ ىلإ مسقني عونلا اذهو

 كلذ لكو دبعلا قح وأ هللا ح طاقسال وأ © هببس وأ بجاو طاقسإل وأ هببس وأ

 .()هارح

 : ليحلل يبطاشلا ميسقت

 : ماسقأ ةثالث ىلإ ليحلا يبطاشلا مسق

 دوهيلا ليحكو ©نيئارملاو نيقفانملا ليحك .اهنالطب يف فالخ ال ليح : لوألا

 .هيف لمعلا نع اوهن يذلا تبسلا موي ديصلل ًالايتحا ةعمجلا موي مهكابش اوعضو نيذلا
 ةدرق مهخسمو مهبر مهبذعف هريغ يف ديصلا ةروصب تبسلا موي يف ديصلل اولاتحا دقف

 . مارح ليحلا نم عونلا اذهف .ريزانخو

 هلوقل اهيلع ًاهاركإ رفكلا ةملكب قطنلاك 5ءاهزاوج يف فالخ ال ليح : يناثلا

 هركأ نم ىلاعت هللا ىنثتسا دقف ،‘")هننميلاي ةيمظُم شبلتَو هرأ نمم الإ :ىلاعت

 نئمطم وه لب هناسل لوقي ام ىبأي هبلقو بيذعتلا تحت رفكلا ةملكب قطنلا ىلع

 . ناميإلاب

 نيبتي مل هنأل ،ءاهقفلا راظنأ تبرطضا هيفو ضومغو لاكشإ لحم وهو :ثلاثلا

 . نيقباسلا نيعونلا دحأب هقحلي حضاو ليلد هيف

 ةليحب لوألا اهقلطم ىلإ ةجوزلا عوجر ىلإ ليحت هنإف للحملا حاكن هتلثمأ نمو

 )١() ميقلا نبال نيعقوملا مالعأ يف كلذ ليصفت رظنا ٢٣/ ٣٣٧ ليجلا راد ةعبط ،اهدعب امو .

 )٢( :ةيآلا لحنلا ةروس ١٠٦.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ًادقن مهرد عيب ىلإ ليحتلا اهيف نإف لاجآلا عويبو ،عراشلا صن رهاظلا يف قفاوت

 . هسفن يف دوصقم امهنم دحاو لك نيدقعب نكل لجأ ىلإ نيمهردب

 ًالاثم هلعجو للحملا حاكنب ليحلا نم عونلا اذهل يبطاشلا لتم اذامل يردأ الو
 هامسو . (١>«هل للحملاو للحملا هللا نعل» :لاق ةني يبنلا نأ عم ؛،هيف فلتخا امل

 . ةرماؤم ريغ نم كلذ لعف هنأ هدصق ناك اذإ الإ راعتسملا سيتلا

 ثلاثلا ثحبملا

 ليحلا يق ءاملعلا بهذم

 لجأ نم ليحلاب المع سانلا رثكأ نم ةيفنحلاف ،ليحلاب لمعلا يف سانلا فلتخا

 قيضلا نم جراخم اهنأ ىلع اهب نولمعي مهف مارحلا نم صلختلا وأ قح ليصحت

 . )يعرش هجوب جرحلاو

 ."ميرحت ةهارك ةهوركم اهنأ ىلإ ةيعفاشلا بهذو
 ال :لاق هنأ دمحأ نع رثأ دقو .ليحلا نع سانلا دعبأ مهف ةلبانحلاو ةيكلاملا امأ

 . ٤( زيحلا نم ءيش زوجي

 لصوتي ال يتلا ليحلا نأ . عورف نم هيلع تفقو ام لالخ نم ةيضابالا بهذمو

 . ناميإلاب نئمطم هبلقو كلذ ىلع هركأ نمل رفكلا ةملكب قطنلاك لالح مرحملا ىلإ اهب

 لوسرلا نوكل للحملا حاكن ميرحتك ،مارح يهف مارح ىلإ اهب لصوتي ام امأ

 . رئابكلا نم ةريبك ببسب الإ نوكي ال نعللاو ،هنعل

 هل للحملاو للحملا باب هجام نبا ننس ،٨٨١/؟ )٢٠٧٨(، ليلحتلا يف باب ،دوواد يبأ ننس )١(
 )١٩٣٦١(. ١/ ٦١٢٣.

 )٢() ينانيغرملا يلعل يدتبملا ةيادب حرش ىلع ريدقلا حتف حرش رظنا ٧/ ١٧٣ ركفلا راد .

 )٣( رجح نبال يرابلا حتف رظنا ٣٢٨/١ ةفرعملا راد .

 )٤( ص يلبنحلا يلعبلل ليلحتلا لاطبإ راصتخا يف ليلعلا ءافش ٢٦ دئاوفلا ملاع راد .
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 لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 : ليحلا نم يملاسلا فقوم ىلع لاثم

 ًامهم ًالاثم دروأ نآلاو ،سمشلا ةعلط هباتك يف ليحلا نم يملاسلا فقوم تت

 . ليحلا ةلأسم يف عازنلا عضوم يهو عرشلا ماكحأل ةلطبملا ليحلا نم هفقوم ىلع

 نم ارارف رخآلا ةيشام ىلإ لوحلا لولح لبق هتيشامب ةلدابملا مكح وه لاثملا اذه

 . ةقدصلا

 : كلذ يف اوفلتخا دقو» : هللا همحر يملاسلا لاق

 ةاكز ال :نولوقي يأرلا باحصأو ،روث وبأو ،يعفاشلا ناك :رذنملا نبا لاق

 ،هارتشا موي نم ىرتشا ام ىلع لوحي ىتح هبحاص نم ضبق اميف امهنم دحاو لك ىلع
 . ةقدصلا نم رارفلا ركذي مل هنأ ريغ كلذك يروثلا نايفس لاق

 ديبع وبأو هيوهار نب قاحسإو ،كلملا دبعو ،يعازوألاو ،سنأ نب كلام ناكو
 . ةقدصلا نم ارارف ناك اذإ ةاكزلا كلذ يف نوري

 بجت ثلاثلاو ،نيمدقتملا نيلوقلا :لاوقأ ةثالث انئاملعل يليلخلا ققحملا ركذو
 . . .الف الإو ةقدصلا نم ابره لادبلا ناك اذإ ةاكزلا

 بجت امنإو ديدج لام هنأب لوألا لوقلا للعف ،لاوقألا هللا همحر ديعس وبأ للعو

 .لقتنا دق هنأل لوالاب ةربع الو ‘لوحلا هيلع لح اذإ لاملا يف ةاكزلا

 مكح لثمب هيف بطاخم هلثم يلام ىلإ الإ هدي نم لقتني مل هنأب يناثلا لوقلا للعو
 يهنملا ")طارولاك ةقدصلل ةلطبملا ليحلا نم هنأب ثلاثلا لوقلا يليلخلا للعو .لوألا
 . هنع

 يليلخلا ليلعت ىلع هتوكسل ليحلا نم عونلا اذه ركني هنأ يف حيرص لاثم اذهف

 . اهب

 وأ قرفتم نيب عمجلا ةقدصلا يف طارولاو هعدخ نالفو ،هرتس ًاطرو هطري يشلا طرو نم :طارولا )١(

 ةدام طيسولا مجعملا .قدصملا اهاري ال يك ضرالا نم ةدهو يف وأ هريغ لبإ يف اهأبخي وأ هسكع

 ۔(طرو)
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 مومعلا دعاوق يف :لوألا بلطملا ©

 . اًارصحنم نكي مل ام ىلع ةعفد لد ظفل» هنأب ماعلا هللا همحر يملاسلا فرع

 : لوصألا سمش يف لاق

 )١) المكذف ًارصحنم نكي مل ام ىلع ةعفد لد ظفل م اعلا

 . ظافلألا نم هريغو ماعلل لماش سنج ظفللاف

 نإف الجر برضاك تابثإلا قايس يف ةركنلا هب جرخأ لصف «ةعفد لد» هلوقو

 ةعفد لدي ال هنإف كرتشملا اضيأ هب جرخو ،ةيلدبلا قيرطب هل حلصي ام ىلع لاد «الجر»

 لدي ال هنإف ًالثم نيعلاك عضولا ددعت رابتعا قيرطب هيلع لدي امنإو ،هل عضو ام ىلع
 نم دحاو لك ىلع لدي امنإو ،اهرخآ ىلإ بهذلاو سمشلاو ،ةرصابلا ىلع ةدحاو ةعفد

 ٢٠٨/١. سمشلا ةعلط )١(
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ءايشألا هذهل الماش سيل نيعلا قلطمف القتسم ًاعضو هل عضو هنأ رابتعاب ىناعملا هذه

 . كرتشملا نع مومعلا يفن نم دارملا وه اذهو ةدحاو ةعفد

 ددعلا ءامسأو ىنثملا ةغيص هب جرخأ رخآ لصف 'اروصحم سيل ام ىلع» هلوقو

 ىنثملا ةغيص نإف ةرصحنم هدارفأ نأ ىلع ةنيرقلا تماق امو دهعلا مالب فرعملا عمجلاو

 ددعلا ءامسأ كلذكو روصحم ءيش نانثالاف ،ةدحاو ةعفد نينثالا ىلع تلد نإو

 ىلع ةلاد ةيدهعلا ماللاف نيضرألاو تاوامسلاك اماع ناك نإو دهعلا مالب فرعملاو

 ضاق لقعلاف .الاجر تيأرك ةروصحم هدارفأ نأ ىلع ةنيرقلا تماق امو رصحنم لولدم

 . ()لاجرلا نم اروصحم ًاددع ىأر هنأب

 .لامآلا جراعم يف ةدراولا مومعلا غيص يف : ىلوألا ةلأسملا

 جراعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهركذ مومعلا غيصل ةلثمأ قوسأ فوسو

 . عيرفتلا ماقم يف لامآلا

 : نوكي نيأ يلصملا رظن يف :لوألا لاثملا

 زواجي ال :لاق نم مهنمف ‘كلذ يف ملعلا لهأ فالتخا هللا همحر يملاسلا ركذ
 ئ ٣ ارذ رشع ةسمخ هرظن دم نإ ضقنلا هيلع مهضعب بجوأو "هدوجس عضوم هرظن

 ضقن ال : ليقو ئ عضوم نود ًاعضوم هب دمعتي الو ًاعشاخ هرظن لسري :لاق نم مهنمو

 نباو نسحلا لاق ةبقع نب حاضولا دايز يبأ لوق وهو ءامسلا ىلإ رظني ىتح هيلع

 لعفي هللا لوسر ناكو مهتالص يف ءامسلا ىلإ مهراصبأ نوعفري نوملسملا ناك :نيريس

 ()هروثَع ممتالس ىف مه لا ٭ نوثيؤملا حلفأ ق»» :ىلاعت هللا لوق لزن املف "كلذ
 نورقملا يهنلا مومعب كسمت نمفا) : هللا همحر لاق .هالصم هرصب زواجي ال ناكو أطأط

 . ""”«نايسنلا وأ دمعلا ىلع ناك ًاقلطم ءامسلا ىلإ رظنلاب هتالص دسفأ ديدشتلاب

 )١( سمشلا ةعلط رظنا ٢٠٩/١.
 )٢( :ناتيآلا ،نونمؤملا ةروس ١ ٢٤3.

 )٣( لامآلا جراعم ٢٠٩/٢.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 . هگنونمْزُملا حأ ز قه » :ىلاعت هلوق يف لأب ىلحملا عمجلا وه انه مومعلا ةغيصو

 ونكت > : ىلاعت هللا لوق يف روكذملا زنكلا نايب يف : :يناغلا ٤ لاثملا
 .() : يفلأو به ؤ كلا

 . مومذملا زنكلا اذهب دارملا يف ملعلا لهأ فالخ يملاسلا ركذ

 .هتاكز دؤت مل يذلا لاملا وه :رثكألا لاقف

 مأ هتاكز تأ ءاوس مومذملا زنكلا وهف عمتجا اذإ ريثكلا لاملا نأ : يناثلا لوقلا

 . ءادردلا يبأو رذ يبأ لوق وهو - دؤت مل

 .نايفس يبآ نب ةيواعم هلاق ،ةصاخ باتكلا لهأ يف تلزن ةيآلا نإ :ثلاثلا لوقلا

 اهنل ىلاعت هلوق مومعب لوألا لوقلا بابرأ جتحا : هللا همحر يملاسلا لاق

 .هل وهف ناسنإلا هبسك ام لك نأ ىلع لدي كلذ نإف ى )! ( تبستكا ام اهنعو تبسك

 : اهنم هوجوب يناثلا لوقلا بابرأ جتحاو : لاق

 يتلا مومعلا ةغيصو .هدص فلأو ب م بهذلا وك > ةيآل ا هذه مومع

 مسا يناثلا لوقلا بابرأل هتغيصو (ام) لوصوملا مسا لوألا لوقلا بابرأ اهب كسمت
 . (نيذلا) لوصوملا

 .() ا اوقتا سالآ امنيا : ىلاعت هلوق يف : : ثلاثلا لاثملا

 شتأ انلا امتأتي» :ىلاعت هلوق هيف فلتخي مل يذلا مومعلا نمف» :هللا همحر لاق
 . ههمكَتَر

 يعدملا ىلع ةنێبلا» :هلوقو .(٤)«مراغ ميعزلا» :اي هلوق يف :عبارلا لاثملا

 .(ث)ركنأ نم ىلع نيميلاو

 ٣٤. :ةيآلا "ةبوتلا ةروس )١(
 ٢٨٦. :ةيآلا ةرقبلا ةروس )٦(

 . ١ :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس )٣(

 . ٥/ ٢٦٢٧ هظفلب ةمامأ يبأ نع دمحأ هاور )٤)

 ةنيبلا نأ يف ءاج ام )١٢( باب ماكحالا )١٣( باتك هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يذمرتلا هاور )٥(
 ١٣٤١ مقر. . يعدملا ىلع
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 يمل اسلا م امال ا تاد اهتج ا

 . (١)«نريثيدحلا نيذه مومع يف فالخ ال» :يملاسلا لاق

 . لأب ىلحملا سنجلا مسا يه امهيف مومعلا ةغيصو

 . هئزجي ال ليلق ءام ثدحملا دنع ناك اذإ :سماخلا لاثملا

 هلامعتسا هيلع بجو هلسغب ريأ ام لسغل يفكي ال ليلق ءام ثدحملا دنع ناك اذإ

 اوُثحت مكف :ىلاعت هلوقل هحراوج نم يقب امل مميتي مث يهتني ثيح ىلإ ةيضابإلا دنع
 نأ ل حصي الف ۔ءاملل دجاو ليلقلا ءاملل دجاولاو ] )! )هئابتَط اًديعَص أ وم م

 لجاو ريغ راص غرف اذإ ىتح هلمعتسي نأ هيلع بجي لب ةرم لوأ نم مميتلا لمعتسي

 . مميتلا ذئنيح هيلع بجيف ءاملل

 مل ىلاعت هللا نأل ءاملا لمعتسي الو مميتي نأ هيلع نأ ىلإ دوادو ةفينح وبأ بهذو

 ذإ هم اودحت م ع ملك : ىلاعت هلوقب اوجتحاو . مميتلاو ءاملاب ةدحاو ةراهط يف دبعتي

 رهطتلل يفكي ال دوجوملا ءاملا نأ كش الو ،هب نورهطتت ءام اودجت مل نإف ةيآلاب دارملا

 . مميتلا ىلإ ريصملا بجوو هب رهطتلاب باطخلا طقسف

 لوألا لالدتسالا نع باوجلاو :لالدتسالا اذه نع باوجلا يف يملاسلا لاق
 وهف ههآم اوذجت جتت» :لاق امنإو ،رهطلل مكيفكي ام اودجت ملف :لقي مل ةلفي هنأ
 جاتحم صيصختلاو © هلامعتسا بجو دجو ءام يأف ئ يفنلا قايس يف ة ةركن هنأل ماع

 .)ليلد ىلإ
 يف ىتش عضاوم يف مومعلا ىلع ةلادلا ظافلألا لك لمعتسا يملاسلا مامإلاو

 .لامجلاو ةعورلا ةياغ يف اهب ىتأو لامآلا جراعم

 . صيصختلا لحم ريغ يف ةجح صوصخملا ماعلا يف :ةيناثلا ةلأسملا

 : نيتيآ يف مرحملا رصح ةلأسم يملاسلا اهيلع عرف ةدعاقلا هذه

 ١/ ٦٥. لامآلا جراعم )١(

 )٢( :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٦١ .

 (٣) لامآلا جراعم ٦٦٦١-٦٦١٧.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 هس < 2 صس ١ 2 رم م۔رو ,2 . . 4 ۔ . < ۔2ے ر - ؟

 توكَي نأ لإ ةممَعظَي مماط لَع امرحم إ جوأ امف ذهل ال لف :ىلاعت هلوق ىلوألا
 .")هيا رتتي ليأ اقش ز شجي كلق ريزنخ محل ؤأاعوُقست امد وأ ةم ےم .۔ <ے 44 م. < ح ے . رس ۔۔ < .م مم ۔ < ۔ مر

 ۔ے 2 رم .. هم م م م م مك دم ےم مهعم ۔ م مر 4 - - .

 لمأ آمو رزتخلا محَلَو مدلاو ةَنِسَمَلا مُكتتع مرح امكل :ىلاعت هلوق :ةيناثلاو

 ُةَقَْحْنُمْلاو» :ةدئاملا ىف ىلاعت هلوق امأو . .رصحلا ديفت :(امنإ)و .")هه٣يي هلآ رتل

 هذهف ،'هبّسنلا لع يذ امو مثتكذ ام الإ غبتلا لكأ آمو ةمحيليتلاو ةيملا ةدروملا
 .هَدَنتلا مكيع مَرَح امتإ» :ىلاعت هلوق يف ةلخاد يهف ةتيملل ماسقأ م

 ،تارذقتسملاو تاساجنلا ليلحت هنم مزلي هنأب رصحلا اذه ىلع ضرتعا دقو

 اضيأو ،اهميرحتب مكح هللا نأ عم ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملا ليلحت مزليو

 . ةيآلا هذه ىف ركذ امم رثكأ تاموعطملاف

 مَحَل ؤآو» :ةيآلا هذه يف لاق ىلاعت هنأب هنع بيجأو» :هللا همحر ىملاسلا لاق

 هنوكل ريزنخل ١ محل مرح هلل ١ نأ ٥ انعمو هدهي هلا ربعل لأ اًمَسف آ جر هَتِإَ ريزنخ

 مرحي سجن لك نوكي نأ بجوف ،لكألا ميرحتل ةلع ةساجنلا نأ يضتقي اذهف ،ًاسجر
 .هنع ةجراخ ال رصحلا تحت ةلخاد تاساجنلاف ث هلكأ

 ۔ےسرس هم

 لك ميرحت يضتقي كلذو هتحلا هتلع مروو :ىلاعت هلوق ًاضيأو
 . ثئابخ تاساجنلاو ثئابخلا

 ةصصخم ةيآلا نأ انملس .تاساجنلا لوانت ةمرح ىلع ةعمجم ةمألا نإف ًاضيأو
 هاوس ام ىقبي نأ بجيف ©تاساجنلا باب ىف ةلي دمحم نيد نم رتاوتملا لقنلا ةلالدب

 . ةيندملاو ةيكملا ةيآلا يف هللا باتك مومعب ًاكسمت لصألا قفو ىلع

 .ههشجيو» ىلاعت هلوق تحت لخديف سجرلا نم نوكيف ةسجن اهنإف رمخلا امأو

 )١( :ةيآلا ،ماعنألا ةروس ١٤٥.

 )٢( :ةيآلا "ةرقبلا ةروس ١٧٣ .

 )٣( :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٣.

 )٤( :ةيآلا ثفارعألا ةروس ١٥٧ .
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 يمل اسل ١ م ام ال ا تاد اهتج ا

 صوصخملا ماعلاو "همهو » :ىلاعت هلوقبو رتاوتملا لقنلاب هصيصخت تبث ًاضيأو
 .( ١ اةجح اهادع اميف ةيآل ا هذه ىقبتف صيصختلا لحم ريغ ىف ةجح

 لامآلا جراعم باتك يق تاصصخملاو صيصختلا يق :يناثلا بلطملا ©

 يداهتجالا هكلسم يف يملاسلا مامإلا اهمدختسا يتلا ةيداهتجالا دعاوقلا نمو

 هذه نايب لبقو .اهل رصح ال لئاسم اهيلع عرفو اهمدختسا دقف ©“صيصختلا دعاوق

 يملاسلا اهلوانت يتلا دعاوقلا ركذ ىلع يتأن مث صيصختلا فرعن نأ انب نسحي دعاوقلا

 .بابلا اذه يف لامآلا جراعم يف

 ظفل هلوانتي ام ضعب جارخإ وه» هللا همحر يملاسلا هفرع امك صيصختلاف

 دراو ظفل امإ جرخملا ليلدلا كلذو .هلوانت تحت هلوخد نع هل جرخم ليلدب مومعلا
 ،عامجإلاو ©لقعلا هب دارملاو ظفل ريغ امإو ‘ثيدحلا يف وأ باتكلا يف عراشلا نع

 . ""«ريرقتلاو سايقلاو

 . باتكلاب مومعلا صيصخت :ىلوألا ةلأسملا

 . بايثلا عضو نهل هللا صخر يتاللا ءاسنلا نم دعاوقلا يف :لوألا لاثملا

 ذأ عاج هتع ف ااكي دوجي ال يتلآ ءاصقا نم ةيرقل :ىلاعت هللا لاق
 .(ُ)ه ره رها ريك ريَع َنْفِفَعَتَس نأو ةَسزب تنعت َرَم ربا رصي

 نهل صخرو ءاسنلا رئاس نيب نم دعاوقلا صصخ» :هللا همحر يملاسلا لاق
 اهنع تعطقناو ‘لمحلاو ضيحلا نع تربدأ يتلا يهو ةدعاق عمج نهو بايثلا عضو
 .(©هصضيحت الو لمحت الف اهربكل لاجرلا ةوهش

 )١( :ةيآلا 5ةدئاملا ةروس ٩٠
 )٢( لامآلا جراعم ٢/ ٢٩٥.

 )٣( سمشلا ةعلط رظنا ٣١٤/١.

 )٤( :ةيآلا ،رونلا ةروس ٦٠

 )٥( لامآلا جراعم ١/ ٥١٦٢ و٥١٣.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 .باجحلا ةيآ مومع نم دعاوقلا تصصخ دقف

 .ةجاح ريغل اهتوص ةأرملا راهظإ يف : يناثلا لاثملا

 عطقل بناجألا باطخ دنع لاقملا ظيلغتب ةرومأم ةأرملا نإ :)بطقلا لاق
 . اهيف عامطألا

 نأب اهتوص تريغ يبنجأل ملكتلا ىلإ ةأرملا تجاتحا اذإ :ءاملعلا ضعب لاقو

 .اهيف يف اهبوث لعجت

 هجو ىلع ال بابحتسالا هجو ىلع وه امنإ اذهو» :هللا همحر ىملاسلا لاق

 هنيتأي ءاسنلا تناك ام اريثكو ،كلذب هللا لوسر نهرمأل ابجاو ناك ول ذإ باجيإلا

 اوناكو ،مهتثداحم نع نعنتمي ال نك مهءاسن نإف ةباحصلا كلذكو نهل ادب امع هنلأسيو

 اذإو :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك ةي يبنلا تاجوز ىتح نهتثداحم نع نوعنتمي ال
 ءاسن تصخو .("هويوثنو مكيوثئل رهلا مكيل ماح بو ني شوت اتم شونشن
 هللا لوسرل ًامارتحاو ًاميظعتو ًافيرشت هئارو نم الإ َنْمَلكي الف باجحلاب ةي يبنلا

 هلالح (٣)

 تسر ١ .

 . ةنسلاب مومعلا صيصخت :ةيناثلا ةلأسملا

 مامإلاو ،داحآلا رابخأ نم وأ ةرتاوتم تناك ءاوس مومعلا صصخت ةنسلاو
 ىلع ةلثمألا ضعب قوسأ فوسو ،ةدعاقلا هذه ىلع عيرفتلا نم رثكأ هللا همحر يملاسلا

 . كلذ

 . يبنجألا عم ةأرملا رقس يف :لوألا لاثملا

 مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال» : نلع هنع يور امل مارح وهو : هللا همحر لاق

 يف ةليللاو مويلاب دارملا سيلو ‘ (٤)«اهل مرحم اهعمو الإ ةليلو موي ةريسم رفاست نأ رخآلا

 )١( قرشملا بطق هللا همحر يملاسلا مامإلاو برغملا بطق هنإف شيفطأ فسوي نب دمحم وه .
 )٢( :ةيآلا ؤبازحألا ةروس ٥٢٣ .

 (٣) لامآلا جراعم ١/ ٥٢٠ .

 باب ، جحلا باتك . ملسم حيحص )١٠٣٨(. ٣٦٩/١© ةالصلا رصقي مك يف باب © يراخبلا حيحص (٤)

 )٣٣٣٤(. ٤/ ١٠٣. ،هريغو جح ىلإ مرحم عم ةأرملا رقس
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 لقأ يف ميرحتلا يف ةغلابملا دارملا امنإو كلذ نود ام مرحي ال ىتح ديدحتلا ثيدحلا

 ةريسم نم لقأ نوكي ال بلاغلا يف رفسلا لقأ نإف ،اهعيمج ميرحت ىلع لديل ءايشألا

 ةعامجلا عم رفاست نأ ةأرملل نإ :ليق دقو ،دييقتلا كلذ نم دارملا سيلف شةليلو موي

 ريغ اوناك نإو ةعامجلا عم اهرفس زاوج هجو يف رظناو :لاق .يلو اهعم نكي مل ولو

 امك ةنتفلا فوخ يه امنإ يبنجألا عم ةأرملا رفس مرح اهلجأل يتلا ةمكحلا نإف ،تاقث

 !امهثلاث ناطيشلا ناك الإ» ةولخلا باب يف هيبأ ةبطخ نع رمع نبا ثيدح هيلإ دشري
 دشأ كلذ نوكيف اهيلع اونواعتي نأ نكمي مهف ،مهريغ دنع دوجوم هنيعب روذحملا اذهو
 .ادحاو الجر ناك ول نأ نم ةنتف

 نيبناجلا نم ةنتفلا تنمأ اذإ ةيقتلا ةأرملاب ةولخلا زاجأ نمو ابوبحم لعلو :لاق

 نم مزليف نيتروصلا نيب قرف ال ذإ روكذملا طرشلا اذه ىلع ةيبنجألاب رفسلا نوزيجي
 عم ةأرملا رفسل مرحملا ثيدحلا مومع نوصصخيف .انه اه صخري نأ كانه صخر

 © جاجتحالا نيع وه جاجتحالا نإف سنأ ثيدح نم ةولخلا باب يف مدقت امب يبنجألا

 .()باوجلا وه باوجلاو

 ثيدحب مرحمريغ نم ةأرملا رفسل مرحملا ثيدح صيصخت نكميو :تلق
 الإ ىشخت ال ةريحلاو برثي نيب اميف ةنيعظلا ريست ىتح» :يي يبنلا لاق يذلاو ةنيعظلا
 ةأرملل رفسلا ميرحت ةلع نأ ىلإ ةراشإ ثيدحلا اذه يف نإف .""هاهمنغ ىلع بئذلاو هللا
 نأ بلغألا نإف ،ةعامجلا يفو مرحم ريغ نم اهرفس زاج ةنتفلا تنمأ نإف {ةنتفلا يه
 . ةءورملاب لخم ءيش ىلع مادقإلا نم ةعامجلا عنمت ةءورملا

 . هيف فلتخا امو ءايشألا هذه نم هتاكز ىلع عمجأ اميف :يناثلا لاثملا

 : نيبهذم ىلع ءاملعلا نأ هللا همحر يملاسلا هركذ امك ةلأسملا هذه صخلمو

 يبأ بهذم وهو ‘ضرألا نم جرخي ام لك يف ةاكزلا نأ ىري : لوألا بهذملا

 . همشح

 )١( لامآلا جراعم ٥٣١/١.

 نسح ثيدح اذه :ىسيع وبأ لاق )٢٦٥٣(،5 ٥/ ٢٠١ ،ةحتافلا ةروس 4 (ينابلأ + ركاش) يذمرتلا ننس )٢(

 )١٩٩٠٨(. ٤٦٢/ ١٩٤. دمحا دنسمو .نسح :ينابلألا لاقو .بيرغ

152 _ ١٥١٢ 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 بيبزلاو ريعشلاو ةطنحلا يف الإ ةاكز ال هنأ هباحصأ ىري :يناثلا بهذملا

 ضرعأو ،ةقدصلاب هذه ةي هللا لوسر صخ : : مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاق .رمتلاو
 هنم اوفع اهل هكرت ناكو ذرألا نم جرخي امم الاومأ سانلل نأ ملعي وهو اهاوس امع

 نم ةعبرألا فانصألا ىلع اهرصق نم ةجح هذهف ،قيقرلاو ليخلا ةقدص نع هوفعك
 يف ةقدصلا :لاق ثيح سابع نبا لوقب ذخأ دقف ةرذلاو قلسلا داز نم امأو ثرامثلا

 فلتخم وهو يباحصلا بهذمب لالدتسا هيفو .قلسلاو ةرذلاو بيبزلاو ريعشلاو ةطنحلا
 . ريعشلاو ةطنحلا ىلع ًاسايق كلذ لاق هنأ لمتحي هنأ اميس ال هيف

 ام تيع نم اوثنآ ايثماَء بزلا اهُيََي» : :ىلاعت هللا لوقب ا ةفينح وبأ جتحاو

 ةاكزلا بوجو ىلع لدي ةيآلا هذه رهاظ نإف .)هيلا ني مكل اتتت اتيك رثبعك
 نأل معنلا ةاكزو ،ةضفلاو بهذلا ةاكزو ةراجتلا هيف لخديف ناسنإلا هبستكي لام لك يف

 هلوقو .ضرألا هتبنت ام لك يف اهبوجو ىلع لديو ‘بستكم هنأب فصوي امم كلذ

 :أي هلوقبو ،لاومألا فانصأ عيمجل ةلوانتم اهنإف (")ههةَئَدَص ممييوتأ نم ذع» :ىلاعت
 .")هرشعلا فصن وأ رشعلا ضرألا تجرخأ ءيش لك يف"

 ةاكزلا تبجو ولف ‘ثيداحألا نم ًرم امب صصخم مومعلا اذه نإ» :يملاسلا لاق

 نوكيو الام ىمسي امم كلذ ريغو تيبلا ةينآو رفصلاو 6 ديدحلا يف تبجول ءيش لك يف

 ءيشب لوقي ال فلاخملاو ،شيشحلاو ،بصقلاو ،©بطحلا يف اضيأ تبجولو ؤ ًابستكم

 . !صيصختلاب لوقلا بجوف كلذ نم

 لك يف» :اعوفرم سنأ نع نابأ نع ةفينح وبأ ىورو» :رخآ عضوم يف لاقو

 . !رشعلا فصن وأ رشعلا ضرأل ١ تجرخأ ءيش

 ثيداحأب ةصصخم تامومعلا هذه نأ باوجلاو» :هللا همحر ىملاسلا لاق

 نأ هرمأ امنإ :لاق هنأ ةي يبنلا نع لبج نب ذاعم ثيدح :ثيداحألا هذه نم ،ىرخأ

 ٢٦٧. :ةيآلا "ةرقبلا ةروس )١(

 )٢( :ةيآلا ،ةبوتلا ةروس ١٠٣.

 )٣( مقر ًافوقوم دامح نع ةبيش يبأ نبا هاور ١٠٠٦٩
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 يملاسلا مامإل ا تاداهتجا

 ذخؤت ال حيحصلا ربخلا يفو .بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا نم ةقدصلا ذخأي

 ءاج اذإو :لاق ،بيبزلاو ،رمتلاو ةطنحلاو ريعشلا :ةعبرألا هذه نم الإ ةقدصلا

 . ()«مومعلاب كسمتلا لطب حيحصلا هجولا نم صيصختلا

 . سايقلاب مومعلا صيصخت :ةثلاثلا ةلأسملا

 © سايقلاب صيصختلا يف ءاملعلا فالتخا سمشلا ةعلط يف يملاسلا مامإلا ركذ

 لاق ،ةعبرألا ةمئألا بهذم اذهو ًاقلطم كلذ زاجأ نم مهنمو ،ةيفنحلاك عنم نم مهنمف

 6هب مومعلا صيصخت يف اوفلتخا ةجح سايقلاو مومعلا نوكب نولئاقلا مث» : يدمالا

 ةعبرألا ةمئألا» :روكشلا دبع نبا لاقو . ">اًاقلطم هزاوج ىلإ ةعبرألا ةمئألا بهذف

 ةمئألا نع لوقنملا :بجاحلا نبا لاقو .")«سايقلاب مومعلا صيصخت زاوج ىلع
 صيصختلا زوجي» :جيرس نبا لاقو . (ؤ)«سايقلاب مومعلا صيصخت زاوج ةعبرألا

 . !يفخلا نود يلجلا سايقلاب

 لاق ةباحصلا لعفب لدتساو روهمجلا بهذم هللا همحر يملاسلا مامإلا راتخا دقو

 يف اوفلتخا ةباحصلا نأ يه سايقلاب ماعلا صيصخت ةحص ىلع انل ةجحلاو» :هللا همحر

 ؤصن ىلع ال سايق ىلع هبهذم ىنب مهنم دحاو لكو ،لئاسم يف دجلا مهس نييعت
 َكَوتْفَتَسي ول :ىلاعت هلوق يهو ةلالكلا ةيآ مومعل صصخم تاسايقلا كلت نم دحاو لكو
 )٥) 7 ۔ے ,۔ مه . ,ص 12 2 ؟ وحم وتك رح ۔-< < | ١ ةنلكَلا . 2 . ا ف

 4 كرت ام فصن اهلف آ ,هلو دلو هل سيل كله اولرما ںإ ف مكيتقي ر

 :ىلاعت هلوق مومعل ةبصع تخألا عم دجلا نإ :دوعسم نباو يلع لاقف ،اهرخآ ىلإ
 م ممص

 .هل دلو الو تام خأ لك لام نم فصنلا اهل نأب مكحف ،هكرَت ام مضن اًَهَلف»

 نع ةمساقملا تصقن نإف ثلثلا ىلإ ةوخإلا مساقي دجلا لب :تباث نب ديز لاقو

 ٤/ ٣٥١. لامآلا جراعم )١(

 . ةيملعلا بتكلا راد ٤٩١/٢ يدمآلل ماكحالا )٢(

 ١/ ٣٥٨. تومحرلا حتاوف هحرش عم توبثلا ملسم )٣(
 )٤( ص بجاحلا نبال لوصولا ىهتنم ٩٨ ط١. ص لومأملا ةياغ رظناو ٥٤٦ ريقفلا دبعلل .

 )٥( :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ١٧٦.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 سايقلا اذهف ةوخألا عم هلاح ىلع تخألا : هلاحل ًاسايق ثلثلا لا ىلإ در ثلللا

 اشا

 اذهو . برألا ىلع ًاسايق دجلل هلك لاملا : بأل : 7 يف هنل ركب وبأ لاقو

 . 7 !ةيآلا مومعل صصخم ًاضيأ سايقلا

 : لامآلا جراعم يف مومعلل سايقلا صيصخت

 بصقلاو بطحلا يف ةاكزلا يفن ةيفنحلا ليلعت ىلاعت هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 اهيف بجو هضرأ اهب لغتسا ولف ثًابلاغ ضرألا لالغتسا اهب دصقي ال امم شيشحلاو
 كلذو رشعلا هيف بجي ال ضرألا لالغتسا هب دصقي ال ام لكف اذه ىلعو :اولاق ،رشعلا

 ةدوصقم ريغ اهنوكل ءاثقلاو خيطبلا رزبك ةعارزلل حلصي ال بح لكو نبتلاو فسعلا لثم

 نم ءزج ةلزنمب هنأل راجشألاو لخنلاك ضرألل عبات وه اميف رشع ال اذكو ،اهسفن يف

 هيف بجي ال نارطقلاو غمصلاك رجشلا نم جرخي ام لكو ،عيبلا يف اهعبتي اذهلو ضرالا
 امهنم دحاو لك نأل هرزبو ناتكلاو رفصعلا ىف بجيو ،لالغتسالا هب دصقي ال هنأل رشعلا
 طقسم كلذو سايقلاب مومعلل صيصخت هلك اذه :انلق :هللا همحر يملاسلا لاق .دوصقم
 . (")همتصصخ ام لثم صصخي نأ مكريغل ذإ نيتيآلاب مكلالدتسال

 ام لك يف ةاكزلا بوجو ىلع ةيفنحلا امهب لدتسا نيتللا نيتيآلاب دصقيو :تلق

 ممر رثك ام تت نم اوثنآ امئماَء يذلأ اهيأي : ىلاعت هلوق ضرألا نم جرخي
 ه ِ ًدَص ميلأ ن م :+7 : ىلاعت هلوقو د (٣) ضرألا آ نم مك ا اتتت

 : موهفملاب مومعلا صيصخت :ةعبارلا ةلأسملا

 يف :ةلي لوقي نأ هلاثم موهفملاب صيصختلا» :هللا همحر يملاسلا مامإلا لاق

 .ةاكز منغلا ةمئاس يف» :لوقي مث .ةاكز ماعنألا

 )١( سمشلا ةعلط ١/ ٢٥٥.

 (٢) لامآلا جراعم ٤/ ٣٥٠.

 )٣( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٦٧.

 )٤( :ةيآلا ،ةبوتلا ةروس ١٠٣.
 )٥( سمشلا ةعلط ١/ ٣٣٨.
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 ال : جيرس نبا لاقن © ةفلاخملا موهفمب صيصختلا ىف ذ ءاملعلا فلتخا دقو

 باطخلا ليلد امأو . : يزاريشلا لاق ٤ يسوبدلا ديز وبأ هلقن ةيفنحلا يأر وهو © زوجي

 لهأ لوق وهو هب صيصختلا زوجي ال :جيرس نبا لاقو .هب مومعلا صيصخت زوجيف
 .قارعلا

 هب صيصختلا ىف يفو ‘ موهفملا نم ةلالد ىوقأ مومعلا نأب ءالؤه لدتساو

 . ىوقألا ىلع فعضألل

 لك يف» :ةلي هلوقك ةفلاخملا موهفمب مومعلا صيصخت زوجي :يناثلا بهذملا
 مومعلا ىلع لدي (لك) ظفلب ردصملا ثيدحلا يف (ةاش) ظفلف . .()"ةاش ةاش نيعبرأ
 منغلا ةمئاس يف» : : ةنيم هلوق يف ةمئاسلا ىلع صن املف ،ةمئاس وأ ةفولعم تناك ءاوس

 ثيدحلا اذه جرخأف .اهيف ةاكز ال ةفولعملا نأ ىلع فلاخملا هموهفمب ًلد ."هاكز

 نم يضاقلا لوق اذهو .اهيف ةاكزلا بوجو دعب لوألا ثيدحلا مومع نم ةفولعملا
 . نييلوصألا روهمج بهذم وهو ،مهنم يفوطلاو ،ةلبانحلا

 وهو نيليلدلل 5 امعإ ةفلاخملا موهفمب مومعلا صيصخت يف نأب ءالؤه لدتساو

 ."ةيلكلاب امهدحأ لامهإ وأ امهلامهإ نم ىلوأ

 يف ةفلاخملا موهفمب مومعلا صيصخت يف روهمجلا بهذمب ذخأ يملاسلا مامإلاف

 لامعإ هب صيصختلا 77 { ربتعم ه ليلد ةفلاخملا موهفم نال كلذو ئ يداهتجالا هكلسم

 ©صيصختلا دعب هنم يقب اميف ماعلاو ،ماعلا دارفأ نم هصخ اميف صاخلا :نيليلدلل

 ةيعرشلا ةلدألا ىف لصألا نأل شةيلكلاب امهدحأ لامهإ وأ اعم امهلامهإ نم ىلوأ كلذو

 ثيدح : يذمرتلا لاقو © رمع نبا نع هجام نبال ظفللاو هجام . نباو يذمرتلا هاور ثيدح نم ءزج وه ) )١

 ٤. ٣/ ٨٢. باب ، ةاكزلا باتك ، ءاهقفلا ةماع دنع هيلع لمعلاو نسح

 نيعبرأ تغلب اذإ اهتمئاس يف منغلا ةقدص يفو» ظفلب ركب يبأ نع يراخبلا هاور ليوط ثيدح نم ءزج ()
 ١٤٦/٢. . منغلا ةاكز باب ،ةاكزلا بوجو باتك ث يراخبلا حيحص . !ةئامو نيرشع ىلإ

 )٣( ص هالوم ىلإ ريقفلا دبعلل " لوصألا يف اهرثأو هلامهإ نم ىلوأ مالكلا لامعإ :ةيلكلا ةدعاقلا ٣٨٤

 رشنلاو تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا ط١ .
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 تيذإي اطي الإ لوسر نم انلسرأ امول :ىلاعت هلوقل ،لامهإلا سيلو لامعإلا

 : لامآلا جراعم نم ةفلاخملا موهفمب صيصختلا لاثم

 ١ _ مئاصلل كاوسلا :

 صخرف مئاصلل كاوسلا لامعتسا يف ملعلا لهأ فالخ هللا همحر يملاسلا ركذ

 . مهريغو ةشئاعو سابع نباو رمع نبا نع كلذ يور © يشعلاو ةادغلاب هيف مهضعب

 هبو دهاجمو ءاطع نع كلذ يور ،هرخآ ههركو راهنلا لوأ هيف صخر نم مهنمو
 . هريغو يعفاشلا لاق

 . سبايلا نود بطرلاب ههركف ‘سبايلاو بطرلا نيب قرف نم مهنمو

 ئ مئاصلا مف ةحئار ىلع ةظفاحملا لجأ نم راهنلا رخآ كاوسلا هرك نم هرك امنإو

 حير نم بيطأ هللا دنع مئاصلا مف فولخلا» :ةلي هلا لوسر نع ثيدحلا يفو

 . ("«كسملا

 يبنلا تيأر :لاق ةعيبر نب رماع نع ركذي ام ًاقلطم كاوسلاب كسمت نم ةجحو

 .")دعأ وأ يصحأ ال ام مئاص وهو كاتسي :

 . سباي نم ًابطر صخي ملو :اولاق

 لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول» :ةلي يبنلا نع ةريره وبأ لاقو

 . لي يبنلا نع دلاخ نب ديزو رباج نع هوحن ىوريو .. ) ءوضو

 (©)؛برلل ةاضرم مفلل ةرهطم كاوسلا" :ةلي يبنلا نع ةشئاع تلاقو

 )١( :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ٦٤ .

 (٢) مايصلا باب ، ينطقرادلا ننس )٢٣٩٥(، ٦/  0١٥١موصلا لضف باب نابح نبا حيحص ٢١١/٨©

 دمحأ دنسم )٨١٣٦(١٧.0/ ١٦٧.

 )٢( سبايلاو بطرلا كاوسلا باب يراخبلا حيحص ٢/ ٦٨٢ دمحأ دنسم )١٦٠٨٦(} ٢٣/ ٢٣٥.
 )٤( سبايلاو بطرلا كاوسلا باب ،يراخبلا حيحص ٢/ ٦٨٢ .

 )٥( كاوسلا باب ،هجام نبا ننس )٢٨٩(، ١٠٦/١© 0،كاوسلا ىف بيغرتلا باب ىئاسنلا ننس )٥(، ١/

 ٠ ءوضولا يف باب ،نابح نبا حيحص )١٠٦٧(، ٢٤٨/٣، دمحأ دنسم )١(، ١٠/١.
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 . هريغ نم مئاصلا صخي ملو :اولاق

 نب رماع ثيدح مهدنع تبثي مل ههرك نم نأكو» :ًابيقعت هللا همحر يملاسلا لاق

 هللا دنع مئاصلا مف فولخل» :ةلي هلوق موهفمب نيرخآلا نيثيدحلا مومع اوصخو .ةعيبر

 ،هليزي كاوسلاو اعرش بوبحم بولطم هنم فولخلا نأ كلذو ‘كسملا حير نم بيطأ

 .(«مئاصلا ريغل ثيداحألا مومع اولمحف

 ديقملاو قلطملا يف :ثلاثلا بلطملا ©

 ديقملاو قلطملا فيرعت يف : ىلوألا ةلأسملا

 :قلطملا فيرعت
 . ()«هسنج يف عويشلاب لد ام» : هنأب قلطملا يملاسلا مامإلا فَّرع

 . (٢«هسنج يف عئاش لولدم ىلع لادلا ظفللا» : هنأب يدمآلا هفرعو

 .(( بجاحلا نبال هلثمو

 :ديقملا فيرعت
 . (ث)«عويشلا كلذ نع جرخ ام» : هنأب ديقملا هللا همحر يملاسلا خيشلا فرعو

 . (")«ام هجوب راشتنالا نع جرخ ام» :هنأب روكشلا دبع نبا هفرعو

 .ديقملاو قلطملا مكح يف :ةيناثلا ةلأسملا

 ًاصن دييقتلا ةنيرق درت ىتح هقالطإ ىلع يرجي قلطملا نأ ديقملاو قلطملا مكح
 . بهشأ وأ مهدأ ًاناصح يل رتشا : هليكول هلوقي نأ :صنلاب دييقتلا لاثم .ةلالد وأ

 )١( لامآلا جراعم ٢٦٩/٥.

 )٢( سمشلا ةعلط ١/ ١٩٧.

 (٣) يدمآلل ماكحالا ٣/٣.

 )٤() بجاحلا نبا رصتخم حرش ٢/ ١٥٥ .

 )٥( سمشلا ةعلط ١٩٨/١.

 )٦) توبثلا ملسم ١/, ٣٦٠.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 6 يعرش ملع بلاط لكوملاو .ابتك يل رتشا :هل لوقي نأ :ةلالدلاب دييقتلا لاثمو

 مزلي الف ةسدنهلاو بلطلا يف ًابتك هل ىرتس ا نإف ئ ةعيرشلا ىف ذ ابتك هل يرتشي شر نأ بجيف

 نو د ةيعرشل اب بتكل ١ صصختن 6 ليري امع م عئبنت ةل ال د ةعيرشل ١ مولعب هصصخت نأل اهب

 .اهريغ

 ديقملا ىلع قلطملا لمحيف عضوم يف ديقملاو عضوم يف قلطملا درو اذإ امأ

 .فالخ اهيف ثدح اهضعب يفو كًاقافتا عضاوم يف

 .ببسلاو مكحلا يف ديقملاو قلطملا دحتي نأ :لوآلا عضوملا

 .أطخلا لتق نع ةنمؤم ةبقر قتعأ أطخلا لتق نع ةبقر قتعأ :كلوق وحن

 . ةبقرلا قتع :امهيف مكحلاو أطخلا لتق وه :نيتروصلا يف ببسلاف

 ةروصلا يف ناميإلاب اهديقم ىلع ىلوألا ةروصلا يف ةبقرلا قلطم لمحي نأ بجيف

 . نييلوصألا نيب قافتا لحم اذهو .ةيناثلا

 .امهمكح قفتاو ديقملاو قلطملا ببس فلتخا نإ : يناثلا عضوملا

 ىلإ يضابالا بهذملا ةمئأ نم ةكرب نباو يعفاشلا بهذ عضوملا اذه يفف

 ال هنإ :ةيضابإلا ةمئأ نم بوبحم نباو ثةفينح وبأ لاقو .ديقملا ىلع قلطملا لمح

 .")ةروصلا هذه يف ديقملا ىلع قلطملا لمحي

 قتع بجيف أطخلا لتقلا يف ديقملا ىلع راهظلا ةرافك يف قلطملا لمح :هلاثم

 . ةنمؤم ةبقر

 .امهبجوم دحتيو امهمكح فلتخي نأ :ثلاثلا عضوملا

 4 هوجوب وخا اَبَط اديص أ مو وم لا :ىلاعت هلوق يف يديألا قالطإك

 .""ه قفارمل ]أ َلِإ مكَييأو 27 هب ف اولاق : : ىلاعت هلوق يف اهدييقتو - ) ( ةكيدنأت

 .روكشلا دبع نبال ٣٦٢١/١ توبثلا ملسم حرشب تومحرلا حتاوف )١(

 )٢( :ةيآلا ءاسنلا ةروس ٤٣ .
 )٣( :ةيآلا ءةدئاملا ةروس ٦١ .
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 .ديقملا ىلع قلطملا لمحي ال هنأ ىلع رثكألاو فالخ لصح عضوملا اذه يفف

 . ببسلاو مكحلا يف ديقملاو قلطملا فلتخا اذإ :عبارلا عضوملا

 ةيآ يف يديألا قالطإك كديقملا ىلع قلطملا لمحي ال هنأ ىلع قفتم عيمجلاف

 ()ءوض ولا ةيآ يف اهدييقتو ئ ةقرسلا

 . لامآلا جراعم يف ةدعاقلا هذه ىلع يملاسلا عيرفت يف :ةثلاثلا ةلأسملا

 ىتش ىيف هتاداهتجا ءانثأ ديقملا ىلع قلطملا لمح ةدعاق ىلع يملاسلا مامإلا عرف

 : كلذ ىلع ةلثمألا ضعب قوسأ فوسو .ةيهقفلا عورفلا

 . نيكاسملاو ءارقفلا يف ءاملعلا فالتخا :لوألا لاثملا

 امهنيب قرفلا نايبو نيكسملاو ريقفلا ديدحت يف ءاملعلا فالخ يملاسلا مامإلا ركذ
 ركذ كلذ دعبو كلوق رشع ةتس ىلإ ءاملعلا لاوقأ لصوأف ،(لامآلا جراعم) هباتك يف
 ديقم نيكسم ىلإ وأ ؟نيكسم قلطم ىلإ له ،ةاكزلا فرصت نيكاسملا يأ يف مهفالخ
 . ؟(")ههةبرتَم اد اًئيككتي زآإ» :ىلاعت هلوق يف امك

 اَمَتإ و :ىلاعت هلوقل نيكسم قلطم ىلإ ةقدصلا فرص جوا نم ءاملعلا نمف
 . ةبرتم اذ هنوكب فوصوم نيكسمل لب : : مهضعب لاقو .")هنك ملأ 7 ر ِءارَقشْلل ُثنكَدَصلأ

 لب ،‘فصولا اذه اهيف سيل تارافكلا نآ هيفو» :هيلع ًاببقعت يملاسلا مامإلا لاق

 هلوق يف ديقملا ىلع لومحم انه اه قلطملا نأب باجيو ،نيكسم قلطم ماعطإ اهيف

 . ههتبرتم اد ايكتم ز ٭ ةبرقم اد اكيني ٭ ةبمْسَم ىز روب ىف نعلا آل :ىلاعت

 . تاعئاملا نم هب ؤضوتلا زوجي ال اميف : يناثلا لاثملا

 ءامو نهدلاو نبللاو قيرلاو عومدلاو قرعلاك تاعئاملا ضعب يف ءاملعلا فلتخا

 . كلذ هابشأو خيطبلاو ءاثقلاو ءالقابلا ءامك راجشألا

 )١( سمشلا ةعلط يف كلذ ليصفت رظنا ٢٠٦/١ ص لومأملا ةياغو ٥٦٠١.

 )٢( :ةيآلا ،دلبلا ةروس ١٦.
 )٣( :ةيآلا ،ةيوتلا ةروس ٦١٠
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 . كلذ لثمب ؤضوتلا عنم ىلع ملعلا لهأ عامجإ هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 تاعئاملا عيمجب لسغلاو ءوضولا زوجي هنأ ىلإ مصألاو يعازوألا بهذو

 . هعنم ىلع رثكألاو © ءاملا مدع دنع ديعس وبأ لام هيلإو ئ ةرهاطلا

 ،لسغلا قلطمب رمأ هئمُكَموَجُو اوثيغاتال :ىلاعت هلوق نأب نوزوجملا جتحا

 : رعاشلا لوقك السغ ىمسي وضعلا ىلع عئاملا رارمإو

 لمانألا اهنم عمدلا يرذت يه ذإو اهلحك عمدلا لسغي ذإ اهنسح ايف

 نم لصحي ام نيبو ءاملاب لصحي ام نيب كرتشملا ردقلل امسا لسغلا ناك اذإو

 . تاعئاملا لكل ًالوانتم ههيأوتيعَتل هلوق ناك تاعئاملا رئ

 زيوجتو . ءاملا مدع دنع مميتلا بجوأ هللا نأب 7 : هللا همحر ىملاسلا لاق

 . كلذ لطبي تاعئاملا رئاسب ءوضولا

 آم اوثحت مك» :ىلاعت هلوقو ،قلطم هيةُكَموجَو اويا » ىلاعت هلوقف اضيأو
 .)بجاولا وه ديقملا ىلع قلطملا لمحو ،ديقم ههئاوُمَتَيََ

 خسنلا يق :عبارلا بلطملا ©

 خسنلا فيرعت يف :ىلوألا ةلأسملا

 راثآ حيرلا تخسن :لاقي ،نايعألا ةلازإ هنأب ةغل خسنلا هللا همحر يملاسلا فرع

 . يناعملا ةلازال نوكتو ،نالف ينب

 .رخآ يعرش مكحب هتوبث دعب يعرش مكح عفر» :وهف ًاعرش امأو
 ًامكح تسيل اهنإف فيلكتلاب ةيلصألا ةحابالا مكح عفر لوألا ديقلاب جرخف

 .ًايعرش

 عفر صيصختلا نإف ،“صيصختلا (هتوبث دعب) هلوق وهو يناثلا ديقلاب جرخو

 )١( لامآلا جراعم ٧٢٩/١.
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 صيصختلا نيب قراف مهأ اذهو ،هب لمعلا لبق ماعلا مكح دارفأ ضعبل وأ مكحلل

 . خسنلاو

 وأ يو امس ضراع ببسب نكلو رخآ مكحب ال مكحلا عفر (رخآ) هلوقب جرخو

 سيل اذهف ،ا٨كلذ وحنو توملاو ضرملاو نونجلاو ركسلاو ضيحلاك بستكم

 . خسنلا مكح يف :ةيناثلا ةلأسملا

 زئاج خسنلا نأ ملعا» :هللا همحر يملاسلا لاق .اعرش عقاوو القع زئاج خسنلا

 افالخ القنو القع هزاوج يف مهنيب فالخ ال اهريغو ةيمالسالا للملا لهأ عيمج دنع

 ."«نييمالسإلا نم هفالخب أبعي ال نم ضعبو دوهيلل

 .لامآلا جراعم يف ةدعاقلا هذه ىلع يملاسلا مامإلا عيرفت :ةثلاثلا ةلأسملا

 ةلأسم دقع دقو شةريثك اعورف خسنلا ىلع لامآلا جراعم يف يملاسلا مامإلا عرف

 ةعيرش امأ» :هللا همحر لاق اهضعب خسن زاوجو اهريغب انتعيرش خسن مدع يف ةصاخ

 © نييبنلا متاخ ةي انيبن نأب ةمألا عامجإو هلوسرو ىلاعت هللا رابخال اهخسن حصي الف انيبن

 .ةلي هتومب ةيعرش ةلاحتسا خسنلا ليحتسيف ،هريغ عرشب ًاخوسنم هعرش نوكي نأ عنتميف
 .ضعبب هعرش ضعب خسن عقو دق هنإف هنامز يف امأو

 هريغو ،هريغل خسان هنكلو نآرقلا يف خسن ال هنأ نيدحوملا ضعب معزو :لاق

 تأت اتهينئ ؤ ٍةَياء ني خَنَت امه :ىلاعت هلوق رهاظب مهيلع دزو اضعب هضعب خسن
 ميظعلا نآرقلا تايآ ىلإ فرصنا قلطأ اذإ ةيآلا ظفل نإف ؤ )هينب زآ متي رتَي

 ێكإ» :ىلاعت هلوق كلذ نمف ،هفالخب لوقلل هجو الف اضعب هضعب خسن دقف ًاضيأو
 هنم خسن ‘ُ)هةيمَألاو نندلونل ةيولا انح كرت نإ توملا مكدحأ َرَصَح اي مك

 ١/ ٥٣٤. سمشلا ةعلط )١(
 ١/ ٥٣٧. سمشلا ةعلط )٢(

 (٣) ةيآلا ©ةرقبلا ةروس : ١٠٦.

 )٤( :ةيآلا "ةرقبلا ةروس ١٨٠.
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 .'"«ثراول ةيصو ال» :ثيدحب ليقو ،>ثيراوملا ةيآب نيدلاولل ءاصيالا

 هلوقب خسن :ليق ،'"ه«ةَيذف توئيط كيزا قو :ىلاعت هلوق كلذ نمو
 .(‘ةتشتلت رهَتلا منم دهت نمت» :ىلاعت

 7 هنإف )هيق نم كيزآا َلَع بيك امكإل :ىلاعت هلوق كلذ نمو

 ةقفاوملا هاضتقم نأل ه لإ تَفَلَا مايصلا ًةَلَنَل مك ليأ :ىلاعت هلوقب

 . مونلا لعب ءطولاو لكألا ميرحت نم مهيلع ناك

 ةيصو ابورأ دودو مكنم تتوَتُي ملأو :ىلاعت هلوق كلذ نمو :لاق
 ةوشنب ر تريط : ىلاعت هلوقب خوسنم هنإف ] ٧) )ه«حارَح 4 ََع لوَحَلآ لإ اًعلَتَم مهجةزأل

 .)هع ء م۔ ح رمي رتنأ ةمأ

 هي مكني ذ ُهوُعْحَت ز ميش ف ام أودّنَت 2

 .0\})هأهتنُؤ ار سنت هتا يكي اله :ىلاعت هلوقب خوسنم هنإف _)

 ةيآب خوسنم هنإف \)ههتَتِحَتلا كيتأي ىلاوو » :ىلاعت هلوق كلذ نمو

 .(\٨رونلا

 )١( باب ،روذنلاو ناميإلا باتك ،هظفلب سابع نبا نع عيبرلا هاور )٤٦( مقر ثيراوملا يف ٦١٦٧ .

 )٢( .هجيرخت قبس
 )٢( :ةيآلا "ةرقبلا ةروس ١٨٤.
 )٤( :ةيآلا "ةرقبلا ةروس ١٨٥.
 )٥( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ١٨٣.
 )٦( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ١٨٧.
 )٧( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٤٠.

 )٨( :ةيآلا .ةرقبلا ةروس ٢٣٤.

 )٩( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٨٤.

 )١٠( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٨٦.
 )١١( :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ١٥ .

 )١١( «اريتَت ىنناو ةَياَا » يهو )٢(.
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 ح موص رم

 نيتئام اوبلقَي ةويس ةونع مكنم مكني نإ» :ىلاعت هلوق كلذ نمو
 . (٢) :ء هلأ فَقَح نكلا : ىلاعت

 ىلإ عجريلف كلذ نم ديزملا ىلع فوقولا دارأ نمو ©ليبقلا اذه نم ءايشأ ركذو

 .")لامآلا جراعم باتك

 هلوقب خوسنم 4 0١9

 صنلا ىلع ةدايزلا :سماخلا بلطملا ©

 .اهمكحو صنل ١ ىلع ةدايزل ١ ىنعم نايب ىف : ىلوأل ا ةلأسملا

 ةنسلا نم رخآ صن دري مث باتكلا نم يعرش صن دري نأ يه صنلا ىلع ةدايزلا

 ادئاز اءزج وأ رخآ اطرش هيلع ديزيو نآرقلا يف دراولا صنلا سفن نمضتي داحآلا ةجردب

 . !صنلا ىلع ةدايزلا» :اهل لاقي نييلوصألا دنع ةدايزلا هذهف ،هيلع

 عم ")هتلع ةئام اتبني رنيو لك اديت ىناو ةيلاو :ىلاعت هلوق هلاثم
 . (ث)«ماع بيرفغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا"

 يناثلا صنلا امأ ،اركب ناك اذإ ةئام دلج وهو ينازلا مكح يف درو لوألا صنلاف

 مامت نم ًاءعزج هيلع داز هنكلو دلجلا وهو لوألا صنلا يف دراولا مكحلا هيف ءاج دقف

 .بيرغتلا وهو دحلا

 ليبق نم اهنأ هللا همحر يملاسلا مامإلا مهنمو نييلوصألا دنع ةدايزلا هذه مكحو

 مضو عورشملا مكحلل اريرقت اهنوك ودعت ال اهنأل ماعلا صيصخت وأ ،قلطملا دييقت
 بيرغتلا ةدايز ىرت الأ . ةالصلا لعب مايصلاب رمألا هبشأف ] هيلع هتدايزو رخآ ءيش

 ةدايزلا هذه دعب بجاو وه لب كًابجاو نوكي نأ نع دلجلا جرخت مل دلجلا ىلإ اهمضو
 مكحب مكح مفر خسنلا امنيب مكح ىلإ مكح مض بيرغتلا ناكف ،اهلبق ًابجاو ناك امك

 )١( :ةيآلا "لافنألا ةروس ٦٥ .

 )٦٢( :ةيآلا ،لافنألا ةروس ٦٦.

 )٣( ٩٨/١_۔ ١٠٣.

 )٤( :ةيآلا ،رونلا ةروس ٢.

 )٥( .ءانزلا دح باب هنم بيرق ظفلب هحيحص يف ملسم هاور )٤٥٠٩(} ٥/ ١١٥.
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 صنلا ىلع ةدايزلا نأ نم باحصألا هقلطأ ام باوصلاف» :ةدوسملا يف لاق .اقرتفاف

 . ())٤ءاوس قلطملا دييقتو مومعلا صيصخت ة يف لوقلاك اهيف لوقلاو > لاحب ًاخسن تسيل

 صنلا ةرشابمب ةءاربلا نع ةمذلا تجرخأ صنلا ىلع ةدايزلا نأ ةيفنحلا ليلدو

 ةمذلا ئربي ال خوسنملا نإف خسنلا ىنعم اذهو ،صتنلا ىلع ةدايزلاب لمعي ىتح يتآرقلا

 ."رتاوتملا خسني ال دحاولا ربخف كلذك كلذ ناك اذإو ،هخسانب لمعي ىتح

 لامآلا جراعم يف ةدعاقلا هذه ىلع يملاسلا مامإلا عيرفت : ةيناثلا ةلأسملا

 يف ًاحيرص ًاصن اهيلع صنو ةدعاقلا هذه ىلع عرف دق هللا همحر يملاسلا مامإلاو

 يف ملعلا لهأ فالخ هللا همحر ركذو ،ةقدصلا نم كرشملا ءاطعإ نع هثيدح ضرعم
 ظفحي نم عامجإ يمذلا عنم ىلع رذنملا نبا ىكحو» :لاقف ةقدصلا نم كرشملا ءاطعإ
 يروثلاو كلامو ةداتقو يعخنلاو يرصبلا نسحلاو رمع نبا مهنم ملعلا لهأ نم هنع

 تبث اذإو ،انباحصأ روهمج كلذ ىلعو نامعنلاو روث وبأو ديبع وبأو دمحأو يعفاشلاو
 ( . (٢)«ىلو ا مهريغف ةمذلا لهأل عنملا

 ةجح ركذ مث ؤ انموق 5 رفن لوقو انباحصأ ضعب لوق وهو ناث لوق اهيفو» :لاق

 لو نيلأ يف 27 نلأ نع هنأ هكنهتب الع :ىلاعت هلوقب يمذلل اهءاطعإ زاجا نم
 2 ا و ع

 ٤ ٢ (0هةرننا ث ثم هلآ نإ مت اوطيقنر رونت نأ مكرتد نم رح

 . ةريثك ربلا لامعأف ،ةاكزلا يف اروصحم سيل ربلا نأب اهنع باجأو

 هبح لع ءاحلا َنوُمطيولط : ىلاعت هلوقب ًاضيأ كرشملا ءاطعإ زوج نم جتحاو

 . (©)ههاررسآو اكيت و ائيكشم

 ىلإ اهودؤي نآ نيرومأم اوناك ذئموي ةاكزلا نأل ةاكزلا ريغ ماعطالا نأ باوجلاو

 . ةلي يبنلا

 . يبرعلا باتكلا راد ٢١٠ _ ٢١١ ص ةيميت لآل ةدوسملا )١(

 . يبرعلا باتكلا راد ٣/ ١٩٣ يودزبلل رارسألا فشكو ،ةفرعملا راد ٢/ ٨٢ يسخرسلا لوصأ رظنا )٢(
 ٤/ ٧٥٤. لامآلا جراعم )٢(

 (٤) ةيآلا © ةنحتمملا ةروس : ٨ .

 )٥( :ةيآلا ،ناسنإلا ةروس ٨.
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 يف اهدرو مهئاينغأ نم اهذخ» :ذاعمل ةني هلوقل عنملا ىلع روهمجلا ةجحو :لاق

 ابيقعت هللا همحر لاق ،خسن هنأل هب ةدايزلا زوجت الو دحاو ربخ اذه :ليق نإف ،'مهئارقف

 فنأتسم مكح اهنإ لوقن لب "خسن صنلا ىلع ةدايزلا نأ ملسن الف ًالوأ امأ انلق" :هيلع
 . رييغت خسنلاو ،صيصخت اهنأل لوألل نايبلا ةروص يف

 ىف كول بلأ نع ةما كنه انتل» :ىلاعت هلوقب صوصخم صنلا نإف ًايناث امأو
 . ًاضيأ مكبهذم ىلع داحآلا ربخب كلذ دعب هصيصخت زاجف "هلا

 روهشم ذاعم ثيدح نأ ركذ مكتمئأ دحأ وهو يسوبدلا ديز ابأ نإف اثلاث امأو

 صيصخت نم نيعناملا بهذم ىلع اذهو ‘هلثمب صيصختلا زاجف ،عامجإلاب لوبقم
 . ""دارملل نايب هنأل كلذ زيجنف نحن امأ ،داحآلاب مومعلا

 : ةدع دئاوف سيفنلا صنلا اذه يفو

 لب اخسن تسيل صنلا ىلع ةدايزلا نأ نم روهمجلل قفاوم هللا همحر هنأ :اهنم

 . قلطملل دييقت وأ مومعلل صيصخت يه

 يف هنايب قبس امك روهمجلل قفاوم دحاولا ربخب صيصختلا يف هبهذم نأ :اهنمو
 . باتكلا اذه نم هلحم

 ةقيرط ىلع فلاخملا مازلإو ةشقانملا يف هتضراع ةوقو هتظحالم ةقد :اهنمو

 . ! نيقباسلا ةمئألا جهنمو نيخسارلا

 يناثلا ثحبملا

 لامآلا جراعم باتك يف تالالدلا يق

 ةراشإلا ىلع ةرابعلا ميدقت يق :لوألا بلطملا ©

 . ةراشإل او ةرابعلا ىنعم : ىلوأل ا ةلأسملا

 ريمضلا يف نونكم وه امع ربعت اهنأل يناعملا ىلع ةلادلا ظافلألا يه :ةرابعلا

 )١( :ةيآلا .ةنحتمملا ةروس ٩.

 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ٧٥٧.
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 . مالكلا هل قوسملا يونعملا مظنلا يهو صنلا ةرابع انه اهب دوصقملاو ،روتسملا

 . مظنلا ىلإ ىنعملا نم ملكتملاو ،ىنعملا ىلإ مظنلا نم ربعي لدتسملا نأل ةرابع تيمس

 الالدتسا ىمسي يهنلاو رمألا نم مالكلا بجومب لمع اذإف روبعلا عضوم يه تناكف

 .()يناجرجلا فيرشلا ديسلا هلاق صنلا ةرابعب

 مالكلا مظنب تبث ام يهو صنلا ةراشإ انه اهب دوصقملاو ،زمرلا يه :ةراشإلا

 قيس ، "هقزر .هل دوللا قو :ىلاعت هلوقك صنلا هل قيس الو دوصقم ريغ هنكل ةغل
 .ءابآلا ىلإ بسنلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو {ةقفنلا تابثال

 يه مهدنع صنلا ةرابعف نيملكتملا روهمج دنع امأ ثةيفنحلا فيرعت اذهو
 هللآ ّلأوو» ىلاعت هلوقك ظفللا قيرطب ىنعملا ىلع ظفللا ةلالد) وهو حيرصلا قؤطنملا

 .'ث)هازير مركو ن
 ىنعم ىلع ظفللا ةلالد) اهنأب اهنوفرعيو مهدنع ةراشإلا ةلالد يه صنلا ةراشإو

 .(ًاعبت الو ةلاصأ هل ظفللا قسي ملو دوصقم ريغ مزال

 .ةراشإلا عم ةرابعلا ضراعت : ةيناثلا ةلأسملا ِ

 اذإ ىرخأ ةرابعبو ،حيرصلا ريغ قوطنملا عم حيرصلا قوطنملا ضراعت اذإ
 ةدعاقلا هذه ىلع صن دقو ،ةراشإلا ىلع ةرابعلا تمدق ةراشإلا عم ةرابعلا تضراعت
 . جورفلا ىلإ رظنلا ىلع همالك دنع هللا همحر يملاسلا مامإلا

 .اهنم دب ال ةرورضل الإ مارح جورفلا ىلإ رظنلا نأ حيحصلاو» :هللا همحر لاق

 ةهجورفل مه َنَلاا» :ىلاعت هللا لاق دقو ةداهشلا لجأل رظنلا ةرورضلا نم سيلو

 كلد ةنو قبأ نمم ٭ كبيرثم نع متت مهنأ تكلم ام زأ مهجكزأ لع الي ٭ ةوظفَح
 .0©)هوداَعلا مه يلوق

 )١( ص ىتكربلا تافيرعت ٣٧١.
 )٢( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٣٣.

 )٣( ص ىتكربلا تافيرعت ١٧٩١ .

 )٤( :ةيآلا ةرقبلا ةروس ٢٧٥.
 (٥) :تايآلا ،نونمؤملا ةروس ٥ _ ٧.
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 ميرحت دارملا امنإو جورفلا ىلإ رظنلا ميرحت ةيآلا نم دارملا سيل :ليق نإف

 رظنلا ميرحت ىلعو .ةرابع ةلالد عاتمتسالا ميرحت ىلع اهتلالد :انلق .إاهب عاتمتسالا

 .ةيآلا نم دافتسم عيمجلاف ،ةراشإ ةلالد

 ميدقت ينعي الو ةراشإلا ىلع ةمدقم ةرابعلا نأ هللا همحر هبهذم لوصأو :ثلق

 نكل رظحلا ةبترم يف عيمجلا امنإو ،جورفلا ىلإ رظنلا زاوج ةراشإلا ىلع ةرابعلا
 يف ةراشإلاب لادلا ىلع ةرابعلاب لادلا مدق دق هللا همحر هنأل ،رظنلا نم دشأ عاتمتسالا

 لاوز يف ةراشإ هنإف ههكرجنهُملا ءرَقَملل» :ىلاعت هلا لوقب كلذل لتمو ،سمشلا ةعلط
 هبصتغا ام نأ ىلع صنلا ةراشإب ةلاد ةيآلا نوكتف ‘برحلا راد يف اوفلخ امع مهكلم

 وه امك كلم هيف نيملسملا هبابرأل سيلو نيكرشملل وه امنإ نيملسملا نم نوكرشملا
 . هللا همحر هريبعت دح ىلع ةيفنحلاو انباحصأ ضعب بهذم

 هلوقل هيلع اوملسي مل ام نيكرشملل ًاكلم نوكي ال هنأ ىلإ انم نورخآ بهذو :لاق
 ىلع ةيآلا يف ءارقفلا قالطإف 4 (")هاليبس نمؤملا َلَع ترفنكلي هنا لعجي نآر» :ىلاعت

 انه صنلا ةرابعب هيلع لولدملا نأ كش الو .ةراشإلا قيرطب قالطإ وه امنإ نيرجاهملا
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 لوؤملا ىلع صنلا ميدقت يق :يناثلا بلطملا ©

 . لوؤملاو صنلا ىنعم نايب يف :ىلوألا ةلأسملا

 : لوصألا سمش يف هللا همحر يملاسلا مامإلا لاق

 (ؤ)ىوتحا هلام رهاظلاو انعم ىوس ىنعم لمتحي مل ام صنلاف

 رهاظلاو ىنعملا كلذ ريغ ظفللا لمتحي ال ثيحب هانعم حضتا يذلا وه : صنلاف

 .ًاحوجرم ًالامتحا هريغ لمتحي ام وهف

 ٨. :ةيآلا رشحلا ةروس )١(

 ٨. :ةيآلا ارشحلا ةروس )٢(

 )٣( سمشلا ةعلط ١/ ٥١٤.

 )٤( سمشلا ةعلط ١/ ٣٥٨.
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 . عجر اذإ لآ نم هلصأو ،لَوأ ردصم :ةغللا يف وهف لوؤملا امأو

 كلذ تضتقا ةنيرقل هزاجم ىلإ هتقيقح نع ظفللا فرص وهف :حالطصالا يف امأو

 . 'ا)فرصلا

 .لوؤملا عم صنلا ضراعت يف ةلثمأ : ةيناثلا ةلأسملا

 ضراعت اذإ صنلا نأ "لامآلا جراعم»و "سمشلا ةعلط» هيباتك يف يملاسلا ركذ

 لوؤملا نأو ،ملعلا لهأ روهمج هيلع راس يذلا وهو هيلع صنلا مدقي هنإف لوؤملا عم

 نأ ىلع ةيظفل وأ ةيلقع ةنيرق تلد نأب هرهاظ ىلع مالكلا لمح رذعت اذإ الإ هيلإ راصي ال
 . ليوأتلا ىلإ ذئنيح راصيف دارم ريغ رهاظلا

 .()«بع لع عضو :ىلاعت هلوقب ةيلقعلا ةنيرقلل هللا همحر لتمو
 هيف ةحراجلا هذه دوجو نم لقعلا عنم امل نكل ةساحلا يف ةقيقح نيعلاف : لاق

 ظفحلا وأ ملعلاب اهانلَوأف ةرهاظلا اهتقيقح ريغ ةيآلا يف نيعلاب دارملا نأب انمكح ىلاعت

 . زؤجتلا ليبس ىلع
 ةفراص ةنيرق هذه نإف ")هوت .ييلنمك ىنلإ» :ىلاعت هلوقف ةيظفللا ةنيرقلا امأو

 .اهرهاظ نع ميسجتلاو هيبشتلا اهرهاظ يتلا تايآلل

 .لوؤملا عم صنلا ضراعت ىلع ةلثمأ :ةثلاثلا ةلأسملا

 . !لامآلا جراعم»١و !سمشلا ةعلط» هيباتك يف هللا همحر يملاسلا لتم دقو

 : كلذ ىلع ةلثمألا نمف

 اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ» ةلي يبنلا لوق :لوألا لاثملا
 : (.)«لطاب

 دساف ليوأت اذهو .ةمألاو ،ةّيبصلاب ةيفنحلا اهلّوأف ،ةغلابلا يف صن ةأرملا ظفلف

 )١( لوصولا جاهنم )١٦١٥( يديبزلا ىضترملل .
 (٢) ةيآلا هط ة هروس : ٩.

 )٣( :ةيآلا ىروشلا ةروس ١١.

 )٤() هدنسم يف دمحأ هجرخأ )٢٤٢٠٥( دوواد وبأو )٢٠٨٢٣(.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ثيدحلاو ،رهم اهل سيل ةمألاو ،ةغللا يف الو فرعلا يف ال ةأرما ىمست ال ةيبصلا ذإ

 مهلمح امنإو .اهديسل لب رهم اهل سيل ةمألاو .اهب لخد نإ رهملا اهل نأ ىلع صني

 نألو .ملعلا لهأ روهمجل ًافالخ دحاولا ربخ ىلع سايقلل ًاميدقت ليوأتلا اذه ىلع

 . تارم ثااث نالطبلا ظفل ررك دقو ء مومعلا ظافلأ ىوقأ يهو يأب ردص ثيدحلا

 قاتعالا نع زجع نمل راهظلا ةرافك يف ىلاعت هلوق :يناثلا لاثملا

 ماعطإ هنأب ةيفنحلا هلّوأف ،ددعلا ةدارإ يف صن هنإف :(”هماتيكتي بيس ماع :موصلاو
 هماعطإ اوزاجأو ماعطلا دحل ارادقم ًانبكسم نيتسلا اولعجف ‘ ًانيكسم نيتس يفكي ماعط

 . نيتس ةجاحك دحاو ةجاحو ،ةجاحلا دس مهدنع دوصقملا نأل ادحاو انيكسم

 'ماعطإ» وهو ةيآلا ظفل نم مودعملا اولعج مهنأ يملاسلا لاق امك ودعب هجوو

 عراشلا ديري نأ ناكمإ عم ًامودعم «ًانيكسم نيتس) وهو اهيف دوجوملا اولعجو . ادوجوم

 ءاعدلا ىلع مهبولق رفاضتلو مهعامتجاب ةكربلا لوصحل نيروكذملا ةعامجلا لوصح

 "(٠ معطمل

 ضرعم يف هللا همحر يملاسلا هركذ ام لامآلا جراعم نم كلذ ىلع ةلثمألا نمو

 . عامجلا ريغب ينملا جورخب ةأرملا ىلع لسغلا بوجو نع همالك

 :اهيف مهلاوقأ ةصالخو . ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأ فالخ يملاسلا مامإلا ركذ

 اهيلع نأ لجرلا ىري ام تأر اذإ ةأرملا نأ ىلإ نيفلاخملا رثكأو دمحم وبأ بهذ
 . لسغلا

 . ءاسنلل ضيحلاو لاجرلل مالتحالا :مالس نب مساقلا ةديبع وبأ لاقو

 . لسغلا اهيلع ءاملا تأرو ةوهشب ناك اذإ : ةيواعم وبأ لاقو

 . اهيلع لسغلا نإف ءاملا تفذق ىتح هريغ وأ اهجوز اهب ثبع اذإ :هريغ لاقو

 . عامج نم الإ اهيلع لسغ ال :ليقو

 )١( :ةيآلا ،ةلداجملا ةروس ٤ .

 )٢( سمشلا ةعلط ١ _ ٣٦٢٣ و٣٦٤.
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 .()أرَهما ابج متك نيو :ىلاعت هلوق اهيلع لسغلا بجوأ نم ةجحو
 وهف ةبانجلا هنم تجرخ نم لك نأ كش الو ثءاسنلاو لاجرلا هيف لخدي باطخ اذهو

 . مانم وأ ةظقي يف ناك ءاوس بنج

 مذقم صنلاو ،ءاسنلا يف ةلوأتمو لاجرلا يف صن ةيآلا نأب رخآلا قيرفلا لدتساو

 .("”لوؤملا ىلع

 رسفقملاو لمجملا فيرعت يق :يناثلا بلطملا ©

 . لمجملاو رسفملا فيرعت يف : ىلوألا ةلأسملا

 صيصختلا لامتحا هيف ىقبي ال هجو ىلع صنلا ىلع احوضو دادزا ام :رسفملا
 .""”[صاخ ناك نإ ليوأتلاو ًاماع ناك نإ

 خسنلا لمتحا نإو صيصختلاو ليوأتلا لمتحي ملو هتلالد تحضتا ام وه :ليقو

 .مكحملا الإ هنم ةلالد ىقرأ دجوي الو ،ةلاسرلا نمز يف

 يف ًاخسن الو ًاصيصخت الو اليوأت لمتحي ملو هتلالد تحضتا ام مكحمل ا نإف

 .اهدعب الو ةلاسرلا نمز

 نم نايبب الإ ظفللا سفنب كردي ال ثيحب هنم دارملا ىفخ ام وه :لممجملا
 ظفللا ةبارغل وأ مادقألا ةيواستملا يناعملا محازتل كلذ ناك ءاوس ،هسفن لمجملا

 مث راسفتسالا ىلإ عجرتف ،مولعم ريغ وه ام ىلإ رهاظلا هانعم نم هلاقتنال وأ ،عولهلاك
 . (ث)زمأتلا مث بلطلا 7 ٤

 . ةلالدلا حضاو بتارم نم هريغ عم رّسفملا ضراعت :ةيناثلا ةلأسملا

 ميدقت بجي نيلاحلا نيذه يفو ©لمجملا عم وأ صنلا عم رسفملا ضراعتي دق
 . رسفملا

 . ٦ :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس )١(

 ١/ ٦١٠. لامآلا جراعم )٢(

 )٣( ص يتكربلا تافيرعت ٤٩٩ .

 (٤) ص ىيتكربلا تافيرعت ٤٦١٧ .
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 يعد» :ةبيبح مآل هاوتف يف ةي يبنلا نع درو ام صنلا ىلع رسفملا ميدقت لاثم

 ىلع مدلا رطق نإو ةالص لكل يئضوتف ةضيحلا تلبقأ نإف يلستغا مث كئارقأ مايأ ةالصلا

 . ) )؛ريصحلا

 سمخ مويلا يف أضوتتف ةالص لكل أضوتت ةضاحتسملا نأ يف صن ةياورلا هذهف

 ةالص لك تقو ىيف ًاضوتتف ةالص لك تقول أضوتت اهنأ لمتحتو ‘ضورفلل تارم

 . تءاش ام تقولا اذه يف يلصتو

 نم ةياور هذهف ،ةالص لك تقول يئضوت مث» :اهل لاق هنأ ىرخأ ةياور يفو

 نيب قرفلاو .ةالص لك تقول ءوضولا وهو ىنعملا اذه الإ لمتحت ال اهنأل رسفملا ليبق

 امنيب ةدحاو ةالص الإ ءوضولاب يلصت ال اهنأ (ةالص لكل يثضوت) ىلوألا نأ نيتياورلا
 لخدي ىتح تءاش ام دحاولا ءوضولاب يلصت نأ عيطتست اهنأ (ةالص لك تقول يئضوت)

 . ضرفلا ةالص نم ةالص لك تقول ىرخأ ةرم أضوتتف ىرخألا ةالصلا تقو

 . لمجملا عم رسفملا ضراعت : ةثلاثلا ةلأسملا

 ىلع رسفملا ميدقت لاحلا هذه يف بجيف لمجملا عم رسفملا ضراعتي دقو

 .لمجملا

 نع همالك ضرعم ىيف ىلاعت هللا همحر يملاسلا مامإلا هيلع صن ام كلذ لاثم

 .هميعنو ربقلا باذع

 فوسو ©} هميعنو ربقلا باذع يف سانلا فالتخا هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 .انه همالك زجوأ

 . ةلزتعملا نم ةعامجو ضفاورلا ركنأف هميعنو ربقلا باذع يف سانلا فلتخا

 رباج يبأ نب ىسومو ديز نب رباج مهنم ةيضابإلا ةمئأ رثكأو ةمئألا رثكأ بهذو
 ملو ةلزتعملا ىلإ بيث امك ةعيشلا ىلإ ديدحلا ىبأ نبا هبسنو هريغو بوبحم نب دمحمو

 )١( مقر ضاحتست ةأرملا باب ،ةراهطلا باتك ،بيرق ظفلب شحج تنب ةبيبح مأ نع دوواد وبأ هاور )٢٨١(

 مقر ةضاحتسملا لسغ باب ،ةراهطلا باتك ؤهلثم يمرادلاو )٢٩٠(. لامآلا جراعم رظناو ٢/ ٣٢٣.
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 رهاط يبأ ىلإ هراكنإ ةبسن ححصي هللا همحر يملاسلاو رمع نب رارض الإ مهنم هركني

 الإ تبثت ال يتلا ةديقعلا لوصأ يف دحاولا ربخب نوذخأي ال مهنآل نيدلا نكر بحاص

 . ينيقيلا ملعلاب

 نع لقتني ال دق رتاوتملاو ،ىلوألا نورقلا يف رتاوت ربقلا باذع نأب مهيلع درو

 . هلصأ

 ةَمَوَملا الإ تْوَملا ايف كيوثوذَي اله :ىلاعت هلوقب ربقلا باذع ركنأ نم جتحا
 .()ههے وألا

 توملا قوذي نأ مزليف هيلإ حورلا دَر دعب الإ نوكي ال بيذعتلا نأ :ةلالدلا هجو
 . ةيآلل فلاخم وهو ىلوألا ةتوملا ريغ

 .ةصاخ ةنجلا لهأ يف ةيآلا هذه نأب يملاسلا اهنع باجأو

 ذإ : :ىلاعت هللا لوق تايآلا هذه نم ©ثيداحأو تايآ هتبثأ نمل ةجحلاو

 َباَذَع ورت موبلا س اوجرْمَأ رهيزبأ اوظياب ةكيتتملاو يزنك ترَمَع ىف وميدلا

 مههوجو نوبرضي ‘برضلا :طسبلاو ‘توملا دنع اذه :سابع نبا لاق . (' )هنوملا

 . . مهرابدأو

 .")همظع باتع لي كدرن مش نيترم مهبَمتَس» :ىلاعت هلوق اهنمو
 . ربقلا يف ةيناثلاو ،ةحيضفلاب ايندلا يف ىلوألا ةرملاف

 ال نيترم ةتامإلاو .")هتتأ انأو نتن انتمأ ابر :ىلاعت هلوق اهنمو

 ةتامإلا لصحتل ىرخأ ةرم ربقلا يف تومي مث ىرخأ ةرم ربقلا يف ايحي نأب الإ لصحت

 . نيترم

 ءايحإ :نيترم ال تارم ثالث ءايحإلا لصحل كلذ حص ول هنأب رهاط وبأ باجأو

 ٥٦. :ةيآلا ناخدلا ةروس )١(
 ٩٢٣. :ةيآلا ،ماعنألا ةروس )٢(

 )٣( :ةيآلا "ةبوتلا ةروس ١٠١.
 )٤( :ةيآلا رفاغ ةروس ١١.
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 هلوقل ةرسفم ةيآلا هذهو :لاق ،ثعبلا دنع ءايحإو ثربقلا ىف ءايحإو ،ايندلا راد ىف

 .(_»«رثت هنكي مف مكيبتب مث مكنيب مث ٌمكمخأت اوتأ مثو :ىلاعت
 .(")لمجملا ىلع ضاق رسفملاو

 .تارم ثالث لصحي ءايحإلا نإف :هلوق امأو» :هللا همحر ىملاسلا باجأو

 . "«لاق ام خلإ مهدنع ةمولعم اهنوكل ايندلا يف يتلا ةايحلا اوربتعي مل مهنأ : هباوجف

 © لمجملا ىلع رسفملا ميدقتب رهاط يبأ لالدتسا ىلع ضرتعي مل هنأ ىرت تناف

 .ايندلا ةايحلا اوربتعي مل مهنوكل تارم ثالث لصح دق ءايحإلا نأ هل ملسي مل امنإو
 . هينتتنا انحأو نيتنا امأ ابر» ةيآلا صنل قفاوم هللا همحر هباوجو

 زاجملا ىلع ةقيقحلا ميدقت :عبارلا بلطملا ©

 . زاجملاو ةقيقحلا فيرعت يف : ىلوألا ةلأسملا

 ءيشلا قح نم ةذوخأم ةقيقحلا :هلوقب ةقيقحلا هللا همحر يملاسلا مامإلا فرع

 . )اهعضوم يف اهتوبثل هل تعضو اميف ةلمعتسملا ةملكلا اهب تيمس ،تبث اذإ

 . اهيلإ ةقيقحلا دانسإ يف زوجتلا ليبس ىلع لعاف ىنعمب ةليعف يهف
 ريغ ىف ةلمعتسملا ةملكلا هب تيمس ءهادعت اذإ :ناكملاب زاج نم ذوخأم زاجملاو

 . .)برعلا اهل هعضو يذلا عضوملا اهتزواجمل هل تعضو ام
 : حالطصال ا يفو

 .ةغل وأ افرع وأ ،اعرش هل عضو اميف لمعتسملا ظفللا يه :ةقيقحلا

 اهلمعتسا يتلا يهو ةيعرشلا يهو .دحلا اذه يف ثالثلا قئاقحلا لخدأ دقو

 ٢٨. :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس )١(

 ٤/ ٢٢٧. لامآلا جراعم )٢(

 ٢٢٧/٤. لامآلا جراعم ()

 . ١٦٣ص يوفكلل تايلكلاو )٣٢٥٨( يكاكسلل مولعلا حاتفم رظنا )٤(
 )٥( سمشلا ةعلط ١/ ٤٠٤ .

 )٦( سمشلا ةعلط ١/ ٤٠٥ .
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 لسغل لمعتسا ًاعرشو ،ةفاظنلل ةغللا يف هنإف ءوضولاك يناعملا نم ىنعم يف عرشلا

 ةدابعلل ًاعرشو ©ءاعدلا ةغللا ىف اهنإف ةالصلا ظفلكو . ةصوصخملا ءاضعألا

 . ةصوصخملا

 صاخ ىنعم يف اهولمعتساو ةغللا لهأ نع فرعلا لهأ اهلقن يتلا يهو ةيفرعو

 : ىلاعت هلوق يف امك ضرألا ىلع بدي ام لكل عضولا لصأ يف اهنإف ةبادلا ظفلك مهب

 عبرألا تاوذ يف اهل ةماعلا لامعتسا بلغ مث .ا١)هاَهقزر هلآ َلَع الي ضرلا يف رتبآت نم اموف

 .كلذ الإ قالطإلا دنع ردابتي الو اهيلع اهنورصقي مهف

 ناسنإلاك برعلا هل هتعضو ام لصأ ىف لمعتسملا ظفللا ىهو ةيوغللا ةقيقحلاو

 . صوصخملا ناويحلل دسألاو ،ضرألا ىلع بدي ام لكل ةبادلاو مدآ نبال

 امنإو ،ةيفرعلا مث ةيعرشلا مث دوجولا يف قبسألاو لصألا يه ةيوغللا ةقيقحلاو

 سانلا تبطاخ ةعيرشلا نإف ،©بطاختلا يف مهألا اهنأل اهيلع ةيفرعلاو ةيعرشلا اومدق
 تمدق قئاقحلا هذه تضراعت اذإ كلذل ‘ثداحلا لامعتسالا وأ ،يعرشلا فرعلاب

 . يتأيس ام ىلع ةيوغللا مث ،ةيفرعلا مث ةيعرشلا

 هل عضو ام ريغ يف لمعتسملا ظفللا وه :هلوقب زاجملا ىملاسلا فرع : زاجملا

 . ةنيرق عم ةقالعل

 . ةقيقحلا :(هل عضو ام ريغ يف لمعتسملا) هلوقب جرخف

 فرع يف ةالصلا نأل .ةثالثلا تازاجملا هيف لخد :(هل عضو ام ريغ يف) هلوقو

 ،ةعيرشلا فرع يف زاجم ةغللا لهأ فرع يف يهو ،ةغللا لهأ دنع زاجم ةعيرشلا لهأ

 تازاجم ةيفرعلاو ةيعرشلا ةقيقحلاف . فرعلا لهأ دنع زاجم ةغللا لهأ دنع ةبادلا ظفلو

 ءيشلا لمعتسي عضاو لك نأل فرعلا لهأ دنع زاجم ةيوغللا ةقيقحلاو ث ةغللا لهأ دنع
 .ًازاجم نوكي عضو ام ريغ يفو ش ةقيقح نوكي َعَضَو اميف - ٠. ث م

 ٦. : ةيآلا ك دوه ةروس )١()
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 : زاجملا عم ةقيقحلا ضراعت :ةيناثلا ةلأسملا

 لهأ ريهامج بهذم اذهو هيلع ةقيقحلا تمدق زاجملا عم ةقيقحلا تضراعت اذإ

 .لامآلا جراعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا صن هيلعو ملعلا

 لبق اهمد عاطقنا دعب ضئاحلا ءطو نع هثيدح ضرعم يف هللا همحر لاق

 قيلعت هيف ()هےرُهؤأت َنرَهَطَت ادإ :ىلاعت هلوق نأ روهمجلل ةجحلاو" :لاستغالا

 ةجح ركذو .«. . . طرشلا مدع دنع مودعم طرشلا ىلع قلعملاو ،رهطتلا ىلع نايتإلا

 ىتح) فيفختلا ةءارق يهو ،لاستغالا لبق مدلا عاطقنا دعب ضئاحلا نايتإ زاجأ نم

 (نرهطت اذإف) هلوق كلذ ىلع اولمحو ،مدلا لاوز ىنعمب ةراهطلا نم هنأل (َنْرُهظَ
 اذإف ،رادلا لخدي ىتح ًامهرد انالف طعت ال :اولوقي نأ برعلا ةداع نم سيل :اولاقو

 ةلمجلا نأل ،ًامهرد هطعأف رادلا لخد اذإف نولوقي امنإ لب .امهرد هطعاف دجسملا لخد
 ىلع (َنْزَهظَي ىتح) :ىلاعت هلوق لَّوأت نمو :اولاق ،ىلوألا ةلمجلا موهفمل ةدكؤم ةيناثلا
 انالف طعت ال :لاق نم ةلزنمب وهف ءاملاب لسغلا هنأ ىلع (َنْزَهَظَت اذإف) هلوقو ءاقنلا هنأ
 مالك نم موهفم ريغ كلذو ،ًامهرد هطعأف دجسملا لخد اذإف رادلا لخدي ىتح ًامهرد

 ،نرهطتيو نرهطي ىتم :مالكلا ريدقت نوكيو فوذحم مالكلا يف َرَذَقُي نأ الإ برعلا

 ىلع هلمح نم ىلوأ ةقيقحلا ىلع هرهاظ ىلع مالكلا لمحو زاجم فذحلاو
 ٠ ر : (")هزاجملا

 مالكلا لمح نأ ملسن ال انأب ليلدلا اذه ىلع هللا همحر يملاسلا مامإلا باجأ دقو
 ًدب الف ريدقتلاب الإ مقتسي مل اذإ مالكلا نإ لب ،ًاقلطم ىلوأ رامضإلاو ريدقتلا مدع ىلع

 © ةغللاو ثيداحألاو تايآلا نم ريثك يف دوجوم كلذو ،مالكلا هب ميقتسي ام ريدقت نم

 .الصأ هحارطإل ىنعم الف

 امنإو الصأ زاجملا ىلع ةقيقحلا ميدقت ىلع ضرتعي مل يملاسلا نأ ىرت تنأف

 نم بولسألا اذه نإف هعم قحلاو .عضوملا اذه ىلع ةدعاقلا هذه ليزنت ىلع ضرتعا

 )١( :ةيآلا "ةرقبلا ةروس ٢٢٢.
 )٢( لامآلا جراعم ٣/ ١٧٣.
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 هنمو .القع الو ًاعرش مالكلا حصي ال هالول مالكلا يف ءيش ريدقت يهو ءاضتقالا ةلالد

 دارملا ىنعملاو ،اهيلع اوهركتسا امو نايسنلاو طخلا يتمأ نع عفر» :ةي هلوق
 .نايسنلا مثإو أطخلا مثإ وه عراشلل

 ٢ ص .< هم ر ممم .م 0 2 222( لَكنَو .م
 ٢ )هاف ات ذأ َىْلا ريعلاو اهف انك - لا ةيرقلا لئس و : ىلاعت هلوق هنمو

 . ريعلا يف نمو ةيرقلا لهأ لأساو :انه دوصقملا ىنعملاو

 .هرثكأو ضيحلا لقأ : ىناثلا لاثملا

 : لاوقأ ىلع كلذ يف ملعلا لهأ فالتخا مامإلا ركذ

 . نهيلايلو مايأ ةثالث هلقأ :لوألا

 ةيضابإلا ةمئأ نم ةعامج ىلإ بسنو ثًاموي رشع ةسمخ ضيحلا رثكأ نأ :ىناثلا

 ماركلا ةباحصلا نم ةفئاطو يعفاشلا لاق هبو ناسارخ لهأ نم ةعامجو ةيواعم وبأ مهنم

 . بلاط يبأ نب يلع مهنم

 لاقو ٠ ناموي : نورخآ لاقو . ةليلو موي هلقأ : ليقف هلقأ يف ءالؤه فلتخاو

 .ذاش وهو :رماع خيشلا لاق ،ةعاس : نورخآ

 ام وهو ًاموي رشع ةسمخ هرثكأو م ايأ ةثالث هلقأ نأ وهو روهمجل ا ةجح ركذ مد

 رهش لك نم رطشلاو يلصت ال اهرمع رطش نكادحإ دعقت :لاق هنأ ةلي يبنلا نع يور

 يعد» :شيبح تنب ةمطافل لاق هنأ ةلي هنع يور دقف اضيأو "اموي رشع ةسمخ
 ةثالث :لوقت كنأل ةرشعلا ىلإ ةثالثلاب صتخم مايألا ظفلو ،‘“)«كئارقأ مايأ ةالصلا

 . مايأ رشع دحأ : لوقت الو ،ةرشعلا ىلإ مايأ ةعبرأو مايأ

 )١( هركملا قالط باب ،قالطلا باتك يف هجام نيا هجرخأ )٢٠٤٥(، ننسلا يف يقهيبلاو )١٤٨٧١(، ٧١/
 ٦ كردتسملا يف مكاحلاو )٢٨٠١(، ٢١٦/٢\ ريبكلا يف يناربطلاو )٧٤؟١١٢(، ١٣٣/١١،

 «. . .أطخلا نع يتمأ نع يل زواجت هللا نإ» : ظفلب مهلك ١٧١/٤ ننسلا يف ينطفرادلاو

 ٨٢. :ةيآلا ڵآفسوي ةروس )٢(

 )٢( ينطقرادلا ننس )٨٥٨(، ٢/ ٤٣٧ .

 )٤( رهط نم لستغت :لاق نم باب ،دوواد يبأ حيحص ٢/ ١٠٠.
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 ،كتايح مايأو ةيمأ ينب مايأو فيرخلا مايأو فيصلا مايأ :لوقت برعلا نأب دزو
 . نينسلاو رهشألا ىلع انه تقلطأ دقف

 ةرشعلا ىلإ ةثالثلا ىلع مايألا قالطإ نأب بيجأو» :هيلع ًابقعم يملاسلا لاق

 ةدارإ ىلع ةنيرق درت مل ام ةقيقحلا قالطإلا يف لصألاو ،زاجم كلذ ريغ ىلعو .ةقيقح
 . !ملعأ هللاو اهريغ

 . ةريثك تابسانم يف اهيلع عرفو ةدعاقلاب انه لدتسا دقف

 ةيوخللا ةقيقحلا ىلع ةيعرشلا ةقيقحلا ميدقت يف :سماخلا بلطملا ©

 . ةيوغللاو ةيعرشلا ةقيقحلاب دوصقملا نايب يف :ىلوألا ةلأسملا

 ةعيرشلا لامعتسا» :يهو ةيعرشلا ةقيقحلل يملاسلا فيرعت تنيب نأ قبس

 راكذألا تاذ يف ةالصلا ظفل لامعتساك ،اةغللا لهأ هفرعي ال ىنعم يف ةيوغللا ةقيقحلا

 . ءاعدلا قلطمل ةغللا يف تعضو دقو ةصوصخملا ناكرألاو

 ظفل لامعتساك ةغللا لهأ هعضو اميف ظفللا لامعتسا» :يهف ةيوغللا امأو

 .ءاعدلا ىف ةالصلا

 . قئاقحلا هذه مكح يف :ةيناثلا ةلأسملا

 ةقيقحلاب باطخلا درو نإف ؤ‘ثالثلا قئاقحلا هذهب درت عراشلا تاباطخ نإ

 الو ،اهيلع َلمح ةيوغللاب درو نإو ،اهيلع َلمح ةيفرعلاب درو نإو اهيلع لمح ةيعرشلا
 . كلذ ىف فالخ

 . ثالثلا قئاقحلا هذه تضراعت اذإ اميف دراو فالخلا نكل

 ميدقت وه هللا همحر يملاسلا مامإلا مهنمو ملعلا لهأ روهمج هيلإ بهذ يذلاف

 . ةيوغللا مث ةيفرعلا مث ةيعرشلا ةقيقحلا

 همحر يملاسلا مامإلا هركذ ام ةيوغللا ةقيقحلا عم ةيعرشلا ةقيقحلا ضراعت لاثم

 هللا همعطآ امنإف هموص متيلف ًايسان برش وأ لكأ نم» :ةي هلوق ىف ىلاعت هللا
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 ةقيقحلا ىلع هلمح هرهاظو © هيف لخد يذلا هموص يأ : هللا همحر لاق . (١)«هاقسو

 . ‘"ةيوغللا هتقيقح انه موصلاب دارملا نأ ىلع ليلد لدي ىتح هب كسمتسيف ةيعرشلا

 نم ىلوأ ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع عراشلا مالك لمح نإف ،قحلا وه اذهو :تلق

 لمح كلذلو ،تايعرشلا نايبل تيب يي لوسرلا نأل ثةيوغللا ةقيقحلا ىلع هلمح

 ىلع لخدي ناك هنإف يعرشلا مايصلا ىلع ةي !موصأ آذإ ينإ» :ةي يبنلا لوق ءاملعلا
 :اولاق . (")هموصأ اذإ ينإ» :لاق ال :نلق نإف «ماعط نكدنع له» : لوقيف هجاوزأ

 ةين ريغب راهنلا نم عوطتلا موص ةحص يهو ةدئاف ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع همالك لمح يفو
 . ليللا نم ةتيبم

 ةالص ةحص وهو يعرشلا ىنعملا ىلع اةعامج قوف امف نانثالا» : هلوق اولمحو

 ملو ،ةعامجلا هل بجت امم كلذ وحنو رفسلا يف ريمأتلا كلذكو ،نينثالاب ةعامجلا

 . (ث)ةغللا يف ةعامج نينثالا ةيمست ةحص وهو يوغللا ىنعملا ىلع هولمحي

 كلذل .ةيعرشلا ةالصلا ىلع )ةالص تيبلاب فوطلا» :لي هلوق اولمحو

 ةلثمألا هذهو ،صنلاب اناسحتسا مالكلا ةالصلا ماكحأ نم اونثتساو ءوضولا هل اوبجوأ

 . ()هجراعم ىف ىملاسلا اهركذ

 هدعاوق يفو ةيداهتجالا هلوصأ يف مجسنم هحيرض هللا رون يملاسلا مامإلاف

 )١( ًايسان برش وأ لكأ اذإ مئاصلا باب إموصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ )١٩٣٣(. يرابلا حتف رظنا ٥/
 ٥ ملسم حيحص رصتخم رظنا ،ايسان برشي وأ لكأي مئاصلا يف باب ،موصلا باتك يف ملسمو

 ص يرذنملل ١٨١ ةماميلا راد ط٤، ٢٠٠٢م.
 )٢( لامآلا جراعم ٢٥٦/٥.

 مايصلا يف ةينلا باب ،يئاسنلا ننس © ٤٤٤/٣ عوطتلا موص نم جرخ نم باب ،يقهيبلل ىرغصلا ننسلا )٢(
 ٤/ ١٩٥. ۔(٠٣٢٣٢)

 يف نيمويلا رابتعا يهو ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع يملاسلا هب لدتسا دقو ،لامآلا جراعم يف لاثملا اذه رظنا )٤(
 ىمست نانثالاف ،تايعرشلا نايبل ثعب دق وهو ةعامج نينثالا لوسرلا ىمسو ‘ضيحلا ةدم لقأ ضيحلا
 .اعرش ةعامجلا مكح اهل ىطعيو اعرش ةعامج

 (٥) مقر فاوطلا يف مالكلا يف ءاج ام باب جحلا باتك بيرق ظفلب يذمرتلا هاور ٩٦٠ .

 )٦( يملاسلل لامآلا جراعم رظنا ٢/ ١٦٨.

179 _ ١٧٩ 
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 عبتتي نمو ثةعبرألا ةمئألا ةسردم نم ُدَعي كلذل ،ملعلا لهأ روهمج عم ةيطابنتسالا
 . سمشلا حوضو كلذ هل حضتي (سمشلا ةعلط) و (جراعملا) هيباتك

 ثلاثلا ثحبملا

 ةفلاخملا موهفم يق

 .ةفلاخملا موهفم فيرعت :لوألا بلطملا ©

 موهفم نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال ةفلاخملا موهفم فيرعت يف لوخدلا لبقو
 . موهفملاو قوطنملا نم فلأتت ةيظفللا ةلالدلا نأل ،ةيظفللا ةلالدلا ماسقأ دحأ ةفلاخملا

 : ىلاعت هلوق لثم .قطنلا لحم يف ىنعملا ىلع ظفللا ةلالد وه» :قوطنملاو

 .(أهازترلا مَرَحَر عنبلآ هآ لأر»

 . حيرص ريغ قوطنمو حيرص قوطنم ىلإ مسقني وهو
 . ًانمضت وأ ةقباطم ىنعملا ىلع ظفللا ةلالد وه :حيرصلا قوطنملاف

 ناويحلا ىلع ناسنإلا ظفل ةلالدك ،ىنعملا مامت ىلع ظفللا ةلالد يه :ةقباطملاو
 . قطانلا

 ىلع ناسنإلا ظمفل ةلالدك ءهانعم ءزج ىلع ظفللا ةلالد يه : نمضتلا ةلالدو

 . طقف قطانلا وأ ، طقف ناويحلا

 : ملسلا بحاص لاق

 هقباطملاةلالداهنوعدي هقفاوام ىلع ظفللا ةلالد

 مزتلا لقعب نإ مازتلا يهف مزلامو ًانمضت هئزج ىلعو
 ىلإ هومّسقو .مازتلالاب هانعم ىلع ظفللا ةلالد وهف : حيرصلا ريغ قوطنملا امأو

 : ماسقأ ةثالث

 ٢٧٥. :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس )١(
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 هل ظفللا قسي ملو دوصقم ريغ مزال ىلع ظفللا ةلالد» يهو :ةراشإلا ةلالد _ ١

 عم ")هابت َدشلَت هلفو هللو :ىلاعت هلوقب هل اولثمو ."اعبت الو ةلاصأ
 نيثالثلا عومجم نم نيماعلا انصقنأ اذإف ،(")ههماَع يف لصفو :ىلاعت هلوق .مص م وو مص .

 نم يقبف نيلوحب عاضرلا ةدم نيع هللا نأل لمحلا ةدم لقأ يه رهشأ ةتس يقب

 .لمحلا ةدم لقأ ىه رهشأ ةتس ارهش نيثالثلا

 حص امل هالول ملكتملل دوصقم مزال ىلع ظفللا ةلالد» يهو : ءاضتقالا ةلالد - ٢

 أطخلا يتمأ نع عفر» :ةي يبنلا لوقب هل اولثمو . (القع الو ًاعرش مالكلا

 اورذقف ةمألا يف ناعقاو نايسنلاو أطخلاو ،اهيلع اوهركتسا امو نايسنلاو

 .نايسنلا مثإو أطخلا مثإ وهو اعرش مالكلا هب ميقتسي ًافوذحم

 هيلع فقوتت ال ملكتملل دوصقم مزال ىلع ظفللا ةلالد» يهو :ءاميإلا ةلالد - ٢٣
 هل اولثمو ."مالكلا ةغالب هيلع فقوتت نكلو ،ًالقع الو اعرش مالكلا ةحص

 ةراصلاو» "هارنيجتت نلو ةالح : ىلاعت هلوقك فصولا ىلع مكحلا بيترتب

 ىلع لاد ءافلاب فصولا ىلع مكحلا بيترت نإف ه . . .اَوُعَصَقاَق ةقراَتلاو
 .تالوطملا نم اهليصفت بلطي ةريثك عاونأ وهو "مكحلل فصولا ةيلع

 .ةفلاخم موهفمو ،ةقفاوم موهفم :نيمسق ىلإ موهفملا اومسق مث

 امهكارتشال هنع توكسملل قوطنملا مكح توبث» :هنأب ةقفاوملا موهفم اوفرعو

 . ااةغللا ةفرعمب كردي ىنعم يف

 . ىلؤأو ،واسم موهفم ىلإ ةقفاوملا موهفم اومسق مث

 3اهنع توكسملا يف قوطنملا مكح لثم توبث» :هنأب يواسملا موهفملا اوفرعو

 .هلكأ ميرحتل يواسملا ميتيلا لام قرح ميرحتك

 )١( :ةيآلا ثفاقحاألا ةروس ١٥.

 )٢( :ةيآلا ، نامقل ةروس ١٤ .

 )٣( :ةيآلا رونلا ةروس ٢ .

 )٤( :ةيآلا ةدئاملا ةروس ٣٨.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 نم ىلوأ هنع توكسملا يف مكحلا توبث ناك ام» :هنأب ىلوألا موهفملا اوفرعو

 فيفأتلا ميرحت نم ىلوأ ةقفاوم موهفم هنإف برضلا ميرحتك ،'قوطنملا يف هتابثإ
 نم ىلوأ برضلاو متشلا ميرحتف .اهمأ ينل لثت الئإ» :ةيآلا قوطنم نم دافتسملا
 .فيفأتلا ميرحت

 دوجول هنع توكسملا يف قوطنملا مكح ضيقن تابثإ" :وهف ةفلاخملا موهفم امأ

 نأب ديفي هنإف ؤ (' )ملظ ينغلا لطُم» : نيي هلوقك ."توكسملا يف قوطنملا ديق ضيقن

 .ملظب سيل ريقفلا لطم
 ©بقللا موهفمو ،ددعلا موهفمو ‘طرشلا موهفمو ©ةفصلا موهفم ىلإ مسقنيو

 .ناكملا موهفمو ،نامزلا موهفمو ؤةياغلا موهفمو

 ةلالدلا نايبل ردقلا اذهب يفتكأو ‘تالوطملا نم بلطف اهتيجحو اهتافيرعت امأ

 .""اهنم ةفلاخملا موهفم عقومو ةيظفللا

 .هب جاجتحالا يق :يناثلا بلطملا ه

 لهأ روهمج هيلإ بهذ يذلاف ،ةفلاخملا موهفمب جاجتحالا يف ءاملعلا فلتخا

 :لاق هللا همحر يملاسلا هيلع صن امك يضابإلا بهذملا ةمئأ رايتخا وهو لوصألا

 ثيح نم موقو ،ةغللا ثيح نم ًايظفل ًاليلد موق هتبثأف ،ةجحو ًاليلد هنوك يف اوفلتخاو»
 ةفينح وبأ ركنأو . . .بقللا موهفم ادع اميف ةيوغل ةجح وه :ةيعفاشلا تلاقو .عرشلا

 موهفمب هريغ دنع ةتباثلا ماكحألا نم اريثك تبثأو الصأ اليلد ةفلاخملا موهفم نوك
 نم ةجح هنوك انباحصأ راتخاو . . .ةيلصألا ةءاربلاب اهتوبث لعجو كهريغب ةفلاخملا
 الاق ثيح ديبع وبأ مالس نب مساقلاو ةديبع وبأ مهنم ةمئألا نم ريثك لوقل ةغللا ثيح

 6 ملظب سيل ينغلا ريغ لطم نأ ىلع لدي هنإ :املظ ينغلا لطم نيحيحصلا ثيدح يف

 ٢٣. :ةيآلا ءارسإلا ةروس )١(

 )٢٢٨٧(. مقرب يراخبلا هجرخأ )٢(

 دبعلل امهالكو ٣٥١ ص مالكلا لامعإ ةيلكلا ةدعاقلا باتكو ١٦٥ _ ١٦٩ ص لومأملا ةياغ باتك رظنا )٣(

 . هالوم ىلإ ريقفلا
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 .ت هللا لوسر مهف دقو ؤ،‘برعلا ناسل نم هنوفرعي امب كلذ د لثم يف نولوقي امنإ مهو

 ىلع ديزاس» :لاقف ،ا١ههنمل ها َرفتَي نتف هع يس م رفعَتنَت نيت :ىلاعت هلوق نم
 . !نيعبسلا

 بل :ىلاعت هللا لاق دقو اَّتمأ ,دقو رصقن انلاب ام :رمعل لاق ةيمأ نب ىلعي نأو

 امم تبجعت : رمع لاقف ؟ (٢) ه ار بن ] 1 ن لفح نإ ةزَلَصلا َنم 1 ه أوُرَصَمَن نأ 1 ك حانج اتح دكتتع

 اولبقاف مكيلع اهب للا قدصت ةقدص اهنإ» :لاقف ةي هللا لوسر تلأسف هنم تبجعت

 .ةلي يبنلا هرقأو ؤ©فوخلا مدع لاح رصقلا َيفن امهفف . (")«هتقدص

 ٤(. زيوطتلا نم افوخ اهركذ نع تلدع ىرخأ ةلدأ كانهو

7 4 

 .لامآلا جراعم يف ةفلاخملا موهفم عاونأ :ثلاثلا بلطملا ©

 موهفم ىلع عيرفتلل ةلثمألا تارشع ىلع رثعي لامآلا جراعم باتكل ئرقتسملا نإ

 .دوصقملا هب حضتي يذلا ردقلاب اهنم قوسأ فوسو ،هعاونأ فالتخا ىلع ةفلاخملا

 : ةلثمألا هذه نم

 امهلاخدإ لبق امئان ناك نمل نيديلا لسغ ليلعت يف ةي يبنلا لوق :لوألا لاثملا

 . (©«كدي تتاب نيأ يردت ال كنإ» :ءانإلا يف

 ةقرخب اهفل نمك هدي تتاب نيأ ىرد نم نأ هموهفمو :هللا همحر يملاسلا لاق

 . راتخملا ىلع ًابحتسم اهلسغ ناك نإو ةهارك ال نأ اهلاح ىلع يهو ظقيتساو

 ال بودنم اهلسغ نأ ىلإ انريغ نم روهمجلاو انباحصأ بهذو :ًاضيأ لاقو
 . بدنلا ىلع رمأل ا اولمحو بجاو

 )١( :ةيآلا ،ةيوتلا ةروس ٨٠

 )٢( :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ١٠١.

 )( مقرب ملسم هجرخأ )٦٨٦(.
 )٤( ص لومأملا ةياغ رظنا ١٧٤.

 )٥( .رامجتسالا باب ،يراخبلا حيحص . )١٦٠(، ١/  0٧٢.ئضوتملا سمغ ةهارك باب ملسم حيحص .
.٦٦٥(. ١٦١٠/١( 
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ليلعتلا نكل :لاق .. راهنلا نود ليللا مون نم بجاو كلذ نأ ىلإ دمحأ بهذو

 . ')ةبلغلل ليللا مون صخ امنإو ،هب راهنلا مون قاحلإ يضتقي

 يفتنيف تقوب مكحلل دييقت هنأل ليللا وهو نامزلا موهفمب لمع هنأ ىرت تناف
 . نييلوصألا روهمج دنع ةجح نامزلا موهفمو ،تقولا اذه ىوس اميف مكحلا

 تتاب نيأ ىرد نم نأ هموهفمو» :هلوق لالخ نم هظحلن يذلا ناكملا موهفمبو

 . !ةهارك ال نأ هلي

 . رئارحلا غّلبلا ءاسنلا ةروع يف :يناثلا لاثملا

 نيفكلاو هجولا ىلإ رظنلا نأ نم باحصألا هيلع ام باوصلاو" :هللا همحر لاق
 ةأرملا نإ ءامسأ اي» :اهنع هلا ىضر ركب يبأ تنب ءامسأل لاق هنأ ةلي هنع يور امل زئاج

 ههجو ىلإ راشأو ،("اذهو اذه الإ اهنم ىري نأ حلصي مل ضيحملا تفلب اذإ
 . . .هيفكو

 يف وهف ادعاصف ةأرملا نم نيفكلا ىدعت ام» : لاق هنأ .ث هنع يور املو

 ام وه اهتنيز نم رهظ امب دارملا نأو نيفكلا ءادبإ حيبي ثيدحلا اذه موهفمف . («رانلا
 .(ُ«كلذ وحن وأ ديلا يف باضخ وأ عبصإلا يف متاخ وأ نيعلا يف لحك نم ناك

 ناديلاو هجولا نوكيف ،رانلا ىف نيفكلاو هجولا ىلع داز ام نأ ثيدحلا قوطنمف

 .امهؤادبإ زوجيف مكحلا اذه نع نيجراخ

 . ةضاحتسملا ءطو ىف : ثلاثلا لاثملا

 هلوق موهفمب ةحابإلاب لوقلل دمحم وبأ جتحاو» :هللا همحر يملاسلا مامإلا لاق

 ع ةهورقك الو ةطيحملا ىف ةآتلأ ارلرتمق ىتنأ رُه لم نييحلا نع كنوأتترو» :ىلاعت

 .٠٨٣و ٢٧٩/١ لامآلا جراعم )١(

 يدبت اميف باب دوواد يبأ ننسو ٨٩/٦\] اهحاكن ديري ةأرما ىلإ رظنلا باب ©يقهيبلل ىرغصلا ننسلا )٦٢(
 )٤١٠٦(.5 ١٠٦/٤. ...ةأرملا

 . ظفللا اذهب هجيرخت ىلع فقأ مل )٣(

 ١/ ٥٠٥. لامآلا جراعم )٤(
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ترهطتو ترهط اذإف ،ًاضئاح تماد ام ضئاحلا ءطو نم عناملاف :لاق ،_)هدرهلتي
 مايصلاو ،ةالصلاب ةرومأمو ةرهطتم يه ذإ ضئاحلل ةفلاخم ةضاحتسملاو ،اهؤطو زاج

 . ")«ةمألا قافتاو ةنسلا ةلالدب

 . روهمجلا دنع ةجح وهو ضيحلا وهو ةمصلا موهفم وه انه موهفملاف

 : بقللا موهفم ىلع ةلثمأ

 . ةيشاملا يف ةكرشلا يف ةاكزلا مكح : لوألا لاثملا

 نم مهنم دحاو لك بيصن زيمتي ال ثيحب ادعاصف نيكلام نيب ةيشاملا تناك اذإ
 ةطلخ ةكرشلا هذه ىمستو ،مهنيب ةعئاش يهف اهوعاتباو موق اهثرو ةيشامك رخآلا بيصن
 . عويشلا ةطلخو نايعألا

 متتسيف دحاو مكح لاملا اذه مكح نأ اندنع لوقلا رثكأف : هللا همحر يملاسلا لاق

 نم موهفملا وهو رثك وأ لق هتصح ردق ىلع امهنم لك يدؤيو هكيرش مهسب كيرشلا
 كلامل ناك ءاوس قالطإلا هنم موهفملاف ،‘")هةاش ةاش نيعبرأ نود اميف سيلا :يي هلوق

 . . ىتش كام وأ دحاو

 نيعبرأ كلمي ىتح امهنم دحاو ىلع ةاكزلا بجت ال :يلصوملا ركب وبأ لاقو
 نع اذكه :دمحم وبأ خيشلا لاق .ةعاشم وأ نايعأ ةطلخ ةكرشلا تناك ءاوس شهاش

 . يعفاشلا لاق لوألابو كلام ىلإ اضيأ بسنو ،ةيفنحلا بهذم وهو كلام يبأ خيشلا

 نم ةصقان لجرلا ةمئاس تناك اذإل :سنأ ثيدحب يناثلا لوقلا بابرأ لدتساو

 .(«ةقدص اهيف سيلف ةدحاو ةاش نيعبرأ

 )١( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٢٢.

 )٢( لامآلا جراعم ٦٢/ ٩٤.

 .هنم بيرق ظفلب )١١٦١٤(. ١٤٦/٢٤ دمحأ دنسم ٢/ ٢٨٨ ثءاطلخلا ةقدص باب كلام أطوم )٣٢(

 هحيحص يف يراخبلا هاور كلام نب سنأل قيدصلا ركب يبأ باتك لاقو .ةيارلا بصن يف يعليزلا هجرخأ )٤(
 ىلإ ههجو امل باتكلا اذه هل بتك ركب ابأ نأ هثدح ًاسنأ نأ ةمامث نع ةيلاتتم باوبأ ةثالث يف هقرفو
 ٢/ ٢٣٢٣٥ نيرحبلا
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ال امك ىنغ هديفت ال اهنأل ةاكزلا اذكف جحلا بوجو يف رثؤت ال ةكرشلاف اضيأو

 . ةعاطتسا هديفت

 ال بقل لجرلا ظفل نأ لوألا نع باوجلاو» :هلوقب هللا همحر يملاسلا باجأو

 .')«قلطملا ديقي الف نييلوصألا روهمج دنع هل موهفم
 . راخف وأ بارت وأ صاصر وأ ديدح نم ةراجحلا ريغب ءاجنتسالا :يناثلا لاثملا

 ىوس امب ىجنتسي ال هنأب حاضيإلا بحاص لوق هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 نأل ،ةرورضلا يف الإ فض وأ راخف وأ ‘بارت وأ ؤڵصاصر وأ ديدح نم ةراجحلا
 رابتعا هيف لاقي دق هنأب يشحملا هيلع ركعو :يملاسلا لاق ،ةراجحلا يف درو ثيدحلا

 اميف ميمعتلا هللا همحر ليعامسإ خيشلا راتخا كلذلف .ادج فيعض وهو بقللا موهفم

 ةمرح يذب الو موعطمب سيل قنم رهاط دماج لك» :هلوقب هفرع ثيح هب ىجنتسي
 .("هداوعألاو بارتلاو ردملاك

 . ركذلا سمب ءوضولا ضقن يف :ثلاثلا لاثملا

 ضقني ال :ليقف ،ءوضولل ضقانلا جرفلا سم ةفص هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 جرفلا سم نم» :ةلي لوسرلا لوقب جتحاو حون يبأ لوق وهو ثربدلاو ليلحإلا الإ ءيش

 عضوملل ًاملع راص جرفلا مسا نأب هنع بيجأو . ("هأضوتيلف ىلعألاو لفسألا
 لوسرلا لوقب جتحاو ربدلا نود ليلحإلاب جرفلا مسا العملا نبا صصخو .صوصخملا
 . . . ركذلاب سملا ةي يبنلا ديقف 6ُ)هاضوتيلف هركذ مكدحأ سم اذإ» :ةي

 ال ثيدحلا يف ركذلا صيصخت نأب هيلع ضرتعيو» :هللا همحر يملاسلا لاق

 ًاموهفم هل نأ انملس نإو ،هل موهفم الف بلغألا ىرجم ايراج ناك امنإو دييقتلا لجال

 . (©نييلوصألا بلاغ دنع دودرم هنأل جاجتحالا هب موقي ال بقل موهفم وهف

 )١( لامآلا جراعم ٥٤٦/٤.

 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٢٩٧.

 .هجيرخت ىلع فقأ مل (٣)

 )٤() باب ،هظفلب سابع نبا نع عيبرلا هاور )١٧( مقر ءوضولا هنم بجي ام )١١٥(.

 )٥( لامآلا جراعم نم راصتخاب ١/ ٤٥٦ و٤٥٧ .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 .هب لمعلا لطعت بلاغلا جرخم جرخ اذإ موهفملا نأ ىلع :لوألا

 .لوصألا لهأ روهمج دنع جاجتحالل حلصي ال بقللا موهفم نأ :يناثلا

 .لامآلا جراعم لالخ نم ةفلاخملا موهفم طورش :عبارلا بلطملا ©

 : اهنم ًاطورش ةفلاخملا موهفمب لمعلل نييلوصأل ا روهمج طرتشا

 . بلاغلا جرخم جرخي الأ - ١

 عقاولا جرخم جرخي الأ ۔ ٢

 .لاؤس نع باوجلا جرخم جرخي الأ ۔ ٢

 . هرمأ ميخفتو مكحل ١ ليوهت جرخم جرخي ال أ _ ٤

 .قوطنملا نم ىلوأ هنع توكسملا نوكي الأ ۔ ٥
 .هنم ىوقأ وه ام هفلاخي الأ ۔ ٦

 اذإف . اهردقب ردقتت ةرورضلاو ةرورض ةفلاخملا موهفم نأ ينعت طورشلا هذهو

 وأ عقاولا نايبل وأ ،بلغألل هنوكك هئافتنا دنع مكحلا يفن ريغ ةدئاف ىلع ديقلا لد

 دنع مكحلا يفنل كلذ دنع ديقلا ربتعي الو هب لمعلا لطعتي هنإف دئاوفلا نم كلذ وحن

 . هئافتنا

 طورشلا هذهب ديقت دق . يملاسلا مامإلا دجي لامآلا جراعم باتكل عئئرقتسملاو

 ريغ ىرخأ دئاوف ىلع لد نأب طورشلا هذه جراخ ءاج هنأ ببسب ةفلاخملا موهفم لطعو

 .هاوس امع مكحلا يقن

 .ةفلاخملا موهفم طورشب هللا همحر هطابضنا ةقد ىلع لدت ةلثمأ ضرعأسو

 . ةيداهتجالا هلوصأو هدعاوق عيمج يف نييلوصألا روهمج جهنم جهتتي هنأ فيكو

 .بلاغلا جرخم جرخي آلأ :لوألا طرشلا - ١

 .بلاغلا جرخم جرخي آلأ :لوألا طرشلا ىلع ةلثمأ
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 . ءانإلا امهلاخدإ لبق نيديلا لسغ مكح :لوألا لاثملا

 انباحصأ بهذف :لاق .ةلأسملا هذه يف سانلا فالتخا هللا همحر يملاسلا ركذ

 .بدنلا ىلع رمآلا اولمحو بجاو ال بودنم امهلسغ نأ ىلإ انريغ نم روهمجلاو
 بوجولا ىلع رمألا لمحو راهنلا نود ليللا مون يف بجاو كلذ نأ ىلإ دمحأ بهذو

 لاق . . .هدي تتاب نيأ يردي ال هنأل هلوق وهو ثيدحلا رهاظ نم ًاذخأ ليللا مونب هدّتقو

 ليللا مون صخ امنإو ،ليللا مونب راهنلا مون قاحلإ يضتقي ليلعتلا نكل :هللا همحر
 .()ةبلغلل ركذلاب

 . هيف نيديلا لاخدإ نع يهنملا ءانإلا : يناثلا لاثملا

 6هيف نيديلا لاخدإ نع ىهنملا ءانإلا ىف سانلا فالتخا هللا همخر ىملاسلا ركذ

 ام نإ :هللا همحر ليعامسا خيشلا حاضيإلا يشحم لاقو ،ءوضولل دعملا ءانإلا :ليقف
 : يمقلعلا لاقو .رهن وأ ضوح نم أضوت ول كلذك مكحلا لب ءانإلاب ديقتي ال هنم ذخؤي
 دسفت ال يتلا ضايحلاو كربلا ءانإلا ركذب جرخف ،ءوضولل ًدِعأ يذلا ءانإلاب دارملا
 نيلوقلا ىلع ىنبم اذه ىف فالخلاو» :ىملاسلا لاق ،اهتساجن ريدقت ىلع ديلا لسغب
 ءانإ هب عاري ملو ًامئاد هب رمأ بعت امهلسغ نإ :لاق نم هنإف لوألا عرفلا يف نيمدقتملا
 بلغألاب ًادييقت ءانالاب ثيدحلا يف دييقتلا لعجو ء عضوم نود ًاعضومو ،ءانإ نود

 .("«هل موهفم الف نامزلا كلذ لهأ دنع داتعملا

 . ةيلهألا رمحلا موحل لكأ ميرحت :ثلاثلا لاثملا

 ليخلاو ةيلهألا رمحلا موحل لكأ يف ءاملعلا بهاذم هللا همحر يملاسلا ركذ
 :لاوقأ ةثالث رماع خيشلا نع ركذف لاغبلاو

 هللا لوسر ىهن» :لاق بلاط يبأ نب يلع نع يورملا ثيدحلل مارح اهنأ :اهدحأ

 .")ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نعو ربيخ موي ءاسنلا ةعتم نع ةل

 ١/ ٣٨٠. لامآلا جراعم )١(

 (٢) قباسلا عجرملا ١/ ٣٨١.

 يراخبلاو ‘ )٣٨٨) مقر بارشلاو ماعطلا بدأ باب .ةاكزلا باتك ©٥© بيرق ظفلب يلع نع عيبرلا هاور (٣)

 )٤٢١٦(. مقرب ربيخ ةوزغ باب .7 يزاغملا باتك
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4 

 ى ے ررح

 رهممَمطَي م معاط لع امرحم ًَلِإ حأ ] ئبل ةل ا لقلا : ىلاعت هلوقل لالح اهنأ :اهيناث

 7 هلأ رتل لأ اقش رأ شجي تق رزج محل وآاعوُقسَت امد وآ ةَِتَم توكت نأ لإ
 رمحلا موحل كلذ ةلمج نمو ء :اوس ام ةحابإ يضتقي ةيآلا هذه ىف مرحملا رصحف

 . ةلهألا

 . نيليلدلا نيب اعمج ةيهاركلا :اهثلاث

 .)هيز امب َربمَحَلاَو َلاَعْلَأو لكلو : ىلاعت هلوقب نومّرحملا جتح

 تلمعتسا دقف تلكأ اذإف 6 بوكرلل ةقولخم اهنأب ريمحلاو لاغبلاو ليخلا ركذ ٩: هللاف

 . .هل تقلخ ام ريغ يف

 يف بلاغلا نأل بلاغلا جرخم اجرخ دق ةنيزلاو بوكرلا نأب ةيآلا نع بيجأو

 .لكألا نود بوكرلاو ةنيزلا وه اهدعب امو ليخلا

 بلاغلا نأل ،بلاغلا جرخم تجرخ ةيآلاف انملس» : هللا همحر يملاسلا مامإلا لاق

 :ٍألَي هلوق جرخ امك لكألا نود بوكرلاو ةنيزلا وه امنإ اهدعب امو ليخلا يف

 الإ عقي ال ءاجنتسالا نأ بلاغلا نأل ،بلاغلا جرخم» راجحأ ةثالثب جنتسيلوا

 .(")«راجحألاب

 . لماوعلا ةاكز يف :عبارلا لاثملا

 .ماعنألا نم ةاكزلا هيف بجت اميف ءاملعلا فالتخا هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 ءاهقف نم رخآ قيرف بهذو © لماوعلا يف ةاكز ال هنأ ىلإ ءاهقفلا نم قيرف بهذف

 ةداتقو لوحكمو ©سنأ نب كلام لاق هبو لماوعلا ىف ذ ةاكزلا بوجو ىلإ ةيضابالا

 . يضابإلا بهذملا ةمئأ نم ديعس وبآ هحجرو

 دنع بوكرلل وأ لايعلا ةجاحل تويبلا يف ىنقت يتلا يهو ةفولعملا يف اوفلتخا مث

 لماوعلا نم بوجولا ىلإ برقأ يهو ةاكز اهيف :ليقف 3 ،لماوعلا ريغ يهو ،ةجاحلا

 . ١٤٥ :ةيآلا ،ماعنألا ةروس )١(

 )٢( :ةيآلا لحنلا ةروس ٨.
 (٣) لامآلا جراعم ٦٢/ ٢٨٥ .
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 ةمئاس يفا :ةلي لوسرلا لوقب ءالؤه جتحاو ،ةمئاسب تسيل اهنأل ةاكز اهيف سيل :ليقو

 ()هةاكز لبإلا نم سمخ يفو ةاكز منغلا

 ركذ يف نأل ةمئاسلا ريغ نع ةاكزلا طقسي ةمئاسلا ركذ نأ يدنعو :دمحم وبأ لاق

 . هطاقسإ حصي ال ىنعم اهيف ذإ ةدايزلا طقست الو ،نايب ةدايز ةمئاسلا

 ال ةمئاسلا ركذ :لاقف هباتك نم رخآ عضوم يف هضقانو» :ًابقعم يملاسلا لاق
 ،امهدحأ طاقسإ نم ىلوأ نيربخلاب ذخألا نأل ةمئاسلا ريغ يف ةقدصلا بوجو يفني

 لالدتسا لوآلا همالك يفف ،ليلد ىلإ جاتحم ةمئاسلا ريغ نم ةقدصلل طقسملاو :لاق

 دنع هيف فالخلا عقو دقو © هب لالدتسالا عنم يناثلا همالك يفو 6 ةفصلا موهفمب

 فصو اولمح مهلعلو ئ ينظ ليلد هنأ مهريغ نم ريثكو باحصألا بهذمو \ نييلوصألا

 لاوحألا نم بلغألا ىرجم ىرج هنأ وأ لئاسل باوج هنأل لاح ةعقاو هنأ ىلع ةمئاسلا

 . (")ههب لالدتسالا لطبي امم كلذ وحن وأ

 بلاغلا جرخم جرخ وأ لاؤس نع ًاباوج ناك اذإ موهفملا نأ هنم حيرصت اذهف
 . ملعلا لهأ روهمج اهيلع صن يتلا طورشلا نع جراخ هنأل هب جاجتحال ا طقسي

 .عقاولا جرخم جرخي آلأ :يناثلا طرشلا

 نايب جرخم جرخي الأ ةفلاخملا موهفم يف اهرفوت بجي يتلا طورشلا نمو
 : طرشلا اذه ىلع ًاعيرفت يملاسلا مامإلا اهركذ يتلا ةلثمألا نمو .عقاولا

 .اهحاكن ديري نمل بطاخلا رظن :لوألا لاثملا

 اذإ» :لمي لوسرلا لوقب زئاج اهحاكن ديري نم هجو ىلإ رظنلا نأب لاق نم لدتسا
 ىرحأ هنإف اهيلإ رظنا» : ةياور يفو "اهيلإ رظني نأ هيلع حانج الف ةأرما مكدحأ بطخ
 حانج الف ةأرما مكدحأ بطخ اذإ» :ةلي هلوق موهفم نإ :ليق نإف .'ُ«امكنيب مدؤي نأ

 )١( مقر منغلا ةاكز باب ،هانعمب سنأ نع يراخبلا هاور )١٣٨٦(.

 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ٥٢٧.

 )٣( دمحأ دنسم )٢٤٣١٩(، ٥/ ٣٦٨.

 )٤( دمحأ دنسم )١٨٦٤٤(، ٢٨١/٣٩.
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 ةبطخلا لجأل حابملا رظنلا نأ ىلع لدي ،ةبطخلل اهيلإ رظني ناك اذإ «اهيلإ رظني نأ هيلع
 .اهريغ لجأل ًاحابم نكي مل ءيش

 هلوق دح ىلع وه امنإو ثيدحلل موهفم ال هنأب بيجأ :هنلا همحر يملاسلا لاق

 نأ هع حاتج الم رَمَتعَأ وآ تنتلآ مع نمم رتل ربعَم نم ةورملاو اقَصلأ ةي :ىلاعت
 . (١)يأمهب وول

 يعسلا يف نوجرحتي اوناك سانلا نإف عقاولا نايب جرخم تجرخ اهنأ كلذ ىنعمو
 هللا لزنأف ،ةلئان رخآلا ىلعو فاسإ همسا ًامنص امهدحأ ىلع نأل ةورملاو افصلا نيب
 .ًاعونمم ناك هنأ ىلع ًاديق كلذ سيلو ،مأمهي َمَولَمَي نأ هيع حاتج اق ىلاعت

 .دجسملا كرشملا لوخد : يناثلا لاثملا

 دنعف :لاق دجسملا كرشملا لوخد ىف سانلا فالتخا هللا همحر ىملاسلا ركذ

 . دجاسملا لك نم نوعنمي كلامو انباحصأ

 .ةصاخ مارحلا دجسملا نم نوعنمي : يعفاشلا لاقو

 .دجاسملا رئاس نم الو مارحلا دجسملا نم نوعنمي ال :ةفينح وبأ لاقو

 اورمَعَي نأ َيكرشَملل ناك امه :ىلاعت هلوق كلذ نم عنملا ىلع انل ةجحلاو :لاق

 ."”4«شَت تزرذنلا امَتإ» :ىلاعت هلوقبو ،>هزئكناي مهييشنآ لع تبه قل دودمم
 (ُ)«ةبنبآمي يتب ره : ىلاعت هلوقل بجاو دجاسملا ريهطتو

 ةيآلا موهفم نإف ")هماركلا دملا اوذَرَقَي القإ» :ىلاعت هلوقب يعفاشلا جتحاو
 . . . مارحلا دجسملا ادع ام لوخد كرشملل حيبي

 برعلا دنع فورعملا لاحلا ىرجم ةيراج ةيآلا انلق» :هللا همحر يملاسلا لاق

 )١( :ةيآلا ةرقبلا ةروس ١٥٨ .

 )٢( :ةيآلا ،ةبوتلا ةروس ١٧ .

 )٣( :ةيآلا ،ةبوتلا ةروس ٢٨.

 )٤( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ١٦٥ .

 )٥( :ةيآلا ،ةيوتلا ةروس ٢٨.
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 دجسملا ركذف ،مارحلا دجسملا الإ تقولا كلذ يف دجاسملا نم نوفرعي ال مهنإف

 .(هدييقتلا ريغل ةيآلا يف مارحلا

 ىنعم اذهو }ةجح نوكي ال عقاولا نايب جرخم جرخ اذإ موهفملا نأ يف صن اذهف

 اميف مكحلا يفنل اديق سيل يأ «دييقتلا ريغل ةيآلا يف مارحلا دجسملا ركف» :هلوق
 .هاوس

 .لاؤس نع اباوج موهفملا جرخي الأ : ثلاثلا طرشلا

 نع اباوج موهفملا نوكي آلأ نييلوصألا روهمج اهطرتشا يتلا طورشلا نمف
 . هللا همحر يملاسلا مامإلا هيلع عرف دق طرشلا اذهو .لاؤس

 (")هلسغلا بجو ناغفرلا ىقتلا اذإ" :ةلي لوسرلا لوق يف هللا همحر يملاسلا لاق
 هلك ركذلا لخد اذإ الإ بوجو الأ يضتقي اذهو ،نيذخفلا لوصأو نييثنإلا نيب ام وهو
 .ةلدألا نم مدقت امو نيناتخلا ءاقتلا ثيدحب دودرم وهو ‘كلذب الإ ناغفرلا يقتلي ال ذإ

 وهو نيغفرلا ءاقتلاب لسغلا بجي هنأ هيف ام ةياغف لئاقلا اذه هب لدتسا يذلا ثيدحلا امأ

 امنإ نوكي نأ لامتحال كلذ نود امم لسغلا يفن ديفي الف ثيدحلل موهفم ال نكل ملسم

 .")كلذ مكح نع هلأس نمل ًاباوج ي هللا لوسر كلذ لاق

 عبارلا ثحبملا

 هفيرعت يق :لوألا بلطملا ©

 هفرع دقو ثرمألا ةدعاق هتاداهتجا يملاسلا مامإلا اهيلع ىنب يتلا دعاوقلا نمو

 ."ءاعدلا هجو ىلع ال فك ريغ لعف بلط» :هنأب

 جرخ نكلو العف كرتلا لعج نم بهذم ىلع يهنلا : !لعف بلط» هلوقب لخدف

 ١٤٨/٦. لامآلا جراعم )١(
 ١/ ٢٨٤. ةبانجلا نم لسغلا يف باب ،ةراهطلا باتك ،دوبعملا نوع رظنا .دوواد يبأ ننس حرش يف هركذ )٢(

 )٣( لامآلا جراعم ١/ ٥٩٧.
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 بلط وهو ءاعد هنم ناك ام «ءاعدلا هجو ىلع ال» هلوقب جرخو ،افك ريغ» هلوقب

 اسيل امهنأل ءالعتسالاو ولعلا ديق فنصملا لمهأو ،‘)اهوحنو ةيادهلا هبر نم دبعلا

 .ةلزتعملا امهطرتشا دقو روهمجلل اعبت حيحصلا ىلع رمألا يف نيطرشب

 .رومأملا نم ةبترم ىلعأ رمآلا نوكي نأ ولعلاو

 .توص عفرو ةظلغ رمآلا يف نوكي نأ ءالعتسالاو

 رمألا مكح :يناثلا بلطملا ©

 هفرصت مل ام ًاعرشو اعضو بوجولا همكح نأب يملاسلا لاق دقف رمألا مكح امأ

 امهنم الك نأل بدنلاو بوجولل هتاذ ىف الماش ناك نإو هنإف ،ةنيرق بوجولا ىنعم نع

 سيلبإل ىلاعت هلوق اهنم بلطلا تاذ نع ةجراخ ةلدأب نيعت امنإ بوجولاف ‘بولطم
 بوجولل رمأل ١ نكي مل ولو ئ )! ( كمأ ا دحت لا َكَكَتَم ام َلاَق م : دوجسل ١ نم عنتم ا ثيح

 اذه نإ هباوج يف لوقي نأ زاوجل دوجسلا كرت يف رذعلا سيلبإلل ناكل نئآرقلا مدع دنع

 كلذ بيقعتو هيلع راكنإلا ليلدب رذع هل نكي مل نكل يصعي ال هكراتو بدن رمألا
 . ةنيرق هفرصت مل ام بوجولل رمألا نأ ىلع لدف ،نعللاو درطلاب

 قحتسي يصاعلاو ."”هلىرمآ َتيَصَمَأظ :ىلاعت هلوقل صاع رمألا كرات نأ اهنمو
 ادح اراك ُهلغتي هدوذخ دحتتو هلوسرو هنا صعي روه : ىلاعت هللا لوقل باذعلا

 .()هاكهيف
 هب لدتسا دقو . ةيمتح هتجيتنو ةحيحص ةيلقن تامدقم نم يلقع سايق اذهو

 . لوصأل ١ لهأ رثكأو 6 هعابتأو يواضيبلا ىض اقلا مهنم نييلوصال ١ روهمج

 )١( يملاسلل سمشلا ةعلط ١/ ١٢٤.
 )٢( :ةيآلا فارعألا ةروس ١٢.

 )( :ةيآلا .هط ةروس ٩٣.

 )٤( :ةيآلا ءاسنلا ةروس ١٤ .
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 لامآلا جراعم نم ةدعاقلا هذه ىلع ةيهقفلا عورفلا ضعب يق :ثلاثلا بلطملا ©

 دروأ لامآلا جراعم هباتك يف ةريثك ًاعورف ةدعاقلا هذه ىلع ىملاسلا عرف دقو

 : اهضعب

 .املسأ اذإ دترملاو كرشملا ىلع لسغلا بوجو ىف :لوألا لاثملا

 ًابابحتسا لاستغالاب رمؤي : مهضعب لاقف سانلا فالتخا هللا همحر يملاسلا ركذ

 :موق لاقو ةساجن هب نأ ملعي نأ الإ كلذب رمؤي الو هيلع لسغ ال :مهضعب لاقو

 .)ههشت تزرنشلا امَتإ» :ىلاعت هلوقل بجاو هيلع لسغلا

 دادترالا وأ كرشلا ببسب لسغلا بوجو ىف انباحصأل ةجحلاو» : هللا همحر لاق

 يبأ قيرط نم دمحم وبآ هاور يذلا ثيدحلاو . هرحن تزكرذملا اَمَتِإ » : ىلاعت هلوقل

 . (")رسخلاب هرمأف ةلي هللا لوسر دهع ىلع ملسأ الجر نأ ةريره

 اذامل انفرعي ملو لاستغالاب كرشملا رمأ يبنلا نإ : لئاقلا لاق نإف :دمحم وبأ لاق

 درو اذإ نيع يبنلا نم رمألا : هل ليق هيلع تناك ةساجنب هملعل وأ ًابابحتسا وأ اباجيإ هرمأ

 ىلعو ©كلذ ريغب ةلالد موقت ىتح هيف لوسرلا عابتاو هب رمألا ةحابإو هلامعتسا بجاولاف
 . "")«ليلدلا ةماقإ بجاولا ريغ ىعدا نم

 . ةيحللا ليلخت : ىناثلا لاثملا

 ليلخت نإ :موق لاقف ،ةيحللا ليلخت يف سانلا فالتخا هللا همحر يملاسلا ركذ
 بحاص لاقو ] بجاو ريغ ةيحللا ليلخت نأ ىلإ نورخآ بهذو . بجاو ةيحللا

 ىلع لدت ةجح ال ذإ بجاو ريغ ءوضولا يف ةيحللا رعش تحت ام لسغ :فارشألا
 .كلذ

 )١( :ةيآلا .ةبوتلا ةروس ٢٨.

 ملسي امدنع لاستغالا يف ركذ ام )٤٢٥( باب ی ةراهطلا باوبأ © هانعمب مصاع نب سيق نع يذمرتلا هاور )٢(

 . )٥ ٠ ٦) مقر لجرلا

 )( لامآلا جراعم ١/ ٦١١٦٢.
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 ةني يبنلا نأب ةيحللا رعش تحت ام ىلإ ءاملا لاصيإ بوجو مدعب نولئاقلا جتحاو

 ناسنإلا ةقاط يف سيلو ،‘٨هب الإ ةالصلا لبقت ال ءوضو اذه» :لاقف ةدحاو أضوت
 . ةدحاو ةرم رعشلا لوصأ ىلإ ءاملا لاصيإ

 : ىلاعت هلوق ةيحللا رعش لوصأ ىلإ ءاملا لاصيإ بوجوب نيلئاقلا ةجحو

 رهاظ نأل هجولا ةدلج ىلإ ءاملا لاصيإ بجي :رخفلا لاق .(")هةكحوجَؤ أوثِسغاَتظ
 ةهبجلا أدبم نم ةدتمملا ةدلجلا نع ةرابع هجولا نأل هجولا لسغ بوجو ىلع لدي ةيآلا

 . نقذلا لفسأ ىلإ

 هجولا نم لقعت ال برعلا نأل ،ناسنإلا هب هجاو ام هجولا نأب ىملاسلا هضرتعاو

 .اهتغل نم هفرعت امب تبطوخ امنإو ،اههجاو ام الإ

 مهريسفت ملسي مل هنكل بوجولل رمألا نوك ىلع ضرتعي مل هللا همحر هنكل

 . ءانإلا مهلاخدإ لبق نيديلا لسغ مكح :ثلاثلا لاثملا

 . كلذ يف سانلا فلتخا : هللا همحر لاق

 اولمحو ] بجاو ال بودنم امهلسغ نأ ىلإ انريغ نم روهمجلاو انباحصأ بهذف

 . بدنلا ىلع رمألا

 ىلع رمال لمحو 3 راهنلا نود ليللا مون يف بجاو كلذ نأ ىلإ دمحأ بهذو

 همزلأو راهنلا مون نم يديالا لسغ بحتسا هنأ هنع يورو .. ليللا مونب هدَيقو . بوجرلا

 .")اضيأ راهنلا مون نم هبوجوب لوقلا

 قاشنتسالا نإ موق لاقف :لاق ةلأسملا يف ءاملعلا فالخ هللا همحر يملاسلا ركذ

 )٨٩(. مقر هضرفو ءوضولا بادآ يف )١٥() باب ] ةراهطلا باتك 0 هظفلب سابع نبا نع عيبرلا هجرخأ ) )١

 )٦٢( :ةيآلا "ةدئاملا ةروس ٦٩.

 )٣( لامآلا جراعم باتك رظنا ١/ ٢٨٠.
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 يي هلوقبو كلذ ىلع ةلي يبنلا ةبظاومب اوجتحاو هب الإ ةراهطلا حصت الو بجاو

 ىلع رماوألاو :اولاق . (١)«امئاص نوكت نأ الإ غلباف تقشنتسا اذإ١ :ةربص نب طيقلل

 ٠. “بوج ("بوجولا

 كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول» :ةلي يبنلا لوق يف :سماخلا لاثملا
 .(")«ةالص لك دنع

 . باجيإ رمأ يأ :يملاسلا لاق

 نم ةلي يبنلا عنم يذلا نأ يأ ،باجيالا ىلع لمحي رمألا نأ :ةلالدلا هجو
 ىلع ةلومحم ةلي هرماوأ نأ كلذ نم لقُحف ،ةمألا ىلع ةقشملا هفوخ وه رمألا
 . باجيإلا

 . قفارملا ىلإ يديألا لسغ :سداسلا لاثملا

 مكَكوَجَو أوئىسعأَم» :ىلاعت هلوق يف يزارلا رخفلا مالك هللا همحر يملاسلا ركذ

 اذهب دودحم لسغلا باجيإف ،نيقفرملا ىلإ نيديلا لسغب رمأ :'")هفإرمنا لي مكيدبأو
 هنأل دحلا اذهب دودحم ريغف لسغلا سفن امأ طقف ردقلا اذه وه بجاولا يقبف ،دحلا

 ©حيحص اذه :تلق» :هبقع يملاسلا لاق .ةدكؤم ةنس ةرغلا ليوطت نأ رابخألاب تبث
 وهو باجيإلا رمألا نم لقعف ....خلإ دودحم لسغلا باجيإف هلوق دهاشلاف
 . حيحصل ا

 قاشنتسالا يف ةغلابملا باب ،هجام نبا ننس ١/ ٤. ،۔(٢٦٤١) راثنتسالا يف باب ،دورواد يبأ نتس )١()

 ٣/ 5١٥٥ ،(٨٨٧)."مئاصلل قاشنتسالا ةيهارك يف ءاج ام باب ،يذمرتلا ننس )٤٠٧(. ١/ 0١٤٢
 ۔٥٣/١٤١ ۔(٤٢٦٨٦١) دمحأ دنسم )١٠٥٤(. ٣/ ٣٣٢. ءوضرلا ضرف باب نابح نبا حيحص

 )٢( لامآلا جراعم ٣٦٩/١.

 (٣) سبايلاو بطرلا كاوس باب ى يراخبلا حيحص ٧/ ٤. كاوسلا باب ،دوواد يبأ ننس )٤٧( ١/ ١٧ ©

 كاوسلا باب 5،هجام نبا ننس )٢٨٧(١/ ٠٥ كاوسلا يف ءاج ام باب © يذمرتلا ننس )٢٢(٤١/١ ©

 يشعلاب كاوسلا يف ةصخرلا باب ،ىئاسنلا ننس )٧(١/ ١٢.

 )٤( ةيآلا ©ةدئاملا ةروس : ٦ .
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 سم اخل ١ ثحيبمل ١

 لسرملاب جاجتحالا

 هفيرعت يق :لوألا بلطملا ©

 : لوصألا سمش يف يملاسلا لاق

 ليق يباحصلا نم نكي نإف لصفنملا وهف رابخألا لسرمو

 دري ال حيحصلاو يعباتلا يف درو دق فالخلاو فالخ الب

 تاقثلا نع ىوري نم لك نم ةاورلاةمنأ نم كاذك

 :لاوقأ ةثالث ىلع لسرملا دح يف فلتخا دقو

 عضوم يأ نم رثكأف ذحاو وار هدانسإ نم طقس ام وهو» :نييلوصألل لوألا لوقلا

 . ناك

 نيعباتلا رابك نم ناك ءاوس "يبنلا ىلإ يعباتلا هعفر ام» : نيثدحملل يناثلا لوقلا

 ©يرهزلاك مهراغص نم وأ ،يرصبلا نسحلاو ‘بيسملا نب ديعسو ،ديز نب رباجك
 . يراصنألا ديعس نب ىيحيو ء مزاح يبأو

 .("هريبكلا يعباتلا هعفر ام» : ثيدحلا ةمئأ ضعبل وهو ثلاثلا لوقلا

 : ةينوقيبلا بحاص لاق

 .طقف وار ىور ام بيرغ لقو طقس يباحصلا هنم زسرمو

 لسرملا مكح :يناثلا بلطملا ©

 .()زسرملاب جاجتحالا يف ءاملعلا فالتخا يملاسلا ركذ

 . ٢/ ١٦٨ ىلحملا حرش ىلع ينانبلا ةيشاحو ٢/ ١٤٣ يرصبلا نيسحلا يبأل دمتعملا رظنا )١(

 . يطويسلل ١/ ١٠٦٢ يوارلا بيردت رظنا )٢()

 )٢( ص حالصلا نبال ثيدحلا مولع رظنا ٥١ _ ٥٢.
 )٤( يملاسلل سمشلا ةعلط رظنا ٢/ ٧٢.
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 . فالخ الب لوبقم وهف ةباحصلا ليسارم نم ناك نإف

 :لاوقأ ىلع اهيف فلتخا دقف مهدعب نم ىلإ نيعباتلا يعبات وأ نيعباتلا ليسارم امأ

 ىلإ جاهنملا بحاص هبسنو ًاقلطم لدعلا لسرم لبقي هنأ :لوألا لوقلا
 .روهمجلا

 ضعب ىلإ جاهنملا بحاص هبسنو ًاقلطم لسرملا لبقي ال :يناثلا لوقلا
 .").ريثدحملا

 يعباتلا نم وآ يباحصلا نم لبقي هنأ بجاحلا نباو نابأ نب ىسيعل :ثلاثلا لوقلا

 ()رقن مامز نم وأ

 رهاظ نم هيوقي ام هدضعي نأ الإ لبقي ال هنأ وهو يعفاشلل وهو :عبارلا لوقلا
 لسرملا ريغ هدنسأ وأ بيسملا نبا ليسارمك يعبات لاسرإ وأ يباحص لمع وأ صنك

 .لدع نع الإ لسري ال هنأ فرع وأ لاسرإلاو دانسإلا يف ةفلتخم امهخويشو

 ىلع اوعمجأ مهنإف ةباحصلا لسرم اميس ال لسرملاب نولمعي مهنإف ةيفنحلا امأ
 دحأ هركني ملو اولسرأ دق ةباحصلا نأل :لاق هللا همحر يملاسلا هرصنو ©هب جاجتحالا

 ال انأ الإ هللا لوسر نم هتعمس هب مكثدحأ ام لك ام :بزاع نب ءاربلا لوق كلذ نم

 يف ابرلا امنإ١ :ةياور سابع نبا لسرأو ،لسري ناك هنأب حيرصت اذهف .بذكن
 . ااةثيسنلا

 ركني ملو .ةماسأ يل هاور لب ،ال :لاق ؟هللا لوسر نم هنعمس له :لئس املف

 مل ةلي يبنلا نأ ىور سابع نبا نأ كلذ نمو .هبيوصت ىلع ًاعامجإ ناكف هلاسرإ هيلع
 ركني ملو سابعلا نب لضفلا هربخأ هنأ ربخأ مث ،ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح ةيبلتلا عطقي
 ( )هلع

 )١( ص لوصولا جاهنم ٢٢٥.
 )٢( ص هسفن ردصملا ٢٢٥.

 (٣) بجاحلا نبا رصتخم ٢/ ٤٦٤ .

 )٤( هلوصأ يف يسخرسلا هركذ ٣٥٩/١.
 )٥( سمشلا ةعلط ٢/ ٧٤.
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 ليسارم يف فالخلاو ،هيلع ًاقفتم ةباحصلا ليسارمب جاجتحالا ىري يملاسلاف اذإ

 .لامآلا جراعم يف هيلع ىشم يذلا اذهو ©نيعباتلا

 لامآلا جراعم يف لسرملا ىلع عيرفتلا يف :ثلاثلا بلطملا ©

 ةجح هنأ وهو هنم هفقوم نيبو لسرملا ثيدحلل ضرعت ىلاعت هللا همحر يملاسلاو

 هنأ ماد ام لسرملا ثيدحلا ىلع مصخلا نم ضارتعالا نسحي ال كلذلو ،ضعبلا دنع
 لسرملا ثيدحلاو ‘مصخلا دنع هب املسم نوكي نأ يغبني ليلدلا نأل ضعبلا دنع ةجح

 الو هب لمعلا ىلع عمجملا نم سيل وهف ،قالطإب الوبقم سيلو قالطإب ادودرم سيل
 نيبت يتلا ةلثمألا ضعب دروأ فوسو ء‘هيلع ضارتعالا نسحي ال كلذل ،هدر ىلع

 . هب جاجتحالا نم هللا همحر هكلسم

 .نافكألا نم يزجي ام :لوألا لاثملا

 . ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فالخ يملاسلا ركذ

 عيمجل رتاس بوث دبعلاو رحلاو ،ىشنألاو ركذلل كلذ لقأ نأ روهمجلا بهذمف
 .ههجو الو هسأر رتسي ال هنإف مرحملا الإ ندبلا

 . نيفكتلا بجاولاو ًانفك ىمسي ال ةروعلا رتاس نأب روهمجلا جتحا

 ةأرملا هيف نفكت ام لقأو ،نابوث لجرلا هيف نفكي ام لقأ فالخلا لهأ ضعب لاقو

 . باوثأ ةسمخ

 ناك دحاو بوثب نمك ريمع نب بعصم نأ هتيجحو دحاو بوثب أزتجي :ليقو
 .هسأر ناب هامدق تيطغ نإو ،هامدق تدب هسأر هب يطغ اذإ

 ريخ» :ةلي هللا لوسر نع تماصلا نب ةدابع ثيدحب نيبوثلاب لاق نم جتحاو

 . (هةلخلا نفكلا

 نمك وهف صيمق امهعم ناك نإف هنودبو . صيمقلا قوف ءادرلاو رازالا : ةلحلاو

 . ةنسلا

 )١( مقر نفكلا يف ةالغملا ةيهارك باب ،زئانجلا باتك ،هظفلب دوواد وبأ هاور )٣١٥٦(.
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 باوثأ ةثالث يف ةلي هللا لوسر نمك :تلاق ةشئاع ثيدحب ةثالثلاب نولئاقلا جتحاو

 .")ةمامع الو صيمق اهيف سيلو فسرك نم ضيب ةينامي
 يبنلا نأ رباج ثيدح يف نفكلا يف صيمقلا تبث دق :هللا همحر يملاسلا لاق

 ةلح يف نمك يبنلا نأ يعخنلا ميهاربإ هاور امبو ،هصيمق هتوم دعب يبأ نب هللا دبع سبلأ

 قيرط نم نافيعض ميهاربإ ثيدحو رباج ثيدح نأب بيجأو :لاق . . .صيمقو ةينامي

 . . .لسرم يعخنلا ميهاربإ ثيدح نأو ،دنسلا

 .(")رضعبلا دنع ةجح لسرملا نأ باوجلاو

 © طورشب رخآلا ضعبلا دنعو ، قالطإب ضعبلا دنع ةجح لسرملا ناك امل اذكهو

 اهنوكب ةيجحلا هدييقتو ضعبلا دنع ةجح هنأل هب جاجتحالا ىلع ضارتعالا نسحي الف

 عضوم همالك ناكل دودرم وأ قالطإب ةجح هنأب لاق ول هنأل ةقد هيف ضعبلا دنع
 .ضارتعا

 . ةقدصلا كرشملا ءاطعإ ىف : ىناثلا لاثملا

 . ةقدصلا نم نيكرشملا ءاطعإ يف ملعلا لهأ فالخ هللا همحر يملاسلا ركذ

 © كرشمل ىطعت ال ةقدصلا نأ ةصاخب ةيضابإلاو ةماعب ءاهقفلا روهمج هيلع يذلاف

 . مالسإلا اهذافنإ طورش نمو

 رفزو ةيضابإلا ءاهقف ضعب هب لاق . مهنم ةمذلا لهأ ءاطعإ زاوج : يناثلا لوقلاو

 .ةيفنحلا نم

 . طقف سوجملل ىطعي :ثلاثلا لوقلاو

 ًالسرم ريبج نب ديعس نع يور امب نيكرشملا ىلع قدصتلا زاجأ نم جتحا
 هده تنيع رتل ة :ىلاعت هللا لزنأف ،'مكنيد لهأ ىلع الإ اوقدصت ال» ًاعوفرم

 ث ى ي .. ؟} 4+٤ج -ي ء م .. ة ء۔ ۔2 2 ے < ۔ 7
 ءاهتنا الإ توتفنت اكو مكيتنألق ريَح نم اوقفنت امو ءاسي ص ىدمب ةلأ َنكحتَو

 )١( مقر نفكملل ضيبلا بايثلا باب ثزئانجلا باتك ،هظفلب ةشئاع نع يراخبلا هاور )٦٤١٦٢(، ٢/ ٩٢.

 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ١٠٥ راصتخاب .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ومہ٫ے۔ح

 اوتدصت» :ةي لاقف .اه وثتفت ال معنأو مكتلي تو رتح تي اقفن امو وأ هج

 .ةاكزلا مكح لوانتي هقالطإب وهو 5(")«نايدألا لهأ ىلع

 ريغ يف اهدوجول ةاكزلا يف صنب تسيل ةقدصلا نأ باوجلاو» : هنلا همحر لاق

 جاجتحالا انملس نإ اذه ،لالدتسالا طقس لامتحالا عقو اذإو ؤ،ضرفلا
 ٍ (٢)«لسرملاب

 رظانملل سيلو هسفنل رظانلل اليلد حلصي هنأكو . درلا ثيح نم الو لوبقلا ثيح

 . ليسارملا ىف لدعلا وه اذهو همصخ

 سداسلا ثحبملا

 نيبملاو لمجملا يق

 هعوقو مكحو لمجملا فيرعت يق : لوألا بلطملا ©

 عاونأ دحأ هنأل مكحملا ثحبم يف نيبملا هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ
 .هعاونأ دحأ هنآل هباشتملا ثحبم ىف لمجملاو ،مكحملا

 ءرقلا ظفلك هيف كارتشال امإ ،اهانعم ىفتخا ام» :هنأب لمجملا فيرعت ىف لاقف

 . (.)ءاوتسالا ةيآك هيبشت روهظل وأ . رهطلاو ضيحلل

 حضتت مل ام» :: ًاعرشو . طالتخالا وهو ء لمجلا نم : ةغل هنأب ًاضيأ ه ةَرَعو

 . (©)«لعق وآ لوق نم هتلالد

 )١( :ةيآلا ةرقبلا ةروس ٢٧٢.
 )٢( مقر مالسإلا لهأ ريغل ةقدصلا يف اولاق ام باب ،هظفلب ريبج نب ديعس نع ةبيش يبأ نبا هاور )١٠٣٩٨(6

.٢/ ٤٠١١ 

 (٣) لامآلا جراعم نم راصتخاب / ٧٥٧ .

 )٤( سمشلا ةعلط ١/ ٣٦٦.

 )٥( عماوجلا عمج ىلع ينانبلا ةيشاح ١ / ٥٨ .
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 لمتحي ال ثيحب هانعم حضتا يذلا » :وهف مكحملا عاونأ دحأ وهو نيبملا امأ

 ىمسيو ًاحوجرم الامتحا هريغ لمتحي وأ ًاصن ىمسيو . ىنعمل ا كلذ ريغ ظفللا

 !ارهاظ )»

 : هعوقو مكح

 اذه ىبأ ًادحأ ملعأ ال :يفريصلا ركب وبأ لاق ،ةنسلاو باتكلا يف عقاو لامجإلا

 نإ :نيمرحلا مامإ لاقو .ةلي يبنلا هنيبو الإ لمجم قبي مل :ليقو . يرهاظلا دواد الإ

 . قاطي ال امب فيلكت لمجملاب فيلكتلا نأل هيف لامجإ ال هب فيلكتلا تبثي

 : لوصألا سمش يف هللا همحر يملاسلا لاق

 باتكلاو لوسرلا ةنس يف بابلااذه عوقو اوححصو

 هلوقو 5ا")هحاَكَتلأ ةَدَمُع ۔وديب ىآ مني زآإ» :ىلاعت هلوق كلذ ةلثمأ نمو

 هقح اوثاءو» :ىلاعت هلوق و .'"}همكتَع تب ام الي رتتنلا ميمب مكل تأ» :ىلاعت
 ىنثتسملا ماهبإلو جوزلاو يلولا نيب ىلوألا ةيآلا يف ريمضلا ددرتل _هوداحصَح و
 ةيآلا يف اهريغو ةاكزلا نيب قحلا ددرتلو 0 كلذ دعب نايبلا لبق ههْكتلَع لت ام اليل

 هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ثرمأ» :ةلت لوسرلا لوق كلذ نمو شةثلاثلا

 ردقلا لوهجم قحلا نإف ،ث)اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع دقف اهولاق اذإف

 .)رسنجلاو

 . لوصألا سمش يف لاق امك نايبلا سامتلا همكحو

 انالعإ همكح هيف يرجنف انايبلا سمتلن همكحو

 )١( عجرملا سفن ٢/ ٣٥٨.

 )٢( :ةيآلا "ةرقبلا ةروس ٢٣٧.

 )٣( :ةيآلا .ةدئاملا ةروس ١.

 )٤( :ةيآلا "ماعنألا ةروس ١٤١.

 .هيلع قفتم )٥(
 )٦( مكحلاو مولعلا عماج رظنا ٢٣٢/١ يلبنحلا بجر نبال .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 هانعم نيبي يذلا ليلدلا هل سمتلن نأ عراشلا باطخ يف درو ذإ لمجملا مكح يأ
 . هب هانرسفو لمجملا هيلع انلمح نايبلا اندجو اذإف © هنم دارملا رهظيو

 نايبلا فيرعت يق :ينانلا بلطملا ©

 يلجتلا زيح ىلإ لاكشإلا زيح نم ءيشلا جارخإ» :هنأب نايبلا يفريصلا فرع
 مل يذلا نايبلا جورخل عماج ريغ هنأب ()يديبزلا ىضترملا هضرتعاو .'حوضولاو
 . لامجإ همدقتي

 . معأل ١ ىنعملاب هفيرعت ال صخأل ١ ىنعملاب نايبلا فيرعت دارأ هنأب بيجأو

 لامآلا جراعم لالخ نم نايبلا هب لصحي اميق :ثلاثلا بلطملا ©

 : لوصألا سمش ىيف يملاسلا لاق

 لوقنملا بناج نم يجي دقو لوقعملاب نايبلا بجي دقو

 ("نكز عامجإبو لعفو لوق نم ةنسلاو باتكلاب نوكي
 () ل نيمك نأ : نمفأ :ىلاعت هلوقك لقعلاب لصحي نايبلا نأ كلذ ىنعم

 هللا مهمزلأ دقف 5 اهرشنت نحت مأ رةتوثلنت رشع ٭ َوثنث ات ميماح :ىلاعت هلوقكو

 .القع ك مهنكمي ال رومأب

 هأ هكيصؤيو» :ىلاعت هلوقكف يلقنلا نايبلا امأو

 رَك امم لم اكلعج لكي :ىلاعت هلوق يف ضورفملا

م
 بيصنلل نايب _)هءكيكزأ هن 

 ."ه ترونألاو نادلولا كر
 .آ

 )١( لوصولا جاهنم )١٣٠(.
 .فرعو ملع يأ (٢)

 )٣( :ةيآلا لحنلا ةروس ١٧ .

 )٤( :ناتيآلا ،ةعقاولا ةروس ٥٨ و٥٩.

 )٥( :ةيآلا ءاسنلا ةروس ١١ .

 )٦( :ةيآلا ءاسنلا ةروس ٣٢.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 مص م

 نأ ثرمأ» :يي هلوقل نايب '_هةرَكتلآ اناو ةزلَصلا اوماقأو اوئات نإ» :ىلاعت هلوقكو

 . ثيدحلا "هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ

 يقس اميفو رشعلا ءامسلا تقس اميف» :ةي لوسرلا لوقك ةنسلاب نايبلا نوكيو

 .(ثه "امح دوي هَقَح اوثاعو » :ىلاعت هللا لوقل نايب ")هرشعلا فصن حضنلاب

 . اضيأ ةيآلل نايب )ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيلا :لي هلوق كلذكو

 و> :ىلاعت هلوقل نايب (]همككسانم ينع اوذخ» :ي هلوق لعفلاب نايبلا لاثمو
 ينومتيأر امك اولص» :ةلي هلوقو . ()هآلييت إ عاطتسا نم تيلا خ ياَتلأ لع

 .ههةرتمصلا اوميقأو» :ىلاعت هلوقل نايب يلصأ

 عامجإلا اذه نإف ،ةاكزلا يعنام لاتق ىلع مهعامجإك :عامجإلاب نايبلا لاثمو

 نيبف ،ااهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع دقف اهولاق اذإف» :ةي يبنلا لوقل نيبم

 . “)ةاكزلاو ةالصلا نيب قرفي ال نأ اهقح نم نأ قيدصلا لوق ىلع مهعامجإ

 هيلإ ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخات :عبارلا بلطملا ©

 تقو ىلإ لمجملا دورو تقو نع نايبلا ريخأت زوجي» :هللا همحر يملاسلا لاق

 لمجملاب لمعلا انم بلط اذإف ،هب لمعلا انم بلطي يذلا تقولا وهو .هيلإ ةجاحلا

 )١( :ةيآلا "ةبوتلا ةروس ٥.

 .هيلع قفتم )٢(
 )٣( ن .,٩٢٦١٤١٠.ىقسي اميف رشعلا باب ،يراخبلا ٦٢/ ٥٤٠.

 )٤( :ةيآلا ،ماعنألا ةروس ١٤١.

 ةسمخ نود اميف سيل باب ،ملسم حيحص )١٣٧٨(، 5،٥٢٤/٢ قرولا ةاكز باب يراخبلا ححص )٥(
 ٦٦/٣. ..قسوأ

 وبأو ٤٧٩ )٦٩٧!١( )٣١٠( ملسمو )١٨٩٩( يمرادلا و ٢٧٨ و ٧٣٢و ٣٢٣٢ و ٨١٣و ٣/ ٢٠١ دمحأ )٦(

 . ٠٣١و ١١٦/٥ يقهيبلاو ٩/ ٢٧٠ يئاسنلاو )١٩٧٠( دوواد

 )٧( :ةيآلا نارمع لآ ةروس ٩٧.

 ناذألا باب ،نابح نبا حيحصو )١٠٧٩(، 0١٨١/٣ ...ةلبقلا يف داهتجالا باب ،ينطقرادلا ننس (٨)
 )١٦٥٨(. ٤/ ٥٤١.

 .اهدعب امو ١/ ٢٩٤ سمشلا ةعلط رظنا )٩(
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 عم هريخأت يف نأل ًاعطق هيلإ ةجاحلا دعب نايبلا ريخأت عنتمي ذئنيحف نايبلا ىلإ انجتحا
 ضعبو ةيمامإلاو يضترملا فيرشلا بهذم وهو ،قاطي ال امب ًافيلكت لمعلا بلط
 ردبلا هححصو بجاحلا نبا مهقفاوو يخركلا نسحلا يبأو ةيعفاشلاو ةيفنحلا

 . ؛يخامشلا

 هلوق انل ةجحلاو ،ةجاحلا تقو ىلإ ريخأتلا زاوج راتخملا لوقلاو :لاق

 . يخارتلل مثو ،"هئشتايب انع ك مغل : ىلاعت
 نع هولأسف هريغو ةاكزلا مهملعي نميلا ىلإ ًاذاعم ذفنأ ةلي هلا لوسر نإف اضيأو

 نايب نأ ملعف ،هلآساف هيلإ عجرأ ىتح هللا لوسر نم ائيش هيف تعمس ام :لاقف صقولا
 .")رخأت دق كلذ

 بابلا اذه يق لامآلا جراعم يق يملاسلا اهيلع عرق يتلا دعاوقلا يف :سماخلا بلطملا ©

 .نايبلاو لامجإلا دعاوقل ةيقيبطت عورفل يملاسلا ضرعت

 ةدعاقو ؛ِةلَي يبنلا توم لبق اهلك ةعيرشلا ماكحأل نايبلا لوصح ةدعاق :اهنم

 اذه يف ام مهأ يهو هيلإ ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت ةدعاقو ،باتكلل ةنسلا نايب

 . بابلا

 يف يملاسلا دنع داهتجالا ةلآ خوسر حضوت ىتلا ةلثمألا ضعب قوسأ فوسو
 قحب وه ةيهقفلا عورفلا ىلع اهليزنتو ةيلوصألا دعاوقلاب سرمتلا نإف ث طابنتسالا دعاوق

 لماعت يقيبطتلا بناجلا يف اهعم لماعت اذإ اميس ال دهتجملا مدق خسري ام رثكأ نم
 . ريبخلا

 .هتوم لبق ةلي يبنلا هنيب الإ لمجم نم ام : ىلوألا ةدعاقلا

 لمجم ركذو ] سأرلا نم حسمي ام رادقم يه ةيهقف ةلأسم يملاسلا مامإلا عرف

 . يخامشلل ٢٧٠ ص فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش رظنا )١(
 )٢( :ةيآلا ةمايقلا ةروس ١٩ .

 (٣) مقرب هدنسم يف دمحأ هجرخأ )٠ ٢٢٠١) سمشلا ةعلط رظناو ١ / ٣٨٨.
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 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 حسم بوجو ىلإ ةيضابإلا روهمجو كلام بهذف ٠ ةلأسملا هذه ىف ملعلا لهأ لاوقأ

 .سأرلا عيمج

 . سأرلا عبر ئزجي :ةفينح وبأ لاقو .سأرلا ضعب حسم ئزجي :ليقو

 حسمو ًاضوت يبنلا نأب ةيصانلا وهو سأرلا مدقم حسمب لاق نم جتحاو

 . ١) )هتصان

 ذخأو ،هتيصان رج مهمالك نمو ،اهاوس ام يفن مزلي الو ةئيه ىلع لاد هنأب زو
 . ردقتي ال كلذ نأ مولعمو ٠ هتيصانب

 امب دزو ،عبرلاب كلذ ردقو مدقتملا ةيصانلا حسم ثيدحب ةفينح وبأ جتحاو

 هحسم دنع الإ قدصي ال اذهف ،اليدنملاب تحسم» :لاق هنأ يعفاشلا ةجحو
 نم ءزجب نيديلا حسم هقدص يف يفكي اذهف ليدنملاب يدي تحسم :لاق ول امأ ،ةيلكلاب

 يفكي هميسو اوخسماو» :ىلاعت هلوق نأ ملعاف اذه تبث اذإف ،ليدنملا كلذ ءازجأ

 نإف ،ةيآلا يف ردقم ريغ ءزجلا كلذ مث ،سأرلا ءازجأ نم ءزجب ديلا حسم هب لمعلا يف

 مزليف ،ةيآلا هذهل رياغم ليلدب الإ رادقملا كلذ نييعت نكي مل نيعم رادقمب هريدقت انبجوأ
 يأ ىلع حسملا عاقيإ هيف ىفكي هنإ انلق نإو . لصألا فالخ وهو ةلمجم ةيآل ١ ةروريص

 لَمشَم ىلع ةيآلا لمح نأ مولعمو ةديفم ةنيبم ةيآلا تناك سأرلا ءازجأ نم ناك ءزج

 ريصمل ا ناكف ، ةلمجم هعم ةيآل ١ ىقبت لَمخَم ىلع اهلمح نم ىلوأ ةديفم هعم ةيآل ىقبت

 . ةرعش ولو حسملا هيلع قلطي ام لقأ هيف ضورفملا نأ رهظف ىلوأ هانلق ام ىلإ

 هنكل بجاولا طاقسإل رمعلا يف ةرم ولو ةي هلعفل كلذك ناك ول هنأب دزو
 وأ لعمب عراشلا هنيبي مل زئاج وأ بجاو عرشلا يف سيلو ًاعطق ةيصانلا نود ام حسمي

 ًاضيأو ،ليق اذك ىرخأ هباعيتساو ةرم سأرلا عبر حسم ًامئاد ةي هلعف يذلا لي ،ميلعتب

 )١( مقر نيفخلا ىلع حسملا باب ،ةراهطلا باتك ،ةبعش نب ةريغملا نع دوواد وبأ هاور ١٥٠ .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ،بجاو وهف هب الإ بجاولا نكمي ال امو ،اهيلع ةدايزلاب الإ ةرعش ىلع حسملا نكمي ال

 . ()ةبجاو ةدايزلاف

 : يلي ام هل حضتي سيفنلا صنلا اذه لمأت نم

 : ةيلوصأ دعاوق ةدع دورو ۔ أ

 . ةلدألا ضراوع نم ضراع وهف لصألا فالخ لامجإلا نأ :ىلوألا .

 .لي يبنلا ةافو دعب لمجم قبي ملف عراشلا هنيبو الإ لمجم نم ام :ةيناثلا

 .بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال ام : ةثلاثلا

 امك ةيفوتسم اهلك نيفلاخملا ةلدأ داريإ صنلا اذه نم ةطبنتسملا دئاوفلا نمو - ب

 نم ءزج وهو نيدهتجملا قالخأ نم وهو فاصنإلا نم اذهو ،اهباحصأ اهدروأ

 اذه يف ًالقتسم ًاثحبم هل درفن فوسو .يملاسلا هب ىلحتي يذلا سفنلا هقف

 . هتاحيجرتو هدودرو هتاشقانم ةوقو هلالدتساو هضرع نسح دئاوفلا هذه نمو ۔- ج

 . ىلاعت هللا ءاش نإ القتسم ًاثحبم كلذل درفن فوسو

 . نآرقلل ةنسلا نايب : ةيناثلا ةدعاقلا

 .ءوضولا ىلع ةيمستلا مكح ةدعاقلا هذه ىلع عورفلا نمو

 .ءوضولا ىلع ةيمستلا مكح يف ملعلا لهأ فالخ هللا همحر يملاسلا ركذ

 اهنإ :نورخآ لاقو .ةبجاو يه :قاحسإو ،دمحأ لاقو .ضرف اهنإ :موق لاقف

 . لضفلا لينل رماع خيشلا هححصو ©،“بذدن

 ."«هيلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال» :ةي هلوقب اهبوجوب نولئاقلا جتحا

 )١ (( لامآلا جراعم نم راصتخاب ١/ ٣٤١ و ٣٤٦٢.

 )٢() باب ©ةراهطلا باتك يف سابع نبا نع عيبرلا هاور )١٥( مقر هضرفو ءوضولا بادآ )٨٨( ١/ ٥٣.
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 يمل اسل ١ م ام ال ا تاد اهتج ١

 راجل ةالص ال» :ةي هلوقك بيغرتلا ليبس ىلع درو ثيدحلا نأب بيجأو
 . ) ؛دحسملا ىف الإ دحسملا

 لإ مكيتأي مكهوجو أوثيغاتإل :ىلاعت هلوق رهاظب بودنم هنأب نولئاقلا جتحاو

 .")هقفرملا
 تسيل ةيمستلا نأ ملعف ضورفلا عم ةيمستلا ركذي مل هللا نأ :لالدتسالا هجو

 .اهنودب ةراهطلا لوصحل ًاضرف

 مكحل انيبم ثعب نيك هنأب ةيآل اب جاجتحال ا نع بيجأو » : هللا همحر يملاسلا لاق

 . 7 هتوضو ىلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال» : هنأ انربخأ دقو ] نآرقلا

 . هيلإ ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت :ةثلاثلا ةدعاقلا

 . ةلأسملا هذه يف سانلا فالتخا هللا همحر يملاسلا ركذ

 هنإف ناضمر يف بنج وهو لسغلا ريخأت دمعت نم نأ ىلإ ةيضابإلا روهمج بهذف
 سواطو يعخنلاو يرصبلا نسحلاو ريبزلا نب ةورع نع يورملا وهو ،ارطفم حبصي
 . يعفاشلا يلوق دحأ وهو

 6 هيضقي مث هموص متي هنأ رمع نب هللا دبع نب ملاسو يرصبلا نسحلا نع يكحو

 . لفنلا نود ضرفلا يف ءاضقلا باجيإ يعخنلا ميهاربإ نع لقنو

 هموصو ؛هيلع ءاضق الو هموص متي هنأ ىلإ ةعبرألا بهاذملا نم روهمجلا بهذو

 يبأ ثيدحب مهقفاو نمو ةيضابإلا ءاهقف مهو لوألا بهذملا باحصأ جتحا

 دنع هيلع قفتم ثيدحلاو ،اًارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم» :لاق لي يبنلا نأ ةريره

 .يملاسلا لوقي امك نيفرطلا

 مقر هللا لوسر دجسم لضفو دجاسملا يف )٤٤( باب ةالصلا باتك يف سابع نبا نع عيبرلا هاور )١(

 )٢٥٦(. ١/ ١٠٨.

 )٢( :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٦.
 (٣) لامآلا جراعم نم راصتخاب ١ / ٣٧٦ .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 عامج نم ابنج حبصي ناك . يبنلا نأ ةملس مأو ةشئ ةشئاع ثيدحب روهمجلا جتحاو

 . ١( )ناضمر يف موصي من د مالتحا ريغ

 خسانلا ةريره ابأ غلبي ملو ةريره يبأ ثيدحل خسان ةشئاع ثيدح نإ : اولاقو

 . هب ايتفلا ىلع رمتساف

 رهاظ ريغف داشرإلا وأ بابحتسالا ىلع ةريره يبأ ثيدح لمح امأ :باوجلاو

 ًانايب يفكي ال هيتجوز دنع هلعفو ] ماعلاو صاخلا هفرعي رمأب .4 كلذ دارأ ول نيك هنأل

 .. ءاوس ىلع سانلا غلبي نأ رمأ دقو ةماعلل

 مأو ةشئاع ثيدح نأب نيثيدحلا نيب عمجلا لامتحال ملسم ريغف حيجرتلا امأو
 حبصأ ابنج حبصأ نم» :هلوقو . . .هريغل ماع ةريره يبأ ثيدحو ،هب صاخ ةملس

 سانلا نم هادع نم ىقبيف ،مومعلا اذهل صصخم هلعفو .هايإو انلمشي ماع مكح «ارطفم
 نوكي نأ حصي الف اضيأو ،لامتحالاب تبثي الف خسنلا امأو ،يلوقلا مكحلا اذه تحت
 © كسانملاو ةالصلاك ارهاظ ًارهاش لعفلا ناك ول نأ نكمي كلذ نأل هلوقل ًاخسان هلعف
 ىلع غيلبتلا فلك دق ةي هنأل ًاخسان نوكي نأ حصي الف ةبانجلا نم لسغلاك رتتسملا امأف
 ملعي ىتح هلثم لوقب هنبل ًاخوسنم لوقلا ناك ولف كلذ فلاخي رتتسملا لعفلاو ،ءاوس
 تقو نع نايبلا ريخأت حصي د الو . مهنيد يف نايب ريغ ىلع سانلا كرتي الو هيف مكحلا

 . '")آاعامجإ هيلإ ةجاحلا

 يل ىقبي نكل ،هرظن هيلإ ىدأ امب هبحاص رذعي ملعو هقف هيف مالك اذه :تلق
 !هل موص الف ًابنج حبصأ نم» :ةريره يبأ ثيدح نإ :لاقي نأ وهو هيلع طيسب قيلعت

 موصي مث مالتحا ريغ عامج نم ابنج حبصي ناك ةلي يبنلا نأ» ةملس مأو ةشئاع ثيدحو

 لاحب ىردأ ةشئاعف هجو نم رثكأب نيثيدحلا نيب حجري لاحلا هذه يفو ،ناضمر

 دقو ةريره يبأ نم هقفأ يهو ،هوحنو لسفخلا نأشب ىردأ يهو هجوز يهف ةلم هللا لوسر

 )١١٠٩(، ٢/ مقر بنج وهو رجفلا هيلع علط نم موص ةحص باب مايصلا باتك ،هظفلب ملسم هاور )١(
.٣٨٠ 

 )٢( لامآلا جراعم نم راصتخاب ٥/ ٢٤٠.
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 فصن اوذخ ( : هنيع يبنلا لاقو ةريره يبأ ىلع اريثك اهنع هللا ىضر ةشئاع تكردتسا

 ىأر امهالكف ةملس مأ ةياورب اهتياور تضعت دقو © ةشئاع ىلإ راشأو ) )«هذه نع مكنيد

 .كلذ ىف ةت ىبنلا

 ةبانجلا ىلع موصلا :لاقي نأ نكل حيجرتلا نم ىلوأ وه كش الف عمجلا امأ
 . لصألا فالخ ةيصوصخلا نأ :هباوجف ،ةمألل ماع لاستغالاو هللا لوسرب صاخ

 توبث خسنلا قرط نم نكل حيحص لامتحالاب تبثي ال خسنلا : هللا همحر هلوقو

 . يوق لامتحا وهف لامتحالا مايقب ملس نإو ،لوبقم قيرطب عمجلا رسعتو ضراعتلا

 يفكي ال هيتجوز دنع هلعفو ةمألا لكل لصحي امنإ نايبلا نأب :هللا همحر هلوقو
 . ةماعلل انايب

 .ةرثك دعت ال هجاوزأ نم نايبلا اهيف لصح ىتلا ةيهقفلا ماكحألا نأ :هباوجف

 ةصاخلا ماكحألا اميس ال ماكحألا نم ريثك يف ىوتفلل نهسفنأ نبّصن ةي هجاوزأو
 ةشئاع هقفو ،ةشئاع نع مهنيد رطش اوذخأي نأ نيملسملا بدن ةلي يبنلا نوكلو ءاسنلاب

 ماكحأ هلوسرو هنلا نع نيبي نأ ءايحلا نهعنمي ملو مهتماعو مهتصاخ ةباحصلا ىلإ لقن

 ثََ ةريره يبأ يفلح نم ىوري امو ،ةماعلا نع ًاروتسم الو ًاءوبخم سيل وهف ©نيدلا
 يبأ نم ملعأ ةلي يبنلا جاوزأ نكل ،هعمس دقو قداص وهف هللا لوسر نم هعمس هنأب

 . نيدلا ماكحأ نم خسني امبو مودي امب هريغو ةريره

 دق قيرف لك نأل ةيفالخلا ةيلمعلا ةيهقفلا رومألا يف كالهلا ىرن ال نحنف كلذل

 . هلثمب ضقَقنُي ال داهتجالاو ،هيدعت هل قحي ال يذلا هداهتجا هيلإ ىدأ يذلاب لاق

 ئربي يذلا هداهتجا ةقدو يملاسلا لوق ةهاجوب يميلست عم هقيلعت تببحأ ام اذه

 . ةنملاو دمحلا هللف أطخأ نإ ادحاو ًارجأو باصأ نإ نيرجأ هل نأو هتمذ هلثمب هللا

 نبا ثيداحأ جيرخت يف رجح نبا ظفاحلا لاقو ٨/ ٢٢٨. ء )١ ٢٥٦) حاكنلا باب © ينطقرادلا ننس )١(

 ريثألا نبال ةياهنلا يف الإ ثيدحلا بتك نم ءيش يف هتيأر الو ،ادانسإ هل فرعأ ال هئالمإ يف بجاحلا
 ١/ ٣٧٤. ءافخلا فشك رظنا .هجرخ نم ركذي ملو رمح ةدام ىف هركذ
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 عباسلا ثحبملا

 ةلدألا نيب عمجلا يق

 دهتجملا صئاصخ مهأ نم كلذ ىلع ةردقلاو ةضراعتملا ةلدألا نيب عمجلا نإ

 نيب عمجلل ةقئافلا ةيانعلا لوصألا ةمئأ ىلوأ دقو ،ةلَي هلا لوسر ثيداحأب لمعي يذلا

 نبال ثيدحلا فلتخم ليوأتك نأشلا اذه ىف ةلقتسم بتك تعضوو ةضراعتملا ةلدألا
 ةمئأ هيف لاقو يواحطلل راثآلا لكشم ليوأتو ٤ يعفاشلل ثيدحلا بيرغ حرشو ء ةبيتق

 نيداضتم نيحيحص نيثيدح فرعأ ال :ةميزخ نبا مامإلا لاق ،ةمهم ًالاوقأ نأشلا اذه

 . امهنيب هل فلؤأل يتتأيلف كلذ نم ءيش هدنع ناك نمف

 صن هل كرتي الو اضعب اهضعب قدصي هللا لوسر صوصن نإ» : ميقلا نبا لوقيو

 هننسو» :لاقف خسنلا ىلع عمجلا مدق داعملا داز يف نكل .")هل خسان رخآ صنب الإ

 ىلع اهنم لك لمعتسي لب اضعب اهضعب برضي الو اهعابتا بجي قح اهلك ةتباثلا
 .()هههجو

 يف لوحفلا داقن هيضتري يذلا لوبقلاب قيقحلا قحلاو» :هللا همحر يونكللا لوقيو
 مل ام ًاخوسنم مدقتملاو ًاخسان رخأتملا نوك بجوي ال خيراتلا ملع لاقي نأ بابلا اذه

 ال عمجلا قيرط دحاول رهظي مل نإف ،هب يهتني دح عمجلل سيلو ثامهنيب عمجلا رذعتي

 .(«رخآل هروهظ ناكمإل رذعتلا هنم مزلي

 ةعيرسلا ةراشإلا نم دب ال ةلدألا نيب عمجلا يف يملاسلا كلسم ىلإ لوخدلا لبقو

 ةيهقفلا عورفلا ىلع عاونألا هذه ليزنت مث نييلوصألا دنع ةلدألا نيب عمجلا هوجو ىلإ

 .لامآلا جراعم هباتك يف هللا همحر يملاسلا مامإلا دنع

 )١( رينملا بكوكلا حرش )٤٢٨( ىلوألا ةعبطلا .

 .ركفلا راد "ةيناثلا ةعبطلا ١/ ٣٦٠ نيعقوملا مالعأ )٢(

 )٣( داعملا داز ١٧٩/٤ ركفلا راد .

 ةبتكم رشن ٣٩١و ١٩٢ ص هللا همحر ةدغ وبأ حاتفلا دبع ليلجلا يذاتسأ قيقحتي ةلصافلا ةبوجألا )٤(
 ١٩٦٤. ةنس بلحب تاعوبطملا
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 ةضراعتملا ةلدألا نيب عمجلا هوجو :لولا بلطملا ©

 ىلع اهديزي مهضعبو ،هوجو ةتس نويلوصألا اهركذ يتلا عمجلا هوجوو اذه

 ةرات عمجلا نأل ةتس لخادتي ال يذلا ددعلاو ،ددعلا لق تلخادت اذإف لخادتت نكل ةتسلا

 ةراتو ،لاحلا فالتخاب ةراتو كدييقتلاب ةراتو ،عيونتلاب ةراتو “صيصختلاب نوكي
 .()مكحلا عيزوتب ةراتو مكحلا فالتخاب

 . صيصختلاب عمجلا :لوألا هجولا

 نأب امهنيب عمجيف اصاخ رخآلاو ًاماع نيضراعتملا نيليلدلا دحأ ناك اذإ كلذو
 رتكا عتآ ادح :ىلاعت هلوق كلذ لاثم صاخلا ءارو اميف هب لمعيو ماعلا صخي
 .("هزهونندجَو ثيح ةيكرلا اوثنفاق منلا

 اولتقت ال» :لاق هشويج ثعب اذإ ناك لي يبنلا نأ سابع نبا نع ةمركع نعو
 ايناف اخيش اولتقت ال» :لاق هنأ ةي يبنلا نع سنأ نعو .نابهرلا يأ ")عماوصلا لهأ
 . (.)«اولغت الو ةأرما الو اريغص الفط الو

 نيكرشملا يف ةماع نوكت نأب ةيآلا مومع صيصختب نيثيدحلاو ةيآلا نيب عمجف

 . لافطألاو ،ءاسنلاو ،نابهرلا اهمومع نم ىنثتسيو

 . عيونتلاب عمجلا :يناثلا هجولا

 اذهل اولتمو رخآلا عونلا فلاخي عون ىلع نيضراعتملا نم لك لمحي نأ وهو
 هنع يور دقف . (ث)«دهشتسي نأ لبق لجرلا دهشي نأ دوهشلا ريخ» :ةي يبنلا لوقب عونلا

 . "»ئدهشتسي نأ لبق لجرلا دهشي نأ دوهشلا رش» :لاق هنأ

 )١( ص هبر ىلإ ريقفلا دبعلل لوصألا يف اهرثأو هلامهإ نم ىلوأ مالكلا لامعإ» ةيلكلا ةدعاقلا ٤٥٧ .

 )٦( :ةيآلا ،ةبوتلا ةروس ٥.

 .لوبناتسا ريوصت ١/ ٣٠٠ هدنسم ىف دمحأ هاور )٣(

 )٤( لاسع نب ناوفص نع دمحأ هجرخأ ٤/ ٢٤٠.
 )٥( باب ،ةيضقألا باتك ينهجلا دلاخ نب ديز نع دوهشلا ريخ باب يف ملسم هجرخأ )٩( مقر )١٩(، ٣/

.٣٤٤ 

 )٦( ةباحصلا لئاضف يف قرط ةدع نم ملسم هاور )٤٤( باب )٥٢( مقر )٢١٤(، ٤/ ١٩٦٤.
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 لوألا ثيدحلا اولمح مهنأ اهنم ةددعتم هوجوب ضراعتلا اذه ءاملعلا عفد دقف

 هملعي الو رخآ دنع قح هلو لجرلا تومي ،دابعلا قوقح يف يهو ةداهشلا نم عون ىلع
 ىلع ةينبم دابعلا قوقح نأل رجؤيف ةداهشلا هنم بلطت نأ ريغ نم دهشيف مدقتيف دحأ

 رتسلا اهانبم يتلا هللا قوقح يف ةداهشلا ىلع رخآلا ثيدحلا لمحيو ،ةحاشملا

 .'_)كلام خيش ديعس نب ىيحيل هجولا اذهو ،ةحماسملاو

 .دييقتلاب عمجلا :ثلاثلا هجولا

 امك ،رخآلا فلاخي ديقب نيضراعتملا نيليلدلا نم ليلد لك ديقي عونلا اذه يفو

 نم قباسلا ملعي ملو ،ًاريقف طعت ال :هلوق عم ،اريقف طعأ :هتعاط بجت نم لاق ول
 اذه .لوستملا ريقفلاب يناثلاو ،©ففعتملا ريقفلاب ديقي لوألا نإف ©نيرمآلا نم قحاللا

 فلاخي ديقب امهنم دحاو لك ديف نيقلطم نيصاخ اناك اذإ امأ نيماع ناصنلا ناك اذإ

 . اضيأ رخآلا

 ملعي ملو ادمحم طعت ال : لاقو ادمحم طعأ : هتعاط بجت نم لاق ول امك

 . جاجوعالا لاحب ديقي يناثلاو ،ةماقتسالا لاحب ديقي لوألا نإف ،امهنم قباسلا

 نأ ةريره يبأ نع يور دقف ،ماجحلا بسك يف نيضراعتملا نيثيدحلاب هل اولتمو

 ةبيط وبأ همجح مجتحا هنأ يور ام عم ء (٢)؛ثيبخ ماجحلا بشك» : لاق هني يبنلا

 . (٣) هنع اوففخف هيل اوم ملكو هرجأ ٥ اطعأو

 ناك اذإ ام ةروص يف يهنلا دييقتب امهنيب اوعمج دقو ،ضراعت نيثيدحلا نيبف

 ص هبر ىلإ ريقفلا دبعلل لوصألا يف اهرثأو «هلامهإ نم ىلوأ مالكلا لامعإه ةيلكلا ةدعاقلا باتك رظنا )١(
 ٤٩.

 دمحأو ،توريب ةيملعلا ةبتكملا )٩٤(، ٣١١/٧ باب .عويبلا باتك يف ةريره يبأ نع يئاسنلا هجرخأ )٢(

 . ٥١٤و ٢٣٣و ٢/ ٢٩٩ هدنسم يف

 راصمألا رمأ ىرجأ نم بابو .)١٩٩٦( ٧٤١/٢ . .يف ةحامسلاو ةلوهسلا باب يراخبلا حيحص )٣(
 )٥٣٧١( ءادلا نم ةماححلا بابو .)٢١٥٧( ٧٩٦/٢ . .دهاعتو دبعلا ةبيرض بابو )٢٠٩٦( ٧٦٩/٢

 )٤١٢١(، ٣٩/٥. ةماجحلا ةرجأ لح باب ملسم حيحصو ٥
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 .مولعم لمع ىلع ةرجألا تناك اذإ اميف زاوجلا ديقيو ،مولعم ريغ لمع ىلع رجألا

 .()هالسلا لبس بحاص هركذ لوقلا اذهو

 عفتني نأو ةجاحلا لاح يف ةماجحلاب نذإلا ديقي نأ ملعأ هللاو يرظن يف ىلوألاو
 هلكأي نأ امأو ،قافنإلا هوجو نم كلذ هبشأ امو باودلا فلع وحن يف بسكلا اذهب

 . اهنع ءانغتسالا ةلاح ىف ةماجحلا نع ىهنلا ديقيو . ةهاركلا عم زاوجلا رهاظلاف

 يبأ نع يذمرتلا هاور ام اهلوأ ةحيحصو ةحيرص تاياور ليوأتلا اذه ديؤيو

 هلأسي لزي ملف ،اهنع هاهنف ماجحلا ةراجإ يف ةلي يبنلا نذاتسا هنأ هيبأ نع ةصيحم
 همحر يذمرتلا ىسيع وبأ لاق .اكقيقر همعطأو كحضان هفلعأ» :لاق ىتح هنذأتسيو

 هلثمو ©ا"ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو حيحص نسح ةصيحم ثيدح :هلل
 . (٨هجام نبا دنع

 . لاحلا فالتخاب عمجلا :عبارلا هجولا

 لاح ىلع رخآلا ليلدلاو ،لاح ىلع نيضراعتملا نيليلدلا دحأ لمحي نأ وهو

 ةلي هللا لوسر ىلإ انوكش» :لاق هليو ترألا نب بابخ نأ يور ام :هلاثم ،اهفالخ

 هللا لوسر نأ هثل ةريره يبأ نع يورو .اناوكش لزي مل يأ ،'ث"انكشي ملف ءاضمرلا
 .'ث)«منهج حيف نم رحلا ةدش نإف ةالصلاب اودربأف رحلا دتشا اذإ" :لاق ة

 ببسب ةالصلا ريخأت مدع يضتقي لوألا نأل ناضراعتم ناينعم ناصنلا يفف

 ةالصلا ريخأت وهو يناثلا ثيدحلا هيضتقي ام يفاني اذهو رحلا ةدش يهو ءاضمرلا

 . رحلا دادتشا دنع اهب داربإلاو

 )١( مالسلا لبس ٣/ ١١٠ ةثلاثلا ةعبطلا .

 (٢) يذمرتلا ننس ٣/ ٦ ثيدحلا مقر )١٢٧٧١(.

 )٣( هجام نبا ننس ٢/ ٧٣٢ ثيدحلا مقر )٢١٦٦(.

 مقر )٣٤( باب )٥( ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك ،ترالا نب بابخ نع ظفللا اذهب ملسم هاور )٤(
 )١٨٩(. ١/ ٤٣٣.

 )٥(( .رهظلا يف داربإلا باب ©يراخبلا حيحص .)٥١٠( ١٥٨/١ .اذإ رفاسملل ناذألا بابو . .)٦٠٣( ١/

 ٦ ةقولخم اهنأو رانلا ةفص بابو )٣٠٨٥( ١١٨٩/٣ داربإلا بابحتسا باب ،ملسم حيحصو )١٤٦٢٦(

.٢/ ١٠٧ 
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 لاح ىلع ةالصلاب داربإلاب نذإلا مدع لمحب نيثيدحلا نيذه نيب عمج دقو

 ام لاح ىلع اهب داربإلاب نذإلا لمحبو ،اديدش سيلو المتحم نوكي نأب رحلا لامتحا

 . لمتحم ريغ اديدش رحلا ناك اذإ

 . مكحلا فالتخاب عمجلا :سماخلا هجولا

 مكحلا ريغ نيصنلا دحأ هتبثأ يذلاو نيضراعتملا نيمكحلا دحأ لعجب نوكيو

 دجسملا راجل ةالص ال» :ةي هلوق :هلاثم .ضراعت ىقبي ال ذئنيحو ،رخآلا هافن يذلا

 .'")دجسملا ريغ يف ىلص نم ةالص رقأ ةلي هنأ تبث ام عم . (١)؛دجسملا يف الإ

 ،هل راج وه نمع دجسملا ريغ ىف ةالصلا ىفن لوألا ثيدحلا رهاظ نإف

 .ناضراعتم امهف دجسملا ريغ يف هتالص ةحص يناثلا ثيدحلا ىضتقمو

 ىنعمو ،ةليضفلا يفن وأ لامكلا يفن ىلع لوآلا لمحب نيثيدحلا نيب عمج دقو

 نأ هانعم ةليضفلا يفنو ،ةلماك تسيل اهنكلو ةحيحص ةالصلا نوكت نأ لامكلا يفن

 نمل ةحيحص نوكت ال ةالصلا نأ ةحصلا يفن ىنعمو ،ةلوضفم نكلو ةحيحص ةالصلا

 .("”)نيثيدحلا نيب ضراعتلا يفتني كلذبو ،هتيب يف ىلص

 .مكحلا عيزوت :سداسلا هجولا

 ىفتنا عضوملا كفنا اذإ هنأل عضوم نم رثكأ ىلع مكحلا عزوي نأ وهو

 نكلو اهوربدتست الو طئاغ وأ لوبب ةلبقلا اولبقتست ال» :ثيدحب هل اولثمو ضراعتلا
 تيأرف ةصفح يتخأ تيب تيقترا :لاق هنأ رمع نبا نع يور ام عم ، (ؤ)«اوبرغو اوقرش

 . ©ث)ةلبقلا ربدتسم وهو هتجاح يضقي هللا لوسر

 ىلع مكحلا عيزوتب عمجلاب ضراعتلا اذه عفد دقو ضراعت نيثيدحلا نيبف

 عمس نمل ةالص ال دماح وبأ لاقو :ينطقرادلا لاقو ،هظفلب هللا دبع نب رباج نع هدنسب ينطقرادلا هاور )١(
 . ةعابطلل نساحملا راد ٢١٩/١ ينطقرادلا ننس ،ةلع نم الإ هتأي مل مث ءادنلا

 .لوبناتسا ريوصت ،ةوعدلا راد ٤/ ١٦٠ يرماعلا دوسألا نب ديزي نع هدنسم يف دمحأ هاور )٢(
 )٢( ص لوصالا يف اهرثأو هلامهإ نم ىلوأ مالكلا لامعإ ةيلكلا ةدعاقلا رظنا ٤٦٨ .

 )٤( ةراهطلا باتك يف هظفلب بويأ يبأ نع هحيحص يف ملسم هاور ١/ ٢٢٤حديث )٥٩(۔
 )٥( ةراهطلا باتك ،رمع نبا نع هحيحص يف ملسم هاور ١/ ٢٢٥ مقر )٦٦٢(.
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 يمل اسلا م ام ال ا تاد اهتج ١

 ردجلا ءاروو لزانملا يف طئاغلاو لوبلاب ةلبقلا لابقتسا يف ةصخر لا لمحتف © نيعضوم

 .نارمعلا نود ةفوشكملا عضاوملاو ىراحصلا يف كلذ نم عنملا لمحيو ،راجشألاو

 نم رشع يداحلا بابلا ةمجرت يف لاق ثيح يراخبلا مامإلا عمجلا اذهب لاق نممو

 لاق هيو ا (١)ه وحن وأ رادج ءانبلا دنع الإ طئاغ وأ لوبب ةلبقلا لبقتسي ال براب . ةراهطلا

 مث ةلبقلا لبقتسم هتلحار خانأ هنأ رمع نبا نع هدنسب ىور دقف هللا همحر ("دوواد وبأ

 يهن امنإ ،ىلب :لاق ؟اذه نع ىهن دق سيلأ نمحرلا دبع ابأ اي :هل ليقف ‘لوبي سلج

 . سأب الف كرتسي ام ةلبقلا نيبو كنيب ناك اذإف ،ءاضفلا يف كلذ نع

 ٠. ضراعتلا لازف نيعضوم ىلع نيضراعتملا نيمكحلا عيزوتب ضراعتلا عفد دقف

 جراعملا باتك يق هنلا همحر يملاسلا تاداهتجا يف ةلدألا نيب عمجلا :يناثلا بلطملا ©

 .ةلدألا نيب عمجلا يف هللا همحر يملاسلا كلسم نيبت ةيهقف ًاعورف دروأ فوسو

 . ليدنملاب ءاضعألا حسم :لوألا لاثملا

 يرصبلا نسحلاو يعخنلا ميهاربإ لاقف ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فالخ يملاسلا ركذ

 لي يبنلا نع يور امل ليدنملاب ءاضعألا حسمب سأب ال :ةيكلاملاو ةفينح وبأو
 يور دقو .هلعفي هئف ديز نب رباج ناكو ،"هبوث فرطب هسأر حسم أضوت اذإ ناك هنأ
 .(ٌ)هئوضو راثآو هبوث فرطب ههجو حسمي هللا لوسر ىأر هنأ ذاعم نع

 سابع نبا ثيدح نم يراخبلا هاور ام مهليلدو ،ةيضابإلا ءاهقف ضعب ههركو
 لسغ مث اهلسغف هراسي ىلع غرفأف السغ ةي يبنلل ٌتببص» :تلاق ةنوميم انتئدح :لاق

 مث قشنتساو ،ضمضم مث اهلسغ مث بارتلاب اهحسمف ضرألا ىلع هديب لام مث هجرف

 )١( يراخبلا حيحص رظنا ١/, ٤٥.

 )٢( باب ،ةراهطلا باتك رظنا .دوواد وبأ هب درفت )٤( ١/ ٢٠ مقر ثيدح )١١(.
 ىف ءاج ام )٤٠( باب “فيعض هدانسإو بيرغ ثيدح :لاقو لبج نب ذاعم نع هظفلب ىذمرتلا هاور (٣)

 َ )٥٤(، ٧٥/١. مقر ءوضولا دعب ليدنملا
 مقر هضرفو ءوضولا بادآ يف )١٥( باب ،ةراهطلا باتك ‘بيرق ظفلب رباج نع ًالسرم عيبرلا هاور )٤(

 )٩٥( ١/ ٥٥.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 .اهب ضقني ملف ليدنملاب ىتأ مث هيمدق لسغو ىحنت مث هسأر ىلع ضافأو ههجو لسغ
 7 حسمي مل ينعي : هللا دبع وبأ لاق

 هلعف امنإ ةي هنأو ةيهاركلاب لوقلا ىلع ىتأتي عمجلاو» :هللا همحر يملاسلا لاق

 . (")«ابحتسم هنوكل ال زاوجلا نايبل

 يف هيلع مالكلا قبس دقو ا مكحلا فالتخاب عمج وه عمجلا نم عونلا اذهف

 . نييلوصألا دنع عمجلا هوجو

 .لسغلاو ءوضولا يف هنم لقأ ئزجي ال يذلا ءاملا رادقم :يناثلا لاثملا

 ©ءوضولا يف ءاملا نم ئزجي ام لقأ يف ملعلا لهأ لاوقأ هلا همحر يملاسلا ركذ
 ءالؤه لدتساو .لسغلا يف عاصو &،ءوضولا يف دملا ئزجي :ءاهقفلا نم ضعبلا لاقف

 يي يبنلا ناك» :ثيدحبو . «ءام نم غاص ةبانجلا نم لسغلا عئزجي» :ثيدحب

 .(‘ادملاب أضوتيو عاصلاب لستغي

 نم ئزجي ام لقأل رادقمب سيل عاصلا نأ ىلإ ةيضابإلا ءاهقف ضعب بهذو
 ةشئاع نع يور امب ءالؤه جتحاو . عاصلا نم لقأب ولو هب رمأ امب لمع دقف .& لسغلا

 يقبأ :لوقأو ايل يقبأ" :لوقي فصنو عاصب ةي هللا لوسرو انأ تلستغا» :تلاق اهنأ
 . .ىل

 دق كلذ نإ :لاقي نأب نيتياورلا نيب عمجلا نكميو» :هللا همحر يملاسلا لاق

 ةعقاو ال ناتعقاو امهف ،©فصنو نيعاصب ةرمو ؤ‘©فصنو عاصب لاستغالا ناك ةرمف ©عقو

 .ةدحاو

 اعزو اذإ ناضراعتملا نامكحلاف 6 مكحلا عيزوتب عمج وه عمجلا نم هجولا اذهو

 )١( باتك يراخبلا )٥( باب لسغلا ))٢( مقرب ةبانجلا يف قاشنتسالاو ةضمضملا )٢٥٩(، ٧٩/١.
 )٢( لامآلا جراعم نم راصتخاب ١/ ٤١٥ .

 باب ،اهننسو ةراهطلا باوبأ ،هدج نع هيبأ نع بلاط يبأ نب ليقع نب دمحم هللا دبع نع هجام نبا هاور )٣(
 )٢٧٠(. مقر ةبانجلا نم لسغلاو ءوضولل ءاملا رادقم يف ءاج ام )١(

 )٤( .ءاملا نم ئزجي ام باب دوواد يبأ ننس . .)٩٢( ١/  0٣٤دمحأ دنسمو )١٤٦٦٢١( ٣٠/ ١٥٥.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 اذإف ،رومأملاو لحملا داحتاب متي امنإ ضراعتلا نأل ضراعت امهنيب سيلف نيتعقاو ىلع

 . ذئنيح ضراعت الف نمزلاوأ رومأملا فلتخا

 . دكارلا ءاملا سيحتت ىف ءاملعلا فالتخا ىف : ثلاثلا لاثملا

 : بهاذم ىلع ةساجنلا هيف عقت دكارلا ءاملا يف ءاملعلا فالتخا يملاسلا ركذ

 الإ هف سجنلا عوقو هدسفي ال ريثكلا نإ : اولاقو ] هريثكو هليلق نيب قرف : لوألا

 مل نإو هيف سجنلا عوقوب سجنتي هنإف ليلقلا امأو ،هحير وأ همعط وأ ،هنول ريغي نأ

 . هباحصأ رثكأو يعفاشلاو ةيضابالا رثكأ اذه ىلعو ذ هفاصوأ نم ءيش ريغتي

 ام الإ هسجني الف ةراهطلا همكحو . ءاوس هريثكو ءاملا ليلق نأ ىلإ نورخآ بهذو

 ضراعت ىلإ اورظن ءالؤهو ،ةساجنلا هيف تعقو اذإ ليلقلا ءاملا هرك نم مهنمو
 ءاملا ةساجنب نيلئاقلا ةلدأ اولمحف ثامهنيب عمجلا اولواحو ،يتأيس ام بسح ىلع ةلدألا

 . )ههضراعي ام نيبو اهنيب اعمج طقف ةيهاركلا ىلع سجنلا هباصأ اذإ ليلقلا
 . ربتعم وهو مكحلا فالتخاب عمج اذهو

 . ضيحلا مايأ يف ةردكلاو ةرفصلا :عبارلا لاثملا

 . ةردكلاو ةرفصلا يف ملعلا لهأ فالتخا يملاسلا ركذ

 .اهريغ يف ال ضيحلا مايأ يف ضيح امه :موق لاقف

 . اهريغو ضيحلا مايأ يف ًاقلطم ضيح امه : نورخآ لاقو

 اهضيح مايأ يف ةرفصلا نأ هب ذخأن يذلا :نسحلا نب دمحمو يراوحلا وبأ لاقو

 . مد اهمدقتي نأ الإ ضيحب سيل

 . ضيح ضيحلا مايأ يف امه :ديعس وبأ لاقو

 )١( لامآلا جراعم نم راصتخاب ١/ ٤٩٠ .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 دعن ال انك :تلاق ةيراصنألا ةيطع مأ ثيدحب ضيحب اسيل امهنإ لاق نم لدتسا

 .")لي يبنلا نامز يف ًاضيح ةردكلاو ةرفصلا

 ال» :تلاق اهنأ ةشئاع ثيدحب ضيحلا نم ةرفصلاو ةردكلا نإ :لاق نم لدتساو

 . (ء اضيبل ا ةصقلا ىرت ىتح اهضيح نم ةأرمل ١ رهطت

 ثيدحب ذخأ نمو ،ضيحب اسيل ةردكلاو ةرفصلا لعج ةيطع مأ ثيدحب ذخأ نمف
 .ًاضيح ةردكلاو ةرفصلا لعج ةشئاع

 نإ :لاق . ةطع مأ ثيدحو ةشئاع ثيدح . نيثيدحلا نيب عمجلا ىأر نمو

 ثيدح وأ ئ ضيحلا مايأ ريغ يف ةيطع ما ثيدحو ء ضيحلا مايأ ىف ةشئاع ثيدح

 . (")هدلا عاطقنا دعب وه ةيطع مأ ثيدحو مدلا رثأ يف وه ةشئاع

 ‘ ةربتعم عمجلا يف ةقيرط وهو ء لاحلا فالتخاب عمج وه عمجلا نم هجولا اذهو

 . نييلوصأل ا دنع عمجلا هوجو ىلع مالكلا دنع اهيلإ ةراشإلا تقبس دقو

 . ضيحلا ةدم رثكأو لقأ : سماخلا لاثملا

 ديز نب رباج نع ركذف ضيحلا ةدم رثكأو لقأ يف ءاملعلا فالخ يملاسلا ركذ

 . مايأ ةرشع هرثكأو مايأ ةثالث ضيحلا ةدم لقأ نأ

 . ءاسنلا يرتعي ًارهطو ًاضيح رهش لك يف نأ واي يبنل ا نع يورو

 رهش لك يف نأ كل رهظ ةلدألا هذه نيب تعمج اذإف» :هللا همحر يملاسلا لاق

 ةأرملا هذه نأ كلذ عومجم نم لصحيف كمايأ ةرشع ضيحلا رثكأ نأو ًارهطو ًاضيح

 نيرشع ًارهاط نوكتو رشعلا قوف ضيح ال ذإ رباج ثيدحل مايأ ةرشع ًاضئاح نوكت
 . .7 ضيح رهش لك ىف هنأ ىلع ةلادلا ةلدألل ًاموي

 )١ (( مقر ضيحلا مايأ ريغ يف ةردكلاو ةرفصلا باب ضيحلا باتك ، بيرق ظفلب يراخبلا هاور )٢٢٦(. ١/

. ٩٧ 

 (٢) لامآلا جراعم ٦٢/ ٥٤ و٥٥.

 (٣) لامآلا جراعم نم راصتخاب ٢/ ٦٧ .
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ثيداحألل عمج هنكل ،ةضراعتم ةلدأ نيب اعمج سيل عمجلا اذه نأ ودبي نكل

 . ةعومجم اهنم مكحلا صالختساو عوضوملا اذه يف ةدراولا

 .هميعنو ربقلا باذع يف :سداسلا لاثملا

 ديز نب رباج مهنم انباحصأ رثكأو ةمألا رثكأ بهذ :هللا همحر يملاسلا لاق

 ضراعتل انباحصأ ضعب هركنأو . . .هتابثإ ىلإ بوبحم نب دمحمو رباج يبأ نب ىسومو
 .داحآلا مكح يف رتاوتملا راص ثيح نامزلا مداقتب مهدنع ةلدألا

 .)هلصأ نع لقتني ال رتاوتملا مكح نأ باوجلاو :لاق

 َتوَمَلا اهيف تروثودَي الو :ىلاعت هلوقب هركنأ نم جتحاو
77 

 .(')يشكوذلا

 :هلوق وهو رينملا نبا مالك لقن مث .ةنجلا لهأ يف ةيآلا هذه نأ :اهنع باجأو
 مهلك قلخلا عمتجيل ةايحلا دعب مهتوم مزل مهتايح تتبث اذإ هنأ ةيضقلا يف ام لكشاو»
 هللا لاق دقو توملا ددعت مزليف .()هرزيلا كلملا نمل :ىلاعت هلوق دنع توملا يف
 يدنع حضاولا باوجلاو :لاق 1 ًةَتَوَمَلا الإ تملأ اكبيف تروثوذي الإط : ىلاعت

 بقعي يذلا نوكيف توملا ملأ يأ :هَترَمْلا اييف تروثوذَي الز» :ىلاعت هلوق ىنعم نأ
 الب ريدقتلا مكح يف كلذ زوجيو ء ةتيلأ هملأ قاذي ال لوألا توملا دعب ةيورخألا ةايحلا

 دض هنوك رابتعاب ال هومهف ام ىلع ملؤملل الإ توملا مسا برعلا تعضو امو ،لاكشإ
 اتوم دضلا كلذ ىمسي ال ةلهم دعب ًادض ةيناثلا ةايحلا كلتل هللا قلخي اذه ىلعف ،ةايحلا
 .ةيوغللاو ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا نيب اعمج دض ةايحلل ناك نإو

 ديعسلل نالوقي امهنأ ثيداحألا ضعب يف نيكلملا لوق :هللا همحر يملاسلا لاق
 . (‘)؛ميلسلا ةمون من يقشللو سورعلا ةمون من»

 ا غ ٨ \'

 ٠

 )١( لامآلا جراعم نم راصتخاب ٤/ ٢٢٣.

 )٢( :ةيآلا ،ناخدلا ةروس ٥٦.

 )٣( :ةيآلا ،رفاغ ةروس ١٦.
 )٤( لامآلا جراعم ٤/ ٢٢٣.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 يف هقاذ امك توملا ملأ قوذي نأ ريغ نم ربقلا يف تومي هنأ يملاسلا دصقيو
 فاضملا فذح َنكل .فلكتم هليوأت ادب نإو رينملا نبا مالك ديؤي اذهو ،ايندلا ةايحلا

 تاولصو ق عموَص ترط : ىلاعت هلوق هنمو فذحلا زاجم نم وهو نآرقلا يف عقاو
 ره ے صم م
 عضاوم مدهت امنإو ةقيقح مدهت ال ةالصلاو . ١) )ه ايثك مت هلآ مس آ اف كح دي دجسمو

 .توملا ملأ يأ هتومل اببف كروثوذي اله : : را هلوق اذكهو ،ةالصلا
 فذحو .ةيرقلا لهأ يأ (")هئاَبف اتح ىلآ َةَيَرَملا لكشو :ىلاعت هلوق هنمو م

 .هيف فلكت ال غئاس فاضملا

 .لماوعلا ةاكز :عوضوملا اذه يف ريخألاو عباسلا لاثملا

 اوفلتخا مث : هللا همحر لاق ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فالخ هللا همحر يملاسلا ركذ

 ريغ يهو ةجاحلا دنع بوكرلل وأ لايعلا ةجاحل تويبلا يف ىنقت يتلا يهو ةفولعملا يف
 اهيف ةاكز ال :ليقو ،لماوعلا نم بوجولا ىلإ برقأ يهو ةاكز اهيف :ليقف ؤلماوعلا
 ام يف فالخلاو ةمئاسلا ةاكز ىلع وه امنإ عامجإلا نأ لصاحلاو .ةمئاسب تسيل اهنأل
 عضوم يف حجرو .ةاكزلا هيف ىرأ الف لمعتساو ىنتقا ام امأ :دمحم وبأ لاق ،اهادع

 اهريغو ةمئاسلا يف ةاكزلا بوجو رخآ

 نم سمخ يف» :ةلي هلوقب اهريغو لماوعلا يف ةاكزلا بوجوب نولئاقلا جتحاو
 ثيدحلا رهاظ نإف ،ا”)ةاش ةاش نيعبرأ يفو ةاش رقبلا نم سمخ يفو ةاش لبإلا

 ريغ نم ةقدصلل طقسملاف ،اهريغ نم ةمئاس صخي ملو عيمجلا يف ةاكزلا بوجو

 يف ةاكزلا بوجو يفني ال تاياورلا ضعب يف ةمئاسلا ركذو ،ليلد ىلإ جاتحم ةمئاسلا

 .)امهدحأ طاقسإ نم ىلوأ نيربخلا نيب عمجلا نأل اهريغ

 ةديبع يبأل نآرقلا زاجم .تايلصم اهزاجم :نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاقو ٤٠. :ةيآلا جحلا ةروس )١(
 .رصمب يجناخلا ةبتكم ،نيكزيس داؤف .د قيقحت ٢/ ٥٢

 )٢( :ةيآلا ڵؤفسوي ةروس ٨٢.

 )٣( ةمئاسلا ةاكز ىف باب دوواد يبأ ننس )١٥٧٠( ٥٧٣/١\} لبإلا ةقدص باب هجام نبا ننس )١٧٩٨(

 ٣١ منغلاو لبإلا ةاكز باب ،يذمرتلا ننس )٦٢١( ٣/ ١٧ دمحأ دنسم )٤٧٣٤( ١٠/ ٢٦٢.
 )٤( لامآلا جراعم ٥٢٦/٤ و ٤/ ٥٢٧.
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 ٤ , ىملاسلا دنع داهتجالا ىلع 4
: . 7 
 : , تحابم هترالتو ديهمت هيفو ه . :3 ؛حابم ةنالخ ت هين .و

 >> < تتكتاتتاتتاتتاكتاتتاتتتحتتاكتعتتكمت ٠ د

 ع ٣ ه + + :. هع اه اح ه :ه :ج ح ا اه اك ادهع ادك اده ادهل اكح ادح هك دح اد اه . ٨ و
 جر ن مسنم ع همرهمم رم عمعم ره مره رمرم عمرعمرر ممر مر ررهرهم رهم رمم ل ق

 ةيهقفلا دعاوقلا ىنعم يق ديهمت

 نفلا اذه عم يملاسلا ىطاعت فيكو اهتيمهأو

 ًاحالطصاو ةغل ةدعاقلا فيرحت :لوذلا بلطملا ©

 ذإو : ليزنتلا يفو ،اهساسأ :تيبلا دعاوقو .ساسألا ىه :ةغللا يف ةدعاقلا

 يف تلمعتسا مث ،ةيسحلا رومألا يف اذهو 5("»هلييتيو يبلا مم داوقلا تنإ عت
 .مولعلا دعاوقو ،©نيدلا دعاوق :مهلوق كلذ نمو ةيونعملا رومألا

 : نينثا نيهاجتا يف ءاملعلا اهفيرعت يف راس دقف ةيحالطصالا ةيحانلا نم امآ

 )١( رينملا حابصملا ٢/ ٥١٠ طيسولا مجعملاو ٢/ ٧٤٨ سورعلا جاتو ٩/ ٦٠.

 )٢( :ةيآلا "ةرقبلا ةروس ١٤٧.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 مهفي ةريثك تايئزج اهيلع قبطني ةيلك ةيضق ةدعاقلا نأ ىري :لوألا هاجتالا

 .اهنم اهماكحأ

 ("يرقملا مامإلاو يكبسلا نيدلا جات نم لك هاجتالا اذه يف راس دقو
 نوريثكو )فاشكلا يف يوناهتلاو حيولتلا يف ينازاتفتلاو هفيرعت يف يناجرجلاو
 .مهريغ

 مظعم ىلع قبطنت ةيبلغأ ةيضق ةيهقفلا ةدعاقلا نأ ىري هنإف : يناثلا هاجتالا امأو

 .اهعوضوم تايئزج

 حرش رهابلا قيقحتلا يف يجاتلا هللا ةبه دمحم نم لك هاجتالا اذه يف راسو

 . ')رئاظنلاو هابشألا حرش رئاصبلا نويع زمغ يف يومحلاو "رئاظنلاو هابشألا

 ًاريثك نأ وه ةيرثكأ وأ ةيبلغأ ةيهقفلا دعاوقلا رابتعا ىلإ ءاملعلا اعد يذلا ببسلاو

 اهربتعي نم امأو ،اهمكح اهيلع قبطني الف ةانثتسم روص اهنع جرخي دعاوقلا هذه نم
 اهنوكلو تايلكلا اهب مرخنت الف ،اهتايلكب لخت ال تاينثتسملا هذه نأ ىري هنإف ةيلك

 ىنعملا اذه يفو .اهنم ةانثتسملا ةدعاقلا ريغل نوكت ثيحب ىرخأ دعاوق تحت جردنت
 مكجل اهفنخت نوكي دق ةفلختملا تايئزجلاف ًاضيأو» :هللا همحر يبطاشلا مامإلا لوقي

 . '_الصأ هتحت ةلخاد نوكت الف يلكلا ىضتقم نع ةجراخ

 لخدي نأ امإ ءاهقفلا دنع اهنم جرخملا عرفلا نإ» :رهابلا قيقحتلا بحاص لوقيو

 . (“}هعرفلا كلذ ريغ ىلإ ةبسنلاب ةيلك يهف لك ىلعو ،ال وأ ىرخأ ةدعاق تحت

 )١( يكبسلل رئاظنلاو هابشألا ١١/١ ةيملعلا بتكلا راد ىلوأ ط .

 (٢) ةقرو يرقملا دعاوق ١/١ ص يسيرشنولل كلاسملا حاضيإ ققحم هلقن امك ١١٠ .

 )٣( ص ١٧١١ ةيملعلا بتكلا راد .

 .رصم ةعبط )٤( ٢٠/١

 )٥( نونفلا تاحالطصا فاشك ١١٧٦/٥ و١١٧٧١.

 )٦( يتصحلل دعاوقلا باتك قيقحت ةمدقم ٢٨/١ نالعشلا نمحرلا دبع .د ليمزلل .

 )٧( ٢٢/١ .ةرماعلا ةعابطلا راد

 )٨( تاقناوملا ٢/ ٥٢٣.

 )٩( ةقرو رهابلا قيقحتلا ٢٨أ.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 وأ اياضق ةيهقفلا دعاوقلا ربتعي يذلا لوألا هاجتالا وحن ليمن انلعجي ام اذهو

 اهتحت يقب امل ةبسنلاب ةيلك يهف ؤ ةقلطملا سيلو ةيبسنلا ةيلكلاب دوصقملاو ،ةيلك اماكحأ

 .اهنع جرخ امل ال عورف نم

 لاق ثيح هللا همحر اقرزلا ىفطصم ذاتسألا ةمالعلا فيرعت راتخن كلذ ىلع ءانبو

 ةيروتسد ةزجوم صوصن يف ةيلك ةيهقف لوصأ» :اهنأب ةيهقفلا دعاوقلا فيرعت يف
 . '؛اهعوضوم تحت لخدت يتلا ثداوحلا يف ةماع ةيعيرشت اماكحأ نمضتت

 ةغيصب تءاج ىتح اهولقصو اهيف اوفرصت ءاملعلا نآ «ةيروتسد» هلوقب دصقيو
 . !ةيروتسدلا صوصنلا هبشت ةينف

 ةيوحنلاو ةيلوصألا ةدعاقلاو ةيهقفلا ةدعاقلا نيب قرفلا :يناثلا بلطملا ©

 اهنع جرخت ال هنأ ىنعمب قلطملا ىنعملاب ةيلك دعاوق ةيوحنلاو ةيلوصألا دعاوقلا
 . ةتبلأ ةيئزج

 .بوجولا ديفي نئارقلا نع يراعلا رمألا : ةيلوصألا ةدعاقلا لاثم

 .اهتايئزج نم يئزج اهنع جرخي ال ةدعاق هذهف
 ال امهيف مكحلاف .بوصنم هب لوعفملاو عوفرم لعافلا :ةيوحنلا ةدعاقلا لاثمو

 اهمومع يف حدقي ال اهدارطا مدع نأ الإ ،ءانثتسالا اهيف رثكيف ةيهقفلا ةدعاقلا امأ

 يذلا يداعلا مومعلا ىلع دعاوقلا هذه مومع اورجأ ءاملعلا نأل كلذ نايب قبس امك

 يذلا يلقعلا مومعلا ىلع سيلو ‘تايئزجلا ضعب فلخت هرضي الو ،ءارقتسالا هقيرط

 . هتايئزج نم يئزج هنع فلختي ال

 طباضلاو ةدعاقلا نيب قرفلا :ثلاثلا بلطملا ©

 ةريثك باوبأ يف لخدت ةيهقفلا ةدعاقلاف ،طباضلا نم الاجم عسوأ ةيهقفلا ةدعاقلا

 .هقفلا باوبأ نم دحاو بابب صتخي طباضلا نكلو

 )١( ةرقف ماعلا يهقفلا لخدملا )٥٥٦(.
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 يمل اسل ١ م ام ال ا تاد اهتج ١

 صتخي ال ام اهنمو :لوقي ثيح يكبسلا نيدلا جات مامإلا هيلع صن ام اذهو

 يهف ةيصعم اهببس ةرافك لك» :انلوقك صتخي ام اهنمو !كشلاب لوزي ال نيقيلا : انلوقك

 ىمسي نأ ةهباشتم روص مظن هب دصقو دحاو بابب صتخا اميف بلاغلاو ،اروفلا ىلع

 . ')اطباض

 صتخت ال ةدعاقلاو» :هصن ام يلحملا لالجلا حرش ىلع هتيشاح يف ينانبلا لاقو

 . !طباضلا فالخب دحاو بابب

 ًاعورف عمجت ةدعاقلا نأ ةدعاقلاو طباضلا نيب قرفلا» :ههابشأ يف ميجن نبا لاقو

 . (٨)«دحاو باب نم اهعمجي طباضلاو ،ىتش باوبأ نم

 عمجي طباضلاو ىتش باوبأ نم ًاعورف عمجت ةدعاقلا نإ» : (")رطويسلا لاقو

 .ادحاو باب عورف

 ،ةدعاقلا ىلع طباضلا نوقلطي ءاملعلا نم اريثك نإف قيرفتلا اذه نم مغرلا ىلعو
 اذكو ،ههابشأ يف يكبسلا نباو ،هدعاوق يف يئالعلا لعف امك ، طباضلا ىلع ةدعاقلاو

 .)روثنملا يف يشكرزلاو دئاوفلاو دعاوقلا يف مامحللا نباو ،هدعاوق يف بجر نبا

 كلذ نأ تيأر يننأل ةيضابإلا دعاوقلا مجعم يف حالطصالا اذه ىلع تيشم دقو

 نم اهتجرختسا يتلا دعاوقلا هذه رثكأ نأ ىلع حالطصالا يف ةحاشم الو ،حالطصا
 ردانلاو ،ًادج ردانف دحاو بابب صتخي امو ‘دحاو بابب صتخت ال يضابإلا هقفلا بتك
 . هل مكح ال

 ةيهقفلا دعاوقلا صئاصخ :عبارلا بلطملا ©

 : زاجيإب اهمهأ ركذأ ةمهم تازيممو صئاصخ دعاوقلا هذهل

 وأ ،(ةمكحم ةداعلا) :وحن نيتملكب غاصت دقف ،اهتارابع يف زاجيإب زاتمت اهنإ ۔ ١

 . ١١/١ يكبسلل رئاظنلاو هابشألا )١(

 ١٦٦١. ص ميجن نبا هابشأ )٢(
 )٣( يطويسلا هابشأ ٧/١.

 )٤( يشكرزلل دعاوقلا يف روثنملا ١/ ١٧ .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 .(كشلاب لوزي ال نيقيلا )و (ريسيتلا بلجت ةقشملا) :وحن تاملك ثالثب

 اهراضحتساو ،اهظفح يتفملاو ،هيقفلا ىلع ُلُهْسي اهنإف زاجيإلا اذه ببسبو

 ىوتفلا جهانم هل حضتتو فرشيو هيقفلا ردق مظعي اهب ةطاحإلا ردقبو ،ءاش ىتم
 .)يفارقلا لوقي امك

 درتف ةهباشتملا ماكحأل ١ نيب قسنتو عورفلا هيقفلل طبضت اهنأ اهصئاصخ نمو

 .هقفلا يف رظنلا ملعلا ةبلط ىلع لهستو ‘لوصألا ىلإ عورفلا

 ماكحأ ةسارد يف لبسلا هل رسيتو ملعلا بلاط دنع ةيهقفلا ةَكَلَملا نوكت اهنإ
 .ةددجتملا عئاقولل لولحلا طابنتساو ،ةعيرشلا

 هحورب هقفلا ىلع عالط الا نيصصختملا ريغ عيرشتل ا لاجر ىلع لهست اهنإ

 قوقحلا ةاعارمو هنم ماكحألا دادمتسال نوعلا مهل مدقتو ؤ،هنومضمو

 . (٦تابجاولاو

 ةربتعم ةيلك دعاوق ىلع ينبم هداهتجا نأ يف دهتجملا سفن يف ةنينأمطلا رفوت اهنإ

 دعاوقلا هذه نأو .")دلقملا سفن يف ةنينأمطلا هذه لوصح كلذكو ،ةعيرشلا يف

 .هلامعأو ،هتدابع ىلع نئمطيف صوصنلا تارشعب تتبث دق ةربتعملا

 هداعبأب هقفلا ىلع فقي ىتح ملعلا بلاطو ،هكرادم ةعسوت ىلع هيقفلا دعاست

 .هرارسأو

 ىلع علطي هب ميظع نف رئاظنلاو هابشألا نف نإ» :ىنعملا اذه يف يطويسلا لوقي
 ردتقيو . هراضحتساو همهف يف ُدهتميو . هرارسأو . هذخآمو ئ هكرادمو © هقفلا قئاقح

 ١ ثداوحلاو ،ةروطسمب تسيل يتلا لئاسملا ماكحأ ةفرعمو ،جيرختلاو ،قاحلإلا ىلع

 . ()«نامزلا م ىلع يضقنت ال يتلا عئاقولاو

(١( 
(٢) 

(٣) 
(٤) 

 .ةفرعملا راد ١/ ٣ يفارقلل قورفلا

 ىفطصم دمحم .د هقفلاب فيرعتلا يف لخدملاو ٢٩٦/١ ينوباصلل يمالسإلا عيرشتلا ةساردل لخدملا
 . ةيبرعلا ةضهنلا راد يبلش

 ١/ ٣٧. قئاف ريسيتل روثنملا قيقحت ةمدقم رظنا

 . ٦ ص يطويسلل رئاظنلاو هابشألا
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 يملاسلا مامإلا دنع ةيهقفلا دعاوقلا :سماخلا بلطملا ©

 ةصاخ ًالوصف درفي مل يضابإلا بهذملا ءاهقف ةيقبك هللا همحر يملاسلا مامإلاو
 ةمتاخب ةلدألا ثحابم متخ دقف سمشلا ةعلط يف امأ ،لامآلا جراعم يف ةيهقفلا دعاوقلاب

 .هقفلا دعاوق يف ةمتاخ» :هلوقب اهل َنَوْنَع ةرصتخم

 همحر نسحأ دقو . ًادج ارصتخم ًاحرش اهحرشو سمخلا ةيلكلا دعاوقلا اهيف ركذ

 ةلوصح هلثم نيقيالإ هليزيالونف نيقيلاامأ

 دناعمالب عوفرم وضلاو دصاقملابرومألاامنإو

 ةمألا باذع نيدلا ىف سيل ذإ ةقشملاب ريسيتلا بلجيو

 ىلألا ةقفلا سسأ تركذ دقام ىلعفامكح ةداعلل نإو

 ©ةيهقفلا دعاوقلا نم ريثكب دهشتسي ناك هنإف ةشقانملاو لالدتسالا ءانثأ نكل

 نم كلذ ظحلن اننإو .ةيهقفلا عورفلا نم ريثك اهتحت جردني يتلا ةيوغللاو ،ةيلوصألاو
 . لئاسملا هعيرفت ءانثأ اهركذي يتلا لئاسملاو عورفلل هتاليلعت لالخ

 ءاج دقو كةنسلاو باتكلا نم ةلدألا ركذ عم ةريثك نطاوم يف اهب لدتسا دقو

 . نسحلاو ٠ ةعورلا ةياغ يف اهب هلالدتسا

 ىلع اهتبترو ،اهتجرختساو لامآلا جراعم هباتك يف دعاوقلا هذه تعبتت دقو
 باتكلا نم اهتلدأ تركذ مث © اهيناعم تنبو اهظافلأ تحرش مث ‘ مجعملا فورح

 ثحابم نم اهتحت جردني ام تثحبو ةلثمأو عورف نم يل هللا هرسي ام تركذ مث ٠ ةنسلاو

 . ةيضابإلا دعاوقلا مجعم فيعاضت يف اهتلعج دقو ،ةيهقف وأ ةيلوصأ

 اذه يف اهمهأ تركذ يملاسلا تاداهتجاب قلعت اهل ةساردلا هذه تناك املو
 ةجردنملا ةيوغللا وأ ةيلوصألا ثحابملا ضعب يف راصتخالا نم ءيش عم باتكلا

 )١( سمشلا ةعلط ٢٩٠/٢.

228 _ ٢٦٢٨ 

  



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 دعاوقلا مجعم يف هتركذ امب ءافتكا ةيضابإلا ةداسلا بتك يف َرَم ام اهنم تكرتو ،اهتحت

 .كايإو انالوتي ةللاو ،اهيلإ عجراف كانه اهتحرش دقف

 لوألا ثحبملا

 يهقفلا ديعقتلا ق

 ([اهلهأ ىلع يرست رادلا ماكحأ] ]١[

 ملو دجو اذإ تيملا نع همالك ضرعم يف يملاسلا مامإلا اهيلإ راشأ ةدعاقلا هذه

 ناك نإو .اهلهأ ةلماعمب لموع نيملسملا راد يف ناك نإف» :هللا همحر لاق وه ام ردي

 .""هاهلهأ ةلماعمب لموع طالتخا راد يف ناك نإو ،اهلهأ ةلماعمب لموع كرش راد يف

 اهيف تقبط مالسإ راد تناك نإف اهلهأ ىلع قبطت رادلا ماكحأ نأ :ةدعاقلا ىنعم
 ةطلتخم تناك نإو ‘برحلا راد ماكحأ تقبط برح راد تناك نإو مالسإلا راد ماكحأ

 .اهماكحأ اهيف تقبط

 : رادلا هذه ماكحأ ضعب

 راد يف ملسملا ناك اذإف اهلهأ ىلع يرست رادلا ماكحأ نأ ىلع ةدعاقلا تصن

 ةرجهلا ميرحتو ثرئاعشلا ةماقإ بوجو نم اهلهأ ىلع يرست رادلا ماكحأ نإف مالسإلا
 رثاكتل نوينيطسلفلا رجاه ولف مويلا نيطسلف لثم نيملسملا للقت ةرجهلا تناك اذإ اهنم
 راد نم محل انءاج اذإ اهنم ةريثك مالسإلا راد ماكحأو . مهراد ىلع مهوبلغو دوهيلا

 .هيلع ىلعي الو ولعي مالسإلا نألو رادلاب ارابتعا هتحابإ لصألاف مالسإلا

 ولعي مالسإلا نألو رادلا مكحل ًابيلغت ملسم هنأب مكح طيقل وأ ذوبنم دجو ولو

 . هيلع ىلعي الو

 )١( لامآلا جراعم ٤/ ٦٤.

 (٢) قباسلا عجرملا .
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 دجوي مل اذإ نيملسملا لام هنآ هيلع َّلُع مالسإلا راد يف زنك دجؤ اذإ اهنمو
 .اضيأ ةريثكف برحلا راد ماكحأ امأ . رافكلل هنأ ةرامأ هيلع

 .اهنم ةرجهلا بجتو اهيف ىنكسلا زوجت ال هنأ اهنم

 . ميركلا نآرقلاب اهيلإ رفاسي نأ ملسملل زوجي ال هنأ اهنمو
 نم بلطت يتلا ماكحألا نم كلذ ريغ ىلإ ٠ةمرتحم ريغ نييبرحلا لاومأ نأ اهنمو

 . تالوطملا

 لموعو هيلع يلصو نفكو لسغ مالسإلا رادب دجو اذإ تيملا :اهعورف نمو
 . هل لوانتم رادلا مكح نأل اهلهأ ةلماعمب لموع برحلا رادب دجؤ اذإو .اهلهأ ةلماعمب

 لموعو مهب قحلأ رثكأ اهيف ف مالسإلا لهأ ناك نإف طالتخا راد يف ناك نإو
 نيواستم اوناك نإو . مهتلماعم لموعو مهب قحلأ رثكأ رفكلا لهأ ناك نإو 86 مهتلماعم

 براشلاو ۔ رفاظألا ميلقتو نيلجرلاو ةهبجلا يف دوجسلا تامالعو مالسإلا تامالع رظن

 نإو هماكحأ يف نيملسملاب قحلأ تامالعلا كلتب ملسم هنأب ملع نإف {،هب لدتسي امو

 .(٨)ريكرشملا ماكحأب قحلأ كرشم هنأ ملع

 بلقلا ىلع بحسنت ال ظفللاب ةقلعتملا ماكحألا] ]٢[

 (٢)[نانجلا ىلع بحسنت ال ناسللاب ةقلعتملا ماكحألا وأ
 ةيمستلا نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 ركذب قلعتت ال ظفللاب ةقلعتملا ماكحألا نأ اهيناثو» :هللا همحر لاق .ءوضولا ىلع

 . (٨؛بللقلا

 :ةدعاقلا ىنعم

 © نآرقلا نم ةيناسللا راكذألا نم هركذ ناسنإلا عسي ال ام نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 ٤/ ٦١٥. لامآلا جراعم )١(

 .فرصتلا نم ليلق عم ٣٧٧/١ لامآلا جراعم )٢(

 . قباسلا عجرملا سفن (٣)
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 همكح بحسني ال ظفللاب قلعتي ام نأل هبلق يف كلذ هعسي كلذ وحنو ةلمسبلاو ركذلاو

 . هبلقب هركذ ام ىلع

 :ةدعاقلا عورف

 نإ نكل بنجلاو ضئاحلا ىلع ةمرحم نآرقلا ةوالت نأ ةدعاقلا هذه عورف نم

 .مهل كلذ زاج مهتنسلأب كلذب اوظفلتي نأ نود مهبولقب اوأرق

 لثم .بلقلاب دقعنت ال حيرصلا ظفللا اهيف دصقي يتلا ةيناسللا ماكحألا نأ :اهنمو

 تافرصتلا رئاسو ،قاتعلاو قالطلاو ،حاكنلاو ،فقولاو ةيصولاو ،ءارشلاو ،عيبلا
 .بلقلاب حصت ال ظفللا ىلإ اهيف رظني يتلا ةيلوقلا

 نأل انمؤم يقب ناميإلاب نئمطم هبلقو هاركإلا تحت هناسلب رفك نم نأ :اهنمو
 راكنإ عم ناسللا ىلع بحسني ال بلقلاب ًاقلعتم ناك امو .بلقلا وه ناميإلا لحم
 . بلقلا

 مهنم ةءاربلا عم نيمرجملا ةقسفلا وأ نيملاظلا هوجو يف مالكلا ةنالإ نأ :اهنمو

 ةشاشبلا هل رهظيف سانلا ضعب هيلع لخدي ةلت ىبنلا ناك دقو رضي ال اذه نإف هبلق يف

 ؟هللا لوسر اي اذه ام :ةشئاع ةديسلا لوقتف !تنأ ةريشعلا وخأ سئب» :لاق فرصنا اذإف

 .()ه«مهرش ءاقتا مهنعلتل انبولق نإو موق هوجو يف شيبنل انإ» :ةلي لوسرلا لوقيف

 بذك يه يتلا عدبلا لهأ ةيقت ال مالسإلا لهأ ةيقت يف حيحص لصآ اذهو

 ىلإ ايلع نوبسنيف ةيقتلا باب نم رمعو ركب يبأل يلع ةعناصم نأ نوعدي مهنإف ©قافنو
 ةزئاج نيملاظلا وأ رافكلا عم مالكلا ةنالإ تناك امنإو ،ءيرب امهنم وهو قافنلاو نبجلا

 بلقلا ىلع بحسني ال ناسللاب قلعتي امو .ةيناسل تسيلو ةيبلق رومأ ءالولاو بحلا نأل

 . ملعأ ىلاعت هللاو ناسللا ىلع بحسني ال بلقلاب قلعتي امو

 )٢٤٨٤٢(، ٦/ مقر دنسملا يف دمحأو )٤٠٢٨(. ٢٢١/٤ مقرب طسوالا مجعملا يف يناربطلا هاور 60

 ٦/ ١١٣. يذوحألا ةفحتو ١٣/ 0١٠٣ دوبعملا نوعو ، ١٠/ ٤٥٤ يرابلا حتف :رظناو 1١
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 ()[هنمث لكأ مرح ائيش هللا مرح اذإ] ]٣[

 نع ةريره يبأ نع دوواد وبأ هاور فيرش يوبن ثيدح صن ةدعاقلا هذه لصأ

 ريزنخلا مرحو اهنمثو ةتيملا مرحو ،اهنمثو رمخلا مرح هللا نإ» :لاق هنأ نيي يبنلا
 (٢)«هتم
 . و

 :ةدعاقلا عورف

 ملو هئانتقا نع ىهن ةلي يبنلا نأل ملعملا ريغ بلكلا نمث ميرحت :اهعورف نم

 . دشأ نكي مل ن ١ بلكل ١ ىنعم يف ريزنخل او هنمث لكأ ال و هعيب حصي ال و ال ام هربتعي

 اهنمث لكأ الو اهتعانص زوجي الو . مانصألاو بيلصلا عيب ميرحت :اهعورف نمو

 .عيبلا قيرط نع

 نعل ةلي يبنلا نأل ارمخ اهذختي نمل بنعلا وأ ةرمخلا عيب ميرحت :اهعورف نمو
 .اهنمث لكآو اهعئابو اهبراش

 واسم هنأ انملعف . ريزانخو ةدرق دوهيل ١ خسم هللا نأل مرحم هنأل درقلا عيب ميرحب

 . ًامارح هعيب نوكل هنمث لكأو رهلا عيب : اهنمو

 تعمس :لاق جيدخ نب عفار ثيدحل يغبلا رهمو نهاكلا ناولح :اهعورف نمو

 : ةياور يفو ، (")«ماجحلا بسكو بلكلا نمثو يغبلا رهم بسكلا رش» :لوقي ةي يبنلا

 . (‘)«ثيبخ ماجحلا بسكو ثيبخ يغبلا رهمو ثيبخ بلكلا نمث»

 كلذكو .زوجي ال هميرحت تبث ام لكو وهللا تالآو ناخدلا يف ةرجاتملا :اهنمو

 )١( لامآلا جراعم ٦٢/ ٢٥٣.

 )٢( مقر ةتيملاو رمخلا نمث باي عويبلا باتك ،هظفلب ةريره يبأ نع دوواد وبأ هاور ٣٤٨٥.
 )٣( }نهاكلا ناولحو بلكلا نمث ميرحت باب "ملسم حيحص )٤٠٩٤(} ٢١١/٥.

 بسك نع يهنلا يف باب ، يمرادلا ننس )١٣٢٢(٢١١/0٥، بلكلا نمث يف ءاج ام باب ،يذمرتلا ننس )٤(

 )١٦٢٢٧(. ٣٣/ ٤٠٩. دمحأ دنسم )٢٦٧٧(٨./ ٢٣٥. ماجحلا

232 _ ٢٢٣٢ 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 (')[هتفيظو نع جرخ همساو هعبط نع ءاملا جرخ اذإ] ]٤[

 ءوضولا نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 كلذ ىلع لدي امك هل رمتلا ةطلاخمب ريغتي مل ءام وهف ةلمجلابو» : هنلا همحر لاق ذيبنلاب

 ("«ءاملا مسا نع جرخ همساو هعبط نع جرخ اذإ ءاملا نإف اروهط ءامو» هلوق

 : ةدعاقلا ىنعم

 هذه نإف ةحئارلاو نوللاو معطلا نع هدرجت وهو ًاعبط ءاملل نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 ءامو ،درولا ءام لثم دويقلا نم ديقب ديق اذإف قلطم مسا هلو ءاملا ةعيبط ىلع ةئراط فاصوأ

 لخلا ءامو ذيبنلا ءام لثم هنع قلطملا ءاملا مسا ليزت يتلا تافاضإلا نم ةفاضإ وأ نارفعزلا

 .سجنلا ةلازإو ثدحلا عفر ءاملا ةفيظوو ،هتفيظو دقفي ءاملا نإف ركذ ام وحنو

 :ةدعاقلا عو رف

 ال هنأ ىلإ ءاهقفلا رثكأو ةيضابإلا روهمج هيلإ بهذ ام :ةدعاقلا هذه عورف نم
 ديعصلاب مميتلا ءاملا مدع نم ىلع بجي لب ءاملا مدع ول ىتح ذيبنلاب ءوضولا حصي

 .")ذيبنلا دجو نإو

 هب تناكو تمميت قلطملا ءاملا دجت ملو ضيحلا مد نم ةأرملا ترهط اذإ :اهنمو

 . ()ة رهطتم

 وحنو ،نارفعزلا ءام الو ،درولا ءامب حصت ال ثدحلا نم ةراهطلا نأ :اهنمو

 مل ىلاعت هللا نأل هب فرعي ام ىلإ فاضي ىتح قلطم ءام مسا هيلع عقي ال امم كلذ

 نأل ")ياروم ا آمس َنم انراو > :ىلاعت لاق قلطملا ءاملاب الإ رهطتن نأ انرمأي
 . هتفيظو نع جرخ همساو هعبط نع جرخ اذإ ءاملا

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٧٣٣.
 )٢( .عجرملا سفن

 )٣( لامآلا جراعم ١/ ٧٣٣.
 )٤( عرشلا نايب ٨/ ١٢.

"0 
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 ([ىظفللا نذإلاك ىفرعلا نذإلا] ]٥[
 بجي يتلا عضاوملا يف سداسلا عرفلا يف يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 زاج امنإو سرعلا تيبو متأملاو راجتلا توناح كلذكوا» : هللا همحر لاق ناذئتسالا اهيف

 . عضاوملا هذه يف لوخدلاب ىضرلاو نذالاب فراعتلل كلذ

 :ةدعاقلا عورف

 اهنأل راجتلا تيناوح ناذئتسا ريغ نم لوخدلا زاوج :ةدعاقلا هذه عورف نم

 . اهيلإ لوخدلا ىف ناذئتسالا بوجو يف فرع رجي ملو كلذل تدعأ

 فرعلا ىرج هذهف هئافطال قيرح وأ ] متأم وأ سرع هيف تيب ىلإ لوخدلا : اهنمو

 نم لخدت يتلا تويبلا نأ رثألا يفو» :هللا همحر يملاسلا لاق .نذإ ريغ نم هلوخد يف

 تيبو ةيصعم هيف يذلا تيبلاو ] مدهنا وأ ئ قرح وأ قرس اذإ تيبلا ناذئتسا ريغ

 ال هنآل ليللا يف سيلو راهنلا يف لوخدلا اذه دييقت نسحلا يبأ نع ركذ مث ،مكاحلا

 .(")"ةداع الو هيف فراعت

 . يظفللا نع يفرعلا نذإلا اهيف بونيو كلذل ةدعم اهنأل قدانفلا لوخد :اهنمو

 برشي نأ هل نإف برشلل دعأ ءام حدق دجوو هبحاص تيب لخد اذإ :كلذ نمو

 . يفرعلا نذإلا ىلع ادامتعا هيلع نامض ال رسكناو عقو ول ىتح هبحاص نذإ ريغب

 ،اهطاقتلاب ًافرع نذإلا نايرجل نذإ ريغ نم ةطقاسلا رامثلا طاقتلا :كلذ نمو
 بونيو هطاقتلاب فرعلا ىرج ثيح ءارقفلل نوداصحلا هكرتي يذلا لبنسلا طاقتلا كلذكو

 . يظفللا نع هيف يفرعلا نذالا

 . يفرعلا نذإلا ىلع ادامتعا سانلل تدعأ يتلا لبسلا نم برشلا :اهنمو

 (")[ةمزال ريغ بابسألا] ]٦[
 ميلقت نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 )١( لامآلا جراعم ٤٨٩/١ .

 )٢( لامآلا جراعم ٤٨٩/١ .

 )٣( لامآلا جراعم ٩٠٨/١.
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 .رقفلا هبصي مل ًاسيمخ نيعبرأ سيمخ لك هرفاظأ صق نم :لاقيو» :لاق رفاظألا
 دق لب ةمزال ريغ بابسألاو ىنغلل ببس ًاسيمخ نيعبرأ رفاظألا ميلقت نأ كلذ ىنعمو

 .'هتبني الو ثيغلا دجوي دقو تابنلل ببس ثيغلاك عقي ال دقو اهعم بّبَسملا عقي

 : لاقي نأ نسحألاو ةمهم ةدعاقلا نإف هتحص ىدمو لوقلا اذه نع رظنلا ضغبو

 يف رثؤت ال للعلاو للع بابسألا نأل ،اهيف هللا ريثأتب لب اهتاذب ةمزال ريغ بابسألاو
 . تارامأ للعلا نإ :اولاق كلذلو اهيف هللا ريثأتب لب اهتاذب لولعملا

 :ةدعاقلا عورف

 هتاذب مزال ريغ ببسلا اذه نكل ،ةيرذلاو باجنإلل ببس جاوزلا نأ : اهعورف نم

 الو ناسنإلا رجاتي دقو ،ةداع ىنغلل ببس ةراجتلاو .بجني الو ناسنإلا جوزتي دقف

 الو دودحلا لصحت دقف ،راجزنالل ببس دودحلا ةماقإو . رسخي لق لب ًالام حبري

 . ماتلا راجزنالا لصحي

 . عرزلا تبني الو لزني دقف ،“ثيفغلا :اهنمو

 . عبشلا لصحي الو ناسنإلا لكأي دقف ©عبشلل يداع ببس ماعطلا نأ :اهنمو

 .اهبابسأ ةرشابم دنع تاببسملا هذه هتنا قلخي نأ الإ

 ببسلا لصحي دقف رقفلا يفنت ةعقاولا ةروس ةءارق نأ رثألا يف ءاج :كلذ نمو

 (")[اهليصحت بجي ال ةاكزلا ىف بابسألا] []
 ببس باصنلا نإ» :لاقف نيدلا ةاكز يف هللا همحر يملاسلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 ال انيقي لصحي مل امف عنامل ءافولا رذعت نإو بابسألا ليصحت يف يعسلا بجي الو
 . (")«بجاولا عنمي

 ٩٠٨/١. لامآلا جراعم )١(
 )٦( لامآلا جراعم ٤١٦/٤ .

 )٢( .عجرملا سفن
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 :ةدعاقلا ىنعم

 اذإو مكحلا دجو ببسلا دجو اذإف طرش وأ ببسب قلعتي دق يعرشلا مكحلا نأ

 نم لايتحالا امأ . طورشملا مدعنا مدعنا اذإ طرشلا كلذكو ،مكحلا مدعنا ببسلا مدعنا

 ببسلا لصح ول هنأ امك هليصحت بجي ال اذهف طورشلاو بابسألا ليصحت لجأ

 . امهطاقسإل لاتحي الف طرشلاو

 :ةدعاقلا عورف

 لايتحالا يعاسلل سيلف رخآ ةمذ ىف ًانيَد راص لاملا اذهو لام ناسنإلل ناك اذإ
 هراظنإ بجي لب ،ةرسعلا دوجو عم نيدلا عفد ىلع نئادلا رابجإب ةاكزلا ببس ليصحتل

 . ةاكزلا نم عنام نيدلا نإ :لوقي نم لوق ىلع اذه .ةرسيم ىلإ

 لايتحا لوألا نأل ةاكزلا يف عمتجم نيب قرفي الو قرفتم نيب عمجي ال هنآ :اهنمو

 . حصي ال امهالكو ،هطاقسإل لايتحا يناثلاو ،ببسلا قيقحتل

 رداق ناك نإف ،درمتم لطامم ءىلم ىلع وأ سلفم ىلع لام هل ناك اذإ :اهنمو
 نإو .ادحاو الوق هرهش يف هلام ةلمج عم هيكزي نأ هيلعف ةمكاحم ريغ نم هذخأ ىلع
 اذإ هيكزي نأ هيلع :ليقف درمتم ءىلم ىلع هنوكل ةمكاحمب الإ هذخأ ىلع ردقي ال ناك

 اذإ همكاح هيكزي نأ هيلع سيل : ليقو .هنم فاصناإلاب هذخأ ىلع رداق هنأل هتمكاحم كرت

 هلوصح فقوت ام يكزي نأ هيلع سيلف كلذ همزلي مل اذإو مكاحي نأ همزلي ال ذإ كرت

 . ")ةاكزلا هيلع تبجو هلصح اذإف هليصحتل ىعسي نأ همزلي ال باصنلاك هيلع

 ام ءارشب مزلي ال ةاش نيعبرأ نم لقأ كلم نإف ةيشاملا ةاكز يف مكحلا كلذكو

 . ةاكزلا ببس هب ققحتي

 (")[رفك ةنسلاب فافختسالا] []

 زج مكح نع هثيدح ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 )١( لامآلا جراعم ٤١٦/٤ .

 )٢( لامآلا جراعم ٩٠١/١.
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 ئرب نيملسملل ةفلاخم وأ ةنسلاب ًافافختسا كلذ كرت اذإ معن» :هللا همحر لاق براشلا

 .')هاعامجإ رفك ةنسلاب فافختسالا نأل ذئنيح هنم

 : ةدعاقلا ىنعم

 نأل رفكي هنإف اهب أزهتسا وأ اهب ًافافختسا ةنسلا كرت نم نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 شو اًنكاَمَتإ وتيك رمتلا نيتو :ىلاعت لاق فافختسالا نم عون ءازهتسالا
 .")ه كيني ةتب مئرتك ةق اؤتنت ل ٭ ةورم رمك ۔ولوشرو ۔مينياةووقيأ لف مت
 :ةدعاقلا عورف

 ةالخملا ظفل اهيلع قلطأ وأ ةنسلاب ًافافختسا هتيحل قلح نم نأ :اهعورف نم

 . ءازهتسالاو فافختسالا ليبق نم هرفكو © رفك دقف ءازهتسا

 ةيعجرلا رهاظم نم رهظم وأ شةيلاب ةداع هنأب ةأرملا باجح فصو نم نأ :اهنمو

 ءازهتسالاو فافختسالا نم عون اذه نإف ،مويلا نييناملعلا ضعب لوقي امك ةيمالظلا وأ

 . رفك وهو نيدلا رئاعش نم ةريعشب

 رفاك وهف اوزهو ًافافختسا بنذلا ظفل ةمامعلا ةباؤذ ىلع قلطأ نم نأ :كلذ نمو

 .سقف اذه ىلعو اهمساب الهج اهلاق اذإ ام فالخب
 (")[ةمذلا ةءارب لصألا] ]٩[

 نع همالك ضرعم يف يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةيلكلا دعاوقلا نم ةدعاقلا هذه
 اهلاغتشاو ةمذلا ةءارب لصألا ثلاثلا هجولا» : هللا همحر لاق ءوضولا ىف ءاضعألا بيترت

 ىلع حجار وأ ةضراعملا نم ملاس ليلدب الإ تبثي الف ثداحلا امأ ضئارفلاب
 . (٤)«هضراعم

 . هسقن عجرملا 6(

 . ٦٦و ٦٥ :ناتيآلا ،ةيوتلا ةروس )٢(

 ١/ ٣٨٧. لامآلا جراعم ()
 .قباسلا عجرملا )٤(
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 :ةدعاقلا ىنعم

 الإ لغشت ال دابعلا قوقحو هللا قوقح نم ةئيرب دابعلا ممذ نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 . ليلدب

 :ةدعاقلا ليلد

 ءامد موق ىعدال نوعدي ام سانلا ىطعي ول» :ةأيَي لوسرلا لوق ةدعاقلا هذه ليلدو
 .)هركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا نكل مهلاومأو موق

 نم قحب اهلغش ىعدا نم ىلع ناك ةئيرب ممذلا تناك امل هنأ :ةلالدلا هجو

 . ةمذلا ةءارب لصألا نأل لصألا فالخ ىعدا هنأل ةنيبلا تابثإ قوقحلا

 :ةدعاقلا عورف

 نأل ةنيبلا راضحإ هيلعف نيدب رخآ ىلع ناسنإ ىعدا ول :ةدعاقلا هذه عورف نم

 . نيدلا اذه نم ةمذلا ةءارب لصالا

 ،كلذ ريغ وأ ةقرسلا وأ فذقلا دحك دودحلا نم ًادح رخآ ىلع ىعدا ول :اهنمو

 .دبعلا قوقحو هللا قوقح نم ةمذلا ةءارب لصألا نأل ةنيبلا راضحإ هيلع بجو

 تابثإ هيلع ناك ضئارفلا نم اضرف وأ تادابعلا نم ةدابع ناسنإ ىعدا ول :اهنمو
 . ضئارفلا نم ممذلا ةءارب لصألا نأل ،ليلدلا

 بجو ءاهنم جاوزلا ركنأف اهل ًاجوز هنوكل لجر ىلع ةقفن ةأرما تعدا ول :اهنمو

 ©قوقحلا نم قحل ًاتابثإ ةيجوزلا اهئاعدا يف نأل ،اهجوز هنأب ةنيبلا راضحإ اهيلع
 . ةيجوزلا توبث ىلع ةنيبلا تابثإ ىلإ تجاتحا كلذل هنم ةمذلا ةءارب لصألاو

 دعب هثري هنأ ىلع ةنيبلا تبثي نأ هيلعف كلجر نم اثاريم ناسنإ ىعدا ول :اهنمو

 اذه نم ةمذلا ةءارب لصأل ١ نأل ءالو وأ بيصعت وأ ضرف نم حيحص ببسب هتوم

 . حيحص ببسب ثراو هنأب ةنيبلا موقت ىتح قحلا

 رمع نب عفان ةياور نمو جيرج نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف ثيدحلا لصأو ٢٣٣/٩. يقهيبلا ننس )١(
 )٣٣(. ثيدح يلبنحلا بجر نبال مكحلاو مولعلا عماج رظنا . يحمجلا
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 .ةنيبلا رضحي نأ هيلعف افقو وأ ةيصو نالف لام يف هل نأب ناسنإ ىعدا ول :اهنمو

 .قحلا اذه نم ةمذلا ةءارب لصألا نأل

 ([خمكحلا سيلو مثإلا عفرت راذعألا] ]٠٠[
 ةساجن نع همالك ضرعم يف هللا همحر ىملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 سيلو جرحلا هنع عفري هرذع نأ كلذو رهظأ ههجوف هتساجنب لوقلا امأ و» :لاق فلقألا

 . (٢)«ةراهطلاب الإ لوزي ال ةساجنلا مكح نإف ةساجنلا مكح

 :ةدعاقلا هذه لصأ

 امو نايسنلاو اطخلا يتمأ نع عفر « : الع لوسرلا لوق ةدعاقلا هذه لصأو

 . !هيلع اوهركتسا

 أطخلا لوصحل ةلصاح تاذلاو تاذلا ىلع دراو انه ىفنلا نأ :ةلالدلا هجو

 نع هل ةنايص موصعملا مالك يف ءيش ريدقت بجيف . ةمألا نم هاركالاو © نايسنلاو

 مثإ ةفينح وبأ ردقف -داضلا حتفب- (ىضتقملا) همسا ردقملا ءيشلا اذهو ئ فلخلا

 .مكحلاو مثإلا يعفاشلا ردقو أطخلا

 ةلأسم يهو (ىضتقملا مومع) ةدعاق تحت نويلوصألا اهثحب ةدعاقلا هذهو

 وبأ لاقو ،همومعب اولاق لوصألا ءاملع نم اريثكو يعفاشلا نأ اهيف لوقلا ةوفصو ةيفالخ

 .معي ال هنأ ةدعاقلا نم رهظي يذلاو .معي ال هنإ ةفينح

 :ةدعاقلا عورف

 هيلع بجو اهتقو تاوف لعب اهركذت مث ةالص يسن نم نأ :ةدعاقلا هذه عورف نم

 امك ءاضقلا ةبجاو ةالص ىقبتف مكحلا سيلو مثإلا عفري رذع نايسنلا نأل اهؤاضق

 . ءادألا ةبجاو تناك

 . ءاضقلا هيلع بجي نكلو هيلع مثإ الف ىلصف ءوضولا يسن نم نأ :اهنمو

 )١() لامآلا جراعم ١/ ٨٥٠١.

 )٢() قباسلا عجرملا .
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 ةرورضلا لاح لاوز دعب هنامض هيلعف ةوقلاب هريغ لام ذخأف رطضا نم نأ :اهنمو
 . ريغلا لام ةمرح مكح ليزي الو مثإلا ليزي رذعلا نأل

 عفري أطخلا وهو رذعلا نإف أطخ ًاملسم لتق وأ هلتقف لفط ىلع مان نم نأ :اهنمو

 .انه ةيدلا وهو مكحلا سيلو مثإلا

 ]١١] '[لكلا ماقم موقي ال ضرفلا ضعب )

 هيفكي ال ءام دجو نمع همالك ضرعم يف يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاق هذه
 دنع ءوضولاو لاستغالا هب رومأملا نأ ىناثلا لوقلا بابرأل ةجحلاو» :هللا همحر لاق

 مميتلا ىلإ ريصملا انيلع بجو ءاضعألا ضعب لسغ الإ نكمي مل اذإف امهلعف ناكمإ
 .'"«لكلا ماقم موقي ال ضرفلا ضعب نأ كش ال ذإ لوألا ضرفلا لوصح مدعل

 :ةدعاقلا ىنعم

 ةمذلا ربت مل ام ببسل اهلك اهؤادأ نكمي مل اذإ ةدابعلا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 ىلإ وأ لدب اهل ناك نإ اهلدب ىلإ لاقتنالا فلكملا ىلعو ضعبلا نود ضعبلا ءادأب

 .لدب اهل نكي مل نإ اهتداعإ

 :ةدعاقلا ليلد

 اديمع اوُمَمَيَتَق آم اوذجت متم : ىلاعت هلوقب ةدعاقلا هذهل لدتسي نأ نكميو
 . مميتلا هيلع بجو هئوضول يفكي ال ءام دجو نم نأ :ةلالدلا هجو . ا

 :ةدعاقلا عورف

 دقف هئوضول هيفكي ال ءام دجو اذإ لجرلا نأ نم يملاسلا هركذ ام :اهعورف نم

 ءاضعألا ضعب لسغ نأل ،مميتلا هيلع بجي هنأب لوقلا ىلإ ةيضابإلا ةمئأ ضعب بهذ
 لمكي مث دوجوملا ردقلاب أضوتي هنأ ىلإ مهنم رخآلا ضعبلا بهذو .لكلا ماقم موقي ال

 . مميتلاب

 ١/ ٧٧٢. لامآلا جراعم )١(

 .قباسلا عجرملا سفن )٢(
 . ٤٣ :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس )٣(
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ىلإ لقتنا لسغلل هيفكي ام ءاملا نم هعم نكي ملو لجرلا بنجأ اذإ :اهنمو

 . مميتلا

 دوجوملا ءاملاب سجنلا تلازأ اهلسغل اهيفكي ءام دجت مل اذإ ضئاحلا نأ :اهنمو

 . لكلا ماقم موقي ال ضرفلا ضعب نأل بيطلا ديعصلاب اهريهطت تلمكأو اهعم

 متأو أضوت هؤوضو ضقتنا مث فاوطلا طاوشأ ضعب لجرلا فاط اذإ :اهنمو

 ال اهتاعكر ضعبف ةالصلا كلذ لثمو .لكلا نع ضرفلا ضعب ئزجي الو ؤ‘فاوطلا

 . لكلا ماقم موقي

 وأ ؤ،ضيح وأ ضرمل موصلا مامتإ نع زجع اذإ ناضمر راهن يف مئاصلا :اهنمو
 ضعب نأل ،ضيرملل ةرافكلاو عيطتسملل ءاضقلا وهو لدبلا ىلإ لاقتنالا بجو سافن

 .لكلا ماقم موقي ال ضرفلا
 ()[لئالدلا امهاوس اميفو رابخألا يف ةرهشلاو تاموصخلا يف ةنيبلا] []
 : تادرفملا حرش

 .دوهشلا ىلع ةنيبلا قلطتو .")ليلدلاو ةيوقلا ةجحلا يه :ةنيبلا

 . هتضافتسا يه ربخلا يف ةرهشلاو

 اذإ ةوخرلا ضرألا نأل ةوخرلا ضرألا وهو رابخلا نم قتشم وهف ربخلا امأو
 . رابغلا رابخلا ضرألا ريثت امك ةدئافلا ريثي ربخلاو ،رابغلا تراثأ رفاح وحنب تعرق

 .هتاذل بذكلاو قدصلا لمتحا ام :حالطصالا يفو

 : ةدعاقلا ىنعم

 يف ةنيبلا قرطلا هذه نم تابثإلل اقرط لعج ىلاعت هللا نأ وه ةدعاقلا هذه ىنعمو

 وأ ةينبلاب هتابثإ قيرط سيل اميف تامالعلاو لئالدلاو رابخألا يف ةرهشلاو ‘تاموصخلا
 . ةرهشلاب

 )١( لامآلا جراعم ٤/ ٢٦٧.

 )٢( ص يتكربلا تافيرعت ٢٢٦.
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 :ةلالدلا هجو .")هيدوي مه مجَتابَر تملَمَوو» :ىلاعت هلوق :ةدعاقلا لصأ
 لاوحأ ىلعو تاهجلا ىلع اهب نولدتسي ةيدابلا لهأل تامالع موجنلا لعج هللا نأ

 هقيرط سيل اميف لئالدلاو تامالعلا تربتعاف ‘كلذ ريغو حايرلاو رطملا نم سقطلا
 . ةنيبلا وأ روهشملا ربخلا

 :ةدعاقلا عورف

 عضو دقف ،ةراجحلا يهو تامالعلاب روبقلا ديدحت :ةدعاقلا هذه عورف نم

 فلخو فلسلا ىضم دقو ثاهب هملعي نوعظم نب نامثع ربق ىلع ةراجح ةي هللا لوسر

 ةحص ىلإ ليبسلا نيأو تامالعلا هذهب الإ روبقلا نوفرعي ال سانلاو فلخ مهدعب نم

 .")اذه يف ةنيبلا توبث وأ ةرهشلا

 : هللا همحر ىملاسلا لاق ©،تالالدلاو تامالعلاب تبثت اهنإف دجاسملا :اهنمو

 نم بارحملاو ةصوصخملا ةئيهلاب الإ تويبلا نع زاتمت ال اهنإف دجاسملا كلذ نمو
 ."ةمالعو ةلالد هنكلو ةرهش الو ةنيب سيل اذه نأ مولعملا نمو ةلبقلا ةهج

 تامالعلاب ًافورعم لاز الو كلذ ناك ،لجرلا ربق نم ةأرملا ربق زيمت :اهنمو
 ةنيب سيل اذهو .سأرلا يلي امم يأ ربقلا سأر دنع رجحلا وهو دهاشلا عضو ةقيرطو
 .ةمالع هنكلو ةرهش الو

 نم رفحت نيملسملا روبق نإف ىراصنلا روبق نم نيملسملا روبق زيمت :اهنمو

 روبق امأو ،ةلبقلا ىلإ ههجوب ًاهجتم نميألا هقش ىلع تيملا عجضيو برغلا ىلإ قرشلا
 تسيل ينعي ،قرشملا ىلإ مههوجوو بونجلا ىلإ لامشلا نم كلذ سكعبف ىراصنلا
 . ماشلا ىأ اندالب يف ةلبقلا هاجتا بسح ةلبقلا ىلإ

 (ا)[ًاصن تباثلاك ةداع تباثلا] ]١٣[

 نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةمهم ةدعاق هذه

 )١( :ةيآلا ،لحنلا ةروس ١٦.
 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ٢٦٧١.

 )٣( لامآلا جراعم ٤/ ٢٦٧.

 )٤( لامآلا جراعم ٤/ ٦١٢٧١.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ول ةفينح وبأ لاقو» :هللا همحر لاق .اهرمأ ريغب هتجوز نع رطفلا ةقدص جوزلا جارخإ

 اولاق ةداع هيف نوذأم هنأل ًاناسحتسا زاج امهرمأ ريغب هتجوز نعو ريبكلا هدلو نع ىدأ

 ةاكزلاك ةضحم ةدابع وه ام فالخب ةنؤملا ىنعم هيف اميف صنلاب تباثلاك ةداع تباثلاو

 .'ههب الإ ءالتبالاو ةعاطلا ىنعم ققحتي ال ذإ ،احيرص اهنذإب الإ اهنع طقسي ال هنإف

 :ةدعاقلا ىنعم

 نييعتلا نال ئ صنلاب تبث هنأكف ةداع وأ ًافرع تبث ام لك نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 .ًاطرش طورشملاك ًافرع فورعملا نألو صنلاب نييعتلاك فرعلاب

 :ةدعاقلا عورف

 اهتوبثك فرعلاب تبثتو فرعلاب ردقت اهنإف ةقلطملا ةجوزلا ةقفن ريدقت :اهعورف نم
 كينبو كيفكي ام هلام نم يذخ» :هلوقب فرعلا ىلإ ةقفنلا ةلي ىبنلا ةر دقو ،صنلاب
 . (٢"؛فورعملاب

 ةداعلا يف تبث امف فرعلا ىلإ راصيف تيبلا عاتم يف ناجوزلا فلتخا اذإ :اهنمو

 هيف مكحي هنأ ديصلا قدانبو ةدادحلاو ةراجنلاو لمعلا تالآك لجرلا تايصوصخ نم هنأ

 فوصلا لزغمو ةطايخلا ةنكمك ةأرملا تايصوصخ نم هنأ ةداعلا ىف تبث امو .لجرلل

 . صنلاب تباثلاك ةداعلاب تباثلا نأل ،ةأرملل اهنإف رواسألاو قلحلاك ةنيزلا ىف لخدي امو

 صني ملو ًالجعم هلك رهملا نولعجي مهنأ دالبلا نم دلب ةداع تناك اذإ :اهنمو
 تباثلاك فرعلاب تباثلا نأل ،هيلع فراعتملا ىلإ دقعلا فرصنا دقعلا بلص يف كلذ

 .الجعم وأ الجؤم هلك رهملا نوك ىلع اوفراعت اذإ لاحلا كلذكو صنلاب

 ]١٤[ قح عفري ال دبعلا قح] الرب[٨'

 عفر نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 )١( هسقن عجرملا .

 )٢( ،دنه ةيضق باب ملسم حيحص )٤٥٧٤(، ١٢٦٩/٥.
 )٣( لامآلا جراعم ٤/ ٤٧٧ و٤٨١ و٤٨٤.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 يبأ نب دامح مهنم موق لاقف نيدلاب ةاكزلا عفر يف اوفلتخا دقو» :لاق نيلاب ةاكزلا

 ضعب لوق وهو ،هدي يف ام لك يكزي لب نيدلاب عفرت ال :ةعيبرو ىليل يبأ نباو ناميلس
 يف لاقو .دابعلل قح اذهو هلل قح اذه ناقح ةاكزلاو نيدلا نأل كلذو انباحصأ
 .اًاضعب اهضعب طقسي ال قوقحلاو !:رخآ عضوم

 :ةدعاقلا عورف

 نيدلاو هلل قح اهنأل ةاكزلا عفري ال هنإ لوقي نم لوق ىلع نيلا :اهعورف نم
 عنام نيدلا نأ روهمجلا بهذم نكل . ةلت برلا قح عفري ال دابعلا قحو ءدابعلل قح

 ىلإ رذنملا نبا هبسنو ةيمالسإلا بهاذملا رثكأو ةيضابإلا رثكأ لوق وهو ةاكزلا نم
 نب قاحسإو لبنح نباو ‘دعس نب ثيللاو يروثلا نايفسو ءاطعو راسي نب ناميلس
 . مهريغو روث يبأو هيوهار

 بوجو هيلع سيلف هماعطو هبارش نع ديزي ال ءام هعم ناك نم نأ :اهعورف نمو
 برلا قح ىلع اظافح مميتلا هيلع بجي نكل برشلا يف دبعلا قح ىلع ًاظافح ءوضولا
 .اهتاقيم ىلع ةالصلا وهو

 نم كلمي سيل وأ ةلحارلا ىلع بوكرلا ىلع ىوقي ال اضيرم ناك نم نأ :اهنمو

 هنع بيني ضرملا ةلاح يف هنإف قيتعلا تيبلا ىلإ لوصولل هب غلبي ام ةلحارلاو دازلا
 نم هنكمي ام عيبي نأ هبلع نإف راقع وأ لوقنم لام هيدل ناك نأب رسيلا ةلاح يفو ًارداق

 . برلا قح عفري ال دبعلا قح نأل قيتعلا تيبلا ىلإ لوصولا

 امب امهلام يف فرصتي ًايلو امهل تبصن ةعيرشلا نإف يبصلا وأ ،ميتيلا :اهنمو

 اهنأل امهلام يف ةاكزلا تلعج كلذ لباقم يفو امهتحلصم ىلع ًاظافح ةحلصملا ققحي
 قحو دبعلا قح نيب ةعيرشلا تقفو دقف .برلا قح عفري ال دبعلا قحو ،‘برلا قح

 .العو الج برلا

 ىلإ بلطلا اهيف هجوتي ال يتلا ةيئافكلا تابجاولا نم برلا قح ناك اذإ نكل
 صخش ىلع داهجلا بجو اذإ :كلذ لاثم .دبعلا قح مدقي نأ نكميف هتاذب فلكم

 ىقح مدق دقف ح هيدلاو ةمدخل داهجلا ىلإ جورخلا كرتي هنإف نازجاع نادلاو هل ناكو
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 نإف برلا قوقح عم دبعلا قوقح تمحازت اذإ اذكهو .ةيافك ضرف داهجلا نآل دبعلا

 . ملعأ هللاو . برلا قح عفري ال دبعلا قح

 ]١٥[ نم ىلإ رظني الف ةجح هسفنب قحلا] أداه[)١(

 فيلكت نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 مهنإف لقانلا نقيت مدعل كلذ نم ءيش يف انيلع ةجح اوسيلو» :هنلا همحر لاق نجلا

 نإف لامعألا نم هلهج عسي ال اميف ةجح نونوكي معن . . .ةعونتم لاكشأب نولكشتي
 ناك نإو نيربعملا عيمج كلذ نم هلهج عسي ال اميف ةجحلا اولعج نيملسملا نم ةفئاط
 ءيش يف ابوتكم هدجو وأ مانملا يف هآر وأ ةميهب وأ ارئاط وأ ،اكرشم وأ ،ًاقساف ربعملا
 نم ىلإ نورظني الف ةجح هسفنب قحلا نأل قحلا ربعملا قفاو اذإ اهريغ وأ ةراجحلا نم
 . (٢ههادأ

 :ةدعاقلا ىنعم

 لهأ نم ناك نإ هادأ نمع رظنلا ضغب عابتال ١ بجاو قحلا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 اذه .ادبع مأ ارح اينغ وأ اريقف ةأرما وأ الجر هادأ نم ناك ءاوسو قسفلا وأ ةلادعلا

 اقفاوم وأ ساوحلا دحأب اكردم ناك وأ ،ناهرب هللا نم هيلع ًاقح هادأ يذلا ناك اذإ

 نإف قسافلا ةداهشك بذكلا َرَوَصَتُم ناكو ًارابخإ قحلا نع ربخأ ول امأ . ليلد نع عقاولل

 ةداهش ال لوبقم ريغ قسافلا ربخ ناك كلذل ،هتاذب اقح تسيلو قحلا نع رابخإ ةداهشلا

 . ةياور الو

 :ةدعاقلا عورف

 دهتجا امل هخ باطخلا نب رمع نأ ليلدب هلوبق بجو ةأرما نم قحلا جرخ اذإ

 نإ» :ةروهشملا هتلوق لاقو ةي يبنلا تانب رهم ردقب هلعجيل روهملا ضفخي نأ يف
 هللا رمع اي :تلاقف دجسملا ضرع ىف ةأرما هيلإ تماقف ،&ءاسنلل ةمركت سيل رهملا

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٨٤٣.

 )٢() .هسفن عجرملا
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 يمل اسلا م ام ال ا تاد اهتج ١

 اراظنق َنهنَدَحإ شَتَتاَءَوإ» :هللا لوقي :تلاق “كلذ فيك :لاقف ! انمرحت تنأو انيطعي

 رمع خضرو .""ةأرما تباصأو رمع أطخأ :رمع لاقف ،‘)هاتنحت ةنم اودعت ال
 . هلئاق ىلإ رظني الف ةجح هسفنب قحلاو قح هنأل ،هادأ نم ىلإ رظني ملو قحلل

 دبعل لاق ءاملعلا ضعب نأ امهريغو ىلازغلاو ىبطاشلا هاكح ام :كلذ نمو

 نيرهش مايص كيلع بجي :مئاص وهو ناضمر راهن يف عماج امل لخادلا نمحرلا

 هلام عاستا عم ةبقر قاتعإب كلملا رمأي مل ثيح ءاهقفلا ضعب هيلع ركنأ املف ،نيعباتتم
 . موصلا يف ةحلصملا تناكف .هتوهش ءاضق يف كلذ هيلع لهسل كلذب هترمأ ول :لاق

 املف ةبقرلا قاتعإ وهو صنلا تفلاخ اهنوكل ةاغلم ةحلصم كلذ اوربتعا ءاملعلا نأ الإ

 فرعي الو قحلاب لاجرلا فرعي :اولاق انه نمو .هاوتف تدر قحلا دهتجملا فلاخ

 .لاجرلاب قحلا

 هلئاق ناك ولو عبتي نأ قحأ قحلا نأل تدر هاوتف يف قحلا فلاخ نم نأ :اهنمو

 لجرلا ةاواسمب اوتفأ نيذلا نيلهاجلا نيتفملا ضعب ىوتف تدر كلذ لجأل ،ًقساف
 هللا لوقل ةفلاخم ىوتفلا هذه تناك امل ثامهنيب ةعماجلا ةوخألل ثاريملا يف ةأرملل

 ( .")هتيتأ ح لني ركذللو :ىلاعت

 ةمصعلا قحب ظفتحت نأ ةجوزلل نأ نم ةيفنحلا ضعب هيلإ بهذ ام :كلذ نمو
 ذخأ نمل قالطلا» :لي لوسرلا لوق وهو قحلا فلاخ هنوكل دودرم لوقلا اذه نإف
 _ ُ)؛قاسلاب

 لاوقألا وأ لامعألا نم هلهج عسي ال ًائيش قلخلا نم دحأ لاق اذإ :اهعورف نمو

 .ًاقح ناك اذإ هعابتا بجو

 )١( :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ٢٠.

 )٢( ىنطقرادلا للع ٢٣٩/٢.
 )٣( :ةيآلا "ءاسنلا ةروس ١١.

 علخلاو قالطلا باب © ينطقرادلا ننسو )٢٠٨١(‘ ١/ ٦٧٢. دبعلا قالط باب ،هجام نبا ننس )٤(

 )٤٠٣٨(. ٩/ ٣٠٨. .ءاليالاو
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 [ملاظلا ملظب طقسي ال قحلا] ]١٦[

 مكح نع همالك ضرعم ىيف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 اهئطو اذإ اهداسف مدعب لاق نم امأو» :لاق ، رهطتلا لبقو ضيحلا نم رهطلا دعب ةأطوملا

 ًاروجحم ناك ول هنأ امهدحأ : نيهجو نم هتجحف لستغت ملو ةالصلا تقو يضم لعب

 نم لستغت ال تدعق ول اهنأ هنايب .اهنم هقح طاقسإل ًابجوم كلذ ناك اهؤطو هيلع

 مزليف هلك نامزلا كلذ يف اهيتأي ال نأ رجحلاب لوقلا ىلع همزلل ليوطلا نامزلا ضيحلا
 .(هملاظلا ملظب طقسي ال قحلاو ،هقحل ًاطقسم اهملظ نوكي نأ هيلع

 : ةدعاقلا ىنعم

 بجي قحلا لب قوقحلا طاقسال ملظلاب عرذتي نأ حصي ال هنأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 . ملاظلا ملظب طقسي الو هؤادأ

 :ةدعاقلا عورف

 يدؤي نأ لطامملا ىلعو قحلا طقسي ال هملظ عمو ملظ ينغلا لطم : اهعورف نم

: 

 :قي يبنلا لوقل هقحتسي امب هيف ملكتي نأ قحلا بحاصلو .(")"عبتيلف ءيلم ىلع
 . (٨)«هتبوقعو هضرع لحي ملظ ينغلا لطم

 الإو تمعنو اهبف تركذت نإف اهظعوو اهجوز اهركذ تزشن اذإ ةأرملا نأ :اهنمو
 هلو {،ةملاظ تناكو ةقفنلا يف اهقح طقس هعطت مل نإف عجاضملا يف رجهلا دعب اهبرض

 .هقح طقسي ال هل اهملظو هريغو ءطولا نم قوقحلا ةفاك اهيلع

 رهملا يف اهقح نع هل لزانتتل اهبدعو اهبرضو هتجوز ملظ اذإ جوزلا نأ :اهنمو

 )١( هسفن عجرملا .

 )( .ةلاوحلا يف باب يراخبلا حيحص ..)٢٢٧٠(، ٢/  0٨٤٥ينغلا لطم ميرحت باب ،ملسم حيحصو ©
. ٠٨٥ ٤(. ٥/ ٣٤( 

 ىنغلا لطم باب ىئاسنلا ننس 0٣٧٤/٧ .(١٢٦٥٢)،نيدلا ىف سبحلا باب ،هجام نبا ننس (٣)

 ١٨٤٣١ مقر دمحأ دنسم )٤٧٠٧(١٤.0/ ٣٩٨
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 اهرهمل طقسمب سيل انه علخلاو ،علخلا بلطتو يضاقلا ىلإ اهرمأ عفرت نأ اهل نإف

 ملظب طقسي ال قح رهملاو ،جوزلا نم اهيلع عقاولا ملظلا ببسب علخلا بلطت اهنأل

 . ملاظلا

 ()[نهذلا ىلإ ةردابتملا يه ةيفرعلا ةقيقحلا] []
 ام رادقم نع هثيدح ءانثأ يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 ربلا ريغ ىلع قلطي ماعطلا نأب مكلوق امأ» :لاق فنص لك نم رطفلا ةقدص يف جرخي
 ©ربلا يف مهدنع ةيفرع ةقيقح هنإ لوقن امنإ هريغ ىلع هقالطإ عنمن ال اننأل ملسمف

 ماعط يف امك ةنيرقب نيب اهريغ ديرأ نإف قالطإلا دنع ةردابتملا يه ةيفرعلا ةقيقحلاو

 .("هنينثالا يفكي دحاولا

 :ةدعاقلا ىنعم

 وأ ةيعرشلا وأ ةيوغللا ةقيقحلاب دري دق يعرشلا باطخلا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو
 اذإ فالخلا امنإ ،“ ثالثلا قئاقحلا هذه نم هب دري اميف لمحي هنأ يف فالخ الو "ةيفرعلا

 هيف نحن امو .ةيوغللا مث ةيفرعلا مث ةيعرشلا ميدقت بجي اهدنعف قئاقحلا هذه تمحازت
 قالطإلا دنع مدقت ةيفرعلا نأ مرج الو ةيوغللا ةقيقحلا عم ةيفرعلا ةقيقحلا هيف تمحازت

 يف روهشم وه امب نوبطاختي امنإ سانلا نإف ،سانلا تاباطخ يف ةردابتملا اهنأل
 . مهفارعأو مهدئاوع

 :ةدعاقلا عورف

 اهبجوأ نمل لالدتسالا ضرعم ىيف هللا همحر يملاسلا هيلع صن ام :اهعورف نم

 يردخلا ديعس يبأ ثيدح اهنم رومأب نولوألا جتحاو :لاق حمقلا يف رطفلا ةقدص يأ
 ريعش نم ًاعاص وأ ،رمت نم ًاعاص وأ ،ماعط نم ًاعاص يبنلا نامز يف اهيطعن انك :لاق

 اذهب لالدتسالاو .نيدم لدعي اذه ْنِم ادم ىرأ لاق ءارمسلا تءاجو ةيواعم ءاج املف

 )١( لامآلا جراعم ٤/ ٦٥٥.

 )٦( لامآلا جراعم ٤/ ٦١٥٥.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 6هدعب هركذ ام نيبو ماعطلا نيب ةرياغملا يضتقي ثيدحلا اذه نأ امهدحأ :نيهجو نم

 ركذ كلذ ىلع لديو هل صاخ مسا هنأو ةطنحلا ماعطلاب دارملا نأ يباطخلا ىكح دقو

 دنع اهركذ ناكل كلذب اهدارأ هنأ الولف اهالعأ ةطنحلاو تاوقألا نم هريغو ريعشلا

 لاقو ةلصافلا (وأ) فرحب اهيلع فطع ثيح اميس الو تاوقألا نم اهريغك ليصفتلا

 ىلإ بهذا ليق اذإ ىتح قالطإلا دنع ةطنحلا يف لمعتست ماعطلا ةظفل تناك هريغو وه

 بلغ ام نأل هيلع ظفللا لزن فرعلا بلغ اذإو ،حمقلا قوس هنم مهف ماعطلا قوس

 . برقأ قالطإلا دنع هروضح ناك هيف ظفللا لامعتسا

 ىلع لمحلا نم همالك بجومب لوقن اننأب يباطخلا مالك نع باجي دق نكل
 هلوقل ًاضيأ محللا ىلع قلطي حمقلا ىلع افرع ماعطلا ظفل قلطي امك نكل ةيفرعلا ةقيقحلا
 هلكأي ام لك ىلع قلطيو "مهحئابذ يأ "همكَت لح تكلا اوثوث يلا ماتلَوه :ىلاعت
 نود عونب صصخم ريغ ماع وهو (")«ماعطلا ةرضحب ةالص ال» :ةلي هلوق هنمو سانلا
 .هيلإ باطخلا فرصنا فرعلا يف عاش امف لاح لك ىلعو .رخآ

 كمسلا هللا ىمس نإو ثنحي ال كمسلا لكأف محللا لكأي ال فلح :اهعورف نمو

 .ةين هل تناك اذإ الإ ةيوغللا ىلع ةيفرعلا ةقيقحلل ًاميدقت امحل

 ال مامحلا وأ ادجسم تلخدف قلاط يتناف اتيب تلخد نإ :هتجوزل لاق اذإ :اهنمو

 تيبلا سئب» :هلوق يف ًاتيب مامحلا لوسرلا ىمسو ًاتيب دجسملا هللا ىمس نإو قلطت
 . (")«مامحلا

 (ُ)[درف لك يف هتوبث بجوي ال عومجملا يف تباثلا مكحلا] []
 ةاكزلا عيزوت ىلع همالك ءانثأ يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 فنصل اهعفد نكمي ةاكزلا نأب لاق نمل لالدتسالا ضرعم يف لاق فانصألا عيمج ىلع

 ٥. :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس )١(

 ٥٦٠. مقرب ماعطلا ةرضحب ةالصلا ةيهارك باب ةشئاع نع ملسم هاور )٢(

 (٣) ينابلألل ليلغلا ءاورإ رظنا . ظفللا اذهب فيعض وهو ،هريغو دوواد وبا هاور ٨/ ٣٠٨.

 )٤( لامآلا جراعم ٤/ ٧٣٨.
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 رقملل تَكَدَصلأ امنإ :ىلاعت هلوق يف سابع نبا نعف راثآلا امأو» :هصن ام دحاو
 هنأ وهف سايقلا امأو . . .رمع نع هلثمو كأزجأ هتعضو فنص يأ يف "هنيكسملا
 ,هكح هلي دكأت ء نت مّسَميَع امنأ اوملعاو :ىلاعت هلوق يف ةمينغلا سمخ ركذ ىلاعت

 هنيعب منغي ءيش لك نإ دحأ لقي مل مث سمخلا فئاوطلا ءالؤهل لعجف همو
 ءالؤهل ةمينغلا عومجم تابثإ دارملا نأ ىلع اوقفتا لب فئاوطلا هذه ىلع هتقرفت بجي

 كلذكف ،الف ءالؤه لك ىلع ًاعزوم ةمينغلا ءازجأ نم ءزج لك نوكي نأ امأف .فانصألا
 نإ :لاقي نأ امإف شةينامثلا فانصألا هذه عومجمل نوكت تاقدصلا عومجم انه اه

 ،ةتبلأ هيلع لدي ال ظفللاف ةينامثلا فانصألا هذه ىلع اهعيزوت بجي اهنيعب ديز ةقدص

 ءازجأ نم ءزج لك يف هتوبث بجوي ال عومجم يف تباثلا مكحلا نأ وهف لالدتسالا امأو

 . ("«عومجملا كلذ

 :ةدعاقلا ىنعم

 درف لكل تباث هنأ ىلع لدي الف عومجملل تبث اذإ مكحلا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 اذه نإف ،مؤل وأ مرك اهيف ةينالفلا ةلئاعلا نإ ليق اذإ :كلذ لاثم .ةعامجلا دارفأ نم
 يف احيحص مكحلا نوكيو دارفألا ضعب هنع ذشي دقف عومجملا ىلع قدص نإو مكحلا
 . عومجملا كلذ دارفأ نم درف لك يف سيلو عيمجلا

 :ةدعاقلا عورف

 ولف نيكاسملاو ءارقفلل ةقدصلا بجوأ ىلاعت هللا نأ :ةدعاقلا هذه عورف نم

 نم درف لك ةقدصلا نم ذخأي نأ طرتشي الو لاثتمالا لصح دقف دحاو فنص اهذخأ

 . نيكاسملاو ءارقفلا دارفأ

 ثيح نم مهعيمج يف دهعلا ضقتنا دهعلا ةمذلا لهأ ضقن اذإ :اهعورف نمو
 نينمآ اودوعي ملف هوضقن عومجملا نكل هدرفمب دهعلا درف لك ضقني مل ولو عومجملا
 . عومجملل تبثي انه مكحلا نأل دهعلا كلذ مكحب مهئامدو مهلاومأ ىلع

 ٦١٠. :ةيآلا .ةبوتلا ةروس )١(

 ٤١. :ةيآلا ،لافنألا ةروس )٢(

 )( لامآلا جراعم ٤/ ٧٣٧ و٨٣٨.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 عراشلا نايب ىلع فوقوم ةساجنلا مكح] []

 ()[هريظنب قحلأ نايب هيف دري مل امو

 ثاورأ نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 ةساجنلا مكح نإ لاقي نأ هنع ديحم ال يذلا باوصلاف» :هللا همحر لاق باودلا

 نم هيف تبثي مل امو سجن وهف هتساجنب مكح امف عراشلا نايب ىلع فوقوم ةراهطلاو
 هل سيل امو ‘ىنعملا يف ههباشو ةلعلا يف هاواس يذلا هريظنب قحلأ مكح عرشلا لبق

 . ")«هب ىلوأ ةراهطلاف ريظن

 . ةريثك اهروصو حوضولا لك حضاو اهانعمو ةدرطمو ةميظع ةدعاق هذه

 ةراتو هللا باتك نم صنلاب لصحي ةرات عراشلا نايب نإ :لوقن اهحاضيإ يف ةدايزو

 ،سايقلاب نايبلا وهو نيلصألا نيذه ىلإ درلاب لصحي ةراتو هللا لوسر ةنس نم صنلاب

 ةمرح وأ الح ءيش مكح يف سايق حصي ملو ةنسلا نم الو باتكلا نم صن دري مل اذإف

 . ةحابإلا ىلإ برقأ ءىشلا اذه نوكيف

 :ةدعاقلا عورف

 © ريزانخلاو بالكلاو ى عابسلا نم هتساجن ىلع عراشلا صن ام لك :اهعورف نم

 . بلاخملا تاوذو © كلذ وحنو همحل لكؤي ال امم سارواألاو لاوبألاو ‘ ءامدلاو

 رقبلاو لبإلا نم 8ماعنألا ةلمجك هلح ىلع عراشلا صن امم :اهعورف نمو

 . ةراهطلا اهمكح هذهو ‘بلخم يذب تسيل امم اهفالتخا ىلع رويطلاو زعملاو منغلاو

 تاوذب قحلي ليفلاو ©لبإلاب قحلت ةفارزلا هريظنب قحلي امم :اهعورف نمو
 وهف سجنلاب قحلأ امف ،اعم سايقلاو صنلاب همكح تبثي نأ نم عنام الو ،باينألا

 . رهاط وهف رهاطلاب قحلأ امو سجن

 ناتألا نم دلوتم لغنلا نأل رامحلا وهو ههبشب قحلي امهنم لك لغنلاو لغبلاو

 ٢/ ٢٩٠. لامآلا جراعم )١(

 .هسفن عجرملا (٢)
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 هوبأو ناتأ همأ لغنلاو سرف همأو رامح هوبأ لغبلا نأ الإ ،لغبلا كلذكو ‘ناصحلاو

 اهتالضف ةساجن تبث مئاهبلا هذه محل ميرحت تبث اذإو .امهيف سكعلا ليقو ‘ناصح

 .اههابشأ ىلع اسايق

 ([هعبصأك يبصلا رَكَد] ]٢٠[

 مامإلا اهيلع صن دقو ثةيضابإلا هقف اهب زيمت امم نوكت دقو ةمهم ةدعاق هذه

 تعمجت نأ ىلإ اهتيمهأل تنطف امو }ةدع رداصم يف يعم ترم دقو هللا همحر يملاسلا

 هتجوز هيلع دسفت ال يبصلا كلذكو» : هللا همحر لاق ،اهتحت جردنت ةدع عورف يدل

 نإف لقع نع ردصي مل هنأل اطخلا مكح يف هلعف نأل ربدلا يف وأ . ضيحلا يف ءطولاب

 الو اهيلع دسفي ال هنأ ىلع لدي هللا همحر ديعس يبأ مالكف كلذ ىلع اهسفن نم هتنكمأ

 . ا هعبصأك هنأ يبصلا ركذ يف هولاق ام لجال هلعلو ئ هيلع دسمت

 :ةدعاقلا ىنعم

 ال غلابلا فلكملا لجرلا ركذ جاليإ ىلع ةبترتملا ماكحألا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 جالي اك مكحل ١ ثيح نم هركذ جاليإ لب ئ غلبي مل يذل أ يبصل ا ركذ جاليإ ىلع قبطنت

 . غلابلا ركذ جاليإ ىلع ةينبملا ماكحألا ضعب يف هريثأت مدع يف هعبصأ
 :ةدعاقلا عورف

 اهلحي مل اهيف لخدو اثالث ةقلطملا جوزت اذإ يبصلا نأ :ةدعاقلا هذه عورف نم

 يف درو امك رخآلا ةليسع قذي مل امهنم الك نأل اهقلطي نأ دعب لوألا جوزلل
 . (٢)«كتليسع قوذيو هتليسع يقوذت ىتح»] : ثيدحلا

 بترتي الو راعتسملا سيتلا ىمسي ال هنإف لوألل اهلحيل اهب لخد ول هنأ :اهنمو
 . هعبصأك هركذ لب ءيش هئطو ىلع

 ١٨٦/٦. لامآلا جراعم )١(

 ةقلطملا لحت ال باب . ملسم حيحص ...)٥٠١١( ٥/ ٠٣٧ ٦ اثالث اهقلط اذإ باب ٥ يراخبلا حيحص (٢)

 .)٣٢٥٩٩(. ١٠٤/٤. . .اثالث
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 يف هعبصأك هركذ نوكل هيلع دسفت ال اهربد يف هتجوز يبصلا عمطو ول :اهنمو

 .هيلع اهميرحت وهو مكحلا يف هريثأت مدع

 . ةلعلا سفنل اضيأ هيلع دسفت ال ضيحلا يف هتجوز عئطو اذإ يبصلا نأ :اهنمو

 .هعبصأك هركذ نأل غلابلا جاليإك لسغلا بجوي ال هجاليإ نأ :اهنمو

 اذه نأ لمح اهيلع رهظف هتجوزب لخد ول هنأ ةدعاقلا هذه ىلع جرخي نأ يغبنيو

 بسنلا ةنظم ناك نإو دقعلا نأل ،ةنعالملاب بلاطي نأ هيلولو هلو ،هب قحلي ال لمحلا

 ةفطنلا قولع هببس يذلا لمحلا لوصح وهو دوصقملا ىلإ يضفي ال يبصلا لوخد نكل

 .هعبصأك هركذ نوكلو ءطولا لهأ نم سيل هنوكل محرلا يف
 .ةدعاقلا هذه مظمع ىرت اذكهو ثركبلا ماكحأ اهلو ركب يبصلا ةجوز نأ اهنمو

 ©[لصألل عبت دئازلا] []
 :لاق .لوحلا مامت هتاكز يف طرتشي ال اميف يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 نإف ‘بوبحلاو رامثلا وأ يشاوحلاو ةضفلاو بهذلا ىلع دئازلا يف باصنلا طرتشي ال

 نأ لبق سنجلا كلذ نم ءيش هكلم يف لخد مث باصنلا ءايشألا هذه نم كلم نم

 دئازلا رظتني نأ ريغ نم عيمجلا يكزيو هعم يذلا ىلإ لخادلا مضي نأ همزل هتاكز جرخي

 .لوألا لوحلا ريغ الوح

 : ةدعاقلا ىنعم

 ةاكز جارخإ لبق لصألا نم دلوتملا لاملا نأ وهو رهاظ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 جرخت مث لاملا لصأ ىلإ مضي لب ،لوألا لوح ريغ اديدج الوح هب لبقتسي ال لصألا
 .هيلع داز امو لصألا نم يأ هيلع ديزملاو دئازلا نم ةاكزلا

 :ةدعاقلا عورف

 لبق باصنلا لصأ ىلع دئاز بهذ نم رجاتلا ىلع لخد ام نآ :اهعورف نم

 .ةضفلا كلذكو .اديدج الوح هب لبقتسي الو لصألا ىلإ همض بجو ةاكزلا جارخإ

 )١( لامآلا جراعم ٤/ ٣٧٨ و٣٧٩ و٣٨٩ و ٣٩٣.
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 لصح نإو .هتاكز لبق ثدح نإ هلصأل عبت اهيف دئازلا نإف بوبحلا :اهنمو

 .)هعم لباقلا ىف هاكز اهدعب

 لوألا لاملا ىلإ مضت :ةيضابإلا ءاهقف روهمج لاق ،ةراجتلا ضورع :اهنمو

 . "")باصنلا تقو ريغ اتقو ةدئافلاب نورظتني الو هلوح دنع هعم ىكزت اهنأو

 مضي هنإف ةاكزلا جارخإ لبقو لوحلا ءانثأ ةيشاملا تجتن نإف ةيشاملا :اهنمو

 .لصألا لوح ريغ ًاديدج الوح لبقتسي الو ،عيمجلا ةاكز جرخيو لصألا ىلإ جتانلا

 (")[اهنيع لاوز ةساجنلا ريهطت نم ضرغلا] ]٢٢[
 ةلأسملا اميس ال ةراهطلا نم ةريثك نطاوم ىف ىملاسلا اهيلع ضن ةدعاق هذه

 وأ قزب مث ةساجنلا هتباصأ وأ مفلا ىمد اذإ : قاحسإ وبأ لاق» :هللا همحر لاق ةعباسلا

 ءانب هنم اذهو رهط دقف حير الو رثأ ةساجنلل قبي مل ىتح انيح ماق وأ برش وأ لكأ
 . !اهنيع لاوز تاساجنلا ريهطت نم ضرفلا نأب لوقلا ىلع

 :ةدعاقلا عورف

 لسغب رمأ ةلي يبنلا نألو ةساجنلا نيع ليزي ءاملا نأل ءاملاب ريهطتلا :اهعورف نم

 مكرَهَطِل هلم تلآ ني مُكَتَع لمرح :ىلاعت هللا لوقلو ،يبارعألا لوب نم دجسملا
 ١ (;) هوي

 هنأ ةلي يبنلا نع يور دقف ،ةساجنلا نيع ليزي هنوكل بارتلاب ريهطتلا :اهنمو
 . (ث)«بارتلا امُهرهطف هيفخب ىذألا مكدحأ ئطو اذإ» :لاق

 ريهطت نم ضرغلاو ،ةساجنلا نيع بهذت سمشلا نإف سمشلاب ريهطتلا :اهنمو

 ضرألا تسبي اذإف اهسبي ضرألا ةاكذ :لوقي ةبالق وبأ ناكو ،اهنيع لاوز ةساجنلا

 ٣٧٩. و ٤/ ٢٧٨ لامآلا جراعم )١(

 ٣٧٩/٤. لامآلا جراعم )٢(

 ٢!/ ٢٣٦. لامآلا جراعم )٣(

 )٤ ) مقر ‘ لعنلا بصي ىذألا باب ةراهطلا باتك 6 بيرق ظفلب ةريره يبأ نع دوواد وبأ هاور ٣٨٥. ١ / ١٠٥.

 )٥() ).ةساجنلا ريهطت باب © نابح نبا حيحص ١٤٠٤( © / ٢٥٠ .
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 كلذ ناك ول ذإ ًائيش نارهطي ال حيرلاو سمشلا نإ :لاق نم مهنمو .ترهط ةسجنتملا

 ًاروصقم ريهطتلا لعجي نم لوق وهو سمشب وأ حيرب تسبي ةساجن هب رهطي ناكل ًارّهطم
 . ءاملا ىلع

 .ةساجنلا نيع ليزت حيرلا نأل حيرلاب ريهطتلا :اهعورف نمو

 6مايأ ةثالثب نامزلا ردق نم مهنمف ء حيرلا عم نامزلا طرتشا نم ءاملعلا نمو

 لاق ةدحاو ةكرعب ىفتكا نمف كرعلا ىلع مايألا اوساق مهنأل دحاو مويب لاق نم مهنمو

 هنأ حيحصلاو» :يملاسلا لاق ،مايأ ةثالثب لاق تاكرع ثالث طرتشا نمو ،دحاولا مويلاب

 .')طارتشالا ىلع ليلد ال ذإ رثألاو نيعلا باهذ الإ ًاتقو هلك كلذ طرتشي ال

 الإ امهرهطي الف امه امأ ،ندبلاو ،بوثلا ادع ام نارهطي حيرلاو سمشلا نكل

 لسغب رمأ ةي هللا لوسر نأ ىوري ام مهليلدو ةيضابإلا ءاهقف هيلع عمجأ ام اذهو .ءاملا
 نارهطي :لاق نم مهنمو .")دحأ موي مدلا ههجو نع لسغو بوثلا نم ضيحلا مد
 .دبعت هلسغ نأل ندبلا نارهطي الو ضرألاو بوثلا

 لعنلا حسم اذإ كلذكو ،ةيضابإلا ءاهقف رثكأ هيلعو ©يشملاب لعنلا ريهطت :اهنمو
 اهب يشملا نم ضرغلا نأل هللا همحر ديعس وبأ دافأ امك ةساجنلا تبهذ ىتح ضرألاب
 :لوقي ةي هلا لوسر تعمس :لاق ةريره يبأ نع يور ام كلذ ليلدو ،ةساجنلا لاوز
 .""«روهط هل بارتلا نإف ىذألا هيلعنب مكدحأ ئطو اذإ

 قيرط نع وأ قيرلا طارطصا قيرط نع مدلا رثأ لاوزب نوكي مفلا ريهطت :اهنمو
 نيع لاوز ةساجنلا يف ربتعملا نأل ًايناص قيرلا جرخي ىتح قزبلا قيرط نع وأ ،لسفلا
 . ةساجنلا

 حسملاف .ةساجنلا نيع ليزي كلذ لك نأل غابدلاو رانلاو © نامزلاب ريهطتلا :اهنمو

 )١( لامآلا جراعم ٦/ ٢٣١.

 (٢) يف ضيحلا مد لسغ باب ، يذمرتلا ننس الثوب0١/ ٢٤٥.

 (٣) مقر لعنلا بتيصي ىذأل ا باب هظفلب ةريره يبأ نح دوواد وبأ هاور ٥ ٣٨ ٠.
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 3ساحنلاو ديدحلا رهطي حسملاو .ةقوقشملا مادقألاو جورفلا الإ نادبألا عيمج رهطي

 فقت ال ءيش لك نإ ةلمجلابو عاصقلا لثم دوعلا ةينآ عيمجو ةضفلاو صاصرلاو
 . رهاوظلا يف لمعتسي امنإ حسملا نأل كلذو حسملا هيف ئزجي هنإف هلصو اذإ سجنلا

 ()[لايتحا وأ لامب ىنغلا] ]٢٣[
 :لاق ،ةاكزلا قحتسي نم ةفص ىف هللا همحر ىملاسلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 .")ينغ ناك لايتحا وأ لامب ىنغتسا نم نأ اندنع بهذملاو
 :ةدعاقلا ىنعم

 الام ثرو وأ ةراجتلا وأ لمعلا قيرطب بسكتلا عاطتسا نم نأ :ةدعاقلا ىنعمو

 . ةقدصلا هل لحت ال ينغلاو ،ينغ وهف

 ينغل لحت ال» :ةقدصلا ىف أي لوسرلا لوق ةدعاقلا هذه لصأو :ةدعاقلا لصأ

 ىلع يوقل الو يأ ،ةوقلا (ءارلا ديدشتو ميملا رسكب) ةرملاو ،'"«يوس ةرم يذل الو
 . ةقلخلا مات ندبلا حيحص (يوس) هلوقو ڵ©بسكلا

 :ةدعاقلا عورف

 دقو باستكالا ىلع ةوق وذ هنكل هل لام ال لجرلا :ةدعاقلا هذه عورف نمو

 .اهنم ىطعي ال :رذنملا نباو ،ديبع وبأو ،روث وبأو يعفاشلا لاقف ،هئاطعإ يف اوفلتخا

 نأ يطعمللو ةاكزلا نم ذخأي نأ هلف مهرد يتئام كلمي مل نم : يأرلا باحصأ لاقو

 . بسكتم الو ،يوق ريغ وأ ًابسكتم ايوق هيطعي

 . .)اينغ ناك لايتحا وأ لامب ىنغتسا نم نأ اندنعو :يملاسلا لاق

 )١( لامآلا جراعم ٤/ ٧٥٠.

 .هسفن عجرملا (٢)

 )٢٢٩٠( ٨/ ةاكزلا فراصم باب ،ةاكزلا باتك ،نابح نيا حيحص )٦٦٨٧( 0٢١٦/١٤ دمحأ دنسم ()

 ٨٤.

 )٤( لامآلا جراعم ٤/ ٧٥٠.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ندبلا يوق ناكو ةعارزو ،ةراجتو ةدادحك هينغت ةفرح هل نم نأ :اهعورف نمو

 . ةقدصلا هل لحت ال ينغ وهف ضارمألا نم ًاملاس

 هعنميو هقفتم هنأ الإ بسكلا ىلع ردقي هندب ىف ةوق هل تناك نم نأ :اهنمو

 ىلع هعفن دوعي امب هلاغتشاو هرقفل هل لحت ةقدصلا نإف هقفتلا نع بسكلاب لاغتشالا
 هل لحت هنإف هلثم لاحبو هتءورمب قيلي ال نكل بسكلا ىلع ردق نإ كلذكو ،مالسإلا
 بسكلا هعنمي ًادبعتم ناك نإ امأ .نيدلا نم ةءورملا ىلع ةظفاحملا نألو هرقفل ةقدصلا

 :عي لاق ،كلذ نم ىلوأ بسكلا نأل بستكيلف تاقوألا داروأو تادابعلا فئاظو نم

 .'هةضيرفلا دعب ةضيرف لالحلا بلط»

 هل لحت الو لمعلا هيلع بجو بطتحي نأ ولو المع عاطتسا نم نأ :اهنمو

 نم هل ريخ ههجوب هللا فكيف اهعيبيف بطح ةمزحب مكدحأ يتأي نئل» :ةلي لاق ،ةقدصلا
 . "")«هوعنم وأ هوطعأ سانلا لأسي نأ

 (”)[ةميقلا يف ال نيعلا يف ةاكزلا ضرف] ]٢٤[

 ةفص نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 ادوجوم رخدملا يف رسيلا نوكل تاتقملا رخدملا صخ امنإو» :لاق تاتقملا رخدملا

 نم ذخألا نكميف عابي هنأ انملس ولو ،ومنلل فلاخم هل ءاقب ال ام نإف هريغ فالخب

 .“ثاةميقلا نم ال نيعلا نم اهذخأ ةاكزلا يف ضرفلا نأل ةميقلا

 : ةدعاقلا عورف

 ةيعفاشلا دنع هنإف نيعلا عاب نإف ًادقن ال انيع جرخت لاملا ةاكز نأ :اهعورف نم

 نم جرخت الو نيعلا يف نوكت ةيضابإلا دنعو ،ةميقلا نم جرخت مهريغو ةلبانحلاو

 ةميقلا جارخإ انزوج ول :لاقي نأب مهبهذم هيجوت نكميو ،ةاكزلا توف هنأكو ،ةميقلا

 ١١٤٧٤. مقر هيدي لمعو لجرلا بسك باب بيرق ظفلب دوعسم نبا نع ىربكلا يف يقهيبلا هاور ) )١

 )١٨٣٦(، ١/ ٥٨٨. .ةلأسملا ةيهارك باب ،هجام نبا ننس )٢(
 )( لامآلا جراعم ٤٣١/٤ .

 )٤( لامآلا جراعم ٤/ ٤٣١ .
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ىلإ كلذ ىدأل مهنع ةقافلاو ةلخلا عفد يف عرسأو ءارقفلل عفنأ ةميقلا نوكل نيعلا لحم

 ال نأ ةطبنتسملا ةلعلا طورش نمو ،لاطبإلاب اهلصأ ىلع دوعي ةلعلا يف ىنعم جارختسا

 ةفاك ةاكزلا يف ةميقلا جارخإ اندرط ول اننأل ،لاطبإلاب اهلصأ ىلع ركي ىنعم ىلع لمتشت

 هيلإ ىدأ امف لطاب وهو لاملا ةاكز الإ قبي ملو ةيشاملاو ©عورزلاو رامثلا ةاكز تلطبل

 .اضيأ الطاب نوكي نيعلا لدب ةميقلا جارخإ وهو

 عرزلا ناك اذإ رشعلا جرخيف رامثلاو عورزلا ةقدص يف نيعلا جارخإ :اهعورف نمو
 جراخلا غلب اذإ حضنلا ءامب يقس اذإ رشعلا فصنو ،حيسلا وأ ءامسلا ءامب يقس دق

 . قسوأ ةسمخ

 لك يف» :ةيم لاق ،ةميقلا سيلو نيعلا جرختف ةيشاملا ةاكز :اهعورف نمو

 . هناظم نم بلطي اهبابسأو ةاكزلا يف ليصفت ىلع (_)اةاش ةاش نيعبرأ

 فصن رانيد نيرشع لك يف نيدقنلا نم جرخت ةضفلاو بهذلا ةقدص نأ :اهنمو

 اذإف ث رانيد فصنو رانيد رشع اهيفف ريناند ةعبرأ تداز اذإف ،لوحلا اهيلع لاح اذإ رانيد
 ريناند ةعبرأ لك يف مزلي اذكهو ،رانيد فصنو رانيد سمخ اهيفف رخأ ريناند ةعبرأ تداز
 . رانيد رشع

 اهيف مهرد نيعبرأ لك يف اهدعبو مهارد ةسمخ اهيفو مهرد اتئام ةضفلا باصنو

 . ملعأ هللاو ،تالوطملا نم ليصفتلا بلطيو .(")مهرد

 رئاس يف ةلأسملا نع مهونغا» :هلوقب ةي يبنلا اهللع دقف رطفلا ةاكز امأ

 ةميقلا جارخإ ءاهقفلا ضعب زوج كلذل .ةميقلابو نيعلاب لصحي ىنغلاو ،'"”مويلا
 . ملعأ هللاو ،اهيف

 باب ،ةاكزلا باتك ،يذمرتلا ننس )١٥٧٠( ٨/٢\ ةمئاسلا ةاكز يف باب ،ةاكزلا باتك ،دوواد يبأ ننس )١(

 )٦٦٢١( ٣/ ١٧. منغلاو لبإلا ةاكز

 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ٥٦٧.

 يباب هلعأو لماكلا يف يدع نبا هاورو رشعم يبأ نع هننس يف ينطقرادلا هجرخأو ،ظفللا اذهب بيرغ )٣(
 . ٢/ ٤٣٢ ةيارلا بصن رظنا .ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاق . حيجن رشعم
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ]٢٥[] نم مرح نيتهج نم الإ مقتسي مل اذإ مرحملا لعفلا] الجانبين[)١(

 ءطو نع هثيدح ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 امك نايسنلا يف يه رذعت نأ بجيف نايسنلا كلذكو» :أطخلاو نايسنلا ةلاح يف ضئاحلا

 ىف آنل اولمأت :ىلاعت هلوق يف باطخلا نأل كلذب ىلوأ يه لب وه رذع

 ىلع هنيعت الئلو هباطخل ةيعبتلا قيرطب اهيلع مرح امنإ يهو .هيلإ هجوتم "")هنضيِحملا
 ءطولاو ،نيبناجلا نم مرح نيتهج نم الإ مقتسي مل اذإ مرحملا لعفلا نألو روجحملا

 هابنتجي نأ بجوف ضيحلا ةلاح هسفن يف مرحم وهو ةأرملاو لجرلا نم الإ ميقتسي ال
 .")هاعيمج

 : ةدعاقلا ىنعم

 نم الإ جراخلا يف ققحتي مل اذإ مرحملا يداملا لعفلا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 .ًاعم نيبناجلا ىلع مرح نيتهجو نيبناج
 :ةدعاقلا عورف

 ةأرملاو لجرلا نم الإ ققحتي ال ناك امل مرحملا ءطولا :ةدعاقلا هذه عورف نم

 .اعم امهيلع مرح

 ًاعم امهيلع مرح لكوملاو لكآلا نم الإ ققحتي ال ناك امل ابرلا لكأ :اهنمو

 كلذو (ث)اهيدهاشو هبتاكو هلكومو هلكآو ابرلا هنلا نعل» :لاقف ًاعم ةني يبنلا امهنعلو

 .اعيمج مهب الإ ققحتي مل هنأل

 يبنلا امهنعل كلذل ،ةلصوتسملاو ةلصاولا نم الإ ققحتي ال رعشلا لصو :اهنمو

 الإ مقتسي مل مرحملا لعفلا اذه نأل .7 ةلصاولا هللا نعل» :لاقف ًاعم ةي

 )١( لامآلا جراعم ٢/ ١٩٠.
 )٢( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٢٢.

 )٣( لامآلا جراعم ٦٢/ ١٩٠.
 )٤( شهلكؤمو ابرلا لكآ نعل باب ملسم حيحص )٤١٧٦(، ٥٠/٥© دمحأ دنسمو )٢٧٩٨(،5 ٨/ 0٣٢٥

 يقهيبلا نتسو ٥/, ٢٦.

 )٥) ،رعشلا يف لصولا باب يراخبلا حيحص )٥٥٨٩( © ةلصاولا لعف ميرحت باب ،ملسم حيحصو ©

.٥٦٨٧(. ٦/ ١٦٥( 
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 يملاسلا مامإل ا تاداهتجا

 ةمشاولا نيبناج نم الإ ققحتي الو مرحم مشولا نإف ةمشاولا :اهنمو نيبناجلا نم
 .(هةمشوتسملاو ةمشاولا هللا نعل» :لاقف اعم يي يبنلا امهنعل كلذلف ،ةمشوتسملاو

 ناك هب لوعفملاو لعافلا نم الإ ققحتي ال ناك املو 6مرحم طاوللا : اهنمو

 .“"«هب لوعفملاو لعافلا اولتقاف طول موق لعف َلَعَق نم» :ةلي لاقف ًاعم امهيلع باقعلا

 .اعم امهيلع مرحيف نيبناج نم الإ ققحتي الو ،مارح رامقلا :اهنمو

 مثإلا ىلع نواعت هنآل نيبناج نم الإ جراخلا يف دسجتي ال لمع لك اذكهو

 سر ه مص صم

 صوصنلا هذهو ،‘")همنردُملأو تالا َلَع اونواعت اوه :ىلاعت هلوقل هنع يهنم وهو

 .ةدعاقلل اليلد حلصت

 ]٢٦[ تسيل ةباتكلا] بكلام[)٠(

 رقصلا نب نازع لئس : لاق هنلا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةمهم ةدعاق هذه

 ال :هريغ لاقو ،ال :لاق» ميحرلا نمحرلا هللا مسب بتكي له بنجلا لجرلا نع

 . ثهالكب تسيل ةباتكلا نأل ملكتي مل ام ةباتكلاب سأب

 هنأل ةباتكلا عم مالكلا ىرجأ نم ىلع رقصلا نب نازع خيشلا مالك لمحيو :تلق
 . ملعأ هللاو لمتحم

 بوتكملا سم ةباتكلا نم مزلي هنأ وهو هللا همحر يملاسلا هراثأ ًالاكشإ انه نكل
 يف ةلأسملا ضرف نإ لاقي نأ الإ مهللا هدي يف بوتكملا راص دقف ًانآرق بتك ىتم هنأل

 .اغبلا ٠د قيقحت )٥٣٤٧(، ٥١/١٨© .حاكنلاو يغبلا نمث باب ،يراخبلا حيحص )١()

 باب دوواد يبأ ننس ٧٢/ 0٢٤٥ ،طاوللا يف دحلا باب ، يقهيبلا ننس ٣٢١٠/٦\ .(٢؟٤٨٧) دمحأ دنسم )٢(

 . : ٢٦٩/٤ ،طول موق لمع لمع نميف
 )٣( :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٢.

 )٤( يملاسلا مامإلل لامآلا جراعم ٢/ ١٢٩ .

 )٥( لامآلا جراعم ٢!/١٣٩.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ليلعتلاف عضوملا اذه يف فالخلا ناك نإف هديب اهسمي ال ةحفص ىلع ملقلا ءارجإ سفن

 .)ملعأ هللاو رهاظ مالك ريغ ةباتكلا نأب

 : ةدعاقلا ىلع عيرفتلا

 الأ فلح ول :اهنم ةريثك لئاسم هيلع عرفتي لصأ امالك تسيل ةباتكلا نوكو

 . هيلإ ةباتكلاب ثنحي الف هملكي

 . قلطت ال اهيلإ تبتكف قلاط تنأف ةنالف تملك نإ :هتجوزل لاق ول :اهنمو

 نم عنتمي نأ ىلع دهعلا هنم ذخأ نآرقلا قلخ ةنحم دعب دمحأ مامإلا نأ :اهنمو

 بتكي دمحأ مامإلا ناكف برغملا دالب نم دلخم نب يقب هءاج املف ،ثيدحتلاو مالكلا

 يذلا لوستملا رهظمب رهظي دلخم نب يقب ناكو بابلا ءارو نم هلوانيو ثيدحلا هل
 يف مهلمحتو ءاملعلا ربص نم اذهو ،هثثثت لبنح نب دمحأ مامإلا نم مهاردلا لوانتي

 تسيل ةباتكلا نأ ىري ناك دمحأ مامإلا نأ ىلع ةلالد ةصقلا هذه يفو .ملعلا بلط

 كلذب وهو ًاباتك هل تبتك نكلو تملكت ام :لاقيف اهيفن حصي هنأل باوصلا وهو ًامالك

 . ملعأ هللاو ثناح ريغ

 َكّتَياَءا» :لاق ةيآ هل لعجي نأ ىلاعت هللا نم مالسلا . هيلع ايركز يبنلا بلط :هنمو

 .ةباتكلا نم بيرق وهو ةراشإلا وه زمرلاف .>ههثر ار مايأ ةنتت سالآ ريك الأ
 ىنثتسا ىلاعت هللاو قرولا ىلع فورحلا ةباتك ةباتكلاو ءاوهلا ىف ةكرحلا ةباتك وهف

 . عطقنم انه ءانثتسالاو مالكلا نم اسيل ةباتكلاو زمرلا نأ ىلع لدف مالكلا نم زمرلا

 باتكلاه ةدعاق فلاخت ةدعاقلا هذه نأ ىلإ هبنتي نأ غئراقلل ىغبني :هيبنت

 نمف ،ًاعرش باطخلا مكح هل نكل باطخ باتكلا نأ رعشت ال هذه نأل .'باطخلاك

 نكلو مالك ةباتكلا نأل ال ناعقاو قالطلاو قاتعلا نإف ةباتك هتجوز قلط وأ هدبع قتعأ

 ثالثلا هذه نأل ،ةراشإلاو ةباتكلاو مالكلاب عقت دوقعلا نم اريثكو قاتعلاو قالطلا نأل

 .كلذل هنبتيلف مالكلا ةلمج نم اهلك اهنآل سيلو ةدارإلا نع ئبنت

 ۔ عجرملا سفن (١)

 . ٤١ :ةيآلا نارمع لآ ةروس )٢(
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 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 (')[ةدابعلا ريثك نم ريخ ملعلا ليلق] ]٢٧[

 يرذنملاو ")طسوألا ىف ىناربطلا هاور فيرش يوبن ثيدح اهلصأ ةدعاقلا هذه

 هقفلا لضف نع همالك ءانثأ يف يملاسلا مامإلا اهيلع صن دقو بيهرتلاو بيغرتلا يف
 . )اهتلمج نم ثيدحلا اذهو هقفلا لضف يف ةدع ثيداحأ قاس ثيح

 :ةدعاقلا ىنعم

 هنأل .هقفلاب لهجلا عم ةدابعلا ريثك نم ريخ نيدلا يف هقفلا عم ةليلقلا ةدابعلا نأ

 . ءايبنألا ةثرو ءاهقفلا ناك انه نمو ،نيدلا يف هقفلا نم ريخ ءيشب هللا دبع ام

 ؛ةدعاقلا عورف

 ًاملع لقأ رخآو ملعلاب رهتشا ٍتفم دحاو دلب يف دجو اذإ :ةدعاقلا هذه عورف نم

 ةلاح يف اذه ،عرولا ىلع ال ملعلا ىلع ىوتفلا رادم نأل ،ملعألا مدق اعرو رثكأ هنكل

 ليلق نألو ث ملعلا ةلق عم عرولا ةدايزل رثأ ال ةلاحلا هذه يفو ةلادعلا يف مهئاوتسا
 . ةدابعلا ريثك نم ريخ ملعلا

 موقلا مؤي» :ةلي يبنلا لوقل ،ةالصلا يف دباعلا ىلع ملاعلا مدقي هنآ :اهنمو

 .(هللا باتكب مههقنأ

 ريمأتلا يفو هربق يف هلازنإ يفو هيلع ةالصلا يف هريغ ىلع ملاعلا مدقي هنأ :اهنمو

 ىلع هقفلا ليلق مدقي ءاضقلا يفو ةداهشلا يفو © ءاعدلا يفو يشملا يفو © رفسلا يف

 . هقفلا ىلع ءاضقلاو ىوتفلا رادم نأل هقف ريغ نم لمعلا ريثك

 )١( لامآلا جراعم ٧/١!١٦.

 )٢( مقرب )٨٦٩٨(. ٢٤٩/٢.

 )٣( هميلعتو هملعتو ملعلا بلط يف بيغرتلا ملعلا باتك ١/ ٩٢.
 )٤( لامآلا جراعم ٧/١!١٢.

 )٥( ص لومأملا ةياغ ٧١٤.

 )٦( .ةمامإلاب قحأ نم باب ملسم حيحص )١٥٦٤(، ٦٢/ ١٣٣ ۔
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 (_)[هنع ؤفعم نايسنلاو دمعتلا ةبوقع ةرافكلا] ]٢٨[

 ةأرملا ىلع بجاولا ثحبم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 .بيث تناكو ةيسان وأ ةلهاج جرفلا جلاو لسغ تكرت نإف» :هللا همحر لاق ،لسغلا نم

 ةحصل طرش وهو لسغلاب تلخأ دق اهنأل ةرافكلاو لدبلا اهيلعف دمع وأ لهجب تلصو
 نأل لدبلا الإ اهيلع سيلف ةيسان كلذ تكرت نإو ،كلذب اهلهج اهعسي الو ةالصلا

 .")ةبوقع هيف بجت الف هنع وفعم نايسنلاو دمعتلا ةبوقع ةرافكلا

 :ةدعاقلا لصأ

 كلو ۔هي مشأَطعَل اميف ماج مكنتع بلوو» :ىلاعت هللا لوق ةدعاقلا هذه لصأو
 .(")يةكبولف تدَمَمت ا

 :ةدعاقلا عورف

 كلذ وحن وأ امئان عجطضا وأ برش وأ لكأ ىتح يلصملا اهس ول :اهعورف نم

 هتدابع ىلع ةظفاحملا يف ًارصقم نكي مل ول ذإ ًارصقم ةروصلا هذه لثم يف نوكي هنإف

 . ىسانلا ريصقتل لاثم اذه . وهسلا اذه اهس امل

 مالكلا نأل ةيعفاشلا دنع ةالصلا لطبي ال ةالصلا يف يسانلا مالك :اهعورف نمو

 الف هفيلكت مدعل يهن هلعفب قلعتي ال يسانلاو هنع ايهنم هنوكل ةالصلل ًادسقم ناك امنإ

 . قباسلا ثيدحلل هتالص دسفت

 .هموص دسفي الف ًايسان برش وأ لكأ اذإ :اهعورف نمو

 امك همون نم ظقيتسا اذإ اهيلصي نأ هيلعف اهيسن وأ ةالص نع مان نم نأ :اهنمو

 ءاج

 الإ اهل ةرافك ال اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم» :ثيدحلا يف

 (١) لامآلا جراعم ٢/ ٦١١.

 (٢) لامآلا جراعم ٢/ ٦١.

 )٣( :ةيآلا بازحألا ةروس ٥.
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 رخأتي لب يسانلاو مئانلا نع طقسي ال باطخلا نأ ىلع ليلد عرفلا اذه يفو .'كلذ
 . '")هابتنالا ىلإ

 ال يذلا نايسنلا ىلع ينبم عرفلا اذهو مثآ هيسن مث نآرقلا ظفح نم نأ انه نمو

 . ريصقتلا نم ًابناج هيف نأل ارذع حلصي

 نم يه لب فيلكتلا باطخ نم تسيل ةيدلاو ،ةيدلا هيف أطخلا لتقلا :اهنمو

 ىلع صنت ةدعاقلاو .نايسنلاب الو أطخلاب طقسي ال وهو دبعلل قح اهنأل يلاملا ضوعلا

 . ةبوقع تسيلو ةلص ةيدلاو ادمعتم سيل عئطخملاو ©دمعتلا ةبوقع ةرافكلا نأ

 (")[وغل دجسملا يف مالكلا لك] ]٢٩[
 (٤) ., يف ةبيش يبأ نبا هاور فيرش يوبن ثيدح صن ةدعاقلا هذه لصأ

 . (ث)ةنسلا داقتعا حرش يف يئاكلاللاو

 يف مالكلا لك» :لي لاق ىلاعت هللا همحر يملاسلا هركذ امك ثيدحلا لصأو

 . (هقح هوطعاف هقح لئاسو هلل ركاذو . لصم : ةثالث الإ وغل دحسملا

 :ةدعاقلا عورف

 يف وغللاو ثوغل ايندلا ىلإ دوعي اميف ايندلا لهأ مالك نأ :ةدعاقلا هذه عورف نم

 أرقي وهو يلصملا مالك :مالكلا نم عاونأ ةثالث يي يبنلا ىنثتساو مرحم دجسملا
 ىلع شوشي مل امب حتفلا يف رجح نبا مهنمو ملعلا لهأ هديقو ركاذلا مالكو ،نآرقلا

 دجسملا يف هاضاقتي نأ هل زاج رخآ ىلع قح بحاص هب دوصقملاو لئاسلا مالكو ،هريغ
 .اهقح هوطعأف» يبنلا لوق ليلدب

 مقرب ملسمو )٥٩٧( يراخبلا هلصوو ًاغالب ديز نب رباج ثيدح نم )١٨٤( هدنسم يف عيبرلا هجرخأ )١(
 .سنأ ثيدح نم )٦٨٤(

 )٢( ص سمشلا ةعلط ٣٨١.
 )٣( لامآلا جراعم ٢/ ٤٧٢ .

 )٤( مق رب ٣٥٤٧١.

 )٥( مقرب ةنسلا لهأ داقتعا ١١٦١ ردقلا يف مالكلا نع يهنلا يف اعوفرم ةريره يبأ نع .
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 اهنم دجاسملا يف مالكلا اهيف غوس ةديدع ًاروص هللا ةمحر هيلع يملاسلا قحلأو

 6مهلاومأ نم فورعملا لعف ىلع هيف قافتالاو ©فايضألا نم حالسلا ذخأو حفاصتلا

 تام نم ةيزعتو ©نيدوقفملا تومو نيرفاسملا ةمالسو رطملا رابخأ نع هيف لاؤسلاو

 اذهف ،كلذ هبشأ ام وأ ًاديدج ابوث سبل وأ ،ًائيش ىرتشا وأ دلو هل دلو نم ةئنهتو كهيو

 .كلذ زاوج ىلع ليلدلا نم ةي هلا لوسر نع تبث امل دجسملا يف زئاج هلك

 رماع خيشلا للعو .هيف ةعجرلاو ةنسلا قالطو جيوزتلاو هيف ةبطخلا زاوج كلذكو

 ."هزاجأ كلذلف تابودنملا ىلإ برقأ لاعفألا هذه نأب

 نم» :لاق هنأ لي هنع يور امل زوجت ال دجسملا يف ةلاضلا دشن :اهعورف نمو

 نبت مل دجاسملا نإف كيلإ هللا اهادأ ال لقيلف دجسملا يف ةلاض دشني الجر عمس
 . (٢)«اذهل

 هنظ ةريره يبأ نع يرور امل دجاسملا يف ءارشلاو عيبلا مرحي هنأ : اهعورف نمو

 . ""؛كتراجت هللا حبرأ ال اولوقف دجسملا يف عاتبي وأ عيبي نم متيأر اذإ» :لاق ةي هنأ

 تالماعم رومأ نم دجسملا هل نبي مل رمأ لك اذه يف لخديو :يباطخلا لاق

 . مهقوقح ءاضتقاو سانلا

 هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يور امل دجسملا يف راعشألا دشن :اهعورف نمو
 .(ُدجاسملا يف راعشألا دشانت نع ىهن ةلي هنأ هدج نع

 قدصتي ال نأ ملعلا لهأ ضعب ىأرو دجسملا يف ةلأسملا ةهارك :اهعورف نمو

 . دجسملا يف لئاسلا ىلع

 . ٦٢/ ٤٧٢ لامآلا جراعم )١(

 . ٤٧٣ مقرب دجسملا يف ةلاضلا داشنا ةيهارك باب ةالصلا باتك هظفلب ةريره يبأ نع دوواد وبأ هاور (٢)

 . ١٢٢١ مقرب دجسملا يف عيبلا نع يهنلا باب عويبلا باتك هظفلي يذمرتلا هاور )٣(

 دجسملا يف رعشلاو ةلاضلا داشنإو ءارشلاو عيبلا ةيهارك يف ءاج ام باب ةالصلا باتك يف يذمرتلا هاور )٤(
 ٣٢٢. مقرب
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 نعال ةلي يبنلا نأل نورخآ هزاجأو موق هعنمف . دجسملا ىف ءاضقلا ىف فلتخاو
 . حيرش ىضقو ٠ يبنلا ربنم دنع رمع نعالو دجسملا يف هتأرماو ينالجعلا نيب

 ٢ )دحسملا يف رمعي نب ىيحيو . يبعشلاو

 ("[سجن قرع مد لك] ]٣٠[
 فاعرلا نع هثيدح ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 قرع مد» :ةضاحتسالا مد يف ةي هلوقل سجن وهف قرع مد فاعرلا مدف ًاضيأو» :لاق
 .سجن

 .(٠)ءوضولل ضقان وهف اسجن ناك ام لكو

 :ةدعاقلا لصأ

 : مدلا قارهت تناك دقو شيبح تنب ةمطافل لي يبنلا لوق ةدعاقلا لصأو

 كئارقأ مايأ ةالصلا ىعدف ةضيحلا تلبقأ اذإف ءاسنلا ضيحت امك هللا ملع يف نيضيحتا

 . (©)«رحفنا مد قرع هنإف ةالص لكل يئضوتف كلذ دعب مدلا تيأر اذإف

 :ةدعاقلا عورف

 . سجن مد قرع لكو . مد قرع هنوكل سجن اهمد نإف ةضاحتسالا :اهعورف نم

 . ةضاحتسالاك سجن هنإف رجفنا مد قرع هنإف فاعرلا مد :اهعورف نمو

 .سجن قرع مد هنأ هيلع قدصي هنإف يعفاشلل افالخ سجن ةماجحلا مد :اهنمو

 ىلع ًاسايت سجن وهف رجفنا مد قرع هنإف ©نينذألا نم رجفنملا مدلا :اهنمو

 .فاعرلا

 )١( لامآلا جراعم ٢/ ٤٧٤ .

 )٢( لامآلا جراعم ٤٣١/١ .

 (٣) مدلا لسغ باب ©هظفل نم بيرق يراخبلا حيحص . )٢٢٦(. ١/ ١ ليلغلا ءاورإ رظناو ١/,١٤٦.

 )٤( لامآلا جراعم ٤٣١/١ .

 اهلسغو ةضاحسملا باب ملسم حيحص ٢/ 0.٣٤ ث(٦٠٢) ةضاحتسالا باب يراخبلا حيحص )٥(

 . )٧٧٩( . ١/ ١٠
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 . ىلوأ براب نم ءوضولل ضقان هنإف نيليبسلا دحأ نم جراخلا مدلا :اهنمو

 وأ ةلع ءامد اهنأ بلطلا تبثي يتلا ءامدلا عيمجو ىلوأ براب نم سافنلا مد : اهنمو

 . ملعأ هللاو ةسجن اهنإف قرع مد

 اهريغل ئزجي اهل ءوضولاف ةراهطب الإ زوجت ال ةدابع لك] ]٣١[
 ([اهريغل بوني ال اهل ءوضولاف اهريغو ةراهطب زوجت ةدابع لكو ١ . 77 . ©. . __۔ ۔

 اهيلع صن ىلاعت هللا همحر مامإلا خيشلل قيقد ءارقتسا ىلع لدت ةمهم ةدعاق هذه

 لك نأ كلذ لصأو» :هللا همحر لاق ءوضولا ىلع ةظفاحملا ىلع همالك ضرعم يف

 اهريغو ةراهطب زوجت ةدابع لكو اهريغل ئزجي اهل ءوضولاف ةراهطب الإ زوجت ال ةدابع

 . (٢) ه اهريغل بوني ال اهل ءوضولاف

 ةدابع لك :ىلوألا .ةدعاق هدرفمب رطش لك نيرطش ىلع تلمتشا ةدعاقلا هذهو

 .اهريغل ئزجي اهل ءوضولاف ةراهطب الإ زوجت ال

 لثم لفاونلاو ؤ،ضرفلا ةالص لثم ضئارفلل ءوضولا :رطشلا اذه عورف نمو

 فوسكلاو { ءاقستسالا ةالصو ز نيديعلا ةالصو ئ ةزانجلا ةالصو ئ فاوطلاو ئ ننسلا

 . فحصملا سمو

 .اهريغل ئزجي اهنم يأل ءوضولاف ،ةراهطب الإ زوجت ال ةيضوألا هذهف

 : ةعبس يهف ضعب نع اهضعب ئزجي ال يتلا ةيضوألا يهو يناثلارطشلا عورف امأ
 ،دربتلاو ،نآرقلا ةءارقلو ناطلسلا ىلع لوخدللو . مونللو دجسملا لوخدل

 نإف اهل أضوت ولف ةراهط ريغبو ةراهطب زوجت رومألا هذهف .")ملعتلاو ‘فظنتلاو

 . ملعأ هللاو ةراهط ريغب حصت ال يتلا تادابعلا نم اهريغ نع بوني ال هءوضو

 ١/ ٣١٥. لامآلا جراعم )١(

 (٢) هسفن عجرملا ١/ ٣١٥.

 )٣( هسفن عجرملا ١/ ٣١٥.
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 ]٣٢[ ءاضق ءانثأ هبنجت بجي ًامظعمو امرتحم ناك ام لك] الحاجة[)١(

 بادآ نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا ةمالعلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 دنع ًامظعم امرتحم ناك ام لك بنجتي نأ رمؤي كلذكو» :لاق ثيح ةجاحلا ءاضق

 . "١)٨هللا

 :ةدعاقلا عورف

 روبق يف كلذكو دجاسملا يف ةجاحلا ءاضق زوجي ال هنأ :ةدعاقلا هذه عورف نم

 . نيملسملا

 سولج عضاومك هتجاح هيف يضقي الف سانلا نم هريغب رضي ام بنجتي هنأ :اهنمو

 :لاق ةلي هنم يهنلا دورول مهرامثأ طقاسمو ،مهراهنأ ىرجمو مهكلاسمو سانلا
 رهظ ىلع و ا ئ رماع قيرط وأ ٤ راج رهن ىلع وأ ئ ةرمثم ةرحش تحت هتجاح ىضق نم]

 ثيدحلا اذهو ،‘"نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو ،هللا ةنعل هيلعف هللا دجاسم نم دجسم
 .ةدعاقلا لصأ

 ديقو .كلذ نع ةلي هنم ىهنلا دورول اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا بنجتي هنأ :اهنمو
 نبا ثيدحل سأب الف نارمعلاو تويبلا يف امأ ةفوشكملا يضارألا يف كلذ ءاملعلا
 عمجف .)ةلبقلا لبقتسم وهو لوبي يبنلا تيأرف ةصفح يتخأ تيب تيقترا :لاق رمع
 لومحم يهنلا نأب زاوجلاو يهنلا نيب (٦)هننس يف دوواد وبأو .7 يف يراخبلا

 هنيب ناك نإف .رتسي ام ةلبقلا نيبو ناسنإلا نيب نوكي ال ثيح ةفوشكملا نكامألا ىلع

 سأب الف رتسي ام ةلبقلا نيبو

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٢٧٤.
 )٢() قباسلا عجرملا .

 باتك ،لظلاو قيرطلا ةعراقو دراوملا يف زاربلا ةئالثلا نع نعالملا اوقتا ظفلب ذاعم نع دوواد وبا هاور )٣(

 . ٢٦ مقر ،اهيف لوبلا نع يهن يتلا عضاوملا )١٤( باب .ةراهطلا

 )٤( ةراهطلا باتك رمع نبا نع ملسم هاور ١/ ٢٢٥ ثيدح ٦١ و ٦٢.

 )٥( يراخبلا حيحص رظنا ١/ ٤٥ بتكلا ءايحا رادو لوبناتسا ريوصت .

 .لوبناتسا ريوصت ٥٩١/٢ دوواد يبأ ننس )٦(
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 .مالسلا مهيلع ةكئالملا ءاذيإل ءالخلا نطاوم يف هنلا ركذ بنجتي هنآ :اهنمو

 نألو ،()رشرعلا رون نم اقلخ امهنأل رمقلاو سمشلا لابقتسا بنجتي هنأ :اهنمو

 .هتماركو ،هميظعت ىلع لدي ءيشلاب مسقلاو ،امهب مسقأ هللا

 تارمملاو قرطلا يف كلذكو راهنألا ئطاوشو لالظلا بنجتي هنأ :اهنمو

 نكاسم اهنإف رفاوحلا رثأ يفو مئادلا ءاملا يفو بازيملا تحتو ،ةعولابلاو رحجلاو
 . نجلا

 . اهفرشل نيميلاب رامجتسالاو ركذلا ذخأ لوبلا ءانثأ بنجتي هنأ :اهنمو

 .دوصقملا هب حضتي تركذ امو ًادج ةريثك عورفلاو

 ("[مارح وهف ثئابخلا نم ناك ام لك] ]٣٣[
 لاق ربلاو رحبلا ديص نع همالك ضرعم ىف ىملاسلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 :ىلاعت هلوق مومعل رحبلا ديص نم ناك ام عيمجلا لح اندنع بهذملاو» :هللا همحر

 رحبلا ريزنخ يف انموق دنع دوجوملا فالخلاو ،'"هه مالو رتنا دينع ¡مكت ليأ
 ديص نم تناك نإ اهنإف حاسمتلاو عدفضلاو ناطرسلا يف لوقلا اذكو اندنع غئاس هبلكو

 فالخلاف ربلا تارشحو رحبلا ماوه نم تناك نإو ،ةيآلا مومع تحت ةلخاد يهف رحبلا

 . مارح وهف ثئابخلا نم ناك ام لكف ثيبخ لك انيلع هللا مرح دقو ،غئاس اهيف

 :ةدعاقلا ليلد

 هتلع مَرَحنَو تيملا هل ليحتو » :لي يبنلا فصو يف ىلاعت لاق
 .ةيآلا صنب مارح وهف ثيبخ لكف .)هتحلا

 :ةدعاقلا عورف

 سوفنلاو ةميلسلا عئابطلا هتفاعو برعلا هتثبختسا ام لك :ةدعاقلا هذه عورف نم

 ١/ ٢٨٨. لامآلا دراعم )١(

 ٢/ ٢٨٢. لامآلا جراعم )٢(

 )٣( :ةيآلا .ةدئاملا ةروس ٩٦.

 )٤( :ةيآلا ثفارعألا ةروس ١٥١٧ .
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 ©نارئقلاو “براقعلاو ،ىعافألاك ضرألا تارشح نم ةيوسلا لوقعلاو ةيبألا

 ©ربدلاو بابذلاو غزولاو ئ شيفافخلاو { راصرصلاو © يلاحسلاو نوزلحلاو © عدافضلاو

 بارغلاو مخرلاو روسنلاو فيجلا لكأت رويط يهو روقصلاو باقعلاو زابلاو لمنلاو

 كلذكو ،رحبلاو ربلا يف شيعي ام لكو ناطرسلاو ،ةافحلسلاو عرزلا بارغ ىوس
 يهف تارشحلا نم كلذ وحنو ‘سفانخلا كلذكو ،نوعاطلا ضرمل ةلقان يهو ناذرجلا

 اهنوبيطتسي مهنإف رافكلا عئابطب ةربع الو ،ةميلسلا عئابطلا اهنع رفنت يتلا ثئابخلا نم

 وبأ ريزنخلاو . ةرذقتسملا ثئابخلا هذه لك نولكأي مهنإف مهسوفنك ةثيبخ مهعئابط نإف

 . ثئابخلا مأ يه لب ثئابخلا نم اهنإف تاردخملاو ناخدلاو غبتلا :اهنمو

 . ميركلا نآرقلا صنب سجر هنإف حوفسملا مدلا :اهنمو

 اهلكو ثئابخ اهلكف يغبلا رهمو نهاكلا ناولحو ماجحلا بسك : كلذ نمو

 .ةمرحم

 (١[دجسملا لوخد نم عنمي ةنتنم ةحئار هل ام لك] ]٣٤[
 هثيدح ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا تاعيرفت نم ةجرختسم ةدعاق هذه

 .دجسملا لخد مث لصبلاو موثلا لكأ نميف
 :ةدعاقلا لصأ

 نم لكأ نم) : نلك لاق رباجو رمع نباو سنأ نع يور ام ةدعاقلا هذه لصأو

 . "هسنالا هنم ىذأتي امم ىذأتت ةكئالملا نإف اندجاسم َنبرقي الف ةنتنملا ةرجشلا هذه

 :ةدعاقلا عورف

 بحاص ىلعف نولصملا اهنم ىذأتي ةهيرك ةحئار هل ام نأ :ةدعاقلا هذه عورف نم

 )١( لامآلا جراعم ٤٧٦/٢ .

 وأ ًاموث لكأ نم يهن باب ،ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك ،هظفلب هللا دبع نب رباج نع ملسم هاور )٢(

 ٥٦٤. مقر اهوحن وأ اثارك وأ الصب
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 ةعمجلاو ةعامجلا ةالصك سانلا تاعمجتو ةالصلا عضاوم بنجت ةحئارلا هذه

 امم اهريغو حارتألاو حارفألاك سانلا اهيف عمتجي يتلا ىرخألا تابسانملاو دايعألاو

 .دجاسملا ةمرح اهمظعأ نمو سانلا اهيف عمتجي

 ببسي يذلا لجفلاو ثاركلاو ئ موثلاو ئ لصبلا ةحئار ةنتنملا حئاورلا هذه نمو

 لصبلاو موثلاب قحليو : هللا همحر يوونلا لاق ئ كابنتلاو ناخدلا ةحئار كلذكو ءاشجلاب

 نم هب قحليو :يضاقلا لاق اهريغو تالوكأملا نم ةهيرك ةحئار هل ام لك ثاركلاو

 وأ هيف يف رخب هب ناك نم هب قحليو : طبارملا نبا لاقو :لاق ىشجتي ناكو لجفلا لكأ
 . ةحئار هل حرج هب

 موزجملاك ةحئار هحرجل وأ رخب هيقب نم مهضعب قحلأو : ينالطسقلا لاق

 نأب ضروعو لاق ،لزغلاو ناتكلا رجاتو كامسلاك ةهيركلا عئانصلا باحصأو صربألاو

 قحلي فيكف موزجملاو رخبألا فالخب عناملا اذه هرايتخاب هسفن ىلع لخدأ موثلا لكآ

 . ؟راتخملاب رطضملا

 لهأ يف احيحص سايقلا نوكيف اذه ىلعو :تلق :هللا همحر يملاسلا لاق

 .كلذل نيراتخم ريغ مهنأل تارورضلا لهأ نود ارايتخا اهولعف مهنأل ةئيدرلا تاعانصلا

 نأش نم نإف هبايث ىلع موحشلاو تويزلا راثآ لمحي يذلا تايزلا :اهعورف نمو

 .دجسملا ةعامج ةهيركلا اهتحئارب يذؤت نأ موحشلاو تويزلا هذه

 . ةنتنملا حئاورلاب ثعبت نأ اهنأش نم ةعنصلا هذه نإف نودادحلا :اهعورف نمو

 ناصت هللا تويبو ةهيركلا حئاورلا لمحت مهبايث نإف ناهدلا لامع :اهعورف نمو

 . ةنتنملا حئاورلا هذه لثم نع

 مهنإف اهلاصوأ عيطقتو تاناويحلا حبذ يف نولمعي نيذلا نورازجلا :اهعورف نمو

 دجاسملا لوخدب نومثأي ءالؤه لثمف .هللا تويب رامع يذؤت ًادج ةهيرك حئاور نولمحي

 . سانلا عامتجا نكامأو

 نإف اهوحنو ريراجملاو لاحوألاو نيطلا يف نولمعي نيذلا لامعلا كلذ نم

 . ةنتنملا حئاورل ١ نع الضف سجنل ١ نم نولمحي امل دشأ مهمكح
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 ]٣٥[ ')[ليلدلا هصخ ام الإ سجن هنإف مدلا مسا هيلع عقو ام لك] )

 ملسملا نم جرخ اميف همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 ضوعبلاو ثوغربلا مد يف ءاملعلا فلتخا لصألا اذه ىلعو» :لاق نيليبسلا ريغ نم

 لك ةساجنب مهضعب لاقو .دماجلا قلعلاو بلقلا مدو ("نادرقلاو _"ةملحلاو لمقلاو
 )٤( مي ۔ ه ے2۔۔۔حم وس ۔۔ ۔۔۔م . . , , ,

 . هئمدلاو ةتيملا - تَمّرحط : ىلاعت هلوقل هليلد ماق ام الإ مدلا مسا هيلع عفو ام

 :ةدعاقلا ليلد

 صخ دقو "هيدلاو ةتملا كيتع تمرح :ىلاعت هللا لوق ةدعاقلا هذه ليلدو

 .هتمرحو هتساجن ىلع رئاسلا ىقبو لاحطلاو دبكلا ليلدلا

 :ةدعاقلا عورف

 مسجلا يف عضوم يأ نم وأ فنآلا نم فعر اذإ مدلا :ةدعاقلا عورف نم

 دنع ديق ًاحوفسم هنوكب هدييقتو ،حوفسملا مدلاب هللا هامس ام وهو هعضوم نع لاسو

 دييقت نأ ىلإ هللا همحر يملاسلا مامإلا بهذو ثءاهقفلا روهمجو ةيفنحلاو ةيعفاشلا
 هب تؤي مل فصو هنأل كلذب هميرحت صيصخت ديفي ال ةيآلا يف ًاحوفسم هنوكب مدلا

 اوناك مهنإ ليق اميف برعلا لاوحأ نم داتعملا بلغألا ىرجم ىرج امنإو كدييقتلل

 نم دحأ نيب فالخ الف الإو ..مهيلع مرحف لبإلا نم حوفسملا مدلا نولكأي

 مل ولف ًاضيأو» :لاقو .هريثكو مدلا ليلق يف دحاو ميرحتلا مكح نأ يف نيملسملا
 نم ةنسلا هتنثتسا ام ءانثتسا حص امل مد مسا هيلع قدصي امل الوانتم مكحلا نكي

 الإ امد ىمسي ام لكل مكحلا نأ انملع مدلا عاونأ ضعب ةنسلا تنثتسا املف ،كلذ
 . "ثءانثتسالا ثيح

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٨٥٤ _۔٨٥٦۔٨٥٧_٨٥٨.

 )٢( (ملح) ناسللا اهنانسا رخآ ليقو اهنم مخضلا ليقو نادرقلا نم ةريغصلا يه :ةملحلا .

 )٣( (درق) ناسللاب لبإلا ضعت يتلا يهو دارقلا اهدحاو ةريغص ةبيود :نادرقلا .

 )٤( :ةيآلا .ةدئاملا ةروس ٣. .

 )٥( لامآلا جراعم ١/ ٨٥٥.
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 دبكلا مدو نادرقلاو ةملحلاو لمقلاو ضوعبلاو ثيغاربلا ءامد : اهعورف نمو

 . دماجلا قلعلاو

 ةراهطب ةيضابإلا لاقو ئ ةيعفاشلا لنع ةيرحبلا تاناويحلاو كمسلا ءامد : اهنمو

 .دوسا سبي اذإ مدلاو ،ضيبا سبي اذإ نهد كمسلا ءامد نأل كمسلا ءامد

 .هيلع مدلا مسا قالطا يعفاشلا ةجحو

 نأ رمأ يبنلا نأل امهتراهطب موق لاقف ةي يبنلا ءامدو ديهشلا مد يف اوفلتخاو

 لسغ نأ ملسن الو لاق ،لسغلا مدعب ديهشلا صيصخت هيف ام ةياغ لب هبايثب ديهشلا لمزي
 هل لسغلا كرت يف ديهشلا ءامد ةراهط ىلع كلذب لدتسي ىتح مهتساجنل ناك امنإ ىتوملا
 مأ كلذ لبق اسجن تيملا ناك ءاوس اهب هللا اندبعت ةدابع تيملا لسغ نإ :لوقن لب

 .همد نم ءيش لسغلاب بهذي الئل هلسغ كرتب ديهشلا صخو ،ًارهاط
 هذه هبرش ةباحصلا ضعب نوكو هتراهط ىلع ليلد ال ةلي هللا لوسر ءامد امأ

 ليلدلا هصخ ام الإ هتمأ ماكحأك يبنلا مكحو ،مومعلا صصخت ال لاح ةعقاو

 . )١(٠ .عملا

 ()[مارح سجن لك] ]٣٦[
 ةراهط نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 نيعلا ةسجن رمخلا تناك اذإ هنأ كلذ هجوو» :هللا همحر لاق ،اركسم راص اذإ ذيبنلا

 .""«مارح سجن لكو اهنع ركسلا لاوزب رهطت الف اهتساجني لاق نم دنع
 :ةدعاقلا عورف

 نإ :لاق نمف ثءاملعلا اهيف فلتخا دقف ةدشلا اهنع لاز اذإ لخلا نأ :اهعورف نم

 لاق نم دنع نيعلا ةسجن رمخلا تناك اذإ هنأ كلذ هجوو ،اهتساجنب لاق ةسجن رمخلا

 . مارح سجن لكو ةسجن ىقبت اهنأل اهنع ركسلا لاوزب رهطت الف اهتساجنب

 .٨٥٨و ٧٥٨و ١/ ٨٥٦ لامآلا جراعم رظنا )١(

 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٧٣٣.

 )٢( .قباسلا عجرملا
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 ريزنخلا محش نم ةذختملا تافظنملا رئاسو نوجعملاو نوباصلا :اهعورف نمو

 . مارح سجن لك نأل اهلامعتسا مرحي يلاتلابو ةسجن

 لك نأل مارح اهنإف ةسجن ةظفاح داوم ىلع لمتشت يتلا تابلعملا :اهعورف نمو

 .مارح سجن

 هنأل نيعلا سجن بلكلا اذهف اديص كسمأف ًاملعم نكي مل اذإ بلكلا نأ :اهنمو

 . مارح هديص لكاف يلاتلابو املعم سيل

 سجن لكو ةسجن اهنأل بلكلا اهيف غلو يتلا ةينآلا لامعتسا مرحي هنأ :اهنمو
 .مارح

 لعجي مل هللا نإ» :ةلي يبنلا لوقل اسجن ناك اذإ ءاودلا لمعتسي ال هنأ :اهنمو

 . يوادتلل حلصي ال سجنلا نأ ةجيتنلاف إمارح سجنلاو "همرحم يف يتمأ ءافش

 (")[ممذلا نود لاومألاب ةينيعلا ضورفلا قلعتت ال] ]٧"[
 ءارش نع هثيدح ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 ال قافتالا ضعبلا اذه هيف ىكح نإو هلسغل ءاملا ءارش نإ مث» :لاق تيملا لسغل ءاملا

 تيملا لسغ نإف ءوضولل ءاملا ءارش يف مدقت ام دح ىلع هيف فالخلا جورخ نم دب

 كلذكو ،كلاقي ال نيع ضرف هنأل دشأ ءوضولا لب ،ءوضولا نم ابوجو دشأب سيل
 سيل لوقن انأل نيلسغملا ىلع ةيافك ضرف ناك نإو كلاهلا قح يف نيع ضرف لسفلا
 كلذ توبث تيملا قح يف اضرف هنوكب ينعن ليق نإف .ضورفلا نم ءيش تيملا ىلع
 .'"هممذلا نود لاومألاب ةينيعلا ضورفلا قلعتت ال انلق ،هلام سأر نم جرخيف هتكرت يف

 :ةدعاقلا عورف

 يتلا ضورفلا امأ ةالصلاك ةينيعلا ضورفلا هب قلعتت ال تيملا نأ :اهعورف نم

 اميف مكءافش لعجي مل هللا نإ :هظفلو ٢١٢٩/٥. ،لسعلاو ىولحلا بارش باب ،يراخبلا حيحص )١()

 .مكيلع مرح
 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ٩٣.

 )٣( لامآلا جراعم ٤/ ٩٣.
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 تيملا نإف فيلكتلا باطخ باب نم كلذ سيلو ةكرتلاب قلعتت اهنإف ةاكزلاك لاملاب قلعتت

 كلم امهو طرشلاو ببسلا دوج وهو عضولا باطخ نم كلذ نإ لب ،ءيشي ًافلكم سيل
 .لوحلا نالوحو باصنلا

 دوجو يهو ةحيحص ةمذ نم اهل دب ال هذهف لاملاب اهل قلعت ال يتلا ضورفلا امأ
 .ةايحلا نع عرف ةمذلا نإف ةايحو ةمذ هل ناسنإ

 . هتمذ نود لجرلا لامب قلعتي ال هللا ليبس يف داهجلا :اهعورف نمو

 ىلع الو ،ريغصلا يبصلا ىلع بجي ال كلذلو {ةمذ نم هل دب ال مايصلا :اهنمو
 . نونجملا

 قلعتل ةحلاص ةمذ هل سيل يبصلا نأل ضورفلا هب قلعتت ال يبصلا :اهنمو
 .اهب ضورفلا

 قلعتل ةحلاص ةمذ هل سيل هنآل ةينيعلا ضورفلا هب قلعتت ال نونجملا :اهنمو
 . ضورفلا

 ذخؤي نأ زوجي الو هوممي هب هولسغيل ءام هلهأ دجي مل اذإ تيملا نأ :اهنمو

 ةمذ الو ممذلاب قلعتت امنإ ةينيعلا ضورفلاو ،ةمذ هل سيل تيملا نأل هتكرت نم لاملا

 . تيملل

 ]٣٨[ نم رداونلا ربتعت ال] الأحوال[)١(
 نع هثيدح ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةمهم ةدعاق هذه

 مهنمف هسفن توق نم يدؤي هنإ نولئاقلا فلتخا مث» :لاق ث ءايشألا نم هجارخإ بجاولا

 ."لاوحألا نم رداونلا ربتعت الو هتنس يف بلغألا هيلع امم يدؤي نأ هيلع :لاق نم

 :ةدعاقلا ىنعم

 لق ام ىلع ال بلغو رثك ام ىلع ىنبت ةعيرشلا ماكحأ نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو
 . هل مكح ال ردانلاو . عئاشلا بلاغلل اهيف ةربعلا نآو كردنو

 )١( لامآلا جراعم ٤/ ٦١٤٧.
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 :ةدعاقلا عورف

 لكألا يف هلامعتسا بلغ امم نوكت رطفلا ةقدص نأ :ةدعاقلا هذه عورف نم

 . بلاغلا هنأل رمتلاو صمحلاو ،ءايبوللاو زرألاو ةطنحلاك

 فلتختو ثردني امم هنأل هب ةربع الف كلذ وحنو ،نبجلاو بيبزلاك ردانلا امأ

 يف اعئاش دحاولا ءيشلا ناك امبرف ردانلا وأ عئاشلا نم ربتعي اميف مهنادلبو سانلا لاوحأ

 . رخا دلب يف اردان دلب

 اهنأ هللا همحر يعفاشلا نع يور امو ،رهشأ ةعست ةعئاشلا لمحلا ةدم نأ :اهنمو

 ولو ،بذاكلا لمحلاب ثيدحلا بطلا يف ىمسي ام وهو يمهو لمح اذهف نينس عبرأ
 . لاوحألا نم رداونلا ربتعت الو ةردانلا لاوحألا نم وهف هدعُب عم ملس

 ةنسلا يف غولبلا ثدحي دقو ،ةنس ةرشع سمخ غولبلا نس يف عئاشلا نأ :اهنمو

 .لاوحألا رداون نم اذهو ةرشاعلا

 هديصي ام ناك ديصلا نم لكأي ال بلاغلا يف ناك اذإ ملعملا بلكلا نأ :اهنمو
 الالح هكسمأ ام ربتعي الو ملعمب سيلف ديصلا نم لكأي هنأ بلاغلا ناك اذإ امأ ،الالح
 . ربتعت ال لاوحألا رداونف اردان لكألا كرت وأ اردان لكأ اذإ امأ

 ةداع بلاغ ىلإ ضيحلا ةدم ريدقت ىف شيبح تنب ةمطاف در ةلي يبنلا نأ :اهنمو

 نهضيح مايأل يأ ،اءاسنلا ضيحت امك هللا ملع يف نيضيحت» :اهل لاقف ،ءاسنلا
 . ربتعت الف ضيحلا نس يف ةردانلا لاوحألا امأو ،نهرهطو

 نأ ردانلا نمو ،رفسلا يف مايصلا هيلع قشي هنأ رفاسملا يف بلاغلا نأ :اهنمو

 ةردانلا لاوحألا امأو عئاشلا تربتعا ةصخرلاو رفسلا يف مايصلا هيلع قشي ال نم دجت

 .اهيف ةربع الف

 ()[ةيصعملاب ةعاطلا موقت ال] ]٩"[
 ءوضولا نع هثيدح ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 ١/ ٧٤٤. لامآلا جراعم )١(
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 نيبو نيدقنلا ءانإ نم ئضوتملا نيب قرفي نأ قاحسإ يبآلو» :لاق بوصغملا ءاملاب

 ًامارح طرشلا ناك اذإو ءوضولا ةحصل طرش ءاملا نأل بوصغملا ءاملاب عئضوتملا
 . (١)؛ةيصعملاب ةعاطلا موقت ال ذإ ءوضولا حصي الأ بجو

 :ةدعاقلا ىنعم

 وأ ًاطرش اهقيرط ناك ءاوس مرحم قيرطب ىدؤت ال ةدابعلا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 . تادابعلا ءادأل ةحيحص ةليسو نوكت ال ةيصعملاف . انبس

 :ةدعاقلا عورف

 طرش وهو ةيصعم ءاملا بصغ نأل بوصغملا ءاملاب ءوضولا :اهعورف نم

 . ةيصعملاب ةعاطلا موقت ال ذإ ءوضولا حصي الأ بجو امارح طرشلا ناك اذإف ءوضولل

 بهذو ءامهلامعتسا ةمرحل ةمئألا ضعب يأر ىلع نيدقنلا ءانإب ءوضولا :اهنمو

 ."ةضفلاو بهذلا ةينآ يف ءوضولا ةهارك ىلإ روث وبأو ،قاحسإو يعفاشلا

 دقف كلذ لعف نمف ©‘تابجاولا ضعب ءادأل بوصغملا ءاملاب لاستغالا :اهنمو

 . ""كلذ يف هسفن ملظو هلعف يف هبر ىصع

 بصغو ةعاط ةالصلا نأل حصت ال ةبوصغملا ضرألا ىلع ةالصلا نأ :اهنمو
 . ةيصعملاب موقت ال ةعاطلاو ،ةيصعم ضرألا

 (ُ[هب فلكن مل اذإ يلقعلا لامتحالاب ةربع ال] ]٤٠[
 ةساجن نع هثيدح ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 الف رادج فلخ هنع ىراوت مث امحل ملسمل يسوجملا لمح اذإ ليقو» :لاق نيكرشملا

 نم مهدنع ناكو هولمح امب ساب ال ليقو “هريغب هلدب دق نوكي نأ لامتحال هلكأي

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٧٤٤.

 (٢) لامآلا جراعم ١/ ٧٤٤.

 (٣) قباسلا عجرملا .

 (٤) لامآلا جراعم ١/ ٨٨٥.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 قيرط نم هريغب محلل يسوجملا ليدبت لمتحي مل اذإ لاح لك ىلعو .ةسبايلا ةهكافلا
 . (»«هب فلكن مل اذإ يلقعلا لامتحالاب ةربع الو يدنع هلكأب سأب الف ةداعلا

 :ةدعاقلا ىنعم

 دتعي ال لقعلا يف ةلمتحم رومأ نم لقعلا ىلع دراوتي ام نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 .ضحم مهوت هنأل كلذ رابتعا انفلكي مل هللاو ةسوسولا بورض نم برض كلذ نأل اهب

 :ةدعاقلا عورف

 اهلكأ زاج ةيمالسإ دالب نم امحل نيملسملا دالب ىلإ رافكلا لمح اذإ :اهعورف نم
 . اهريغب اهوريغ اونوكي نأ لامتحال ةربع الو ةيمستلا عم

 رابتعا ال هنأل بالكلا اهدرت نأ لمتحا نإو ةرهاط نويعلاو رئبلا ءام :اهنمو
 . يلقعلا لامتحالاب

 مهيديأب اهوسم مهنأ ملعي مل اذإ نوكرشملا اهعيبي يتلا ناهدألاب سأب ال :اهنمو
 رابتعا الف ةبوطرب اهوسم مهنأب يلقعلا لامتحالا امأ . ()هالسإلا دلب نم لمحت اهنأل
 .هل

 اهتساجن لصألا نأل زوجي ال اهلامعتسا وأ نيكرشملا ةينآب لاستغالا نأ :اهنمو

 .هوحنو ريزنخلا اهيف اوخبطي مل مهنأ لامتحال ةربع الو

 وأ هتجوز جوزتت الو رحبلا يف دقفي مل اذإ ايح هئاقبب مكحي دوقفملا نأ :اهنمو
 ةنقيتم هتايح نأل ايح ناك امبر ذإ ،تام هنأ يلقعلا لامتحالل رابتعا الو هتكرت عزوت

 . لامتحالا ىلع مدقم نيقيلاو ئ لمتحم هتومو

 مايق ىلع ةنيب هيدل سيلو ةجوزلا تركنأو هتجوز ةنالف نأ ناسنإ ىعدا ول :اهنمو

 ًاكسمت هتوم دعب هنم اهثاريم الو ،اهتوم دعب اهنم هثاريم الو هجاوز تبثي الف ةيجوزلا

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٨٨٥.

 )٦( لامآلا جراعم ١/ ٨٨٤.
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 هنأ يلقعلا لامتحالل ةربع الو ] ليلدب الإ تبثت الو ] ةيجوزلا مدع لصألاو . لصألاب

 . ةنيب يأ هعم سيلو اهجوزت

 . ةريثك ةدعاقلا هذه ىلع عورفلاو

 (١)[ةححملا حوضوو ةححلا مايق دعب رذع ال] ]٤١[

 :لاق نيلجرلا لسغ نع همالك ضرعم يف يملاسلا مامإلا اهيلإ راشأ ةدعاق هذه

 يف اهركذ قاحسإ ابأ مامإلا نكل ةلأسملا يف فالخلا غيوستب نذؤي رماع خيشلا مالكو»

 عساوف ًادانع ةلبقلا لهأ ضعب مهفلاخ دقو لاق نوملسملا اهيلع عمجأ يتلا لئاسملا

 كشب هلهجق هيلع ةجحلا تماق ىتمف هيلع ةجحلا مايق لبق هضرفو هب رمألا ةفرعم لهج
 . (٢»هًاقفانم الاض ناك

 المع حسملا بوجوب اولاق مهنإف ةعيشلا نم ةيمامإلا ةلبقلا لهأ ضعبب دصقيو
 كراشي فوطعملاو حسملا همكح يذلا سأرلا ىلع ةفوطعم اهنإف ضفخلا ةءارقب

 . مكحلا يف هيلع فوطعملا

 :ةدعاقلا ىنعم

 ةجحملا هل تحضوو فلكملا ىلع تماق اذإ ةجحلا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 قحل ا دعب امف ةجح ريغ ىلع مئاقل ١ ديلقتلا كرتو ةجحلا عابتا هيلع بجوو هرذع عطقن ا

 . .لالضلا الإ

 :ةدعاقلا عورف

 روهمج لاق ،ءوضولا يف لجرلا ضرف يف مهفالخ :ةدعاقلا هذه عورف نمو

 نيب عمجي هنإ دوواد لاقو ،حسملا اهضرف نأ ىلإ ةيمامإلا تبهذو ،‘لسغلا اهضرف ةمألا

 اعطقو ةجحلا اماقأ يبنلا لعفو ةباحصلا عامجإ نكل .نيتءارقلاب المع حسملاو لسغلا
 . رذعلا

 )١( لامآلا جراعم ١/,٣٢٩.

 (٢) هسفن عجرملا .
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 يف نوعزاني مهنإ ثيح ةيمامإلا اهيف عزان دقف ةباحصلا ةلادع :اهعورف نمو
 نوجوجحم مهو ،مهرابدأ ىلع اودترا مهنأ ىلإ مهنم نوريثكلا بهذي لب مهتلادع

 نسحأب ةروس ةرشع عبس يف مهتلادع ىلع ىلع هللا صن دقف ،ةحيرصلا ةحيحصلا ةلدألاب

 مهل رذع الو .)هينع اوشتَو بنع هنأ َيَر> :ىلاعت هلوق اهمهأ نمو ،ليدعتلا تافص
 . ةجحملا حاضتاو ةجحلا مايق دعب

 رذع ال نكل ةلبقلا لهأ نمو نيملسملا نم سانأ هيف عزان دقف ربقلا باذع :اهنمو

 ىلاعت هلوق اهنمو ةعطاقلا صوصنلا لالخ نم ةجحلا مايق دعب ربقلا باذع ركنأ نمل

 لاع اولدأ دمالآ موت مور ايِشََو اَردُع اهيتع كوشب الاف :نوعرف موق نع ةياكح
 «اًيِشَعَو اردغ اهيع كبوتتَتب رَلا» ىلاعت هلوق نأ مولعمو ."" 'هبادَملا دمأ وزف
 نع الضف اذه ،ربقلا باذع يف الإ كلذ حاتي الو خزربلا يف ذ ةرخآلا لبق وأ ايندلا يف هنأ

 . ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا

 هيبشتلا نع هللا هيزنتو © ردقلاك ديحوتلا لئاسم يف انوفلاخ نيذلا عم لاقي اذكهو

 . هباشتملا عابتاو مكحملا كرتو ميسجتلاو

 كلذ وحنو رمعو ركب يبأ ةمامإ ةحصك ةعيشلا اهيف انفلاخ يتلا لئاسملا كلذكو
 . ةجحملا هيف تحضتاو ةجحلا هيلع تماق امم

 ("[ىبصلل ةين ال] ]٤٢[
 يملاسلا اهيلع صن فيلكتلا ةيلهأب ىنعت يتلا ةمهملا دعاوقلا نم ةدعاق هذه

 نمو» :هللا همحر لاق اركسم راص اذإ ذيبنلا ةراهط نع ثدحتي وهو لاق ثيح هللا همحر
 دساف مهدنع وهف ركسلا دصق ىلع ذيبنلا لمع ام ىتم هنأ ةدعاقلا هذه ىلع مهعيرفت

 © دصقلا سفن يه امنإو ركسلا سفن مهدنع داسفلا ةلع سيل ذإ ركسي مل مأ ركسأ سجن

 . "يبصلل ةين ال ذإ كلذ دسفي مل اولاق راكسإلا دصقل يبص هلمع ولف

 ٢٢. :ةيآلا .ةلداجملا ةروس )١(

 ٤٦. :ةيآلا رفاغ ةروس )٢(

 ١/ ٧٣٣. لامآلا جراعم ()

 .قباسلا عجرملا )٤(
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 : ةدعاقلا ىنعم

 ه دصقلا هيف طرتشي يذلا فيلكتلا لهأ نم سيل يبصلا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 هلوقل حصت ال ةينلاو دصقلا ىلع ةينبملا تافرصتلا نإف دصقلا لهأ نم سيل يبصلاو

 . !اهدصاقمب رومألاه نأ ىلع صنت ةدعاقلاو')هتاينلاب لامعألا امنإ» :ةلي

 :ةدعاقلا ليلد

 } ظقيتسي ىتح مئانلا نع ةثالث ع ملقلا عفر» : ي يبنلا لوق ةدعاقلا هذه ليلدو
٢ 

 . ( وحصي ىتح نونحمل ١ نعو 0 ملتحي ىتح يبصل ١ نعو

 :ةدعاقلا عورف

 يبصلا هرصع اذإ امأو دسف رمخلا ةينب بنعلا رصع نم نأ :ةدعاقلا عورف نم

 يملاسلا مامإلا هيلع صن امك ةين الو هل دصق ال يبصلا نأل دسفي مل راكسإللا دصقل

 . هللا همحر

 هلقعي وهو رفك هنم رهظ اذإ يبصلا نأ ةكرب نب دمحم ةمالعلا هركذ ام :اهنمو

 . (٢)ككلذ نع عجري ىتح بأ

 لهأ نم سيل يبصلا نال لكوؤت هتحيبذ نإف مسي ملو ةاش يبصلا حبذ اذإ : اهنمو

 .اهنم لكأي نم اهيلع يمسي نأ طرشب فيلكتلا

 ال دهعلا نإف ةمذلا لهأ نم مهلهأ مهعباتي ملو مهدهع نايبصلا ضقن اذإ :اهنمو

 اوذبانو مهولهأ مهعبات اذإ امأ .هفيلكتو هدصق مدعل هفرصت ربتعي ال يبصلا نأل ضقني

 . ضقني دهعلا نإف نيملسملا

 (١) يحولا ءدب ناك فيك باب ،يحولا ءدب باتك ، يراخبلا حيحص )١( ٣/١.

 )٢( ،غلبي ىتح يبصلا ىلع رجحلا باب يقهيبلا ننس )٩٥٦٢(} ٤٥٨/٢، دوواد يبأ ننس )٤٤٠٤(، ٤/

 ٦٤٤ ،هوتعملا قالط باب ،هجام نبا ننس )٢٠٤٦(، ١/  0٦٥٨هقالط عقي ال نم باب ،يئاسنلا ننس
 جاوزألا نم )٣٤٣٣(،  ©3١٥٦/٦...بجي ال نميف ءاج ام باب يذمرتلا ننس )١٤٨٨( ١/

 ٦1٥٨. فيلكتلا باب نابح نبا حيحص )١٤٢( ١/  0٣٥٥دمحأ دنسم )٩٥٦٢(} ٦٢/ ٤٥٨.

 (٣) عماجلا ٦٢/ ٥٠٦٢ عرشلا نايبو ٧/ ١٣٧ .
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 ال سجنلا بوثلل يبصلا ةلاسغ نأ وهو عرشلا نايب بحاص هركذ ام :اهنمو

 .بوثلا نع ةساجنلا عفر دصق هدنع سيل هنأ ةلعلاو 5،_)زوجت

 ال ذإ رفكلاب هيلع مكحي ال نكل بدأ ضورفلا نم ًاضرف يبصلا كرت اذإ :اهنمو
 .دصق ال و هل ةين

 سيل هنأل مالسإلا ةجح هنع طقست ملو ًالفن هجح عقو جح اذإ يبصلا نأ :اهنمو
 .هل دصق ال ذإ فيلكتلا لهأ نم

 . ةين ىلإ جاتحت يتلا يبصلا تافرصت عيمج يف لاقي اذهو

 (")[هللا قح ىف هللا قح بجي ال] ]٤٣[

 مل اذإ ضرألا ةلغ ثحبم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه
 هنأل غلب ام غلب ولو هيف ةاكز ال هنإف ليبسلا لامو ةسردملا امأو» :لاق دحأل ًاكلم نكت
 . (٢)«هللا قح يف هللا قح بجي الو هللا قوقح نم ًاضيأ ةاكزلاو . ىلاعت هلل

 :ةدعاقلا عورف

 الو "هللا قح ةاكزلاو ،هللا قح هنأل هيف ةاكز ال دجاسملل فوقوملا لاملا :اهنم
 . هللا قح يف هللا قح بجي

 قح اهنأل هيف ةاكز ال طبرلاو ليبسلا لامو سرادملا ىلع سوبحملا لاملا :اهنمو
 . ٌ)هللا قح ىف هللا قح بجي الو ،هللا قح ةاكزلاو ،هللا

 ۔اهلهأ مهنأل اهيف ةاكز الف مالسإلا حلاصم ةلمجل تعرز اذإ يفاوصلا :اهنمو

 اهنأل اهيف ةاكز ال ليقف هسفنل اهعرزيف مامإلا نم اهبلطي يذلاك كلذ ريغل تعرز نإ امأو
 . عرازلل عرزلا نأل كلذو ةاكزلا اهيفف باصنلا تغلب نإ ليقو ،هللا لام

 )١( عرشلا نايب ٧/ ١٣٧.
 )٢( لامآلا جراعم ٤٦٩/٤ ٤٧٠.

 .هسقن عجرملا (٣)

 ٤/ ٤٧٠. لامآلا جراعم )٤(
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 ال هللا قحو 86هقحو هللا لام هنأل هتلغ يف ةاكز ال فوقوملا لاملا نأ : اهنمو

 ()[هنم لدبملاو لدبلا نيب عمجي ال] ]٤٥[

 هب ناك نمع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 همحر ديعس وبأ خيشلا ركذو» :هللا همحر لاق عطقني ال فاعر وأ مدلا هنم ليسي حرج

 بحأ مميتلاو :لاق ،هيلع مميت الو أضوتي ليقو ،مميتيو أضوتي هنأ وهو رخآ ًالوق هللا

 لمعتسا ثيح طايتحالا نم ابرض هيف نأل هللا همحر هيلإ بحأ مميتلا ناك امنإو لإ
 فيفختلا ةمكحل يفانم هنأل هيلإ ليبس الف مازلالا ةهج ىلع اهباجيإ امأ ،اعم نيتراهطلا

 ىلإ ليبس الو ديدشت هقح يف نيتراهطلا عمجو فيفختلا ضيرملا قح يف عورشملا ذإ

 ."هامهنيب عمجلا بجي الف ءاملا نم الدب بجي امنإ مميتلا نأل اعم امهمازلإ

 :ةدعاقلا عو رف

 ملسملا دعت هللا نإف مميتلاو ءوضولا نيب عمجلا :ةدعاقلا هذه عورف نم

 لدبلا نيب هللا عمجي مل نكل © مميتلا وهو هلدب بجو ءاملا مادعنا دنعف ءوضرلاب

 ال يذلا مدلا بحاص نآ نم هللا همحر يملاسلا هحجر ام باوصلاف كلذل ،هنم لدبملاو

 نأ هيلعف ،عيرشتلا ةمكح يفاني كلذ نأل مميتلاو ءوضولا نيب عمجي نأ حصي الف عطقني

 . يلصيو أضوتي مث انطق هيرخنم وشحي وأ مدلا عاطقنا رظتني

 تلخد نآ دعب عجرت اهنإف ضيحلا ىرت مث مايألاب دتعت ةريغصلا ةدتعملا :اهنمو

 7 ٌدتعتف ضيحلا ىلإ لدبلا يف

 عمجي الو ءاملا ىلإ عجري ةالصلا يف لوخدلا لبق ءاملا دجو اذإ مميتملا :اهنمو

 . هنم لدبملاو لدبلا نيب

 ٨٢٦. و ١/ ٧٨٩ لامآلا جراعم )١(

 ٨٢٦. و ٧٨٩/١ لامآلا جراعم )٢(

 )٣( لامآلا جراعم ١/ ٨٢٦.
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 جن لي ةرشنب عَتَمَت تَف» : ىلاعت هلوقل يده هيلعف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتملا :اهنمو

 ©مايأ ةرشع موص وهو هلدب ىلإ لقتني هنإف يدهلا دجي مل اذإف ،')ه يد نم رمت
 عمجي الو يدهلا ىلإ داع يدهلا دجو اذإف .هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو جحلا يف ةثالث

 . هنم لدبملاو لدبلا نيب

 دجي مل اذإف ©ساسملا لبق ةبقر قاتعإ هيلع بجي هتجوز نم رهاظملا :اهنمو

 قاتعإ ىلإ دوعي هنإف موصلا ءانثأ ةبقرلا دجو نإف موصلا وهو ءاهلدب ىلإ لقتنا ةبقرلا

 .هنم لدبملاو لدبلا نيب عمجي الو ةبقرلا

 لدبملا دوجوب عفترت اهيلع قفتملا لادبألا عيمج مكحو» :هللا همحر يملاسلا لاق
 اهنم (٢)

 ©دقنلا نم ةميقلا جرخأ ماعطلا دجي مل اذإف ماعطلا يف بجت رطفلا ةقدص :اهنمو

 . ةيدقنلا ةميقلاو ماعطلا نيب عمجي ال نكل

 (")[ةيصعمو ةعاط دحاو ءيش لمعتسي ال] ]٤٦[
 مكح نع همالك ءانثأ هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةمهم ةدعاق هذه

 ابصغ ام لامعتسا نع قراسلاو بصاغلا ىهن هللا نأل» :لاقف بوصغملا ءاملاب ءوضولا
 ةلاح يف ءيش يف دحاو لعف زوجي الف ©ىلاعت هلل صاع كلذل لمعتسملاو اقرسو
 .(.هةيصعمو هلل ةعاط نوكيف ةدحاو

 :ةدعاقلا ىنعم

 يفو دحاو ءيشو دحاو لعف يف ةعاط َلَمعتسُي نأ نكمي ال ةيصعم ضخمت ام نأ
 . عورفلا لالخ نم ىنعملا حضتي فوسو ،ةدحاو ةلاح

 ١٩٦. :ةيآلا "ةرقبلا ةروس )١(
 ٨٢٦/١. لامآلا جراعم )٢(

 )٣( لامآلا جراعم ١/ ٧٥٤.

 )٤( لامآلا جراعم ١/ ٧٥٤.

284 _ ٢٤ 
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 :ةدعاقلا عورف

 ضخمت امو ةيصعم ءاملا بصغ نأل بوصغملا ءاملاب ءوضولا : اهعورف نم

 . يصاعملاب تاعاطلا ىلإ لسوتي ال هنأل ،هلل ةعاط لمعتسي ال ةيصعم

 مرح هللا نال ةبوصغم ضرأ ىلعو ،&بوصخم بوثب ةالصلا : اهعورف نمو

 لبقت ال هنايصع ةلاح ةعاطب سبلت مث ىصع نمو ىصع دقف قرس نمف ةقرسلاو بصغلا

 . ةيصعمو ةعاط دحاو ءىش لمعتسي ال هنأل هتعاط

 دحاو ءيش لمعتسي ال هزأل هجح حصي ال هب جحلل 5 ام قرس نم نأ : اهنمو

 . ةيصعمو ةعاط

 .اهب مرحُل مارحالا بايث قرس نم كلذكو

 .ةدعاقلل ةبرق هتيحضأ عقت ال اهب يحضيل ةيحضأ قرس نم نأ : اهنمو

 .ةدعاقلل كلذ هنم هللا لبقي ال ةقدص وأ ةاكز هب يدؤيل الام قرس نم نأ :اهنمو

 للحملا نعل هللا نأل كلذ حصي مل ةبرقلا ةن ةجوز َرَلح نم نأ :اهنمو

 .ةرماؤم نع اهب هجاوز ناك اذإ اميس ال ،هلل ةبرق هلعف نوكي الف ،هل للحملاو

 ()[هملعي مل امب ناسنإلا هلا فلكي ال] ]٤٧[

 عضوم لهج اذإ رفاسملا نع همالك ضرعم يف يملاسلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 ءاملا باصأو ديعب ريغ ىشم مث مميت مث ءاملا عضوم لهج اذإ» : هللا همحر لاق ثءاملا

 ةداعإ الو كلذ هأزجأ هدجي ملف يلصي نأ لبق ءاملا بلط دق ناك نإف ةالصلا تقو يف

 .("«هملعي مل امب هللا هفلكي الو همزلي ام ىصقأ وه كلذ نأل هيلع

 : ةدعاقلا ليلد

 ال امب فيلكتلا نم هملعي ال ءيشي ناسنالا فيلكت نأ وه ةدعاقلا هذه ليلدو

 )١( لامآلا جراعم ٧٧١/١.

 )٢( .قباسلا عجرملا سفن
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 يور دقف ، هشيب انل ةَماط ال ام اتنَيُت الَوإ» :ىلاعت هلوقب ةمألا نع عوفرم وهو قاطي

 .("مكل تبحتسا دق :لاق هللا نأ نيي ي يبنلا نع

 :ةدعاقلا عورف

 هناكم ىلع ليلد الو ءاملا دوجو لهجي نم نأ نم يملاسلا هركذ ام :اهعورف نم

 مل ىلاعت هللا نآل هيلع ةداعإ الف ءاملا دجوف ىشم مث هدجي ملو ءاملا بلط دق ناك نإف

 نع زجاعلا مكح يف هنألو ةداعإلا هيلعف بلطلا عًّيض دق ناك نإو .هملعي مل ام هفلكي
 . هلامعتسا

 يذلا يبصلا كلذكو ،برحلا رادب لهاجلاو هيلع ىمغملاو مئانلا فيلكت :اهنمو
 . باطخلا نوملعي ال مهنأل مهقحب فيلكت ال ءالؤهف “باطخلا ملعي ال

 ]٤٨[ مكح نع هلهأ ةنايصب بلكلا لقتني ال] الكلاب[٨'

 ،بلكلا نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 اوكح :ىلاعت هلوقب هريغ نود بّلكملا بلكلا ةراهطب نولئاقلا جتحا" :هللا همحر لاق
 مدلا لسغ ةيآلا يف ركذي مل :انلق .اهكاسمإ عضوم لسغ ركذي ملو (ُ)همكَتَع كسن ام

 ةيآلا ىلإ ليلد مض مهمزل كلذ اوملسي مل اذإو ديصلا مد ةراهطب لوقلا مهمزليف اهنم

 .اقلطم بلكلا ةساجن يف هانركذ يذلا ليلدلاب اضيأ نحن ءيجنف ،مدلا ةساجن ىلع لدي

 ."بالكلا مكح نع هلهأ ةنايصب بلكلا لقتني ال :دمحم وبأ لاق

 :ةدعاقلا ىنعم

 لوحتل لوحتي ال بلكلا سنج نآ» :هللا همحر يملاسلا لاق امك ةدعاقلا ىنعمو

 . ةدوجوم اهتاذ تماد ام اهلصأ نع لقتنت ال ةدماجلا ةساجنلاك تافصلا

 )١( :ةيآلا "ةرقبلا ةروس ٢٨٦.
 .هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدحلاو ٣٥٣٥. مقر ٢/ ٤٤٣ كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ )٢(

 .٨٧٢و ٤٧٢و ٣٧٢و ٢٦٨ /! لامالا جراعم )٣(

 )٤( :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٤ .

 )٥( لامآلا جراعم ٦/ ٢٦٨.
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 ولو بلك بلكلاف ةحيحص نيترابعلا اتلكو» هلهأ ةعانصب» نوكت ةرابعلا لعلو

 ةعانص تددعت ولو بلك اضيأ وهو سجن هتعيبطب هنأل تاساجنلا دراوم نع هلهأ هناص

 هتافص لوحتب لوحتي الف ةسجن هتاذ نأل ديص وأ ،عرز وأ ةيشام وأ ةسارح نم هيف هلهأ

 ا .همكحو هتعيبط نع هتامهمو

 :ةدعاقلا عورف

 ءاهقف رثكأ بهذ دقف ديصلا بلك ةراهط ىف ءاملعلا فالتخا :اهعورف نم

 وه هتساجن ىلإ ديبع وبأو روث وبأو قاحسإو دمحأو يعازوألاو ،ةفينح وبأو ةيضابإلا

 . . بالكلا مومعو

 نممو ،هسم سجني الو بلكلا رؤس ةراهطب لوقلا ىلإ ةيضابإلا ضعب بهذو

 يف سمغني بلكلاب سأب ال :بوبحم نبا لاقو ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ اذهب لاق

 لوقلا لقنو .هندب وأ هرعش ةبوطر نم اناسنإ بيصيف ضفتنيف جرخي مث فيظنلا ءاملا

 .دووادو كلامو يرهزلا نعو ريبزلا نب ةورعو ،يرصبلا نسحلا نع هتراهطب

 دبع نعو .نوذأملا ريغ نيبو هذاختا يف نوذأملا بلكلا نيب مهنم ريثكلا قرفو

 . يرضحلاو يودبلا نيب قرفي هنأ ةيكلاملا نم نوشجاملا نب كلملا

 غلو اذإ" :ةلي يبنلا نع هلفظ ةريره يبأ ثيدحب بلكلا ةساجنب نولئاقلا جتحا
 نكي مل ول :اولاق ،‘ههبارتلاب نهادحإ تارم عبس هلسغيلف مكدحأ ءانإ يف بلكلا
 . هتقارإب رمأ امل اسجن

 باوجلا مدقتو همكل تأ ئ اولك » :ىلاعت هللا لوقب هتراهطب لاق نم جتحاو
 .اهنع

 فاوطتلا عماجب رهلا ىلع هسايق هب نوذأملا بلكلا ةراهط ىلع هب اولدتسا اممو

 ."«تافاوطلاو مكيلع نيفاَوطلا نم اهنإ ةسجن تسيل اهنإ» :ةرهلا يف ةي هلوقل

 )١( بلكلا غولو مكح باب ملسم حيحص )٦٧٤(، ١٦١/١.
 (٢) ةرهلا رؤس باب دوواد يبأ ننس )٧٥(۔ ١/ ٢٨. ةرهلا رؤس باب © يئاسنلا ننس )٣٤٠(. ١٧٨/١.

 رآسالا باب ،نابح نبا حيحص )١٦٩٩(، ٤/ ١١٤ © دمحأ دنسم )٢٣٢٤٨(. ٤٩/ ٢٤٣.
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 رهلاف ،رهلاك هبحاص تيب يف ًاطلاخم سيل بلكلاف ،قرافلا عم سايق هنأب باجيو
 بلكلا سيلو ،مهشرف ىلع مان امبرو مهفاحص نم برشيو ةدئاملا ىلع مهعم سلجي
 . ةررهلا ةطلاخمك تسيل بالاكلا ةطلاخمف ©كلذك

 .هتعيبطب سجن بلكلا نأل ةسارحلاو عرزلاو ديصلا بالك ةساجن :اهعورف نمو
 نذإلا درو ام الإ ةمرحلا بالكلا ءانتقا يف لصألا . ؟هؤانتقا زوجي له هتساجن عم نكل

 صيخرت هئانتقا يف ءاج ام الإ مارح وهو» :هللا همحر يملاسلا لاق ةرورضلل هئانتقا يف

 عرزلاو ديصلا بلك يف صخر هنأ ةي يبنلا نع لقن هنأ كلذو ةلي هللا لوسر نع

 ىلإ سانلا ةجاح لجأل هنم صيخرتلا اذهو ،ةيشاملا ظفحي يذلا بلكلا وهو عرضلاو

 لبق هيلإ ةجاح ال ذإ ةعارزلا لبق الو ،ةيشاملا لبق ًابلك ذختي نأ دحأل سيلف كلذ
 .(اهردقب رّدقتي ةرورضلل زاج ام) ةدعاق موهفم اذهو .)هديصي ال نم كلذكو ،كلذ

 ©عرزلاو ةيشاملا بلك ىنعم يف وهو رودلا ظفحل بلكلا ذاختا زاوج :اهنمو
 مكح نع لقتني الو هتعيبطب سجن بلكلا نأل اهتاذ يف ةرهاط اهنأ كلذ ينعي ال نكل
 مهتعانصب الو هلهأ ةنايصب ةساجنلا

 مهتارايسو مهتويب يف رافكلا اهينتقي يتلا ةيجنرفالا بالكلا ةساجن :اهنمو

 رجأ نم صقتنيو ،اهينتقي نم يف الو اهيف ريخ ال هذهف ،ةريثكلا لاومألا اهيلع نوقفنيو

 . (")ةنسلا يف ءاج امك دحأ لبجك طاريقلا ،ناطاريق موي لك نيملسملا نم اهينتقي نم

 ("”[سجني ال نمؤملا] []
 يف ىلاعت هللا همحر يملاسلا هب لدتسا ميرك يوبن ثيدح صن ةدعاقلا هذه لصأ

 بنجلا رؤس نم ءوضولاب سأب ال» :لاق ضئاحلاو بنجلا رؤس نع همالك ضرعم

 .("«سجتني ال نمؤملا» :ةي لوسرلا لوقل ضئاحلاو

 )١( لامآلا جراعم ٢/ ٢٧٣.

 )٢( مقر نهاكلا ناولحو بلكلا نمث ميرحت باب ةاقاسملا باتك جيدخ نب عفار نع ملسم هاور ٧٦! .

 )٣( لامآلا جراعم ٧٤٠/١ و٧٤١ و٧٤٢۔

 ال ملسملا نأ ىلع ليلدلا باب ملسم حيحص .)٢٨١(، 0١٠٩/١ . .بنجلا باب يراخبلا حيحص )٤(

 )٨٥٠(‘ ١/ ٤. سجني
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 :ةدعاقلا عورف

 روهط لضفب ةأرملا ريهطتو ،ةأرملا روُهَط لضفب رهطتلا :ةدعاقلا هذه عورف نم
 تلخ كًاضئاح مأ ارهاط ةأرملا تناك ءاوسو ًابنج وأ ارهاط لجرلا ناك ءاوس لجرلا

 .')كلذ نكمأ اذإ دحاو ءانإ نم ارهطتي نأ امهلو ،هب لخت مل مأ ءاملاب

 لاقو ،هوركم هنإ :ليقو ضئاحلا ءوضو لضفب أضوتي نأ زوجي ال :ليقو

 .ًابنج ةأرملا وأ لجرلا نكي مل ام رخآلا ءوضو لضفب لك رهطتي نأ سأب ال :يعازوألا

 نايب يف يفاك ةي هللا لوسر نع ليلدلا نم مدقت امو» :هللا همحر يملاسلا لاق

 .")ةزاجإلل ةفلاخملا ليواقألا هذهل يفانو كلذ زاوج

 ال نمؤملا" :يي هلوقل ضئاحلا وأ بنجلا رؤس نم ءوضولا زاوج :اهنمو
 . !سجني

 ضئاحلا رؤس نم برشلا يعخنلا هركو ‘بنجلا رؤس نم بارشلا زاوج :اهنمو

 .اهئوضو لضفب آسأب ري ملو

 نم ةدافتسا ")ةيضابإلا ءاهقف نم ةعامج يأر ىلع سجن رفاكلا رؤس نأ :اهنمو
 ، كرشملا وهو هادع ام يفنل يت !سجني ال نمؤملا» :ةلي هلوق نأل ةفلاخملا موهفم

 قوطنملاك ربتعم ليلد موهفملاف ،اهموهفمل ًالامعإ ةدعاقلا ىلع كلذ عيرفت زاج امنإو

 دتعي ال نم ضعبو ةيفنحلا الإ كلذ يف فلاخي ملو نييلوصألا ليواقأ نم حجارلا ىلع
 . حيحصلا ىلع مهلوقب

 انضرأ ةبرت هللا مسب» :لي لوسرلا لوقل سجنب سيل نمؤملا قير نأ :اهنمو
 . (‘)«انميقس ىفشي انضعب ةقيرب

 . ملعأ هللاو ،حسجني ال نمؤملا نأل رهاط نمؤملا قَّرَع نأ :اهنمو

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٧٤١.

 )٦( لامآلا جراعم ٧٤١/١.

 )٣( قباسلا عجرملا ١/ ٧٤٢.

 )٤( يوونلل ملسم حرش رظنا .ملسم هجرخأ ١٤/ ١٨٣ .بعشلا راد
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ]٥٠[ وهف هلوسرو هللا هكرت ام] عفو[)١(

 يبال لالدتسالا ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 فانصالا هذه هللا لوسر صخ : ديبع وبأ لاق» : هللا همحر لاق مالس نب مساقلا ديبع

 هكرت ناكو ضرألا جرخت امم الاومأ سانلل نأ ملعي وهو اهاوس امع ضرعأو ةقدصلاب

 .("«قيقرلاو ليخلا ةقدص نع هوفعك هنم اوفع اندنع كلذ

 ؛ ةدعاقلا هذه لصأ

 ام مارحلاو هباتك يف هللا هلحأ ام لالحلا» :يي ىبنلا لوق ةدعاقلا هذه لصأو

 . "هتيفاع هللا نم اولبقاف وفع وهف هنع هللا تكس امو هباتك يف هللا همرح

 .©"«اهنع اوثحبت الف نايسن ريغ مكب ةمحر ءايشأ نع تكسو» :ةي هلوقو
 :ةدعاقلا ىنعم

 دنع ىمسيو حابملا نم وهف ةمرح وأ لحب عراشلا هيلع صني مل ام لك نأ
 صن اهيف دري مل ةحلصم لك وهو ،لسرملا بسانملا وأ ،ةلسرملا حلاصملاب نييلوصألا
 . ءاغلالا الو رابتعالاب صاخ

 :ةدعاقلا عورف

 ضرمي نأ ةيشخ هتمأب ةمحر دايع يبنلا هكرت ام لك ةدعاقلا هذه تحت لخديو

 تام املف ،اهيلع ضرفت ال يك هتمأب ةمحر ةعامج يف حيوارتلا ةالصل هكرتك .اهيلع
 . زاوجلا ىلإ عونمملا داع عناملا لازو ةي يبنلا

 ةعدب ثراحلا نب فيضغ لاق . صصقلا لثم © هنع عرشلا تكس ام :كلذ نمو

 ٤/ ٣٤٧. لامآلا جراعم )١(

 ٤/ ٣٤٧. لامآلا جراعم )٢(

 فشك يف امك ،هدنسم يف رازبلا هجرخأو ،دانسالا حيحص :لاقو ٣٧٥/٢ كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ )٣(
 . يلبنحلا بجر نبال مكحلاو مولعلا عماج رظناو )١٢٣(. ثيدحلا بيقع راتسالا

 ثيدحلا مكحلاو مولعلا عماج رظناو )٤٤٤٥(، ١٠/ ٢٣٤. عاضرلا (٢؟٦) باب ،ينطقرادلا هجرخأ )٤(
 )٣٠(.
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 خأو ةيضقم ةجاحو ةباجتسم ةوعد نم مك ةعدبلا تمعنو ةعدب هلوقب نسحلا اهديقو

 . دافتسم

 © كلذب ثداوحلاو مايألا ضعب صيصختو ةيمالسإلا تابسانملا ءايحإ : كلذ نمو

 هللا تكس ام زيح يف وهف لامعألا هذه لثمب هصيصخت نع يهنلا دري مل اذه نأل

 اوناك مهنأ يهو راصمألا يف فيرعتلا ةلأسم :كلذ لاثم .ةمألاب ةمحر هنع هلوسرو

 سابع نبا اهثدحأ نم لوأو ،ركذلاو ءاعدلل راصمألا دجاسم يف ةفرع ةليل نوعمتجي

 ،سأب هب نوكي ال نأ وجرأ :لاقف لبنح نب دمحأ مامإلا هنع لئسو ،ثيرح نب ورمعو

 . يراخبلا خيش نيعم نب ىيحي هرضحي ناكو
 ةبيش يبأ نبا جرخأ دقف ‘دجسملا يف وأ ةعامج ىحضلا ةالص :كلذ نمو

 امو اهحبسي دحأ امو نامثع لتق دقل :لاق رمع نبا نع هيبأ نع ملاس نع حيحص دانساب

 .()هنم يلإ بحأ ائيش سانلا ثدحأ

 هلعف يف ناكو ةي يبنلا هلعفي مل رمأ وهف فحاصملا يف نآرقلا ةباتك : كلذ نمو

 هقفلاو ،ثيدحلاك مولعلا دييقتو ةنسلا نيودت كلذكو .وفعلا نم وهو نيدلا يف ريخ

 . كلذ وحنو خيراتلاو

 ةديقعلا نع بذلاو رافكلاو ةقدانزلا ىلع درلاو دئاقعلا ىف ةباتكلا :كلذ نمو

 .تايفيكلا هذه لثمب افورعم نكي مل رمأ اذهف . ةقحلا

 نع بذلا لجأ نم ليدعتلاو حرجلا ملعو ليخدلا نم ةنسلا ةيقنت :كلذ نمو

 . نيدلا ىلع ظافحلا ةرورضل زيجأ دقو عونمم لاجرلا يف حرجلا لصأو .ةنسلا

 نع هل ًاظفح ميركلا نآرقلا ةعابط ىلع فرشت ةنجل ثادحإ :كلذ نمو

 . وفعلا ةرئاد يف لخاد وهو لوألا ردصلا يف افورعم نكي مل رمأ اذهو .فيرحتلا

 نم عنمتو ةحبارملاو ةبراضملا ىلع موقت ةيمالسإ فراصم ثادحإ :كلذ نمو
 .ادج ةريثك لئاسملاو .")اضيأ وفعلا ةرئاد يف اذهو .ابرلا

 . ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم ٥٦/٣ يرابلا حتف )١(
 ربتعم لصأ تحت جردنت يتلا ةحابملا عدبلا يهو ةيوغللا ةعدبلا عوضوم تحت ةريثك لئاسم تركذ دقو )٢(

 . ١١٥ ص ريقفلا دبعلل ةمألا فالتخا يف اهرثأو ةعدبلا باتك رظني . ةعيرشلا لوصأ نم
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 ([محللا مكحك همكح محللا نم دلوت ام] ]٥١[
 نع همالك ضرعم يف ىلاعت هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 لكأ يف دوجوملا فالخلا نأ ماقملا طباضو» :هللا همحر لاق باودلا رآسأ ماكحأ

 ىلع قفتم هنإف مدلاو لوبلا الإ اهتابوطر رئاسو اهرؤس ةراهط يف دوجوم اهمحل

 اهقارعأ نم ءيش لك ةساجنب لوقلا تبث اهموحل ميرحتب لوقلا تبث اذإ هنأل امهتساجن

 تبث اهموحل ليلحتب لوقلا تبث اذإو ‘تابوطر نم اهنم جرخ ام عيمجو ،اهرآسأو
 محللا نأ كلذ يف رسلاو» :ًاضيأ لاقو .اهنابلأ لحو اهتابوطرو اهرآسآ ةراهطب لوقلا
 كلذكو ًاضيأ هنم دلوتملا لح لح اذإو هنم دلوت ام مرح مرح اذإف اهتابوطر لصأ

 . ("«هيركتلا

 :ةدعاقلا ىنعم

 هنم تدلوت يذلا ناويحلا لصأل مكحلا يف عبات باودلا تابوطر نم دلوت ام نأ

 اذإو هعباوت عيمج تلح ناويحلا لح اذإف ،ةهاركلاو ةمرحلاو لحلا يف تابوطرلا هذه

 .هعباوت عيمج تمرح مرح

 ؛ةدعاقلا عورف

 ضعبلاف فالخ اهيف منغلاو رقبلاو لمجلاو رامحلا رآسأ :ةدعاقلا هذه عورف نم

 منغلاو رقبلاو رامحلاو لمجلا اهلك باودلا رآسأ :عيبرلا لاق رآسألا هذه ةراهط ىري

 .اهرؤسب أضوتي الف ةلالجلا الإ أضوتيو هنم برشي

 منغلاو ريمحلاو ليخلاو رقبلا نم باودلا نإ :نوملسملا لاق :رثؤملا وبأ لاقو
 وأ ًاتضوتم ناسنإلا ناك باصأ ام سجني ال اهؤيقو اهقارعأو اهثاورأ نيذاربلاو لاغبلاو
 . ئضوتم ريغ

 ال هنآل رامحلاو سرفلا رؤس نم أضوتي الو برشي ال :نامثع نب ناميلس لاقو

 . ةدعاقلا هيلع تصن ام وه لوقلا اذهو اهمحل لكؤي

 )١( لامآلا جراعم ٢٨٩/٦ و٢٩٠.

 )٢( .هسفن عجرملا
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 ءاهقف ضعب لاقف اهثورو تاناويحلا هذه عيجر يف مهفالتخا :اهعورف نمو
 6 رمع نب نيسحو كةديبع يبأو رثؤملا يبأ نع اذه يورو ،كلذ ةساجنب ةيضابإلا

 .ةيضابإلا ةمئأ نم ءالؤه عيمجو ديعس يبأ خيشلا نع يكحو
 امو ريمحلاو ليخلا نم همحل لكؤي ال ام عيجر نأ سايقلا ناك : مهضعب لاقو

 . ريهطتلا مكح يف زاوجلاب هبشأ وه همحل لكؤي امو ،ًاسجن نوكي نأ ىلوأ امههبشأ

 يف هيلع هللا ناوضر قاحسإ وبأ مامإلا ركذ : تلق :هنلا همحر يملاسلا لاق

 امم تفرع دقو لاق ،اهئيق ةساجنو رامحلاو ،لغبلاو ، ليخلا ثاورأ ةساجن هلاصخ

 ."ةمرحو الح اهمحل مكحل عبت اهتابوطر نأ مدقت

 اهموحلل ةعبات بائذلاو دوهفلاو رومنلاو دوسألاك اهلك عابسلا تابوطر نأ :اهنمو

 . لصألا ةساجنل اعبت ةسجن يهف

 هنبلف همحل لكؤي ال امو ،رهاط هنبلف همحل لكؤي امف اهنابلأ يف مهفالخ :اهنمو

 رؤسلا يف مهفالتخا ىرجم راج هعمدو ناويحلا طاخم يف مهفالخ :كلذ نمو

 . كلذ وحنو نبللاو ،عمدلاو

 ("[اهاوس ام يفن مزلي ال ةئيه ىلع لد ام] []
 نع همالك ضرعم يف ىلاعت هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 امب سأرلا مدقم حسمب نولئاقلا جتحاو» :هللا همحر لاقف سأرلا نم حسمي ام رادقم
 أي هنأب درو ؤ سأرلا مدقم يه ةيصانلاو . (٨)هتصان حسمو أضوت هنأ ولي يبنلا نع يور

 اهيف مزلي الو ةئيه ىلع لاد وهف ،ةيصانلا حسم امنإو مدقملا عيمج حسم هنأ لقني مل

 . (٠)«اهاوس ام يقن

 )١( لامآلا جراعم ٢!/ ٢٨٩.

 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٣٤١.

 )٣( نيفخلا ىلع حسملا باب ةراهطلا باتك ةبعش نب ةريغملا نع دوواد وبأ هاور ٢٠٧/١ و ٧٦/١.

 )٤( لامآلا جراعم ١/ ٣٤١.
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 ؛ةدعاقلا ىنعم

 تسيل ةئيهلا نآل ،اهاوس ام يفني ال ةئيهب ةي يبنلا لعف دييقت نأ ةدعاقلا ىنعمو

 ىلع لد دويقلا هذه ىدحاب مكحلا ديق اذإ ىتح .ددعلاو ةياغلاو طرشلاو ةفصلاك ًاديق

 ةئيه ىلع مكحلا قيلعتف .ةفلاخملا موهفم يف امك دويقلا هذه نع الخ اذإ مكحلا يفن

 :ةدعاقلا عورف

 ىلع لدي ال هتيصان جرلا حسم نأ : :اهعورف نمف ادج ةريثك ةدعاقلا عورفو

 انقح يف تبثي مل اذإ اهاوس ام يفن مزلي الو ةئيه ىلع لد هلعف نأل اهاوس ام يفن

 . ةئيهلا هذهب يسأتلا بوجو

-2 
 . هتبحم مامت نم ةي هب يسأتلا ناك نإو اهاوس ام يفن مزلي

 لعفلا تائيه نم كلذ ريغو ،اهاوس ام يفن مزلي ال ةئيه يه هلكأ ةقيرط :اهنمو

 ©لكألا تائيهك اهيلإ دشري وأ ةرطفلاو ةلبجلا ىضتقمب ةلي يبنلا اهلعفي يتلا يلبجلا

 نكل ةيلبج تائيه هذهف كهكحضو .همالك ةقيرط كلذكو . مونلاو . يشملاو ذ برشلاو

 هذه يف هب يس ىسأتلا نأو هتبحم ىلع ليلد هللا لوسرب يسأتلاو ءادتقالا نأ يف عازن ال

 . )لاعفألا هذه لثم يف دنع يبنلاب ىسأتي ناك رمع نبا نأ درو دقو . روجأم تائيهلا

 ©عرشلا ىلع لمح ةيعرشلا ةئيهلا نيبو ةيلبجلا ةئيهلا نيب ددرت اذإ لعفلا نكل

 نإ ليقو ©& هدسح قل ارظن سلجي ناك هنإ ليقف هدسج َنذَب نأ لعب ةحارتسالل هسولجك

 . ةلبجلا ىلع عرشلل ًابيلغت ةنس ةحارتسالا ةسلج

 ]٥٣[ سيل ةلي لوسرلا هلعف ام] ببدعة[)٢(

 نع همالك ضرعم يف ىلاعت هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 )١( ص لومأملا ةياغ ٢٥٦.

 )٢( لامآلا جراعم ٨٩١/١.
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 ماع يف الإ ةرجهلا ينس يف الإ هسأر يبنلا قلحي مل :مهضعب لاقو» :لاق سأرلا قلح

 نبا ىوعدو ،ةدحاو ةرم الإ هرعش رصقي ملو ،عادولا ةجحو ءاضقلا ةرمعو .ةيبيدحلا
 ©كلذ لق نإو هلعف دق هللا لوسر نأ تبث دق هنأل ةعومسم ريغ ةعدب قلحلا نأ يبرعلا

 .()«ةعورشم ةنس لب ةعدبب سيلف ةي هلعف امو

 : ةغل ةعدبلا

 بحاص لاقو .")لاثم ىلع ال هتعرتخا ءيشلا تعدبأ :حاحصلا بحاص لاق
 .لاثم ىلع ال مهقلخ : ًاعادبإ قلخلا هللا عدبأ : رينملا حابصملا

 : حالطصال ا يفو

 دصقي ةعيرشلا يهاضت ةعرتخم نيدلا يف ةقيرط يه» :هلوقب يبطاشلا اهفرع
 ."ىلاعت هلل دبعلا يف ةغلابملا اهيلع كولسلاب

 : ةدعاقلا عورف

 هدر يف هللا همحر يملاسلا لاق امك ةعدب سيلو ةنس سأرلا قلح :اهعورف نم

 قلحلا نأ يبرعلا نبا ىوعدو" :لاق ةعدب سأرلا قلح نأ ىعدا يذلا ىبرعلا نبا ىلع

 ةنس لب ةعدبب سيل ي هلعف امو ؤهلعف دق هللا لوسر نأ تبث دق هنأل ةعومسم ريغ ةعدب
 .ةعورشم

 .ةعدب اهب رهجلا نإ :ءاهقفلا ضعب لاق دقف ،ةلمسبلاب رهجلا :اهعورف نمو

 © رهجلا نم رثكأ اهب هرارسإ ناكو ىرخأ اهب رسأو ةرات اهب رهج ي يبنلا نأ :باوجلاو
 هللا مسب :أرقف ©هللا لوسر ىلص امك مكل يلصأ الأ :لاق هئف ةريره ابأ نأ تبث نكل

 انأ :لاقو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجو ىلص هنأ ةياور يفو ،ميحرلا نمحرلا

 .(ث )لي يبنلاب ةالص مكهبشأ

 .عجرملا سفن )١(

 . نيعلا باب ٣ ج يرهوجلل حاحصلا )٢(
 (٣) يبطاشلل ماصتعالا ٢/ ١٦٢٧ ريرحتلا ط .

 )٤( هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأ / 0٢٦١١ ٩٠/٢©} و٩١.
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 . ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجي ناك ةلي هلا لوسر نأ رامعو يلع نع يورو

 ناك سابع نبا نأ رانيد نب ورمع نع بويأ نع رمعم نبا نع قازرلا دبع جرخأو

 رهجلا يف ثيداحألاو ،حيحص دنس اذهو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسبب ةالصلا حتتفي

 . حيحصلا يف اهرثكأو ًادج ةريثك ميحرلا نمحرلا هللا مسبب

 ركذ دقف ،ءاعدلا لعب امهب هجولا حسم مث ءاعدلا ىف نيديلا عفر : اهنمو

 ©كلذ زاوج يف ةحيحص ثيداحأ ةثالث ةباحصلا ةايح باتك يف هللا همحر يولهدناكلا

 . ةنس لب ةعدب نذإ سيلف

 ىلع عومسم ريغ هلوقو هتعدبب يبطاشلا لاق ،عامتجالا ةئيهب ركذلا :كلذ نمو

 هللا تويب نم تيب يف موق عمتجا ام» :لاق ةلي يبنلا نأل هللا همحر يملاسلا ريبعت دح

 مهتفحو ةمحرلا مهتيشغو ةنيكسلا مهيلع تلزن الإ مهنيب هنوسرادتيو هللا باتك نولتي
 . ()«هدنع ألم يف هللا مهركذو ةكئالملا

 .("«ركذلا تاقلح نوعبتتي ةرايس ةكئالم هلل نإ١ :اضيأ لاقو

 نإو يسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ نإ يب يدبع نظ دنع انأو" :ًاضيأ لاقو
 عمو ةرهج الإ نوكي ال ألملا يف ركذلاو ."امهنم ريخ ألم يف هتركذ ألم يف ينركذ
 . ةعامجلا

 . ةعدب نوكي نأ نكمي ال هيلع تح وأ ةلي يبنلا هلعف امو

 هنإ ةيوعدلا تاهجلا ضعب لاق دقف ،نامثع هداز يذلا لوألا ناذآلا :اهنمو

 نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا رصع وأ يبنلا رصع يف ثدح ام لك :لوقن نحنو ةعدب

 نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع» : لاق اي يبنلا نأل ةعدبب سيلف

 .( . . ىدعب

 . ٠٠٧٢ه مقرب ءاعدلاو ركذلا يف ملسم هاور ) ( ١

 . ٢٦٨٩ مقرب تاوعدلا يف يراخبلاو 0٢٥٨ و ٢/ ٢٥٢ هدنسم يف دمحأ هاور )٢(

 باتك يف ملسمو ١٣/ ٣٤٨. «متتقت هتا مكزع :ىلاعت هلوق باب ديحوتلا باتك يف يراخبلا هاور )٣(
 . ٥/ ٥٨١ هللاب نظلا نسح باب تاوعدلا باتك يف يذمرتلاو ٨ هللا ركذ ىلع ثحلا باب ركذلا
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 ]٥٤[ ')[تاينلاب تاعاط بلقنت تاحابملا] )

 نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةميظع ةدعاق هذه

 هلاعفأ ىطاعتي نأ لقاعلل يغبني الف ةينلاب تاعاط بلقنت تاحابملاو» :لاق ةينلا ماكحأ

 .")ةلفغو وهسب هلاعفأ هنع ردصتف ةلمهملا مئاهبلا يطاعت

 : ةدعاقلا ىنعم

 نأل ىلاعت هلل ةعاط بلقنا ةبرقلا هب دصق اذإ حابملا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 . لعفلا ماكحأ ريعت دصاقملا

 :ةدعاقلا ليلد

 ام ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ» :لي لوسرلا لوق ةدعاقلا هذه ليلدو
 : ٣)

 . "ىو

 هب ىون اذإف ةداع نوكي دق لمعلاو .ةينلاب لمعلا طبر يبنلا نأ ةلالدلا هجو

 .هلل ةدابعو ةعاط بلقنا هللا ىلإ برقتلا

 :ةدعاقلا عورف

 ةعاط بلقنا هللا ةعاط ىلع يّوَقَتلا لكآلا ىون اذإف ،حابم هنإف لكألا :اهعورف نم

 . ةدابعو

 ةءارقو ليللا مايق يف طشنيل ةحارتسالا ةين هب تنرتقا اذإف ،حابم مونلا :اهنمو

 . ةدابعو ةعاط مونلا بلقنا نآرقلا

 دلولا بلطو نيدلا زارحإو جرفلا نيصحت ةينب نرتقا اذإف ئ حابم حاكنلا : اهنمو

 . (٤)هلز ةعاط ناك دمحم ةمأ ريثكتو هللا ةدابعل

 )١( لامآلا جراعم ١/ ١٦٤.

 .قباسلا عجرملا )٢(

 و )٥٠٧(٤/٧ و.٥/٢٧(٨٩٨٢) و )٢٥٢٩( ١٩٠/٣ و ١/١٢(٤٥)و )١( ٢/١ يراخبلا هجرخأ (٣)

 )١٩٠٧()١٥٥(٤٨/٦. ملسمو )٦٩٥٣( ٢٩/٩ و )٦٦٨٩( ١٧٥/٨،

 )٤( لامآلا جراعم ١/ ٢٦٤.
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 هلمع ناك مارحلا نع هيدي ةللا فكي نأو لالحلا قزرلا ىون اذإ رجاتلا نأ :اهنمو

 .ةعاطو ةبرق

 لالحلا بيطلا لكأو هللا ىلع لكوتلا نسح ةعارزلاب ىون اذإ عرازملا نأ :اهنمو

 نم :هلاثم . ةينلاب ةعاط نوكي نأ نكمي ال مارحلا نأ ىلإ ريشت اهموهفمب ةدعاقلاو

 اهلك هذهف ،رجألل ابلط هريغ لام نم ًاملسم معطي وأ رخآ بلقل بيطت املسم باتغي
 هدصق لب ،ةيصعمو ًاملظ هنوك نع لعفلا جارخإ يف رثؤت ال ةينلا نأل رارتغاو لهج

 نإو عرشلل دناعم وهف هفرع نإف رخآ عرش عرشلا ىضتقم فالخ ىلع رشلاب ريخلا
 امك ()ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط ذإ ،لعفلا باكتراو لهجلاب ًايصاع ناك هلهج
 .'"ةلي يبنلا لاق

 ("[رمألا ىلع لدي لعافلاو لعفلا حدم] ]٥٥[

 ءاجنتسالا نع همالك ضرعم ي هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه
 امي هيفل :ىلاعت هلوقب تتبث ةضيرف لوبلاو طئاغلا لحم لسغ ليقو» :هللا همحر لاق
 ءاملاب نورمي مهنأل ءابق لهأ يف لزن 5 اهرهن ي هاو اذهب نأ رجحت
 نأ امك ،رمألا ىلع لدي لعافلاو لعفلا حدم نإو طئاغلاو لوبلا رثأ ىلع ةراجحلاو

 . (ث)رمألا ىلع لدي لعفلا دنع باوثلا

 :ةدعاقلا عورف

 لع يبنلا ةبظاومل بجاو ءاملاب طئاغلاو لوبلا رثأ لسغ :ةدعاقلا هذه عورف نم

 بلط ىلع ثحلاو ءاملعلا لضف )١٧( باب )١( ةنسلا باتك هظفلب كلام نب سنأ نع هجام نبا هاور )١(
 ٣٤. ص )٢٤٤( مقر ملعلا

 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٢٦٤.

 )٣( لامآلا جراعم ١/ ٤٠١١ .

 )٤( :ةيآلا .ةبوتلا ةروس ١٠٨.

 )٥( لامآلا جراعم ١/ ٤٠١ .
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 هلاق ءوضولا لبق ناسنإلا يف نوكي يذلا ىذألا لسغ ىلع سانلا عامجإلو هباحصأو

 يملاسلا لاق ،ءاجنتسا ريغب ىلص نمل ةالص ال :ناميلس نب رصن لاقو .ةيواعم وبأ

 بقث نع لوبلا ضفي مل اذإ :مهنع تدجو اميف انباحصأ ضعب لاق دقو :هللا همحر

 رهظ ام ةلازإب رومأم هنأل ،ءاجنتسا هيلع تسيل هنإف ًايمر ربدلا نع طئاغلا يمر وأ ركذلا

 : لاق انيفلاخم رثكأ نع كلذ تدجوو :ليعامسا خيشلا لاق ،نطب ام نود ةساجنلا نم

 هب لومعملا امأو ،نيعباتلاو ةباحصلا نم هريغو سابع نبا دنع ةدوجوم ةصخرلا هذهو

 ةشئاع تلاق ىتح لوألا ردصلا يف ناك هانمدق ام نأل ءاملا نم دب ال هنأ انباحصأ دنع

 ردصلا نأ كلذ ىنعمو كاطلث نوطلثت متنأو ًارعب نورعبتي اوناك امنإ :اهنع هللا يضر
 ناكف مهبلاغ دهزلو مهضعب ىلع ايندلا قيضل ماعطلا نم نشخلا نولكأي اوناك لوألا
 امأو .مهب ةقئال ءاملا كرت يف ةصخرلا تناكف جرخملا بناوج يف رثؤي ال جراخلا
 نم:اودغرأو ةشيعملا يف اوبغرو مهل تعستا دق ايندلا نإف ةرخأتملا راصعألا لهأ

 دسجلا رهاظ نم ولخي ال ًاظيلغ ادماج وأ ًاقيقر جراخلا ناكف لكأملا يف اومعناو ماعطلا

 .)مهلبق نم قح نود مهقح يف ءاجنتسالا بوجو نّيعتف
 :هلوق يف هيلع نيمئاقلا حدم دق هللا نوكل ناذألا عفر :ةدعاقلا هذه عورف نمو

 ةي مهيهنن اللاي لاملاو ونل امي م عي ممست اهيف ركذتنو عقر نأ همأ ةيأ وين ىل
 .""ه زسمبكلاو ثيثلآ هبن تتقتت اموب نوفا وكلا ريو ةركلا راقو قآ ركو نع يباو

 ةءارقو ناذألا يهو اهلعافل حدملا قايس يف لاعفألا هذه ركذ ىلاعت هللا نإف

 . هللا نم فوخلاو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإو ،نآرقلا

 حدملا قايس يف كلذ ركذ دق هللا نأل ضرألاو تاوامسلا قلخ يف ركفتلا :اهنمو

 ومنلا قلع ىف رركتو مويوئج عو اًدوُعَتَر امسق هللآ توزكذَي بزلا :ةلي لاقف اهلهأل
 .")« رتنا بادع اتِقَت كنحبُس الطب ادنك تقلَح اماتبر ضرأو

 . ١/ ٤٠٣ لامآلا جراعم )١(
 )٢() ةيآلا © رونلا ةروس : ٣٧ .

 )٣( :ةيآلا ،نارمع لآ ةروس ١٩١.
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 نيرفاكلا نم مهتءارب يف نينمؤملا حدم هللا نأل نيرفاكلا ةالاوم مدع :اهنمو

 اَتمَو مكنم ارب انر مهمزع الاق ةي ةعم تأت يهت ةف ةََسَح ةرت مكل تاك ذت» :ىلاعت لاق

 مهنإ لوق الي :هكم هلي اونمؤن ىح ادبأ :اصتملا ةردملا هثكتنبو انتنب اديو زي اميق رقأ وذ نم ةوبن
 هعم نيذلاو ميهاربإ حدم ىلاعت هللا نإف .هت ني هلا نم كل يتأ امو ك َةرهْنَتسَكَل ويل
 . ةدعاقلا تصن امك رمألا ىلع لعافلاو لعفلا حدم لدف ،نيكرشملا نم ةءاربلا يف

 حدم دق هللا نوكل هب ناميإلاو هيلع لكوتلاو ىلاعت هللا ركذ دنع لَجَولا :اهنمو
 تيت ادو مهثولف تلمك ها ركذ ادإ يذلأ كونمؤملآ امَتي» :هركذ لج لاقف لعافلاو لعفلا

 ٭ َدوُشفنُي ممَتفَرَر اممو ةزكَصلا كوميقي تيلا ٭ وكوي مهيَر لعو اناميإ مهتا هناع مهنع
 .")هيرك ذيو ةَرِضَعَمَو زهت دنع تجرد ك اتح ةوثمؤمنآ مه كيتفأ

 هللا حدم يتلا لاصخلا عيمجو وغللا نع ضارعإلاو ةالصلا يف عوشخلا :اهنمو

 يذلأ ٭ َنونمَوُمْلا ذأ ًدَق ه :ىلاعت لاق ثيح نونمؤملا ةروس لوأ يف اهيلعافو اهلعف

 .'"»« وينم ونللآ نع مه نيو ٭ ةرثع ميلس ىف م
 . ملعأ هللاو ،اهب رمألا ىلع لدف اهيلعاف هللا حدم لاعفألا هذهف

 (ُ)[ رهاطلا مكح يف ةضاحتسملا] ]٥٦[
 ءطو نع همالك ضرعم ىيف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 ىلع - ضئاحلا يأ ۔ اهسايق نأ باوجلاو» :لاق رهطتلا لبقو رهطلا دعب ضئاحلا

 اهنم مايصلاو ،ةالصلا ةحصل رهاطلا مكح يف ةضاحتسملا نآل حصي ال ةضاحتسملا
 . (ث)«اعامجإ

 :ةدعاقلا ليلد

 يبنلا ىلإ تءاجف مدلا قارهُت تناك شيبح يبأ تنب ةمطاف نأ ةدعاقلا هذه ليلدو

 )١( :ةيآلا ةنحتمملا ةروس ٤ .

 )٢( :تايآلا ،لافنألا ةروس ١ _ ٤ .
 )٣( :تايآلا ،نونمؤملا ةروس ١ ١١.

 )٤( لامآلا جراعم ٦/ ١٨٠.

 .هسفن عجرملا )٥(
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 ولو ةالص لك تقول ًأضوتت نأ اهرمأ مث رجفنا مد قرع هنإ ةني م يبنلا اهل لاقف هتلأسف ةي

 . (١)ريصحلا ىلع رطق

 . رهاطلا مكح ةضاحتسملا مكح نأو ضيحلا مد ريغ ةضاحتسالا مد نأ ملعف

 :ةدعاقلا عورف

 تقول وأ ةالص لكل أضوتت نأ دعب يلصت ةضاحتسملا نأ :ةدعاقلا هذه عورف نم

 6 (ةالص لكل يأضوت) ةياور م َمَتَق تاياورلا فالتخال ملعلا لهأ نيب فالخ ةالص لك

 . لفاونلا ةالص يف رهظي نيتياورلا نبب قرفلاو . (ةالص لك تقول يأضوت) ةياور كانهو

 ىلعو ،ةالص لكل اهمزلي ءوضولا نأ ىنعملا نوكي (ةالص لكل يأضوت) ةياور ىلعف
 ىلإ رهظلا تقو نم لفاونلا نم ءاشت ام يلصتو ةدحاو ةرم ًاضوتت اهنأ ىرخألا ةياورلا

 لك تقول) ةياورو :ءاملعلا لاق برغملا تقو ىلإ رصعلا تقو نمو رصعلا تقو

 . ضراعتلا دنع صنلا ىلع مدقم رسفملاو ز صن (ةالص لكل) ةياورو ئ رسقم (ةالص

 . رهاطلا مكح يف اهنأل ناضمر موصت ةضاحتسملا نأ :اهعورف نمو

 الو موصت ال اهنإف ضئاحلا فالخب تيبلا يف فوطت ةضاحتسملا نآ :اهنمو

 . تيبلاب فوطت

 . نآرقلا أرقت ال ضئاحلاو ،نآرقلا أرقت ةضاحتسملا نأ :اهنمو

 . ملعأ هللاو ، رهاطلا ماكحأك ةضاحتسملا ماكحأ بلاغف اذكهو

 (")[هعم ةهبش ال يذلا نظلا نم ربتعملا] []
 اذإ تيملا نع همالك ضرعم يف هللا همحر ىملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 نم ءيش دوجو عم بلغأل اب قحلي ال كلذكو» :هللا همحر لاق ،وه ام ردي ملو دجو

 نم لاستغالا ركذ باب © يئاسنلا ننس )٢٧٠( ١/ ١١ ضاحتست ةأرملا يف باب ،دوواد يبأ ننس )١)

 دمحأ دنسم )٨٠٨(. ٤٥٠/٢} ةضاحتسملا لسغ يف باب ،يمرادلا ننس )٢٠٨(، ١١٩/١، ضيحلا
 )٢٧٢٦٩(۔ ٥٧/ ٣٨٢.

 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ٦٥.
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 ةلالدلا نظ نم ىوقأ ةصاخلا ةمالعلاو ينظ رمأ بلغألاب قوحللا نأل ةصاخلا تامالعلا

 .(ههعم ةهبش ال يذلا نظلا نم ربتعملاف اضيأو . هنم

 :ةدعاقلا هذه ىنعم

 ةبلغ وأ نيقيلا نم هرارمتسا عنمي ام هضراعي مل اذإ نظلاب لمعي هنأ ةدعاقلا ىنعمو

 .هب كسمتلاو هرارمتسا نم عنمت ةهبش هثروت نظلا ةبلغ نأل نظلا

 :ةدعاقلا عورف

 قحلي له نوكرشم اهلهأ رثكأ طالتخا راد يف ثيم دجو اذإ :اهعورف نم
 ىلع دوجسلا راثآك هريغ نم ملسملا زيمت يتلا ةصاخلا تامالعلا يف رظني وأ بلغالاب

 نإف ،رفاظألا ميلقتو ةنسلا عبتا ىلإ ريشي يذلا صيمقلاو ةمامعلاو ةيحللاو ههجو

 . بلغألاب هقاحلإ نم ىوقأ ةمالعلا

 دجوو هللاب نوكرشم اهلهأ رثكأ ةطلتخم راد ىف ذوبنملا وأ طيقللا دجو اذإ :اهنمو

 تربتعا ةنسلاو باتكلا روثأمب ةبوتكم ةيقر لثم ناملسم هيوبأ نأ ىلإ ريشي ام هبايث يف

 هبايث يف دجو وأ .ةهبشلا يفنت تامالعلا نأل ،بلغألاب لمعلا ىلع تمقو ةمالعلا هيف
 مهرقفل ةقفنلا نم ًابره مهدالوأ نوذبني سانلا ضعب نإف 0 ًانوتخم دجو وأ همسا ةباتك

 . اهب لمعتف ئ ةزيمم تامالع مهعم نوكرتيو ةيقيرفال ١ ةراقلا لود ضعب يف ثدحي امك

 © نيملسملا لاومأ وأ نيكرشملا لاومأ نم زنك يه لهو ةنوفدملا لاومألا :اهنمو

 يف َرِظُث نوكرشملا رافكلا اهنكسي ناك وأ ةطلتخم راد يف لاومألا هذه تدجو اذإف
 ىنبي يك ةكرشم وآ ةيمالسإ ةكس يهآ لهو اهتكس يف رظني هنأ اهنمو .ةزيمملا تامالعلا

 .لاملا تيب ىلإ اهدر وأ اهكلمت نم هصخي يذلا يعرشلا مكحلا زنكلا اذه ىلع

 ريغ نم وأ نيملسملا نم مه له اهلهأ زيمن فيك ةيعامجلا رباقملا ةلأسم :اهنمو

 . نيملسملا

 ىتلا ةرزجملا لوح روطسلا هذه بتكأ انأو ةريزجلا ىلع تشقون ةلأسملا هذهو

 )١( لامآلا جراعم ٤/ ٦١٥.

302 _ ٣٠٢ 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ةيعامجلا رباقملا كلذكو نمرألا نيبو كارتألا نيملسملا نيب نيينامثعلا مايأ تثدح

 .نوينامثعلا مهلتق ،نمرألا نم اهنإ :نولوقي نمرألاف ،ايكرت يف اهيلع رثع يتلا
 ةنجل يكرتلا ثحابلا بلطف .نمرألا مهلتق ،نيينامثعلا نم مهنإ :نولوقي نوينامثعلاو

 تلعج هنأ تامالعلا نمو نيملسملا نم مهنأ ىلع دهاوش مدق مث قئاقحلا يصقت

 نيملسملا كارتألا نم مهنأ تبثت يتلا دئالقلا نم كلذ وحنو .ةلبقلا ىلإ مهروبق

 . نمرألا نم كارتألا لتق امم رثكأ كارتألا نيملسملا نم اولتق دق نمرألا نأ تبثأو

 ةدعاقلا هذه حرشأ انأو ةقلحلا نم اهعامس ىدل ةلأسملا هذه ليجست تببحأف

 . كرابملا ردقلا نم كلذ ثربتعاف

 . ةزيمملا تامالعلا ىوقأ نم (ا٦2) يوونلا ضمحلا نأ ظحاليو

 (١)[ةناعالا بجوتست ال ةيصعملا] []
 مهس نع هثيدح ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 :نيطرشب قح ةاكزلا يف مهلو نونويدملا نيمراغلاب دارملاف» :هللا همحر لاق ،نيمراغلا
 وحنو رمخلا برشو ئ لطابلاب لتقو ضرأل ١ ىف داسفك ةيصعمب كلذ لصحي الأ امهدحأ

 بجوتست ال ةيصعملاو ةناعإلا ةيآلا ىف روكذملا لاملا فرص نم دوصقملا نأل كلذ
 .امراغ قبي مل ذئنيح هنأل هلام نم هيدؤي آلأ وهو يناثلا طرشلا ركذ مث .(")«ةناعإلا

 :ةدعاقلا لصأ

 اونواعت الو ىونلاو 1 َلَع انواَمَتَوط : ىلاعتو كرابت هللا لوق ةدعاقلا هذه لصأو

 .")هنردُملاك رقإلا لع
 :ةدعاقلا عورف

 رمخلا برشك مرحم ىلع اهب نيعتسي نمل ىطعت ال ةاكزلا نأ :اهعورف نم
 . هللا بضغت ىتلا تاذلملاو رامقلا ىلع اهقفني وأ ناخدلاو

 .١٢٧و ٤/ ٧٢٠ لامآلا جراعم )١(

 .١٢٧و ٤/ ٧٦٢٠ لامآلا جراعم )٢(

 )٣( :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٢ .
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 كرشي يتلا سئانكلا ءانب ىلع الو يهاقملا ىلع لاومألا قافنإ زوجي ال هنأ :اهنمو

 سرادمك ريشبتلاو ريصنتلا رود ىلع لاومألا قافنإ زوجي الو .اهيف هب رقكيو هللاب
 . تايلاسرالا

 ىلع ملاظلا ناعُي الئل تاقدصلا نم ناعُي ال املظ لتق اذإ مراغلا نأ :اهنمو

 .هملظ

 . ةقدصلا نم ناعي ال قح هجو ريغب لاملا رذبي يذلا رذبملا :اهنمو

 ىلإ فلزتيو ةقسفلا يراجي لب هملعب لمعي ال ناك اذإ ملعلا بلاط : اهنمو

 لثمف ،هملعب راقو هلل وجري ال هنكل ملعلل بستني نمم ريثك لاحك ةروجلا ماكحلا

 نأ امك ،هللا نع دعبلاو روجفلا نم هيلع مه ام ىلع هللا لام نم نوناعي ال ةبلطلا ءالؤه

 هلهأ ريغل ملعلا لذاب نأ ةنسلا يف ءاج دقو ،ملعلا مهيلإ لذبي ال ةلفسلا ءالؤه لثم

 . ةيفاعلا هللا لأسن . رذلا ريزانخلا دلقمك

 يف لاملا ناقفني امهنأ امهلاح نم ملع اذإ نيكسملا كلذكو ريقفلا نأ :اهنمو

 يف هناقفني ال يك لاملا نم نانُكَمْي الو ماعط امهل ىرتشي نأ نسحألاف مارح يفو لالح

 . هللا ةيصعم

 رطشب ملسم لتق ىلع ناعأ نم» :ةي هلوقل ملسم لتق ىلع ناعي ال هنأ :اهنمو

 ةناعالا كلذ لثمو . (١)«هللا ةمحر نم سيآ : هينيع نيب ابوتكم ةمايقلا موي ءاج ةملك

 . اهريغو قيرطلا عطقو ] ةقرسلاو ئ انزلا نم يصاعملا رئاس ىلع

 . اهيلع ناعُي ال ةيصعملا نأ حضتي اذهبو

 (٢)[اهريغ ىف ددشنتي ال ام جورفلا ىف ددشتي] ]٥٩[

 :ةدعاقلا ىنعم

 هللا دودح اهنأل اهريغ نم رثكأ ءاسنلا جورف ىف طاتحي هنأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 )١() ملسم لتق يف ظيلغتلا باب © هجام نبا ننس )٢٧١٨(. ٨/ ١٦١.

 )٢() نيبلاطلا جهنم ٧/ ٤٣٨ .اهدعب امو
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 باسنألا طالتخا نم اهنم ىشخي امل اهريغ نم رثكأ ريطتسم رش ىلإ ةعيرذ اهنألو

 وحنو قح ريغب ثاريملاو بناجألا ىلع هلوخد نم هيلع بترتي امو ريغلل باستنالاو
 . كلذ

 :ةدعاقلا عورف

 اهلثم رهم ةجوزلل بجو قادص ريغب لجرلا جوزت اذإ :ةدعاقلا هذه عورف نمو
 حابتست ال جورفلا نأل امهنيب قرف اهب لوخدلا لبق رهملا يف افلتخا نإو كاهب لخد اذإ

 . )ةمألا عامجإب قادصب الإ

 اذهو ،عيمجلا ءطو هيلع مرح اهيسن مث هئامإ نم ةمأ قتعأ ول :اهعورف نمو

 :نالوق ةلأسملا هذه يف دمحأ دنعو . ةعبرألا ةمئألا بهذم

 .ةرورضلل ربخملاو دهاشلا ماقم تماق ةعرقلا نأل ةعرقلاب نيعت اهنأ : لوألا

 .'"»عاضبألا رمأ يف برقألا وهو نيبتي ىتح فقوتي لب عرقي ال :يناثلا
 ةوسنب عاضر وأ بسنب ةمرحم وأ تايبنجأب هتجوز تطلتخا اذإ :اهعورف نمو

 ددشتي هنأل نيبتي ىتح نهادحإب لوخدلا نع فقوتي لب داهتجالا عنتما ناروصحم ةيرق

 .اهريغ يف ددشتي ال ام جورفلا يف

 نأ ول يهو عاضرلا لوح ةرظانم ةيضابإلا ةداسلا بتك يف هتأرق ام :اهعورف نمو

 بحاص ليلعت ناكو ميرحتلا تبث نيلوح نبا لفط هنم برشف رئب يف تطقس نبل ةرطق
 . !جورفلا اهنأ همصخل ةرظانملا

 .ةديبع يبأو ناهدلا حون نب حلاص حون يبأ نيب ترج اهنظأو

 نأ اديعس نب سيمخو(")ميهاريإ نب دمحم ةمالعلا هركذ ام :اهعورف نمو

 هل قحي ال ةرحلا راكنإ تركنأو تطبقتف اهبايث تحت نم ةأرما جرف سم اذإ لجرلا

 ١/ ١٣٦٢. ةكرب نبال عماجلا )١(
 )٦٠(. ةدعاقلا يلبنحلا بجر نبا دعاوق )٢(

 )٣( عرشلا نايب ١٢٩/٤٧.
 )٤( نيبلاطلا جهنم ٧/ ٤٣٨ .
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 لوقيو ددشتي ناكف ةديبع وبأ امأ .اهجوزتب يتفي ناهدلا حلاص حون وبأ ناكو ،اهجوزت

 مث ةديبع ابأ اي تقدص :حون وبأ لاقف !!جورفلا اهنإ حون ابأ اي جورفلا اهنإ حون يبال
 .ًارضاح ةديبع وبأ ناك اذإ ينولأست نأ مكهنأ ملأ نايتفلا رشعم اي :لاق

 . !هللا دودح يف ةطايحلاو عرولا اذه :تلق

 .اهلبق اذإ كلذكو اهجوزتي الف هديب اهسمل وأ ةأرما ةروع يأ ىأر نم نأ :اهنمو

 . ةيرقلا كلت نم جاوزلا بنجت اهملعي ملو ةيرق نم ةأرما لبق نإو
 .)عيمجلا نم جيوزتلا كرت اهريغب تطلتخا مث ةيبص جرف رظن ول :اهنمو

 يناثلا ثحبملا

 يلوصأل ا ديعقتلا ق

 (")[لصألا فالخ لامجإلا] ]١[
 ليلد ريرقت ضرعم يف ىلاعت هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 ىلع ةعمجم ةمألا نأ اهثلاثو» :هللا همحر لاق ةالص لكل ءوضولا يف يرهاظلا دوواد

 دحاو صخش ىلع الو ةدحاو ةرم ىلع ةيآلا هذه يف روصقم ريغ ءوضولاب رمألا نأ
 هذه لمحت مل ول ذإ ةالصلا ىلإ مايق لك دنع مومعلا ىلع هلمح بجو اذه لطب اذإو
 ىلإ ىلاعت هللا دارم وه ام ىلع اهتلالد يف ةيآلا هذه جايتحا مزلل لمحملا اذه ىلع ةيآلا

 . ""”«لصألا فالخ لامجإلا نأ انيب دقو ةلمجم اهدحو ةيآلا هذه ريصتف لئالدلا رئاس

 هارن لب ةالص لكل ءوضولا بوجو نم يرهاظلا دوواد بهذم بهذن ال نحنو

 .هرون ىلع رون روهطلا ىلع روهطلا" :ةلي يبنلا لوقل لضفألا

 )١( نيبلاطلا جهنم ٧/ ٤٤٠ و٤٤١.

 )٢( لامآلا جراعم ٣٠٦/١.

 ٣٠٦/١. لامآلا جراعم ()

 باب ©ءوضولا ىلع ةظفاحملا ىف بيغرتلا )٥( ةراهطلا باتك هظفلب بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا هركذ )٤(

 ١/ ٢٣٤. ءوضولا يف ءاج ام )١(
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 مومعلاك يعرشلا ليلدلل ضرعي امم لامجإلا نأل ةحيحص ةدعاقلا نكل

 همدع لصألا ناك ضراوعلا نم اضراع ناك امل هنإف ،دييقتلاو قالطإلاو .صوصخلاو

 هنيب دقو الإ ةغيَي يبنلا دعب لمجم قبي مل هنأل عراشلا نم هنايب بلط ليلدلل ضرع اذإف

 تلمكأ مويلأ : هلوقب برلا هنع ربخأ يذلا ةمعنلا مامتإو نيدلا لامكإ مامت نم هنأل يبنلا
 ( )١ .رم

 مكنيد مكل
 :ةدعاقلا عورف

 :ةدعاقلا هذه عورف نم

 ةلاضف ثيدحب بهذب ضَرَعو بهذ عيب نم عنملا ىلع ةيكلاملا ضعب جاجتحا

 زرخ اهيف ةدالق ثعتبا ،هللا لوسر اي :لاقف لي هلا لوسر لأس الجر نأ ديبع نبا

 يأ ("؛لضفت ىتحا» : ةياور يفو !لصفت ىتح ال » : نلك هللا لوسر لاقف بهذب بهذو

 ظننلا نأو امهيينعم يفانتل ناتضراعتم ناتياورلاو زرخلا يواسيل بهذلا لضفي ىتح

 . هب جتحي الف اندنع لوهجم هسفن يف نيعم دحاو يبنلا نع دراولا

 يهو نيثدحملا دنع حصأ ةلمهملا داصلا ةياور نأ ةيكلاملا دنع باوجلاو

 نأ بجيف ازيمت ىتح ال» :لاق هنأ رخآ قيرط نم يور ام اهديؤيو مهدنع ةظوفحملا

 ةطقنلا ةدايز مزلتست ةمجعملا داضلا ةياور نإ مث ،ىرخألل ةنيبم نيتياورلا ىدحإ نوكت

 ةلدألا لامهإ مزلتسي هنأل لصألا فالخ لامجإلا نأ ىه ةدعاقلا نألو اهمدع لصألاو

 .اهلامهإ نم ىلوأ ةلدألا لامعإ نأ بير الو

 نع ىمسملا قادصلا فصن طقسي نأ بألل نأ ىلع ةيكلاملا جاجتحا :اهنمو

 .ا"”هغاَكتلأ ةدقع ۔وديب ىآ اومن زآإ» :ىلاعت هلوقب لوخدلا لبق قلط اذإ جوزلا

 . هِتَيلَو يف يلولا حاكنلا ةدقع هديب يذلاو

 )١( :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٣.

 )٢( ‘بهذو زرخ اهيف ةدالقلا عيب باب ملسم حيحص )١٥٩١(} ٣/ ١٢١٣.
 )٣( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٣٧ .

307 _ ٣٠٧ 



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 نأ هيلع قدصي جوزلا نأل 3 يلولاو جوزلا نيب كرتشم فيلأتلا اذه ةيعفاشلا لوقيف

 . حاكنلا ةدقع هديب

 ىنثتسم هلك كلذ نأل ،“بألا هنأ ىلع لدي ةيآلا قسن نأ ةيكلاملا دنع باوجلاو

 وفع عقي نأ الإ متضرف ام فصن بجاولا يأ ()يغضق ام ُفَضنَ» :ىلاعت هلوق نم

 نال نيعتملا وه اذهو .قحلا هيلع نم سيلو قحلا هل نم وفعي امنإو اهيلو وأ ةأرملا نم
 .لامجإلا مدع لصألا

 بهذف ] ذيبنلا ءامب ءوضولا زاوج ىف ةيكلاملاو ةيفنحلا فالتخا : اهعورف نمو

 ذيبنلا ىلع مكحف ("هروهط ءامو ةبيط ةرمث» :ةلي هلوقل هب ءوضولا زاوج ىلإ ةيفنحلا
 ةبيط ةرمث نم عومجم يأ بيكرتلا هب دارملا نوكي نأ لمتحي ةيكلاملا لوقيف روهط هنأب

 هنأ بيكرتلاو جزملا دعب هيلع قدصي الف هدعب ال بيكرتلاو جزملا لبق يأ روهط ءامو
 زملا ىلع مالكلا اذه قدصي هنإف ضماح ولح هنإ : زملا لوقت امك روهط ءامو ةبيط ةرمث

 قدصي دق دحاولا ظفللا نأ تبثف ٠اهدحو ضماح هنأ الو هدحو ولح هنأ هيلع قدصي الو

 :نيي هلوق نوكي نأ زئاجلا نمف ،ليصفتلا ةلاح هيلع قدصي ال ىنعم ىلع بيكرتلا ةلاح
 هب لالدتسالا متي الو ،ًادرفم قدصي الو ًاعومجم قدصي امم اروهط ءامو ةبيط ةرمث»

 .ادرفم ناك اذإ الإ

 هنأ يور ام ليلدب بيكرتلا ال ليصفتلا هب داري ثيدحلا نأ ةيفنحلا دنع باوجلاو

 فالخ لامجإلا نأ ةدعاقلاو ةلي همالك يف لامجإلا لصحل كلذ الولو .هب ةي أضوت

 . لصالا

 وأ ةبشخ سرغ ىف راجلا طئاح لامعتسا زاوج يف ءاملعلا فالتخا :اهعورف نمو

 سرغي نأ هراج مكدحأ عنمي الا :ثيدحب اولدتسا زاوجلاب اولاق نيذلاف ،هيلع ةفرش َذَم
 ال» :ثيدحب جتحا عنم نمو مكدحأ ىلع دوعي ريمضلا نإ اولاق 3 (٢)ههرادج ىلع ةبشخ

 ٢٣٧. :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس )١(
 )٢( ينطقرادلاو دمحأ هجرخأ .

 )٢( ،رادجلا يف بشخلا زرغ باب ،ملسم حيحص )١٦٠٩(، ٣/ ١٢٣٠.
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 نإ اولاقو ،‘هههسفن نم بيط نع الإ هيخأ لام نم ائيش ذخأي نأ ملسم ئرمال لحي
 . لصألا فالخ لامجإلا نأل نيعتملا وهو اولاق ٠هراج ىلع دئاع ريمضلا

 لمجم هنإ اولاق ةيفنحلاف سأرلا حسم يف روهمجلاو ةيفنحلا فالتخا :اهنمو

 . ضعبلا حسمب ةنسلا هتنيب لمجم وهف ضعبل ١ حسمو لكل ١ حسم نيب هددرتل

 ماكحأ باتك يف يعفاشلا لاق الصأ اهيف لامجإ ال ةيآلا نأ روهمجلا بهذو
 ١ لمتحت ملو هسأرب حسم دقف ًائيش هسأر نم حسم نم : نآرقل ١ ةيآل ١ ذه ال ١ (٢ ) .

 (")[ىلوأ عرولا لهأب طايتحالا] ]٢[

 تقو نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 : يلي امك هللا همحر ةيضابإلا ةمئأ لاوقأ صخلمو رامثلا يف ةاكزلا بوجو

 يف رباج وبأ مزج هبو ًابيبزو ًارمت راصو سبي اميف الإ بجت ال رثكألا بهذم ١

 . رمتلا

 . حاطصملا هعمح اميف ةاكزلا هيلع

 لوقلاو :رباج وبأ لاق .هيف ةاكز الف لكي مل ام امأو ليك اميف لاق نم مهنمو

 . يلإ بحأ وهو طوحأ لوألا

 ىنطأ اميف ةاكزلا نأ هدعب نم نامع نم ةمئأ هب تذخأو رجاهملا يبأ نع يورو

 .ًابطرو ًارسب هلايعو لاملا بر هلكأ ام نود

 طايتحا هيف اذهو :مهضعب لاقو .بطرلا يف ةاكزلا نأ ميهاربإ يبأ نع يورو

 طايتحالاو هسفنل طاتحا دقف ءاهقفلا هيف فلتخا اميف طايتحالاب ذخأ نم نآل

 . ىلوأ عرولا لهأب

 )١( ملعلا باتك ، كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ )٣١٨(، ١٧١/١ .

 )٢( عماوجلا عمج ىلع ينانبلا ٢/  0٥٩ص لوصألل عورفلا حيضوت يف لومأملا ةياغ :انباتك رظناو ٥٧٢.
 (٣) لامالا جراعم ٤/ ٤٥ع .
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 :ةدعاقلا لصأ

 :يي هلوقو ، "كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد» :يي يبنلا لوق ةدعاقلا لصأو
 ًءاربتسا طايتحالا يف نأ ةلالدلا هجو .")هضرعو هنيدل أربتسا دقف تاهبشلا ىقتا نمو"

 .ضرعلاو نيدلل

 :ةدعاقلا ىنعم

 نم جورخلاو طايتحالاب ذخألا ةيفالخلا لئاسملا ىف طوحألا نأ ةدعاقلا ىنعمو

 .عرولا نم اذهو ،فلاخملا فالخ

 :ةدعاقلا عورف

 ىوس سجن هيف سيلو ةرهاط ةيفنحلا دنع بلكلا ءازجأ نأ ةدعاقلا هذه عورف نم

 .عرولا نم اذهو مهريغو ةيعفاشلا فالخ نم اجورخ هسمل مدع طايتحالا نكل هباعل

 لاق فالخ ةلأسملا يفو ءوضولا يف متاخلا ةلاجإ نم يملاسلا هركذ ام :اهنمو

 ةدلجلا ىلإ ءاملا لوصو عنمي ًاقيض متاخلا ناك نإ هنأ ةلأسملا ريرحتو تلق» : يملاسلا

 اجورخ هترادا طوحألا نكل بجي الف ءاملا لوخد عنمي ال ًاعساو ناك نإو هترادإ تبجو

 ."بوجولا ةدهع نم

 يف لجرلل حسملاو لسغلا نيب عمجلا ةلأسم يف ًاضيأ يملاسلا هركذ ام :اهنمو

 امهدحأ ضورفملا نأ ىلإ رظن حسملاو لسغلا نيب عمجلا بجوأ نمو :لاق ءوضولا

 ةدهع نم اجورخ نيلاحلا بجوأف نيتءارقلا فالتخال امهنم دارملا هل نيبتي ملو

 . ')فلكتلا

 مهنمف ةلأسملا هذه يف ةيضابإلا ءاهقف فلتخا دقف سجن بوث يف ءوضولا :اهنمو

 )١() يراخبلا حيحص ٥ ،تاهبشملا ريسفت باب ١٢١٩/٦٢.

 كرتو لالحلا ذخأ باب . ملسم حيحصو )٥٦٢(١ ./ ٦٢٨ هنيدل أربتسا نم لضف باب 5،يراخبلا حيحص )٢(

 )١٥٩٩(. ١٢١٩/٣. تاهبشلا

 )٣( لامآلا جراعم ٣٢٦/١.

 .هسفن عجرملا )٤(
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 يبال لوألا لوقلاف ‘ هؤوضو ضقتني ال : لاق نم مهنمو ٠ هؤوضو ضقتني : لاق نم

 يملاسلا لاق ،عرشلا نايب بحاص يدنكلا ميهاربإ نب دمحم مامالل يناثلاو ،يراوحلا
 يبأو نسحلا يبأ لوقب ذخأن - ميهاربإ نب لمحم ريغ يأ - هريغ لاقو : هللا همحر

 . طوحألا وهو . هللا امهمحر يراوحلا

 ()[ءامسألا ىلع ال يناعملا ىلع قلعت ماكحألا] ]٣[
 ضئاحلا ءطو نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 ءطولا ةزاجإب انباحصأ ضعب نع رثألا يف ًالوق دمحم وبأ لقنو» :لاق مدلا اهنع عطقنا اذإ
 ءيجم نأل رظن يدنع لوقلا اذه يفو :لاق مهلوق نم ذاشلاك وهو لاق لاستغالا لبق

 تناك ام ىلإ اهدر بجوي ضيحلا عافترا كلذكو اهنع لوألا مكحلا لازأ يذلا وه ضيحلا

 تناك ام ىلإ اهدرو همسا لاوز بجوي هعافتراف ةراهطلا عفرل بجو مسا ضئاحلا ذإ هيلع

 ."ءامسألا ىلع ال يناعملا ىلع قلعت امنإ ماكحألاو مسالا سفنب قلعت اذهو تلق هيلع

 :ةدعاقلا ىنعم

 مكحلا ةطانإ نم لصحي ةلوقعم يناعمب ةللعم ىلاعت هللا ماكحأ نأ ةدعاقلا ىنعمو

 ىنعم لمحت ال يتلا ءامسألا امأ ةدسفم عفد وأ ةحلصم بلج نم ةرهاظ ةبسانم اهب

 .""تاغللا يف سايقلا ءارجإ روهمجلا عنم انه نمو ،ماكحألا اهب طانت الف ًابسانم

 :ةدعاقلا عورف

 هب زوجي ىتح حصي ال ًامدعو ادوجو ضيحلا مساب ليلعتلا نأ :ةدعاقلا عورف نم

 ىلإ نآرقلا أموأ دقو ضيحلا نم لصاحلا ىذألا وه ةلعلا لب اهئتطو مدعو ضئاحلا ءطو

 ًمهونرفت الو نصيَملا ىف اتلأ اولتق ىت وه لف ضيحملا نَع كلتولتنتول : هلوقب ةلعلا هذه
 انه وهو .ىنعملا يف ةدايز ىنبملا يف ةدايزلاو « َنْرَهطَت ىتحا» ةءارق ىفو )٢( "يرهظ يح

 .مدلا عاطقنا دعب ءاملاب لاستغالا

 ٢/ ١٧٢. لامآلا جراعم )١(

 ٣٩٨. ص ريقفلا دبعلل لوصألل عورفلا حيضوت يف لومأملا ةياغ رظنا )٢(
 )٣٢( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٢٢.
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 وأ مسالاب للعي لهف ارمخ رمتلا ذيبن تمس ول برعلا نأ :اهعورف نمو
 ؟ىنعملاب

 الف لقعلا ليزي الو ركسي ال ةلاحب ناك اذإف ارمخ يمس ريصع يأ نأ : باوجلا

 قلع يذلا ىنعملا سفن ىلع لمتشي ىتح ًاسايق رمخلا مكح هل تبثي الو مكحلا هب للعي
 . هب لقعلا لاوز وهو مكحلا هيلع

 نيدلاب هللا نيدي يذلا لدعلا ملسملا وهو لوقعم ىنعم هل يلولا مسا نأ :اهنمو
 هتلادع توبث اهنم ماكحأ يلولا ىنعمب قلعتيو ًانطابو ارهاظ نيدلا ماكحأ ميقيو قحلا

 . هتالاومو هتداهشو

 نع مسالا اذهب يمس نمك يناعملا هذه هيف سيل لجر ىلع مسالا اذه قلطأ ولف

 ملو مسالا اذه هوديرمو هباحصأ هيلع قلطأ وأ هللا 77 همأ هتمس نأب عضولا قيرط

 ال ماكحألا نأل ،ةفورعملا ةيالولا ماكحأ هب طانت ال اذه لثمف ةيالولا ىنعم هيف ققحتت

 . كلذ وحنو مالسإلاو ناميإلا مسا يف اذه لثم لقو يناعملاب لب ءامسألاب طانت

 ةلأسملا ىف هجو ىلع نوملسملا عمجأ اذإ] ]٤[

 (١)[رخآ هجو ىلع عمجي نأ مهدعب دحأل سيلف
 فرص نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 رصملا لهأ عمجي ام ءايشألا نم :هلوق امأو» :هللا همحر لاق راغصلا هدالوأل ةاكزلا

 ىلع نيصوصخم موق قافتا رصملا لهأ عامجإب دارأ نإف فالتخالا هيف لصألاو هيلع

 ةلأسملا يفو هب نولمعيف الوق نوراتخي دق رصملا لهأ نأل رهاظف ماكحألا نم مكح
 هنأل كلذ نوكي الف هفلاخ نم ىلع ةجح وه يذلا عامجإلا دارأ نإو ،لوقلا كلذ ريغ

 سيلف اههوجو نم هجو ىلع نوملسملا عمجأ مث ةيداهتجا اهلصأ يف ةلأسملا تناك ول

 . (٢)(الصأ عامجإلا لطب الإو يناثلا هجولاب لوقلا مهدعب ءاج نمل

 )١( لامآلا جراعم ٧٦١/٤.

 )٦( لامآلا جراعم ٧٦١/٤.
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 : ةدعاقلا هذه يف نييلوصألا بهاذم

 لوق ثادحإ مهدعب نمل زوجي لهف نيلوق ىلع ةلأسم يف رصعلا لهأ فلتخا اذإ

 : بهاذم هيف ثلاث

 نيلوقلا نيذه ىوس لوق ال نأ ىلع مهقافتاك وهو اقلطم عنملا :لوألا بهذملا

 يف يعفاشلا هيلع صنو ىوتفلا هبو ةيعفاشلا دنع حيحصلا وهو روهمجلا لوق وهو
 فالتخا اهتلمج يف دعو لوصألا دع ثيح نسحلا نب دمحم هركذ اذكو شةلاسرلا

 . ةباحصلا

 يبأ باحصأ ضعب تيأر :بيطلا وبأ يضاقلا لاق اقلطم زاوجلا :يناثلا بهذملا

 . هرصنيو هراتخي ةفينح

 هثادحإ زجي مل هيلع اوعمجأ ام عفر هنم مزل نإ لوقلا اذه نأ وه : ثلاثلا بهذملا

 .")هيضتقي ةلاسرلا يف يعفاشلا مالكو ،زاج الإو

 :ةدعاقلا عورف

 هب لوقلا نع اندص نكل دجلا ىلع خالا مدقت سايقلا : يعفاشلا لوق :اهعورف نم

 نكي ملف هنم اظح رثكأ وأ هلثم خألا عم دجلا نأ ىلع نيعمتجم نيفلتخملا تدجو ينأ

 لاق "مهليواقأ عيمج نم جرخم سايقلاو سايقلا ىلإ باهذلا الو مهفالخ يدنع يل
 عرفلا اذهو عامجالل اعفر ثلاث لوق ثادحإ يف نأل هعنم امنإو :رحبلا يف يشكرزلا
 . ثلاثلا بهذملا ىلع ينبم

 ؟بيعلاب درلا عنمي له بيثلا ءطو يف هللا همحر يعفاشلا هركذ ام :كلذ نمو

 : نيبزح ةباحصلا تبزحت

 ذخأف دري ال هنأ ىلإ بزح بهذو .اهّرقُع اهعم دريو اهدري هنأ ىلإ ةفئاط تبهذ

 نيلوقلا نم قفل دقف ‘بزح لوقب درلا زيوجت يفو بزح لوقب رقعلا طاقسإ يف يعفاشلا
 .امهنيب عمج لب نيقباسلا نيلوقلا ىلع عامجإلا عفري مل اثلاث ًالوق

 )١( طيحملا رحبلا رظنا ٣/ ٥٨١.
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 امه نيلوق اهيف نأ ىلع نيوبألا عم ةجوزلاو جوزلا بيصن ىلع مهعامجإ :اهنمو
 .حصي ال ذهو عامجإلا عفري ثلاث لوق ثادحإف يقابلا ثلث يناثلاو لكلا ثلث امهل نأ

 عضوب دتعت لهف الماح تناك اذإ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع يف مهفالتخا :اهنمو
 عضوب دتعت مهضعب لاقف :نيلوق ىلع ةباحصلا اهيف فلتخا ؟ءارقألاب وأ لمحلا

 ثلاث بهذم قيفلت زوجي يعفاشلا بهذم ىلعف . ءارقالاب لتعت نورخآ لاقو ٠ لمحلا

 امإ ذخآ هنأل ثلاثلا لوقلا ىلع عامجإلا يغلي ال اذهو .نيلجالا دعبأب دتعت اهنأ وهو

 . ملعأ هللاو لمحلا عضو نع رخأت نإ ءارقألاب وأ رخأت نإ لمحلا عضوب

 مكحلا يف ديقملاو قلطملا فلتخا اذإ] ]٥[

 (»[رخالا ىلع امهدحأ لمحي مل ببسلاو
 ضرعم يف هللا همحر يملاسلا اهيلع صن ةريثك ةيهقف عورف اهل ةيلوصأ ةدعاق هذه

 اًيكتي » هلوق يف ديقملا ىلع لمحي قلطملا نأب باجيو» :لاق نيكسملا نع همالك
 .")ه برتَم اد

 امهفالتخال ىرخألا ىلع نيتيآلا ىدحإ لمح زاوج ملسن ال هنأب دريو :لاق

 . 7 ًامكح

 : لمحي ال ىتمو ديقملا ىلع قلطملا لمحُي ىتم

 فيرعت نسحي لمحي ال ىتمو لمحي ىتمو ديقملا عم قلطملا لاوحأ نايب لبقو

 .امهنم لك

 .ديقلا نع يرع ام :ةغل قلطملا

 ىلع لادلا ظفللا» :هنأب يدمآلا هفّرعو» ديق الب ةيهاملا ىلع لادلا» :ًاحالطصاو

 . (٨©)بجاحلا نبال هلثمو (٤)«هسنج يف عئاش لولدم

 )١( لامآلا جراعم ٤/ ٧٠٣.

 )٦( :ةيآلا "دلبلا ةروس ١٦.
 )٣( لامآلا جراعم ٤/ ٧٠٣.

 )٤( يدمآلل ماكحالا ٣/٣.
 )٥( بجاحلا نبا رصتخم حرش ٢/ ١٥٥.
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 بحاص هفرعو .قلطملا لباقي وهف هسنج يف عئاش ىلع ال لدي ظفل :ديقملاو

 ،اهراشتناو اهعويش نم للقي امب ةفوصوم ةيهام ىلع ظفللا ةلالد» :هنأب توبثلا ملسم

 . (ام هجوب راشتنالا نع جرخ ام) لاق كلذل

 : ديقملا عم قلطملا تالاح

 مكحلا يف افلتخي نأ امإو ببسلاو مكحلا يف ادحتي نأ امإ ديقملاو قلطملاف

 افلتخيو ببسلا يف ادحتي نأ امإو ببسلا يف افلتخيو مكحلا يف ادحتي نأ امإو ببسلاو

 . مكحلا يف

 : ىلاعت هلوق عم ")همأو ةتملا مكيلع تمرح ىلاعت هلوق :ىلوألا ةلاحلا لاثم

 وهو دحاو ديقملاو قلطملا يف مكحلاف .(")ههاعوُفسَت رفسم اكد أ ًةَيَم تركَي نأ ةقرل

 ىلع عيمجلا قفتا ةلاحلا هذه يفو مدلا ةساجن وهو دحاو ًاضيأ ببسلاو ،مدلا ةمرح

 . ديقملا ىلع قلطملا لمح

 هلوق عم""ه«اَمَمَينأ اوغعتفأت ةقراملأر ثراتلأو :ىلاعت هلوق :ةيناثلا ةلاحلا لاثم

 ةديقم ةيناثلاو ةقلطم ىلوألا ةيآلاف .‘٨)ههقفارَملا لز مكيأر مكمموُجُو اوثيغاق» : ىلاعت

 بوجو ةيناثلا يفو عطقلا بوجو ىلوألا يفف فلتخم امهيف مكحلاو قفارملا ىلإ اهنوكب

 ةدارإ عم ثدحلا ةيناثلا يفو ةقرسلا وه ىلوألا ةيالا يف ببسلاف فلتخم ببسلاو ،لسغلا

 .عمجلا دنع ديقملا ىلع قلطملا لمحي ال ةلاحلا هذه يفو هيف طرتشي لمعب مايقلا

 ةركَصلا لإ مسف ادإ اونما تكرزتا اهمأتيه :ىلاعت هلوق :ةثلاثلا ةلاحلا لاثم

 نإو وهلا اَبئج تك نإو :ىلاعت هلوقو .© ه ل مكيرتآَو مكمموَجَو اونيع
 ٦ ممم رم رحس 7 . .ه ص م ؟ _ م س 1 صس ۔ے رم ه

 . ١هارمَتَيَتَق هام اوذ ودجت متك اسنلا متسس ك وأ لبآ اغلا نم ل دحأ اج وآ رَقَس لَع وآ حيصت 7

 )١( :ةيآلا .ةدئاملا ةروس ٢.

 )٢( :ةيآلا ماعنألا ةروس ١٥٤.

 )٢( :ةيآلا .ةدئاملا ةروس ٣٨.

 )٤( :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٦

 )٥( :ةيآلا ءةدئاملا ةروس ٦

 )٦( :ةيآلا "ةدئاملا ةروس ٦
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 تءاج اهرخآ يفو قفارملا ىلإ اهنأب ةديقم اهيف يديألا تءاج اهلوأ يف ةيآلاف
 مميتلاو ،نيصنلاك يهف مميتلاو ،ءوضولا امه نيفلتخم نيمكحب تءاج ةيآلاو ةقلطم

 هذه يفف ‘ ثدحلا مايق عم ةالصلا ةدارإ وهو دحاو ببسلاو نافلتخم نامكح ءوضولاو

 لمحت الف ديقملا ىلع قلطملا لمحي ال هنأ ىلع نوقفتم ةيفنحلاو روهمجلا نإف ةلاحلا

 نم دنع نيقفرملا ىلإ حسملا امأو ءوضولا يف ةديقملا ديلا ىلع مميتلا يف ةقلطملا ديلا

 نأ ريغ ."ىرخأ ةلدأ هدنتسم امنإو ديقملا ىلع قلطملا لمح سيل هدنتسمف هزاجأ
 اهيف يرجي يتلا روصلا نم ةروصلا هذه العج يلحملا هحراشو عماوجلا عمج بحاص

 .'")فالخلا

 اولاق اي ل امل دودو غ م مهباَت نم نورهظي يلاوط : ىلاعت هلوق : ةعبارلا ةلاحلا لاثم

 . :ىلاعت هلوق عم"" يم
 نيتيالا يف مكحلاو ناميإلاب ةديقم أطخلا لتقلا ةرافك يفو ةقلطم راهظلا ةيآ يف ةبقرلاف

 لتقلا ةيناثلا يفو دوعلا ىلوألا يف وه ذإ فلتخم امهيف ببسلا نكلو قتعلا وهو دحاو

 . أطخلا

 ديقملا ىلع قلطملا لمح يف نييلوصألا نيب فالخ لصح ةروصلا هذه يفف
 روهمجلاو ؤ‘ببسلا فالتخا وه مهليلدو ديقملا ىلع قلطملا نولمحي ال ةيفنحلاف
 نمو هسفن قتعملا ىلع ةقدص قتعلاو ةرافك عيمجلا نأل ديقملا ىلع قلطملا نولمحي
 هذه ©نمؤملل اهعفدب الإ ئزجت ال اهنإف ةاكزلاك ناميإلا ةبجاولا تابرقلل ضباقلا طرش
 رابتعا بجوف راهظلا ةرافك يف دوجوم كلذو لتقلا ةرافك يف ناميإلا رابتعا ةلع يه

 .اهيف ناميالا

 ىلإ نيملسملا لاومأ در ديري ىلاعت هللا نأل روهمجلا هيلإ بهذ ام حجارلاو

 . نيملسملا ىلإ نيملسملا لام در يفو نيليلدلا لامعإ يف طوحألا وه اذهو نيملسملا

 ( ١ ) ١ يدمآلل ماكحال ٢/ ٤٣.

 )٢( عماوجلا عمج ىلع يلحملا ٢/ ٥١.
 )٣( :ةيآلا ،ةلداجملا ةروس ٢٣.

 )٤( :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ٩٢.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 :ةدعاقلا عورف

 فرص ام امأو» :هللا همحر لاق نيكسملا يف يملاسلا مامإلا هركذ ام :اهعورف نم

 نيكسملا لب نيكسم لكل لوقن ال نكل ملسم كلذف تارافكلا يف هيلإ ماعطالا

 هيفو نيكسم قلطم ىلإ فرصلا بجوأ هنأ ىلع لدي ال اذهو ةبرتم اذ هنوكب فوصوملا

 نأب باجيو .نيكسم قلطم ماعطإ اهيف لب فصولا اذه اهيف سيل تارافكلا ةيآ نأ

 هنأب دريو :لاق هةبرم اد ايكتم أل ىلاعت هلوق يف ديقملا ىلع لومحم انه اه قلطملا

 .()هًاببسو امكح امهفالتخال ىرخألا ىلع نيتيآلا ىدحإ لمح زاوج ملسن ال

 اَوُعضقق ةَقراَملأو ثراتلاو» :ىلاعت هلوق قلطم لمح زوجي ال هنأ :اهنمو

 فالتخال يفارملا لإ مكير مكموي اوثيغات» :ىلاعت هلوق ىلع ")هامر
 ."ببسلاو مكحلا يف نيصنلا

 هلوق ىلع هني مُكيديآو مظي اوحسماأت» :ىلاعت هلوق لمحي ال هنأ :اهنمو
 امهو مكحلا يف افلتخا نإو ديقملاو قلطملا نإف هقفرملا لإ مكيري :ىلاعت
 ةدعاقلاو ةراهطلا بلطتي لمعب مايقلا ةدارإ وهو دحاو امهيف ببسلاف ،مميتلاو ءوضولا
 .امهدحأ يف افلتخا اذإ اميفو ببسلاو مكحلا يف افلتخا اذإ اميف ةقداص

 (‘)[هنم لقأ ئزجي ال ءيشب عراشلا رمآ اذإ] ]٦[

 نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه
 عراشلا نأل راجحأ ةثالث نم لقأ ئزجي ال ليقو» :هللا همحر لاق ةراجحلاب رامجتسالا
 .6ثهنم لقأ ئزجي ال ءيشب رمأ اذإ

 :ةدعاقلا ىتعم

 ددعب رمألا ديقتي نأ امإ ولخي الف ءيشب رمأ اذإ ىلاعت هللا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 )١( لامآلا جراعم ٤, ٠٣.

 )٢( :ةيآلا .ةدئاملا ةروس ٣٨.

 )٣( ص لومأملا ةياغ ٥٦٣.
 )٤( لامآلا جراعم ٢٩٩/١.

 .هسفن عجرملا )٥(

317 _ ٣١٧ 



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 نايتإلاب الإ ةدهعلا نم جرخي ال رومأملا نإف نيعم ددعب ديقت اذإف ،ددعب ديقتي ال وأ
 مل اذإ امأو ،ائزجم هلعف عقي ملو هتمذ أربت مل ددعلا نم لقأب ىتأ نإف بولطملا ددعلاب

 هب نايتإلا نع زجعي ال نأ امإو يعرش رذعل الماك هب نايتإلا نع زجعي نأ امإف ددعب ديقتي

 هنم روسيملا طقسي الو هنم عاطتسا امب ىتأ الماك هب نايتإلا نع زجع نإف ًالماك

 هنإف ههجو وأ هلجر نم ددحم عضوم ىلع وأ ،هدضع ىلع ةريبج عضو نمك روسعملاب

 قفرملا لسغ طقسي مل عوكلا نم هدي تعطق نمكو يقابلا لسغي مث ةريبجلا حسمي
 يف مايقلا هنع طقسي ال ًاسولج نيتعكرو ًافوقو نيتعكر يلصي نأ عاطتسا نمكو دضعلاو
 ام» :ةلي لوسرلا لوقو همَمطتْسا ام همل اتات » :ىلاعت هللا لوقل نييلوألا نيتعكرلا

 . ددع وأ دحب ديقتي مل رمأ هنأل (")«متعطتسا ام هنم اوتاف هب مكترمأ

 وأ ىلعأ دحو هب ىتأتي ىندأ دح هل نوكي نأ ولخي الف هب نايتإلا نع زجعي مل نإف

 يعفاشلا بهذف لوصألا لهأ هيف فلتخا دقف ىلعأ دحو ىندأ دح هل ناك نإف نوكي ال

 يف ةرعش حسمك مسالا هيلع قبطني ام لقأب ىتأتي بجاولا نأ ىلإ ملعلا لهأ نم ددعو
 هيلع قبطني ام لكب الإ ىتأتي ال بجاولا نأب لوقلا ىلإ ةفينح وبأ بهذو ،سأرلا حسم
 هب ىتأتي امع دئازلا ردقلا نوكي يعفاشلا دنعو ‘حسملا يف سأرلا عبر وهو مسالا

 . لفنلا باوث هيلع هبحاص باثي ًالفن بجاولا

 هجولا ىلع هب نايتإلا نم دب الف ىلعأ دح الو ىندأ دح هل نكي مل اذإ امأو

 : ىلاعت هلوقك © لماكلا ىنعملا ىلإ فرصني امنإ ةنسلاو نآرقلا يف قلطملا نأل لماكلا
 . كلدلا عم ءاملاب هجولا ميمعت نم دب الف (")هةكمكوجؤ اوليغاَتط

 ؛ةدعاقلا عورف

 اهنم صقنأ نإف راجحأ ةثالثب رمجتسي نأ رمجتسملا رمأ عراشلا نأ :اهعورف نم

 ١٦. : ةيآلا © نباغتلا ةروس )١(

 )٢( يرابلا حتف  0٢٦١/١٣ملسم ىلع يوونلا حرش ١٠٢/٩، يقهيبلا ننس )١٣٣٧١(، ٧/ ١٠٣.

 )٣( :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٦ .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 فاوطلا نم صقنأ نإف ًاعبس ىعسيو ًاعبس فوطي نأ جاحلا رمأ عراشلا نأ :اهنمو

 اهنم صقنأ اذإف ةرمج لكل تايصح عبس يمري نأ جاحلا رمآ عراشلا نأ :اهنمو

 .هيمر ئزجي مل ًائيش

 لثتمي مل اهنم لقأ دلج نإف ةدلج ةئام ركبلا ىنازلا دلجب رمأ ىلاعت هنلا نأ :اهنمو

 دلج نإو دلجلا ئزجي مل لقأ دلج نإف ةدلج نينامث دلجب فذاقلا مكح كلذكو رمألا
 ،ددعلا اذه نم لقأ ئزجي ال ددعب تديق يتلا رماوألا لك اذكهو ملظلا عقو دقف رثكأ

 . ملعأ هللاو

 ([امهدكآ مدق نابجاو ضراعت اذإ] []

 نم عبارلا عرفلا يف ىلاعت هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه
 ينيدلا رذعلا امأو» :هللا همحر لاق ،نآرقلا أرقي نأ ضئاحلاو بنجلل حيبت يتلا راذعألا

 ملعت نأل ضعب نم دكآ ضئارفلا ضعب نألو ماكحأل ا عفادت الئل ةوالتلل ًاحيبم ناك هنإف

 لاح ةءارقلا بانتجا نم ةيجح تبثأو ،ةضيرف دكآ كلذ هريغ ميلعتو هلمع همزلي ام
 . (٢)؛ضيحلاو ةبانجلا

 . ميظع هقفو سيفن مالك اذهو

 :ةدعاقلا عورف

 يملاسلا مامإلا هيلع صن ام :اهعورف نمو ىصحت نأ نم رثكأ ةدعاقلا عورفو

 أرقي نأ هل زاج نآرقلا نايسن امهنم لك فاخ اذإ بنجلا وأ ءاسفنلا وأ ضئاحلا نأ وهو

 .سافنلا وأ ،ضيحلا وأ ةبانجلا ةلاح ةءارقلا بانتجا نم دكآ نآرقلا ظفح نأل

 ىلع ةالصلا تمدق ةزانجلا ترضحو ةالصلا تقو لخد اذإ : اهعورف نمو

 (١) لامآلا جراعم ٢/ ١٤١ .

 )٢() هسقن عجرملا .
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 الو اهريخأت زوجي ضرفلا ةالص نأل ضرفلا ةالص نم دكآ ىهو دسفت الثل ةزانجلا

 . ةزانجلا ةالص ريخأت فالخب اهريخأت نم داسف يأ لصحي

 جورخلا ديري نمل ناك اذإف هعاطتسا نم ىلع بجاو داهجلا نأ :اهعورف نمو

 دكآو بجوأ امهتياعر نأل ىلوأ جورخلا كرت ناك نافيعض نارصاق نادلاو داهجلل

 لوسرلا هل لاقف ةني يبنلا عم جورخلا ديري ءاج الجر نأ ةلي هنع حص امل كلذو

 يمأو وه يبأب .)هدهاجف امهيفف عجرا» :هل لاقف معن :لاق ؟'نادلاو كلأ» :ميركلا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع

 ،دكآ كرتلا ناك دشأ ركنم هتلازإ ىلع بترت اذإف ةبجاو ركنملا ةلازإ نأ :اهنمو

 نأ امل ةكم يف ةنس ةرشع ثالث ةبعكلا لوح ناثوألا ةلازإ ةلي هللا لوسر كرت كلذلو

 .اهيلإ هلوصو تقو لوأ يف اهلازأف ةكم هل هللا حتف ىتح دشأ ررض بترت نم اهتلازإ يف

 ىلإ لجر ءاج دقو دكآ مألا قح نوكل بألا قح ىلع مألا قح ميدقت :اهنمو
 :لاق ؟نم مث :لاق ۔افكمأ» :لاق . ؟يتبحصب سانلا قحأ نم :لاقف ةلي يبنلا

 . (٢)«كوبأ» : لاق ؟نم مث : لاق “تارم ثالثا كمأ» :لاق ؟نم مث : لاق .ا'كمأ»

 حصي هنإف هسفن بذك مث دودحلا نم دحك هللا قوقح نم قحب رقأ نم نأ :اهنمو

 دكآ هنوكل هنع عوجرلا هل قحي ال نييمدآل ا قوقح نم قحب رقأ نم امأو ،هنع عوجرلا

 . ةحماسملا ىلع هانبم هللا قح امنيب ةحاشملا ىلع ينب ثيح

 ىرخألا مدقي مث هنويد عفدو هنفدو هزيهجتك اهدكآ مدقي تيملا قوقح نأ :اهنمو

 .هتكرت عيزوتو هاياصو ذيفنت لثم

 (")[هببس مدقت نإو بوجولا عفترا ءادألا رذعت اذإ] ]٨[
 ةاكزلا ىلع همالك ضرعم ىيف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 مامإلا نم رظنلا داهتجاب صرخلا ىنعم تبث اذإ ةبقع لاقو» :لاق ةحئاجب بهذي اميف

 )١( يقهيبلل ىرغصلا ننسلا ٧/ ٤٥٦ دوواد يبأ ننس )٢٥٣١(. ٢/  0٣٢٤نابح نبا حيحص )٢١٨( ٢١/٢.

 رب باب ،ملسم حيحصو ء )٥٦٦٢٦(} ٥/ ٢٢٢٧ ،ةبحصلا نسحب سانلا قحأ نم باب ،يراخبلا حيحص )٢(

 . )٦١٦٦٤(، ٢/٨ نيدلاولا

 )٣( لامآلا جراعم ٤/ ٤٥٠ .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ةحئاجب بهذي اميف لاومألا بابرأ ىلع ةاكز ال هنأ قافتالا ىنعم هبشيف ةاكزلا ريفوتل

 .()«هببس مدقت نإو بوجولا عفترا ءادألا رذعت اذإو (تلق)

 : ةدعاقلا ىنعم

 اهبابسأ تماق يتلا تابجاولا مهنع عفترت راذعألا باحصأ نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 . عناوملا دوجول

 :ةدعاقلا عورف

 نإف ءامسلا نم ةحئاج اهتباصأ اذإ رامثلاو عورزلا نأ :ةدعاقلا هذه عورف نم

 .(")لوحلا اهيلع لاح نإو مهنع طقست ةاكزلا

 مدقت نإو اهنع طقسي موصلا نإف ناضمر رهش يف تضاح اذإ ضئاحلا نأ :اهنمو
 . )٢( يهشلا دوهش وهو موصلا ببس

 نإو اعرش ةالصلا كرتت ضئاحلا نإف ضئاحلا قح يف موصلا ىلع ةالصلا ساقتو
 .تقولا لوخد وهو اهببس مدقت

 لوخد وهو هببس مدقت نإو ءادألا رذعتل ضئاحلا قح يف فاوطلا طوقس :اهنمو

 اهيف ماق ثيح رهظلا ةالص اهمزلي ال ليلقب لاوزلا دعب ةأرملا تضاح ول كلذكو تيبلا

 . ءادألا هيف عسي ال تقو يف رذعلا

 صوصللا هتذخأ وأ رحبلا يف قرغ وأ جحلا ىون دق نمم لاملا عاض ول :اهنمو

 ببسلا مسا قلطي دق هنآل هطرشو هببس دجو نإو هيلع جحلا بوجو عفترا راطشلاو
 .ازؤجت يعرشلا طرشلا ىلع

 (ُ[هبذك ىلع كلذ لد لقني ملو ربخلا لقن ىلع يعاودلا ترفوت اذإ] []
 مميتلا ةحابإ نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 )١( لامآلا جراعم ٤/ ٤٥٠ .

 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ٤٥٠ .

 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ٤٥٠ .

 (٤) لامألا جراعم ١/ ٧٨٦.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 مهنأ مهدعب نم الو ةباحصلا نع لقني ملف» :هللا همحر لاق ررضلا فاخ اذإ ضيرملل

 ةرثك عم ءابطألا ىلإ كلذ يف اوعجر ولف . . . ءابطألا ىلإ مهاضرم مميت يف نوعجري اوناك

 .")«عقي مل هنأ انملعف لقن هيف دجوي مل هنأ لاحلاو ًاداحآ ولو لقنو كلذ رهتشال مهتماع

 :ةدعاقلا ىنعم

 عمو ًاداحآ وأ رتاوت هلقن ىلع ىعاودلا ترفاوت اذإ ربخلا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 . ةحصلا نع راع ربخلا اذه نأ نيبت ،لقني مل يعاودلا هذه

 :ةدعاقلا عورف

 ضفاورلا معزت يذلا صنلا نالطب : رحبلا يف يشكرزلا لاق امك ةدعاقلا هذه عورف نم

 مامإ لاق 3هتحص مدع ىلع ليلد هرتاوت مدعف هنل بلاط يبأ نب يلع ةمامإ ىلع لد هنأ

 .اهلزعم ىلع ةأرملا هب تثدحتلو ةفيقثلا ةعيب لهأ ىلع يفخ امل اقح ناك ولو :نيمرحلا

 يفخ امل ىرج ول كلذ نإف ضروع دق نآرقلا نأ معزي نم لوق نالطب :اهنمو

 لطاب هنإف ثوعبم رخآ مالسلا هيلع ىسوم نأ ةاروتلا يف نأ ةيوسيعلا معزت يذلا صنلاو

 اوناك مهنإف احيحص ناك ول هلقن ىلع مهصرح ةرثك عم يبنلل هوزربل ًاحيحص ناك ولو

 . بذك هنأ نيبت هيلع دمتعي القن هولقني مل املو هبيذكت ىلع صرحلا دشأ يف

 امدنع هنل ةمطاف برض رمع نأ ضفاورلا هيوري يذلا ربخلا نالطب : اهنمو

 يبأل ةءاسإلا نم هيفف يرمعلو بذكلا مظعأو ، لاحملا لحمأ نم ربخلا اذهف نسحم

 رتاوتم القن لقنل احيحص ربخلا ناك ولو ،رمعل ةءاسإلا نم هيف امم رثكأ هئف نسحلا

 . ةفصلا هذه ىلع هلقن ىلع يعاودلا رفوتل

 (")[مومعلاب كسمتلا لطب حيحصلا هجولا نم صيصختلا ءاج اذإ] ]1٠[
 دض وهف كارتشالا عطقو دارفنالا وهو صوصخلا نم قتشم : ةغل صاخلا

 . مومعلا

 )١() هسفن عجرملا .

 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ٣٥١.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 لاق ثيح ")داشرالا يف يناكوشلا هركذ ام هفيرعت يف ليق ام نسحأ :ًاحالطصاو
 - صصخملا مدع ريدقت ىلع مومعلا تحت ًالخاد ناك ام ضعب جارخإ :هفيرعت يف

 . رسكلاب

 : تاصصخملا عاونأ

 ©طرشلاو ،ةفصلا ىهو ةلصتملا تاصصخملا :ناعون تاصصخملاو

 : .لاحلاب صيصختلاو ،ةياغلاو ،ءانثتسالاو

 : طرشلاب صيصختلا لاثمو ،نيلماعلا ءاملعلا مركأ :ةفصلاب صيصختلا لاثم

 رخ ىنل نضا إ :ىلاعت هلوق ءانثتسالاب صيصختلا لاثمو “كوؤاج نإ ءاملعلا مركأ

 رخآ ىلإ ءاملعلا مركأ :لئاقلا لوق :ةياغلاب صيصختلا لاثمو .(")هماوثماَء بزلا الإ ٭

 طعأ :كلوق لاحلاب صيصختلا لاثمو .كلذ وحن وأ ىلاعت هللا اودمحي ىتح وأ مويلا

 . مالكلا دح نع نيلوستملا جرخي اذهو نيففعتم مهنوك لاح يأ ،نيففعتم ءارقفلا

 يه ةيصنلاف ،ةيصن ريغو ةيصن يهو ،ةلصفنملا تاصصخملا :يناثلا عونلا
 6عامجإلا يهو ةيصنلا ريغو .ةقفاوملا موهفمو ،ةفلاخملا موهفمو ،ةنسلاو ،باتكلا

 .سحلاو ©لقعلاو فرعلاو سايقلاو

 َنَمَصَي نأ ه لامشلا تلا تزه : ىلاعت هلوق هلاثم :نآرقلاب نآرقلا صيصخت : :الوأ

 (يف ةتكن مهيشني سبي تلل :ىلاعت هلوقل اصصخم دَرَو ،)4 ةمتع
 . . ةلثمألاو

 (٨)«“َنكرملا اولْئَتَ» :ىلاعت هلوق هلاثم :دحاولا ربخب باتكلا صيصخت :ايناث
 .‘}هباتكلا لهأ ةنس مهب اونس» :سوجملا يف ةي هلوق هصصخ

 4 . 7 م

 )١( ص لوحفلا داشرإ ١٤٢.
 )٢( :ناتيآلا رصعلا ةروس ٢ و٣.

 )٣( :ةيآلا ،قالطلا ةروس ٤ .
 )٤( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٢٨.

 )٥( :ةيآلا ،ةيوتلا ةروس ٥.
 )٦( باتكلا لهأ ةيزج باب ،أطوملا يف كلام هاور )٦١٩(، ٢/ ٣١٥.
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 ئ اودجت ينّزلآو ةينالا : ىلاعت هلوق هلاثم :سايقلاب باتكلا مومع صيصخت : ثلاث

 َمهنَلَت» :ىلاعت هلوقب ةمألا تصخ مث ةمألاو ةرحلا يف ع ا اذهف _) ةدلج ةئام امجن ري
 ةمألا ىلع هانسقف روكذلا ديبعلا مكح يقبو () ادملا ري تصنتلا لَع ام فصن

 . :{ دل أم ابن ريبو ك اودلَجاَك نالاو ةنال آل : ىلاعت هلوق مومع نم هانصصحخو

 الو ،ءامإلا ىلع مهسايقب نيصصخم ديبعلا نوكيو صنلاب ةصصخم ءامإللا نوكتف

 وه هب صيصختلا عنم يذلاو كهابأت ال يملاسلا مامإلا دعاوقو يلج سايق اذه نأ كش

 . ملعأ هللاو ،مومعلا صصخي ةسيقألا نم يعطقلا نأ همالك موهفمف ينظلا سايقلا

 ثنحي ال ارفاك ىأرف ةباد ري مل هنأ فلح ول :هلاثم :فرعلاب صيصختلا : :اعبار

 ."" ياوزمك بزلا هلا دنع ٍتآدَدلا رك نإ :ىلاعت هلوق يف ةباد هللا هامس نإو

 فلح نإو .اتيب هللا هامس نإو ‘ثنحي ال ادجسم لخدف اتيب لخدي ال فلح ولو

 ءوض يف ضرألا ىلع سلجف ،‘فقسلا تحت جارس ءوض يف طاسب ىلع سلجي ال
 .اجارس سمشلاو ،ًاطاسب ضرألا هللا ىمس ولو ثنحي ال ءامسلا تحتو سمشلا

 فرع ناك انه نمف ةيوغللا نم ىوقأ ةيفرعلا ةقيقحلا نأل كلذو ًاظوفحم ًافقس ءامسلاو

 فرعلا نم هب نولماعتي امب نوبطاخي امنإ سانلا نأل صوصنلل اصصخم لامعتسالا
 . ملعأ هللاو "مهدنع درطملا عئاشلا

 دقو مومعلا ظافلأ نم يهف يفنلا قايس يف تاركن اهلك اهتركذ يتلا ةلثمألاو

 .(٠)فرعلاب تصصخ
 ووم مسر

 الو قأ امك لمت الف : ىلاعت هلوق هلاثم :ةقفاوملا موهفمب صيصختلا :اسماخ

 ىذألا عاونأ رئاسو برضلا وهو فيفأتلا نع يهنلل قفاوملا موهفملا نإف (©)گاكهزمتت

 )١( :ةيآلا ،رونلا ةروس ٢.

 )٢( :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ٢٥.

 )٣( :ةيآلا ،لافنألا ةروس ٥٥.

 (٤) تومحرلا حتاوف رظنا ٢٤٥/١ بجاحلا عفرو ٢/ ٣٤٥.

 )٥( :ةيآلا ،ءارسإلا ةروس ٢٣.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ةيآلا موهفمف 0 (')ههتبوقعو هضرع لحي ملظ دجاولا يله :ي هلوق مومعل صصخم

 ."هتبوقع الو هسبح هدلول لحي الف ثيدحلا مومع نم دلاولا جرخي قفاوملا

 ةاش نيعبرأ لك يف» :ةي هلوق هلاثم :ةفلاخملا موهفمب صيصختلا :اسداس

 ةفولعملا نأ هموهفمف 0 (;)«ةاكز منغلا ةمئاس يفا» :ةي هلوق موهفمب صخ ماع (٨«ةاش

 لك يف» :ةي هلوق مومع نم ةفلاخملا موهفمب تصصخ ةفولعملاف ،ةاكز اهيف سيل

 . «ةاش ةاش نيعبرأ

 يف هللا همحر يملاسلا لاق ،نيليلدلا نيب عمجلا نم هيف امل حجارلا وه اذهو
 ىلوأ نيليلدلا نيب عمجلاف هب اذوخأم ناك اذإ انلق» :موهفملاب مومعلا صيصخت ليلعت
 . "هريغك

 لقعلاف (١گ ك قلح هلاط : ىلاعت هلوق هلاثم : لقعلاب صيصختلا : ًاعباس

 (" يربلا مح يتلأ َلَع رَر» :ىلاعت هلوقو ى مومعلا اذه تحت هتاذ لوخد نم عنمي

 (‘هومعلا اذه تحت امهلوخد نم نونجملاو يبصلا جرخي لقعلا نإف

 : ىلاعت هلوق هلاثم ،رثكألا بهذم سحلاب صيصختلا : سحلاب صيصختلا :نماث

 نم يهو نيعلاف ('٠)«ونَم ن ني تيوأو :ىلاعت هلوقو (“)يي ت لك ريدن
 نأو ءيش يهو تاوامسلا الو ءيش يهو لابجلا رمدت مل حيرلا نأ تضق ساوحلا

 دنسم )٤٦٨٩(، ٣٢١٦/٧} يئاسنلا ننس )٣٦٣٠(، ٣٤٩/٣، دوواد ىبأ ننس ٢٩٤/٥\ يقهيبلا ننس )١(
 " )١٨٤٣١(. ٢٥/٣٩. دمحأ

 (٢) ص لومأملا ةياغ ٥٥٤.

 ،منغلاو لبإلا ةاكز باب ،يذمرتلا ننس )١٥١٧٠(، ٨/٢. .ةمئاسلا ةاكز ىف باب دوواد ىبأ ننس ()

 . )٦٢(. ٣/ ١٧

 )٤( شةمئاسلا ةاكز يف باب ،دوواد يبأ ننس )١٥٧٢(}5 ٥/ ٩٩.

 )٥( سمشلا ةعلط ٢/ ٣٣٨.
 (٦) :ةيآلا © رمزلا ةروس ٦٢ .

 )٧( :ةيآلا ،نارمع لآ ةروس ٩٧.
 )٨( سمشلا ةعلط ٢/ ٣٥٤.

 )٩( :ةيآلا فاقحألا ةروس ٢ .

 )١٠( :ةيآلا ،لمنلا ةروس ٢٣.
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 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 وهو رمقلا الو ءيش يهو سمشلا طعت ملو ،ءيش وهو ناميلس شرع تؤت مل سيقلب

 نم طمنلا اذه ةحص يملاسلا مامإلا ىريو .صصخم سحلا نأ كلذب انملعف ،ءيش

 نيلئاقلا مزليف .هكاردال ةطساو سحلا نأو لقعلاب صيصختلا ىلإ هدري هنكل صيصختلا

 . سحلاب صيصختلا اوعنمي نأ لقعلاب صيصختلا عنمب

 ؛ةدعاقلا عورف

 اهانقس يتلا ةريثكلا ةلثمألاو ةلصفنملاو ةلصتملا تاصصخملا هذه لالخ نم

 نم اهتداعإ قئاللا نم سيلف اهعورف ترهظو ةدعاقلا موهفم حضتا ماسقألا هذه ىلع

 . قيفوتلا هللابو ديدج

 ()[هنم دشأ وه ام مرح ائيش عراشلا مرح اذإ] ]٠١[

 نع همالك ضرعم يف يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةمهم ةيهقفو ةيلوصأ ةدعاق هذه
 ميرحتب عراشلا دري دقف هلوق امأو» :هللا همحر لاق ،ةضفلاو بهذلا يناوأ لامعتسا

 نأ دوهعملا لب عرشلا يف دهعي مل رمأ كلذ نأل دودرمف هنم مظعألا ةحابإو فخألا

 .("ههنم دشأ وه ام مرح ًائيش مرح اذإ عراشلا

 ؛ ةدعاقلا ىنعم

 مث للعلا نم ةلعل وأ يناعملا نم ىنعمل ائيش مّرح اذإ هللا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 باب نم مكحلا سفن ذخأيف ىلجأو حضوأ لكشب رخآ مكح يف ةلعلا سفن تدجو

 عماجلا ىنعملا نأ امهنيب قرفلاو ىلوألا موهفم وأ ،ىلوألا سايقب اذه ىمسيو ىلوأ
 ليبق نم وهف هجارختسا يف رظن ريغ نم دحأ لك هكردي ناك اذإ عرفلاو لصألا نيب

 ليبق نم وهف لمأتلاب الإ كردي 5 ىتآلا موهفم ىمسيو ةظفللا ةلالدلا

 . ىلألا سايق ىمسيو ةيسايقلا ةلالدلا

 :ةدعاقلا عورف

 لّتَت الف : ىلاعت هلوقل نيدلاولل متشلاو برضلا ميرحت :ةدعاقلا هذه عورف نم

 )١( لامآلا جراعم ٧٥١/١.

 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٧٥١.
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 دشأ متشلاو برضلا يف ىذألاو ىذألا ةلعل مارح فيفأتلاف ،©_)هئاهزَهتَت الو يتأ بشن
 .فيفأتلا وه يذلا لصألا يف اهنم حضوأو ىلوأ عرفلا يف ةلعلاف ؤ فيفأتلا يف هنم

 نمف هلك لاملا ىلع يتأي ال لكألاو ىماتيلا لاومأ لكأ مرح هللا نأ :اهنمو
 ىمسي ام اذهو فالتالا هوجو نم هجو يأب هفالتإو لاملا قرح مرحي نأ ىلوأ باب

 . ىلوألا موهفم وأ ىلوآلا سايقب

 هنم دشأ وه ام مرح دقو ًاليبس ءاسو ًاتقمو ةشحاف هنوكل انزلا هللا مرح اذإ :اهنمو
 َننأََل مكتي» :طول موق نع ةياكح ىلاعت هلوقل دشأ ةشحاف هنوكل طاوللا وهو
 عمو ادوجوم انزلا ناك دقف .'")هةبيتتلا ي رح نم اكيب مكقتتم اه ةكجنتلا

 نع فارحنا طاوللاو .ةشحافلا هذه يف نيملاعلا اوقبس مهنأب نآرقلا مهفصو دقف كلذ

 .تانمؤملا نم فئافعلاب رارضإو ةيرذلا يهو ليبسلل عطقو ةميظع ةشحافو ةرطفلا

 . ىلاعت هللاب ذايعلاو دشأ ايندلا يف هتبوقع تناكو دشأ ناكف

 عورفلاو .دشأ هتمرحف لتاقلل الصأ لوتقملا ناك اذإف ملسملا لتق ةمرح :اهنمو
 . ةريثك

 ("”[رخآلا ضعبلا ىقب ةمكحلا ضعب بهذ اذإ] []

 جارخإ نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 هيلع بجت ال :ةيفنحلا نم نسحلا نب دمحم لاقو» :لاق ميتيلا لام نم رطفلا ةاكز

 الو مايصلل ةرهط تعرش اهنأب مهضعب جتحاو  يبصلا مزلت الو ،ةدابع اهنأل © ةرطفلا

 اهلمحتي هنأ ليلدب ةنؤملا ىنعم اهيف ةدابع اهنأب لوألا نع بيجأو .يبصلا ىلع مايص

 ةمعطو مئاصلل ةرهط تعرش اهنأب يناثلا نعو براقأل ا ةققنك تراصو ريغلا نع

 . («رخآلا ضعبلا يقب ةمكحلا ضعب بهذ اذإف نيكاسملل

 ٢٣. :ةيآلا ءارسإلا ةروس )١(
 ٢٨. :ةيآلا ،توبكنعلا ةروس )٢(

 ٤/ ٦١٨. لامآلا جراعم )٣(
 . قباسلا عجرملا سمن )٤)
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 : ةدعاقلا ىنعم

 ةمكحلا هذه تناكو مكجلا نم ةمكحل عرش اذإ مكحلا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 مكحلا للع اذإ لاقي وأ رخآلا ضعبلا يقب ةمكحلا ضعب بهذ اذإف ةدع ءازجأ نم ةبكرم

 .برقألا وهو رخآلا ضعبلا يقب مكحلا هذه ضعب فلختف ةددعتم مكحب يعرشلا

 فلاخو ،ةيكلاملا بهذم وه امك ةمكحلاب ليلعتلا زاوج ىلع اهانبم ةدعاقلا هذهو

 . نييلوصألا ضعب

 أجل امنإو ةمكحلاب ليلعتلا وه ةنسلاو باتكلا ىف ليلعتلا لصأو (تلق)
 نم ريثك يف ةمكحلا ءافخ ببسب ةرهاظلا فاصوألاو بابسألاب ليلعتلا ىلإ نورخاتملا
 فاصوالاب للع نم عيمج نأل مكحلا ةلع يه تناك ةمكحلا تفشكنا ثيحف دراوملا

 ةحصب دهشت ةمكح ىلع ًالمتشم فصولا اذه نوكي نأ طرتشا دق ةطبضنملا ةرهاظلا
 .آرخآو الوأ ديصقلا تيب يه ةمكحلاف ليلعتلا

 :ةدعاقلا عورف

 :ىلاعت لاق امك ةديدع مكحل تع امنإ امنإ جحلا ةضيرف :اهعورف نم

 ةميهب ني مُهَفَتَر ام لع مولت ر :7 ةف رقت منت اوزكر مهل ميتم ادنكل
 اهنمو ةينيد اهنمو ثةيداصتقا اهنمو ،ةيسايس اهنم ةريثك عفانملاو 04

 ركذ يقب اهلك تتاف نإو رخآلا ضعبلا يقب مكحلا هذه ضعب فلخت نإف ،ةيعامتجا

 مكحلا فلخت مكحلا هذه عيمج تفلخت نإو ىنم مايأ يهو تادودعملا مايألا يف هللا

 . هل ىنعم ال ارفس راصو

 : ىلاعت لاق امك ىوقتلا اهنم ةديدع مكحل تعرش امنإ موصلا ةضيرف :اهنمو

 و ."")هةدشَتَت ممكَنَمَل مكينَت نم تيزلا لع بيك امك ماَيِضلا مكنع بيكإط
 ،بذكلاك يصاعملاو ىذألا نع ناسللا فك اهنمو ،موصلاب يوادتلاو ةيمحلا مكحلا

 هذه ضعب تفلخت نإف ريقفلا ركذت لصحيل عوجلاب ساسحالا اهنمو روزلا ةداهشو

 ( ١ ) ةيآلا ‘ جحلا ةروس : ٢٨ ٠

 )٢( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ١٨٢٣.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 :ةيَي يبلا لاق امك ًاعوج موصلا ادغ اهعيمج تفلخت اذإف رخآلا ضعبلا يقب مكحلا
 .')«سشطعلاو عوجلا الإ همايص نم هل سيل مئاص »

 اهنمو ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت اهنأ اهنم مكحل تعرش ةالصلا ةضيرف :اهنمو

 اهضعب تاف اذإف ،سفنلل ةضاير اهنمو بونذلا نم ةراهط اهنأ اهنمو ،برلل ةاجانم اهنأ

 .اهتحت لئاط ال ةينيتور تاكرح تدغ مكحلا عيمج تاف اذإو رخآلا ضعبلا يقب

 انوعو حشلا نم مهسوفنو ،ءاينغألا لامل ةراهط تعرش ةاكزلا ةضيرف :اهنمو
 نيب لفاكتلل اقيقحتو ،كالهلا نم مهسوفنل ةنايصو مهل ةمعطو . نيكاسملاو . ءارقفلل

 . رخآلا ضعبلا يقب مكحلا هذه ضعب تبهذ اذإف ،ءارقفلاو ءاينغألا

 ريدقت نم دب الف ريدقتلاب الإ ميقتسي ال مالكلا ناك اذإ] []٣ ١[

 (")[مالكلا هب ميقتسي ام

 ءطو نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 يحا :ىلاعت هلوق لوأت نمو» :لاق لاستغالا لبق اهمد عاطقنا دعب ضئاحلا

 نم ةلزنمب وهف ءاملاب لسغلا هنأ ىلع ُ)ههوَرَهت اإَا> هلوقو ءاقنلا هنأ ىلع(")ه ةزهل
 ريغ كلذو ،ًامهرد هطعأف دجسملا لخد اذإف رادلا لخدي ىتح ًامهرد انالف طعت ال :لاق

 الوه مالكلا ريدقت نوكيو فوذحم ةيآلا يف َرَذَمُي نأ الإ برعلا مالك يف موهفم
 لمح نأ ملسن ال :لاق نأ ىلإه نهوتأف نرهطت اذإف نرهطتيو نرهطي ىتح نهوبرقت

 ًاجاتحم نكي مل ثيح كلذ نإ لوقن لب اقلطم ىلوأ رامضإلاو ريدقتلا مدع ىلع مالكلا
 هب ميقتسي ام ريدقت نم دب الف ريدقتلاب الإ ميقتسي ال مالكلا ناك اذإ امأف ش ريدقتلا ىلإ

 .'©هثيداحألاو تايآلا نم ريثك يف دوجوم كلذو مالكلا

 )١( .ةبيغلا ىف ءاج ام باب ،هجام نبا نتس )١٦٩٠(، ٥٣٩/١.
 )٢( لامآلا جراعم !/ ١٧٤... ١

 )٣( :ةيآلا "ةرقبلا ةروس ٢٢٢ .

 )٤( :ةيآلا "ةرقبلا ةروس ٢٢٢.

 )٥( لامآلا جراعم ٢!/ ١٧٤.
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 :ةدعاقلا ىنعم

 ةيعرشلا هتحص فقوتت دق بطاختلا وأ عيرشتلا ماقم يف مالكلا نأ ةدعاقلا ىنعمو

 بولسألا اذه ىمسيو ريدقتلا بجي اهدنعو مالكلا يف ءيش ريدقت ىلع ةيلقعلا وأ

 .اعرش وأ القع هحيحصتل مالكلا يف ءيش ريدقت ىلع ظفللا ةلالد يهو ءاضتقالا ةلالدب

 ؛ةدعاقلا عورف

 امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر» :ةلي يبنلا لوق :ةدعاقلا هذه عورف نم

 ريدقت نم دب الف ةمألا يف ةعقاو رومأ هاركإلاو نايسنلاو أطخلاو ."ااهيلع اوهركتسا

 نايسنلاو أطخلا مثإ يتمأ نع عفر :ىنعملا نوكيف (مثإ) ةملك ردقنف ،مالكلا يف ءيش

 . فلخلل عراشلا مالك ضرعت الإو هيلع اوهركتسا امو
 م ٥مم س ۔ےو 2

 افأ يلآ رمملاو اهف انك ىلآ َهَيرَمَلا يلكشو :ىلاعت هلوق :اهعورف نمو

 .ريعلا يف نمو ةيرقلا لهأ يأ (لهأ) ةملك انرّدقف القع رذعتم ةيرقلا لاؤسو "هاف

 .القع مالكلا حيحصتل ريدقتلا اذهو

 ميقتسم ريغ مالكلا رهاظف .فلأب ينع كدبع قتعا :هليكول لاق اذإ :اهعورف نمو

 كدبع ينعب :مالكلا ريدقت نوكيف (ينعب) ةملك ردقيف ؟هريغ نع هدبع قتعي فيك ذإ

 . هقاتعإ يف ينع اليكو نك مث ،فلأب

 ("[سايقلا حصي الف ىنعملا لقعي مل اذإ] ]١٤[

 لئاسم نم ةريثك لئاسم اهيلع عرفتتو لوصألا دعاوق نم ةميظع ةدعاق هذه

 . هللا ءاش نإ اهنايبل ضرعأ فوسو 0©سايقلا

 )١( ثغلبي ىتح يبصلا ىلع رجحلا باب ،يقهيبلا ننس )٩٥٦٢(، ٤٥٨/٢، ،دوواد يبأ ننس )٤٤٠٤(، ٤/

 ٤٤. ،هوتعملا قالط باب ،هجام نبا ننس )٢٠٤١(، ٦٥٨/١  0هقالط عقي ال نم باب ،يئاسنلا ننس

 جاوزالا نم )٣٢٤٣٣(، ١٥٦/٦، ....بجي ال نميف ءاج ام باب يذمرتلا ننس )١٤٨٨(، ١/
 ٦٥٨. فيلكتلا باب ،نابح نبا حيحص )١٤٢(، ١/  0٣٥٥دمحأ دنسم )٩٥٦٢(، ٤٥٨/٢ .

 )٢( :ةيآلا ؤفسوي ةروس ٨٢.

 )٣( لامآلا جراعم ٤/ ٨٧.
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 نع همالك ضرعم يف ةدعاقلا هذه ىلع هللا همحر يملاسلا مامإلا صن دقو

 بصي ليقف تايبنجأ وأ بناجأ اوناك نإو» :لاقف سكعلابو تايبنجألا بناجألا ليسغت

 دق لسغلا نأل مميتلا ىلإ نولدعي لب ليقو . . .بايثلا قوف نم يأ ابص مهقوف نم ءاملا

 هنأل كلذو اهجو قحلا يف هل نإف هب سأب الو لسغت الو يه امك نفدت ليقو .. .رذعت

 تاومألا ةراهط يف ركذي ملو ءايحألا ةراهط مميتلا نألو فيلكتلا عفترا لسغلا رذعت امل

 اذإ هنأ همالك موهفمب تبثف .سايقلا اهيف حصي الف ىنعملا ةلوقعم ريغ ةدابع وهو

 . سايقلا هيف حص ةدابعلا ىنعم لقع

 :ةدعاقلا ىنعم

 لوقعم ريغ ناك امف للعلاو يناعملا ىلع رودي سايقلا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 .اهللع فرعت مل يتلا تادبعتلاك سايقلا هيف يرجي الف ةلعلا فورعم ريغو ىنعملا

 :ةدعاقلا عورف

 ءارجإ يف نويلوصألا فلتخا .تاريدقتلاو صخرلا :ةدعاقلا هذه عورف نم

 ىلإ ةيفنحلا بهذو ،كلذ ءارجإ ىلإ روهمجلا بهذف ،تاريدقتلاو صخرلا يف سايقلا

 . كلذ ءارجإ مدع

 ةلدأب اولدتسا دقف لوقنملا امأ لوقعملاو لوقنملاب روهمجلا لدتسا :ةلدألا

 . اهريغ نيبو تاريدقتلاو صخرلا نيب قرفت مل ثيح ًامومع سايقلا

 حص ىنعملا لقع ثيحف ىنعملا ىلع هرادم سايقلا نألف لوقعملا نم امأ

 . اهلولعم دجو ةلعلا تدجو ثيحو سايقلا

 ناك امو دبعتلا ةبئاش اهيفو ةلوقعم ريغ تاريدقتلاو صخرلا نأب ةيفنحلا لدتساو

 زاوج كلذ لاثم . سايقلا هيف يرجي الو للعي ال دبعتلا ةبئاش هيفو ىنعملا لوقعم ريغ

 هنوك رجحلاب ءاجنتسالا زاوج يف ةلعلا نوكل تادامجلا نم رجحلا ريغب ءاجنتسالا

 )١( لامآلا جراعم ٤/ ٨٧.
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 دورول مظعلا ءانثتساب هوحنو بشخلاك هريغ هيلع ساقيف ةساجنلل ًاعلاق ًادماج ارهاط

 .هلامعتسا نع يهنلا

 .ةمذلا يف رقتسيو عورشلاب بجي لام ةرافكلا نأ تاريدقتلا يف سايقلا لاثمو

 ام رثكأو ،ةمذلا يف رقتسيو عورشلاب بجي لام اهنأ عماجب ةجوزلا ةقفن اهيلع ساقيف
 لقأو ،جحلا يف ىذألا ةرافك يف كلذو ماعطلا نم ناّدُم نيكسم لكل ةرافكلا يف بجو

 رسوملا ىلع نيدم ةجوزلا ةقفن يف اوبجوأف راهظلا ةرافك يف كلذو ذم هل بجو ام
 ني ةعس وذ قفي :ىلاعت هلوقب تباث ةقفنلا يف توافتلا لصأو ،رسعملا ىلع ًادمو
 _ )يدنس

 اذإف ةلعلا روصت عرف سايقلا نألو مهتلدأ ةوقل حجرألا وه روهمجلا بهذمو

 . سايقلا حص ةلعلا تفرع

 يف سايقلا زوجي هنأ روهمجلا بهذمف ،تارافكلاو دودحلا :اهعورف نمو

 . تارافكلاو دودحلا يف سايقلا يرجي ال هنأ ىلإ ةيفنحلا بهذو .تارافكلاو دودحلا

 افالخ أطخلا لتقلا ىلع دمعلا لتقلا ةرافك سايق :تارافكلا يف سايقلا لاثمو
 ناضمر يف لكآلا سايقكو .ملعأ هللاو رّمَكي نأ نم مظعأ دمعلا نأل كلذ سقي مل نمل

 . ةرافكلا بوجو يف عماجملا ىلع

 . طورشلاو بابسألا يف سايقلا :اهعورف نمو

 بهذف :نيلوق ىلع طورشلاو بابسألا يف سايقلا ءارجإ يف ءاملعلا فلتخا

 حصي ال هنأ ىلإ ةيفنحلا بهذو .")طورشلاو بابسألا يف سايقلا ءارجإ ىلإ روهمجلا

 .كلذ

 )١( :ةيآلا قالطلا ةروس ٧.

 .د قيقحتب لوخنملاو ٤/ ١٠٣ ريرحتلا ريسيتو ١٦٦ ص يفارقلل ةريخذلاو ٤/ ٥٤ يدمآلل ماكحالا رظنا )٢(

 . ٢/ ٢٥٤ بجاحلا نبا ىلع دضعلاو ٣٨٥ ص وتيه
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 طاوللا سايقو ،ددحملاب لتقلا ىلع ًاسايق لقثملاب لتقلا بابسألا يف سايقلا لاثم

 .بابسألا يف سايق اذهو دحلا بوجو يف ًاببس هنوك يف انزلا ىلع

 يف اهطارتشا ىلع اسايق جحلا يف ةينلا طارتشاك طورشلا يف سايقلا لاثمو

 .كلذ وحنو .. ةالصلا

 دمحمو فسوي وبأ ةيفنحلا نم لمع دقو حجرأ روهمجلا هيلإ بهذ ام :حيجرتلا

 سفن ققحتل طاوللا ىلع انزلا دح قيبطتو ينازلا ىلع طئاللا دح سايق ىلإ ابهذ ثيح

 .هوجولا ضعب يف ةمكحلا تفلخت نإو ةلعلا

 ([طورشملا دجوي مل طرشلا دجوي مل اذإ] ]١٥[

 نم ةريثك عضاوم يفو ضئاحلا لسغ يف يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 نأل دسجلا عيمج لسغب الإ ةالصلا اهل زوجي ال امنإو» :هللا همحر لاق لامآلا جراعم

 ."؛طورشملا دجوي مل طرشلا دجوي مل اذإف ةالصلا ةحصل طرش لسغلا ميمعت

 : اهعورفو ةدعاقلا حرش

 لثم بجاولا ةمدقم دحأ وه يذلا طرشلا نع ثدحتت تلق امك ةدعاقلا هذه

 فقوتي دقو ،ءامسلا دبك نع سمشلا لاوزك ببسلا ىلع فقوتي دق بجاولا نأل ببسلا

 بجاولا فقوتي دقو ،ًاضيأ اهل ةبانجلا نم لسغلاو ةالصلل ءوضولاك طرشلا ىلع
 ببسلا نم لكف ،لوحلا نالوحو باصنلا كلم ىلع فقوتت اهنإف ةاكزلاك اعم امهيلع

 .ابجاو حبصي طرشلاو

 ةالصلل ءوض ولاك طورشملا دجوي مل طرشلا دجوي مل اذإ ةدعاقلا ىنعم اذهو

 ضرأ ىلع ةالصلاو ثةلبقلا لابقتساو ،ةالصلل تقولا لوخدو شةبانجلا نم لسغلاو

 . رهاط بوثبو ةرهاط

 )١( يملاسلل لامآلا جراعم ٢/ ٦١٣ .

 )٢( يملاسلل لامآلا جراعم ٢/ ٦١٣ .

333 _ ٣ 



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 صوصخم تقو يف هلعف نع يهنلا درو مث قلطم رمأ درو اذإ] ]٠٦[
 ) )[هتقو يف يهنلا ةاعارمو هلحم يف رمألا ةاعارمف

 . هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 :ةدعاقلا ىنعم

 تقو يف هلعف نع انيهن مث ءيشب قلطملا رمأل ١ درو اذإ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 . ضراعتلا يفتنيف هلحمو يهنلا تقو ريغ لحمو تقو ىلع رمألا لمحيف صوصخم

 :ةدعاقلا عورف

 ةصوصخم تاقوأ يف اهلعف نع انيهن دقو عوضوم ريخ يه ةالصلا :اهعورف نم

 ىهن تقو يف يلصي نأ دحأل سيلو هتقو يف نوكي يهنلاو هتقو يف وه امنإ رمالاف
2 

 صوصخم تقو يف هلامعتسا نع انيهن مث ًاقلطم ارمأ هب انرمأ كاوسلا :اهنمو

 مومع يف كاتسيف يهنلا تقو فلاخي يذلا هلحم يف ىعاري رمألاف ،ًالثم ناضمرك
 . هيف كوستي الف الثم ناضمر وهو يهنلا تقو ىعاريف هيف يهنلا درو ام الإ تاقوأل ١

 ادراوتي مل يهنلاو رمألا نآل . يهنلا تقو ضراعي ال تقو يف رمألا ىعار دق نوكيف

 . دحاو نمز يفو دحاو لحم ىلع

 ةرزجمل ١ يفو ةربقمل ١ يف ةالصلا نع يهنل ا درو مث ًاقلطم ةالصلاب انرمأ انأ : اهنمو

 مث عضاوملا هذه ريغ يف ةالصلاب رمآلا ىعاريف ،قيرطلا ةعراق يفو لبإلا ضبارم يفو

 . اهيف ةالصلا نع يهنلا درو ىتلا عضاوملا هذه يف ةالصلا نع يهنلا ىعاري

 ("”[لامتحالا تبث لامجإلا عقو اذإ] ]١٧[

 خيرات نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٢٨٣.

 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٢٨٣.

 )( لامآلا جراعم ٤/ ٢٨٥.
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 لبق تلزن اهنأب نولئاقلا جتحاو» :لاق اهدعب وأ ةرجهلا لبق تضرف له ةالصلا ضرف

 هلوق ةيناثلاو )هةزكَبلا ارئاءو ةركلا اوميقأ :ىلاعت هلوق امهادحا نيتيآب ةرجهلا
 عنمي ال ةيندملا ةيآلا دورو نإ :لاق نأ ىلإ (") داح اححح وي ءهَّقَح اوتا و% :ىلاعت

 نوكي دقو رثكأو ثالثو ناتيآ دحاولا ء ءيشلا يف لزني دق هنأل اضيأ ةكمب ةبجاو اهنوك

 .ةنيدملا يف تنيبو ةكمب تلمجأ اهنإف انه امك انيبم اهضعبو المجم اهضعب
 صنلا لولدمب عطقلا بجول هالول ذإ لامجإلا يف عازن ال ثلاثلا نع باوجلاو

 ."«لامتحالا تبث عقو اذإ لامجإلا نأ ريغ

 : ةدعاقلا ىنعم

 لامتحالا تبث ظفل وأ ليلدل ضرع اذإف ةلالدلا وأ ةلدألا ضراوع نم لامجإلا نأ

 ثحبلا بجوو لالدتسالا هب طقس لامتحالا تبث اذإو ،هنم دارملا يف عطقلا مدع وهو
 . لامجإلا اذهل نيبملا نع

 :ةدعاقلا عورف

 هرتس بجي ةروع هجولا نإ نولوقي ءاملعلا ضعب ؤ هجولا رتس مكح :اهعورف نم

 وه :اولاق ،ُهاَهني رمت ام الي َةُهَتَتيز تيتب الؤه :ىلاعت هللا لوقب اولدتساو
 7 هجولا نإ نولوقي مهضعبو .دصق ريغب اهنم رهظ ام وأ ،حيرلا هتفشك ام وأ ،بايثلا
 ةيالاف ،نافكلاو هجولا وه اهنم رهظ ام نإ :نولوقيو اهسفن ةيآلاب نولدتسيو ةروعب
 .لالدتسالا هب لطبو لامتحالا تبث لامجإلا عقو اذإو ةلمجم

 ةمطافل ةلي يبنلا لوقب لدتساو ضيحلا وه لاق ءاملعلا ضعب ،ءرقلا ظفل :اهنمو
 هب دارملا نأ ىلع ليلد ةالصلا كرتو ،اكئارقأ مايأ ةالصلا يعد» :شيبح يبأ تنب
 . ضيحلا

 : رعاشلا لوقب اولدتساو رهطلا هنآ ىلإ قيرف بهذو

 )١( :ةيآلا جحلا ةروس ٧٨.

 )٢( :ةيآلا ،ماعنألا ةروس ١٤١.

 )٣( لامآلا جراعم ٤/ ٢٨٥.

 )٤( :ةيآلا ،رونلا ةروس ٣١.
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 اكئازع ميزع اهاصقأل دشت ةوزغ مشاج تنأ موي لك يفأ

 اكئاسن ءورق نم اهيف عاض امل ةعفر يحلا يفو الام ةثروم

 لامجإلا بابسأ نم وهو يظفل كرتشم ظفللاف .وزغلا ببسب نهراهطأ يأ

 ال ليوط ةلأسملا هذه يف مالكلاو .لامتحالا تبث لامجإلا عقو اذإو لمجم ءرقلاف

 .ةرصتخملا ةساردلا هذه هلمتحت

 لتقي ال ملسملا نأ يعفاشلا بهذمف ،رفاكلاب ملسملا لتق يف مهفالخ :اهنمو

 ملسملا لتقي :ةفينح وبأ لاقو .')هرفاكب ملسم لتقي ال» :ةي هلوقب اولدتساو رفاكلاب
 يمذلا لمتحي رفاكلا ظفلو ،يبرحلا رفاكلاب دارملا نأ ىلع ثيدحلا لمحو رفاكلاب
 . ليق اذكه . لامتحالا تبث لامجإلا عقو اذإو ٠ لمجم ظفللاف ٠ يبرحلاو

 عم ثراوت ال هنآ روهمجلاف .رفاكلاو ملسملا نيب ثراوتلا يف مهفالتخا :اهنمو

 . حيحص سكعلاو رفاكلا ثري ال ملسملاف ئ نيدلا فالتخا

 نممو لامتحالا تبثف لامجإلا عقوف يبرحلاب رفاكلا ليوأت ىلإ ضعبلا بهذو
 بيسملا نب ديعسو هيوهار نب قاحسإو ةيواعمو ،لبج نب ذاعم ليوأتلا اذه لوأت

 ِ (")ميقلا نباو ،ةيميت نبا رايتخا وهو ،قورسمو ،ةيفنحلا نب دمحمو

 ("[ًابجاو كلذ نكي مل نإو لضفأو ىلوأ هللا لوسر بادآب ءادتقالا] []
 ناذئتسالا نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 ءاقلت نم بابلا لبقتسي مل موق باب ىتأ اذإ ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يورو» :لاق

 مل رودلا نآل كلذو ،مكيلع مالسلا :لوقيف رسيألاو نميألا هنكر نم نكلو ههجو

 ثيح فقو الإو لضفلا يف ةدايزو - بدألا يف لامك هلك اذهو روتس ذئنيح اهيلع نكي

 )١) يرفاكلاب ملسملا لتقي ال باب 0 يراخبلا حيحص )٦٥١٧(. ٦/ ٢٥٣٤.

 )٢( ميقلا نبال ةمذلا لهأ ماكحأ ٢/ ٨٥٢٣.

 )٣( لامآلا جراعم ١/ ٤٨٢ .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ هأزجأ هناذئتسا هرظن قبسي الو تيبلا لهأ نم ادحأ يذؤي ال

 . (١هاجاو كلذ نكي مل نإو لضفأو ىلوأ هللا لوسر بادآب ءادتقالاو

 :ةدعاقلا عورف

 . رسيألا وأ نميألا بابلا بناج نع نذأتسملا فوقو :اهعورف نم

 . لضفأو ىلوأ هبادآ ىف ةت هب ءادتقالاف ؤ ىنميلا ديلاب لكألا :اهنمو

 . ماعطلا بادآ نم بدأ هنإف ©هيلي امم لكأي نأ : اهنمو

 يف عاطتسا ام نمايتلا بحي ناك ةلي يبنلا نآل نوؤشلا عيمج يف نمايتلا :اهنمو

 . ةايحلا نوؤش عيمج يف ىنميلا مدقيف هلعنتو ] هلجرتو هفيظنت يف ] هنوؤش عيمج

 لاخدإو فيفختلا نم ضيرملا ةرايز بادآ يف ةلي هلا لوسرب ءادتقالا :اهنمو

 . هل ءافشلا بلطب ضيرملا ىلع رورسلا

 (")[ةثالث عمجلا لقأ] ]١٩[
 لالدتسالا ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةيلوصأ ةدعاق هذه

 يعفاشلا لاق ©ىلاعت هلا ىمس يتلا فانصألا يف ةاكزلا قيرفت بجاولا نأ يف يعفاشلل

 . (٢)«ةثالث عمجلا لقأ نأل ةثالث نم فنص لك يف لب الو : هلا همحر

 :ةدعاقلا هذه ىف ءاملعلا بهاذم

 : ةدع بهاذم ىلع عمجلا لقأ يف نويلوصألا فلتخا

 بهذم وهو تباث نب ديزو رمع نع يورملا وهو .نانثا هلقأ نأ : لوألا بهذملا

 وحنلا ةمئأ ضعب بهذم وهو ينالقابلا ركب يبأ بهذم وهو نوشجاملا نباو يرعشألا

 . ةعامج نانثال أ هنع يور دقو بلعثو هيوطفنو هيوبيسو ليلخلا مهنم

 )١) لامآلا جراعم ١/ ٤٨٢ .

 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ٧٧٤.

 (٣) لامآلا جراعم ٤/ ٧٤ .
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 صن رهاظ وهو نامثعو سابع نبا لاق هبو .ةثالث هلقأ نأ :يناثلا بهذملا

 نع ةلبانحلا نم باطخلا وبأ هلقنو كلام نع باهولا دبع هلقنو ةلاسرلا ىف ىعفاشلا

 ةفينح يبأ نع يكحم وهو ةلزتعملا بلاغ نع يزارلا ميلس هاكحو لبنح نب دمحأ صن

 .اضيأ

 نم ىطعي ام لقأ يعفاشلا لعج اذهلو ةثالث عمجلا لقأ :هلوصأ يف لافقلا لاقو

 . ةثالث مهلقأ نأ ءارقفلل :ةيصولا يف لاقو ةثالث نيكاسملاو ءارقفلا

 . يدمآلا نع ىكحم وهو فقولا :ثلاثلا بهذملا

 .©_هةوظفَحَل ,هل ايرح :ىلاعت هلوقب هل لثمو ،دحاو هلقأ نأ :عبارلا بهذملا
 َلاَتلَوه : ىلاعت هللا لوقب سراف نبا هل لثمو ،اولعفا ،العفا دحاولل برعلا لوقت دقو
 يف يرشخمزلا لاقو .")هملس اج ملح :ىلاعت هلوق ليلدب دحاو وهو ")هدو

 نأ يرزاملا ركذو .حون نيلسرملاب دارملا ث"هَلَيرملا جئ موَق تبذَكو» :ىلاعت هلوق
 . زاجم هنأ ىلع قافتالا ححص ركب ابأ يضاقلا

 : حيجرتلا
 نم امأ {ةثالث عمجلا لقأ نأ يعفاشلا مهنمو وحنلا ةمئأ هيلإ بهذ ام حجارلاو

 دحاولا ىلإ دري هنإ لاق نم امأو ،ددعلا ليبق نم سيلو عامتجالا نم هنإف نينثالاب لاق

 ةقيقح هيلع لدي اميف مالكلاو ًازاجم نوكي نأ هلآمو زئاج لامعتسالا ثيح نم اذهف

 . عازنلا لحم نع جراخ ازاجم هلامعتساف ،ًازاجم سيلو

 ةدعاقلا عورف

 .(ث)عمجلا لقأ اهنأل مهارد ةثالثب هريسفت ليق مهاردب رقأ اذإ هنأ :اهعورف نم

 )١( :ةيآلا رجحلا ةروس ٩.

 )٢( :ةيآلا لمنلا ةروس ٣٥.

 )٣( :ةيآلا ،لمنلا ةروس ٣٦.

 )٤( :ةيآلا ،ءارعشلا ةروس ١٠٥.

 )٥( راصتخاب طيحملا رحبلا ٢/ ٢٩٣.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 . ةثالث هلقأ ناك نيكاسملاو ءارقفلل ىصوأ نم :اهنمو

 . ةثالثب ةعمجلا ةالص ةحص :اهنمو

 . ةثالث اهنأ ،هللا دوهع يلع :لاق نم :اهنمو

 ()[لاحم عاطتسي ال امب رمألا] ]٢٠[

 نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةمهم ةدعاق هذه

 هيلع سيلو لسغي هنأ ثلاثلا بهذملا» : هللا همحر لاق ءاملا لامعتسا نم عناملا ضرملا

 ام َهَنأ اوتناو :ىلاعت هلوقل هيف ةلعلا دوجول ضرفلاب بطاخي مل هنأل مميت

 عاطتسي ال امب رمألاو ،'"متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإو» :"")ههمَعتسل
 َ (٤)«لاحم

 : ةدعاقلا ليلد

 (©)«همنؤ الإ اسن هنت فك الح : ىلاعت هلوق ةدعاقلا هذه ليلدو

 :ةدعاقلا عورف

 ةثالث اهيف ضرم ءوضولا حراوج ضعب باصأ اذإ :ةدعاقلا هذه عورف نم

 : بهاذم

 وهو ليلعلا وضعلا ىلع حسميو ةحيحصلا ءاضعألا لسغي هنأ :لوألا بهذملا
 .)حاضيإلا يشحم لاق امك ةيضابإلا ءاهقف دنع هب لومعملا

 .هضرفب درقنا دق وضع لك نأل ممتيو لسغي هنأ :يناثلا بهذملا

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٧٨٧.

 )٢( :ةيآلا نباغتلا ةروس ١٦ .

 ضرف باب ،ملسم حيحصو )٦٨٥٨(، ٢٦٥٨/٦} ؛هللا لوسر ننسب ءادتقالا باب ،يراخبلا حيحص )٢(
 )٣٣٢١(0٤/ ١٠٢. ،رمعلا يف ةرم جحلا

 )٤( لامآلا جراعم ١/ ٧٨٧١.

 )٥( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٨٦ .

 )٦() حاضيالا ١/ ٢٧١ .
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 دوجول ضرفلاي بطاخي مل هنأل مميت هيلع سيلو لسغي هنأ :ثلاثلا بهذملا

 لوقلا اذهف لاحم عاطتسي ال امب رمألاو ،ههّمْعطتْس ام هلل اوتناو :ىلاعت هلوقل هيف ةلعلا

 رسكنا هثثؤ ًايلع نأل باوصلا ىلإ برقأ لوألا نكل ،ةدعاقلا ىلع عيرفتلا ىلإ برقأ

 . معن :لاقف رئابجلا ىلع حسمي نأ يبنلا لأسف هيدنز ىدحإ

 دنع نيعم بجاولا نإ لوقي نم لوق ىلع رّيخملا بجاولا :ةدعاقلا عورف نمو
 رمأ لعف وه ريخملا بجاولا نإ :لئاقلا روهمجلا بهذمل ًافالخ اندنع نيعم ريغ هللا

 يأف ،ةوسكلا وأ . ماعطالا وأ ،قاتعالا يهو ةرافكلا لاصخك ةنيعم رومأ نم مهبم

 باوث هنيعب ال دحاو ىلع بيثأ عيمجلا لعف نإو بوجولا هنع طقس لعف ةلصخ

 وهف اندنع مهبم هللا دنع نيعم ةلزتعملا لوق امأ .لفنلا باوث يقابلا ىلعو بجاولا

 . حصي ال وهو عاطتسي ال امب ارمأ هنوك ىلإ لوؤي هنأل لطاب بهذم

 ىلع كلذ َمظَع "_)ه.وناَمُث قح هلآ اوشا » :هلوقب نينمؤملا رمأ امل هللا نأ :اهنمو
 ٍ امب رمأي ال كي هللا نأل . همَعطَتسا ام ام هنأ أ ا اوقنانوط : هلوقب هللا هخسنف .ولي يبنلا باحصأ

 د قش . ةرشعلل دحاولا تابث نينمؤملا ىلع بجوأ امل ىلاعت هللا نأ :اهنمو

 . ترأ ملو مكنع هتا َفَّنَح َنكا» :هلوقب كلذ هللا خسنف الي يبنلا باحصأ ىلع
 .(")هنتام اويتي ةرباص ةئاي مكني كي نإ اكمَح

 ميقتسم ريغ ةردقلا يف ناكمالاب ليلعتلا] ]٢١[]

 (")[ةداعلا يف ناكمإلاب ليلعتلا ميقتسملا لب
 بلط نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةمهم ةدعاق هذه

 عم هللا ةردق ىف ءىشلا ناكمإ للعي نم ىلع ًادر هللا همحر لاتق . تقولا لوخد لعب ءاملا

 ةرم بلطلا همزلي نأ بهذملا اذه دايق ىلع بجاولا ناكف» :ةداعلا هب ترج ام لافغإ

 )١( :ةيآلا نارمع لآ ةروس ١٠٦.
 )٢( :ةيآلا "لافنألا ةروس ٦٦١ .

 )٣( لامآلا جراعم ٦١٢٢/١.

340 _ ٣٤٠ 
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 ضرألا رفح همزلي نأ هيلع بجاولا ناك لب ،هللا ةردق يف ءاملا ثودح ناكمال ىرخأ

 رفاحلا ىلع قشي ال امم نيعارذ وأ ،عارذ وأ ربشب رفحلا تحت ءاملا دجي نأ ناكمال

 ريغ ةردقلا ىف ناكمإلاب ليلعتلاف ،بيرقلا ناكملا كلذ ىف ءاملا دجوي نأ هللا ةردق نإف

 .(_«ةداعلا يف ناكمإلاب ليلعتلا ميقتسملا لب ميقتسم

 :ةدعاقلا ىنعم

 هذه يف ىعاري نأ بجي اهبابسأ دوجوب ةقلعتملا ماكحألا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 ةقراخ ًابابسأ سيلو ةداعلا مكحب قلخلا يف ةيراج ةيداع ابابسأ نوكت نأ بابسألا

 . ةدرطم ةدعاق سيلو ةزجعم حبصي كلذ نإف ۔ ةداعلل

 :ةدعاقلا عورف

 بلطلا يف رصتقا ءاملا بلط هيلع بجو اذإ مميتملا نأ :ةدعاقلا هذه عورف نم

 لابجلا حوفسو نايدولاك ءاملا اهيف دجوي نأ ةداعلا اهيف ترج يتلا نكامألا يف ثحبلاو

 وحنو برشتل ءاملا لوح طبهت ام ةداع رويطلا نإف ،رويطلا طباهمو راهنآلا تارممو

 همزلي نم امأو ،هيلع ءيش الو رهاطلا ديعصلا ىلإ لقتنا ءاملا دوجو نم سئي نإف ،كلذ

 هباوج نإف ،هللا ةردق يف زئاج ةنكمألا كلت ىف ءاملا ثودح نأب اللعم هكرت ىلع ةرافكلا

 ضرألا رهاظ ىلع ثحبلا يف ىفتكي ال امبر هنأل طبضني الو ميقتسي ال ةردقلاب ليلعتلا نأ
 .ًاضيأ هللا ةردق يف اهلخاد يف ءاملا دوجو ناكمال ضرألا لخاد رفحي نأ همزلي امبر لب

 هللا لوسر نإف ةيداعلا بابسألاب ذخألا يفاني ال هللا ىلع لكوتلا نأ :اهعورف نمو

 راغ يف أبتخاو ةيفخ رجاه دقف بابسألاب ذخأي ناك هللا ىلع نيلكوتملا ديس وهو ةي

 هللا لوق عم ‘ شيرف نع انرابخأ م مع مهللا : ةكم حتف موي لاقو عردلا سبلو روث

 تلشيتت هلأو لتك تمر تنب ام لشت زل نو ك نم تكنلإ درأ آم غنب لوسلا اهنأل : هل

 هنود نمب فيكف سانلا نم هل هللا ةمصع عم ةيداعلا بابسألاب ذخأ دقف ى )! )هيسان نم

 . !؟لحارمب

 . ١/ ٦٢٢ لامآلا جراعم )١)

 )٢( :ةيآلا ةدئاملا ةروس ٦٧ .
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 6هنع نيكرشملا عنمو هظفح ىلع هللا ةردقب لتعيو بابسألا كرتي نأ نكمي ناكو

 بابسألا لافغإ عم ةردقلاب ليلعتلا نأ اعطق ملعف ،هنيدو هعرش يف ميقتسي كلذ ناك ول

 . ميقتسم ريغ ةيداعلا

 :نيلئاق داز ريغ نم اوجرخ جحلا ىلإ اوجرخ اذإ ةيفوصلا هلعفي ناك ام :كلذ نم

 ببسم وهف بابسأ ريغ نم انقازرأ انيلع يرجي نأ ىلع رداق هللاو هللا ىلع نولكوتم نحن

 :ىلاعت هللا لزنأف جاجحلا داز يف اوعقوو عوجلا نم اوكله لحارم اوعطق اذإف بابسألا
 2 مس 7

 . هللا ةعاط ىلع هب نووقتت ام يأ ١) )هومنل دازلا ر َرعَح كرإَد أوذَوَرَتو :

 وأ لقعأأ دمحم اي : لاقف هتقان هعمو لم ىبنلا ىلإ ءاج ًايبارعأ نأ يور دقو

 بابسألا ىلع ًادامتعا ةقانلا لقع دعب لكوتلا لعجف ."لكوتو لقعإ :لاقف ؟لكوتأ
 ملو ،‘"«ءاود هللا لزنأو الإ ءاد نم امف هللا دابع اووادت» :ةي يبنلا لاق كلذلو 5ةيداعلا
 . لكوتلا ىلع ًادامتعا يوادتلا كرتي

 داع ببس هنأل جاوزلا هيلع بجو ةيرذلاو دلولا دارأ نم نأ :اهعورف نمو
 نيمات هابر ترأوثي نيلاو :نمحرلا دابع نع ةياكح ىلاعت هللا لوقل ةيرذلا باجنإل
 م ن نأ هللا ةردق اورظتني ملو(ُ) هاما ترقت انتلصو يعأ ةلش اييرذو 5
 ىف الإ نوكت ال يتلا تاداعلا قراوخ نم كلذ نأل تاجوز ريغ نم دالوألا

 . ءايبنألا

6
 
 م

 ١

 م

 (ث)[ةياغلا ءاهتنال ىتح] ]٢٢[

 يف يملاسلا اهيلع صن ةريثك ةيهقف عورف اهيلع عرفتي ةيبرعلا يف ةدعاق هذه
 لخلا ناك ول هنأ ىه كلذ نم نيعناملا ةجحو» :لاق لخلاب ريهطتلا نع همالك ضرعم

 )١( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ١٩٧.

 (٢) هحيحص يف نابح نباو يذمرتلا هاور .

 )٣( بطلا باتك ،نابح نبا حيحص )٦٠٦١(، ٤٢٦/١٣‘ دمحأ دنسمو )١٨٩٥١(، ٤٠/ ١١٤.

 )٤( :ةيآلا ،ناقرفلا ةروس ٧٤.

 )٥( لامآلا جراعم ١/ ٧٣٠.
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 ولو ث رهطملا الإ روهطلل ىنعم ال هنأل ًاروهط ناكل ثبخلل ًاليزم تاعئاملا نم هوحنو

 هللا لبقي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ثدحلا ةراهط هب زوجي نأ بجول ًاروهط ناك

 ءاهتنا بجوف ةياغلا ءاهتنال (ىتح) ةملكو ،‘ئهعضاوم روهطلا عضي ىتح مكدحأ ةالص
 ناك ولف ،لوبقلا لوصحب نوكي لوبقلا مدع ءاهتناو روهطلا لامعتسا دنع لوبقلا مدع

 يف ةيروهطلا نأ انملع لصحي مل ثيحو ةالصلا لوبق هلامعتساب لصحل ًاروهط لخلا
 . «ءاملاب ةصتخم اضيأ ثبخلا

 : ةلأسملا عورف

 ىلإ لسغلا دم هللا نأل ءوضولا يف لسغلا يف لخدي ال دضعلا نأ :اهعورف نم

 . يناثلا لوقلا ىلع ءانب لخدي :ليقو ،ايغملا يف لخدت ال ةياغلاو قفارملا

 ليللا ىلإ رايخلا هيف عرشي امم هريغ وأ عيبلا يف رايخلا نادقاعلا طرش اذإ :اهنمو

 لخدي ليقو .ةدعاقلا نم روهشملا ىلع ءانب ةدملا يف دغلا وأ ليللا لخدي مل دغلا وأ
 .(ىتح) وأ (ىلإ) فرحب ةياغلا دم ءاوسو ،حوجرملا بهذملا ىلع ءانب

 اميف اهدعب ام لخدي ال ةياغلاو ةياغ هنآل ءوضولا يف نابعكلا لخدي ال هنأ :اهنمو

 له هلعف رطفلا ناك املف رطفلا موي ىتح كلذ لعفي ال هنأ فلح ول :اهنمو

 نم حجارلا ىلع ءانب ثنحي ال هنأ اهنمو ،ةدعاقلا هذه ىلع جرختت لاوقأ اهيف ؟ثنحي

 .ةدعاقلا

 مدقت دقو ثبخلا ليزي ال هانعم ىف امو لخلا نأ نم ىملاسلا هركذ ام :اهنمو

 .ةدعاقلا ىلع هصيصتنت نايب يف همالك

 (")[رييختلا ىضتقي «وأ» فرح] ]٢٣[

 جارخإ نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 هبلص ميقي ال نم ةالص باب ةالصلا باتك ‘هانعمب همع نع دالخ نب ىيحي نب يلع نع دوواد وبأ هاور )١(

 ٨٥٧ © ٢٢٦/١. مقر دوجسلاو عوكرلا يف

 (٢) لامآلا جراعم ٤/ ٦٥١ .
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 يعفاشلا زوج ةيفنحلا نم ينامكرتلا نبا لاق» :هللا همحر لاق رطفلا ةقدص يف قيقدلا

 دلوتي هنأ عم طقالا زوجو .دلبلا لهأ توق بلاغ تناك اذإ نخدلاو ةرذلاو زرألا جارخإ

 ةروكذم ءايشألا هذه تسيلف ثيدحلا رهاظب لمع نإف قيقدلا زوجي ملو ناويحلا نم

 توقلا بلاغ ربتعا نإو اهصوصخب ءايشأ ركذ لب توقلا بلاغ هيف ربتعا الو ،هيف

 كلذ يف ةلأسملا نع ريقفلل ءانغإ لجعأو ،ةعفنم عرسأ وه لب بلاغ توق قيقدلاف

 بلاغ ناك ول هنأ هاضتقمف رييختلل ةيضتقملا (وأب) ءايشألا كلت ركذ عراشلا نإ مث ،مويلا

 ١ ز زوجي ال هز أ يعفاشلا بهذمو زوجي هناف ًاريعش جرخأف ةطنحلا توقلا

 :ةدعاقلا لصأ

 ىلع وهف (وأ) نآرقلا يف ءيش لك :سابع نب هللا دبع لوق ةدعاقلا هذه لصأو

 .لوألاف لوألاف (مل نإف) هيف ءيش لكو ثرييختلا

 :ةدعاقلا عورف

 وغلل وتللأي 1 كذخاو ر زي .و هلوق يف ةرافكلا لاصح : :ةدعاقلا هذه عورف نم

 َدوُمِمظت ام طسوأ نم يكسم ةرَتَع ماكمتإ رنَرَتكَف زإ ك مدق امي مكذناؤل نكتلو مكيس

 ثالثلا لاصخلا هذه نم هنيعب 7 7 بجاولاف ."")هةَبَقَر يرت وآ رهنَوَسك وآ مكيل

 نيعم ريغ دحاوب لاثتمالا لصح دقف ثالثلا لعف نإو هتمذ تئرب دقف لعف ةلصخ يأف

 . لفن يقابلاو

 : ىلاعت هلوقل ماوهلا نم .رم هوحن وأ لمق ببسب هسأر قلح اذإ مرحملا ةيدف :اهنمو

 هذهف ،‘)هيفش ؤ ةقدص زأ رايم ني ةيذيت ۔ييأت ني ىآ ةدي زم اسيت مكنم ناك نمف حرم
 . ربخملا بجارلاب بجاولا اذه ىمسيو هنيعب ال اهنم دحاو بجي لاصخلا

 وأ 6 ريعش نم ًاعاص وأ رمت نم ًاعاص رييختلا ىلع بجت رطفلا ةقدص :اهنمو

 وأ رطفلا ةقدص يي هلا لوسر ضرف :لاق رمع نب هللا دبع ثيدحل ،رب نم عاص فصن

 ٤/ ٦٥١. لامآلا جراعم )١(

 (٢) ةيآلا ©ةدئاملا ةروس : ٨٩.

 )( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ١٨٦.
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 رب نم عاص فصن هب سانلا لدعف ريعش نم ًاعاص وأ رمت نم ًاعاص ناضمر ةقدص لاق
 وأ :ةياور يفو .نيملسملا نم ريبكلاو ريغصلاو ىثنألاو ركذلاو دبعلاو رحلا نع

 . (")بيبز وأ قلس نم ًاعاص

 (")[هلصأ نع لقتني ال رتاوتملا مكح] ]٢٤[
 مهدنتسم ناكو بذكلا ىلع مهؤطاوت روصتي ال ةعامج هلقن ام وه رتاوتملا

 يملاسلا نأل داحآلا ىلإ الو روهشملا ىلإ لقتني ال رتاوتملا نأ ةدعاقلاب دارملاو .سحلا

 راص ثيح نامزلا مداقتل ربقلا باذع ركنأ نم ىلع درلا ضرعم يف اهركذ هللا همحر

 :لوقلا اذه ىلع ابيقعت لاقف ،عامتجالا قرفتو ةاورلا عاطقناب داحآلا مكح يف رتاوتملا

 .)هلصأ نع لقتني ال رتاوتملا مكح نأ باوجلاو

 :ةدعاقلا عورف

 هربخ تبث ثيحف كلذ هبشأ امو ريكنو ركنم لاؤسو ربقلا باذع :اهعورف نم

 . هلصأ نع لقتني ال همكح نإف رتاوتلاب

 ىلإ ةكم نم هترجه لثم رتاوتلاب انيلإ تلقن يتلا رابخألا عيمج :اهعورف نمو
 .ةدعاس ىنب ةفيقس ىف ،ركي ابأ نيملسملا ةعيبو ةنيدملا

 داك امل ديلولا نب دلاخ رمع لزعو ] باذكلا ةمليسم لتقو ] ةدرلا بورح :: اهنمو

 هلسرو ‘هتاوزغ رئاسو ،هناكم حارجلا نب رماع ةديبع يبأ ةيلوتو هب نونتتفي نوملسملا

 .هيف ةديبع يبأ تومو ساومع نوعاط ربخو ،مالسإلا ىلإ مهوعدي ضرألا كولم ىلإ

 لهأ داهج كلذكو نامع دالبل لاغتربلا وزغو ٠ نيفصو لمجلا ةكرعم ربخو

 © نييلاطيإلا ةجنرفلا برح يف ةينامثعلا ةلودلا بناج ىلإ مهفوقوو مهدض ميظعلا نامع

 0١٨٣٠ ٥٨٦/١. مقرب رطفلا ةقدص باب هجام نبا هاور )١)

 0٢٥١٦ ٥/ ٥٣. مقر فلسلا باب بيرق ظفلب رمع نيا نع يئاسنلا هاور (٢)

 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ٢٢٢.

 )٤( لامآلا جراعم ٤/ ٢٢٢.
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 لقتني الو ةرتاوتم ىقبت اهنإف اهتاور بهذ نإو ديعب نمز ذنم ةرتاوتملا رابخألا هذه لك

 (_)[هتلع ءاهتناب يهتني ةلعب للعملا مكحلا] ]٢٥[

 طوقس نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 لعب فنصلا اذه طوقس هجو يف ةيفنحلا فلتخاوال : هللا همحر لاق مهبولق ةفلؤملا مهس

 ءاهتناب مكحلا ءاهتنا ليبق نم وه لاق نم مهنمو خسنلا بكترا نم مهنمف :ك يبنلا

 . ةلي هتافو دعب هؤاهتنا قفتا دقو اولاق }هتلع

 نيدلا هللا زعأ دقو نيدلا زازعإل مهل عفدلا يهو ةيئاغلا ةلعلا ةلعلاب دارملاو

 . "٨)«هتلع وه يذلا عفدلا ىلع زازعإلا وهو مكحلا بيترت ىهتناف ةلعلا تهتناف

 ليبق نم سيل ةيئاغلا هتلع لاوزب مكحلا لاوز نأب رعشي يملاسلا هلاق امو :تلق

 ايغمو اديقم مكحلا نوكي ًالأ خسنلا يف اوطرتشا نييلوصألا نأل .قحلا وهو خسنلا
 . (٢)٨ل ًاخسن هب ديق يذلا هتقو ءاضقنا نوكي الف تقوب

 :ةدعاقلا عورف

 هنإف نيدلا فعض ببسب ناك امل مهبولق ةفلؤملا مهس : ةدعاقلا هذه عورف نم

 زعأو مهنع ىنغأ هللا نأل :يملاسلا لاق .فعضلا وه يذلا هببس طوقسب طقسي
 ني ٠. )٤( .يدلا

 رصع يف ثدح امك ةماعلا ةعاجملا ببسب عطقلا دح فاقيإ :اهعورف نمو

 . مكحلا داع ةعاجملا تلاز املف . هليو رمع قورافلا

 مهتنامأو مهنيد ىلإ مهلكوأ لب عانصلا نمضي مل ةلي يبنلا نأ :اهعورف نمو

 ٤/ ٧١٢. لامآلا جراعم )١(

 ٤/ ٧١٢. لامآلا جراعم )٢(

 . ٦٢٠ ص لومأملا ةياغ )٣(

 )٤( لامآلا جراعم ٤/ ٧١٢.
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 نيدلا فعض املف .")هيح ني نحسلا َلَع امع :ىلاعت هللا لاق امك لوقي ناكو

 نامضلا الإ عانصلا حلصي ال :رمع لاق عانصلا بولق نم عرولا بهذو ةنامألا تلقو
 . هتلع لاوزب مكحلا لاز اذكهو

 :لاقف ،انل رخس هللا لوسر اي :هل اولاقو سانلا هءاج ةي ىبنلا نأ :اهعورف نمو

 نكل ثراجتلا نيد ىلإ ًانوكر هنم كلذ ناكو ٢) . . رسملا عفارلا ضفاخلا وه هللا نإ»

 زاوجب ءافلخلا رصع يف ةعيرشلا ءاملع ىتفأ راجتلا يف عمطلاو عشجلا رهظ امل

 . ريعستلا

 ("[بجاولا سفن ال ةذخاؤملاو مثإلا ناعفري نايسنلاو ًاطخلا] ]٦[

 مومع يف مهفالتخا يهو ةيفالخ ةيلوصأ ةدعاق نع ةعرفتم يهو ةمهم ةدعاق هذه
 لوسرلا لوق يف ردقملا يئاضتقالا مزاللا نأ وه ىضتقملا مومعب دارملاو ©ىَضتَقَملا

 .طقف أطخلا مثإ وه له ، اهيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر » :ةي
 . ؟اعم مكحلاو مثإلا وأ

 لوقف ،ًامومع ىضتقملل نأ وه لوصألا لهأ روهمجو يعفاشلا هيلإ بهذ يذلاف
 مهاردلا نم ائيش يسن نمف .مكحلاو مثالل لماش اطخلا يتمأ نع َعفر» : تلع لوسرلا

 يف هيلع ةاكز ال :ليقف ؟ةاكزلا هيلع بجت له ًاديدج ًالام دافتسا نأ دعب اهركذت مث
 .نواهتملل رفتغي ال ام يسانلل رفتغي هنآل ةدئافلا

 عفرل ال جرحلاو مثإلا عفرل ببس نايسنلا نأل ،ةاكزلا جارخإ هيلع بجي :ليقو
 مومعب اولوقي مل نيذلا ةيفنحلا بهذم ىضتقم وهو يملاسلا هيلع صن ‘بجاولا سفن
 وهو مكحلا عفر ىلع سيلو ةذخاؤملاو مثإلا عفر ىلع ثيدحلا اولمح ثيح ىضتقملا
 .انه بجاولا

 )١( :ةيآلا ،ةبوتلا ةروس ٩١.
 )٢( هجام نبا ننس \٢؟٣/٦٨ دوواد يبأ ننس ٧٤١/٢\ يذمرتلا ننس ٦٠٥/٣© دمحأ دنسم )١٦٩٢٧(،

.٦ ٤٦٠ 

 )٣( لامآلا جراعم ٤/ ٣٨٢.
 .هجيرخت مدقت )٤(
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 :ةدعاقلا عورف

 بجو كركذت مث ًالام دافتسا مث همهارد نم ضعب ةاكز يسن نم نأ :اهعورف نم

 سفن عفرل ال جرحلاو مثإلا عفرل ناببس نايسنلاو أطخلا نأل ،هلام نم يسن ام ةاكز هيلع

 . بجاولا

 امأو .اهؤاضق هيلعف كلذ دعب اهركذت مث اهيسن وأ ةالص نع مان نم نأ :اهنمو

 سفن سيلو ةذخاؤملاو مثإلا وه انه عوفرملاف» . . .أطخلا يتمأ نع عفر»و ثيدح

 هللا قوقح عيمج يف مثإللا عفر يف نيربتعم نيببس نايسنلاو أطخلا نوكي اذكهو .مكحلا

 . ىلوأ باب نم دابعلا قوقح يفو ©قوقحلا سفن عفر يف نيببس اسيلو ©ىلاعت

 نايسنلا نإف كلذ وحن وأ ةيصو وأ ،ثرإ وأ ةقفن وأ نيدك اقح يسن نم :اهنمو

 .اهسفن قوقحلا هذه عفر يف ال ةذخاؤملاو مثإلا عفر يف ًارذع نوكي نأ لمتحي

 نايسنلا نأل ركذت اذإ ةداعإلا هيلعو هتالص تلطب ةحتافلا ةءارق يسن اذإ :اهنمو

 عيمج يف لاقي اذكهو “بجاولا سفن عفر يف ارذع سيلو جرحلاو مئإلا عفر يف رذع
 . ةالصلا ناكرأ

 ]٢٧[ ةلالدلا نم ىوقأ ةيظفللا ةلالدلا] الفعلية[)١(
 دوواد ليلد ريرقت ضرعم يف يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةيلوصأ ةدعاق هذه

 ءوضولا بوجو هبهذم نإ ثيح ةالصلا ىلإ مايقلا دنع ءوضولا بوجو ىلع يرهاظلا
 انلوق ىلع نآرقلا ةلالد نأ حجارلاو» : هللا همحر لاق حوجرم بهذم وهو ةالص لكل

 ةلالدلا نم ىوقأ ةيلوقلا ةلالدلاو ،ةيلعف مكلوق ىلع متيور يذلا ربخلا ةلالدو ةيظفل

 . (")هةيلعفلا

 ةدعاقلا عورف

 جوزتي ال مرحملا نأ نم ةيعفاشلاو ةيكلاملا هيلإ بهذ ام :ةدعاقلا هذه عورف نم

 )١( لامآلا جراعم ٣٠٨/١.

 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٣٠٨.

348 _ ٣٤٨ 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 حكني ال» :ةي هللا لوسر لاق :لاق هن نامثع نب نابأ ثيدحب اوجتحاو جوزي الو

 .(هبطخي الو حكني الو مرحملا

 يبنلا نأ سابع نب هللا دبع ثيدحب جتحاو كلذ زاوج ىلإ ةفينح وبأ بهذو

 . (")مرحم وهو ةنوميم جوزت

 ةلالدلا نم ىوقأ ةيظفللا ةلالدلا نأل لعفلا ىلع لوقلا اومدق ءاملعلا نأ الإ

 . ةيلعفلا

 الف ابنج حبصأ نم نأ نم مهريغو ةيضابإلا ءاهقف ضعب هيلإ بهذ ام :اهنمو
 موص الف انج حبصأ نم» : لاق ةم هللا لوسر نأ ةريره يبأ ثيدحب اوجتحاو هل موص

 نم ابنج حبصي ناك نم هللا لوسر 1 : ةملس مأو ةشئاع ثيدح ىلع هومدقو ئ (٢)«هل

 مأو ةشئاع ثيدحو ةيظفل هتلالد ةريره يبأ ثيدح نأل ] (‘)«موصي مث مالتحا ريغ عامج

 . ةيظفللا ةلالدلا مدقتف . ةيلعف هتلالد ةملس

 رثكأ امهنأل ةملس مأو ةشئاع ثيدح ميدقتب اول اقف رخآ ًاكلسم روهمجل ا كلس دقو

 . (ث)ننسلا نم خسني امبو مودي امب ملعأو ةريره يبأ نم ةبحص

 امك موذجملا نم رفو» :ةيَي لوسرلا لوقل موذجملا ةسلاجم نع يهنلا :اهنمو
 لكأ يبنلا نإ» :لاق رباج هاور يذلا لعفلا ىلع ةياورلا هذه اومدقو ،‘٨)»دسألا نم رفت

 ةلالد نم ىوقأ ظفللا ةلالد نإ :اولاقو ى (٧)هلع الكوتو هللاب ةقث لك لاقو موذجم عم

 .لعفلا

 )١( ،مرحملا حاكن ميرحت باب ملسم حيحص )٣٥١٦٢(5 ١٣٦/٤.
 حاكن ميرحت باب "ملسم حيحص )١٧٤٠( 0٦٥٢/٢ ،مرحملا جيوزت باب ،يراخبلا حيحص )٢(

 ٤, ١٣٧. { (٧١٥٢).{مرحملا

 )( دمحأ دنسم )٢٦٢٥٣(. ٥٥/ ٣٦٢.

 يف ءاج ام باب ،كلام أطوم .)٢٦٥٠(، 0١٤٣/٧ .هيلع علط نم موص ةحص باب ملسم حيحص )٤(

 )٢٧٤٦٢٤(، ٥٨/ ٣٧. دمحأ دنسم .)٦٤٥(، ٢/ ٣٥٦ . .يذلا مايص

 )٥( ص لومأملا ةياغ ٦٥٠٩ .

 )٦( ،ةريطلا هركيو لأفلا هبجعي ناك نم باب ‘بطلا باتك ىف هجام نبا هاور !/  0١١٧٠ثيدح ٣٥٣٩.
 )١( ةريطلا باب بطلا يف دوواد وبأ هجرخأ 0٦٢٤ ٢٣٩/٤، ثيدح ٣٩٢٥.
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 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 ]٢٨[ اخسن تسيل صنلا ىلع ةدايزلا] له[)١(
 لاق ءوضولا يف ةينلا نع همالك ضرعم يف يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 ملو ءاضعألا لسغ بجوأ ىلاعت هنأب هلوقب لاق نمو ةفينح وبأ جتحا» :هللا همحر

 خسنو ،خسن صنلا ىلع ةدايزلاو “صنلا ىلع ةدايز ةينلا باجيإف ،اهيف ةينلا بجوي

 صنلل خسن صنلا ىلع ةدايزلا نأ ملسن ال :انلق .زوجي ال سايقلابو دحاولا ربخب نآرقلا

 .(")هعضوم يف هانققح امك لقتسملا مكحلاك يه امنإو

 :ةدعاقلا ىنعم

 نم ثيدح درو مث ميركلا نآرقلا نم صن درو اذإ هنأ وه ةدعاقلا هذه ىنعمو

 هذهف ،ينآرقلا صنلا ىلع اضرف وأ انكر وأ اطرش ثيدحلا اذه داز دقو داحآلا ثيداحأ

 نايب خسنلا نأب اذه مهلوق اوهجوو ©ىنعملا ةهج نم صنلل خسن ةيفنحلا دنع ةدايزلا
 نأ كلذ نايبو .اخسن نوكيف صنلا ىلع ةدايزلا يف دوجوم ىنعملا اذهو مكح ءاهتنا

 امب نايتإلاب ةدهعلا نع جورخلا وهو مولعم مكح هلو مالكلا نم دوصقم ىنعم قالطإلا

 ىنعملا ةداضم ىلع دوصقم رخآ ىنعم دييقتلاو كديق ىلإ رظن ريغ نم مسالا هيلع قلطي
 ءاهتنا نم دب الف اديقم قلطملا راص اذإف هعفر قالطإلاو ،ديقلا تابثإ دييقتلا نأل لوألا

 مزلتسي لوألاف ،يفانتلل امهنيب عمجلا ناكمإ مدعل دييقتلا مكح توبثب قالطإلا مكح
 يناثلاب لوألا مكح ىهتنا اذإو ،هنودب زاوجلا مدع مزلتسي يناثلاو ،ديقلا نودب زاوجلا

 .")ةرورض لوألل ًاخسان يناثلا ناك

 تسيل صنلا ىلع ةدايزلا نأ ىلإ ةيضابإلاو ةلبانحلاو ةيكلاملاو ،ةيعفاشلا بهذو
 .(ٌ)زقتسملا مكحلاك يه امنإو ،هل اخسن

 )١( لامآلا جراعم ٢١٠/١ و ٣٨٧.

 (٢) لامآلا جراعم ١/ ٣١٠ و ٣٨٧.

 )٣( يودزبلا لوصأ نع رارسألا فشك رظنا ٣/ ١٩٣ يبرعلا باتكلا راد .

 ص هالوم ىلإ ريقفلا دبعلل لوصألا يف اهرثأو هلامهإ نم ىلوأ مالكلا لامعإ ةيلكلا ةدعاقلا :باتك رظنا )٤(
 . رشنلاو تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا ،ىلوأ ةعبط ٢٢
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 : ةدعاقلا عورف

 بهذم وهو ،روهمجلا بهذم وه امك ةينلا بوجو :ةدعاقلا هذه عورف نم

 سيلو مكحلا ةدافإ يف ةلالدلا لقتسم ليلد يهو ةنسلاب تتبث ةينلا نآل ةيضابإلا ةداسلا

 هيلع ديزملاو دئازلا نيب ةوادعلا ءاقلإ اذاملف ڵضراعت وأ يفانت نآرقلا صن نيبو اهنيب

 !ريخ حلصلاو ؟امهنيب عمجلا ناكمإ عم ىلاعت هللا دنع نم امهالكو

 لوسر ةنسب برغو هللا باتكب دلج ركبلا ىنز اذإ .ينازلا بيرغت :اهعورف نمو
 ةدايز بيرغتلا نأل ةيفنحلا كلذ يف فلاخو . ءاهقفلا روهمج هيلإ بهذ ام وهو .هللا

 .هيأر مامإلا هيف ىري ريزعت وهف بيرغتلا امأو ، ينآرقلا صنلا ىلع
 و

 نع رذتعي اذامبف مامإلا هرزعي مل اذإف مامإلا داهتجال كورتم ريزعتلاو :تلق

 ،دوواد وبأو ملسم هاور حيحص ثيدحلاو .ةلي يمأو وه يبأب هللا لوسر ثيدح

 هللا لعج دق» :ةيهلا لوسر لاق :لاق تماصلا نب ةدابع نع هجام نباو ©يذمرتلاو

 .اةنس بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا اليبس نهل

 فرتعا امل فيسعلا برغ يبنلا نأ اهيفو ملسمو يراخبلا يف فيسعلا ةصقو
 لجرلا بيرغتلا يف ءاوسو اذه . نامثعو رمع كلذكو ركب وبأ برغ دقو .انزلاب

 ريغب رفسلا نع ةأرملا يهن ثيدحب بيرغتلا ثيدح صصخ اكلام نأ ريغ ،ةأرملاو

 .هل خسن صنلا ىلع ةدايزلا نأ ملسن ال اننأل روهمجلا هيلإ بهذ ام حجارلاو .)مرحم
 هللا أدب امب اوأدبا» :ةلي هلوقب تباثلا ءوضولا ىف ءاضعألا بيترت :اهعورف نمو

 :اولاق ،ًابترم الإ اضوتي مل هنإف ةي هلعف ماود نم هنألو ءوضولل همومعب لماشلا (")ههب
 ةدئافل الإ اذه بكترت ال برعلاو ‘تالوسغم نيب ًاحوسمم ركذ هللا نأ ةلدألا نمو

 نم اقالطنا ةنس بيترتلا نأب لوقلا ىلإ ةيفنحلا بهذو .بيترتلا بوجو يه انه ةدئافلاو
 . روهمجلا هيلإ بهذ ام حجارلاو ."هل خسن صنلا ىلع ةدايزلا نأ يهو مهتدعاق

 .ليجلا راد ٧/ ٢٥٣ راطوألا لينو ١٦٧/٨، ينغملاو ٦/ ١٣٤ مألا :رظنأ )١(
 .هب هللا أدب امب أدبا :هظفلو )٣٠٠٩(، ٣٩/٣. يبنلا ةجح باب ملسم حيحص (؟)

 ١/ ٣٨٧. لامآلا جراعم ()
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 زوجي هنأ روهمجلا بهذمف .لاومألا ىف نيميلاو دهاشلاب ءاضقلا :اهعورف نمو

 يبأو ملسم دنع سابع نبا ثيدحب اولدتساو لاومألا يف نيميلاو دهاشلاب ءاضقلا

 امنإ" :دمحأل ةياور ىفو ،دهاشو نيميب ةلي ىبنلا ىضق :دمحأو هجام نباو ،دوواد

 . . .')هلاومألا يف كلذ ناك

 (")دحاولا دهاشلا عم نيميلاب ىضق ةلي يبنلا نأ ةريره يبأ نعو

 7 د نيلجر ةداهشب الإ لاومألا يف ىضقي ال هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو

 ليف نيت نر اوك ك نإَت ٌمكياَجيز نم ننديهَت اوثهفتسآوإ» :ىلاعت هللا لوقل نيتأرماو
 1 . ع 7 ىر كل آ امَهَدَح َرَصَتف اك دحإ لضت ن ءادهشلا نم َدوَصَت نمم ناكأرنآ ُِ 7 ص و

 . حصي ال اذهو صنلا ىلع ةدايز اهنأل ةدودرمف ةدئازلا رابخألا

 . روهمجلا هيلإ بهذ ام حجارلاو

 (ؤ)[هب دتعي ال ذاشلا] ]٢٩[

 امف ،هيلع اوعمجأ ام اذهف» :لاق هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 .©6٨هب دتعي ال ذاشلاو "مونلاو ،يذملا يف ًاذاش افالخ الإ تدجو

 :ةدعاقلا ىنعم

 نم تاقثلا ليواقأ نع وأ ةمألا عامجإ نع ةذاشلا ماكحألا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 . ىوتفلا باب يف حلصت الو اهب دتعي ال ةمألا ءاملع

 :ةدعاقلا عو رف

 ةراهطب نيذاشلا ضعب لوق نم هللا همحر يملاسلا مامإلا هركذ ام :اهعورف نم

 .هيلع لوعي ال ذاش اذهو © يذملا

 )١( مقرب ةيضقألا يف ملسم هاور ١٧١٢ مقرب هجام نباو ٢٣٧٠ مقرب ةيضقألا يف دوواد وبأو ٣٦١٠.

 )٢( مقرب هجام نبا هجرخأ ٣٨ مقرب ةيضقألا يف دوواد وبأو ٣٦١٠.

 )٣( :ةيآلا "ةرقبلا ةروس ٢٨٢.

 )٤( لامآلا جراعم ٤١٩/١ .

 )٥( لامآلا جراعم ٤١٩/١ .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 قلحملا يبهذلا ميرحتب ينابلأل ا نيدلا رصان دمحم خيشلا ىوتف : اهعورف نمو

 عصا فلاخم ذاش هنأل هلوقب دتعي ال كلذل . عمجإلا ا اهبف فلاخ ثيح

 . .امج اهيف فلاخ هنأل ةذاش

 ءاضق فلاخ دقف ،ةدحاو ةقلط الإ عقي ال هنوكب ثالثلا قالطلا يف هاوتف :اهنمو

 © رمع ءاضق ىلع ًاعامجإ ناكف ةباحصلا هقفاوو اثالث هاضمأ باطخلا نب رمع نإف { رمع

 .هب دتعي الف عامجإلا فلاخ نمف

 .مزح نبا لوق وهو ةراجتلا ضورع يف ةاكزلا جارخإ مدعب لوقلا :اهنمو

 مئادلا ءاملا يف مكدحأ َنلوبي ال» :ةلي يبنلا ثيدح يف هلوق مزح نبا ذاوش نمو

 هلمعتسا ولف لسغلا وه هنع يهنملا نأل هيف خبطلا نم عنام ال :لاقف . (١)«هنم لستغي م

 ءاملا يف اهبص من ) ةروراق يف لاب هنأ ول : : ًاضيأ لاقو . ًازئاج ناكل برشلا وأ خبطلا يف يف

 . ءاملا يف سيلو ةروراقلا يف لاب هنآل هب لسغلا حص مئادلا

 ادامتعا ةانز ءام نم ةقولخم تناك ولو تنبلا حاكن زاوجب يعفاشلا لوق :اهنمو
 عاضبألا نأل ذاش وهو ،ا"رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا» :ةلي ىبنلا لوق ىلع هنم

 . ةمرحلاو طايتحالا ىلع ةينبم

 ("[صيصختلا لحم ريغ يف ةجح صوصخملا ماعلا] ]٣٠[
 نع هثيدح ضرعم ىيف ىلاعت هللا همحر يملاسلا اهيلع صن ةيلوصألا ةدعاقلا هذه

 . (©)ة رقبلا ةروسو (ؤ)ةدئاملا ةروس يف تامرحملا

 لوبلا نع يهنلا باب "ملسم حيحص )٢٣٩(. ٤٢٠/١، ،مئادلا ءاملا يف لوبلا باب ،يراخبلا حيحص )١(
 . ١٦٢ /١0(٢٨٦)،مئادلا ءاملا يف

 باب ،ملسم حيحص ٢!/٧٢٤، (٨٤٩١)،باوبألا نم هريغو ‘تاهبشملا ريسفت باب ،يراخبلا حيحص )٢(
 )٣٦٨٦(٤ 0 / ١٧١ شارفلل دلولا

 )٢( لامآلا جراعم ٦٢/ ٢٩٥.

 )٤( :ةيآلا ...ه. . .ريزنخ مكو مدلاو ةتملا مكنع تمرح» ١.
 «رّتأ رتل لأ امو ريزنخلا ملو مدلاو ةتملا مكتلَع تمرح » )٥(

353 _ ٣٢٣ 



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 محلو مدلا نم ءايشأل ا هذه يف مرحملا اترصح امهنأ نيتيآلا نيتاه ةيضقو

 ام لح ينعي رصحلا موهفمو ©عبسلا لكأ امو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملاو ريزنخلا

 امك كلذ نع باجيو تامرحملا ىف روكذم ريغ هنإف رمخلا اهتلمج نمو كلذ ىوس

 هلوق تحت لخديف سجرلا نم نوكيف ةسجن اهنإف رمخلا امأو» :هللا همحر ىملاسلا لاق

 تبث ًاضيأو ،_)ههئَتنبحلا غهبتَع مَرَمَو» :ىلاعت هلوق تحتو "سجر» ىلاعت

 : ىلاعت هلوقبو هميرحت يف ني دمحم نيد نم رتاوتملا لقنلاب هصيصخت

 . (٢)!رصيصختلا لحم ريغ يف ةجح صوصخملا ماعلاو . ٠ (٢)هكهونتجاق

 : ةدعاقلا هذه ىف نييلوصألا بهاذم

 نيقالطإ ةلأسملا يف نأ» سمشلا ةعلط هباتك يف هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 .تادييقت ةعبرأو

 لوق وهو صيصختلا دعب ىقابلا يف ةجح صصخملا ماعلا نأ امهف ناقالطإلا امأ

 . روهمجلا

 . نابأ نب ىسيعو ،روث يبأ لوق وهو اقلطم ةجحب سيل :يناثلاو
 صصخملا نع مومعلا ظفل ابنأ نإ ةجح هنأ :اهدحأف ثةعبرألا تادييقتلا امأو

 . جاهنملا بحاص هفعضو يرصبلا هللا دبع يبأ لوق وهو صيصختلا لبق

 اذه جاهنملا بحاص بسنو يخلبلا لوق وهو لصتمب صخ اذإ ةجح هنأ :اهيناثو

 لصفنملا صصخملا عم ريصي هنأل عاجش نب دمحمو يخركل ا نسحلا يبال لوقلا

 كانه دعي ملف صصخملا ردق ملع اذإ هنأل هللا همحر يملاسلا مامإلا هضرتعاو ،ًالمجم
 . لصفنملاو لصتملا نيب قرف

 الإو نيكرشملاك ةجح وهف نايب ىلإ جاتحي ال صيصختلا لبق ناك نإ :اهثلاثو

 ١٥٧. :ةيآلا ،فارعألا ةروس )١(

 )٦( :ةيآلا .ةدئاملا ةروس ٩٠.

 )٣( لامآلا جراعم ٦/ ٢٩٥.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 لاق اذلو ضئاحلا جارخإ لبق نايبلا ىلإ رقتفم هنأل ()هةوَتَصلا اوميقأ :وحن ؤالف
 . (")«ىلصأ ينومتيأر امك اولص» :تيت

 مل اذإ امأ ،دارملا هنم ملع اذإ اميس ال قرفلا اذهب هللا همحر يملاسلا ملسي ملو

 . لمجم هنأ فالخ الف دارملا هنم ملعي

 يملاسلا لاق .هلئاق ىلإ اذه بسني ملو ةصاخ عمجلا لقأ يف ةجح هنأ :اهعبار

 دعب يقابلا يف ةجح هنأ وهو لوألا لوقلا وه اهلك لاوقألا هذه نم حصألاو :هللا همحر

 لبق ماعلا نأ كلذ ىلع انتجحو ،لمجمب صصخي مل ام يأ ًاقلطم صيصختلا
 امل ًالوانتم يقب ليلدب دارفألا ضعب هنم جرخأ اذإف هدارفأ عيمجل لوانتم صيصختلا
 ءاغلإ كلذ ببسب هءاغلإ نآل جارخالا كلذ ببسب هؤاغلإ حصي الو ،جرخملا كلذ ادع

 . (‘)«مكحت وهو ليلد الب ظفلل

 :ةدعاقلا عورف

 : ىلاعت هلوقب اهنم صخ ام الإ ماعنألا ةميهب عيمج لح :ةدعاقلا هذه عورف نم

 ةَحيلتلأو ةورملاو ةَدوفوَملاو ةقيَحنملاو هي وقل رقي ليأ امو ريزنخلا متو مدلاو ةتملا مُكتتَع تمزح
 .(٨)هةُيَسلا لكأ آمو

 ريطلا نم بلخم وأ عابسلا نم بان يذ لك ميرحت لثم ةنسلا هتصخ ام الإو
 . صيصختلا لحم ريغ يف ةجح يقابلا نوكيو

 ©نايبصلاو ءاسنلاك مهنم ليلدلا هصخ ام الإ نيكرشملا لاتق بوجو :اهنمو

 - ًافيسع الو ايبص الو ًاخيش الو ةأرما اولتقت ال» :ةلي يبنلا لوقب نينمأتسملاو ءارجألاو
 . صيصختلا لحم ريغ يف ةجح يقب صخ اذإ ماعلاو .(“)اًريجأ يأ

 )١( :ةيآلا "ماعنألا ةروس ٧٦٢.

 يف داهتجالا باب ،ينطقرادلا ننس )١٦٥٨(. ٥٤١/٤©} ثناذألا باب نابح نبا حيحص )٦(
 )١٠٧٩( ٣/ ١٨١. .ةلبقلا

 )٣( طيحملا رحبلا .ًالمجم نوكيف مهضعب الإ نيكرشملا اولتقا لاق ول امك لمجملاب صصخملاب دارملا ٦٢/ ٤١٤ .
 .توريب - دشرلا راد ١/ ٢٩٢ يملاسلل سمشلا ةعلط باتك رظنا )٤(

 )٥( :ةيآلا ةدئاملا ةروس ٢٣.

 .هجيرخت مدقت )٦)
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 تويبلاك هصيصخت ليلد ماق ام الإ نذإ ريغب تويبلا لوخد ةمرح :اهنمو

 عتماَبف ةنوكسم تع اتوي أونْخَدَ نأ عاج ركت رتل :ىلاعت هلوقب قدانفلاو ةروجهملا
 يف ةجح صوصخملا ماعلا نأل ناذئتسالا بوجو ىلع تويبلا رئاس ىقبتو (١)ي ةخ

 مودعملا عيب ميرحت يف لصألاو ،ليلدلا هصخ ام الإ مودعملا عيب ميرحت :اهنمو

 عيب وهف ليلدلا هصخ ام امأو ،اكدنع سيل ام عبت ال مازح نب ميكح اي» :ةلي يبنلا لوق

 مولعم نزوو مولعم ليك يف فلسيلف فلسأ نم» :ةلي يبنلا لوقل ،ملسلا وأ فلسلا
 ىقبيو ةرورضلل زيجأ هنكل هدنع سيل ام ناسنإلا عيب ملسلا ةقيقحو ى (")«هولعم لجأ ىلإ

 لحم ريغ يف ةجح ىقبي صوصخملا ماعلا نأل ،ميرحتلا ىلع ملسلا ادع ام

 . صيصختلا

 ةمرح يف لصألاو دارجلاو كمسلاك ليلدلا هصخ ام الإ ةتيملا ةمرح :اهنمو

 انل تلحأ» :ةلي هلوق وهف صصخملا امأو .هدَتِنَملا مكيلع تمرح :ىلاعت هلوق ةتيملا

 مكحو .‘")«لاحطلاو دبكلاف نامدلا امأو دارجلاو كمسلاف ناتتيملا امأ :نامدو ناتتيم

 ام عم مدلا ميرحت يف كلذ لثم يف لاقيو .صيصختلا لحم ريغ يف ةجح ىقبي هنأ ماعلا

 . لاحطلاو دبكلا يف قباسلا ثيدحلا هنم هصصخي

 الإ ضرألا دجاسم نم دجسم ىلإ لاحرلا دش اعرش زوجي ال هنأ :اهعورف نمو
 يبنلا دجسمو . مارحلا دجسملا :ةثالثلا دجاسملا يهو هصيصخت ىلع ليلدلا ماق ام

 كلذلو ٠ةعطاق ةجح صيصختلا دعب يقابلا يف ماعلا ىقبيو ىصقألا دجسملاو .ة

 ءافولا بجي ال ةثالثلا دجاسملا ريغ هيف ةالصلل ادجسم دصقي نأ رذن ول :ءاهقفلا لاق

 ًارجه يطملا لامعأب دجسم دصق يف نأل بيرقلا هتدلب دجسم يف يلصي لب هرذنب

 )١( :ةيآلا ،رونلا ةروس ٢٩.
 باب ،ملسم حيحص ١٦ ٢(۔ ٢/ ٧٨١. ٥){۔مولعم نزو يف ملسلا باب ،يراخبلا حيحص (٢)

 ٤٦٢٠ ( ٥/ ٥٥. ٢)،ملسلا

 )٣( .لاحطلاو دبكلا باب ،هجام نبا ننس ،©٨،0/٣٨٢دارجلا يف باب ،يقهيبلا ننس )٢٤٣٩(، ١٨٩/١٠©]
 دمحأ دنسم )٥٨٥٦( !١٦/ ٣٨٤
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 ؛. .دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :لاق يي يبنلا نأل هنم بيرقلا دجسملل

 . يهنلاك ميرحتلا ديفي يفنلاو

 مومعل ةورملاو افصلا نيب يعسلا يفو ءوضولا يف بيترتلا بوجو :اهعورف نمو
 ةربعلا نأ الإ ةورملاو افصلا يف درو نإو اذهو .«هب هللا أدب امب اوأدبا» :لي يبنلا لوق

 روصلا ضعب يف صوصخم هنأ بابلا يف ام ىصقأ .ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب
 ةرم هصيصخت دعبي هنأل ةعطاق هتجحو ،"هرصيصختلا لحم ريغ يف ةجح ماعلا نكل

٠1٠ 

 . ةناث

 عضوب ًدتعتف لماوحلا اهنم صخو ،ءورق ةثالث اهسفنب صبرتت ةقلطملا نأ :اهنمو
 يف ةجح مومعلا ىقبيو(")ه متح َنَعَسَي نأ َنُمْلمَل لامكلا ثكْوأل > :ىلاعت هلوقب لمحلا
 . عطقلا قيرطب ءورق ةثالث لئاحلا ةدع نوكتف صيصختلا دعب يقابلا

 وأ ‘لصن وأ فخ يف الإ قبس ال» :ةلي هلوقل قابسلا وأ قبسلا ميرحت :اهنمو
 ©فخلا يف قبسلا هنم صخ دقو . ماع وهف يفنلا قايس يف ةركن (قبس) و (٢)«رفاح

 هل ام ىلع ةلجع هل ام ساقي لهو .ميرحتلا مكح ىلع رئاسلا يقبو ،رفاحلاو ،لصنلاو

 يهو سايقلاب ماعلا صيصختب لوقي نم دنع كلذ دري دقف ،مومعلا نم جرخيو رفاح
 . ةيفالخ ةلأسم

 (‘)[ديقملاب هلقعت ال ام قلطملاب لقعت برعلا] ]٣٢[
 ءوضولا نع ثدحتي وهو لاق ىلاعت هللا همحر يملاسلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 نأل ؟ال مأ قلطملا ءاملا مسا هلوانتي له فالخلا ببسو» :نارفعزلا هطلاخ اذإ ءاملاب

 . 'ديقملاب هلقعت ال ام قلطملاب لقعت برعلاو قلطملا ءاملاب الإ نوكي ال ءوضولا

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٣٨٥.
 )٢( :ةيآلا ،قالطلا ةروس ٤ .

 ننس ٣٣٤/٢‘ ،(٦٧٥٢).قبسلا يف باب .دوواد يبأ ننس ، ٨/ ٤١٨٣ يمرلاو قبسلا باب ،يقهيبلا نتس )٣(
 © ٦/ ٢٢٧ .(٩٨٥٢).قبسلا باب ،ىئاسنلا ننس ٢/ 0٩٦٠ ،(٨٧٨٢)،ناهرلاو قبسلا باب هجام نيا
 ٢٢٢/١٦. ء(١٩٦٧).دمحأ دنسم ٥٤٤/١٠© (٠٩٦٤).قبسلا باب نابح نبا حيحص

 )٤( لامآلا جراعم ١/ ٧٢٥.
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 . تادرفملا حرش

 .ديقلا نع يرع ام ةغل :قلطملا

 ظفللا ةلالد قلطملا نأب اهلك ديفت ةددعتم تافيرعتب نويلوصألا هفرع :ًاحالطصاو

 دحي ديق يأب ديقم ريغ هسنج يف رشتنم لولدم ىلع لدي نأب يه ثيح نم ةقيقحلا ىلع
 . هراشتنا نم

 .)هسنج يف عئاش لولدم ىلع لادلا ظفللا هنأب يدمآلا هفرعو

 الب ةيهاملا ىلع لادلا هنأب عماوجلا عمج بحاص هفرعو . (")بجاحلا نبال هلثمو

 يف عئاش لولدم ىلع لادلا ظفللا» هنأ وهو ادحاو ىنعم يدؤت تافيرعتلا هذهف .ديق

 . !هسنج

 .اهراشتناو ،اهعويش نم للقي امب ةفوصوم ةيهام ىلع لدي ظفل وهف ديقملا امأو
 .")هوجولا نم هجوب راشتنالا نع جرخ ام هنأب روكشلا دبع نبا هفرع كلذلو

 :ةدعاقلا ىنعم

 ‘ يناعملا نم ىنعم ديفي قلطملا :لوقن انإف ةدعاقلا هذه ىنعم روصتن يكلو

 ةغللا لهأ نأ ثيحب ديق وأ فصوب قلطملا ىنعم ىلع ادئاز رخآ ىنعم ديفي ديقملاو

 ديقملا نأو ليلد قلطملا نأ نوري ثيحب ديقملا نم هنولقعي ال ام قلطملا نم نولقعي

 . ةلقتسم ةلالد امهنم لكلو رخآ ليلد

 :ةدعاقلا عورف

 هام ءامسلا َنم اَنَرأَإ ح :ىلاعت هلوقل ريهطتلا هب زوجي قلطملا ءاملا نأ

 .({)هاروهط

 .رونلا ةسسؤمو حيبص يلع دمحم ٣/ ٣ يدمآلل ماكحال ا )١(

 . ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم ٢/ ١٥٥ بجاحلا نبا رصتخم حرش )٢(

 قالوبب ةيريمألا ةعبطملا ١/ ٣٦٠ توبثلا ملسم )٣(

 . ٤٨ :ةيآلا "ناقرفلا ةروس )٤(
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 اقلطم ريهطتلل حلاصلا ءاملا ركذ هللا نأل هب ريهطتلا حصي الف ديقملا ءاملا امأ

 .ديقملا نم هلقعت ال ام قلطملا نم لقعت برعلاو

 تمرح :ىلاعت هلوق يف قالطإب هميرحت درو دقف مدلا ميرحت :اهعورف نمو
 ام يف دل ال » : ىلاعت هلوق يف ًاحوفسم هنوكب هدييقت درو مث () . . مدلاو ةتيملا مكيل
 نم لقعت برعلاو ،(")«احوُمسَت امد ؤ ةَِيَم توكَي نأ ةر همحي رماط َلَع امزع كي جوأ
 ريغ رخآ ليلد ديقملا نأل ديقملا ىلع قلطملا لمحيف ديقملا نم هلقعت ال ام قلطملا

 ًاعم نيليلدلل لامعإ ديقملا ىلع قلطملا لمح يفو ،لقتسم ىنعم امهنم لكلو قلطملا
 . رخآلا لامهإو امهدحأ لامعإ نم ىلوأ وهو

 قلطملل المح ةنمؤم نوكت نأ راهظلا ةرافك يف ةبقرلا قاتعإ يف بجي هنأ :اهنمو
 برعلاو ،قلطملا ريغ ديقملا نأل أطخلا لتقلا ةرافك يف ديقملا ىلع راهظلا ةيآ يف

 لمع ديقملا ىلع قلطملا لمح ىفو ،رخآلا نم هلقعت ال ام امهدحأ نم لقعت

 . . نيليلدلاب

 اودهْنَتساَو :ىلاعت هلوق يف قلطملل المح ةلادعلا مهنم طرتشت دوهشلا نأ :اهنمو

 .({هزكز لذَع تود اوثهتأو» :ىلاعت هلوق يف ديقملا ىلع ")هه ةيار ني ننيه
4 

 . ةريثك ةلثمأل او . ديقملا عم قلطملا دورو نم لقعي ام اذهو

 (ث)[ةرياغملا ىضتقي فطعلا] ]٣٣[
 نع همالك ضرعم يف اهنم عضاوم يف يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 ىنعم يف سانلا نأ ملعأ هللاه :هللا همحر لاق نارياغتم نافنص نيكسملاو ريقفلا نأ تابثإ
 ىنعمل نامسا امهنإ لاق نم مهنمو امهنيب قرف نم مهنمو نافنص نيكسملاو ريقفلا

 )١( :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٢٣.

 )٢( :ةيآلا 5ماعنألا ةروس ١٤٥ .

 )٣( :ةيآلا ةرقبلا ةروس ٢٨٢.
 )٤( :ةيآلا ، قالطلا ةروس ٢.

 )٥( لامآلا جراعم ٤/ ٦١٩٥.
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 يضتقي فطعلا رهاظ نأب درو ريقفلا وه نيكسملاو نيكسملا وه ريقفلاف دحاو
 . ')هةرياغملا

 : ةدعاقلا ىنعم

 ةنكلو يع كلذ نأل هسفن ىلع هفطع نكمي ال ءيشلا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو
 . هيلع فوطعملا ريغ فوطعملا نوكي نأ كلذ ىضنتقاف

 :ةدعاقلا عورف

 ىلع امهدحأ فطع هللا نأل ريقفلا ريغ نيكسملا نأ :ةدعاقلا هذه عورف نم

 نيكسملاو هموي توق الإ كلمي ال نم ريقفلاف :اولاق .ةرياغملا يضتقي فطعلاو ،رخآلا

 فطعلا رهاظ نأل اعطق نافلتخم امهنكل كلذ ريغ ليقو ،هيفكي ال نكل ًالام كلمي نم
 . ةرياغملا يضتقي

 اهنأ ةيفنحلا بهذمف ،زنكلاو ثزاكرلاو ندعملا يف ءاهقفلا فالتخا :اهعورف نمو

 ءامسألا هذه رياغت ىلإ ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيضابإلا تبهذو .دحاو ىمسمل ةثالث ءامسأ

 لاملا وه زنكلاو ،نيدقنلا نم ناك ام نداعملاو ،ةيلهاجلا نفد نوفدملا وه زاكرلاف

 .ًاعيمج ندعملاو نوفدملا

 :تي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ ثيدح انل ةجحلاو :هللا همحر يملاسلا لاق

 هجو .")ةسمخلا زاكرلا يفو رابج ندعملاو ،رابج رثبلاو رابج اهحرج ءامجعلا»
 ` ...ةرياغملا يضتقي ندعملا ىلع زاكرلا فطع ةلالدلا

 امهدحأ فطع اذإ نكل ،ادرفنا اذإ دحاو ىنعمب مالسإلاو ناميإلا مسا نأ :اهنمو

 -_ ريغ تانمؤملاف "هتتموملي ينمولي كتشلَو ةبيميتشنآ ةي : ىلاعت هلوقك رخآلا ىلع

 . فطعلا دنع مالسإلا مسا ريغ ناميإلا مساو تاملسملا

 )١( هسقن عجرملا .

 ءامجعلا حرج باي . ملسم حيحص ء ٥٤٥/٢ ۔(٨٢٤١) = سمخلا زاكرلا يف باب يراخبلا حيحص (٢)

 .)٤٥٦٦٢(58 ٥/ ١٢٧ . .ندعملاو

 )٢( :ةيآلا ؤبازحألا ةروس ٣٥.
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 متنأو محلا اوُمينكَتَر لليبلَي قحلا اوُمبلَت الوو :ىلاعت هلوق :كلذ نمو

 هسيبلت عم هيف حيرصتلا وه لطابلاب هسيبلت نكل .هيف حوبلا مدع قحلا متكف ،©١)ه دون
 . ةرياغملا يضتقي يذلا فطعلا ةلالدب فيرحتلاو عادخلاو . هيومتلاو © لطابلاب

 دجوت الو هللا دنع نم الوسر سيل ًادمحم يبنلا نإ دوهيلا لوق قحلا متك لاثمو
 هللا لوسر ادمحم نإ مهلوقف لطابلاب قحلا مهسيبلت امأو ،مهبتك يف هلئالدو هتامالع
 6ىسوم ةلاسر خسنت مل هتلاسر نإو مشاه ينب ىلإ وأ ةصاخ برعلا ىلإ لسرأ هنكلو

 يذلاو هيف سيبلتلا نيبو قحلا متك نيب قرفلا رهظف هيف اوسبل نكل قحلاب اورقأ دقف
 . ةرياغملا يضتقي يذلا فطعلا كلذ ىلإ اندشرأ

 (")[اهئازجأ عامتجاب الا مكحلا اهيف تبثي ال ةبكرملا ةلعلا] ]٣٤[
 همالك ضرعم يف ىلاعت هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةيلوصأ ةدعاق هذه

 عومجم كلذ ميرحت يف ةلعلا نإف الوأ امأ» :هللا همحر لاق بهذلا ةينآ لامعتسا نع

 نافصولا تبث اذإف ،ءاليخلا امهيناثو ةضفلاو بهذلا يف ةيدقنلا نيع امهدحأ :نيئيش

 عفترا نيفصولا دحأ لتخا نإو ،ميرحتلا وه يذلا مكحلا تبث ءاليخلاو نيعلا امهو

 تاوفل هلامعتسا لح هعيمج همع ىتح ساحن وحنب دقنلا ءانإ يشغ ول مث نمو ،مكحلا

 ةسيفنلا يناوألا رئاسو هركذ يذلا روللبلا حدقف ،ىرت ال ةروتسم دقنلا نيع نإف نيعلا

 ،اهيف ءاليخلا دوجول رظن الو نيعلا ءافتنال اهلامعتسا لحي ؤلؤللاو توقايلاك ةنمثملا

 ."همكحلا تابثإ يف هدحو يفكي الف اهعيمج ال ةلعلا ءزج ءاليخلا نأل

 : ةبكرملا ةلعلا فيرعت

 . ةطيسبلا ةلعلا ىنعم نايب نم دب ال ةلعلا يف بيكرتلا ىنعم نايب لبقو

 اهريثأت نأل ضيرملا ةلع نم ًاذخأ هلوصحب ءيشلا ريغتي امل مسا :ةغللا يف ةلعلا
 . ضيرملا تاذ يف ةلعلا ريثأتك مكحلا يف

 )١( :ةيآلا ةرقبلا ةروس ٤٦٢ .
 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٧٥٠١.

 )( لامآلا جراعم ١/ ٧٥٠.
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 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 ةلعلا : هلوقب يواضيبلا هراتخاو يزارلا رخفلا مامإلا اهفرع لقف : حالطصالا يفو

 .()),كحلل فرعملا طبضنملا رهاظلا فصولا يه

 نإف ةبكرم ةلعلا تناك اذإف ث رثكأف نيأزج نم ةفلؤملا ةلعلا ىهف :ةبكرملا ةلعلا امأ

 اذه ىمسيو ء اهلك تطقس اهنم ءرج طقس اذ اف ©ةلعلا ءازجأب قلعتي ىعرشلا مكحل ا

 ضرتعملا نايبب نوكي ةلعلا نم ءزجلا اذه طاقسإ ةقيرطو ٠ ةلعلا حداوق نم وهو رسكلاب

 . (")هئافتناب ىفتنال ارثؤم ناك ولف 5هئافتنا دنع مكحلا دوجوب ىفلم هنأب

 :ةدعاقلا عورف

 ةلع هذه .مدلا موصعم عئفاكمل ناودعلا دمعلا لتقلا :ةدعاقلا اذه عورف نم

 تبثي ال ةبكرم ةلعب للعم يعرش مكح وهو دوقل اف 0 دوقل ١ قيقحتل ءازجأ ةدع نم ةبكرم

 ةلع ةسمخلا ءازجألا نأل مكحلا فلخت ةلعلا نم ءزج فلخت اذإف ئ ءازجألا توبثب الإ

 . ملعلا اذهب ةيارد هل سيل نم مهوتي امك ةسمخ ًاللع تسيلو ةدحاو

 لوتقملا ناك نإو دمع هبش وأ أطخ حبصي ةيدمعلا وهو لوألا ءزجلا فلخت اذإف

 .املسم لتاقلاو ًايبرح لوتقملا نوكي نأب ةأفاكملا مدعو ،دوق الف لتاقلل ئفاكم ريغ

 الإ مكحلا ققحتي مل اذكهو ،دوق الف دح وأ ةبارحب مدلا رودهم لوتقملا ناك نإو
 . ةلعلا ءازجأ عامتجاب

 هنوكبو ًادقن هنوكب للعم ةضفلاو بهذلا يناوأ لامعتسا ميرحت نأ :اهنمو

 هل امعتسا لح هعيمج همع ىتح س احن وحنب دقنلا ءان ١ يشغ ولف مث نمو ءاليخ لمعتسي

 ةسيفنلا يناوألاف ©ىرت ال ةروتسم دقنلا نيع نإف ©نيعلا وهو ةلعلا يئزج دحأ تاوفل

 هنآل هل رثأ ال ءاليخلا فصوو نيعلا ءافتنال اهلامعتسا مرحي ال ةضفلاو بهذلا ريغ نم

 . مكحلا تابثال هدحو يفكي الف ةلعلا ءازجأ دحأ

 © قحلا مامإلا ىلع اجراخ املسم ناك ولف ةبارحلاو رفكلاب للعم قرلا نأ :اهنمو

 )١( ص يونسالل جاهنملا حرش ٢٠٧.
 )٢( ص لومأملا ةياغ ٣٨٠ ريقفلا دبعلل .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 فلختف ‘فلخت رفكلا وهو ةلعلا يئزج دحأ نأل قرلا هيلع برضي ال ةبارحلا رهظأ وأ

 . مكحلا هعم

 (أ[طيرفتلاو طارفإلا يفرط نيب ةليضفلا] ]٣٥[
 مامإلا اهيلع صن ىربك ةيلك ةدعاق يهو ءامكحلا ضعبل لوق ةدعاقلا هذه

 ةقدصلا دعب لام نم هيقبي امع همالك ضرعم يف ةقدصلا عاونأ يف هللا همحر يملاسلا

 .اطيرفتلاو طارفإلا يفرط نيب ةليضفلا : ءامكحلا لاقو» :لاق

 : ةدعاقلا ىنعم

 طيرفت الو طارفإ ال لادتعالاو طسوتلا ىلع موقي نيدلا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 .هرئاعشو نيدلا اذه عئارش نم ءيش لك يف

 :ةدعاقلا عورف

 ىربك ةيلك ةدعاق يهف رصحلا تحت لخدي ال ام عورفلا نم اهل ةدعاقلا هذه
 .ةسايسلاو ،قالخألاو داصتقالاو ةدابعلاو ةديقعلا اهتحت تمظتنا

 .ةميظع ةليضف نيماقملا نيبف ،ليطعتلاو هيبشتلا ةديقع نيب طسوتلا :اهعورف نمف

 نع ثدحتي وهو ")يبهذلا لاق امك يفنلاو تابثإلا ماقم نيب طسوتلا :اهنمو
 اهروصتو اهتابثإ يف ةغلابملا لوألا ماقملا ،نامومذم ناماقم اهب ناميإلا دعبف .تافصلا

 وهو اهيفن يف ةغلابملا يناثلا ماقملاو ،هيبشتلا ىلإ يدؤي ماقم وهو نهذلا يف اهلكشتو
 . ليطعتلا ىلإ يدؤي ماقم

 ماقملا اذه يف دبعلاف .قلطملا رايتخالاو ،قلطملا ربجلا نيب طسوتلا :اهنمو

 : زجارلا لاق ،ًاضحم ارايتخا ًاراتخم الو ضحملا ربجلا اربجم سيل

 افرعاف رّئؤي مل نكلو هب افلك بسك دبعللاندنعو

 ارايتخا لعفيآالك سيلو ًاراتخم الو ًاروبجم سيلف

 )١( لامآلا جراعم ٤/ ٣١٤.

 )٢( ةنسلا لهأ داقتعا حرش ١/ ٩٨.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ماقم يف اتاتب لقعلا لطعن الف لقنلاو ،لقعلا نيب طسوتلا اضيأ ةديقعلا يف :اهنمو

 6هيےرؤقتت مكَنَحَل اييَرَع اكز هَتلكج ا » :لاق ىلاعت هللا نأل اهربدتن لب صوصنلا

 لقعلل هعضخنو لقنلا لطعن الو ")هئاتلا نودي كمأ)» :لاقو هرين رتل :لاقو
 . رخآلا ىلع امهدحأ يغبي الف ىبرقلا ةرصآ يف نايقتليو لقنلا عم لقعلا بكاوتي لب

 : ةدابعلا يف اهعورف امأ

 يف ىلاعت لاق ث رخآلا ىلع امهدحأ يغبي الف ءاجرلاو فوخلا نيب طسوتلا اهنمف
 ()« ةدع ےاتتب هتعتم دب

 ;هباذع ےروفاخيو هتمحر نوجو » :نينمؤملا فصو

 كنالصب رَهََع الو :ىلاعت لاق ةالصلا ىف رهجلاو رارسألا نيب طسوتلا :اهنمو

 .... ."هيت ةين ةت عت اي تيلم و
 ©لخملا ريصقتلا وأ لمملا ليوطتلا نيب ةالصلا يف مايقلا يف طسوتلا :اهنمو

 اذو رفاسملاو ضيرملا هءارو نإف ففخيلف سانلا مأ نمف ذاعم اي تنأ ناتفأ» :ةي هلوقل

 . )ةجاحلا

 ىفن ةلك يبنلا نإف ىرخألا صوصنلا ةداهشب طسوتلا ىلع لومحم فيفخلاو

 .اهب نئمطي مل امل هتالص ءيسملا ةالص
 ةظعوملا يف انلوختي ةلي يبنلا ناك : ةباحصلا لوقل ةظعوملا يف طسوتلا :اهنمو

 . ةمآسلا ةفاخم مايألا يف

 اوعفر امل هباحصأل ةي هلوقل ركذلاو ءاعدلاب توصلا عفر يف طسوتلا :اهنمو

 ."}«ًامصأ الو ابئاغ نوعدت ال مكنإف مكسفنأ ىلع اوعبرا» :ءاعدلا يف مهتاوصأ
 . طيرقفتلاو طارفالا نيب طسو يهو لادتعالاو طسوتلا ىلع ةمئاق اهلك ةدابعلاو

 )١( :ةيآلا ؤفسوي ةروس ٢.
 )٦( :ةيآلا ادمحم ةروس ٢٤.

 )٣( :ةيآلا ،ءارسإلا ةروس ٥٧.

 )٤( :ةيآلا .ءارسإلا ةروس ١١٠١.

 )٥( ةالصلا ةداعإ باب نابح نبا حيحص )٢٤٠٠(، ١٥٩/٦  0دنسم أحمد)١٤٥٥٨(. ٣٠/ ٩٢.

 بابحتسا باب ،ملسم حيحصو ‘)٢٨٣٠(، ١٠٩١/٣©0 توصلا عفر نم هركي ام باب ،يراخبلا حيحص )٦(
 ‘})٧١٠٣٧(٨./ ٧٣. توصلا ضفخ
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف : يناثلا بابلا

 لب هلام عيمجب قدصتي نأ ناسنإلل بحتسي الف ةاكزلا ةلماعملا يف اهعورف نمو

 .سانلا اوففكتي ال يك ائيش هلهأل يقبي

 يصوي نأ نسيو هلام عيمجب زوجت الف ،ةيصولا ًاضيأ ةلماعملا يف اهعورف نمو
 ينإف ثلثلا نم اوضغ سانلا نأ ول :سابع نبا لوقل ثلثلا نع ليلقتلا بدنيو ثلللاب
 نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو عدت نإ كنإف ريثك ثلثلا :لوقي ةلي هلا لوسر تعمس

 («سانلا نوففكتي ءارقف مهعدت

 لع الو» :ىلاعت هلوقل ،ريذبتلاو ريتقتلا نيب طسوتلا داصتقالا يف اهعورف نمو

 .()هازوشمت املم دعقم دبلا لكاكهظننت لو كينع لي ةلثم ل
 :ةني ىبنلا لوقل هركلاو بحلا نيب طسوتلا ©قالخألاو بادآلا ىف اهعورف نمو

 ىسع ام انوه كضيغب ضغباو ،ام اموي كضيغب نوكي نأ ىسع ام ًانوه كبيبح ببحأ"
 . "ام اموي كبيبح نوكي نأ

 .هليوطتو بوثلا ريصقت نيب طسوتلا :اهنمو

 . ةضبقلاب طسولا ددحو اهريصقتو ةيحللا ليوطت نيب طسوتلا :اهنمو

 نيب طسوتلا ىلع ةمئاق اهلك اهانيأرل اهلك ةعيرشلا دراوم انأرقتسا ول اذكهو
 . طيرفتلاو طارفإلا

 (ُ[سايقلا ىلع مدقم يباحصلا لوق] ]٣٦[
 يملاسلا اهيلع صن دقو ،ةيهقفلا عورفلا نم ريثك اهيلع ينبني ةيلوصأ ةدعاق هذه

 ةباحصلا لوقو عرشلا يف ةجح نيملسملا عامجإو" :هللا همحر لاق جراعملا ةمدقم يف

 .(ث)«سايقلا ىلع مدقم

 ةيصولا باب ،ملسم حيحصو ١٠٠٦/٣© ،(١٩٥٢)ثءاينغأ هتثرو كرتي نأ باب ،يراخبلا حيحص )١(
 ٥/ ٤١. ۔(٦٩٢٤) .ثلثلاب

 )٢( :ةيآلا .ءارسإلا ةروس ٢٩.

 ٤/ ٣٦٠. 5،(٧٩٩١)}ضغبلاو بحلا ىف داصتقالا باب ،يذمرتلا ننس ()
 )٤( لامآلا جراعم ٧١/١. .

 )٥) قباسلا عجرملا .
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 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 :ةدعاقلا ىنعم

 سايقلا ىلع مدقم وهف سايقلا ضراع اذإ يباحصلا لوق نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 لامتحا الول ذإ شم يبنلا نم هعمس هنأ ىلع ةلاد ةنيرق سايقلا فالخ ىلع هئيجم نال

 حيرص فلاخي ال هنيدو هملع عم يباحصلا نأل سايقلا قفو ىلع ءاجل يبنلا نم هعامس

 .لوقنملا حيحصل الإ لوقعملا

 :ةدعاقلا عورف

 يف يعفاشلا صن دقو :ديهمتلا يف يونسألا هركذ ام :ةدعاقلا هذه عورف نم

 .لصألا اذه ىلع ًاعورف اهربتعم صوصنلا هذه ركذ مث ةجح هنأ ىلع مألا نم عضاوم

 يف ىليل يبأ نباو ةفينح يبأ فالتخا باتك يف يعفاشلا لوق صوصنلا هذه نم

 أربي نأ ناويحلا يف بويعلا نم ةءاربلا طرش اذإ اميف ىضق نامثع نإل بصغلا باب

 حصألا نأب حرص مث هظفل اذه .اديلقت اذه ىلإ انبهذ امنإو هيلإ بهذن يذلا وهو :لاق

 .(_)ةءاربلا مدع سايقلا يف

 باصأ اذإو» :هصنام ديهمتلا ىف يونسألا هنع هلقن اميف يعفاشلا لوق :اهنمو

 رمع نباو سابع نباو نامثعو رمعل ًاعابتا ةاش هيلعف اهمامح نم ًامامح ةكمب لجرلا

 ال ةجاجد ةمامحلا لباقم مدقي نأ سايقلا نأل ًاسايق اذه لقي مل هنأ حضاوو ،'مهريغو
 . سايقلا ىلع يباحصلا لوقل ًاميدقت كلذ لاق نكل ةاش

 لعب روكذم وهو دالوألا تاهمأ قتع نع همالك دنع ًاضيأ يعفاشلا هلاق ام : اهنمو

 7 دلولا مأ يآ ۔ اهيف انلق ام الإ زوجي الو» هصن ام (")نامهسلا لهأ قيرفت عامج باب

 . هترابع هذه 5،اباطخلا نب رمعل ديلقت وهو

 لحي ال» :ةلالدلا باب ىف لاقف ةجح هنأ ىلع لدي ام اضيأ ىطيوبلا ىف ركذو
. )٢(», 

 املعلا عامجإ وأ هباحصأ نع ربخ وأ ،هللا لوسر نع ةنسب الإ هباشتملا ريسفت

 )١( يعفاشلل مالا ٧/ ٩٠.
 )٢( ماهسلا ىنعمب يعفاشلا ةغل يف هذه .

 )٣( ص يونسالل ديهمتلا ٥٠١ ص ماحللا نبال ةيلوصألا دعاوقلاو ٢٩٨ .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ةنسلاو باتكلا قفاو امف :ناتعدب ةعدبلاو» :ةعدبلا فيرعت ىف ىعفاشلا يأ لاقو

 لوقب لمع اذهو ."مومذمف انركذ امم ادحاو فلاخ امو ،دومحمف رثألاو عامجإلاو

 . ىباحصلا

 . تركذ امب دوصقملا حضتا دقو ًادج ةريثك عورفلاو

 ]٣٧[ الإ هدارفأ ضعب نع مكحلا طاقسإ حصي ال] بدليل[١٢(

 نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةيلوصأ ةدعاق هذه

 نإف (")«مكاتوم اولسغا" : :يي هلوق مكحملا جاجتحالاو» :هللا همحر لاق ديهشلا لسغ
 ىقبيف . هلسغ نع ةي ةنيع ههنل ةكرعملا ١ ديهش 7 نم صخو تيم لكل ٣ اع ب اطخل ١

1 . 

 ةدعاقلا ىنعم

 دحأل زوجي ال قلطم وأ ماع صنب تبث اذإ يعرشلا مكحلا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو
 صصخم ليلدب الإ صاخشأل ا.نم صخش وأ دارفألا نم درف نع مكحلا اذه طقسي نأ

 . فينحلا عرشلا ةلدأ نم ديقم وأ

 :ةدعاقلا هذه ليلد

 حلاصلا قرغتسي هنأ ىلع مومعلاب نولدتسي اوناك ةباحصلا نأ ةدعاقلا هذه ةلدأ نم

 لوسر 7 ةمطاف ةديسلا كسمت :كلذ لاثم اٹثم { .صصخملا ت ا تشب تبثي ىتح رصح ريغ ] نم ٠ هل

 هللا لوسر لوتب قيصلا اهيلع تحاف ‘ ءيف نم اهثرا هبلاطت هئهق ركب يبأ ولإ ت تءاجو

 )١( لامآلا جراعم ٤/ ٥٣.

 )٢( ،لسغلاو نفكلا باب سابع نبا نع هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ١/ ١٩٢.
 )٢( لامآلا جراعم ٤/ ٥٣.

 )٤( :ةيآلا ءاسنلا ةروس ١١.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 يضر ةيضرم ةيضار تعجرف ،١)اةقدص هانكرت ام ثرون ال ءايبنألا رشعم نحنا» .:ةي

 . نولطبملا معزي امك ال اهنع هللا

 :ةدعاقلا عورف

 مهنأل يي يبنلا لوقل مهروبق يف ءايبنألا ءانف مدع :ةدعاقلا هذه عورف نم

 هنم بنذلا مجع الإ بارتلا هلكأي مدآ نبا لك» :ةلي يبنلا لوق مومع نم نوصوصخم
 ال» :ةلي يبنلا لوق وهو ليلدلاب ءايبنألا نع ءانفلا مكح طقسي انهف ،"ادوعي هنمو قلخ
 . ""«ءايبنألا داسجأ ضرألا لكأت

 __ < ررم م ۔م۔ احرم م ي وده ے۔2 - - ُ

 :ادأ رهَمَم نيذلاو هللأ لوَُر دمحت : ىلاعت هلوق مومعب ةباحصلا ةلادع تابثإ :اهنمو
 - س _

 4 رم وح م م ھ۔< وهم
 نرجنهمل ا سم نولؤوال ١ نوقيسل او : . ىل اعت هلوق مومعبو ) : مهيب :حر رامكل ١ ىلع ` ٠ ٠ ؟ < 2 2 َ ٤  - ٠ ي م 2 }م {

 تحت تلئوغيابي ذإ تينيؤُملا نع هنأ نر َدَمْلع :ىلاعت هلوق مومعبو )٥) ه راصنألاو ے۔2 سس مي ] ء 777 ۔ ء۔ے٦ . ٢١ ۔ ١ ۔- 4 م

 . ليلدب الإ هطاقسإ حصي الو مهعيمجل تبث مكح اذهو (١مدرَجَلا

 الما ط : ىل اعت هللا لوق مومعب ةفاك نيكرشمل الاتق بجي هنأ : اهنمو

 . ليلدب الإ مكحلا اذه طاقسإ زوجي ال و(')هيكرقمنا

 نمم ءالؤه وحنو ئ فيسعلاو ئ خويشلاو ] ةأرملاو ئ لفطلا نع هطاقسإ تبث دقو

 . ةميركلا ةيآلا مومع نم مهصيصخت تبث

 . هصيصخت تبث هنأل ةكرعملا ديهش الإ نيملسملا ىتوم عيمج لسغي هنأ :اهنمو

 ءيفلا مكح باب ،ملسم حيحص )٢٩٢٦(، 0١١٦٦/٣ سمخلا ضرف باب ،يراخبلا حيحص (١)
 )٤٦٧٦(. ١٢١/ ١٥١.

 )٢( ،هنم بيرق ظفلب ةريره ىبأ نع هدنسم ىف دمحأ هاور )٨٤٠٤( ١٧/ ٤٣٥ .

 ةعمجلا لضف يف باب ،هجام نبا ننس )١٥٣٣(٤٨/0٥© رافغتسالا يف باب ؤدوواد يبأ ننس )٢(
 دمحأ دنسم )١٣٧٤(، ٩١/٣© يبنلا ىلع ةالصلا راثكإ باب ،يئاسنلا ننس )١٠٨٥(. 0٣٤٥/١

 . )١٦٥٩٢(. ٣٤/ ٣٨٧.
 (٤) حتفلا )٢٩(.

 )٥( :ةيآلا "ةبوتلا ةروس ١٠٠.

 )٦( :ةيآلا "حتفلا ةروس ١٨.

 )٧( :ةيآلا ةبوتلا ةروس ٥.
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 ]٣٨[ ساقي الو قتشت ةغللا] عليها[)١(

 ءطو نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 اه هلك نوكي نأ بجي ضيحلا ىف ةأطوملا داسف ىف دوجوملا فالاتخالاو» :لاق ءاسفنلا

 سافنلا مد يف ئطاولا كلذكو» هلوق يف حاضيإلا مالكل ىنعم الف ةدحاو ةلعلا نأل انه

 ناك نإو ضيحلا مد يف درو امك يهنلا حيرصت هيف دري مل هنأل ،هتأرما هيلع مرحت ال

 .اهيلع ساقي الو قتشت ةغللا نكلو دحاو موصلاو ةالصلا كرت يف امهمكح نامدلا

 مدلا ىلع ممَلَع سافنلا مسا نأل سافنلا مد يف ئطو نم ىلع اهومرحي مل كلذلو

 . ")«دلولا عم جراخلا

 : ةدعاقلا ىنعم

 نإو هتجوز هيلع دسفت ال سافنلا مد يف ءاسفنلا ئطو نم نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 سايقلل ةلع حلصي ال مسالا يف كارتشالاف سنتلا مسا يف ضيحلا عم سافنلا كرتشا

 ىنعملا يف سافنلا عم ضيحلا كرتشي نأ نكمي نكل .تاغللا يف يرجي ال سايقلا نأل

 دحاو ىنعم يف امهف ماكحألا بلاغ يف اكرتشا دقو همايأ تداز ضيح سافنلا نأ وهو

 . "هللا همحر يملاسلا لاق امك

 . ءاهقفلا رثكأ نيب قافتا لحم ردقلا اذهف ،اهيلع ساقي ال ةغللا نأ مهملا

 :ةدعاقلا عورف

 نوكيف قيضم يف جولولا ةغللا يف انزلا نوكل انز طاوللا ىمسي له :اهعورف نم
 فلل ةيالا :ىلاعت هلوق صنب اتباث همكح نوكيو ىنعملا يف انزلا كراش دق

 لب ارمخ ىمسي ال وأ لقعلا رماخي هنوكل ارمخ رمتلا ريصع ىمسي له :اهنمو

 )١( لامآلا جراعم ١٩٦/٦و١٩٧.

 .هسفن عجرملا )٢(

 . ٢/ ١٩٧١ لامآلا جراعم (٣)

 . ٢ : ةيآلا © رونلا ةروس (٤)
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 همكح تبثأ ارمخ همسي مل نمو صنلاب همكح تبث ةغل ًارمخ هتيمست حص نإف ،ذيبن

 . هيلع ذيبنلا مسا ىقبأو رمخلا ىلع سايقلاب

 همكح تبثيف ةسلخ ل املل ذخآ هنأل ًاقراس ةغل ىمسي له روبقل ١ ش ابن : اهنمو

 ىلع همكح ساقيو ًاشابن ىمسي لب ةغللا يف ًاقراس ىمسي ال وأ قراس هنأل صنلاب

 .قراسلا

 لب ًاضيح ىمسي ال وأ سفنتلا يف هكارتشال ًاضيح سافنلا ىمسي له : اهنمو

 ةللاو © ةلأسملا يف فالخلا ىلع اهيف فالخلا جرخي .ضيحلا ىلع همكح ساقيو ًاسافن

 .ملعأ

 ()[هنع اجراخ نوكي مكحلل ةياغ لمج ام] ]٩"[
 لسغ نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةمهم ةدعاق هذه

 هلوق رهاظب نيقفرملا لسغ بوجو مدعب نولئاقلا جتحا : هللا همحر لاقف . نيقفرملا

 ءاهتنا يف ةقيقح (ىلإ) ةملك نأل (")هقفارَمنا لإ مُكيريو مكمكوُجُو اوثىيغاف» :ىلاعت
 . 77 اجراخ نوكي مكحلل ةياغ لعجي امو ٠ ةياغلا

 ؛ةدعاقلا عورف

 .ةدعاقلا يف روكذملا فالخلا نع تقثبنا لئاسم عيرفتلا يف راتخن فوس نحنو

 اهلبق ام مكح يف ةياغلا دعب ام لوخد ىري نمف ،نيقفرملا لسغ :اهعورف نمف

 مل اهلبق ام مكح يف لخدي ال ةياغلا دعب ام نأ ىري نمو ،نيقفرملا لسغ بجوأ
 ديلا سنج نم نيقفرملا نآل نيقفرملا لوخد يملاسلا هحجر يذلاو .امهلسغ بجوي

 . حيحصل ا وهو امهلسغ بجيف

 بجوأ اهلبق ام مكح يف لخاد ةياغلا دعب ام نأ ىري نمف ،نيبعكلا لسغ :اهنمو

 .امهلسغ بجوي مل اهلبق ام مكح يف ةياغلا دعب ام لوخد ىري ال نمو ،امهلسغ

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٣٢٣.

 )٢( :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٦.

 )٣( لامآلا جراعم ١/ ٣٢٣.
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 مكح يف رم امك نيلجرلا سنج نم امهنأل نيبعكلا لسغ بوجو حيحصلاو
 . نيقفرملا

 نأل موصلا يف ليللا نم ءزج لخدي الو ليللا لوخدب يهتني موصلا نأ :اهنمو
 . (١دودحملا سنج نم سيل ليللا

 نأل شةياغلل انه (ىتح) نأل ةيزجلا اوطعي ىتح نيكرشملا لاتق بجي هنأ :اهنمو

 لمتحم ةيآلا هب تردص يذلا لاتقلا نإف ءاهتنالا هزجعو دادتمالا لمتحا مالكلا ردص
 .‘"لاتقلا اهيلإ يهتني ةياغ نوكي نأ لمتحي ةيزجلا ءاطعإو ،ءاقبلاو دادتمالل

 (")[آوغل نوكي هل ىنعم ال ام] ]٤٠[
 هللا ركذ نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةمهم ةدعاق هذه

 لاله نع القن هللا همحر لاق ةين ريغب ملكت وأ داقتعا الب العف لعفي وأ داقتعا الو ىنعم الب
 ."ةعاط ال ًاوغل نوكي هل ىنعم ال ام نإف هل ىنعم ال ءيشب ظفلي نأ زوجي ال :ديعس نبا

 : ةدعاقلا ىنعم

 فرصتلا ماقم يفو ةدابعلاو ركذلا ماقم يف فلكملا مالك نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 ةقيقحلا ترذعت نإف ،هتقيقح ىلع لمحي نأب حيحص ىنعم هل نوكي نأ بجي دوقعلاو

 هتقيقح ىلع هلمح رذعت نإف يعرشلا فرصتلا ماقم يف همالك ناك اذإ زاجملا ىلإ راصي

 .هنم ةدئاف ال اوغل راص هزاجمو

 .وغل هركذ ناك الإو ،ةينلاو ىنعملا رضحتسا ركذلاو ةدابعلا ماقم يف ناك نإف

 :ةدعاقلا عورف

 ينبني ال ًاوغل عقي داقتعا الو هيف ةين الو هل ىنعم ال يذلا مئانلا مالك :اهعورف نم

 .ءيش هيلع

 ( ١ ) ص سمشلا ةعلط ٤٩٠.

 )٢( سمشلا ةعلط ١/ ٤٩٢ .

 )٣( لامآلا جراعم ٢٦٦/١.
 )٤( .عجرملا سفن
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 داقتعا الو هيف ةين الو يناعملل هيف قيقحت ال يذلا مَسربملاو جّنبملا مالك :اهنمو

 .ًاوغل عقي

 ،لوقي ام عي ملف هلقع ىلع قلغأ ًاديدش هبضغ ناك اذإ نابضغلا مالك :اهنمو

 يف قالط ال» :ةةيتي يبنلا لوقل عقي ال هقالط نإ :ءاهقفلا نم ةعامج لاق

 دق يلوقلا فرصتلا ماقم يف فرصت كانهو .داقتعالاو ةينلا دقاف يف اذه ٨5قالغإ

 : تافرصتلا هذه نم ©يزاجم وأ يقيقح ىنعم ىلع هلمح رذعتل ًاوغل عقي

 وغل وهف كهنبا هنإ هريغ نم بسنلا فورعمو انس هنم ربكأ وه نمل لاق اذإ ١
 . (")اعرشو القع هبذك روهظل

 هيلإ بهذ ام اذهو ،هقاتعإ نعآزاجم الو هبسن تابثإ يف ةقيقح هلامعإ نكمي الف
 نأ ببسلاو .ةيرحلا نع ازاجم همالك لامعإ ىلإ ةفينح وبأ بهذو .ءاهقفلا روهمج
 ربتعي هنإف ةفينح وبأ امأو ؤمكحلا رابتعاب ةقيقحلا نع ًافلخ زاجملا ربتعي روهمجلا

 . ملكتلا رابتعاب ةقيقحلا نع افلخ زاجملا

 باجيإل ًابس حلصي هلثمل هلثم دلوي يذلا بسنلا فورعم نأ مالكلا اذه ىنعمو
 ابجوم نوكيف ريغلا نم هبسن توبثل هلامعإ عنتما هنأ الإ بسنلا توبث وهو لصألا وه ام

 ام باجيإل ًاببس حلصي ال ًانس هنم ربكألا وه نميف نكل ،قتعلا وهو هنع فلخ وه امل
 . قتعلا وهو هنع فلخ وه امل حلصي الف بسنلا يأ لصألا وه

 ذأ هين طرشلاف .ملكتلا رابتعاب ةقيقحلا نع تلع زاجملا لوقي ةفينح ابآ نكل
 انه دوجوم وهو باجيإلا ةغيصب ًاربخو أدتبم هنوكب هتيحالصو .احلاص مالكلا نوكي
 ."زاجم ةيرحلا مالكلا ديفيف زاجملا داقعنا يف احيحص ًامالك عقيف

 نباو )٢١٩٣( دوواد وبأو )٥١٤(، ١٧٢/١، ريبكلا خيراتلا يف يراخبلاو ٦ دمحأ هجرخأ )١(

 ينطقرادلاو )٦٥٥( لكشملا حرش يف يواحطلاو 0(٠٧٥٤)و )٤٤٤٤( ىلعي وباو )٢٠٤٦(. هجام

 قاتع الو قالط ال» :ظفلب مهلك ٧/ ٣٢٥٧ و١٠/ ٦١ يقهيبلاو ١٩٨/٢، مكاحلاو .(٤٤٩٣)و(٣٤٩٣)

 .ديبع نب دمحم فعضل فيعض هدانسإو .اهنع هللا يضر ةشئاع نع اقالغإ يف

 )٢( ةداملا رظنا )١٦٦٢٩( رديح يلعل ةيلدعلا ماكحالا ةلجم حرش نم .

 .اهدعب امو ١٥٨/١ يسخرسلا لوصأ )٣(
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 ال نأ طرشب بسنلا حص لجر بسن ىعدا نم» :ريدردلل ريبكلا حرشلا يف ءاجو

 .(«ةداعلا وأ بألا يأ هرغصل لقعلا هبذكي

 ولو» :جاهنملا ىلع لمجلا حرش يف لاق ،يعفاشلا بهذملا يف مكحلا كلذكو

 وأ سحلا هبذكي ال نأب هناكمإ هيف طرش هسفنب هقحلأ نإف بسنب هرارقإ حلصي نم رقأ
 بسنلا فورعم نوكي ال نأو هنبا هنوك نكمي نمزب نسلا يف هنود نوكي نأب عرشلا
 ."هريغب

 هدبع قلحتسا ول هحرش عم ضورلا ةرابعو مالكل اذه دعب ةيشاحلا بحاص لاقو

 .")هلوق اغل هنم َنسأ ناك نأب هقوحل نكمي ملو هديب ادبع يأ

 .")ةلبانحلا دنع رمألا اذكهو

 عقت ل .يتنبا هذه :هريغ نم بسنلا ةفورعم يهو هتجوزل لاق اذإ :اهعورف نمو

 دنع اوغل عقيف عرشلا هبذك دقف بسنلا تابثإ مالكلا اذه بجومو ءامهنيب ةقرفلا

 . .)ةفينح وبأ فلاخو ،روهمجلا

 (ث[هريغل ةدعاق نوكي الف هسفن يف طبضني ال ام] ]٤١[
 يف ةباثإلا نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 ."١اهريغل ةدعاق نوكي نأ حلصي الف هسفن يف طبضني ال امو» : هللا همحر لاق ضيحلا

 : ةدعاقلا ىنعم

 نوكت اهنأ اذه ىنعمو . عورف نم اهتحت جردني امل اطباض نوكت ةدعاقلا نأ

 ةدعاق نوكت نأ نكمي الف اهسفن يف ةطبضنم نكت مل اذإ امأف ،اهسفن يف ةطبضنم

 .اهريغل

 .ثارتلا ءايحإ راد ٣/ ٤١٢ يقوسدلا ةيشاح شماه ىلع ريدردلل ريبكلا حرشلا )١(

 .يبرعلا ثارتلا راد ٣٠٦/٢ يعيطملل بذهملاو ٣/ ٤٤٧ جهنملا ىلع لمجلا حرش )٢(

 .ضايرلا ةعبطم ٩/ ٣٣٢ ةمادق نبال ىنغملا رظنا )٣(
 .ةفرعملا راد ا ١/ يسخرسلا لوصأ )٤(

 )٥( يملاسلا مامإلل لامآلا جراعم ٤٩/٢ .

 )٦( عجرملا سفن ٤٩/٢ .
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 :ةدعاقلا عورف

 وهو ضيحلا ةباثإ يف اهيلع قفتملا طورشلا نم هللا همحر يملاسلا مامإلا هركذ ام

 وأ نيموي وأ ،اموي ةرم لك يف هارت نأ :كلذ لاثم ةقفتم اهل دواعملا مدلا ةدم نوكت نأ
 ةرم اهءاج ولف ،ةرم لك يف اهيتأي يذلا لاحلا نع فلتخي ال هنأ الإ ،كلذ وحن وأ اثالث

 مدعل ةضاحتسا لب ةباثإ هذه نوكت الف سكعلا وأ ةثالث ةرمو ،نيموي ةرمو ًاموي

 .()هريغل ةدعاق نوكي نأ حلصي الف هسفن يف طبضني ال امو ،اهسفن يف اهطابضنا

 ةباثاب سيل اهنإف نيموي ةرمو ًافصنو اموي ةرمو ًاموي ةرم اهيتأت تناك اذإ :اهنمو
 .")هقافتا مدعل

 تريح اهنأل كلذب تيمسو كاهتداع طبضنت ال يتلا ةأرملا يهو ةريحملا :اهنمو

 ريغ اهسفن يف اهتداع نأل اهريغل ةدعاق نوكت ال اهتداع هذهف اهرمأ ىف ءاهقفلا

 . '.ةطيضنم

 لك ةنيدم كانه ناك اذإ :كلذ لاثم ،لاح ىلع رقتسي مل يذلا فرعلا :اهنمو
 رهملا مهضعب رطشي نأ لثم ىرخألا ةعطاقملا فرع نع لقتسم فرع اهل ةراح وأ ةهج

 ءيشل ًاطباض نوكي ال عونلا اذهو برطضملا فرعلاب ىمسي اذهف ،هرطشي ال مسقو
 . رقتسملاو درطملا فرعلا طبضي امنإ ،ماكحألا نم

 © ةيمسرلا لطعلا مايأ يهو سرادملا يف ثدحت يتلا ةلاطبلا مايأ :كلذ لاثمو

 ملو سردم دقاعت اذإف ،اهيف لطعي ال سرادملا نم رخآلا ضعبلاو اهيف لطعي ضعبلاف

 يراجلا فرعلاب جتحي نأ سردملل سيلف ،اهيف لطعلا مايأ ةسردملا بر هيلع طرتشي

 دلبلا اذه يف قبطي الف برطضم فرع هنأل سرادملا ضعب يف اهيف لومعملا لطعلا يف
 ."اطرش طورشملاك افرع فورعملا» ةدعاق

 مايأ يف درطمو قستم فرع مهل سيلف ةيلهألا سرادملا يف اندالب يف يرجي اذهو

 . هيلإ مكتحي الف كلذل . ةيمسرلا لطعلا

 )١( يملاسلا مامإلل لامآلا جراعم ٢/ ٤٩ .
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 © ةقشملا سيلو رفسلا قلطم يه امنإ رفسلا يف راطفإلا ةلع نأ :اهعورف نمو

 الو ًافرعم نوكي ال هسفن يف طبضني ال امو ةبرطضم لب ةطبضنم ريغ ةقشملا نأل :اولاق
 . هريغل ًاطباض

 ()[تادابعلا ءادأل لهأب سيل كرشملا] ]٤٢[
 لسغ نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 ىفتكي فيكف تادابعلا ءادأل لهأب سيلف كرشملا نألف ًالوأ امأ» : هللا همحر لاق ‘تيملا

 . اهئادأ يف هب

 :ةدعاقلا ىنعم

 نم ةدابع ىدأ ولف ،فيلاكتلا لهأ نم سيل كرشملا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 . ةحيحص عقت الف تادابعلا

 : (ةعيرشلا عورفب رافكلا ةبطاخم) ةدعاقب ةدعاقلا هذه ةقالع

 رافكلا ةبطاخم ةدعاق يه اهنأ ىلوألا ةلهولل نظي ةدعاقلا هذه ىيف رظانلا نإ

 . ةعيرشلا عورفب

 : عازنلا لحم ريرحت

 ةدعاق يف عازنلا لحم ريرحت نم دب الف نيتدعاقلا نيتاه نيب قرفلا كردن ىتحو

 ٠. (ةعيرشلا عورمب رافكلا فيلكت)

 يبنلا نأل ًاعامجإ ناميإلاب نوبطاخم رافكلا نأ ملعلا لهأ نيب فالخ ال :لوقتف

 .مهيلإ ةي يبنلا لسرأ نم ةمدقم يف مه لب ناميإلا ىلإ مهوعديل ةفاك سانلل تيب ةي
 دودحلا مهيلع ماقت اذهلو ©تابوقعلا نم عورشملاب نوبطاخم مهنأ فالخ الو

 . ءاهقفلا دنع ةفورعملا طورشلاب اهبابسأ مايق دنع ةمذ لهأ اوناك اذإ

 )١( لامآلا جراعم ٦٨/٤ و٦١٩۔
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 مه لب اضيأ مهلوانتي ةيويندلا تالماعملا ميظنتب دراولا باطخلا نأ فالخ الو

 نأل ةرخآلا يف ةذخاؤملا ثيح نم مهلوانتي عئارشلاب باطخلا نأ فالخ الو

 راكنإ ةلزنمب مهنم رمك كلذو ًاداقتعا موزللا نوركني مهو ءادألا موزل داقتعالا بجوم

 .ديحوتلا

 مهل فعاضي هنأ ىنعم ىلع ةعيرشلا عورفب رافكلا فيلكت يف ًامئاق فالخلا ىقبيو
 مهنأ هانعم سيلو اهب نورومأم مهنأ ءاملعلا لوق ىنعم اذهو .ةمايقلا موي اهكرتب باذعلا

 . مهرفك لاح ايندلا يف اهئادأب نورومأم

 اهكرت ىلع نوبقاعيس مهنأ يأ اهب نوبطاخم مهنأ وه روهمجلا هيلإ بهذ يذلاف
 .ديحوتلا كرت ىلع ةدايز

 اذهف ئ ) )هلسلا م كن ل ولاق :: َرَقَس ق :ةكتمك اَمل» : ىلاعت هلوقب اوجتحاو

 اهت هل عم كيوغتَي ال يلو : ىلاعت هلوقبو .ةالصلا كرتب نوبقاعم مهنأ ىلع ليلد
 . '")ه ةمقل موي باصنا هل فعضي :ىلاعت هلوق ىلإ ههرَحاَ

 ىلع اولدتساو .ةعيرشلا عورفب نيفلكم اوسيل مهنأب لوقلا ىلإ ةيفنحلا بهذو

 وأ ،هرفك لاح يف امإ تبجول ًالثم رفاكلا ىلع ةالصلا تبجو ول :اولاق نأب مهبهذم

 انقافتال لطاب اضيأ ىناثلاو ،هرفك ةلاح رفاكلا نم ةالصلا عانتمال لطاب لوألاف ،هدعب
 . رفكلا مايأ يف ةتئافلا ةالصلا ءاضقب رمؤي ال ملسأ اذإ رفاكلا نأ ىلع

 ىلع ةدايز اهكرتب ةذخاؤملا ىنعم ىلع عورفلاب نوبطاخم رافكلا نأ حيحصلاو

 ىلع الو مهرفك لاح مهنم حصت اهنأ ىنعم ىلع سيلو ،ديحوتلا كرت ىلع مهباقع

 © ةيفنحلا هركني ال روهمجل | هب لوقي ام نأ حضتي عازنل لحم ريرحت لالخ نم

 )١( :ةيآلا "ةمايقلا ةروس ٤٣ .

 )٢( :ةيآلا ،ناقرفلا ةروس ٦٩ .
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 يف سيلو نيكفنم نيعضوم يف فالخلاف روهمجلا هب لوقي ال ةيفنحلا هركني ام نأو
 .دحاو عضوم

 .تادابعلل كرشملا رفاكلا ءادأ مكح يف يهف اهحرش ددصب نحن يتلا ةدعاقلا امأ

 ًالهأ اوسيل نيكرشملا نأ ةيضابإلاو ةيفنحلاو ةيعفاشلا نم نييلوصألا روهمج هيلع يذلاف
 يهو اهيف فلتخملا ةلأسملا ريغ يف وهف ،هيلع قفتم عضوم اذهو ،تادابعلا ءادأل

 نكل رفاكلا نم حصت ال يهف ةذخاؤملا ىنعم ىلع ةعيرشلا عورفب رافكلا ةبطاخم
 .ديحوتلا كرت ىلع ةدايز اهكرت ىلع ذخاؤيس

 :ةدعاقلا عورف

 ©جحلا الو موصلا الو ،ةاكزلا الو ةالصلا هنم حصت ال كرشملا نأ :اهعورف نم
 نم ةدابع حصت الف ةحص طرش اهيف مالسإلاو ،مالسإلا اهيف طرتشي تادابعلا هذه نأل
 . نيملسملا ريغ

 .ةدابع عون هيف نأل كرشم نم حصي ال ‘تيملا لسغ :اهنمو

 .ا )اهلهأ نم وه سيل ةرافك بقعي هنأل حيحص ريغ كرشملا راهظ نأ :اهنمو

 قح يف كلذ طرتشي امك ةحيبذلا ىلع ةيمستلا يمذلا يف طرتشي ال هنأ :اهنمو
 . ملسملا

 .اهلهأ نم وه سيل ةدابع هنأل كرشملا رذن حصي ال هنأ :اهنمو

 (')[طبضنت ال ةقشملا] ]٤٣[
 رفاسملا نع همالك ضرعم يف هللا همحر ىملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 ىلإ لصي نم مهنمف ةفلتخم سانلا لاوحأ :دمحم وبأ لاق» :لاق ،ءاملا دوجو ملع اذإ
 سيلو هنم ءاملا برق عم ةقشم هقحلت رخآو ،ةقشم هقحلت الو ءاملا لانيو ديعبلا ناكملا

 )١( حيضوتلا ىلع حيولتلا ٢/ ١١٤ ص ماحللا نبا دعاوقو ٥٦ ص لومأملا ةياغو ١١٧.

 (٢) لامآلا جراعم ١/, ٧٦١٦.
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 يفو ناسنإ لكل ناكملا نم ردق ام ىلع دمتعي نأ يغبني الو ربخ عضاوملل ديدحتلا يف

 . !نامز لك

 :ةدعاقلا ىنعم

 طقس ةلعلا تبرطضا اذإف ، طابضنالا ةلعلا طورش نم نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 ةلع نوكت نأل حلصت ال كلذلو ،ةطبضنم ريغ اهنإف ليبقلا اذه نم ةقشملاو ،اهب ليلعتلا

 ةنكمألاو ةنمزألا فالتخاب فلتخت اهنأل ،مميتلا يف ءاملا بلط يف وأ رصقلا يف

 . صاخشألاو

 ؛ةدعاقلا عورف

 حلصت الف ةطبضنم ريغ يهف . مميتلا يف ءاملا بلط ةقشم :ةدعاقلا هذه عورف نم

 ىلإ لصي ال نم مهنمو {}ةقشم هقحلت الو ديعبلا ءاملا ىلإ لصي نم مهنمف { ةفلتخم

 نوكت ةددحم ةفاسم ةلعلا لب مميتلل ةلع حلصت ال كلذل .ةحداف ةقشمب الإ بيرقلا ءاملا

 . ةقشملا ةنظم

 ،طبضنت ال اهنأل راطفإلل ةلع حلصت ال ناضمر يف رفسلا يف ةقشملا نأ :اهنمو
 . ةقشملل ةنظم هن اف رفسل ١ وهو 77 ببسب ةصخرل ١ تطينأف

 قح يف ةعمجلاو مايصلا كرت يف ةصخر حلصت ال ةقشملا نأ :اهعورف نمو
 نأ كلذ يف ببسلاو ،ةقاشلا فرحلا باحصأو ،نيلامحلاو ،نيزابخلاو ،نيدادحلا

 . طبضنت ال ةقشملا

 الو نانثا اهيف فلتخي ال ىتلا ةحدافلا ةقشملا يهو طبضنت ةقشملا تناك اذإ امأ

 صخرلل ًاطانم حلصت هذهف ،نيفلكملا عيمج اهيف يوتسي يتلا يهو ناشبك اهيف حطانتي

 يوتسي ةحداف ةقشم كلذ نإف ضيرملا قح يف ةدوربلا ديدشلا درابلا ءاملاب لاستغالاك

 ةباحصلا ضعب لأسف هسأر جشف رجح هباصأ ةباحصلا دحأ نأ تبث دقو عيمجلا اهيف

 لستغاف ةصخر كل دجن ال :اولاقف ةبانجلا نم لسغلا كرت يف ةصخر يل نودجت له
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 ءافش امنإف اوملعي مل اذإ اولأسي ملفأ هللا مهلتق هولتق» :لاق ةلي يبنلا ربخأ املف ،تامف
 . ()«لاؤسلا يعلا

 الو رطملا ريزغ وأ ةدوربلا ديدش فصاع موي يف تاعامجلا كرت :كلذ لثمو

 .«لاحرلاب ئلض لاعنلا تلتبا اذإ» :كلذ ىف ةدعاقلاو ،ةلحار

 نأ ةالصلا ديرملف عم نوعاط وأ صوصل ءاملا عضوم يف ناك اذإ :كلذ نمو

 .ملعأ هللاو ،راذعألل ًاطانم حلصت ةطبضنم كلذ ةقشم نأل ،مميتي

 (")[تيفلأ صوصنلا تفلاخ اذإ ةحلصملا] ]٤٤[

 ءافعإ نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 طرفملا ةيحللا لوطب ةقلخلا هيوشت نم ليعامسإ خيشلا هب لتعا ام امأو» :لاق ةيحللا

 . "")«ةيحللا ءافعإب انرمأ ةلي هنإف عراشلا هاغلأ رمأ كلذف نيباتغملا ةنسلأ قالطإو

 :اهل عراشلا رابتعا ثيح نم ةحلصملا ماستأ

 :ماسقأ ةثالث ىلإ اهل هرابتعا مدعو اهل عراشلا رابتعا ثيح نم ةحلصملا مسقنت
 اهتياعر ىلع هليلد ماقو عراشلا اهربتعا يتلا حلاصملا يهو : ةربتعملا ةحلصملا

 اهلصاح عجري اذه يف ةحلصملا اذإ هتحص يف لاكشإ ال ةجح حلاصملا نم عونلا اذهف

 حلاصملا : كلذ لاثم . مئاق هرابتعا ىلع ليلدلاو . يلازغلا لوقي امك سايقلا ىلإ

 ظفحو ،بسنلا ظفحو ،سفنلا ظفحو لقعلا ظفحو ،نيدلا ظفحك ىربكلا سمخلا
 . لاملا

 حورجملا يف باب ؤ،هجام نبا ننس )٣٣٦( ١٣٢/١\ مميتي حورجملا يف باب ثدوواد يبأ ننس )١(

 ننس .)٢٤٤( ٣١٦/٢© .بحاصل مميتلا زاوج باب ،ينطقرادلا ننس .)٥٧٦( 0١٨٩/١ .هبيصت

 ] )١٣١٤( ١٤٠/٤ مميتلا باب ،نابح نبا حيحص .)٧٢٧٧( ٤٠٥/٢،© .هبيصت حورجملا باي ،يمرادلا

 )٣١١٢١( ٧/ ١٣٨. دمحأ دنسم

 )٢( لامآلا جراعم ٩١١/١ .

 نبا نع ريبكلا يف يناربطلاو ٢٢٩/٢ هظفلب ةريره يبأ نع دمحأ هاور .'ىحللا اوفعاو براشلا اوصق» )٣(

 . ١١/ ١٥٦٢ .(٥٣٣١)مقر هظفلب سابع
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 لاثم .ةجحب سيل عونلا اذهو ءاهئاغلإب عرشلا دهش ام يهو :ةاغلملا ةحلصملا

 ةاغلم اهنأ الإ تنبلل ةحلصم ناك نإو اذه نإف ركذلا بيصن لثم ىثنألا ءاطعإ :كلذ

 .(١هزييَتنألا نح لني ركدلل» :ىلاعت هلوقل ةفلاخم ةحلصم اهنوكل

 صنب اهئاغلإ الو اهرابتعاب عراشلا دهشي مل يتلا يهو :ةلسرملا ةحلصملا

 ةحلصمو ،سوفنلا تالجس مظنت يتلا رئاودلا اهب دصقأو سوفنلا ةحلصمك صاخ

 كلذ وحنو رطانقلا ءانبو نوجسلاو تايفشتسملا ءانبو ، ةحاسملا ةحلصمو ،ءابرهكلا

 نيب فالخ هيف ثدح مسقلا اذهو .تاردقملاو تادبعتلا ةرئاد يف لخدي ال امم

 . ةجح هنأ ىلع رثكألاو نييلوصألا

 :ةدعاقلا عورف

 ةحلصملا هذه نإف ‘ثاريملا يف ركذلا بيصن لثم تنبلا ءاطعإ :اهعورف نم

 . ركذلا قباسلا ينآرقلا صنلل ةفلاخم اهنوكل ةاغلم

 نإف ©اهديب ةمصعلا نوكت نأ طرتشت نأب قالطلا قح ةجوزلا ءاطعإ :اهنمو

 نع ةيانك ("«قاسلاب ذخأ نمل قالطلا» :ةي يبنلا لوقل ةفلاخم ةحلصملا هذه
 .لجرلا

 صيصنتلا مدع نم حاكنلا يف فرشلاو هاجلا يوذ ضعب هلعفي ام : اهعورف نمو

 مهل هتبسانم ترهظ نإو اذه نإف © رهملا لحم لحي مههاج نوكل هرادقمو رهملا ىلع

 . («ديدح نم ًامتاخ ولو سمتلا» :وتيت يبنلا لوقل فلاخم هنإف

 هتجوز عماج يذلا لخادلا نمحرلا دبع مايأ يف ةمئألا ضعب ءاتفإ :اهعورف نمو

 ١١. :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس )١(

 ءاليالاو علخلاو قالطلا باب . ينطقرادلا ننس )٢٠٨١(، ١/ 0٦٧٢ دبعلا قالط باب ،هجام نبا ننس (٢)

 )٤٠٣٨(. ٩/ ٣٠٨.

 (٣) .(هلضف نم هللا مهنغي ءارقف اونوكي نإ) ىلاعت هلوقل رسعملا جيوزت باب . يراخبلا حيحص ٧/ ٦ _ ٥٧

 .زاوجو نآرقلا ميلعت هنوك زاوجو قادصلا باب ى ملسم حيحصو . . ١٤٣/٤و١٤٤.
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 مل اذامل :هل ليق املف "نيعباتتم نيرهش موصلاب ةمئألا ضعب هاتفأ دقف ناضمر راهن يف
 مهتاوهش ءاضق ليبس يف باقرلا قاتعإ كولملا لهستسي اذإ :لاق ؟كلام بهذمب هنت
 . ةبقرلا قتع وهو صنلا تفلاخ اهنأل هاوتف اوربتعي مل نكل

 ([لابقتسالا ىلع لدي يفنملا عراضملا] ]٤٥[
 هركذ ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةمهم ةيلوصأ ةدعاق هذه

 وه كتنر هتا ! : ىلاعت هلوق رهاظ نيعناملا ةجحوا :لاق نجلا ة هيؤر نم نيعناملا ة هجح

 هلوق نأل نجلا نوري ال سنإلا نأ ىلع لدي اذهف :اولاق ،(") هتور ال ثيح نم للقو
 رب ةو۔ .2 ك ء مم .

 .اصيصخت ريغ نم لابقتسالا تاقوأ لوانتي هه مه .ورذ ال ثيح نم

 . ىفنملا عراضملا ىف ءاملعلا بها ذم

 هتيحالص ىلع قاب هنإ :شفخألا لاقو ،هيوبيس بهذم وه ىملاسلا هركذ ام

 (ْنإ) وأ (ام) وأ (سيلا)ب يفنلا لصح وأ ءادتبالا مال هيلع تلخد نإف لابقتسالاو لاحلل

 .هنيعت ىلع رثكألاو ،نابهذم لاحلل هنيعت يفف هريغ وأ ًاعراضم

 :ةدعاقلا عورف

 ال :لاقو نذإلا نهارلا ةرو نوهرملا قتع يف نهترملا نذأ اذإ :اهعورف نمو

 . ناهجو هيف هقتعأ مث هقتعأ

 .اهل ًادر نوكي هنإف ةيصولا هذه لبقأ ال :لاق اذإ :اهنمو

 .'"اهل ادر نوكيف ةلاكولا هذه لبقأ ال :لاق اذإ :اهنمو

 ءارسإلا موي هبرل يبنلا ةيؤر يفن ىلع ةمألا ءاملع روهمج جاجتحا :اهنمو

 دقف جارعملا موي هبر ىأر ادمحم نأ معز نم :اهنع هللا يضر ةشئاع لوقل ًاقيدصت

 )١( لامآلا جراعم ١/,٨٤٦.

 )٢( :ةيآلا ثفارعألا ةروس ٢٧ .

 )٢( ص لوصألل عورفلا حيضوت يف لومأملا ةياغ ١٢٧ ريقفلا دبعلل .
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 نأ لق هيلإ رظنلا هللا نم بلط امل ىسوم نع ةياكح ىلاعت هلوقل ،هللا ىلع ةيرفلا مظعأ
 . صيصخت ريغ نم لابقتسالا تاقوأ لوانتي يفنم عراضم وهف 3 ) ))ه ندر

 :ىلاعت هلوقل تابرقلاو ربلا لامعأ عطق ىلع هللاب فلحلا حصي ال هنأ :اهنمو

 يفنم عراضم وهو ‘"هيكسملو ىرتل يلأ اثب نأ ةعسو كنم لقنا رلوأ تأي لوه
 . لابقتسالا نامزأ عيمج لوانتي (ال) ب

 هللا لوقل ىبرق يلوأ اوناك ولو رافكلاو نيكرشملا نم ةءاربلا بوجو :اهنمو

 زلو ةلشو ةمأ ةح نم توئآتن رخآلا رملاو هقلي توثمزي ات دت اله :ىلاعت
 ال اماع َبزَلأ اًممأَيا> :ىلاعت هلوقو ،)ههزتتوخي وأ مهاتآ زأ مهابا اناك

 .)ه زهنلع هأ بض امزق اولوت

 تاقوألا عيمج يف مهتالاوم ميرحت ديفيف يفنم عراضم هنأ :ةلالدلا هجو

 .لاوحألاو

 مهتيؤر نكمي ال نجلا نأ ةيضابإلا ءاهقف ضعبو يعفاشلا هيلإ بهذ ام :اهنمو
 ال ثيح نم هلقَو وه مكرَي شتإ » :ىلاعت هللا لوقل اهيلع هللا مهقلخ يتلا مهتلاح ىلع
 .(٨)رصح ريغ نم لابقتسالا تاقوأ لوانتيف (ال) ب يفنم عراضم وهو همهو

 ءوض ورلا ةيعبت ىلع همالك دنع هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاق هذه

 رمألل عبت ءوضولاب رمألا : موق لاق : )٧١( خفلا لاق» :هللا همحر لاق ،ةالصلاب رمألل

 )١( :ةيآلا ،فارعألا ةروس ١٤٣.
 )٦( :ةيآلا ،رونلا ةروس ٢٢.

 )٣( :ةيآلا رشحلا ةروس ٢٢.

 )٤( :ةيآلا ؤفصلا ةروس ١٣.

 )٥( لامآلا جراعم ٨٤٦/١.

 )٦( لامآلا جراعم ١/ ٣٠٥.

 )٧١( ريسفتلا يزارلا رخفلا ١١/٦و٥٣ .
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 .وه . م

 متمق اذإ ! : ىلاعت هلوقب كلذ ىلع اوجتحاو ٠ هسفنب القتسم ًافيلكت كلذ سيلو ةالصلاب

 رمألا ءازجلاو }ةالصلا ىلإ مايقلا اهيف طرش ةيطرش ةلمج 7 هئأولىسعاَق ةزَلَصلا لإ

 نأ يضتقي اذهف ز طرشلا مدع دنع مدع طرشلا فرحب ءيشلا ىلع قلعملاو ئ لسغلاب

 اهتاذب ةدوصقم يهو ةراهط ءوضولا نأ ركذ مث ."ةالصلاب رمألل مَبَت ءوضولاب رمألا

 ةنسلا امأو ،‘"يمُكرَهَطل يرث نكتول :ىلاعت هلوقف نآرقلا امأ. ةنسلاو نآرقلا ليلدب

 . ٣) ا راثآ نم ةمايقلا موي نولحححملا غلا متنأ ( : : نلك لاق دقف

 :ةدعاقلا ىنعم

 الف ببس وأ طرش ىلع ًايعرش امكح قلع اذإ ىلاعت هللا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو
 . هببس وأ هطرش ققحتب الإ مكحلا اذه ققحتي

 :ةدعاقلا عورف

 هل حبي مل لجلا ىلإ جرخ نأب همارحإ نم لحي مل اذإ مرحملا نأ :اهعورف نم

 مدعنا طرشلا مدعنا اذإف طرش لحلا نأل 6 لحلا ىلإ مرحلا نم جرخي ىتح ديصلا

 .(ثهگاواماك : كلح ادو : ىلاعت هلوقل مكحلا

 :ىلاعت هلوقل اهيلع قفني ال اهجوز نإف الماح نكت مل اذإ ةقلطملا نأ :اهنمو

 .(}>هةرهتح َنقَصَي ح نمع اوقنأت لنع يلوأ ك نارف

 اق :ىلاعت هلوقل ةراهطلا دعب الإ ضئاحلا ةأرملا نايتإ لحي ال هنأ :اهنمو
 . )هيشم ا كرم ثيح نم ترهوأق َدَرَهطَ

 . ٦ :ةيآلا ءةدئاملا ةروس )١(

 . ٦ :ةيآلا .ةدئاملا ةروس )٢(

 راثآ نم ةمايقلا موي ةمالا هذه اميس نم ركذ ام )٤٢٧( باب ةراهطلا باتك ‘بيرق ظفلب يذمرتلا هاور )٣(
 )٦٠٧(. دوجسلا

 )٤( :ةيآلا ةدئاملا ةروس ٢.

 )٥( :ةيآلا قالطلا ةروس ٦ .

 )٦( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٢٢.
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 نم جوزلا فاخ اذإف لدعلا طرشب تاجوزلا ددعت حابأ ةلي هللا نأ :اهنمو

 َتكثَو ىتم اسنلا َنَي مكل بالك اَمأوخكناأت» : ىلاعت لاق ،ةدحاولا ىلع راصتقالا بجو روجلا

 .')هم دمف ليمك لآ مف نرق رو

 ديمست ناشلا تأرق ادإ > : ىلاعت هلوقل نآرقلا ةءارق دنع ةذاعتسالا بوجو :اهنمو

 .""ه ربتلا نقلا نم هل
 . طرشلا عوقوب الإ عقي ال "طرش ىلع قلعملا قالطلا :اهنمو

 (")[ةجحب سيل بقللا موهفم] ]٤٧[
 سم نع ثدحتي وهو هللا همحر ىملاسلا مامإلا اهيلع صن ةيلوصأ ةدعاق هذه

 ديقف ،‘٨أضوتيلف ُهَرَكَد مكدحأ سم اذإ» :ةلي يبنلا نع يور امب هل جتحاو» :ركذلا

 دييقتلا لجأل ال ثيدحلا ىف ركذلا صيصخت نأب هيلع ضرتعيو . . .ركذلاب سملا ةي

 موهفم وهف اموهفم هل نأ انملس هل موهفم الف داتعملا بلغال ١ ىرجم ًايراج ناك امنإو

 . (ث)«.رييلوصألا بلاغ دنع دودرم هنأل جاجتحالا هب موقي ال بقل

 : بقللا موهفمب جاجتحالا يف نييلوصألا بهاذم

 .هانعم نايب نم انل دب ال بقللا موهفمب جاجتحالا نع مالكلا لبقو

 اذه ءافتنا ىلع بَقَل وأ مساب ديقم مكح ىلع لادلا ظفللا ةلالد وه بقللا موهفمف

 .هريغ ري مل هنأ هموهفم نإف ،اديز تيأر :لثم ،بقللا وأ مسالا كلذ ادع امع مكحلا

 هباحصأ ضعبو دمحأ هب لاقف ،هيف ءاملعلا فلتخا دقف هب جاجتحالا نع امأ

 يف نيمرحلا مامإ كلذ ركذ ،ةيعفاشلا نم قاقدلا ركب وبأ هراتخاو ،دووادو كلامو

 ٣. :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس )١(

 ٩٨. :ةيآلا ،لحنلا ةروس )٢(
 )( لامآلا جراعم ١/ ٤٥٧ .

 )٤( باب هظفلب ةراهطلا باتك يف سابع نبا نع عيبرلا هاور )١٧( مقر ءوضولا هنم بجي ام )١١٥(، ١/
 ٠ باب ةراهطلا باتك هظفلب نافص تنب ةرسب نع هجام نباو )٦٢٣( مقر )٤٧٩(.

 )٥( لامآلا جراعم ١/ ٤٥٣ .اهدعب امو
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 نم يسدقملا دمحم وبأو ليقع نباو يضاقلاو نييلوصألا بلاغ هافنو ،‘٨)ناهربلا

 . ةلبانحلا

 كلذ ىلإ يدؤي ناك امو رفكلا وأ بذكلا ىلإ يدؤي هب لوقلا نأب هافن نم جتحاو

 ،هريغ ري مل هنأ هنع مزلي اديز تيأر :لاق اذإ :كلذ لاثم ةجح نوكي نأ نكمي ال

 لوق رفكلا ىلإ يدؤي ام لاثمو ،ةريثك ءايشأ ىري هنأ ةرورض عقاولاو سحلا هبذكي اذهو

 اذهو ©لسرلا نم ةي دمحم ريغ نع ةلاسرلا يفن مزلي هنإف ،هللا لوسر دمحم :لئاقلا

 . رفك

 :ةدعاقلا عورف

 بقللا وأ مسالاب مكحلا دييقت نأل ،ءوضولا ضقني ال ركذلا سم نأ :اهعورف نم

 .""ركذلا سمب هؤوضو ضقتني ال ناسنإلا نأو ،ديق هنأ ىلع لدي ال

 6ورمعل اهب تيصوأ :لاق مث ،ديزل نيعلا هذهب تيصوأ :لاق ول :اهنمو

 لعجي الو امهنيب كرشي لب ىلوألا ةيصولا نع اعوجر نوكي ال كلذ نأ حيحصلاف
 . هريغ يفن ىلع الاد يناثلا مسالاب دييقتلا

 انالف تيأر نإ :لاق مث ،قلاط تناف ةنالف تيأر نإ :هتجوزل لاق اذإ :اهنمو

 ةنالف تأر نإ ةقلط قلطت لب لوألا قيلعتلا عفري ال يناثلا قالطلا قيلعتف قلاط تناف

 | .سانلا نم انالف تأر نإ ىرخأو

 عي ال ميقتسم دمحأ وأ دمحم لثم بالطلا نم نالف :ملعملا لاق ول :اهنمو
 نع مكحلا يفن ىلع لدي ال مسالاب مكحلا طبر نأل بالطلا نم هريغل احيرجت همالك

 . ملعأ هللاو روكذملا مسالا ريغ

 ةيعفاشلا ضعب يأر ىلع امأ ، ةجحب سيل بقللا موهفم نآ ىلع ةينبم عورفلا هذه

 ال ثيح ثرحلا بارت ريغب مميتلا ةلأسم هيلع نوعّرفيو هب نوجتحي مهنإف مهقفاو نمو

 .اهدعب امو ١/ ٤٥٣ ناهربلا رظنا )١(

 . ١/ ٤٥٩ لامآلا جراعم )٢(
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 اهبارتو ادجسم ضرألا يل تلعججو» :ةلي يبنلا لوقل ثرحلا بارتب الإ مميتلا نوزيجي

 ركنأ نم امأ هب مكحلا دّيق يبنلا نأل بارتلا ريغب مميتلا زوجي ال اذهلو ،٨هروهط
 نمو .هادع ام يفنل اديق سيلو بلاغلا جرخم جرخ بارتلا :لوقيف بقللا موهفم
 هيلعو ةجح هربتعاف سنجلا مسا نيبو ةجح هربتعي ملف ملعلا مسا نيب قرف نم ءاملعلا
 .يعفاشلا لوق لمحي

 ]٤٨] ال ارهاظ رمأ نوكي نأ بجحي ةماعلا فيلاكتلا طانم] خفياً[)٢(

 يف ةيمامإلا ىلع هدر ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 ريدتسملا مظعلا سيلو قاسلا فرط يف نيئتانلا نيمظعلا نع ةرابع نيبعكلا نأ تابثإ

 لصفملا يف عوضوملا ريدتسملا مظعلا نإ» :هللا همحر لاق ‘لصفملا يف عوضوملا

 نامولعم ناسوسحم هفرط يف ناثتانلا نامظعلاو ‘نوحّرشملا الإ هفرعي ال يفخ ءيش

 . "ايفخ ارمأ ال ارهاظ ارمأ نوكي نأ بجي ةماعلا فيلاكتلا طانمو دحأ لكل

 :ةدعاقلا ىنعم

 ارهاظ نوكي نأ بجي ةلعلا وهو فيلكتلاو مكحلا طانم نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 يف ًايفخ مكحلل فرعملا ناك اذإ مكحلل رعم ةلعلا نأل يفخلا فيرعت رذعتي هنآل
 .هريغل ًافرعم نوكي نأ نكمي الف هسفن

 :ةدعاقلا عورف

 فرط يف نارمهاظلا نائتانلا نامظعلا امهو نيبعكلا لسغ :ةدعاقلا هذه عورف نم

 مكحلل ًافرعم حلصي ال يفخ ءيش هنأل لصفملا لخاد ريدتسملا مظعلا سيلو قاسلا

 .لسغلا وهو يعرشلا

 نمل افالخ ةيبنجألا ةأرملل لجرلا سمل درجمب ءوضولا ضاقتنا :اهعورف نمو
 ال يفخ رمأ ةوهشلا نأل ،سمللا نم ةلصاحلا ةذللا يهو ةوهشلاب ءوضولا ضقن للع

 )٤٢٧( ١/ ١٦١٨. ،ًاروهطو ادجسم ضرألا يل تلعج : يبنلا لوق باب ،مميتلا باتك يراخبلا حيحص )١(
 .٥٣٣و ١/ ٣٣٤ لامآلا جراعم )٢(

 )٣( لامآلا جراعم ١/ ٣٣٤.
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 فصو ةوهشلاو ‘ مكحلل فرعم رهاظ فصو ةلعلا نأ ررقملا نمو © دحأ اهيلع علطي

 .افّرعم نوكي ال ٌيفخلاو فخ

 اهحير اودجيل موق ىلع تجرخ مث أرملا ترعت اذإ" :ةي لوسرلا لوق :اهنمو
 تجرخ مث ترطعت اذإ ةأرملا نأب لوقلا ىلإ ةذاشلا قرفلا ضعب تبهذف .')«ةيناز يهف

 يه مهرظن يف ماللا نأل ةينازب تسيلف اهتحئار سانلا دجيل ال اهسفنب حرفتل موق ىلع
 . ليلعتلا مال

 لّلَعي ال يعرشلا مكحلاو ،دحأ اهيلع علطي ال يفخ رمأ ةلعلا هذه نأ باوجلاو
 نأ الإ اهسفنب حرفتل تجرخ نإو يهف ةبقاعلا مال انه ماللا نأو ةيفخلا فاصوألاب

 . روظحملا يف تلخدف اهتحئار نودجي سانلا نأ كلذ ةبقاع

 نسلا ةعيرشلا تماقأ دقف دحأ هيلع علطي ال ًايفخ ارمأ ناك امل دشرلا نأ :اهنمو
 .هب مكحلا قلعي كلذل رهاظ فصو وهو دشرلا ةنظم هنأل غولبلا وهو

 تربتعا كلذل ‘يفخ فصو وهو لقعلا يف لالتخا وه نونجلا نأ :اهنمو

 ىلع رجت مل ثيحب يلعفلاو يلوقلا فرصتلا نسحي مل نإف ،هيلع ةلالدلا يف تافرصتلا

 ىلع ادامتعا فرصتلا ةحص نم عنمي ًايوامس ًاضراع ناك كلذل ،ةحجارلا لوقعلا طمن

 . يبطلا صيخشتلا ىلع تسيلو ةرهاظلا هتافرصت

 ()[لامتحالاب تبثي ال خسنلا] ]٤٩[
 اذإ لظلا سمشلا تخسن : مهلوق كلذ نمو لقنلاو ،ةلازإللا وه : ةغللا يف خسنلا

 . هتلقن اذإ باتكلا تخسن هنمو هتلازأ

 مكح ءاهتنا نايب :هنأب هللا همحر يواضيبلا يضاقلا هفرع دقف : حالطصالا يفو

 (٢)هنع خا رت ش قيرطب

 )١( هدحو ىنزلا باب نابح نبا حيحص )٤٤٢٤(. ٧٠/١٠!٢، دمحأ دنسم )٢٠٢٤٦٢(. ٤٢/٤٣.

 (٢) لامآلا جراعم ٤/,٦٠٢.

 )٢( جاهنملا ىلع يشخدبلا حرش ٢/ ٢٢٥ ةيملعلا بتكلا راد .
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 . حجرم ريغ نم نيرمأ نيب ددرتلا وه :لامتحالاو

 تابثإل قرط كانه لب كوكشلاو تالامتحالاب تبثي ال خسنلا نأ ماعلا ىنعملاو

 الإ روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» :ةي يبنلا لوقك حيرصلا صنلاو ،عامجإلاك خسنلا
 نيب قيفوتلاو عمجلا رذعت عم رخآلا نع نيمكحلا دحأ رخأت توبثو ')هاهوروزف

 . نيضراعتملا نيليلدلا

 :ةدعاقلا عورف

 ىلإ ضرفلا نم اهيف خسنلا ىوعد عمست الو ضرف اهنإف رطفلا ةاكز :اهعورف نم
 ةقدص خسن تبثي حيحصو حيرص ليلد ةمث سيلو ،لامتحالاب تبثي ال خسنلا نأل ةنسلا

 :خسنلا هاوعد يف ")بطقلا ىلع ادر يملاسلا لاق .بدنلا ىلإ بوجولا نم رطفلا
 . . .رهاظ الو حيرص ليلد هتوبث ىلع سيلو لامتحالاب تبثي ال خسنلا نأ باوجلاو

 جاجف يف ايدانم ثعب ةي يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح يف اميسال
 .. . ملسم لك ىلع ةبجاو رطفلا ةقدص نإ الأ» ةكم

 مكحو . اهنبل ةرثك ماهيإل بلحلا ةكورتملا ةقانلا يهو ةارصملا :اهعورف نمو

 . رمت نم ًاعاص اهعم در اهدر نإف اهدري وأ اهلبقي نأ يرتشمللو بيع اهنأ ةيرصتلا

 نأ يهو بيعلاب درلا ةدعاق فلاخ هنوكل ةارصملا ثيدح در ىلإ ةيفنحلا بهذو
 ،لاملا نم هتميق تدر ًايميق ناك نإو هلثم در بجو ًايلثم ناك نإ نومضملا فلاتلا

 .ًالام الو الثم سيل رمتلاو

 لوألا : نيهجوب كلذ نع روهمجلا باجأو ‘ خسنلا لامتحا ىلإ مهضعب بهذو

 . لامتحالاب تبثي ال خسنلا نأ :يناثلاو ،صنلا دروم يف داهتجا ال هنأ

 )١ ) لجو رع هبر يبنلا ناذثتسا باب ‘ ملسم حيحص ..)٢٣٠٨(. ٣/ ٦٥ .

 بهذملا لاوقأ لقن يف لضف هلو رئازجلا لهأ نم نيرخأتملا ةدمع وهو شيفطأ فسوي نب دمحم وه )٢(
 . يضابإلا بهذملا نايعأ نم وهو يكلاملا بهذملا ليواقأ ىتح

 نسح ثيدح اذه :ىسيع وبا لاق )٦٧٦(، ١٤٨/٣© رطفلا ةقدص يف ءاج ام باب ،يذمرتلا ننس )٣(

 بيرغ
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 /س < ۔2< ےم , مص < 22 ,كرم م, م ص ُِ - -

 > نأ ال ا ,همعن مععاط لع مح لإ .وأ ام ق دجا لف ل : ىل اعت هلوق : اهنمو

 مم .م < 4 م, < . ے ,م صس ۔ ے۔ < .ص ,ر ۔ ؟ ص مم

 . )١) 4 ه هلل ١ ريغل لهأ اقسذ ر جر هَتِإَق .زتخ محل ؤا اًحومَسَت ام د وأ ةيم

 بلاخملا تاوذ اهتلمج نمو اهاوس ام لح يضتقي ةيآلا هذه يف مرحملا رصحفق

 . عابسلا نم باينآلاو ريطلا نم

 وأ عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ةت يبنلا ىهن» :ثيدحب ةيآلا هذه تححسُت مث

 . (٢)«ريطلا نم بلخم

 ىلإ هب ىحوملا لوانتت ةيآلا نأل لامتحالاب تبثي ال خسنلا نأب روهمجلا باجأو

 . خسنلا ىوعد تلطب لامتحالا تبث اذإف ،كلذ دعب ام لوانتي الو ةياغلا كلت

 :ليق "")هاوثماء بلأ الإ . . .ةيئانلا مهعبت ُهُعيكَب ةارعشلاو : ىلاعت هلوق :اهعورف نمو

 .""ه ابيك هق اوركو بكيصل اثيم انماع يلأ الي» :ىلاعت هلوقب تكيث
 .خسنب سيلو صيصخت اذهو :يسيقلا بلاط يبأ نب يكم لاق

 هلوقب تخسن :ليق .ا"١هةضتؤب رع اتوب اولغَذَت الع :ىلاعت هلوق :اهنمو

 سيلو صيصخت اذهو ._هةنكنَم ََع انيب اولغَذَت نأ عاج رُكََع تل » :ىلاعت
. .( 

 )٩ م. .مم .. م, ے و ء۔ ےرر ِ . 1 َِ

 ٤ )هنيزلا ىف نمل َورْفْعَتَسا ط : ىلاعت هلوق يف هبنم نم بهو لوق :اهنمو

 )١( ةيآلا ،ماعنألا ةروس : ١٤٥

 .هجيرخت مدقت )٢(
 )٣ ( :تايآلا ءارعشلا ةروس ٢٢٤ _ ٢٢٧.

 )٤ ( :ةيآلا ءارعشلا ةروس ٢٢٧.
 يبطاشلل تاقفاوملاو ،اهدعب امو ٢٢١ ص تاحرف دمحأ قيقحت هخوسنمو نآرقلا خسانل حاضيالا رظنا )٥(

 ٣/ ١١٠.

 )٦( :ةيآلا ،رونلا ةروس ٢٧.

 )٧( :ةيآلا ،رونلا ةروس ٢٩.

 )٨( ص هخوسنمو نآرقلا خسانل حاضيالا ٣٧٢٣.
 )٩( :ةيآلا ،ىروشلا ةروس ٥.
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 نأ هانعم نكل خسنلا هلخدي ال ربخ اذهو .هركلا ىف نمي َدوْهنَتو» :ةيآ اهتخسن
 . رفاغ ةيآب ةنيبم ىروشلا ةيآ

 تبثي ال خسنلاو ،لامتحالا عم خسنلا اهيف يعدا يتلا ةريثك عئاقولا هذه لثمو
 .لامتحالاب

 ("[ىلوألا مادعناب الإ ىرخأ ىلإ ةبتر نم هيف لقتني ال بترملا بجاولا] [ ]٠
 اهعورف ركذ ثيح هللا همحر يملاسلا مامإلا لوصأ ىلع ةجرخم ةدعاق هذه

 نع زجعلاب الإ ةيناثلا ىلإ ىلوألا ةبترلا نم لقتني ال بترملا بجاولاب فلكملا نأ اهادؤم
 كلذ نأ ركذو تقولا لوخد دعب ءاملا بلط نمع هثيدح ضرعم يف كلذ ركذ .ىلوألا

 : ؟بّترملا بجاولا وه ام

 بجاوو ريخم بجاو ىلإ هب رومأملا دارفأ نيب رييختلا ثيح نم بجارلا مسقنيو

 .بترم

 يف يف ةدراولا نيميلا ةرافكك ةنيعم رومأ نم مهبم لعف بلط وه ريخملا بجاولاف
 :ةرتك نميألا متدع امي ,كنو نكلو مُكَمستَأ ف ومللَي ه من < :ىلاعتهلوق

 بلطلاف ._")ه4بقَر يرت وآ زمتونك وآ مكييمآ ومل ات م ةَرَتَع مامإ
 وأ ةوسكلا وأ ،ماعطإلا يه ةنيعم رومأ نم مهبم دحاوب :. ةبكلا هذه يف ردقملا

 نأ فلكملا ىلعو رييختلا ديفي يذلا (وأ) فطعلا فرح كلذ ىلع لد ،ةبقرلا ريرحت

 ىلع بيثأ اهلك لاصخلا راتخا نإف ،هتمذ أربتل ثالثلا هذه نم ةدحاو ةلصخ راتخي

 وأ مالي عيمجلا كرت نإف شةلفانلا باوث يقابلا ىلعو بجاولا باوث ةنيعم ريغ ةلصخ
 .ةدحاو ةلصخ ىلع بساحي

 )١( :ةيآلا ،رفاغ ةروس ٧.
 )٢( لامآلا جراعم ٨١٩/١.

 (٣) ةيآلا ©ةدئاملا ةروس : ٨٩.
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 نع زجع نميف موصلاك ةيناثلا ةبترملا يف هللا هلعج يذلا وهف بترملا بجاولا امأ

 وأ ةوسكلا وأ ماعطإلا يهو ريخملا بجاولا يف ثالث نم ةلصخ يه يتلا ىلوألا ةبترلا

 هلوقل موصلا وهو بترملا بجاولا ىلإ لقتنا لاصخلا هذه نع زجع نمف ،قاتعإلا

 اةي مُكينمأ رتك كيذ رئ ةت مايق ذم زك نمط :ةقباسلا ةيآلا مامت يف ىلاعت
 ٢ )هر 1

 نآرقلا يف ءيش لكو رييختلا ىلع وهف (وأ) نآرقلا يف ءيش لك :سابع نبا لاق

 . ىلوألا نع زجعلاب الإ ىرخأ ىلإ ةبتر نم لقتني ال يأ ،لوألاف لوألا وهف (مل نإف)

 :ةدعاقلا عورف

 مدعو ءاملا بلط دعب الإ هيلإ راصُي ال اعرش مميتلا :ةدعاقلا هذه عورف نم
 وأ رفاسملا بلطيف ،ا"هئابتط اًديمَص اومَتَيَتَق آم اوثجحت متاح :ىلاعت هلوقل هدوجو
 ناك نإو 6 هيلإ طبه داو كانه ناك نإو لامشلا نعو نيميلا نع ءاملا حجارلا ىلع ميقملا

 حصي ال كلذف ءاملا بلط لبق مميت اذإ امأ .مميت دجي مل نإف هيلإ دعص ًالهس ًالبج

 .هلبق يتلا ةبترلا دعب الإ هيلإ راصي ال يذلا بترملا بجاولا ليبق نم هنأل

 مث : ىلاعت هلوقل ةبقرلا دقف اذإ الإ مايصلا ىلإ لدعي ال راقملا نأ :اهعورف نمو
 ذيت زل نمف ٭ رع ومنت امي هو هي كولظَث ركي امي نآ لق ن ةبر يرحت اولاق امل تووم
 .""”)ه«اًمَي نأ لتق نم نتَياَتَتُم نرت مايص

 ىلإ لقتني الو ةبقر ريرحتو ةيدلا هيلعف أطخ ًاملسم لتق نم نأ :اهعورف نمو

 الإ هيلإ لقتني ال يذلا بترملا بجاولا ليبق نم مايصلا نأل ةبقرلا دقف دعب الإ مايصلا

 . ةبقرلا نم هلبق امع زجعلاب

 .يده هيلعف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمف ،جحلا يف عتمتلا ةرافك :اهعورف نمو
 ،هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو جحلا يف ةثالث مايأ ةرشع مايص هيلعف يدهلا دجي مل نمف

 ٨٩. :ةيآلا ةدئاملا ةروس )١(

 )٢( :ةيآلا .ةدئاملا ةروس ٦ .

 )٣( :ناتيآلا ةلداجملا ةروس ٣ و٤ .
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 بترم بجاو موصلا نآل يدهلا نع زجع اذإ الإ موصلا ىلإ يدهلا نم لقتني ال نكل
 . يدهلا نع زجعلا ىلع

 ()[ةينطابلا يناعملا نود ساوحلا كردم ىلع ينبم ةيبرعلا عضو] ]٥١[

 يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدئافلا ةيمظع ردقلا ةليلج ةدعاق هذه

 نأ ملسن ال سداسلا نع باوجلاو» : هللا همحر لاق ٠ نيكسملا ىنعم نع همالك ضرعم

 عضوو ،ساوحلا هكردت ال رمأ كلذ نأل هبلق نوكسل انيكسم يمس امنإ نيكسملا

 . ةينطابلا ىناعملا نود ساوحلا كردم ىلع ًابلاغ ينبم ةيبرعلا

 :ةدعاقلا ىنعم

 امنإ اهتايمسم ءازإب قئاقحلا ن وعضصي نبح عضولا لهأ نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 . سمخلا ساوحلا تايطعم بلاغلا يف نوعاري

 نأل ادج مهم بلاغلا يف كلذ ىلاعت هللا همحر فنصملا دييقتو بلاغلا يف اذه
 زوجتلا نوعاري امنإ ساوحلا تايطعم نوعاري ال عضولا نيح مهلاح رداون يف برعلا

 ليمجلا نومسي ةراتف ،ةيزاجملا تالامعتسالا اهتضتقا تاسبالمو تاقالع لالخ نم

 باب نم ةزافم ءارحصلا نومسيو كًاميلس عيسللا نومسيو ،ًاليمج حيبقلاو ؤًاحيبق
 . لؤافتلا

 وبأ لاق (٢)ه هتهج هيبور ني : ىلاعت لاق ريبعتلا يف مهتقيرط ىلع نآرقلا لزن دقو

 . ")همادق هزاجم :نآرقلا زاجم يف ىنثملا نب رمعم ةديبع

 ساوحلا تايضتقم ةاعارم بلاغلا امنإ مهعضو يف بلاغلا سيل كلذ نكل

 . سمخلا

 .مشلا ةساح هيف يعور عضو اذهو ء،ةحئارلا هنم مشي امل ناحيرلا نومسيف

 ٤/ ٧٠١ و٤ ٧٠. لامآلا جراعم )١()

 )٢() ةيآلا ‘ ميهاربا ةروس : ١٦ .

 )٣( ص ةديبع يبأل نآرقلا زاجم ٢٣٧ رصمب يجناخلا ةبتكم ©نيكزيس داؤف قيقحت .
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 درابلل كلذ لثم لقو .لامجلاو نسحلا تامالع هيف نيعلا تأر نمل ليمجلا نومسيو

 ساوحلا كردم ىلع تينب يتلا عاضوألا نم كلذ ريغو راحلاو

 :ةدعاقلا عورف

 وأ ينطابلا ريسفتلاو ليوأتلا ثحابم يف رهظت ام رثكأ رهظت ةدعاقلا هذه عورفو

 هتاحطشب روهشملا يفوصلا يبرع نب نيدلا يحم خيشلا تاليوأتك يفوصلا يراشإلا

 هللا رون يملاسلا اهيلإ راشأ يتلا عضولا ةدعاقب لخي اريسفت نآرقلا رسفي هنإف ،هتافارخو

 نم مهناينب ىتأو مهقئارط 7 ًالتقم ةينطابلا نم باصأ ةدعاقلا هذهب هنإف هحيرض

 . هللا باتك يف مهبيغشتو ،مهنايذهو مهلطاب فقس مهيلع رخف دعاوقلا

 دارملا :اولاق ")ههنَم ةمح َه ادفو :ىلاعت هلوق ريسفت ىف اولاق ةينطابلا نإف

 تلقف مالكلا اذه فرخم خيش يل لاق ،اهييحتف سوفنلا يف ىعست ةعيرشلا يه ةيحلاب

 سرخو عطقناف ""هةييث ُثاَتث مه الف » : ىلاعت هلوق رسفت اذامبف :هل

 ")هلق نيمل نككو» :ميهاربإ نع ةياكح ىلاعت هلوق ءالؤه ضعب ريفو
 . ىتوملا ءايحإ ىلع هللا ةردقب كش هدنع ناك يبلق همسا ًاقيدص ميهاربإل نإ :هلوقب

 نم لعف وه :لاق ( )ينينسلا مل 7 لأ ل ر : ىلاعت هللا لوق يف مهضعب لاقو

 . قيربلا وهو ناعمللا

 نع ناسللا فكب مايصلا رخآ رسفو .بسحو ءاعدلاب ةالصلا مهضعب رسفو

 . طباض اهل سيل ةيبلق ناعم ىلع ةيعرشلا قئاقحلا لمح اذكهو .ءوسلا

 ةغللا تهتناو عضولا لازل ةعيرشلا قئاقح ريسفت يف ةينطابلا قئارط تماقتسا ولو

 نمب ده اجملا ريسفتو .هبلق نكس نمب نيكسمل ا ريسفت دودرملا ريسفتل ا كلذ نمو

 ٢٠ : ةيآلا © هط ةروس )١(

 ١٠١٧. :ةيآلا فارعألا ةروس )٢(

 )٣( :ةيآلا "ةرقبلا ةروس ٢٦٠

 )٤( :ةيآلا پتوبكنعلا ةروس ٦٩.
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 ةراهطب ةاكزلا ريسفتو ،قيرطلا يف ذوبنملا لفطلاب ليبسلا نبا ريسفتو ‘بعتلا هدهجأ

 هذه دوصقم هل حضتا يقشمدلا () يبرع نبا باتك أرق نمو ٠ بلقلا ةراهطو سفنلا

 . ليبقلا اذه نم الإ تؤي مل نيدلا نأ ملعو ةدعاقلا

 . ةمالسلا هللا لأسن

 (")[ماعلا صصخت ال لاوحألا عئاقو] ]٥٢[
 ءانثأ اهنم عضاوم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةيلوصأ ةدعاق هذه

 ةلأسملا يف لاوقألا لصاحف» :هللا همحر لاق رضحلا يف حيحصلا مميت نع همالك

 6نيرفاسملاب ءالؤه دنع صاخ مميتلا نأل اقلطم زئاج ريغ هل مميتلا نأ اهدحأ :ةعبرأ

 ةيالا نأل نيرفاسملل مهدنع باطخ وه امنإ (ءام اودجت ملف) ىلاعت هلوق يف ريمضلاف

 مومع صصخت الف لاح ةعقاو رفسلا يف اهلوزن نأب باجيو .رم امك رفسلا يف تلزن

 . ""«اهلجأل ةدراولا لاوحألاب ماكحألا نم ريثك صيصخت مزل الإو باطخلا

 :ةدعاقلا ىنعم

 ةعقاو لوح نيعم صخشل نيعم تقو يف لصحت عئاقو يهو لاوحألا عئاقو نأ

 اهل حلصي ءيشب تنرتقا نوكت دق ةعقاولا هذه نأل مومعلل حلصت ال ةعقاولا هذه ،ةنيعم

 يظفللا ريبعتلا ليبق نم تسيل اهنأل ماعلا صيصختل حلصت ال اهنأ امك ،اهريغل حلصي ال
 ال ةيلمع ةلاح يه لب ،"ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا» ةدعاق اهيلع قبطنل

 .اهدروم ىدعتت

 ؛ ةدعاقلا عورف

 مالك يف رم امل رضحلا يف حيحصلا قح يف مميتلا زاوج : ةدعاقلا عورف نم

 .هيف هل سد ليق مكحلا صوصف باتك هلو دوجولا ةدحوو لولحلا ىعدا تاحطش هل يفوص يبرع نبا )١(

 . فورعملا هيقفلا يكلاملا يبرعلا نبا مامإلا هب دارملا سيلو

 )٢( لامآلا جراعم ٧٧٧١/١ و٨٥٧.

 )٣( لامآلا جراعم ٧٧٧١/١.
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 ةعقاو رفسلا نأ هباوج ناك رفاسملا يف تدرو ةيآلا نأب جتحا نإف .هللا همحر يملاسلا

 . ماعلا صيصختل حلصت ال لاح

 رقعج وبأ لاق : حاضيإلا يشحم لاق . نلع يبنلا مد مكح :اهعورف نمو

 ملو هيلع ةغيَي هعالطا عم هبرش ةباحصلا ضعب نأل رهاط ةلي يبنلا مد :يذمرتلا
 . ` /ههني ))..

 هلوق مومع صصخت ال لاح ةعقاو هنأب لالدتسالا اذه ىلع باجي نأ نكمي نكل
 هصخ ام الإ انماكحأك يَي هماكحأ نوكتف ")همدن هت ةَنيَملا كيلع تمرح : ىلاعت

 . مومعلل اصصخم حلصت ال لاحلا ةعقاوو © ليلدلا

 ناك نميف رثؤي عاضرلا نأ ماعلا مكحلاف ،ريبكلا عاضر ةلأسم :اهعورف نمو

 نأ دارأ نمل نبلماك يلوح َنُهَدَلوَأ نع ولول :ىلاعت هلوق صنب نيلماك نيلوح هرمع
 م ےم ےس ے م ح م

 ةعقاوو لاح ةعقاو اريبك ناكو“)هللا دبع نب ملاس عاضر ةلأسمو ." 'ههةَعاَسَلا ت

 . ماعلا صيصخت ىلع ىوقت ال لاحلا

 هلوق مومعل رجحلا هيلع برضي هلاومأل رذبملا وهو هيفسلا نأ :اهعورف نمو

 .روهمجلا بهذم اذهو ")هات رك هأ لعج ىلآ هكلومآ هةهتشآ ارون لوه : ىلاعت

 ةدودجلا نسب هددحو ربكلا دعب رجحلا هنع لوزي هيفسلا نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو

 ةلدألا نمو .ًاَدَج ناك نم ىلع رجحأ نأ يحتسأ :لاقو ،ةنس نورشعو سمخ يهو

 تعب اذإ» :ةلي يبنلا هل لاقف ،عويبلا يف عدخي ناك الجر نأ يور ام اهيلإ دنتسا يتلا

 (٦)«ةيالخ ال :لقف

 .هللا دبع نب رماع ثيدح نم مكاحلاو يسلايطلاو رازبلا يف ذ ءاج امك ريبزلا نب ه هللا دبع كلذ لعف )١(

 ١/ ٣٠. رجح نبال ريبحلا صيخلت
 (٢) ةيآلا ©ةدئاملا ةروس : ٣ .

 )٢( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٣٣.

 .ننسلا لهأ اهجرخأ ملاس ةصق )٤(

 )٥( :ةيآلا ءاسنلا ةروس ٥.

 ىف عدخي ام باب ، ملسم حيحص ...)٢٠١١(٢/ ٧٤٥ يف عادخلا نم هركي ام باب . يراخبلا حيحص (٦)

 )٢٩٣٩(، ١١/٥. عيبلا
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 ىوقت ال لاح ةعقاو هنأب هنع باجيو .هيلع رجحي مل ةي يبنلا نأ ةلالدلا هجو
 ٠. ماعلا صيصخت ىلع

 ]٥٣[ بجوي ال يذلا ىنعملا ىلع كرتشملا لمحي] المحذور٢}(
 نمو» :هللا همحر لاق ضيحلا باب يف يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 ًاروذحم بجوي امهدحأ ىلع هلمح ناكو نيينعم نيب ًاكرتشم ناك اذإ ظفللا نأ مولعملا

 ال يذلا ىنعملا ىلع ظفللا لمح نإف روذحملا كلذ بجوي ال رخآلا ىلع هلمحو

 .""هىلوأ روذحملا بجوي

 . تادرفملا حرش

 : هفيرعت الوأ

 امه ثيح نم ًالوأ اعضو رثكأ وأ نيتقيقحل عوضوملا ظفللا وه :كرتشملا
 .")كلذك

 . لمعتسملاو لمهملا لمشي فيرعتلا يف سنج :(ظفللا) هلوقف
 . زيدك لمهملا جرخأ :(عوضوملا) هلوقو

 هل عضو امو الوأ كلذل عضو ام لمشي :(رثكأ وأ نيتقيقحل عوضوملا) هلوقو
 . زاجملاك ايناث

 عضو اهضعب ناك اذإ رثكأ وأ نيتقيقح ىلع لد ام جرخأ :(ًالوأ ًاعضو) هلوقو

 نوكي الف ازاجم اهضعبو ذئدنع ةقيقح نوكي اهضعب نأل يناثلا عضولاب اهئازإب ظفللا
 . اكرتشم ظفللا

 تايهاملا لوانتي هنإف عوطاوتملا ظفللا نع هب زرتحا :(كلذك امه ثيح نم) هلوقو

 .(٤رح او ىنعم يف ةكرتشم اهنأ ثيح نم لب ،كلذك امه ثيح نم ال نكل ةفلتخملا

 )١( لامآلا جراعم ٦٢/ ١٤.

 )٢( عجرملا سفن ١٤/١.

 )٣( يزارلل لوصحملا ج١ ق٢٥٩/١.

 )٤( هيلع ةدايز عم ١/٩٥٣ق ١ج يزارلل لوصحملا .
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 :كرتشملا عوقو ايناث

 لاقو ،عوقولا بجاو هنإ :موق لاقف كرتشملا يف نييلوصألا نيب فالخ ثدح

 دوجوم كرتشملا نإ :يناكوشلا لاق .عوقولا زئاج :موق لاقو عوقولا عنتمم :نورخآ

 هلوقك نآرقلا يف هدوجو كلذ ىلع ليلدلاو ،ةرباكم الإ كلذ ركني الو ةغللا هذه يف

 ضيحلا ىلع قلطي ءرقلاو .'_هزر ةتكن ميش تي تلاو :ىلاعت
 .راهنلاو ليللا ىلع قلطي ةغل ميرصلاو ؤ 4 تبَتأَت» : ىلاعت هلوقكو ،رهطلاو

 . ربدأو لبقأ :")هسَمتَع اد لتلاو : ىلاعت هلوقكو

 اهقاقتشال ةيهانتم ظافلألا نأب هدوجوب لاق نم جتحا :كرتشملا ىلإ ةجاحلا ثلاث

 ©ةيهانتم ريغ يهو اهنم دادعألا نأل ةيهانتم ريغ يناعملاو ،ةيهانتملا فورحلا نم

 .كارتشالا مزل يهانتملا ريغ ىلع عزو اذإ يهانتملاو

 ملكتملا ضارغأل ةعبات ةعضاوملا نإ :لاقي نأ وه هيلإ ةجاحلا ىلع ةلدألا نمو

 كلذ فيرعت هضرغ نوكي دقو ©ليصفتلا ىلع ائيش هفيرعت يف ضرغ ناسنإلل نوكي دقو
 :ةؤ ةريره يبأ نع يور امك ةدسفملل ًاببس ليصفتلا نوكي ثيحب لامجإلا ىلع ءيشلا
 .")ليبسلا ينيدهي داه :هل لاق ةي يبنلا نع لجر هلأس امل ركب ابأ نأ

 : هيناعم عيمج ىلع كرتشملا لمح ًاعبار

 فلتخا كلذل ©ىنعم نم رثكأ ىلع هلمح نكمي كرتشملا نأ ىلإ ةدعاقلا ريشت

 .هيناعم عيمج ىلع كرتشملا لمح يف نويلوصألا

 عيمج ىلع لمحي كرتشملا نأ وه نييلوصألا ريهامجو يعفاشلا هيلإ بهذ يذلاف

 نييعت سيلف تايمسملا نمدحاو لك ىلإ هتبسن توتسا ظفللا نأب هبهذمل جتحاو .هيناعم

 .طايتحا عيمجلا ىلع لمحيف ،ضعبلا نم ىلوأب اهنم ضعبلا

 ٢٢٨. :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس )١(

 ٢٠. :ةيآلا "ملقلا ةروس )٢(

 )٣( :ةيآلا رثوكلا ةروس ١٧ .

 )٤( باب راصنألا بقانم باتك يف يراخبلا هاور )٤٥(.
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 م ص 4 2 رمح وم صم

 .")هيتلا لع وَلصي هنكيتلمو هللأ َنإ إ : ىلاعت لاق 0 نآرقلا يف هعوقو : : يناثلا

 اذهب هللا دارأو ،ءاعدلا سانلا نمو ثرافغتسا ةكئالملا نمو ةمحر هللا نم ةالصلاو

 .اهعيمج يناعملا ظفللا

 نأ مهتجحو ."هعنم ىلإ يرصبلا نيسحلا وبأو مشاه وبأو ةيفنحلا بهذو
 لمح اذإف ،عمجلا ليبس ىلع ال لدبلا ليبس ىلع ىنعم لكل مسالا تعضو امنإ برعلا
 .("”هب دصق ام سكعو هل عضو ام دض يف هل الامعتسا ناك عيمجلا ىلع

 :ةدعاقلا عورف

 ظفلو ،‘ث )هنيحلا ىف متلا أولرَتعأَت ىنأ وُه لف ضيحملا نع كلئولتنيَو» :ىلاعت هلوق

 ضيحلا نامز ىلع هلمح نكل ضيحلا ناكم نيبو ضيحلا نامز نيب كرتشم ضيحملا
 امأو ،ةبكرلا نودو ةرسلا قوف اميف ةجوزلاب عاتمتسالا ةحص مدع وهو روذحم هنم مزلي

 ةبكرلا نودو ةرسلا قوف اميف عاتمتسالا ةمرح هنم مزلي الف ضيحلا ناكم ىلع هلمح
 .(ث) ولوأ ناكف

 .> 222 و 24 مو م

 ءرقلاو ،‘١ههَورُف ةت َنهيشنأي سرب ثتلظلر :ىلاعت هلوق :اهعورف و
 ىلع ةدعلا ليوطت هنم مزل رهطلا ىلع هانلمح اذإف ، رهطلاو ضيحلا نيب

 هنع مزلي ال ام ىلع هلمح ناكف كلذ هنم مزلي مل ضيحلا ىلع هانلمح نإو ٦ ةلطلا

 . ىلوأ روذحم

 هل اذإف © تام مث يدعب نم يالومل رادلا هذه : : هضرم يف لاق : :اهعورف نمو

 ةملك نأل توملا لبق هدي يف ناك دبع وهو لفسأ نم ىلومو ‘ ديسلا وهو ىلعأ ىلوم

 )١( :ةيآلا بازحألا ةروس ٥٦.
 ص يناجنزلل لوصألا ىلع عورفلا جيرختو ١٧١٦١ ص يونسألل ديهمتلاو ٢/ ٣٥٢ يدمآلل ماكحالا رظنا )٢(

 . ٠٢"ص يناكوشلل لوحفلا داشراو ٢٣

 يناكوشلل لوحفلا داشراو ٣١٤ ص يناجنزلل لوصألا ىلع عورفلا جيرختو ١١٦١ ص يونسالل ديهمتلا (٣)

 ٢٠ ص

 )٤( :ةيآلا "ةرقبلا ةروس ٢٢٢.

 )٥( لامآلا جراعم ٦/ ١٤.
 )٦( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٢٨.

398 _ ٢٩٨ 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ةيعفاشلاو ةيفنحلا ءاهقف هركذ عرفلا اذهو ،دبعلا نيبو ديسلا نيب ىظفل كرتشم ىلوم

 هل راصف ًادبع ىرتشا مث ارح راصف هديس هقتعأف ًادبع ناك ىصوملا اذه نأ : هتروصو

 حصت ةيصولاو © هكلم يف يذلا هدبع وهو رخآ ىلومو ناك ام رابتعاب هديس وهو ىلوم

 ةمعن قتعلا نأل قتعلاب هيلع هتمعنو هيدايأ ىلع ركشلا ةباثمب ىهف ديسلل تناك نإف نينثالل

 كلع كيتأ هتتع تممتأو هبلع هق منأ ىذل لومت و :ىلاعت هلوقل قتعملا ىلع
 مح ےم ىرمع

 تناك نإو .قتعلاب هيلع تمعنأو مالسإلاب هيلع هللا معنأ :ريسفتلا يف ليق 0©)هكَوَر

 نع دترا دق ديسلا وأ دبعلاب اذإف انرظن نكل ،ةمحرلاو ةقفشلا ةباثمب يهف دبعلل ةيصولا
 . ملعأ هللاو 6هريغ نود ملسملا ىلع كرتشملا لمحنف ‘ مالسإلا

 ثلاثلا ثحبملا

 يدقعلا ديعقتلا يق

 (')[ةهبش ىلع نوكت ال ةءاربلا] ]١[
 رخؤم نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا مامإلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه

 يلب هنأ ريغ اهب نيديو ةاكزلاب رقي نمم ناك نإو» :هللا همحر لاق .اهبوجو دعب ةاكزلا
 لّوحُي نأ ىلإ هب غلبي ملو هلام نم ةاكزلا تذخأ ةأجافم وأ ناسللا كسمم تامف يناوتلاب
 ىلع نوكت ال ةءاربلا نأ ههجوو رثألا يف اذك لبق نم هل تناك يتلا هتيالو نع
 .("ةهش

 :ةدعاقلا ىنعم

 هنم عزنت الف انيقي هب تماقو ةيالولا يف لخد اذإ ملسملا نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو

 . ًانيقي الإ

 )١() ةيآلا بازحألا ةروس : ٣٧ .

 )٢( لامآلا جراعم ٢٩٦/٤.

 )٣( عجرملا سفن .
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 :ةدعاقلا عورف

 نمم ناكو ةضيرف يأ وأ ةالصلا وأ تام ىتح ةاكزلا رخأ نم نأ :اهعورف نم

 . نيقيب الإ لوزت الف نيقيب هتيالو تتبث نم نأل .هتيالو طقست الف اهب هللا نيدي

 نم تناكو اهعورف يف اميس ال ةديقعلا يف ةلكشملا لئاسملا :اهعورف نمو

 ال نأ يغبني لئاسملا هذه لثمف ،اهباحصأ رظن يف ةحيحص ةلدأ ىلع موقت يتلا لئاسملا

 لاثم .ليوأتلا عم عيدبت الو ريفكت الو لوأتم ةقيقحلا يف اهركنم نأل .ةيالولا بلست

 نم هبش اهل ةلأسم هذهف ؟قولخم وأ ميدق وه له ةلث برلا مالك يف مهفالخ :كلذ

 .دحاولا بهذملا باحصأ اهيف فلتخاو اهباحصأ اهب هللا رذعي ةلدألا

 نم ةلأسم هذهو . تايآلا ضعب ًال وأتم ربقلا باذع ركني نم : كلذ ةلثمأ نمو

 .دحاولا بهذملا باحصأ اهيف فلتخي دقو بيغلاب ناميإلا ةديقع عورف

 6رفك نم اهب رفكو عدب نم اهيف عدب دقف شةَي يبنلاب لسوتلا ةلأسم :كلذ نمو
 . ةديقعلا عورف يف ةيفالخلا لئاسملا نم ةقيقحلا يف يهو

 . ةلي يبنلا ربق ىلإ لاحرلا دش :اهنمو

 :ىلاعت هللا لوقب لدتسا اهافن نمف ،ةرخآلا يف ىلاعت هللا ةيؤر ةلأسم :اهنمو

 :ىلاعت هللا لوقب لدتسا اهتبثأ نمو ١. ) رصبلا ردي وهو صقلا هكردت ال

 قيرفلا ةلدأل لوأتم نيقيرفلا الك نأ ملعلا عم 0(" اهير لي ٭ رضت زيمو ةوجف

 . رخآلا

 مهضعب دابعلا رذعيلف ،هدابع اهب هللا رذعي دق ةلكشملا رومألا هذه نأ لاقي قحلاو

 دقلو .عطاوقلا راكنإب الإ نوكي ال ريفكتلا نأل نونظلا كلاسم يف نورفكي الو اضعب

 يف دحأ رفكي نأ ىفنو ةلكشملا رومألا هذه نم عاجشلا هفقوم مالسلا دبع نب زعلا نلعأ

 )١( :ةيآلا 5ماعنألا ةروس ١٠٢.

 )٦( :ناتيآلا ،ةمايقلا ةروس ٢٢ و٢٣ .
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 حلاصم يف ماكحألا دعاوق» ميقلا هباتك رخآ يف كلذ ركذ دقف ،رومألا هذه لثم

 . مانألا

 ٥بهذلا ءامب بتكي نأ نع الضف نويعلا ءامب بتكي يملاسلا هلاق ام نأ مهملا
 جايسب اهطوحيو اهسرادم ددعت ىلع ةيمالسإلا ةمألا عمجي هللا همحر هنم كلسملا اذهو

 .ةعساو ةمحر هللا همحرف ةكرابملا ةيمالسإلا ةوخألا نم

 ([عطاقلا ليلدلاب الإ نوكي ال ريفكتلا] ]٢[

 مكح نع همالك ضرعم يف هللا همحر يملاسلا ةمالعلا اهيلع صن ةدعاقلا هذه
 قوف قلحلا كرت نم رفكب اومكحي مل خايشألا نأ انملس» : هللا همحر لاق شةناعلا قلح
 حصي الف عطقلا ديفي الف دانسإلا يداحآ ربخلا نأل كلذب اومكحي مل مهنإف نيعبرألا

 .‘"«عطاقلا ليلدلاب الإ نوكي ال ريفكتلا نأل ش ريفكتلاب هعم مكحلا

 : ريفكتلا ةلأسم ىف ةمئألا لاوقأ

 مهضعب سانلا ريفكت تبجوأ دئاقعلا يف ةفلاخملا» : هللا همحر ديعلا قيقد نبا لاق
 أشنو هللا ىلإ هب نوبرقتيو هب نونيدي ًانيد اهودقتعا ةيبصع تبجوأو ،مهعيدبت وأ ضعبل
 . نيمدقتملا نم ةطسوتملا ةقبطلا يف اريثك دوجوم وهو عيدبتلاو ريفكتلاب نعطلا كلذ نع
 الإ ةلبقلا لهأ نم ادحأ رفكن ال ذإ ةياورلا يف بهاذملا ربتعت ال هنأ اندنع ررقت يذلاو
 .""هيلع همالسو هللا تاولص ةعيرشلا بحاص نع رتاوتم راكنإب

 لك نإف هتعدبب رفكم لك ري ال هنأ قيقحتلاو» )رظنلا ةهزن يف رجح نبا لاقو

 قالطإلا ىلع كلذ ذخأ ولف ،اهيفلاخم رفكتف غلابت دقو ةعدتبم اهيفلاخم نأ يعدت ةفئاط

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٨٩٨.

 ٢٧. /ةقرو حالطصالا نايب يف حارتقالا ()
 ١٠٠١. ةحفص )٤((
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 نم ًارتاوتم ارمأ ركنأ نم هتياور درت يذلا نأ دمتعملاف ‘فئاوطلا عيمج ريفكت مزلتسال

 ."هسكع دقتعا نم كلذكو ةرورضلاب نيدلا نم امولعم عرشلا

 داحآلاب تبث ام راكنإب حصي ال ملسملا ريفكت نأ حضتي صوصنلا هذه لالخ نمف

 . ليوأتلا لبقي ال ةعيرشلا بحاص نع رتاوتم راكنإب رفكي امنإو

 ؛ةدعاقلا عورف

 ةناعلا قلح نأل رفاكب سيل ةناعلا قلح ركنأ نم نأ :ةدعاقلا هذه عورف نم

 . توبثلا يعطق رتاوتم قيرطب تبثت مل ةرطفلا لاصخ ضعبو

 ليلدب تبث ءارسإلا نأل قساف جارعملا ركنمو رفاك ءارسإلا ركنم نأ : اهنمو

 دري مل ذإ دحاولا ربخ وهو ينظ قيرطب تبث دقف جارعملا امأ {ةلالدلاو توبثلا يعطق

 . حيملتلا قيرطب لب ةحارص نآرقلا يف

 دحأ رفكي الف دحاولا ربخب امهالك تبث سلجملا رايخ وأ طرشلا رايخ :اهنمو

 فلاخ هنأل .( )«اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا» :ثيدح سنأ نب كلام ركنأ دقو ،هراكنإب

 ريفكتلا نأ هعينص لطبيو ،هرّفك امبرو بئذ يبأ نبا هيلع عش دقو {ةنيدملا لهأ لمع
 كلذ لثم يف ءاملعلا ضعب ريفكتو ةعيرشلا بحاص نع رتاوتم راكنإب الإ نوكي ال

 حارص رفك كلذف ةيدمحملا ةمألا عامجإ هيلع دقعناو عطاقب تبث ام راكنإ امأ

 وأ صقان نآرقلا نأب داقتعالاو هللا ليبس يف داهجلاو جحلاو ةاكزلاو تاولصلا راكنإك

 . رفك هراكنإف تبث ام لكو لوألا رصعلا لهأ ريفكت وأ ليدبت هيلع أرط وأ فرحم

 يف قدصلا باب . ملسم حيحصو ء .)١٩٧٣(© ٢/ ٧٣٢ . .ةحامسلاو ةلوهسلا باب . يراخبلا حيحص )١)

 . )٣٩٣٧(. ٥/ ١٠ . نايبلاو عيبلا

402 _ ٤٠٢ 



 « / : ! 9 ٧٢٠. ٧٢ ٧ ٧ ٧ ٧ ٦٧٢ ٧٢ × ٧ ٧٢ ٧٢ ٢ ٢ ٢ ء ٢ ٢ .د ٢ ء ء . + « ©

 ؟ «

» < 

 ؛> «

«» 

 ؟ «

» 2 

» ٣ 

 ن «<'

 ح «

» < 

 .نح «

م
م « 

ع
د
 

٤ 

ه
م 

ح
د
 

٦٧ ٨ 

؛١
خف
مخ
 

٣ 

6 

ہ
 
ح
,
 
ا
ح
 
ه ‘ہو:

٧ 
 

٨
 

ف١
مه

 
.٢
ضن
مخ
 

٨
 ؛حهم ف 

٧ 

٨ . 

٨
 .دعم 

 `١غخم

٨ 

م ٨ 7 6؛خم ء
خ
.
 

٧ ٨ 

ه١
م
 

٧ .ن
 

٨ » 

 :حم
 : < > /     هخم

. < » < 

 7 . . . . . . . و
 3 ! د + .ه ه . اد 4 اه ه . . ه هخ :ه اخ :هك :هه اك :هح هه هغل ادهع هه ٨ . ح )

 ح ي برخم رعرهمرهرعررعمرهرهرعرعمرهرهرهررهي رمرم رهمررهم رهم ررهمررهم رطمم ى

 ديهمت

 فرشأ يهو ،برعلا اهب هللا بطاخ يتلا ةيعرشلا تاباطخلا ةغل يه ةيبرعلا ةغللا

 . ةنجلا لهأ ةغل ىلاعت هللا اهلعج دقو قالطإلا ىلع تاغللا

 6 تاغللا نم اهريغ يف ةدوجوم تسيل صئاصخب ةغللا هذه ىلاعت هللا صتخا دقو

 ©لوؤملا اهيفو رسفملا اهيفو ‘صنلا اهيفو لكشملا يفخلا اهيفو ،رهاظلا اهيفف

 اهيفو ©زاجملا اهيفو ةقيقحلا اهيفو ،رامضإلا اهيفو بانطإلا اهيفو ‘©فذحلا اهيفو

 © صوصخلاو مومعلا اهيفو ،ةيروتلا اهيفو ‘ضيرعتلا اهيفو شةيانكلا اهيفو حيرصلا

 هب دارملا ماعلا اهيفو صيصختلا لبقي ال يذلا ماعلا اهيفو ،دييقتلاو قالطإلا اهيفو

 رومأ هذهو ءريكنتلا اهيفو فيرعتلا اهيفو ،ريخأتلا اهيفو ميدقتلا اهيفو صوصخلا

 ًاسرمتم نوكي نأ دهتجملا قح يف بجو كلذل ،مهفلاب لختف يبرعلا مالكلا ضرتعت
 ئلآل جرختسي يناعملا ىلع ًاصاَّوغ شةيلالدلاو ةيريبعتلا اهبيلاسأ ًامهاف ةغللا هذه يف
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ال نمو ،قابسلاو قايسلا يف مالكلا هيجوت ىلع ارداق ظافلألا فادصأ نم يناعملا

 نييبرع اناك امل ةنسلاو باتكلا نإف ،ةنسلاو باتكلا يف رظني نأ هل سيلف كلذ عيطتسي

 ال هنأل امهيف رظني نأ هل سيلف عبطلا يمجعألا امأو يبرع الإ امهيف رظنيل نكي مل

 .ةتبلأ رظن كلذب هل حصي

 ©ةنسلا مولعو لوصألاو هقفلا يف مامإ وه امك ةغللا يف مامإ يملاسلا مامإلاو

 . ةيلوصألا دعاوقلاو ةيهقفلا ماكحألا طيحم يف ليلدلا ةمدخ يف اهفظويل ةغللا رمثتسي

 صوغيو قئاقحلا جرختسي وهو هيلإ ترظن اذإف ،داهتجالا ةلآ هيف تلمتكا دق

 يف ًامامإ هتيأر رئاح لك ةلدألاب دشريو رئاظنلاب هابشألا قحليو قئاقدلا طابنتسا يف

 . هقفلا

 ‘ مومعلاو صوصخلا ىف ارظان ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا ربسي وهو هيلإ ترظن اذإو

 ارداق ،حيولتلاو حيرصتلا يف ًاسرمتم ،ةراشإلاو ةرابعلاو ،موهفملاو قوطنملا امدختسم

 .هتمالع ترهظو هتمامإ تلمتكا دق لوصألا يف مامإ هنأ تملع ،حيجرتلاو قيفوتلا ىلع

 اههيجوت احضوم . اهميقسو اهحيحص نيب ًازيمم ةغللا هجوي وهو هيلإ ترظن نإو

 . اهبارحم يف مامإ هنأ تملع . اهبارعإو

 يتلا ةيوغللا تالالدتسالا نم ريثك ىلع فقي يملاسلا مامإلا باتكل ئرقتسملاو
 ©نيمهافلا ةمئألاو نيخسارلا ءاملعلا ةقيرط ىلع حيجرتلا ةيلمع يف ليلدلا اهب مدخي

 عونت دقو ،بابلا اذه يف هشهدي ام لضافلا انخيش نم زيزعلا ئراقلا ىري فوسو

 بولسأب كلذ لكو ،موصخلا ىلع دار نيبو ليلدلل هجوم نيب ةغللا مادختسا يف هبولسأ

 .اهيف هتمامإو ةغللا يف هتلاصأ نع فشكي حضاو نيب

 لوألا ثحبملا

 ةيقيبطتلا لئاسملا يق

 ليلدلل هجوم نيب ةغللا اهيف مدختسا يتلا ةيهقفلا لئاسملا سوؤر قوسأ فوسو
 . ةيتآلا لئاسملا لالخ نم موصخلا ىلع ارو
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 . نيلجرلا ضرف : ىلوألا ةلأسملا

 . نيلجرلا ضرف يف ءاملعلا فالتخا هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 بهذمو ،لسغلا نيلجرلا ضرف نأ ةيضابإلا ءاهقف مهنمو روهمجلا بهذمف
 . حسملا ةيمامإلا

 امهنيب عمجلاب ةيديزلا نم رصانلاو دوواد لاقو

 ةيآ يف ناتروهشملا ناتءارقلا فالتخالا ببس نأ هللا همحر يملاسلا ركذو
 أرق نم ةءارقو ،لوسغملا ىلع ًافطع بصنلاب 'مكلجرأو» ارق نم ةءارق ،ءوضولا

 لعج لسلا بجوأ نمف ،سأرلا وهو حوسمملا ىلع ًافطع ضفخلاب !مكيجرأو»
 لجرالا لعج حسملا بجوأ نمو ‘©بصنلا ةءارق يهو يديألا ىلع ةفوطعم لجرألا

 رظن حسملاو لسغلا نيب عمجلا بجوأ نمو ،رجلا ةءارق يهو سوؤرلا ىلع ةفوطعم
 نيلاحلا بجوف نيتءارقلا فالتخال امهنم دارملا هل نيبتي ملو امهدحأ ضورفملا نأ ىلإ

 راهتشا ىلإ رظن لسغلاو حسملا نيب ًاريخم هلعج نمو ،فيلكتلا ةدهع نم ًاجورخ

 ىدحإ در بجول نيزئاج نالعفلا نكي مل ولف ،امهنم ةدحاو درت مل ةمألا نآو نيتءارقلا

 .كلذ نم ءيش لصحي ملو ةيآلا نم دارملا نايب وأ نيتءارقلا

 اهرهاظ نإف ةيآلا رهاظب حسملا بوجو ىلع فلاخملا جتحا :هللا همحر لاق

 بصنلاب ةءارقلا كلذكو :اولاق .جرسلا بجوي كلذو سوؤرلا ىلع لجرألا فطع

 بصن لحم يف مكسوؤرف ه«مكسو٣ر ا وحسماو» هلوق نأ كلذو ًاضيأ حسملا بجوت

 افطع بصنلا لجرألا يف زاج سوؤرلا ىلع لجرألا تفطع اذإف ،ءابلاب ةرورجم اهنكلو
 هنأ رهظف ،ةاحنلا روهشم بهذم اذهو ،رهاظلا ىلع افطع رجلاو حسوؤرلا لحم ىلع

 نأ زوجيو ،اوحسماو» هلوق وه !مكلجرأو» هلوق يف بصنلا لماع نوكي نأ زوجي

 لامعإ ناك دحاو لومعم ىلع اعمتجا اذإ نيلماعلا نكل «اولسغاف» هلوق وه نوكي

 هلوق وه 'مكلجرأو» هلوق يف بصنلا لماع نوكي نأ بجوف ،ىلوأ برقألا

 لعج :انلق ... ًاضيأ حسملا بجوت ماللا بصنب مكلجرأو ةءارق نأ تبثف ااوحسماو»

 اهفطع رهاظلا نأل رهاظلا فالخ سوؤرلا لحم ىلع ةفوطعم بصنلا ةءارق يف لجرألا
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 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 لومعم ىلع اهجوت اذإ نيلماعلا يف ةدعاقلاو ،اهبارعإ قافتال هوجولا وأ يديألا ىلع
 ىلع ةلالد بارعإلا قافتاو .امهدحأل لمعلا نأ ليلد مقي مل اميف يه امنإ دحاو

 اندجو اذإف .نيلماعلا فالتخا ىلع ةرامأ بارعإلا فالتخاو لمعلا يف كارتشالا

 هيلع افطع نوكي نأ حلصي هلثم ًابوصنم بوصنملل انيأر نإف رورجمب انورقم ًابوصنم

 .()نكمأ نإ رورجملا لحم ىلع ًافوطعم هانلعج كلذ دجن مل نإو ،هيلإ هانددر

 كلذ يف مكحلا لعجو مصخلا بهذم ىلع درلل ةغللا يملاسلا لمعتسا دقف

 قافتال هوجولا وأ يديألا ىلع اهفطع لوقي امك رهاظلا نأل ثةغللا رهاظ ىلع لمحلا

 ناك دحاو لومعم ىلع اهجوت اذإ نيلماعلا يف مصخلا اهب لدتسا يتلا ةدعاقلاو .اهبارعإ

 قافتاو ،امهدحأل لمعلا نأ ليلد مقي مل اميف يه امنإ .. .خلا ىلوأ برقألا لامعإ

 فالتخا ىلع ةرامأ بارعإلا فالتخاو ،لمعلا ىف كارتشالا ىلع ةلالد بارعإلا

 .لاق ام خلإ نيلماعلا

 حسملا سأرلا قح نوكي «همكيسوُُرر اوخححمآول :ىلاعت هلوق نأ همالك ىدؤمو

 يديألا امأ رسكلا يه يتلا بارعإلا ةكرح ليلدب !مكسوؤرب" يف ءابلل الومعم هنوكل
 يه يتلا بارعإلا ةكرح ليلدب «اولسغاف» لعفل الومعم اهنوكل لسغلا اهقحف هوجولاو
 . !نيلماعلا فالتخا ىلع ليلد بارعإلا فالتخاو» : هللا همحر همالك ىنعم اذهو “حتفلا

 . نيبعكلا فيرعت :ةيناثلا ةلأسملا

 نيمظعلا نع ةرابع نيبعكلا نأ ءاهقفلا روهمج بهذم :هللا همحر يملاسلا لاق

 . قاسلا ىبناج نم نيئتانلا

 مظع نع ةرابع بعكلا نإ :حسملا بوجو ىلإ بهذ نم لكو ةيمامإلا تلاقو
 قاسلا لصقم نوكي ثيح قاسلا مظع تحت عوضوم ،منغلاو ث رقبلا بعك لثم ةريدتسم

 :لوقيو لوقلا اذه راتخي يعمصألا ناكو ،نسحلا نب دمحم لوق وهو كمدقلاو

 . هريسفت يف لافقلا هاور اذكه "نيمجنملا» نايمسي نائتانلا نافرطلا

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٣٣٢.

406 _ ٤٠٦ 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 هلوق ليق ةغللا لهأ دنع فورعملا ىلع نابعك لجر لكل : حاضيإلا يشحم لاق

 ولف ًادحاو اقفرم ديلل نأل نيقاسلا يلصفم يف نيئتانلا ىلإ ةراشإ ههْنيَبَعكلا ليإ :ىلاعت
 بعكلا ىلإ لوقي ناكف ‘دحاو بعك لجر لكل ناكل مدقلا رهظ يف عتانلا دارملا ناك

 هدارم نأ ىلع لد ةينثتلا ىلإ هنع لدع املف عمجلاب عمجلا لباقتل قفارملا ىلإ لوقي امك

 . اهيبعكل لجر لك اولسغا :ةيآلا ىنعم ريصيف ©قاسلا فارطأ ىف ناذللا نابعكلا

 .'_هقاسلا يلصفم يف نيئتانلا نيبعكلا لسغ ىلع عامجإلا انموق ضعب لقن دقو

 ةقيرط ىلع مصخل ١ به ذم درو هبهذم حيحصتل ةغللا هيجوت لمعتس ا انهو

 بأد وهو ةرظانملاو ثحبلا ملعب ىمسي ام وأ لدجلا ملع يف نيخسارلا نييلدجلا

 . ! داهتجالا يف نيلماكلا نيدهتجملا

 .ءانإلا يف امهلاخدإ لبق نيديلا مكح يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 .ءانإلا امهلاخدإ لبق نيديلا لسغ يف ءاملعلا فالتخا هللا همحر ىملاسلا ركذ

 بهذو .بدنلا ىلع رمألا اولمحو ،بودنم امهلسغ نأ روهمجلاو ةيضابإلا بهذمف
 : نع هلوق وهو ثيدحلا رهاظ نم اذخأ ةصاخ ليللا مون نم بجاو كلذ نأ ىلإ دمحأ

 .اليل توكسلا نع ةرابع وه امنإ تيبملا نأل «هدي تتاب نيأ يردي ال»

 ثيدحلا يف تاب نأ ةيبرعلا لهأ نم دحاو ريغ ركذ دق» :هللا همحر ىملاسلا لاق

 . (") ريللا مونب ديقتي الف راص ىنعمب

 . ةقباسلا لئاسملاك هبهذم حيحصتو همصخ ىلع درلل ةغللا لمعتسي عرفلا اذه يفو

 . ءوضولا يف ءاضعألا بيترت يف :ةعبارلا ةلأسملا

 ءاهقف نم عيبرلا بهذف ،ةلأسملا هذه يف سانلا فالتخا هللا همحر يملاسلا ركذ

 . طرش بيترتلا نأ ىلإ بويأو ديبع وبأو دمحأو ، يعفاشلاو ةيضابإلا

 . ًاطرش بيترتلا سيل : كلامو ةفينح وبأ لاقو

 )١) لامآلا جراعم ١/ ٣٧٣.

 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٣٨٠.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 لي شمف ادإ :ىلاعت هلوقب ءوضولا ةحصل طرش بيترتلا نإ لاق نم جتحا
 :هوجو نم اهب مهجاجتحاو ةيآل ١ : وجو اولعف ةوَلَصل ا

 بوجو يضتقي هگ :كوج ولعف ةزلَصل 1 لإ » ادإ هلوق نأ : لوأل ا

 يف بجو وضعلا اذه يف بيترتلا بجو اذإو ٠ بيقعتلل ءافلا نأل هجولا لسغب ءادتبالا

 . قرفلاب لئاق ال هنأل هريغ

 ىرجف لامعألا هذه ةلمج يف تلخد اذإ بيقعتلا ءاف نأب ضرتعاو» :يملاسلا لاق

 ءاف نأب بيجأو . لاعفألا هذه عومجم اومتأف ةالصلا ىلإ متمق اذإ : لاقي نأ ىرجم مالكلا

 ءافلا هذه نإ مث ،هجولا ركذب ةقصتلم ءافلا هذه نأل هجولا ىلع تلخد امنإ بيقعتلا

 لسغ يف ءافلا لوخد اذه ىلعو ،لامعألا رئاس ىلع تلخد هجولا ىلع اهلوخد ةطساوب

 الو ،هجولا لسغ ىلع اهلوخدل عبت لامعألا هذه عومجم ىلع اهلوخدو لصأ هجولا

 . لاعفألا هذه عومجم باجيإ نيبو هجولا لسغ ميدقت باجيإ نيب ةافانم

 لصألا يف اهومتيغلأ متنأو ئ عبتلاو لصألا يف ءافلا هذه ةلالد انربتعا نحنف

 . ىلوأ انلوق ناكف عبتلا يف اهومتربتعاو

 نإ :لوقي ضرتعملا نأل ضارتعالا اذهل عفاد ريغ باوجلا اذهو :تلق :لاق
 ءافلا نأو ثءافلا ال واولا وه ةيآلا يف ضعب ىلع اهضعب ءاضعألا فطع يف روكذملا

 ءاضعألا اولسغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ :ليق هنأك ةقيقح عومجملا ىلع تلخد امنإ

 لإ ارسق ةعمجلا موت نم وزَلَصلل ون ادإ اونَماَء َب 1 ائأي : ىلاعت هلوق يف امك ةثالثلا

 .()همننلااوزدو رقلا ركو
 ال ءاضعألا لسغ اهيف ىتلا ةلمجلا تفطع امنإ ءافلا نأ ضارتعالا لصاحو

 نع ليق امب كلذب نولئاقلا كسمتي نأ الإ هل باوج ال ضارتعالا اذهو .اهسفن ءاضعألا

 اهعضو سفن امأو ،ةنيرقب الإ بيترتلا يضتقت ال اهنأب در دقو ‘بيترتلل واولا نإ مهضعب
 .(")ممجلا قلطملف

 )١( :ةيآلا ةعمجلا ةروس ٩.

 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٣٨٤.

408 _ ٤٠٨ 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف : يناثلا بابلا

 . نيغفرلا سم : ةسماخلا ةلأسملا

 ةينثت نيغفرلا نإف» :هللا همحر لاق ،غفرلا ىنعم يف ةغللا لهأ لاوقأ يملاسلا ركذ

 لصأ :سراف نبا لاقو .جرفلا ىلع قلطي دقو ،جرفلا لوح ام وهو ءارلا مضب» غفر

 وه : تيكسلا نبا لاقو . غفر وهف غسرلا هف عمتجا عضوم لكو نباغملا رئاسو © ذخفلا

 ."ىنعملا اذه انه هب دارملاو ذخفلا لصأ

 .هريغ ىلع هحيجرتو يناعملا نم ىنعم ديدحت يف ةغللا ةمئأ لاوقأ لمعتسي انهو

 .هسم ضقتانلا جرفلا ةفص :ةسداسلا ةلأسملا

 © ربدلا سمب ءوضولا ضقن يف ءاملعلا فالتخا هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 ضقن ىلعملا نبا ري ملو ،ربدلاو ليلحإلا الإ هنم ءيش ءوضولا ضقني ال :حون وبأ لاقف

 ٨ هتيرس وأ هتجوز ربد ريغلا ربدب دصق هلعلو . هريغ ربد وأ هربد سم نم ىلع ءوضولا

 ،لوبلا جرخي ثيح نم الإ ركذلا سم ءوضولا ضقني ال :لوقي جرعألا نايح ناكو

 . الف بيضقلا امأو

 جرفلا سم نم»:لوقت تناك اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور ام حون يبأ ةجح

 هلوق مومع ربدلا سم نم ءوضولا ضقنب لاق نم ةجحو .أضوتيلف ىلعألاو لفسألا

 .("هؤوضو ضقتنا هفكب هئسمف هجرف ىلإ هديب ىضفأ لجر اميأ» :
 امو نالبقلاو .ءاسنلاو لاجرلا تاروع عيمج لمشي مسا جرفلا» :ليلخلا لاق

 :روث نب ديمح لاقو .جرف هلك امهيلاوح

 ٣) امنهج نج نرز نج ثيداحأ هجورف نيب حيرلا زيزه نأك

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٤٤٤ .

 )٢( ركذلا دنسم نم ءوضولا باب ‘هجام نبا ننس )٤٨٧( ١/  0١٦٢سم ىيف يور ام باب ينطقرادلا ننس

 ربدلاو لبقلا )٥٣٨(  0٩٦/٢ركذلا سم نم ءوضولا باب ،يئاسنلا ننس )٤٤٤( ٢١٦/١، نبا حيحص
 ءوضولا ضقاون باب نابح )١١١٤( ٣٩٨/٣\ دمحأ دسم )٢٢٣١٧١( ٤٧/ ٢٤٤ .بيرق ظفلب مهلك

 (٣) باتكلا يف :

 امنهجبانج نرز نج ثيداحأ هجورف نيب حيرلا زيزه نأك

409 _ ٤٩ 



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ةيبرعلا لهأو .روغلاي نجلا ريثك عضوم :منهجو .همئاوق نيب ام جورفلاب ينعي

 .()رسايقلاب صصخت ال ةغللاو ،مهتيبرع يف ةجح

 ثيدح هيجوتو لدتسملا ليلد ةيوقت يف ةغللا يملاسلا مدختسي ةلأسملا هذه يفو

 تناك نإو ادوجو قئاقحلا قبسأ ىمه ةيوغللا قئاقحلا نأل ةغللا ىضتقم ىلع ةي ىبنلا

 نكل ثةيوغللا ةقيقحلا فعضأ دق ةيفرعلاو ةيعرشلا قئاقحلا ءورط نأل الامعتسا اهفعضأ

 © ةجح ىقبت يفرعلا وأ يعرشلا لامعتسالا ىلإ اهعضو نع ةيوغللا قئاقحلا لقنت مل اذإ

 ."مهتيبرع يف ةجح ةيبرعلا لهأو» :هللا همحر يملاسلا لوق ىنعم اذهو

 . لسغلا لاح ندبلا ىلع ديلا رارمإ ىف :ةعباسلا ةلأسملا

 لاح ندبلا ىلع ديلا رارمإ يف سانلا فالتخا ىلاعت هللا همحر يملاسلا ركذ

 يف لوق وهو هب الإ لسغلا متي ال طرش ندبلا ىلع ديلا رارمإ :مهضعب لاقف لسغلا

 . كلدلاب هنع مهضعب ربعو يضابإلا بهذملا

 لوصو كلذ يف ئزجي لب لسغلا ةحص يف طرشب سيل ديلا رارمإ نإ :ليقو

 : ًاضيأو ٦ (٢)«كترشب هسسماف ءاملا تدجو اذإ») :ثيدحب اوجتحاو .ندبلا ىلإ ءاملا

 نمو دي رارمإ كلانه نوكي نأ ريغ نم ءاملا بص ىلع قلطي ةغللا يف لسغلا مسا نإف

 : رعاشلا لوق كلذ

 لزغلا اهدشنأو اروط ىنثدحت ةذلب نيمعان اعيمج انتبو

 لَستغمل ًاكارع ىفك تلمع امو اهرطقب انلستغاف ةباحس تءاجو

 بص نم عورشملا لسغلا سفن ةرشبلا ساسمإب دارملا نأ ثيدحلا نع باوجلاو

 رعاشلا لوق امأو .هنم دارملا نيبل كلذ الولو ، ةعورشملا ةيفيكلا ىلع ي رارمإو ءاملا

 جاتحا امل ًازوجتم نكي مل ول ذإ ًازوجت كلد الب ءاملا بص يف لسغلا مسا لمعتسا هنإف

 بص ةغللا يف لسغلا نأ ىلع ليلد تيبلاف ،"لستغُممل ًاكارع يفك تلمع امو» هلوق ىلإ

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٤٥٧ .
 ( ٢ ) بيرق ظفلب رم اع يتب نم لجر نع دمحأ هاور ٥ / ١٦.

410 _ ٤١٩٠ 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 تلمع امو هلوقب زرتحا مث نمف © ردابتملا وه ناك ثيح فكلا رارمإ عم ءاملا

 .(«خلا . . .يفك

 . مصخلا بهذم ىلع درلاو هبهذم حيحصتل ةغللا لمعتسا دمف

 . ضيحلا ىنعم يف : ةنماثلا ةلأسملا

 ىنعمب وه :ليقف &ضيحلا ىنعم يف ةغللا ةمئأ مالك هللا همحر يملاسلا ركذ

 نم ذوخأم :ليقو ،لاس اذإ يداولا ضاح :لاقي ناليسلا :ليقو ثراجفنالا

 اذهو ٌيواو ضوحلا نأب اب ةو 6هيف ءاملا عامتجال ضوحلا يمس هتمو مدلا عامتجا

 تدرأ نإ ةغللا ةمئأ ضعب لاقو :لاق ءايلاب واولا لدبت برعلا نأب : بيجأو 7

 تلق ةرضاحلا ةلاحلا تدرأ نإو . قلئطو رهئطو ضياح تلق ةرمتسملا ةلاحلا

 جرف نرم مدلا جورخ وهو ضيحلا هب داري مسا ضيحملاو . ةقلئطو ةرهئطو ةضئاح

 قتشم لب :ليقو ،هل قاقتشا ال هسفن يف لصأ وه :ليقو مد جورخ لك ال ةأرملا

 نأ كلذو يميم نامز مسا وأ يميم ناكم مسا وأ يميم ردصم امإ ضيحملا نأل
 : هجوأ ةثالث ىلع لعفم

 .ًاريسم راس لثم ًاضيحم تضاح :كلوقك لعفلا ىلع قلطيف

 . ريسملاك ضيحملا تقو ءاج : كلومقك تقولا ىلعو

 . هف تابي هنأل تيبم تيبلاك صضيحم جرفلاف © هيف نوكي يذلا عضوملا ىلعو

 ليكي لاك وحن ةثالثلا تاوذ نم لعفلا ناك اذإ هنأ تيكسلا نبا معزو :لاق

 3 مم لام : كلذ نم 6 حوتفم ردصملاو ر وسكم هنم مسالا ناف ههابشأو صضصيحي ضاحو

 وأ ًاعيمج امهحتف ولو ،ردصملا ىلإ حتفلابو مسالا ىلإ رسكلاب بهذي ةليمم اذهو

 باغملاو ©شيعملاو شاعملا :برعلا لوقت ،زاجل مسالاو ردصملا يف اعيمج امهرسك
 . )٢( .سملاو راسملاو ] بيغملاو

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٦١٣٨.

 (٢) لامآلا جراعم ٢/ ١٤ .

11 _ ٤١١ 



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ىف اتلأ الت :ىلاعت هلوق مهفل ادج مهم وهو ةغللا يف ثحب اذهف

 ٠. ؟يميم ناكم مسا وأ يميم نامز مسا وأ يميم ردصم ضيحملا لهف 6 ) )«ضيِحتلا

 بجو ضيحي ضاح نم اردصم ناك نإف ةريثك م اكحأ كلذ ةفرعم ىلع بترتتو

 . مدلا وهو هسفن ضيحلا يف ةأرملا بانتجا

 هيلعو ضيحلا نمز يف ضئاحلا ةأرملا بانتجا بجو ًايميم نامز مسا ناك نإو

 . رازإلا قوف اهترشابم هل سيلف

 جرفلا وهو ضيحلا ناكم يف ضئاحلا بانتجا بجو ًايميم ناكم مسا ناك نإو

 بجيف جرفلل مرح وه ةرتسلا نود امف هل ميرح وه ام مكح ميرحلل نأل هلوح امو
 . رازإلا قوف ضئاحلا ةرشابم ىف دراولا ثيدحلل ضيحلا ءانثأ هبانتجا

 تملع لهو ؟هللا همحر يملاسلا مامإلا هراثأ يذلا ثحبلا ةدئاف ام تملع لهف ٍ

 !؟نيخسارلا ةمئألاو نيدهتجملا ةمئألا ةقيرط هذه نأ اضيأ

 . هرثكأو ضيحلا لقأ نايب ىف : ةعساتلا ةلأسملا

 ةليلو موي هلقأ :ليقف ،هرثكأو ضيحلا لقأ يف ءاملعلا فالتخا يملاسلا ركذ
 6 ناموي هلقأ : ليقو . مايأ ةرشع هرثكأو مايأ ةثالث هلقأ : ليقو .اموي رشع ةسمخ هرثكأو

 كلام نع يورو .. ةعفد هلقأ : ليقو . ذاش وهو : رماع خيشلا لاق .ةعاس هلقأ ليقو

 ©مايأ ةرشع ىلإ مايأ ةعبرأو مايأ ةثالث ضيحلا :الاق امهنأ يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثعو

 نم صتخم مايألا ظفلو . (٢)«فتئارقأ مايأ ةالصلا يعد» : ٍهنللَع هلوقب ءالؤه لدتساو

 دحأ :لوقت الو ،مايأ ةرشع ىلإ مايأ ةعبرأو ،مايأ ةثالث :لوقت كنأل ةرشعلا ىلإ ةثالثلا

 .كلذ قوف ام ىلإ مايأ رشع

 ‘ كتايح مايأو ةمأ ينب مايأو فيرخلا مايأو فصلا مايأ : لوقت برعلا نأب درو

 . نينسلاو رهشألا ىلع انه تقلطأ دقف

 )١( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٢٢٢(.

 )٢( .هجيرخت مدقت

412 _ ٤١٢ 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ىلعو ةقيقح ةرشعلا ىلإ ةثالثلا ىلع مايألا قالطإ نأب بيجأو :هللا همحر لاق

 .")اهريغ ةدارإ ىلع ةنيرق درت مل ام ةقيقحلا قالطإلا يف لصألاو زاجم كلذ ريغ

 . مصخلا ليلد ىلع هحجريو هليلد مدخي امب ةغللا هجوي انهو

 . مدلا رت ملو تدلو نم مكح : ةرشاعلا ةلأسملا

 مل نإو اهيلع لسغلا بجوأ مهضعبف ‘كلذ يف ملعلا لهأ فالخ يملاسلا ركذ

 لعب ةجاو اهيلع ةالصلا :دمحم وبأ لاقو . هللا همحر ديعس ىبأ لوق وهو مدلا رت

 هلقن اهيلع لاستغالا بوجو يف فالخلاو :تلق :هللا همحر يملاسلا لاق .لاستغالا

 بوجوب نيلئاقلا لعلو 6 هتيشاحو عضولا عماج يف بطقلاو هدعاوق يف ليعامسإ خيشلا

 امك ةدالولا ىنعمب ةغللا لصأ يف هنإف ةغللا يف سافنلا ىنعم ىلإ اورظن اهيلع لسغلا

 ."عرشلا يف سافنلا ىنعم ىلإ رظن دقف كلذ اهمزلي مل نم امأو ،َرم
 .فالخلا ببس نايبو ةمئألا مالك هيجوت ىف ةغللا لمعتسا دقف

 .دجسملا بنجلا لوخد مكح ىف :ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 :لاوقأ ةثالث حاضيإلا بحاص رماع خيشلا نع هللا همحر يملاسلا لقن

 . اقلطم عنملا : اهدحأ

 . ًاقلطم ةحابإلا : ىناثلا لوقلاو

 نم قافتالا هبشي :ديعس وبأ لاقو .هيف ليبس رباعل الإ عنملا :ثلاثلا لوقلاو

 .ةرورضل الإ دجسملا بنجلا لخدي ال هنأ انباحصأ لوق يناعم

 ام اوملعت قح ىرنكش رشأو ةولحلا اونرَتَت » : ىلاعت هللا لوقب نوعناملا جتحا
 . )" ر د ٍے ح ليبس یرباع ز 1 اش و ر وشت

 )١( لامآلا جراعم ٢/ ٢٨ و٢٩ .

 )٢( لامآلا جراعم ١/,١١٩.
 (٣) ةيآل ا ءاسنلا ةروس : ٤٣ .

413 _ ١٣ 



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 وهو فاضملا فذح ىلع ةالصلا عضاوم اهب داري انه ةالصلا نأ :ةلالدلا هجو

 امنإو ةقيقحل ليبس ىلع ةالصلا سفن ىلع ن احصي ال دعبل او برقل او . روهشم ر اجم

 رَكذي دِسَمَو توَلَصَو ميو عيرص ئف » :ىلاعت هلوقك ‘دجسملا ىلع ناحصي
 فذح باب نم اذهو ،اهعضاوم تاولصلاب دارملا ذإ 5‘)ه بثك متا مسا ايف
 . ‘")هماقم هيلإ فاضملا ةماقإو فاضملا

 نأ (هقفلا لوصأ يف عمللا حرش) هباتك يف يزاريشلا قاحسإ وبأ ركذ دقو ٤ تلق

 يرهاظلا دوواد نب دمحم ركب يبأ عم ةلأسملا هذه يف رظانت دق جيرس نب سابعلا ابأ

 مصع سالآ لا عفد الور : ىلاعت هلوقب جيرس نبا جتحاف ٦ ًاقيدصو هل ًانيرق ناكو

 وبأ لاقف ،ههيايشك رمت مسآ اهف ركذي َِمَو تلصو ميو غيرَص تتف يتي

 ىلع اهنع تاولصلاب ربعو ،ةالصلا عضوم دارأ امنإو ةقيقح مدهت ال تاولصلا :سابعلا

 هنع دوواد نبأل نكي ملف هيلإ فاضملا هناكم ماقأو فاضملا فذحف ،زاجملا ليبس

 . ()سابعلا يبأ ريبعت دح ىلع باوج

 . مصخلا ةلدأ درو هليلد ةيوقت لجأل ةغللا ىلإ أجل دقف

 .هميعنو ربقلا باذع ىف :ةرشع ةيناثلا ةلأسملا

 دنع ةيداهتجالا ةيلوصألا دعاوقلا ىلع مالكلا دنع اهركذ قبس ةلأسملا هذه

 . ()؛لمجملا ىلع ضاق رسفملا» ةدعاق ىلع مالكلا ءانثأ يملاسلا

 نايبو مصخلا ليلد در يف ةغللاب لالدتسالا وه اهيلع مالكلا نم ضرفلاف انه امأ

 ربقلا باذع نوتبثي ةيضابإلا مهنمو ملعلا لهأ روهمج نأ ةلأسملا هذه صخلمو

 . هيفن ىلإ مهنم ضعبلا بهذو .هميعنو

 )١( :ةيآلا جحلا ةروس ٤٠.

 )٢( لامآلا جراعم ٢/ ١٤٤.

 )٣( جاهنملا حرش جاهبإلا ١/ ٢٩٧.

 )٤( لامآلا جراعم ٢٢٧/٤.

414 _ ٤١٤ 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ُاَنلأ » :ىلاعت هلوق اهنم يملاسلا مامإلا اهركذ ةريثك ةلدأب روهمجلا لدتسا
 ے رم هس س & ۔.و

 .)هيادلا دمأ زرف لاع اولخنأ ةمالا مشت مو اًيشَعَو اَيُدُع اهيلع كوشت

 ويو ىلاعت هلوقو ،ربقلا يف الإ ًايشعو اودغ مهباذع ىتأتي ال هنأ :ةلالدلا هجو

 .ةرخآلا يف وهو باذعلا نم رخآ عون اذه هالا موت

 (")يباَدَملا ءوس تورف لاي فاوح :ىلاعت هلوقل ريسفتلا اذه نأب رهاط وبأ باجأ

 ةعاسلا موقت موي :ىنعملاو ،ريخأتو ًاميدقت ةيآلا يف نأو ثةمايقلا موي كلذب ديري هنأو
 اودغ اهيلع نوضرعي رانلا باذعلا ءوس مهب قاحو باذعلا دشأ نوعرف لآ اولخدأ

 هلوق دح ىلع رارمتسالا هب دارملاو ،ةغللا زاجم نم هاّيِشَعَو ادغو :هلوق نأو .ًايشعو
 ريخأتلاو ميدقتلاو زاجملا نم دحاو لك نأو ("هايدَو ةرك اميف مهقزر ملو : ىلاعت

 .ةروهشملا ةغللا قرط نم وهو نآرقلا يف عقاو

 نع جورخو ةرورض ريغب فلكت اذه انلق» : هلوقب هللا همحر يملاسلا باجأو

 ريظن اهيف عقو يتلا تايآلا امأو .ضتقم ريغب لصألا نع لودعو ،ليلد ريغب رهاظلا

 اهيلع لمحي نأ حصي الو ،ليلدلا روهظو يضتقملا دوجول ةيآلا هذهل ةفلاخم اهنإف كلذ
 هب لودعو صصخم ريغب مومعلل صيصخت كلذ نأل ةلالدلا يف اهلثم نكي مل امم اهريغ

 اهيف رارمتسالاف هاشو ةركن اهف مفر ملو :ىلاعت هلوق امأو .ليلد ريغب هرهاظ نع

 ددجتلا يضتقي وهو ههئاَهتلَع كبوشربال :هلوق اهيف نإف اهلثم باذعلا ةيآ تسيلو رهاظ
 ةيآلا لزنأ دق ميكحلا رداقلا نإ مث .باوثلا ةيآ كلذك الو ،ىرخأ دعب ةرم ثودحلاو

 اهل فرص كلذ فالخ ىلع اهليوأتو ،اهنم دارملا ىنعملا اهرهاظب اهنم مهفي ةقيرط ىلع
 هركذ ام ةيآلا نم هللا دارأ ولف ،لوأتملا ظفل نم الإ مهفي مل ىنعم ىلإ موهفملا اذه نع

 . ىنعملا كلذ ىلع لدي لاح ىلع اهلزنأل

 نال ةيآ لك يف انكمم هتدجول ليوأتلا اذه لثمب نآرقلا لّوأتت تبهذ ول كنإ مث

 )١( :ةيآلا رفاغ ةروس ٤٦.

 (٢) ةيآلا { رفاغ ةروس : ٤٥ .

 )٣( :ةيآلا ،ميرم ةروس ٦٢.

415 _ ١١٥ 

 



 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 نوملسملاو هلوسرو هللا ىبأيو نآرقلا يناعم عيمج كلذب بلقنتف سيكعتلا هقيرط

 . ١×كلذ

 : ةميظع دئاوف زيزعلا صنلا اذه يف

 ىتح رهاظلا ىلع لمحت نآ هللا مالك يناعم مهف يف لصألا نأ :ىلوألا ةدئافلا

 . رهاظلا كلذ نع مالكلا فرصل ضتقم موقي

 مالك ليوأتل بابلا اذه حتف ولو ،جوجمم فلكتم ليوأتلا اذه نأ :ةيناثلا ةدئافلا

 .نونمؤملاو هلوسرو هللا هابأي وحن ىلع نآرقلا يناعم عيمج تبلقنال برلا

 ىلإ جاتحي زوجتلا نأل ،حصي ال زاجملا ىلع ًامئاد ءاكتالا نأ :ةثلاثلا ةدئافلا
 . ريبك طلغف ةنيرق الو ةقالع ريغب زوجتلا امأ ةنيرقو ةقالع

 الف ضتقم ريغ نم امأ © كلذل ىضتقملا مايق نم هل لب الف ريخأتلاو ميدقتلا امأو

 نم روهمجلا دنع ردابتملا ىنعملا ىلع هللا مالك لمح بجي هنأ : ةعبارلا ةدئافلا

 باتكلا يف ثبع اذه نإف لوأتملا دنع الإ ةموهفم ريغ ناعم ىلع هلمح امأ ،سانلا

 .زيزعلا

 ام نيب قرافلا راهظإ ىلع لمع يملاسلا مامإلا نأ اهمهأ يهو : ةسماخلا ةدئافلا

 :هلوقب سايقلا كلذ لطبأف لمحلا هل حصيل اعرف هلعج ام نيبو الصأ ضرتعملا هلعج
 روهظو يضتقملا دوجول ةيآلا هذهل ةفلاخم اهنإف كلذ ريظن اهيف عقو يتلا تايآلا امأو»

 كلذ نأل ةلالدلا يف اهلثم نكي مل امم اهريغ اهيلع لمحي نأ حصي الو ثليلدلا

 . ( ليل د ريغب هره اظ نع هب لودعو صصخم ريغب مومعلل صيصخت

 . !! هرد هللف ،دعاوقلا نم هناينب ىتأو فلاخملا سايق درف

 ٤/,٢٢٦. لامآلا جراعم )١(

416 _ ٤١٦ 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 .'ةاش» ظفل عمج يف :ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا

 ثالث» : :هلوقو :لاق(تاهوش ثالث» مظانلا لوق ىلع ًاقلعم هللا همحر لاق

 ةيبرعلا ممجت ر الو دالبلا لهأ نم ةماعلا حالطصا ىلع اهيف ىرج ةاش عمج ا!تاهوش

 تفذح ،ةهاش ةاشلا لصأ نإف لصألا ىلإ رظن يماعلا حالطصالا اذه نأكو كلذ ىلع

 . جاردإلا يف ءات بلقنت يتلا ةمالعلا يه يتلا ءاهلا ت تتبثأو ةيلصألا ءاهلا

 . ةهام لصألاو ،هايمو ءام :اولاق امك هايش عمجلا يف ليقو

 .ةواشإو ااهرسكب] هاوشو هايشو هاش :: هلصأ ©}ءاش هعمج : ةديس نبا لاقو

 فلألاب عمجي الو ئ عمجلل مسا ةريخألا ةثالثلاو ] ديسك هشو . بنعك ةسشو يوشو

 . هب ىمسم وأ ًاسنج عمجلا ناك ءاتلاو

 عقو مث ناكسإلاب لالعإلا عقو مث العف نوكي نأ زوجي دقو ةيفوتلا ىلعف هّيِش امأف
 . ةفخلل لدبلا

 نأل ةسناجملل لدبلا عقو مث ةيفوتلا ىلع ةيوش هلصأ نوكي نأ زوجيف :يوش امأو

 ءايلا نم دنأ دق ءاهلا نأ ىرت الأ ،ءايلا ءاهلا ةلكاشملو ةلع افرح امهو ايو اواو اهلبق

 اي واولا تلدبأ هويش هنأ نيبف :ةَيِش امأو .. (يذ) يف (هذ) مهلوق نم هيوبيس هاكح اميف

 . ءايلا اهترواجمو واولا راسكنال

 كلذ لعف امك ةيلصأل ١ ءاهلا درو اواو فلأل ١ بلقلف تاهوش امأو : هللا همحر لاق

 حالطصالا هجو اذهف ملاسلا عمجلل ءاتلاو فلألا ةدايزو ةهيوش ليقف ريغصتلا يف

 . ٨)ىماعلا

 رمألاب سيل اذهو ةيماعلا ةغللا ليصأت ىلع هللا همحر يملاسلا ةردق انه حضاولاو

 )١( مظانلا لاق :

 رشع سمخ يفو نيتاش رشعلا يف ركذوءاشف اسمخ ًالبإذنإ
 ذمتعافانهوةاشاهلدزف دزت سمخ نإو تاهوش ثالث

 )٢( لامآلا جراعم ٥٠٦/٤.

417 _ ٤١٧ 



 يملاسلا مامإل ا تاداهتجا

 ضرغ اذهو ةفرعملاو ملعلا ضحمل ةديس نبا نع اهلقن يتلا يناعملاو . لهسلا

 . نيكسملاو ريقفلا ىنعم ىف ءاملعلا فالتخا ىف :ةرشع ةعبارلا ةلأسملا

 انمهي ام ديرن نحنو . نيكسملاو ريقفلا ىنعم نايب يف ًالوق رشع ةتس يملاسلا ركذ

 ةصالخو ،اههيجوتو ةلدألا ةيوقتو يناعملا ديدحت يف ةغللا ىلإ ءوجللا وهو انثحب يف

 مسا قاقتشا نأب نيكسملا نم الاح أوسأ ريقفلا نإ لاق نم نأ يه ةلأسملا هذه يف لوقلا

 . هرهظ راقف نم ةرقف تعزن يذلا وهو روقفملا نم ريقفلا

 يأ :يلام نم ةرقف هل رقف نم اذوخأم ريقفلا نوكي نأ زاوجل عنملاب هنع بيجأو
 .)شفخألا نع لوقنم اذهو هينغت ال هنم ةعطق هل ريقفلا نوكيف ،هنم ةعطق

 :ًابقعم يملاسلا مامإلا لاق ،هبلق نكس نم نيكسملا نأب لاق نم لدتساو

 هكردت ال رمأ هنأل كلذو هبلق نكس نم نيكسملا نأب ملسن ال انأ كلذ نع باوجلاو
 . ")ةنطابلا يناعملا نود ساوحلا كردم ىلع ينبم ةغللا عضوو ‘ساوحلا

 ليلد ةرو لدتسملا ليلد ةيوقتل ةغللا مدختسي يملاسلا ىرن قايسلا اذه يفو

 .ةغللا لامعتسال هللا همحر يملاسلا مامإلا تعد يتلا ضارغألا رثكأ نم وهو ،مصخلا

 . ناضمر ضرف لبق ةمألا هذه مايص يف :ةرشع ةسماخلا ةلأسملا

 ناضمر لبق مايأ مايص بوجو يف ءاملعلا فالتخا هللا همحر يملاسلا ركذ

 . عوطتف هلبق موص نم عقو امو . ناضمر لبق موص ةمألا هذه ىلع بجي مل : ليقف

 نبا نع هاورو ءاطعو ةداتقو ذاعم لوق وهو موص ناضمر لبق مهيلع ناك لب : ليقو

 موصو رهش لك نم مايأ ةثالث ليقو ةثالث :ليقف ،مايألا ددع يف ءالؤه فلتخا مث سابع

 )١( لامآلا جراعم نم راصتخاب ٧٠١/٤۔

 )٢( يملاسلل لامآلا جراعم رظناو .ةيضابإلا ةيهقفلا دعاوقلا مجعم يف اهتحرش دقو ةمهم ةدعاق هذهو ٤/
 ٢٠١ رظناو راصتخاب ٤/ ٧٠٤

418 _ ٤١٨ 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 هلوق اهنم هوجوب ءالؤه جتحاو ،ناضمر موصب خوسنم هنأ ىلع اوقفتاو ،ءاروشاع

 ريغ مايألا لدي هنإف ""”4«داَمَسَمَر رهَ» :ىلاعت هلوق عم "هدودعم اًماَيأ» :ىلاعت
 : نيهجو نم كلذو رهشلا

 اموي نوثالث رهشلاو ةرشعلا نود اميف ةقيقح يهو ةلق ةغيص مايألا نأ :امهدحأ

 .كلذب نذؤي ةدودعملاب اهفصو نإ مث ،ًاموي نورشعو ةعست وأ

 نود اميف اهتقيقح نأو ،ةلق عمج تناك نإو مايألا نأب كلذ نع يملاسلا باجأو
 ةمئاق انه اه ةنيرقلاو ثةنيرقل ازاجم ةرثكلا يف اهلامعتسا نم عنمي ال كلذ نإف ةرشعلا

 ةطوبضم اهنأ دارملا لب اهتلق مزلتسي ال ةدودعم اهنوكو .ناضمر رهشب اهريسفت يهو

 باسحلاب

 بيك :الوأ لاق ىلاعت هنأل ميقتسم رهشلاب اهريسفتو ،دبعتلا نم اهطبض نإف

 نايا :ىلاعت هلوب هنيب مث امايو نيمويو مويل لمتحم اذهو")همماَِضا ٌمكيتَ
 «ناَهَرَكْلَا هيف لزنأ ذلأ َداَمَصَمَر ره : هلوقب هنيب مث ، لامتحالا ضعب لازف هتادعم

 كلذ نكمأ اذإو ناضمر رهش اهنيعب تادودعملا مايألا لعج نكمي بيترتلا اذه ىلعف

 .")هيلع ظفللا لدي ال ةدايز كلذ لك نأل هيف خسنلا تابثإو هريغ ىلع هلمحل هجو الف

 .ناضمر رهش ةيمست ىف :ةرشع ةسداسلا ةلأسملا

 نم قتشم هنإ :ليلخلا لاق ،هقاقتشا يف اوفلتخاو :هللا همحر ىملاسلا لاق

 رابغلا نم ضرألا هجو رهطي فيرخلا لبق يتأي رطم وهو ميملا نوكسب» ءاضمرلا

 ناضمر رهش كلذكف اهرهطيو ضرألا هجو رطملا كلذ لسغي امك هنأ هيف ىنعملاو

 . ةمألا هذه نادبأ لسغي

 مسالاو ‘سمشلا رح ةدش نم ةراجحلا رح وهو ضمرلا نم ذوخأم :ليقو

 ١٨٤. :ةيآلا "ةرقبلا ةروس )١(
 . ١٨٥ : ةيآلا ،ةرقبلا ةروس (٢)

 )٣( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ١٨٢٣.
 (٤) لامآلا جراعم ٥/ ١٢١.

419 _ ٤٩ 

 



 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 .عوجلا رح نم رهشلا اذه يف مهضامترال امإ مسالا اذهب رهشلا اذه ىمسف ،ءاضمرلا

 . مهيلع هتدشل مهجعزي يأ مهعبتي ناك هنأل ًاعبات هومس امك ،هتدش ةاساقم وأ

 تعقو يتلا ةنمزأآلاب اهومس ةميدقلا ةغللا نع روهشلا ءامسأ اولقن امل :ليقو

 . رحلا ضمر مايأ رهشلا اذه قفاوف ،اهيف

 يبنلا نع ثيدح هيفو ،اهقرحي يأ بونذلا ضمري هنأل مسالا اذهب يمس :ليقو
 . ١) )هللا دابع بونذ صضمري هنأل ناضمر ىمس امنإ» : .

 نيرجح نيب هتعفد اذإ :ًاضمر هضمرأ لصنلا تضمر :مهلوق نم ذوخأم :ليقو

 اهنم اوضقيل مهتحلسأ نوضمري اوناك مهنأل مسالا اذهب رهشلا اذه يمسف ،قريل

 . ("),هراطوأ

 نم رهظت ًايوغل ىنعم قاقتشا لك نم ذخأي هنأل تاقاقتشالا هذه دشحي يملاسلاف

 ظفلل يناعملا ريثكت نإف . يعرشلا يحالطصالا ىنعملا نيبو هنيب ىبرقلا ةلص هلالخ

 سفنلا نانئمطا ىلإ ىعدأو هتابجومب رمألا لاثتما ىلع مادقإلا ىلع ثعاب دحاولا

 نم فلكملا لقع اذإف هريغب لصحي ال ام سنألاب حارشنالا لصحي هنإف هب اهسانئتساو
 وأ ،اياطخلا نم هرهطيو هبونذ هب هللا لسغي نأ عمط ،لسغلاو ةراهطلا ىنعم ءاضمرلا

 رهشلا اذه ةكربب هبونذ هللا قرحي نأ عمط اهقرحو بونذلا ضمر ىنعم هنم لقع

 ببسب هبلق قري نأ عمط ،قريل نيرجح نيب هعفد اذإ لصنلا ضمر هنم لقع وأ ،كرابملا

 رعشيف مهمالآب رعشيو نيكاسملاو ءارقفلا ىلع هبلق قريف ريقفلا عوج ركذتي ثيح موصلا

 . مههاجت هبلق يف ةقرب

 . ىلاعت هللا همحر يملاسلا دنع ظفللا يناعم نع ثحبلا دئاوف هذه

 . موصلا ءادتبا هيف بجي يذلا تقولا يف :ةرشع ةعباسلا ةلأسملا

 ل تي َيح> :ىلاعت هلوقل قداصلا رجفلا عولط وه :هللا همحر يملاسلا لاق

 )١( مقر كلام نب سنأ نع بيرق ظفلب سودرفلا يف يمليدلا هاور )٢٣٣٩(، ٢/ ٦١٠ .

 )٢( لامآلا جراعم نم راصتخاب ٥/ ٣٥.

420 _ ٤٦٢٠ 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 قرشملاب رهظي يذلا رونلل مسا وهو هرا م روتكلا لتلا حم شيكلا ظحلا
 ‘ ارجف هرجفأ ءاملا ترجف : كلوق نم ردصم هلصأو . ليلل ا يضقني هب ؤ ارشتنم البطتسم

 . ردصملاب ةيمستلا نم وهف ئ رونلا كلذ هب يمسف

 . حبصلا رونب ليللا ةملظ قاقشنا وهف هيلعو قشلا هلصأ رجفلا : يرمزأل ١ لاقو

 ضعب موصلا بوجو يف ربتعملا نأل ضيعبتلل :ليق (رجفلا نم) هلوق يف (نم) و
 . (٢)هلوأ وهو رجفلا

 ةيلصألا ةيوغللا يناعملا راهظإ ىلع صرحي هللا همحر يملاسلا مامإلا ىرت تنأف

 .ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا اهيلع فقوتي هنآل ةيوناثلاو

 مئاصلل بحتسملا نأ ليللا ةملظ قاقشنا وه يذلا رجفلا ىنعم نم ظحلن ًالثمف
 ضيعبتلا ىنعم نم كلذ ظحلن امك حبصلا رون روهظو مالظلا ءالجنا ىلإ روحسلا ريخأت

 .هلوأ وهو رجفلا ضعب موصلا بوجو يف ربتعملا نإف هرجملا نمه :ىلاعت هلوق يف

 روحسلا ريخأت ةلي يبنلا نم اومهف دق ماركلا ةباحصلاو ،ليللا رخآ يف نوكي اذهو

 رونلا روهظب الإ كلذ نوكي الو ،لابجلا سوؤر ودبت ىتح نوبرشيو نولكأي اوناكو
 . ةملظلا باهذو

 ثلاثلا ثحبملا

 ريسفتلا نف همادختسا يق
 ةفرعمو ماكحألا طابنتساو ىلاعت هللا مالك مهف ىلع ردتقي هب ميظع نف :-ا نف

 قالطإلاو ؤ،صوصخلاو مومعلاو . يهاونلاو رماوألا ىلع لمتشت يتلا تايآلا تالالد

 نآرقلا اهيلع لزن يتلا فورحلاو . لوزنلا بابسأ ةفرعمو ئ خوسنملاو خسانلاو ] دييقتلاو

 يندملاو يكملا ةفرعمك نآرقلا اهيلع لزن يتلا لاوحألاو هوجولاب قلعتي هنوكلو ،ميركلا
 ةنيدملا يف لزن امو ،ةنيدملا لهأل همكحو ةكم يف لزن ام ةفرعمو ،عون لك صئاصخو

 )١( :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ١٨٧.

 )٢( لامآلا جراعم ٥/ ٤٠ .
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 روسلا يف ةيندملا تايآلاو ةيندملا روسلا يف ةيكملا تايآلا فرعمو .ةكم لهأل همكحو

 اراهن لزن امو ًاليل لزن امو ،ءاتشلا يف لزن امو فيصلا يف لزن ام ةفرعمو إةيكملا

 اهيلإ جاتحيو هللا باتكل رسفملا اهب سرمتي مولع هذهو كقرفم لزن امو ًاعيشم لزن امو

 ةفرعمو نآرقلا ريسفتب ةمات ةيارد ىلع نوكي نأب بلاطم رمألا ةياهن يف هنأل دهتجملا
 . كلذ ىلع ةدعاسملا دعاوقلا

 ماكحألا طابنتسا يف نيرسفملا لاوقأ ىلع هباتك يف لَّوع دق يملاسلا مامإلاو

 : ةيتآلا لئاسملا يف كلذ حضون فوسو .زيزعلا باتكلا دصاقم ةفرعمو ةيهقفلا

 . ههلابزلآ َتم ةبرلا ىلؤأ رباه :ىلاعت هلوق ريسفت يف :ىلوألا ةلأسملا

 ه«يابترلآ نم ةيزالآ يلزأ رتل يف نيرسفملا فالتخا ىلاعت هللا همحر يملاسلا ركذ

 لجرلا نوعبتي نيذلا هلبلا مه :ليقف © ههلالا نم ةيرلا لزأ رمه يف فلتخاو :لاق
 ىلإ لوقلا اذه بسنو ركد مهل رشتني الو ءاسنلاب مهل ةجاح الو ماعطلل هتيب ىلإ
 . ليلق لاجرلا نم هل ةبرإ ال يذلاو :يبلاعثلا لاق "نسحلا

 نوضغيو هتيب ىلإ لجرلا نوعبتي ءاحلصلا خويشلا اونوكي نأ لمتحي :ليقو

 . ءاسنلا رمأ مهبولق نع نومنيو نهنع مهراصبأ

 اهيلع راغي الو نهنوهتشي الو ءاسنلا مهيهتشت ال نيذلا نوقمحألا لاجرلا : ليقو

 .جوزلا مهنم

 . نهنايشغ نوعيطتسي الو نهنوهتشي ال نيذلا :ليقو

 . ءاسنلا ةوهش ريغ ىلع اوعبط ةنيدملا يف اوناك موق :ليقو

 .لوقلا اذه باحصأ دنع مهيلع ساقي مهلثم نأ رهاظلاو :بطقلا لاقو

 . نينعلا قمحألا عباتلا :سابع نبا لاقو

 ىهتشي ال نأ ىلإ مرهلا هب غلب يذلا مرهلا خيشلا :ليقو

 . يصخلاو بوبجملا :ليقو
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 هركذ عطق ام بوبجملاب دارملاو ‘ هريكاذم تعطق يذلا وهو حوسمملا : ليقو

 . ركذلا نود ةيصخلا هنم عطق ام يصخلاب دارملاو ،هريغ نود

 يف ةبرإ هل نوكي ال دق امهلكاش نمو نينعلاو يصخلا نأ مولعمو :رخفلا لاقو

 وه نوكي نأ نم عنمي كلذو عتمتلا نم هادع اميف ةيوق ةبرإ هل نوكيو عامجلا سفن
 عتمتلا هوجو رئاس ىف هل ةبرإ ال هنأ هنم مولعملا نم ىلع دارملا لمحي نأ بجيف 0 دارملا

 . ةنكسملاو رقفلل امإو ةفرعملا دقفل امإو ةوهشلا دقفل امإ

 .هل برأ ال يذلا هوتعمل ١ : ليقو

 . ةيآلا يف لخاد كلذ عيمج :ليقو

 . ثنخملا دارملا : ليقو

 اهدنعو اهيلع لخد ةلي يبنلا نأ ةملس مأ نع بنيز نع ةورع نب ماشه ىور

 كتللد فئاطلا ًادغ مكل هللا حتف نإ هللا دبع اي :لاقف ةملس مأ يخأ ىلع لبقأف ثنخم

 دقف "'«اذه مكيلع نلخدي ال» :ةي لاقف نامثب ربدتو عبرأب لبقت اهنإف ناليغ تنب ىلع
 لاوحأ ملعي هنأ ملع املف ،ةبرإلا يلوأ ريغ نم هنأ نظ نيح ثنخملا لوخد يبنلا حابأ
 ."»هبجحف ةبرالا يلوأ نم هنأ ملع نهفاصوأو ءاسنلا

 هلوق ىنعم نايب يف نيرسفملا لاوقأ ىلع علطا دق هللا همحر يملاسلاف اذكهو

 ىلع مهلوخد وهو يعرش مكح مهب قلعت دق هنأل هيلالا نم ةيرلا ىلأ ربَع» :ىلاعت
 هنإف هقفو ملع ةدايز نيرسفملا لاوقأ عمج يفو ئ مهترضحب نهتنيز ءاسنلا ءادبإو ءاسنلا

 نأو ءانثتسالا يف نيلخاد نيرسفملا ةنسلأ ىلع نيروكذملا عيمج نوكي نأ نم عنام ال

 . عيمجلا مظتني ههلالا َنِم ةيرلا ىلؤأ ريع هلوق

 )١) فئاطلا ةوزغ باب يراخبلا حيحص )٤٠٦٩( ٤/  0١٥٧٤.لوخد نم ىهني ام باب .)٤٩٣٧( ٥/
 نم ثنخملا عنم باب ،ملسم حيحصو ٥/ ٢٢٠٨. 375 . . نيهب 2 ۔ أ جارخإ باب ٠٠٦ 0٢

 .)٥٨٢٠( ١١/٧. .لوخدلا
 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٥٠٣.
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 يمل اسل ١ م ام ال ا تاد اهتج ١

 .همامنم رَهَت اَم الإ» :ىلاعت هلوق ىنعم ىف :ةيناثلا ةلأسملا

 وه اهنم رهظ ام الإ :دوعسم نبا لاقف نيرسفملا لاوقأ هللا همحر يملاسلا ركذ

 . ةعيرذلل ادس ضعبلا هراتخاو نيفكلاو هجولا ىتح هلك ةروعف اهندب امأو بوثلا

 . نافكلاو هجولاو بوثلا وه رهظ ام : يعازوالاو كاحضلاو ريبج نبا لاقو

 .ةرورضلا مكحب اهنم رهظ ام :ليقو

 يف ةمشولاو ئ نيديلا باضخو متاخلاو لحكلا وه رهظ ام : سابع نبا نعو

 .ةمشولا لمع لحي ال نكل ديلاو هجولا
 ىلإ رظنلا نأ نم باحصألا هيلع ام باوصلاو» :لاوقألا هذه بقع يملاسلا لاق

 نإ ءامسأ اي» :ركب ىبأ تنب ءامسأل لاق هنأ ةلي هنع يور امل زئاج نيفكلاو هجولا

 .()هيفكو ههجو ىلإ راشأو «اذه الإ اهنم ىري نأ لحي مل ضيحملا تفلب اذإ ةأرملا

 رهظي يذلاو نيعباتلاو ةباحصلا يرسفم نم ةفئاط لاوقأ ركذ هللا همحر يملاسلاف

 نإف ،دارملا ىنعملا ديدحت ىف اوفلتخا امل ًاعامس هولاق ولو 5اداهتجا كلذ اولاق مهنأ

 هيلإف ةلثم يبنلا نع يور امب حجر مث ةددعتم ًالاوقأ ال ًادحاو ًال وق كلذ يف لاق يبنلا

 . كلذ لثم يف ىهتنملا

 . ةنسلا نم صوصنلا هل دهشت يذلا وه يملاسلا هحجر امو

 كل تسيلو ىلوألا كل نإف ةرظنلا ةرظنلا عبتت ال» :يلعل ةلت يبنلا لوق :كلذ نم
 َ . (١!ةيناثلا

 زسسولحلا الإ متيبأ نإف تاقرطلا ىلع سولجلاو مكايإ» : ةم هلوق : كلذ نمو

 ةطامإو رصبلا ُضغ» :لاق ،؟هللا لوسر اي اهقح امو :اولاق ،ااهقح قيرطلا اوطعأف
 .اهنع رصبلا ضغب اورمأ امل ةفوشكم هوجو كانه نكت مل ولف .")مالسلا درو ىذألا

 )١( لامآلا جراعم نم راصتخاب ١/ ٥٠٥.

 )٢( مقر ريغصلا عماجلا حيحص يف هنسحو ةديرب نع مكاحلاو يذمرتلاو دوواد وبأو دمحأ هاور )٧٩٥٣(.
 نع يهنلا باب ،ملسم حيحص ٨٧٠/٢، (٢؟٣٣٣) سلاجملاو رودلا ةينفأ باب ،يراخبلا حيحص )٣(

 )٥٦٨٥( ٦/ ١٦١٥. تاقرطلا يف سولجلا
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 امل تابقتنم نك ولو .اهباقنب ءاسنلا نيب نم ةشئاع فرع يي يبنلا نأ :كلذ نمو

 . اهباقنب اهزيم

 ماكحأ نع ة ةيم يبنلا لأست تناك معنخ نم ةأرما نأ يئاسنلا هاور ام : كلذ نمو

 ةأرما تناكو تفتلي لضفلا ذخأف هتنت . هللا لوسر فيدر سابعلا نب لضفلا ناكو ئ جحلا

 رتسب اهرمأي ملو ةفيرشلا هديب اهنع لضفلا هجو لوحي ةلي يبنلا ناكف ثءانسح
 .هيلإ ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت زوجي الو ،نايب ماقم ماقملاو ،(اههجو

 ةروع هجولا ناك ولو ©للحتلا دعب تناك ةثداحلا هذه نأ نوققحملا تبثأ دقو

 نيدلا رصان دمجم خيشلا كلذب لاق نممو ،مارحإلا نم للحتلا دعب هرتس بجول

 اذاملو ،اضرف هنوك ىلع ديكأتلا اذاملو ‘باقنلا رمأ ىف ددشتلا اذه اذاملف ،ينابلألا

 وأ ،ةمركم وأ 5ابودنم نوكي نأ يفكي الأ .!؟ةلَي دمحم ةمأ نم مظعألا داوسلا ميئأت

 ةيصعملاو بنذلا ةأمح يف اهعاقيإو ةمألا ميثأت الإ هتيضرف ىلع زيكرتلا اذاملف ث ؟ًاطايتحا

 . !!؟اهنيد ىف ةصيقنلاب اهروعشو

 .هب رمؤت امو ةأرملا سابل يف :ةثلاثلا ةلأسملا

 , لا ا ي :ىلاعت هللا لوق كلذ يف لصألاو» :هللا همحر يملاسلا لاق
 .(" 3 ا الك َنْفَرَم ذ نأ نأ كذ ةهبج نم نونع نذي نموملا افو َكێاَبَو َكيكَزَ

 .نيرسفملا لاوقأ ركذ مث 5")ههةيوج لع َمهْمْي نرتلَوه :ىلاعت هلوقو
 .لفسأ ىلإ قوف نم رتسي يذلا :بابلجلا :سابع نبا نعف

 .هوحنو ءاسك نم رتسي ام لكو ةفحلملا ليقو . رامخلا هنأ : د وعسم نبا نعو

 .نهبايث قوط حتف دنع نهرودص نم ودبي ام وهو بيَج عمج :بويجلاو

 بيبالجلاب نههوجوو نهسوؤر نيطغي نأ نينمؤملا ءاسن هللا رمأ :سابع نبا لاق
 . رئارح نهنأ ملعيل ةدحاو ًانيع الإ

 )٨٨٥(. مقر جحلا باوبأ "حيحص نسح ثيدح :لاقو يئاسنلا هاور )١(

 (٢) ةيآلا بازحألا ةروس : ٥٩ .

 (٣) ةيآلا رونلا ةروس : ٣١.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ترهظ نإو فنآلا ىلع هيطغت مث هدشتو نيبجلا ىلع هيولت نأ كلذ :ةداتق لاقو

 . هجولا مظعمو ردصلا رتسي هنكل اهانيع

 اهتهبجو اهينيع ىدحإ يطغت : يدسلا لاقو . يناملسلا ًةَدُيبَع لوق هانعم يفو

 . نيعلا ىلع رخآلا قشلاو

 ءاضقل اليل مهؤاسن جرخت مالسإلا لوأ يف اوناك نايمهلا يفو" :هللا همحر لاق
 رامخ يف نزربتي ةيلهاجلا يف نهتداع ىلع ءاسنلا تناكو ناطيغلاو ليخنلا يف ةجاحلا

 نهيزب نفلاخي نأ نرمأف ،ةمأ اهانبسح نولوقي ةرحلل قاسفلا ضرعت امبرف ءامإلاك عردو

 . . . نبهيو نمشتحيل هوجولاو سوؤرلا رتسو فحالملاو ةيدرأل ١ سبلب ءامإلا يز نع

 ."هتوهش ريغ نم نهوجو ىلإ رظنلاب سأب الو باقن ءاسنلا ىلع سيل» :ليقو
 _ ۔ 2 ر><رسم.و

 ةمكحلا وأ ةلعلا نأ هيَننَدوُي الك َقَرَعُي نأ قدأ كلد » :ىلاعت هلوق لالخ نم رهظيو
 عفدو نهيلع ةعقوتملا وأ ةعقاولا ةيذألا عفد يه سابللاو ةمشحلاب نصحتلا ةدايز نم

 .ةايحلا هذه يف نهل ظفحلاو ةنايصلا نم ديزم ىلإ دوعت ةيويند ةحلصم نهنع ىذألا

 بوجولا نيب اوقرف نييلوصألا نإف ،داشرإلا ىلإ بوجولا نم رمألا فرصت ةنيرق هذهو
 ميضلا مُكتيتَع بيك :ىلاعت هلوقك ةيورخأ ةينيد بوجولا ةحلصم ناب داشرإلا نيبو
 ةيورخأ ىوقتلا ةحلصم نإ :اولاق .")هدوُمَتَت مكَنَمَل مكينَت نم كرزلآ لع بيك امك
 نيبو ةيآلا هذه رهاظ نيب عمجلاف يلاح لكبو .اولاق اذكه شةيويند هتحلصمف داشرإلا امأ
 . كلذ يضتقي هجولا فشك زاوج ديفت يتلا ةقباسلا ثيداحألا

 . ملعأ هللاو ةلدألا نيب اعمج بدنلا ديفي رمألا اذه لعلو

 .دعاوقلا ىنعم نايب يف :ةعبارلا ةلأسملا

 لمحلاو ضيحلا نع تربدأ يتلا يه دعاقلا ةأرملا :هللا همحر يملاسلا لاق

 . لمحت الو صضيحت الف اهربكل ل اجرل ١ ةوهش اهنع تعطقنا و

 . ١/ ٥١٢ لامآلا جراعم نم راصتخاب )١(

 ١٨٢٣. :ةيآلا "ةرقبلا ةروس )٢(
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 اهحبقي يتلا يه :انباحصأ ضعب لاقو .اهربكل رذقتست يتلا يه :ةعيبر لاقو

 اهتوهش تعطقنا دقو لاجرلا ديرت ال يتلا ةريبكلا يه : حبسمو ءالعلا نعو .نييزتلا

 . مهنم

 مدع ىلع رادملاف :بطقلا لاقو .دارت الو لاجرلا درت مل يتلا يه :ليقو

 نكل دلت الو ضيحت ال تناكو حاكنلا تكرت ولف ©ىهتشت الو يهتشت ال ءاهتشالا

 ."اهريغ نم لح ام الإ اهدسجو اهسأر رتس اهيلع بجول ىهتشت وأ يهتشت

 ةلأسملا نع باقنلا فشكيو ثحبلا يرثي ريسفتلا ةمئأ نع لقنلا نإف اذكهو

 ةيهقف ةورث كلذ يفو ©نيعباتلاو ةباحصلا نم نيرسفملا لاوقأب ةيهقفلا عورفلا ينغيو

 ءاهقفو نيعباتلاو ةباحصلا ءاملع بهاذم ةفرعمب دهتجملا هيقفلا اهبستكي ةميظع

 لاوقأ فرعي مل نم نإف ،طابنتسالاو داهتجالا ىلع دعاسم ميظع نف اذهو ،راصمألا

 داهتجاو ءارآ نم هب اولدأ امو مهدنع رظنلا كلاسمو فالتخالاو قافتالا نطاومو فلسلا

 . طايخلا مس يف لمجلا جلي ىتح ادهتجم ريصي ال

 ةيملعلا هتاموقمو داهتجالا ةلآ هيدل تلمتكا دق يملاسلا مامإلا نإف كلذلو

 نم اهيف ةخسار مدق اذ ،نونفلاو مولعلا ىتش يف ازربم هارت كلذل ،ةيسفنلا هتادادعتساو

 .ميظع سفن هقفو رهاظ عروو مج بدأ كلذ نيزي ؤ‘&فسعت وأ فلكت ريغ

 ىف هلأ اولتق :ىلاعت هلوق ىف ضيحملا ريسفت ىف :ةسماخلا ةلأسملا
 (٦٢) زا

 ضيحملاب دارملا نأ ءابدألا نم نيرسفملا رثكأ معزو» :هللا همحر يملاسلا لاق
 ناك ول هنأب يزارلا رخفلا هدرو ضيحلا هنميِحَملا ىف ةلا اولع : ىلاعت هلوق يف
 هانعم هئرضيِحَملا ىف متلا أولرََعأَتو : ىلاعت هلوق ناكل ضيحلا انه اه ضيحملاب دارملا
 ةرسلا قوف اميف اهب عاتمتسالا نم ًاعنام هرهاظ نوكيف ضيحلا نامز يف ءاسنلا اولزتعاف

 )١( لامآلا جراعم نم راصتخاب ١/ ٥١٦٢.

 )٢( :ةيآلا ةرقبلا ةروس ٢٢٢.

427 _ ٤٢٧ 



 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 ىلإ صيصختلا وأ خسنلا قرطتب لوقلا مزل تباث ريغ عنملا اذه ناك املف ،ةبكرلا نودو

 . ةيآلا

 ناك ضيحلا عضوم ىلع ضيحملا انلمح اذإ امأ .لصألا فالخ كلذ نأ مولعمو

 ضيحلا عضوم اولزتعاف ىنعملا نوكيو ،ضيحلا عضوم يف ءاسنلا اولزتعاف :ةيآلا ىنعم

 نأ مولعملا نمو ،صيصخت الو خسن ةيآلا ىلإ قرطتي ال ريدقتلا اذه ىلعو ،ءاسنلا نم

 ىلعو ًاروذحم بجوي ال امهدحأ ىلع هلمح ناكو نيينعم نيب اكرتشم ناك اذإ مالكلا

 . («ىلوأ ًاروذحم بجوي ال يذلا ىنعملا ىلع هلمح ناك ًاروذحم بجوي رخآلا

 مامإلا اهيلع لَّوع يتلا يهو ةيهقف ةدئاف هللا همحر يزارلا رخفلا ريرقت يف نإ

 عاتمتسالا لح كلذ ىلع بترت ناكم مسا ضيحملا انربتعا اذإ اننأ يهو يملاسلا

 ضئاحلاب عاتمتسالا لح امل اردصم هانربتعا اذإ امأ ،ةبكرلا نودو ةرسلا قوف ةجوزلاب

 رثكأ عضوملا يف ظفللا اذه لامعتسا نأل ىلوأ اذهو شةبكرلا نودو ةرسلا قوف اميف

 . ردصملا يف هنم رهشأو

 عبارلا ثحبملا

 ةيعرشلاو ةيوغللا قورفلا نف همادختسا يق

 قيرط عمجلا نأل قيرفتلاو عمجلا نف تاداهتجالا يف ةدعاسملا نونفلا نمو

 نم وهف قيرفتلا امأو .اهلوصأب عئاقولاو ،اهرئاظنب هابشألا قاحلإو سايقلا ةفرعمل
 قراف ىلع لمتشت ىتلا ةسيقألا هلالخ نم لطبيف دهتجملا اهظحلي يتلا ةقيقدلا ظحالملا
 نيب عمجي نأ اهب عيطتسي يتلا دهتجملا ةدع مهأ نم وهو . عرفلاو لصألا نيب قيقد

 رهاظلا يف ةرظانتملا لئاسملا نيب قرفي وأ اهطانم يف ةدحتملاو ةرظانتملا لئاسملا

 . رمألا ةقيقح يف ةفلتخملا

 كلسو ةحضاو ةراهم هيف رهمو ةمات ةعارب قورفلا نف يف عرب دق يملاسلا مامإلاو

 حضتي فوسو .نيقباسلا ةمئألاو نيخسارلا ءاملعلا ةقيرط ىلع راوغألا قيمع ًاكلسم

 )١( لامآلا جراعم ٦/ ١٤.

428 _ ٤٢٨ 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ةريثكلا ةيقيبطتلا جذامنلاو لئاسملا لالخ نم اهيف ةيرم ال يتلا ةقيقحلا هذه ملعلا بلاطل

 .لوقن ام ةحص حضوت يتلا

 .ناذئتسا ريغ نم هريغ راد لخد نم مكح يف :ىلوألا ةلأسملا

 ٠ ميرحتلا وهو نذإ , ريغب هريغ تيب لخد نم مكح هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 هتيالو ىلع ءاقبلا ةراغملا بهذمو ءهتيالو ىف فقوتي ةقراشملا ةيضابإلا بهذمو

 يف لجر علطا : لاق لعس نب لهس رور ام كلذ يف مهتجحو 6 رده همد نأ همكحو

 يلإ رظنت كنأ ثملع ول» :لاقف هسأر اهب كحي ىردم هعمو ةي يبنلا رجح نم ةرجح
 نم» :ةلي لاق هنأ ةريره وبأ ىورو ."هرظنلا لبق ناذئتسالا امنإ كينيع يف اهب تنعطل
 .""هنيع ترده دقف هنيع اوؤقفف مهنذإ ريغب موق راد يف علطا

 هنإف لوصألا سايق فالخ ىلع هدورول ربخلا اذه ةيفنحلا نم يزارلا ركب وبأ ةرو

 ناك نإ صاصقلا هيلع ناكو ًانماض ناك هنيع أقفف هنذإ ريغب رادلا لخد ول هنأ فالخ ال
 رهاظف ،عالطالا ىلع دازو علطا دق لخادلا نأ مولعمو ًاتطخم ناك نإ شرألاو ًادماع

 موق راد يف علطا نم :هانعم نإف حص نإف قافتالا هيلع لصح امل فلاخم ثيدحلا

 امأف !رده يهف ةعنامملا لاح هنيع تبهذف عنتمي ملف عنومف مهئاسنو مهمرح ىلإ رظنو

 ناج اذهف هنيع أقفف ناسنإ ءاج مث يهن الو ةعنامم هيف عقي ملو رظنلا الإ نكي مل اذإ
 .'”يبمَلأاي كملار» :ىلاعت هلوق رهاظل هتيانج مكح همزلي

 ام ميملاب كرتلاو :ىلاعت هلوقب دارملا نأب ةرو» :هللا همحر ىملاسلا لاق

 صاصقلا مزلي مل كلذل ةقحتسم تناك اذإ امأو . ءقفلل ةقحتسم نيعلا نكت مل اذإ

 .ًاعامجإ

 نأل ،قافتالاب دودرمف رظن اذإ كلذكف هنيع ءقف زجي مل لخد ول هنإ :هلوق امأو

 )٥٥٨٠( ٥/ ٢٢١٥. طاشتمالا باب ،يراخبلا حيحص )١(

 ريغب موق راد يف علطا نم باب 0 يذمرتلا ننس )٥١٧٤( ٥٦/١٥.} ناذثتسالا يف باب ،دوواد يبأ ننس (٢)

 نذإ ٥/  0٦٣دمحأ دنسم )٩٥٩٩( ٢٠/ ١٣٠.

 )٣( :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٤٥ .

429 _ ٩ 

 



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 .اورتستو هنع اوزرتحاف مهيلع هلوخد موقلا ملع لخد اذإ هنأل رهاظ نيرمألا نيب قرفلا

 يف دعبي الف ،عالطالا زوجي ال ام ىلع مهنم علطيف كلذب نوملعي ال دقف رظن اذإ امأف

 همد نأ ملس نإ اذه ،ةدسفملا هذه بابل ًامسح رجزلا يف انه اه غلابي نأ عرشلا مكح

 .(_هعنتمي ملف عنوم اذإ الإ لوخدلا دعب حابي ال

 : نيهجو نم صاصجلا ركب يبأ سايق مده يملاسلا مامإلاف

 رطخ نأل ،لخادلا ىلع رظانلا ساقي الف قرافلا عم سايق هنآل :لوألا هجولا

 يف هلوخد لاح مهنأل مهيلإ لخادلا فالخب نمأم يف تويبلا باحصأ نأل دشأ رظانلا

 .نارمألا قرتفاف رتستو زارتحا

 مكح هب قحلأو الصأ هلعج يذلا لوخدلا مكح هميلست مدع وه :يناثلا هجولا
 ملس نإ اذه» :هلوق نم كلذ ظحلن ،ريدقت لقأ ىلع كاش وأ هب ملسم ريغ امإ وهف رظنلا
 سايقلا ىلع ضارتعالا دروم ناكف ،"عنتمي ملف عنوم اذإ الإ لوخدلا دعب حابي ال همد نأ

 : نيهجو نم

 ةقيرط هذهو .لصألا مكح يف عنملاب :يناثلاو .قرافلا عم سايق هنأ :لوألا

 . نيدهتجملا ةمئألاو نيخسارلا ءاملعلا

 . ةجربتملا مكح يف :ةيناثلا ةلأسملا

 مالك نأ ركذف ،رتتست ال يتلا ةجربتملا ةأرملا يف ملعلا لهأ لاوقأ يملاسلا ركذ

 .اهنم هللا مرح ام حيبي ال اهجربت نإف ةجربتم تناك نإو اهيلإ رظنلا زاوج مدع باحصألا

 نرتتسي ال يتاللا اهوحنو ةماهت ءاسن نع ةديبع وبأ لئس :ناليغ نب ماشه لاقو

 امأو لام ءامإلا يرمعل ال :لاقف ريشبل كلذ ليقف ثءامإلا لثم يه :لاقف نجربتيو

 . تعطتسا ام ضغف رئارحلا

 نأ انرمأ امنإ :لاق ؟اهرظني نأ حصي له رتتست ال يتلا ةلحفلا ةأرملا نع لئسو

 )١( لامآلا جراعم رظنا ٤٨٦/١ .

430 _ ٤٣٠ 

  



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ىلاعت هللا نأل رتتست مل نإو اهنع هرصب ضغي نأ لجرلا ىلع :هللا دبع وبأ لاقو

 سيقم تاجربتملا ىلإ رظنلا ةحابإ نأ ىلإ مهضعب راشأو :لاق . . . راتتسالاب انرمأ دق

 اهتمرح ةجربتملا تطقسأ دقو لجرلا ةروع اهتروعف اهل ةمرح ال ةمألا نأل ةمألا ىلع

 ام ضغف رئارحلا امأو لام ءامإلا يرمعل :ريشب لاق ةلزنملا ةسخ يف ةمألا لثم يهف

 ةجربتملا نيب قرفلا توبث ىلع لدي هللا همحر رذنملا يبأ نم مالكلا اذهف ،‘تعطتسا

 حيبأ ءامإلا نأ :ضارتعالا هجوو .ةمألاب ةجربتملا ساق نم ىلع ضارتعا وهف ةمألاو

 رئارحلاو ،نهتمرحل تاطقسم نهنوكل ال هيف ًافرصتم الام نهنوكل نهنادبأ ىلإ رظنلا
 .(٧)كلذك سيل

 نب ريشب ضارتعا هرارقإ ىلع ليلد هللا همحر يملاسلا نم ضارتعالا هيجوتف

 سايقلا طقسف رئارحلاو ءامإلا نيب قرفلا رهظأ دق هللا همحر هنإف بوبحم نب دمحم

 . عرفلاو لصألا نيب قرافلا دوجول

 .ىمعألا عم ةولخلا مكح :ةثلاثلا ةلأسملا

 دحأ ةنكاسم هل زوجي ال هنإ :ىمعألا يف ديعس وبأ لاقو :هللا همحر يملاسلا لاق

 ضع نإ الإ ءاوس اذه يف ىمعألا ريغو ىمعألا نأو ،همراحم تاوذ الإ مرحلا نم

 مل ام اذه لثم يف تارورضلا دنع ةمالسلا ىلإ برقأ وهو ،ىمعألا نع لئاز رصبلا

 زاج ةوهشلا نم هبلق ئربو نذإب لخد اذإف ،نذإ ريغب لوخد وأ ةنكاسم يف قحلا فلاخي

 وهو باجح ءارو نوكي نم لثم هنأل رصبي يذلل زوجي ال ام مرحلا عم ةولخلا يعم هل

 وأ باجح ءارو نم الإ مراحملا تاوذ ريغ عم ةولخلا ةيهاركب رثألا ءاج دقو رصبي ال

 .")اذه يف ريصبلاو ىمعألا نيب قرف اذهف رظنلا لاوزل باب ءارو نم

 هنأل باجح ءارو نم رظني نم مكح يف ىمعألا لعجي قرفلا اذه يف يملاسلاف

 . ريصبلا نيبو هنيب قرفي

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٥١٧.

 )٢( لامآلا جراعم رظنا ٥٦٢٩/١.

431 _ ٤٣١ 



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 نإف :لاقف باجح ءارو نم رظني نم نيبو ىمعألا نيب رخآ اقرف ركذي مث
 ةيؤر نع ةأرملاو لجرلا نم دحاو لكل ًاعنام نوكي امنإ رثألا ىف روكذملا باجحلا

 . (١)ءاوس الف هبحاص رصبي رخآلا ىقبيو امهدحأ عنمي امنإ ىمعلاو رخآلا

 نبجتحي نأ هجاوزأ ضعب رمأ ةلي هللا لوسر نأ يرر ام هديؤي حيحص قرف اذهو

 ناوايمع وأ» :لاق ؟هللا لوسر اي ىمعأب سيل وأ :هل نلقف ىمعألا نهيلع لخد نيح

 . '")«امتنأ

 . ءاوس اسيلف ىري رخآلا نإف ىري ال ناك نإو ىمعألا نأ :ةلالدلا هجو

 . رئابكلاو رئاغصلا نيب قيرفتلا يف :ةعبارلا ةلأسملا

 ةريبكلا يصاعملاب ءوضولا ضقن فنصملا ركذ هنأ ملعا» :هللا همحر يملاسلا لاق

 ملعي ىتح رئابكلاو رئاغصلا نيب قيرفتلا هجو انه اه ركذن نأ بسان ةميمذلا ةريغصلاو

 هيف تبثي ام وه اهيف فلتخي ال ةريبكلا نأ ديعس يبأ نع لقن مث ‘فنصملا مالك هجو

 هبشأ ام وأ عامجإ وأ هلوسر ةنس وأ هللا باتك نم ةرخآلا يف باذع وأ .ايندلا يف دح

 باقع نم اهيلع بترتي امو رئابكلا عاونأ قاس مث ،هللا لوسر نع نعل هيف درو وأ كلذ

 نود امنإ اولاق مهنأل دودحم ءيشب وه سيل ليقف بونذلا نم ريغصلا امأو :لاق مث

 هللا نيبو دابعلا نيب نوكت ىتلا رئابكلا نود ام :بوبحم نبا لاقو © ريغص وهف رئابكلا

 وه كلذف رافغتسالاو ةبوتلاب هنم نونيدي هلهأ ناك امو ةرظنلاو ةزمللاو ©ةزمغلا لثم

 . ةريغصلا ديدحت يف ىرخأ ًالاوقأ ركذ مث . (")ممللا

 ماكحأ هيلع ينبنت امك . ةرخآل ١ يف ةبوقعو ةيهقف ماكحأ هيلع ينبنت مهم قرف اذهف

 . ةمهملا ماكحألا نم كلذ ريغو ريفكتلا ماكحأو ءاربلاو ءالولا

 .ةحفصلاو ءزجلاو ردصملا سفن )١(

 ۔ ج ي 4 تنتمَوُملَل لقو : ىلاعت هلوق يف باب ئ سابللا باتك ٠ بيرق ظفلب ةملس مأ نعو دوواد وبأ هاور ( ٢)

 )٤١١٢(. ٤/ ٦١٣. مقر

 )٣( لامآلا جراعم باتك رظنا ١/ ٥٧٢٣.

432 _ ٤٣٢ 

 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 . لسفلا ىف لهاجلاو ىسانلا نيب قيرفتلا ىف : ةسماخلا ةلأسملا

 كلذ دعب لستغاو اهيسن مث ةبانج هتباصأ نميف ملعلا لهأ فالخ يملاسلا ركذ

 ةسمخ اهيف ركذ ثاهب ملع نكي ملو ىلصو ماقو ةيانج نم هب وني ملو دربت وأ رحل
 : بهاذم

 ةين الب لسغلا ئزجي الف ةبانجلا نم لسغلا ةحصل طرش ةينلا نأ :لوآلا بهذملا

 لسغلا نع ىزجأ لسغلا لصح اذإف لسغلل طرشب تسيل ةينلا :ىناثلا بهذملا

 . ًاقلطم ةبانجلا نم

 هل لصح دق هنأل ةبانجلاب ملعي مل اذإ هئزجي ةين الب لسغلا نأ :ثلاثلا بهذملا

 مل اميف روذعم وهف ةبانجلاب ملعلا مدع ةينلا نم هعنم امنإو هب ابطاخم ناك يذلا لسغلا

 ىتح اهيسن مث ةبانجلاب ملع نمل ئزجي ةين نودب لاستغالا نأ :عبارلا بهذملا

 روذعم يسانلا نأ امهنيب قرفلاو ،اسأر ةبانجلاب ملعي مل نمل ئزجي الو ةين الب لستغا
 .)زهاجلا فالخي

 ضراوعلا نم ضراع امهيلك نأ عم يسانلاو لهاجلا نيب هللا همحر قرف دقف
 يف لهجلل رذع ال :اولاق ىتح ملعلا لهأ لاؤسب لوزي هنأل دشأ لهجلا نأ الإ ةففخملا
 . مالسإلا راد

 . ةبانجلل كلذ هئزجي له ةعمجلل لستغا اذإ بنجلا ىف :ةسداسلا ةلاسملا

 هئزجي :مهضعب لاقف ةلأسملا هذه يف باحصألا فالخ هللا همحر ىملاسلا ركذ

 وه اذهو :دمحم وبأ لاق 3 ةبانجلا نم هتراهط نع كلذ هترجي ال : مهضعب لاقو كلذ

 بودنم لضف ةعمجلل لسغلا نأب ضرتعاو .هدكؤت ةنسلاو هبجوي رظنلاف يدنع لوقلا

 ناكف . ضئارفلل ءوضولا كلذكو ةضيرف ةبانجلل لسغلاو  لفاونلل ءوضولا كلذكو هيلإ

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٦٢٢.

433 _ ٢٣ 



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ءازتجالا نيبو ةعمجلل لسغلاب ةبانجلا لسغ نع ءازتجالا نيب يواسي نأ هيلع بجاولا

 .امهنيب قرف ال ذإ ةضيرفلا ءوضو نع ةلفانلل ءوضولاب
 يف ةينلا نأ كلذو لصاح امهنيب قرفلا لب ،امهنيب قرف ال هنأ ملسن ال انأب باجأو

 يدؤي نأ ىون وأ ثادحألا عفر هئوضوب ىون اذإف ، ثادحألا عفرل يه امنإ ءوضولا

 انملعف ةالصلا يف لوخدلا هل حيبأو ثادحألا عفر هل لصح دقف ةلفانلا ءوضولا كلذب

 . ىرخأ ةرم رهطتي نأ هيلع بجي ال رهاطلاو ارهاط لصح دق هنأ كلذب

 ديدجت كلذ يف دصقلا امنإو “ثدحلا عفر هيف سيلف ةعمجلا موي لسغ امأو

 لسغلا كلذ هأزجأ امل لستغم وهو ةعمجلا موي هيلع لخد ول هنأل تقولا لجأ نم لعفلا

 .()نونسملا ةغمجلا موي لسغ نع

 هادؤمو هرقأو ىلاعت هللا همحر هكرب نب دمحم يبأ ضارتعا ركذ يملاسلا مامإلاو

 وه سايقلا كلذ ةروصو {&كهمسي ملو باحصألا ضعب هلاق يذلا سايقلا يف قرفلا تابثإ

 نع ةعمجلل لاستغالا ئزجيلف ضرفلا ةالصل ءوضولا نع ئزجي ةلفانلل ءوضولا نأ
 همحر يملاسلا هيلع تكسو سايقلا لطبأو امهنيب قرفلا دمحم وبأ تبثأف ةبانجلا لسغ

 . هللا

 . لسغلا ىف ةالاوملا ىف :ةعباسلا ةلأسملا

 ىتح لستغملا ىناوت مث دسجلا ضعب ريهطت لصح اذإ :هللا همحر يملاسلا لاق

 اذإ هنأل هدسج نم ىقابلا لسغي نأ همزلي امنإو لسغلا ةداعإ همزلي ال هنإف لوسغملا فج

 لسغ نيب ةالاوملا ةراهطلا هذه طرش نم سيلو ،ميمعتلاب ىتأ دقف يقابلا لسغ

 رمأ يف جرخ مث هريغ وأ هسأر لثم هحراوج نم لسغ نمو : رباج وبأ لاق 6 ءاضعالا

 ضعب رهط نإ هنإ :ءوضولا يف لاق دق ناكو ،هندب نم يقب ام لسغ الإ هيلع سيلف هانع

 . ةراهطلا ئدتبي هنإف هرهط ام فج ىتح يقابلا كرت مث هحراوج

 . ؟نيثدح نم ناتراهط امهو هدنع امهقارتفا بجو نيأ نم . دمحم وبأ لاق

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٦١٢٣ .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ثدح نم اتناك ولف نيثدح نم ناتراهط امهنإ ثيح نم امهقارتفا بجو :تلق

 الف بجوملا قرتفا دقو نآلا امأو ؤ©بجوملا كلذ ماكحأ يف امهيواست بجول دحاو

 . ()امهيمكح يواست مزلي

 .ةالصلا يف لوخدلا لبقو مميت نأ دعب ءاملا ىأر نم مكح : ةنماثلا ةلأسملا

 نبا ىكح دقو .همميت ضقتني هنأ ىلإ مهريغو انباحصأ بهذ :يملاسلا لاق
 .كلذ ىلع ءاملعلا عامجإ هفارشإ يف رذنملا

 لطبي ال :اولاق يبعشلاو يرعشألا ىسوم يبأ نع هيف فالخلا هريغ لقن نكلو

 ىلإ هةرتَصلا لإ رشنف ادإ اونما تكمزتا اهئأتيإط : ىلاعت هلوق انل ةجحلاو .همميت

 .هابيط اديمَس اوُمََيَتَق آم اوثجت متقوظ :هلوق

 ءاملا نادجو مدعب مميتلاب ةالصلا يف عورشلا زاوج طرش ىلاعت هنأ كلذ هجوو

 الأ بجوف طرشلا اذه هتاف دقف ةالصلا يف عورشلا لبقو ،مميتلا دعب ءاملا دجو نمو

 . مميتلا كلذب ةالصلا يف عورشلا هل زوجي

 الإ هضقني ال ءوضولا ناك امل هنإف ءوضولا ىلع مميتلا سايق : نيرخآلا ةجحو

 طرش ءاملا نادجو مدع نأ مهدنعف ،هلثم مميتلا نوكي نأ بجو ةصوصخملا ثادحألا

 توبث دعب ءاملا دوجوف .احيحص همميت راص ءاملا مدع عم مميت اذإف . مميتلا ةحصل

 .(")مهدنع مميتلل ضقان ريغ مميتلا ةحص

 6 قرافلا عم سايق هنأل حيحص ريغ سايق هنأب سايقلا اذه ىلع يملاسلا باجأف

 © هلامعتسا ىلع ةردقلا مدع دنعو 0 ءاملا دوجو مدع دنع حابت ةيرورض ةراهط مميتلا نإف

 . (")اهلاوزب لوزي ةرورضلا لجأل حيبأ امف كلذك سيل ءوضولاو

 ٦١٣٦/١. لامآلا جراعم )١(
 )٢( لامآلا جراعم رظنا ١/ ٨٢٥.

 (٣) ةحفصلاو ءزجلا عم قباسلا عجرملا سفن .
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 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 6قرافلا عم سايق هنأل عرفلا اذه يف لدتسملا سايق مده يملاسلا مامإلاف

 امهدحأ ساقي الف ،رايتخالا مكح ريغ رارطضالا مكح نأ وه ةطاسب لكب انه قرافلاو

 . رخآلا ىلع

 نم وهل اهنم حلصي ال ام لاطبإو اهدقنو ةسيقألا ربس يف قيقدلا بولسألا اذه نإ
 . لوصألاو هقفلا يف هتمامإو داهتجالا يف يملاسلا مامإلا ةلاصأ ىلع ةلدألا ربكأ

 الإ هكلسي ال ،ةروعولا ديدشو ©،“كلاسملا قيقدو . ميظع باب قورفلا باب نإ

 . ملعلا يف نوخسارلا

 لوخد دعب ءاملا ىأر مث ةالصلا يف لخدو مميت نم مكح :ةعساتلا ةلأسملا

 . اهنم جورخلا 17 ةالصلا

 : نيبهذم اهيف يملاسلا ركذ

 أضوتيو فرصني هنأ وهو ةفينح ىبأو يروثلاو باحصألا بهذم . لوألا بهذملا

 . ةالصلا تاوف هيف فاخي تقو يف نوكي نأ الإ ،هتالص لبقتسيو

 هتالص يف يضمي هنأ وهو دمحأو يعفاشلاو كلام بهذم : يناثلا بهذملا

 لوخدلاب مكحلا توبثل ركذ ام يدنع دعبي الو :ديعس وبأ لاق .هيلع ةداعإ الو اهمتيو

 .لمعلا يف

 ام هنأ ىلع اوعمجأو ةيرارطضا ةراهط مميتلا نأ لوألا بهذملا باحصأ جتحاو

 .اهعافتراب عفتري ةرورضلل حيبأ

 عفتري اهيلع قفتملا لادبآلا عيمج مكحو ث،ءوضولا نم لدب مميتلا نأ :ايناث
 نأ دعب عجرت اهنأ ضيحلا تأر اذإف مايألاب دتعت ةريغصلا ىرت الأ .هنم لدبملا دوجوب

 متي نأ لبق ءاملا دجو اذإ مميتملا كلذكو ،هب دتعتف ضيحلا ىلإ لدبلا يف تلخد

 . ءاملا ىلإ عجري هيف لخد يذلا ضرفلا

 دقف مميتب ةالصلا يف لخد اذإ ءاملا مداع نأب يناثلا بهذملا باحصأ جتحاو

 ءاملا دجو اذإف ©مميتلا ذئنيح هتقو ةفيظو نأل "ةيآلا مكحب ةحيحص هتالص تدقعنا
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ىلع ارداق رصي مل امو ءاملا لامعتسا ىلع ارداق ريصي ال لطبت مل امف ةالصلا ءانثأ

 وهو ًارَوَد نوكيف رخآلا ىلع امهنم دحاو لك فقوتيف هتالص لطبت ال ءاملا لامعتسا

 . لطاب
 لدبملا دوجو عم همامتب الإ هنم جرخي الو لدبلا عطقني ال تارافكلا يفف اضيأو

 تنعلا فوخو ةرحلا جيوزت ىلإ لؤطلا مدع نيطرشلا دوجوب ةمأ جوزت نم كلذكو .هنم
 .ةمألا حاكن خسفي مل لوطلا دجو مث

 رداق ريغ يلصملا نأ ملسن ال انأ لوألا جاجتحالا نع باوجلاو :يملاسلا لاق

 هلمعتسيف ءاملا دجو ام نيح نم هتالص كرتي نأب هيلع رداق وه لب ءاملا لامعتسا ىلع

 لطب دقو مميتلا ةحص ىلع اهتحص تينب امنإ ةالصلا كلت نأل ةالصلا فنأتسي مث

 يلصيو أضوتي ىتح كلذ ىلع هل ةالص الو ءوضولاب بطوخف ةالصلا تلطبف مميتلا

 . رَوَد الف

 ،تاراهطلا يف لدبلا ريغ تارافكلا يف لدبلا نأ يناثلا لالدتسالا نع باوجلاو

 هلوق وهو كلذ ىلع عراشلا صنب هنم لدبملا دوجو ىلإ تقؤم تاراهطلا يف لدبلا نإف

 فقوت فقوتم ريغ تارافكلا يف لدبلاو ."كترشب هسسمأف ءاملا تدجو اذإ» :ةي

 مايصلا نإف ديدحت ريغ نم مايصلا هيلع ضرف قتعلا دجي مل ىتم هنإف تاراهطلا يف لدبلا
 .()قتعلا دجي مل ام هئزجي

 لدبلا نيبو تاراهطلا يف لدبلا نيب احضاو اقرف هيف نإف ىناثلا باوجلا انه انمهيو
 . . تارافكلا يف

 هنأك ،ءاملا وهو هنم لدبملا دوجو تقو ىلإ ةراهطلا يف لدبلا ماقأ عراشلا نإف

 ءوضولاب رمألاو .أضوتف ءاملا دجو ىتمف ،ءاملا دوجو نيح ىلإ مميت : ءاملا مداعل لاق

 ءاملا مميتملا دجو ىتمف ،هريغو مميتملل ماع !كترشب هسسمأ» :ولي هلوق نم موهفملا

 يف امأ ،ءاملا دوجو ىلإ ايغم تاراهطلا يف لدبلاف ،مميتلا لطبو هتقو ضرف راص

 )١) لامآلا جراعم ١/ ٨٢٧.
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 يملاسلا مامإل أ تاداهتجا

 يذلا اهلدب ىلإ لقتنا ةبقرلا دجي مل اذإ رهاظملاك ةياغلا نع قلطم لدبلا نإف تارافكلا

 . ةقدلا ةياغ يف نيلدبلا نيب قرفلاف ‘تقوب الو ةياغب ددحي مل مايصلا اذهو . مايصلا وه

 . ةضاحتسالا مدو ضيحلا مد نيب قرفلا :ةرشاعلا ةلأسملا

 نم جراخلا مدلا نأ مهريغو باحصألا نم ةمئألا لاوقأ هللا همحر يملاسلا ركذ

 : ةثالث محرلا

 . ةحصلا ةهج ىلع جراخلا وهو ضيح مد :لوألا عونلا

 . ضرملا ةهج ىلع جراخلا وهو 0 ةضاحتسا مد : يناثلا عونلا

 . دلولا عم جراخلا وهو ( سافن مد :ثلاثلا عونلا

 اذه لقن دقو ،ةضاحتسالا مدو ضيحلا مد نيب قرف ءامدلا هذه هفيرعت دعبو

 مدو ضيحلا مد نيب قرفلاو : لاق دعاوقلا بحاص يلاطيجلا رماع خيشلا نع قرفلا

 : نيهجوب نوكي ةضاحتسالا

 . مدلا ماود عم ضيحلا تاقوأ ىصقأ غولبب امإ

 . ) ')ةضاحتسا مد مدلا نأ بجوت ةلع ثودح امإو

 اهنع تيهن ءايشأب ةضاحتسالا نامز يف ةرومأم ةأرملا نأل ادج مهم قرفلا اذهو

 فوطتو ،نآرقلا أرقتو ،ةالص لكل ءوضولاب يلصت ةضاحتسملاف .ضيحلا نامز يف

 ال ضئاحلاف ] ضئاحلا ىلع ةعونمم اهلك تادابعلا هذهو © ناضمر موصتو 6تيبلاب

 ًامهم نيمدلا نيب قيرفتلا ناكف تيبلاب فوطت الو . نآرقلا ارقت الو يلصت الو ؤ موصت

 . نآرقلا ةءارقو ركذلا نيب قرفلا :ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 ىلع ًاسايت ضئاحلل نآرقلا ةءارق زاوج رماع خيشلا نع هللا همحر يملاسلا لقن

 . ىلاعت هلا ركذ زاوج

 )١( لامآلا جراعم رظنا ٢/ ٦٥ يلاطيجلل دعاوقلاو ٢٠٦/١ .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 نأ مزلتسي ال ضئاحلل ركذلا زاوج ىلع مهعامجإ نإف باوجلاو» : هللا همحر لاق

 نأل ،ءامساألا ركذ نيبو نآرقلا ةءارق نيب نوقرفي مهنأل مهيلإ بحأ ةءارقلا زاوج نوكي

 لاق قلطملا ركذلا وه نآرقلا نأل ثراكذألا نم هريغل دجوت ال ةيصوصخ ةءارقلل

 امبر نآرقلا ريغ نألو .'"هركؤلا ىز نارت » :لاقو()ه4 تيوقو كل رك هَتلوه :ىلاعت

 ربخأ» هللا رفغتسأ» :لاق نم نإف ركذ يذ ريغ ًامالك نوكيف هانعم ريغ هب ًادارم ركذي

 رمأ نع ربخأ دقف» ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال» :لاق نمو ،رمأب هسفن نع

 رمآ ريغ هل لئاق وه لب ،هب ملكتمب سيل هنإف» دحأ هللا وه لق» :لاق نم فالخب ،نئاك

 دصق ىلع ال ركذلا دصق ىلع الإ نوكي ال يذلا ركذلا وه نآرقلاف ،لوقلاب هريغل

 ."هنوكي ال دقو اركذ نوكي دق هريغو قلطملا ركذلا وهف مالكلا

 فالخب ،ةين ىلإ جاتحت الف ةدابع الإ نوكت ال نآرقلا ةءارق نأ هللا همحر هدصقو

 روضح ريغ عم هلوقي دقو ةدابع نوكيف بلقلا روضحب ناسنإلا هلوقي دقف يداعلا ركذلا

 .ةداع نوكيف دهاشم وه امك بلقلا

 ُِ و مص

 هسمي ال» : ىلاعت لاق رهطتملا ريغ ىلع روجحم نآرقلا نأ وه رخآ قرف كانهو

 ريغ نع هرجح دري ملو ةحابإلا هيف لصألاف يداعلا ركذلا امأ 5‘ٌيَويَهَطُمنا ال

 . ملعأ هللاو © رهطتملا

 . رامثلا ةاكز يف طرتشي ال لوحلا نأ نايب ىف :ةرشع ةيناثلا ةلأسملا

 نإف ةاكزلا اهيف بجت يتلا عورزلاو بنعلاو ليخنلا ةلغ نأ هللا همحر يملاسلا ركذ

 طقف باصنلا لب اهيف طرتشي ال لوحلا

 فصن حضنلاب يقش امو رشعلا ءامسلا تقس اميف» :ولي هلوق كلذ ىلع ليلدلاو

 )١( فرخزلا ةروس ٤٤ .

 )٢( :ةيآلا ؤص ةروس ٢.

 (٣) لامآلا جراعم ٢/ ١٣٦.

 )٤( :ةيآلا ةعقاولا ةروس ٧٩.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 يف ةاكزلا بجوأ هنإف . (٢)«ةقدص قسروأ ةسمخ نود اميف سيلا : هلوق عم ")هرشعلا

 .لوحلا ركذي ملو يناثلا ثيدحلا يف باصنلا طرشو لوألا ثيدحلا ىف رامثلا

 ،يشاوملاو ،ةراجتلاك ةنمزألاب هؤامن نوكي اميف طرتشي لوحلا نأ امهنيب قرفلاو

 انه نمو © اهكارد ىلإ اهؤاهتناو اهدوجو سفن اهؤامنف رامثلا امأو ] ةضفلاو بهذلاو

 دنع تيقبو تيكز اذإف ‘لوحلا نود اهيف ةاكزلا بوجول اطرش داصحلاو كاردلا ناك

 لاق ،اهيمني الو اهينفي نامزلا نأل ،ىلوألا ةاكزلا دعب اهيف ةاكز الف ًالاوحأ اهبحاص

 يف ةاكز اهيف هيلع بجت الف بوبحلا امأ : هللا همحر ريشب لوق ىنعم اذهوا : هللا همحر

 . ةيناثلا ةنسلا

 + اوثاءَول» : ىلاعت هلوقف ©نآرقلا رهاظ هديؤي قيقد قراف اذهو :تلق

 ديبقتلل رهظ امل اطرش لوحلا ناك ول هنأل لوحلا راظتنا مدع يف صنلاك "هيودا
 . رامثلا ةاكز نع لوحلا طرش طاقسإ ديقلا اذه يف ةدئافلاف .ةدئاف يأ داصحلا مويب

 . ضئاحلاو ضيرملا نيب قرفلا يف :ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا

 نأ موصلا نم ضئاحلا عنم يف نأ بلهملا معزو» :هللا همحر يملاسلا مامإلا لاق

 ،لاوحألا عيمج يف بلاغلا اذه لمعتساف ًابلاغ مسجلا يف افعض ثدحي مدلا جورخ
 اذه فعضتساو .ضيحلا كلذك ناك ءاضقلا بجويو رطفلا حيبي فعضلا ناك املف
 ةضاحتسملا نأو ضئاحلا فالخب هموص حص ماصف لماحت ول ضيرملا نأب ذخأملا

 نيبو امهنيب قرفلاو :لاقو . . .موصلا اهل حيبأ دقو ضئاحلا نم دشأ مدلا فزن يف

 .()؛كلذك تسيل ضئاحلاو هتيلهأ عم اهيلع ماودلا ةينب اهلعفي ناك هنأ ضيرملا

 همايص حص ماصو ،لماحت ول ضيرملا نإف ضيرملا قرافت ضئاحلا نأ مهملا

 نم صرخي ام ةاكز باب كلام أطوم .)١٤١٦( ٥٤٠/٢‘ . .ىقسي اميف رشعلا باب ،يراخبلا حيحص )١(

 )٢٢٦٨٧( ١٣٦/٤٨. دمحأ دنسم )٦١١( ٢/ ٣٠٦٢ رامثلا

 )٢( قرولا ةاكز باب يراخبلا حيحص )١٣٧٨٩ ٥٢٤/٢© .قسوآ ةسمخ نود اميف سيل باب .)١٤١٣(

 ٢/ ٥٤٠. .قسوأ ةسمخ نود اميف سيل باب املسم حيحص .)٢٣١٠٩ ٦١٦/٣ .

 )٣( :ةيآلا ،ماعنألا ةروس ١٤١(.

 )٤( لامآلا جراعم ٥/ ٢٥٥.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 موصلا نم ضئاحلا عنم يف ةلعلاف . ضيحلا عم اهمايص حصي ال ضئاحلاو } هضرم عم

 اهمدو .فزن رثكأ اهنإف اةضاحتسملاب ةضوقنم اهنأل ،مدلا فزنب مسجلا فعض تسيل

 ريغ سايق ضيرملا ىلع ضئاحلا سايقف اذإ .اهموص حصي كلذ عمو ضرمو ةلع مد

 . امهنيب قرفلا دوجول ئ حيحص

 . ًايسان لكآلا ىلع يسان عماجملا سايق :ةرشع ةعبارلا ةلأسملا

 ال :ليقف ،ًايسان برش وأ لكأ نميف ملعلا لهأ فالخ هللا همحر يملاسلا ركذ

 نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج ىلإ لوألا بسنو .هموي لدب هيلع :ليقو ،هيلع لدب
 . باحصألا رثكأ ىلإ يناثلا بسنو ثديز نب رباج مهنمو

 يسن اذإ» : لاق نيع يبنلا نع ةريره يبأ نع حيحصلا ثيدحلا نيلوأآل ١ ةجحو

 ._ ا)«هاقسو هللا همعطأ امنإف هموص متيلف برش وأ لكأف

 .هنكر تاف دق موصلا نأب يناثلا قيرفلا جتحاو

 هبو ©لكآلا ةلاح نع عماجملا ةلاح روصقل لكآلا و عماجملا نيب قّرف نم مهنمو

 يف ًايسان هتأرما باصأ لجر نع ءاطع لأس هنأ ريرج نبا نعو .هللا دبع وبأ لاق

 ؟ناضمر

 . ءاضقلا هيلع ©هلك اذه ىسني ال : لاق

 دق لكألا نوكلو هدحو هنوكل ركذتي ال دق لكآلا نإف هيجو قرف اذهو :تلق
 . برشل ١ كل ذكو ئ ةرب اع ةظحلب لصحي

 يف لوطأ هتامدقمو وهو ،موصلا نانثالا ىسني نأ دعبيو ةأرملا هعمف عماجملا امأ
 . ملعأ هلوسرو هللاو . فيعض سايقلاو لصاح قرفلاف ، لكألا نم دايتعالا

 .هجيرخت مدقت )١(
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 لوألا ثحبملا

 يملاسلا جهنم

 بهاذملا ضرع يف هجهنم :لوذلا بلطملا ©

 اجهنم مزتلي مل هللا همحر هنأ دجي هنإف هللا همحر يملاسلا بولسأ لمأت نم

 اهكلسي يتلا ةبيترلا ةيميداكألا قئارطلاك باتكلا عيمج يف ةدرطم ةدحاو ةقيرطو

 . هقئارط تعونتو هبولسأ ددعت امنإو ‘ نورصاعملا نوثحابلا

 .() ماركلا ةباحصلا بهاذمب أدبي ةراتف

 .")هباحصأ روهمجو ةعبرألا بهاذملا ركذب اهعبتي مث

 .")ةعبرألا بهاذملا مهركذ ايانث يف ركذيو هباحصأ بهذمب أدبي ةراتو

 ١/ ٣٥٨. لامآلا جراعم )١(
 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٣٥٩.

 )٣( لامآلا جراعم ٣٦١/١ و ١/ ٣٦٣.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 .()ديدحت ريغ نم اذك موق لاقو ،اذك موق لاق :لوقي ةراتو

 .(")راصمألا ءاملع عم ةمئألا بهاذم ركذي ةراتو

 . (")..يرسفملا عم ءاهقفلا ركذي ةراتو

 . )باحصألا ضعب لاق :لوقي ةراتو

 لقن ءانثأ اذه نوكي ام رثكأو ،اذك ليقو اذك ليقب فالخلا ركذي ةراتو

 . 'ث)ريسفتلا

 .اذك مهنم لاقو ،اذك مهنم لاق :لوقي ةراتو

 . يشاوحلا يف كلذ ناظم ىلإ ريشأو كلذ ىلع ةلثمأ ركذأ فوسو

 ءاهقفلا لاوقأ اهيف ضرعو الإ ةلأسم الو ًاعرف كرت ام هنأ هيلع قفتملا رمألا نكل

 عم فنصيو ربتعي «لامآلا جراعم» هللا همحر ىملاسلا باتكو . نراقملا هقفلا ةقيرط ىلع

 . نفلا اذه يف لوألا زارطلا نم وهو نراقملا هقفلا بتك

 دقف ‘بهاذملا فالتخا ىلع ملعلا لهأ لاوقأب ةكرابملا رافسألا هذه ألم دقو

 بهذملا نم لوقنو ،يكلاملا بهذملا نم لوقنو ،يفنحلا بهذملا نم لوقنب هألم
 ©يرفعجلاو ،يديزلا بهذملا بتكو ثيلبنحلا بهذملا نم لوقنو ،يعفاشلا

 6 بهذم لك نم تارشعلاب ةعوبتملا بهاذملا رداصم نم يملاسلا دراومو 6 يرمهاظلاو

 يف هبولسأ ناكو “بهذم لك ىيف بتكلا ةدمع نم بهاذملاو ليواقألا ركذي ناكو

 ىلإ انباحصأ بهذ :لوقي ناكو ،فاصنإلاب ًاعردتم بدالاب ًامعفم بهاذملا ضرع

 ينبتو دعبت الو برقت ةببحم ةرابع يهو ( اذك ىلإ انموق ضعب وأ انموق بهذو اذك

 . هلهأ نيب ًامحر هللا هلعج يذلا ملعلاو ةعماجلا ةوخألاو ةفلألاو دولا نم ًاراوس

 )١( لامآلا جراعم ٢٦٩/١ و٢٧٦/١ و٣٨٨/١ و٣٩٢/١ و٤٥٨/١ و٤٥٩/١.

 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٣٧٤.

 )٣( جراعم الآمال١/ ٣٨٦٢.

 )٤( لامآلا جراعم ١/ ٣٨٢ و٣٨٣.

 لامآلا جراعم )٥(
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 هباحصأ ىلع دري ام اريثكو ،ىرخألا بهاذملا ةمئأ هيلإ بهذ ام حجري ام اريثكو

 اذه اياجس ىلع يمالك دنع ةلثمألاب كلذ حضوأ فوسو .مهريغ شقاني امك مهشقانيو

 . كلذ ىل هللا ءاش نإ ةمداقلا لوصفلا ىف هسمن هقفو مامإلا

 لالدتسالا يف هجهنم :يناثلا بلطملا ©

 لك ركذي ةراتف لالدتسالا يف ةدحاو ةقيرط كلسي مل هللا همحر ىملاسلا مامإلاو

 بهذم لكل لدتسي مث بهاذملا لمكتسي ىرخأ ةراتو ،لالدتسالاب هبقعي مث بهذم

 هنأ امك ،ىرخألا ةلدألابو سايقلاب مث عامجإلاب مث ةنسلاب مث باتكلاب لدتسيف

 يضتقي ثيح هتالالدتسا هيجوتب ينتعيو ،نيعباتلاو ،ةباحصلا نم فلسلا مالكب لدتسي

 . كلذ ماقملا

 . ةصوقنم ريغ ةلماك ةيفوتسم نيفلاخملا ةلدأ دروي هنإف لالدتسالا ءانثأو

 .ةشقانملا ىلإ أجلي لالدتسالا دعب مث

 ةشقانملا يف هجهنم :ثلاثلا بلطملا ©

 .اذكب هنع بيجأو ،اذكب ىنالفلا قيرفلا لدتسا :لوقي هنأ ةشقانملا ىف هتقيرطو

 : ةيتآلا طباوضلاو دعاوقلا نمض اهدرو ةلدألا ةشقانم يف هجهنم صخلتيو

 . نيثدحملا دنع فعضلا هوجو دحأب ًافيعض هنوكل ليلدلا دري - ١

 . حيحصلا ههجو ريغ ىلع هلّوأت دق هبحاص نوكل ليلدلا دري - ٢

 .ًاخوسنم هنوكل ليلدلا دري - ٣

 .ًادّيقم نوكل قلطملا ةلالدو }ًاصًّصخم هنوكل مومعلا ةلالد دري ۔ ٤

 . هنم حجرأب ضروع هنوكل هدري دقو ۔ ٥

 .هرصع يف هل فلاخملا توبثل عامجإلا دري دقو ۔ ٦

 ٧ - ًادساف ًاسايق هنوكل هري دقو .
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 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 ال اهدنعو هنم ًاداهتجا هنوكل وأ ،هلثمب ضروع يباحص لوق هنوكل هري دقو ۔ ٨

 .هريغ ىلع ةجح ةلوق نوكي

 جرخ هنوكل هب لمعلا طورش نع جرخ ةفلاخم موهفم هنوكل ليلدلا ري دقو - ٩
 .هطورش نم طرش فلختل وأ ،بقل موهفم هنوكل وأ ؤبلغألا جرخم

 . ليلد ريغ نم لصألا مكح نع ًالقان هنوكل وأ _ ٠

 اهل جذامن تركذ دقو ثةلدألا ةشقانم يف يملاسلا جهنم مسرت ةرشع طباوض هذه

 اهتداعإل يعاد الف ةيداهتجالا ةيلوصألا هدعاوقو يملاسلا لوصأ نع يمالك ءانثأ

 .ليصفتلاب

 حيجرتلا يق هجهنم :عبارلا بلطملا ©

 حجري وهف . طباوضلا هذهب موكحمف هللا همحر يملاسلا مامإلا دنع حيجرتلا امأ

 ىلع مكحملاو ،سايقلا ىلع عامجإلاو صنلا مدقيو ‘لوقعملا ىلع حيحصلا لوقنملا

 . لمجملا ىلع رهاظلاو ] ةيانكلا ىلع حيرصلاو . ماعلا ىلع صاخلاو ئ خوسنملا

 . اهيلإ قيرط بصعتلل الو هتاحيجرت ىلإ ليبس ىوهلل سيلو اذكهو

 :لوقي ةراتف ،ًابيتر ادحاو ًاكلسم اهيف كلسي ملف حيجرتلا يف هتارابع نع امأ
 اررقم ،اذكو اذك (تلق) :لوقي وأ ،اذك باوصلاو :لوقي ةراتو اذك حجارلاو
 . هيدل حجارلا بهذملا

 . برقألا وه وأ “باوصلا وه نالف هلاق ام وأ كاذك باوصلاو :لوقي ةراتو

 .هعم قحلاو وأ ‘قحلا نم بيرق وأ باوصلا نم بيرق وهو :لوقي ةراتو

 يناثلا ثحبملا

 نراقملا هقفلا ي يملاسلا جهنمل ةيقيبطت جذامن

 .الالدتساو اضرع يملاسلا مامإلا جهنم ىلع ةيقيبطت جذامن دروأ نأ ُدَوَأ نآلا
 . دوصقملا حضتي يك ًاحيجرتو 7
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 .سأرلا نم حسمي ام رادقم يف :لوألا جذومنلا

 ىضتقا نإو جذامنلل لماكلا لقنلا نم دب ال انه :لوقأ جذامنلا هذه ضرع لبقو
 يهقفلا هجهنم انل نيبتي يك هلماكب جذومنلا ضرع دوصقملا نأل ،لقنلا لوط كلذ

 . نراقملا

 ايدؤم ناك هسأر عيمج حسم نم نأ ًاعيمج اوقفتا مهنأ ملعا» :هللا همحر لاق

 . هب رمأ يذلا بجاولل

 عيمج سنأ نب كلامو انباحصأ ضعب بجوأف ©كلذ نود ام حسم يف اوفلتخاو

 . ةكرب نب دمحم بهذ هيلإو ©،هضعب حسمب اوفتكي ملو ْ سأرلا

 كرتو هافق حسم نإو ‘ىزجأ هسأر مدقم زسم اذإ :رفعج نب دمحم رباج وبأ لاقو

 . انباحصأ رثكأ ىلإ لوقلا اذه بسنو . هرجي مل همدقم

 اذه بسنو 6 حسم مسا هيلع قلطي ام رادقم سأرلا ضعب حسم ئزجي هنإ : ليقو

 .حبسملا نب دمحم مالك ىضتقم وهو يعفاشلل لوقلا

 .سأرلا عبر حسم بجاولا :ةفينح وبأ لاقو

 نب هللا دبع ثيدح اهنيب ةلمجم ةيآلا نأب هلك سأرلا حسم بوجوب نولئاقلا جتحا

 مميتلا ةيآ ىلع سايقلابو ٠ بعوتساو هسأر حسمو ًاضوت مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ديز

 اقافتا هجولا عيمجل بعوتسم مميتلا نإف 5‘ههةكيوجوي اوحسماكإ» :ىلاعت هلوق يهو

 امنإ "")همكيىوثُز اوخحسماو» :ىلاعت هلوق يف (ءابلا) نأ رهظف سأرلا حسم كلذكف
 . ضيعبتلل ال ديكأتلل تلخد

 . ةيآلاو ثيدحلا نيب اعمج بابحتسالا ىلع لومحم ثيدحلا نأب درو

 .لدبلاو لصألا نيب سايق ال ذإ ءيشب سيل سايقلاو

 اذهو مكوج اوحَسَماَم» :يهف مميتلا ةيآ امأ .ءوضولا ةيآ هذهو . «مةكيسوُري اوخحسماو» :باتكلا يف )١(

 . عباطلا نم وهس اطلا ن
 ٦. :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس )٢(
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 يمل اسلا م ام ال ا تاد اهتج ١

 \ ) )هتصان حسمو ًاضوت هنأ دنيل هنع يور امب سأرلا مدقم حسمب نولئاقلا جتحاو

 سأرلا مدقم يه ةيصانلاو

 ةئيه ىلع لاد وهف ،ةيصانلا حسم امنإو مدقملا عيمج حسم هنأ لقني مل هنأب رو

 .اهتيصانب ذخآ» و .«هتيصان زج» مهلوق مهمالك نمو ،اهاوس ام يفن اهيف مزلي الو

 ةيصانلا نأ حابصملا يفو ،ةيصانلا يه ةرطلا اولاق مهنأل ردقتي ال كلذ نأب مولعمو

 . يصاونلا اهعمجو رعشلا صاصق

 امب ةرو .سأرلا عبرب كلذ ردقو مدقتملا ةيصانلا حسم ثيدحب ةفينح وبأ جتحاو

 دنع الإ قدصي ال اذهف © ليدنملا تحسم :لاق ول :هلوقب لاق نمو ىعفاشلا ةجح

 نيديلا حسم هقدص يف يفكي اذهف ،ليدنملاب يدي تحسم :لاق ول امأ ،ةيلكلاب هحسم

 اوُحَسَمآَو ف :ىلاعت هلوق نأ ملعاف اذه تبث اذإف ،©ليدنملا كلذ ءازجأ نم ءزجب

 ريغ ءزجلا كلذ مث ،سأرلا ءازجأ نم ءزجب ديلا حسم هب لمعلا يف يفكي .7

 نيبم نيبم ليلدب الإ رادقملا كلذ نييعت نكي مل نيعم رادقمب هريدقت انبجوأ نإف ةيآلا يف ردقم

 . لصأل ا فالخ وهو ةلمجم ةيآل ١ ةروريص مزليف ئ ةيآل ١ هذهل

 اك سأرلا ءازجأ نم ناك ءزج يأ ىلع حسملا عاقيإ هيف يفكي هنإ :انلق نإو

 نم ىلوأ ةديقم هعم ةيآل ا ىقبت لمحم ىلع ةيآل ١ لمح نأ مولعمو ةديقمو ةنيبم ةيآل ا

 نأ رهظف ©ىلوأ هانلق ام ىلإ ريصملا ناكف ةلمجم هعم ةيآلا ىقبت لمحم ىلع اهلمح

 الإ ةرعش ىلع حسملا نكمي ال نكل ،ةرعش ولو حسملا هيلع قلطي ام لقأ هيف ضورفملا

 . بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال امو ،اهيلع ةدايزب

 طاقسإل رمعلا يف ةرم ولو مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفل كلذك ناك ول هنأب دزو

 مل زئاج وآ بجاو عرشلا يف سيلو . ًاعحطق ةيصانلا نود ام حسمي مل هنكل . بجاولا

 )١٥٠(. ١/ مقر نيقخلا ىلع حسملا باب . ةراهطلا باتك . هظفلب ةبعش نب ةريغملا نع دوواد وبأ هاور ) ( ١

 ٣٨.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ىرخأ هباعيتساو ةرم سأرلا عبر حسم ًامئاد هلعف يذلا لب ميلعتب وأ لعفب عراشلا .7

 .(١«ليق اذك

 عمج هنإ ثيح بهاذملا ضرع يف هبولسأ ضعب نيبتي جذومنلا اذه لالخ نم
 بهاذم عم باحصألا بهاذم دروأ ثيح ةعبرألا بهاذملا نيبو هباحصأ لاوقأ نيب

 . ةعبرألا ةمئألا ضعبل اقفاوم هباحصأ لاوقأ نم لوق لك لعج نأب ةمئألا

 .ةنسلاب ةراتو باتكلاب ةرات لدتسا فيكو لالدتسالا ىف هبيلاسأ ضعب رهظو

 .ةغللاب ىرخأو ،فرعلاب ةراتو
 . مميتلا ةيآو ءوضولا ةيآبف نآرقلاب هلالدتسا امأ

 . ةبعش نب ةريغملا ثيدحبف ةنسلاب هلالدتسا امآو

 . اهتيصانب ذخأ»و «هتيصان زج» : مهلوقب هلالدتسا وهف فرعلاب هلالدتسا امأو

 . حابصملا بحاص لوقبو يعفاشلا لوقب هداهشتسا وهف ةغللاب هلالدتسا امأو

 . ةيفوتسم ةلماك قيرف لك ةلدأب ىتأ دقف كلذكو

 .هرثكأو ضيحلا لقأ نايب يف :يناثلا جذومنلا

 :لاوقأ ةثالث ىلع هيف فلتخا دقو :يملاسلا مامإلا لاق

 ةرشع هرثكأو دساف مد وهف هنع صقن نإف ،نهيلايلو مايأ ةثالث هلقأ نأ :اهدحأ

 خيشنا لاق .انموق نم يروثلاو ةفينح يبأو انباحصأ رثكأ ىلإ لوقلا اذه بسنو .مايأ
 ديعت اهنأ كلذ ىنعمو :هتس وبأ لاق . مهدنع ضيحب تسيل مايأ ةثالثلا نود امف :رماع

 سيل كلذ نأ بيغلا فشك دق هنأل ى مايأ ةثالث لبق مدلا اهنع عطقنا اذإ موصلاو ةالصلا

 . . .ماحرألا ضيغ وه امنإو ضيحب

 انباحصأ نم ةعامج ىلإ بسنو كموي ةرشع ةسمخ ضيحلا رثكأ نأ :اهيناثو
 يبأ نب يلع ىلإ بسنو ،يعفاشلا لاق هبو ناسارخ لهأ نم ةعامجو ةيواعم وبآ مهنم

 )١( لامآلا جراعم رظنا ١/ ٣٤٠.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 لاقف هلقأ يف ءالؤه فلتخاو ،قاحسإو دمحأو يعازوألاو حابر يبأ نب ءاطعو بلاط

 نب ءاطعو بلاط يبأ نب يلع ىلإ بسنو .ةليلو موي هلقأ نإ :انباحصأ ضعبو يعفاشلا
 لوقب لوقي ةفينح وبأ ناك دقو :يزارلا ركب وبأ لاق قاحسإو يعازوألاو حابر يبأ

 . . .هكرت مث اموي رشع ةسمخ هرثكأو ةليلو موي هلقأ ءاطع

 .)ةعامج قوف امف نانثالا» :لي هلوقل ناموي :نورخآ لاقو

 .ذاش وهو :رماع خيشلا لاق .ةعاس :نورخآ لاقو

 راثآلاب ادودحم ًاتقو ةعاسلاب اوديري مل مهنأ رهاظلا :(ْتلق) :هللا همحر لاق

 نم ردابتملا وه كلذو نامزلا ةلق نع ةرابع وهف ليلقلا ثكملا هب اودارأ امنإو ةفورعملا

 هللاو اهلهأ الو ةعيرشلا هربتعت مل يكلف رمأ وهف ريداقملاب ديدحتلا امأف ‘برعلا ةغل
 .ملعأ

 هللا لوسر نأ ىوري ام هلبق يذلاو لوقلا اذه ةجح لعلو ،ةعفد هلقأ نإ :ليقو

 ."يلصو يلستغاف تربدأ اذإو ةالصلا اهل يكرتاف ةضيحلا تلبقأ اذإف" :لاق ةي

 ءايضلا يف ىكح دقو شةليللا لوقلا اذه بحاص ركذي ملو ،موي هلقأ :ليقو

 نيقفاوملا نع فالخلا لقن نم مدقت امب دودرم معز وهو كهيلع نيملسملا عامجإ
 . هيلإ تفتلي الف © نيفلاخملاو

 لوقلا اذه بسنو اموي رشع ةعبس ضيحلا يف ءاسنلا تاقوأ ىصقأ نإ :ليقو

 ةداعلا يهو ًاموي ةرشع ةعبس نضحي نهنأ نوشجاملا ءاسن نع اوركذو ،ةديبع يبأ ىلإ

 هرثكأ نأ ىكحو ثًاموي رشع ةثالث ضيحلا رثكأ نأ الوق يحبصلا ةمالعلا ىكحو
 .اموي نورشع

 نإو ضيح وهف ةعاس دجو نإف ،ةرثكلاو ةلقلا يف كلذل ريدقت ال :كلام لاقو

 .كلذك ضيح وهف امايأ دجو

 .هجيرخت قبس )١(
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 نع كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع يور ام روهشملا بهذملل ةجحلاو :لاق

 ىف ثيدحلا اذه يورو .. ) '«مايا ةرشع هرثكأو مايأ ةثالث ضيحلا لقأ نآ» : يع يبنلا

 .يي يبنلا نع ةمامأ يبأ نع نيفلاخملا بتك ضعب

 .دحأل هنع لدعم الف ثيدحلا اذه حص نإف :يزارلا ركب وبأ لاق

 :الاق امهنأ يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثعو كلام نب سنأ نع يور دقف ًاضيأو

 ضرف نإف اضيأو .ةضاحتسا وهف داز امو ى مايأ ةرشع ىلإ مايأ ةعبرأو مايأ ةثالث ضيحلا

 ةثالثلا يف امهب لمعلا كرت بوجو ىلع ةلادلا تامومعلل نيعتي مزال ةالصلاو ،موصلا

 اميف نأل كلذو ،ةرشعلا قوفو ةثالثلا نود اميف لصألا ىلع اهؤاقب بجوف ةرشعلا ىلإ

 ىلإ ةثالثلا نم امأف ،ًاضيح هلعجن ملف ةهبش ثرواأف ءاملعلل فالتخا لصح ةثالثلا نود
 .ًاضيح هانلعجف هيلع قفتم وهف ةرشعلا

 ،اكلنارتأ مايأ ةالصلا يعد» :شيبح تنب ةمطافل لاق هنأ ةلي هنع يور دقف اضيأو

 ىلإ مايأ ةعبرأو إمايأ ةثالث :لوقت كنأل ةرشعلا ىلإ ةثالثلاب صتخم مايألا ظفلو

 .كلذ قوف ام ىلإ مايأ رشع دحأ :لوقت الو ،ةرشعلا

 مايأو ،ةيمأ ينب مايأو ،فيرخلا مايأو فيصلا مايأ لوقت برعلا نأب درو

 . نينسلاو رهشألا ىلع انه اه تقلطأ دقف كتايح

 © زاجم كلذ ريغ ىلعو ةقيقح ةرشعلا ىلإ ةثالثلا ىلع مايألا قالطإ نأب : بيجأو

 .اهريغ ةدارإ ىلع ةنيرق درت مل ام ةقيقحلا قالطإلا يف لصألاو

 نإ" :لاق هنأ ةلي هنع يور ام اموي رشع ةسمخ ضيحلا رثكأ نأب :لاق نم ةجحو

 .اارهطو ًاضيح رهش لك يف لعج هللا

 لدي اذهو ،ايلصت ال اهرمع رطش نكادحإ دعقت» :ءاسنلل لاق هنأ هنع يورو

 ًاضيأ رهطلا نوكي ريدقتلا اذه ىلع نأل اموي رشع ةسمخ نوكي دق ضيحلا نأ ىلع

 )٥٤١(، ٢١٨/٦٢. مقر ضيحلا باب ،قالطلا باتك سنأ نع عيبرلا هاور )١(
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 لقأ ضيحلا ىصقأ ناك ولو .اهرمع فصن ضيحلا ىصقأ نوكيف ؤاموي رشع ةسمخ

 .اهرمع فصن يلصت ال ةأرما دجوت ال هنأل مالكلا اذه حص امل كلذ نم

 هيف ام ةياغ لب ، بولطملا توبث ىلع لدي ال هنأ لوألا ثيدحلا نع باوجلاو

 ضيحلا يواست كلذ نم مزلي الو ارهطو ًاضيح رهش لك يف لعج هللا نأب رابخإلا

 . مايألا يف رهطلاو

 ىلع ضعبلا وه لب ‘فصنلا وه سيل رطشلا نأ :يناثلا لالدتسالا نع باوجلاو

 .ليق ام

 ناك ولف ،اهرمع نم وهو اهغولب لبق ةأرملا رمع نم ىضم ام نإف اضيأو
 ام نأل .هانعم حصي مل ةأرملا رمع فصن ضيحلا ةدم ىصقأ نأ ثيدحلا نم دوصقملا

 . ملعأ هللاو اهرمع نم وه غولبلا لبق اهتقو نم ىضم

 يف لاقيو نيفصن هلعج يأ :ءيشلا رطش :لاقي ؤفصنلا وه رطشلا نأب درو
 رطش نكادحإ ثكمتا : دنك هلوقب دارملاو . هفصن يأ : !هرطش كلبابلج بلجاو» : لثملا

 . غولبلا نامز الإ لوانتي ال كلذو هيف يلصت يه انامز لوانتي امنإ !يلصت ال اهرمع

 لوقب اموي رشع ةسمخ نم رثكأ ضيحلا رثكأ نأب لوقلا توبثل ديعس وبأ جتحاو
 نأ نكميف ًامولعم ًاتقو اهل ددحي ملو :لاق «كضيح مايأ ةالصلا يعد» :ةأرملل ةي يبنلا

 لوانتم جاجتحالا اذهو ،ةياورلا ىنعم ىلع اموي رشع ةسمخ نم رثكأ اهضيح مايأ نوكت

 نأب يحبصلا هاكح يذلا لوقللو اموي رشع ةعبس هرثكأ نأب ةديبع يبأ نع يورملا لوقلل

 ًاموي رشع ةسمخ نم رثكأ ضيحلا نوكي نأ زيوجت هيف ام ةياغف كموي نورشع هرثكأ
 ليلد الو ،هيلع دنتسي ليلد ىلإ اجاتحم نيرشعلابو اموي رشع ةعبسلاب ديدحتلا ىقبيف
 ،ةربخو ملع نع هب لاقف ءاسنلا ضعب يف ادوجوم كلذ ىأر لئاقلا نوكي نأ الإ كلذل

 ثوحبم بولطملا ىلع ثيدحلاب لالدتسالا نإ مث .اةمكحم بابلا اذه يف ةداعلاو»

 نم زاجملا ىلع ظفلل لمح ىنعملا اذه ىلع هلمح نأو كلذ ريغ يف ةقيقح مايألا نأب

 .دودرم وهو هتقيقح نع هفرصت ةنيرق ريغ
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 : نائيش دودحم تقوب ديدحتلا مدع ىلع كلام ةجحو

 دوسألا وه ضيحلا مد» :هلوقب هتفصو ضيحلا ةمالع نيب ةلي يبنلا نأ :امهدحأ

 :ىلاعت هلوق تحت لخديف الصاح ضيحلا ناك ةفصلا هذهب مدلا ناك ىتمف "مدتحملا
 ةضيحلا تلبقأ اذإف :شيبح نب ةمطافل هلوق تحتو "ههينويِحَملا ىف لأ اولرَتَعَت»

 . !ةالصلا ىعدف

 ع 2ِ ح

 ئ ه«نضيجتنا ق ءاَنلآ اولع ىتنأ وه : ضيحلا مد يف لاق ىلاعت هنأ : امهيناثو

 .لازتعالا بوجول ةلعلا نايب ضرعم ىف ىذأ هنوك فصو ركذ

 6هيف يتلا ةيوقلا ةدحللو دسافلا نوللاو ،هيف يتلا ةركنملا ةحئارلل ىذأ ناك امنإو

 زارتحالا بجو يناعملا هذه لوصح دنعف يناعملا هذهب اللعم لازتعالا بوجو ناك اذإو

 . حيرصتلا ليبس ىلع ىلاعت هللا باتك يف ةروكذملا ةلعلاب المع

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب هرظن هبجوأ ام توبث ىلع ليعامسإ خيشلا لدتساو

 ."يلصو يلستغاف تربدأ اذإو ةالصلا ىعدف ةضيحلا تلبقأ اذإ

 ،ةضيحلا لابقإ دنع ةالصلا كرتل ديفم ثيدحلا اذه نأ :هلالدتسا هجوو

 ددعلا يف كلذ رابتعا ىلع لدي ليلد الو ،‘ةضيحلا تربدأ اذإ لاستغالا عم اهبوجولو

 تخسنفنا اهنأ حصي ىتح خاسفنالا مدع وهو اهمكح ىلع ةدعلا ىقبتف ،ءاربتسالاو

 . ليلدب

 شيبح تنب ةمطافل كلذ لاق ةي هنأل صاخ ببس ىلع درو ثيدحلا نأب دزو

 يتلا يهو ًاعرش ةربتعملا ةداتعملا ةضيحلا تلبقأ اذإ دارملاف \ةضاحتسم تراص نيح

 .'مايأ ةثالث ضيحلا لقأ» :يي هلوقل ةرشع ىلإ ةثالث نم نوكت

 .ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا نأب بيجأو

 . هنم يملاسلا جهنم صالختساو هتساردو هليلحتل هلوط عم هب تيتأ جذومنلا اذه

 هيف ةلأسم لك نأل ،هنم فالآلا لقأ مل اذإ تائملا لامآلا جراعم يفو ،مهم جذومن وهو

 . عسوأ وأ هرارغ ىلع يهف
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 هب يفتكأ فوس يننأل تاحفصلا ريثكت جذومنلا اذه قوس نم فدهلا سيلو

 . )ةيشاحلا يف هلثم جذامن ناظم ىلإ زيزعلا ئراقلا دشرأو

 : يلاتلا وحنلا ىلع هليلحت نكمي جذومنلا اذه

 عمج بولسأب اهضرع دقف بهاذملا ضرع يف هبولسأ ضعب ىلع لمتشا ١
 فلتخا دقو :هلوقب كلذ ىلع صن دقو .ةثالث يهو ةيلصألا ىربكلا بهاذملا نيب هيف

 .لاوقأ ةثالث ىلع هرثكأو ضيحلا لقأ يف سانلا

 نأ :يناثلا لوقلاو مايأ ةرشع هرثكأو مايأ ةثالث هلقأ نأ يه ةثالثلا لاوقألا هذهو

 دح الو ىلعأ دح هل سيل هنأ وهو : ثلاثلا لوقلاو . ًاموي رشع ةسمخ هرثكأو موي هلقأ

 . ضيح وهف تافصلا هذه هيف ترهظ اذإ تافص هل نكلو ىندأ

 . يروثلاو ةفينح ىبأو هباحصأ رثكأل لوألا بهذملاو

 . قاحسإو . يعازوألاو ءاطعو يلع ىلإ بسنو يعفاشلل يناثلاو

 . هباحصأ نم ليعامسإ خيشلاو سنأ نب كلامل ثلاثلاو

 نكت مل املو ،ةريثك بهاذم ةيلصألا بهاذملا هذه ايانث يف ركذ يملاسلا نكل

 لاقو { رماع خيشلا لاق وأ . نورخآ لاقو ليقب اهيلإ ريشي ناك ةروهشم بهاذم هدنع

 . هتس وبأ لاقو ئ رماع خيشلا لاقو © هللا مهمحر ةديبع وبأ لاقو ٠ يحبصلا خيشلا

 تسيل وأ هدنع ةيوناث تناك امل اهنكل ةرشعلا براقي ام ىلإ لاوقألا هذه لصت دقف

 ةدافإلا باب نم ةروهشملا ةثالثلا بهاذملا نيب ةثوثبم اهلعج ةروهشملا الو ةيوقلاب

 .اهبناوج لك نم لاوقألاو بهاذملاب ةطاحإلاو

 . ملعلا لهأ ليواقأ ىلع هعالطاو هملع ةعس اهنم حضتيو

 )١( :رظنأ ٢٨٢٣/١ و٣٠٩/١ و١/ ٤٠٩ و٦٠٦/١ و٣٥/٢ و٤٥/٢ و٤٧/٢ و٩١/٢ و١٠١/٢ و٣٧١/٤

 و١/ ٣١٠ و١/ ٣٢٣٢ و١/ ٣٤٣ و٣٧٨/١ و٣٢٩٠/١ و٣٩١/١ و٣٩٦/١ و٢/ ٧٩٥ و٢/ ٢٨٥ و٣٢٩/١

 ٤/٧٤٣و ٢/٨٤١و ٢/٦٤١و ٢/٠٣١و ٦١؟١/٧و ٢/١٢١١و ٢/٧٠١و ١/١٠٥و ١/٦٧٣و ٣٥٩ /١و

 .ادج ريثك هتعمج امم هتكرت امو ٥/٠٦٢١و ٥/١٦١و ١/٦٥٣و ١/١٤٣و ٣٥٢ /٤و

454 _ ٤٥٤ 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 لالدتسالا نم اهقح اهسخبي ملف اهعيمجل لدتسا دقف لالدتسالا ثيح نم امأ

 !هيلإ هرسييو هيلع هللا حتفي ام ردق ىلع لوقعملاو لوقنملاب

 ،ةغللاو ."ةداعلاو فرعلابو ،ةيلصألا ةءاربلاو ،ةنسلاو ،نآرقلاب لدتسا دقو

 . هيلإ ةجاحلا تعد ثيح لالدتسالا هجوو

 دقف ،ملاعملا ةحضاو ةهباشملا جذامنلا يفو جذومنلا اذه يف تناكف ةشقانملا امأ

 لاق ،ةعفد ضيحلا لقأ نأ ىلع نيملسملا عامجإ ءايضلا بحاص يبتوعلا ىوعد ًدَر

 مدقت امب دودرم معز وهو ‘هيلع نيملسملا عامجإ ءايضلا يف ىكح دقو» :هللا همحر

 طباوضلا دحأ وه عامجإلا ىوعد درو ،نيفلاخملاو نيقفاوملا نع فالخلا لقن نم

 طباوضلا نمو ،قباس كلذ ىلإ ترشأ امك هللا همحر يملاسلا دنع ةشقانملا يف ةدمتعملا

 قلطت مايألا نأب ضرتعا نم ىلع هباوج يف حضاو كلذو زاجملا ىلع ةقيقحلا ميدقت
 زاجملا ةقيرط ىلع حصي امنإ قالطإلا كلذ نأب هيلع درف ©نينسلاو روهشلا ىلع

 . ةقيقحلا مالكلا يف لصألاو

 ثيدحلا ةلالدب هميلست مدع جذومنلا اذه يف اميس ال هتاشقانم يف طباوضلا نمو

 ىلع لدي ال ثيدحلا اذه نإف :لاق ارهطو ضيح رهش لك ىيف» :ثيدح يف امك

 .اموي رشع ةسمخب ضيحلا ديدحت

 هيلإ ريشي دق هنكل احيرص ًاصن حيجرتلا ىلع صني ال دق يملاسلاف حيجرتلا امأو

 .لالدتسالاو توبثلا ثيح نم ةوقلا يف لداعتلا نم ةبيرق ةلدألا تناك اذإ احيولت

 مامأ دمصت ال ةشقانمب وأ ةشقانم ريغ نم هل لدتسيو ًاحجار هاري ام ردصي ذئنيحو

 . اهيلع باوجلا

 هباحصأ روهمج بهذم وهو لوألا بهذملا مدقي هنأ رهظي جذومنلا اذه يفو

 اذهو .دودر وأ ةشقانمب هجاوت مل اهنوكلو مهتلدأ هلوقل يروثلاو ةفينح يبأ بهذمو

 . حيجرتلا يف هبيلاسأ دحأ بولسألا

 . ةعيرس تاراشاب اهيف هتالامعتسا ىلإ ةراشإلا نسحي ىرخأ بيلاسأ كانهو
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 قحلاو» :ريزنخلا ةساجن ىف هللا همحر هلوق :هلاثم .اذك قحلاو :هلوق كلذ نم

 .هةساجنلاب هيلع مكحلا انريغ نم ريهامجلاو انباحصأ هيلع يذلا

 .قحلا وه لوألا لوقلاو» :بلكلا هيف غلو يذلا ءاملا مكح يف هلوقو

 باوصلافا» : ريمحلاو ليخلا عيجر ىف :هلاثم .اذك باوصلاو : هلوق كلذ نمو

 مكح امف ،عراشلا نايب ىلع فوقوم ةساجنلا مكح نإ لاقي نأ هنع ديحم ال يذلا

 هاواس يذلا هريظنب قحلأ مكح عراشلا لبق نم هيف تبثي مل امو سجنلا وهف هتساجنب

 هركذ تمدق امو يرظن هيلإ ىدأ ام اذه .هب ىلوأ ةراهطلاف ريظن هل سيل امو ،ةلعلا يف

 . !كلذ ىف هولاق ام نايبو عابتالا ليبس ىلع هتلق امنإف

 يف ام مكح يف هلوق :هلاثم . يدنع باوصلا وأ يدنع حيحصلا :هلوق كلذ نمو
 حرش يف كل تمدق ام : يدنع حيحصلاو : ةيعرشلا ةاكذلاب توملا دعب نوطبلا

 تايبالا

 ال ةتيم كلذ لبق هنأل حورلا هيف خفنت ام دح يف نوكي ىتح لكؤي ال هنأ وهو

 .(")«هتاكذ نكمت

 : ىلاعت هلوق هل ةجحلاو . زاوجلا حيحصلاو : رحبلا يف شيعي ام ةتيم يف هلوقو

 .")هئالو رتتلآ دينع مكل لمأ»
 اذه ثلق» : ةيحللا ليلخت ىف هلوق :هلاثم .برقأ قحلا ىلإ اذه :هلوق كلذ نمو

 . (٤)«ملعأ هللاو ئ برقأ قحلل هنأكو مدقت امم لهسأ

 ىلع بلغ اذإو» : ءاجنتسالا ةمص يف هلاثم . باوصلا نم بيرق : هلوق كلذ نمو

 بجو لحملل رشابملا ديلا مرج نم ناك نإف ةساجنلا حير هدي يف مش مث كلذ لاوز هنظ

 ٢!/ ٢٥٥. لامآلا جراعم )١(

 ٢!/ ٣٦٤. لامآلا جراعم )٢(

 )٣( هسفن عجرملا ٦٢/ ٣٦٧.

 )٤( هسفن عجرملا ٣٩١/١.
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 وأ هعباصأ نيب اهمش نأك كلذ نم اهمشي مل نإو ،هتساجن ىلع لدي كلذ نأل هلسغ
 وهو ربدلا رشابي مل يذلا لحملا يف حيرلا نأ لامتحال هدي لسغ الإ همزلي مل كش

 .(هباوصلا نم بيرق

 .حيجرتلا تارابع نم كلذ ريغ ىلإ

 )١( هسفن عجرملا ١/ ٤٠١٧ .
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 ديهمت

 .قوقحلا هذه عيمجب مايقلاو ،هيلع برلا قح دبعلا ةفرعم سفنلا هقفب دوصقملا

 .ربكألا هقفلا وهو ،اهيلع امو اهل ام سفنلا ةفرعم وه :ليقو

 5ةينادحولاب هلل اودهش نيذلا نيينابرلا ءاملعلا تافص مهأ نم سفنلا هقفو

 ؤيهَملا َوُه الإ هلإ ال انينب انبت رليلآ ارأؤأر ةكيتتملال ره الإ تي ل تآ هتا دهت
 دابع ني هق ىتخ ات :ىلاعت لاق هتيشخو هللا لهأ مهو 5_هه ميجحتلا

 ة بصت هلل اودنميل الإ ايأ ابو نيدلا هل اوصلخأو هللا اودبع نيذلا مهو "")ههأؤنتكنلا
 .")هميقلا ثبي كيدو ةركزلا ايو ةوصلا اوشبقيو هتح تل

 امو نأَس يفكت امو» : ىلاعت لاق مهيلع هللا ةباقر نورعشتسي نيذلا مهو

 ١٨. :ةيآلا ،نارمع لآ ةروس )١(
 )٢( :ةيآلا رطاف ةروس ٢٨.

 )٣( :ةيآلا ،ةنيبلا ةروس ٥.
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 ِ 2 2ِ ّ ص ح - ه ,ش رو ھ مص ,مم م مح د 4 7
 رد لاقثيت نم كبر نع ترب و هيف َنوُضت 1 ا ادوهش ز انك الإ لكَع ! ل لمَع نم ن َنولَمْسَت ال ن ارق

 تا : 42 هم

 (١)هگ نيش ش بتك ق لإ ربكأ ل كلق نم رك رأ الو
 هو . . اتم ر .

 دهزلاو عرولاو نيدلا يف ةودق اوناكف نودهتجملا ةمئألا سفنلا هقفب فصتا دقو

 يف بتكلا تفلأو مهاياجسو مهرابخأب نابكرلا تراس دقو ءايندلا نع فوزعلاو

 اودباكو مهراهن اوأمظأو بلطلاو دجلا يف مهليل اورهسأ دقف ،مهبقانمو مهلئاضف

 اوبلط ،يسأتلا دارأ نمل ةوسأو كءادتقالا دارأ نمل ةودق اوناك ى مهرافسأ يف تاقشملا

 . ايندلا لهأ مهنع ىضرأو مهنع هللا يضرف ايندلا لهأ طخسي هللا ناوضر

 مهدنع ام صلخأ هلل اوطعأ ،سانلا نيب مهتارانم هللا عفرف ملعلا رانم اوعفر

 نيقباسلا يف ةمئأ مهلعجو ،ةرخآلا باوث نسحو ايندلا باوث ىلاعت هللا مهاطعأف

 نيرخآلا يف قدص ناسل مهل لعجو ©نيلوألا

 نيدهازلا ءاملعلا نمو نيينابرلا ةمئألا نم ناك هللا همحر يملاسلا مامإلاو

 6هقالخأ تنسحو هسفن تكز ،نيخسارلا نيدهتجملا نمو ،نينمؤملا قيرط نيكلاسلا

 ةكرابملا رافسألا هذه يف هيرظان لحكو أرق نم لكو ،همالك يف نيدلاو عرولا رهظو

 هباتك تاحفص ىلع هاياجسو هقالخأ تعبط دقل كرابم سفنو ةميظع سفن ىلع فقو
 . ةماقتساو ًايدهو اربو ًالبنو ًاملع تضافف ،هتاملكو هتارابع لبق

 داهتجالا اميس ال داهتجالا صئاصخ صخأ نم يهل لالخلاو تافصلا هذه نإ

 يف داهتجالاب ىمسي ام وهو ،ثداوحلاو عئاقولا ىلع طباوضلاو دعاوقلا ليزنت يف
 يضقني ال يذلا وهو ضرألاو تاومسلا تيقب ام يقابلا داهتجالا وهو © طانملا قيقحت

 . هئايفصأو هئايلوأ ىلع هب هللا حتفي يذلا وهو كايندلا ءاضقناب الإ

 رباكألاو رغاصألا نع ذخأف ةمامإلا تاموقم لك ذفلا مامإلا اذه يف تلجت دقل

 الو ،عرق امو عزق ام هللاوو ‘فلاخملاو قفاوملا نع لقنو ،لبنلا تامالع نم وهو

 ىتش ىلع فلخلاو فلسلا ةذباهج نع ذخأ .رفغو ربصو ملح لب ،رقتحا الو رهتنا

 ( ١ ) ةيآلا . سنوي ةروس : ١ ٦ ٠

460 _ ٤٦٠ 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ةوخألا ةلصو . ملعلا محرب .0 ديعبلاو بيرقلا عم فرصتو ] مهبراشم عونتو مهبهاذم

 6 بيغشت الو . بينأت ريغ نم شقانيو 6 اهل لد . بهاذملا لقني . ةعماجلا ةيمالسالا

 . عبتي نأ قحأ قحلا نأل 6 قحلا ىرحتيو براقيو ددسي لب

 جراعم) هباتك أرق نمو ثةريبكلا هسفن هيلع توطنا امم ءزج وه هرطسأ ام لك نإ

 هللا همحر هبادآ لامكو 6 هلاصخ نسحو © هسفن هقف نم قئاقحلا هذه ىلع فقو (لامآلا

 نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو ءايبنأل ١ عم هتمحر رقتسم يف هب انعمجو ةعساو ةمحر

 . ًاقيفر كئلوأ

 . ثحابم يف ةديمحلا لاصخلاو ،ةميركلا تافصلا هذه نيبأ فوسو

 لوألا ثحبملا

 هدهزو هظعو ق

 وه :ةعيرشلا لهأ حالطصا يفو .ءيشلا ىلإ ليملا كرت :ةغللا يف دهزلاو

 .')دهاز وهف هيلإ جاتحي ام ىلع دئازلا هرك نمف اهضغبو ايندلا نع ضارعإلا

 نيدلا رمأب ريكذتلاو ظعولاو هقفلا نيب عمجي ناك هللا همحر يملاسلا مامإلاو

 امف الإو .ربكألا هقفلا وهو ،يقيقحلا هقفلا وهو "هللا مراحم يف عوقولا نم فيوختلاو

 ىلإ ناسنإلا دوقت يتلا ةيكولسلا رومألاو ةيوبرتلا ىناعملا هذه نم درجت اذإ هقفلا ةدئاف

 .ةايحلا نوؤش نم نأش لك يف ىلاعت هلل ةيدوبعلا قيقحتو ةنونيدلا

 باتك هب نادزا يذلا يوبرتلا هيجوتلاو ظعولا اذه ىلع ةلثمأ قوسأ فوسو

 . هللا همحر يملاسلا

 . رصبلا ضغ نع مالكلا :لوألا لاثملا

 نم اوشمي بنيزل لال :ىلاعت هلوقب ةلأسملا هذه ىلع مالكلاب يملاسلا أدب

 .")ةيآلا هه مهرصب ن 1

 )١( ص ىيتكربلا تافيرعت رظنا ٣١٥.
 )٢( :ناتيآلا رونلا ةروس ٣٠ و٣١.
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 بلقلا ىلإ ربكألا بابلا وه رصبلا نأ ملعاو» :نايمهلا يف لاق :هللا همحر لاق

 لأسو ارون هيف ثروي هشضغو ًاران بلقلا يف حدقي هقالطإو ؤهتهج نم روثعلا رثكف
 ضغا» :لاقف رمع هلأسو د (١كرظن فرصا» :لاقف ةأجفلا ةرظن نع هللا لوسر ريرج

 . !كرصب

 اهلمعتسيو اهب ربتعيو هجئاوح يف امهب رظنيل ناسنإلل نينيعلا هللا قلخ امنإو :لاق

 هقاذأ هرصب ضغ نمف سيلبإ ماهس نم مومسم مهس ةرظنلا» :ةي هنعو ،ةعاط وه اميف
 ."«اهتذل معط دجي ةدابع هللا

 نبا لاق .ةنس كلذل ماصف دمع ريغب سأرلا ةفوشكم ةأرما ىلإ سادرم وبأ رظنو

 نب ناسح نإ : ل اقيو . يتأرماو يتخأو يمأ الإ طق ةأرما هجو يف ينيع تتبث ام : نيريس

 لاقف ثاهيلإ ترظن ءانسح ةأرما نم مك :هتأرما هل تلاقف ديعلا نم فرصنا نانس يبأ

 . كيلإ تعجر ىتح كنع تجرخ ذنم يماهبإ يرصب زواج ام كحيو :اهل

 . ةبير ةثلاثلاو ،ةنتف ةيناثلاو ،ةءاجف ىلوألا ةرظنلا :ليقو

 نإف كبلق نم هللا ةمظع جرختف كينيعل ًافلع ءاسنلا نساحم لعجت ال :ليقو
 نهنإف نهورذحاف نيعللا اهب داطصيف مكنيعأل كابش نهنإف نيدلل ةبرخ كلذ ىلإ رظنلا

 نيشي ضرمو ،مكبولقل ةوسقو ،مكجورفل (")اهميقارأ مومسو ،مكنيعأل منهج لحك
 . مكرارش اهقشنتسيو ،مكرايخ اهنع ضرعي ،مككيلم نع مكدعبي ءادو ،مكناميإ

 نمف عنام دوع نم ةنيفس رصبلا ضغو عقان مس نم رحب ءاسنلا نساحم : ليقو

 . قرغ اهنع فلخت نمو ،اجن ةنيفسلا بكر

 اهبحاصل اهب ىمكو } ةوهش بلقلا يف عرزت اهنإف ةرظنلاو مكايإ" : ىسيع نعو

 . ةنتف

 مقر رصبلا ضغ نم هب رمؤي ام يف حاكنلا باتك ‘ كرصب ظفلب هللا دبع نب ريرج نع دوواد وبأ هاور )١(
 )٢١٤٨(. ٢٤٦/٢.

 )٢( مقر هانعمب ناميلا نب ةفيذح نع سودرفلا يف يمليدلا هاور )٧١٦٢٤(، ٥/ ٤٤ .
 )٣( (ممَقَر) ناسللا رظنا .ضايبو داوس هيف يذلا تايحلا نم وهو مقرأ عمج مقارأ .
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 .هفسأ لاطأو ،هفتح هدروأ هفرط لسرأ نم :ليقو
 . رصبلا ضغ ةوهشلا بجاح معن : نونلا وذ لاقو

 .ةظحل نم سرغ قشعو ،ةطقل نم تينج برح بر : لثملا يفو

 مكراصبأ اوضغ» :ديمحلا دبع نبا لاق ةداعسلا ةجحم باتك نم )رطانقلا يفو

 نبا لاقو ] مكلوقع ءامسلا توكلم يف لوجتتو مكبولق يف هتمظع لجت هللا مراحم نع

 ديزيو . الامج نمؤملا ديزيو ا ًالامك ناميالا ليزي هناف مكراصبأ اوضغ» : هللا لبع

 . !مكرودص يف ناميإلا ملاعم اودبتو . مكبولق ىف ةعاطلا تاذل ددجتو ك ًالاكن ناطيشلا

 ةرظنلا لجأ نم يتن دوواد ةنتف تءاج امنإ :لاق هنأ ريبج نب ديعس نع يورو

 . "هةأرملا فلخ شمت الو دسألا مامأ شما» :ناميلس هنبال لاقو

 . 'ينمتلاو رظنلا انزلا ءدب» : ىيحي لاقو

 نم هيلإ بحأ نارطقب ًايلطم برجأ المج مكدحأ محازي نأل ) :دوعسم نبا لاقو

 . ةأرما محازي نأ

 موادي مثيخ نب عيبرلا ناكو .لي هللا ةبحم ثروي رصبلا ضغ) :دهاجم لاقو

 .ىمعأ هنأ الإ هلمجأ ام نلقي ءاسنلا هب ترم اذإو رصبلا ضغ ىلع

 ني رُهُثيتتتَم تيل ادي بذكي نمي زد :لاقف مالغ ىلإ ماشه نب مناغ رظنو

 ةبوت ىلإ انب عجرا ملعن ال ثيح نم انجردتست ال مهللا :لاق مث ")هوم وُملَعي ال يَح

 نم انبولق يف لمعأ يه تاظحل انيلع طلست الو ] كوفع نم ن دتو كتمح ر نم انبرقت

 . (تايضاقلا ايانملاو تافهرملا فويسلا

 )١( يلاطيجلل تاريخلا رطانق ٣/ ١٨٨.
 نوهأ فلخ نم كيلع دسالا ةروطخ ىنعملاو دسألا مامأ ظوفحملاو دسألا فلخ شما :باتكلا يف )٢(

 نم كلذ ناك امبرو ءاهنتافم ىلإ رظنلا ةنظم كلذ ناك اهفلخ ترس نإ كنأل كمامأ ةأرملا ةروطخ نم

 ديع دباعلا دهازلا يبرملا انخيش انل لوقي صمح يف ملعلا بلط يف انأو تنكو .خاسنلا وأ ةعابطلا اطخ

 .ةأرملا فلخ اوشمت الو دسألا مامأ اوشما :هللا همحر يدسملا حاتفلا

 (٣) :ةيآلا ى © ملقلا ةروس ٤٤.

 )٤( لامآلا جراعم ١/ ٤٧٤ و٤٧٣/١ و٧٠٤.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 هيتوأ يذلا هقفلا اذه ىلع لدت هركذ كرت امم اهريغ ريثكو ظعاوملا هذه

 اهكرتتو تاداشرإلاو ظعاوملا هذه لثمب متهت ال ةداع هقفلا بتكف .هللا همحر يملاسلا

 عرولاو دهزلا» باتكو ث«يلازغلل نيدلا مولع ءايحإل باتكك ةيبرتلاو ظعولا بتكل
 نيب عمجلل ةلواحم هذهف ةيهقفلا عورفلا ايانث يف ركذت نأ امأ ،'لبنح نب دمحأ مامالل

 ©لمعلاو ملعلاب ملعلا بلاطل ديوزت كلذ يفو ‘سفنلا هقف نيبو ةيعرشلا ماكحألا هقف

 . مرحم ىلإ امهب رظني الو هينيع أقفي نأ هيلع نوهأ ناك لاوقألا هذه أرقي نم نإف

 ةباهملا ةيبرت وهو هاغتبم غلبيو هفده ىلإ لصي نأ هللا همحر يملاسلا عاطتسا دقل

 اَمَتو ه ىلاعت هلل ةيشخ سانلا رثكأ نوكي نأ هيف ضرتفي يذلا ملعلا بلاط ىدل ةيشخلاو

 ةدئاف امو ،لمعلا هعبتي مل اذإ ملعلا ةدئاف امف الإو . () ايكلا هدابع نم هلأ ىتخ

 لمحي رامحلا لثمك الإ اهبحاص لثم امو لمعلا اهعبتي مل اذإ تاداهشلاو تازاجالا

 نم ملاعل لثم اذهو ،ثيهلي هكرتت وأ ثهلي هيلع لمحت نإ بلكلا لثمك وأ ،ارافسأ

 . (ماعلب) همساو ليئارسإ ينب ءاملع

 هَمتأَت اهنم حلاف ايع ُهتيَتاَء زا اب هَتَلَع لتو : هيف هللا لزنأ دقو

 : : ةنرم تاو ضرألا ل دلأ رهتكتو امي هتكرل انن ؤلو ٭ كرواتلا دم داكف
 صِصْضنات اتيتاكي ادك تيزلا روتنا لَتَم كيد تمن هنتت زأ تمن هبتع لمت نإ نكن
 ()“َوُرُكَفَتَي مهلعل سسقلا

 هللاو . ميركلا نآرقلا ةقيرط يه ةيبرتلا نيبو اهنايبو ةعيرشلا ماكحأ نيي ب عمجلا نإ

 يذلا رامحلاب هب اولمعي ملو ملعلا اولمح نيذلا باتكلا لهأ هبشي مل ىلاعتو كرابت
 يف يبنلا ثعب نم ةمكحلا انل ركذ نأ دعب الإ هرهظ ىلع تادلجملاو رافسألا لمحي

 او ةمكنَو بتكنا ُمهُمَلََر مهكسو ۔هنكاع ميع ارلتي» :ىلاعت هلوق يهو ةمالا ةمألا

 لصحت مل اذإ هنأ ىلع ملعأ 7 ةلالد كلذ يف ناكف .")هنيمث يلص ىفل لتق ني ارئاك

 ٢٨. :ةيآلا رطاف ةروس )١(
 . ٥٧١و ١٧٤ :ناتيآلا ،فارعألا ةروس )٢(

 )٣( :ةيآلا ،ةعمجلا ةروس ٦٢.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ملعلا اذهب ةيكزتلا هل لصحت مل يذلا ملاعلا اذه ادغ ةمكحلاو باتكلا ملعت نم ةيكرتلا

 .هب هللا هعفري ملو هب عفتني مل ًاملع لمح هنأل ارافسأ لمحي رامحلا لثمك

 لدج امنإو لمع ريغ نم مالكلاب قدشتلا ريثك ملاعلل وهف يناثلا لاثملا امأو

 مل وأ هيلع تلمح نإ حابنلا ريثك بلكلاك هلثمف ،اهنم ةرمث الو اهتحت لئاط ال ةطسفسو
 .ةرمث الو ىودج ريغ نم ثاهلب ثاهل وهف هيلع لمحت

 . ةميمنلا يف : يناثلا لاثملا

 .داسفإلا هجو ىلع لعفلا وأ مالكلا لقن اهنأب ةميمنلا هللا همحر ىملاسلا فرع

 بجاولا ملعلا لقنك ةميمنب سيل هنإف داسفإلا ةقيرط ريغ ىلع ال ناك اذإ ام كلذب جرخيف

 فيضلا دنع ةحابملا رابخألاب ثدحتلاو ،اهلتق مرحملا سفنلا ةيجنتل ربخلا لقنكو ،هلقن

 وه داسفإل ا هجو ىلع ناك ام يأ ةميمنلا نم عونلا اذهو 6،كهردص حرشنيو © هسقفن بيطتل

 ران نم هلثم هوسكي هللا نإف ابوث ملسم لجرب ىستكا نم» :ةي هلوقل هادع ام نود مرحملا

 لجرب ماق نمو "منهج ران نم اهلثم همعطي هللا نإف ةلكأ ملسم لجرب لكأ نمو ،منهج
 . ) ')«ةمايقلا موي ءايرو ةعمس ماقم هب موقي هللا نإف ءايرو ةعمس ماقم

 7 الو امن الو ليخب الو بخ ةنجلا لخدي ال» :ةلي هنعو

 :يلع لاق ؟نآرقلا يف سوساجلا ىلاعت هللا ركذ نيأ :يلعل لاق الجر نأ يورو
 . ))يش د س كيفرإ . ىلاعت هلوق يف ةءارب ةروس يف

 ةبوتلا ةروسف ©نيقفانملا ناويد يف مامنلا وهو سوساجلا نأ هلظ مامإلا دصقي

 . نيقفانملا تحضف اهنأل كلذب تيمس ةحضافلا يه

 يف وهو كرطمأ تسلو ايعاس كدلب يف نأ ىسوم ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ يكحو

 . ٤ / ٢٧٠ آ ) ٤٨٨١ ( مقر ةبيغلا يف باب ٠ بدالا باتك  بيرق ظفلب دروتسملا نع دوواد وبأ هاور ) ( ١

 مقر ليخبلا يف ءاج ام )٤١( باب ،ةلصلاو ربلا )٢٨( باتك ،بيرق ظفلب ركب يبأ نع يذمرتلا هاور (٢)

 ٧/١. دمحأو )١٩٦٣( ٤/ ٣٤٣.

 )٣( :ةيآلا ةبوتلا ةروس ٤٧.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ةميمنلا هركأ ىسوم اي :لاق .هجرخأ ىتح هيلع ىنلد بر اي :لاق ‘كضرأ

 او .()!!؟
 تافص ىلع ىتأ ةءارب ةروس يف هللا نإف ‘كلذ قدصي ام نآرقلا يفو :تلق

 مهنم ًادحاو ىمس امو ،ةروسلا رخآ ىلإ مهنمو مهنمو : لوقي ناكف ةفص ةفص نيقفانملا

 ناكف كريسلا هنأل رتسلا كلذ مهل هللا كتهي ملف ايندلا يف رتسلا نوبلطي اوناك مهنأل

 و يئ ي نت مهنيَو» .()هتقَدَملا يف زيل نت مهنيت» :لوقي
 ةلا دَمَع نت مهتيو» 5(;هأنأ وه تثبو ما ةيذزب كيا مهنيت» ."")4ييقت
 .'ث)هةَقَدَسنل ۔ءلست نم اتنتا٤ ثيك

 يتلا سفنلا هقف نم وه اهبقاوع نم ريذحتلاو اهنم ريفنتلاو ةميمنلا نع ثيدحلاو

 عرش غيلبت يف يبنلا ماقم مئاق هنآل ملعلا ةبلط سوفن يف اهسرغ ىلع دهتجملا صرحي
 . ىلاعت هللاب ريكذتلاو ةيكزتلاو ميلعتلاو ةيبرتلا يف يبنلا ماقم مئاقو ٠ سانلا ىلإ هللا

 قيرط نع نيدئاحلا نيبنذملا ةاصعلل هدعأ امو نيعئاطلا نينمؤملل هللا هدعأ امو

 .داشرلا

 .هب ةركذملا لاوحألاو توملا ركذت يف :ثلاثلا لاثملا

 هللا همحر هئانتعا ىلإ ةراشإ هقفلا بتك نم ميظع باتك يف توملا ثحب درجم نإ

 .ايندلا نع فوزعلا يف ًابيغرت رثكأ ثيدح نم امف ،ةرخآلاب سانلا ريكذتو سفنلا هقفب

 © نينبلا مّتيمو © تاعامجلا قرفمو تاذللا مداه نع ثيدحلا نم ةرخآلا ىلع لابقالاو

 . تانبلاو

 )١( لامآلا جراعم ٥٦٦/١.
 )٢( :ةيآلا 5ةبوتلا ةروس ٥٨.

 )٣( :ةيآلا ،ةبوتلا ةروس ٤٩.

 )٤( :ةيآلا "ةبوتلا ةروس ٦١.

 )٥( :ةيآلا ةبوتلا ةروس ٧٥.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 لمعلا ىلإ ًاثاعبناو ،ةرخآلا ىلإ اجاعزإ هركذت يف نأل :هللا همحر يملاسلا لاق

 .ةرخآلا ىلإ ًاقوشتو ثايندلا نع ةبغرو ،حلاصلا

 .')هتاذللا مداه ركذ نم اورثكأ» :ي هلا لوسر لاق :ةريره وبأ لاق

 :لاق ،؟لضفأ نينمؤملا يأ ،هللا لوسر اي :لاق راصنألا نم الجر نأ يورو

 مهنسحأو ركذت توملل مهرثكأ» :لاق ،؟سيكأ نينمؤملا يأ :لاق .اقلخ مهنسحأ»

 . (")«سايكألا كئلوأ ادادعتسا هدعب امل

 يف ذهزئو بونذلا صحمي هنإف تاذللا مداه ركذ نم اورثكأ» :لاق ةلي هنأ يورو

 . «ايندلا

 . (.)اًاظعاو توملاب ىفك» :لوقي ةنيت ناكو

 . توملا ركذ دئاوف هللا همحر ركذ مث

 نم جورخلا بلطو جاعزنال ا راعشتسا ثروي توملا ركذت نإ» : هللا همحر ل اق

 يف ناسنإلا كفني الو :اولاق ،ةيقابلا رادلا ىلإ ةظحل لك ىف هجوتلاو ةينافلا رادلا هذه
 ،لمألا رصق :توملا ركذ يف اولاقو .ةمقنو ةمعن ةعسو قيض :نيتلاح نع رادلا هذه

 ٠ مولعم نمز الو ‘ مولعم ضرم الو مولعم سفن توملل سيل : اولاقو . لجألا راظتناو

 . ةبهأ ىلع اوراصو سايكال ا هل دعتسا اذهلو

 املف .ليحرلا ليحرلا :ةنيدملا روس ىلع ليللا لوط يداني ناك الجر نأ يورو

 :لوقي دشنأف .تام دق :هل اولاقف هنع لأسف هتوص ةنيدملا ريمأ دقف يفوت

 لامجلاهبابب خانأ ىتح هركذو ليحرلاب جلي لاز ام

 لامآلا ههلت مل ةبهأ اذ ًارمشتم ًاظقيتسم هب اصأف

 )١( مقر شةمايقلا ةفص باتك ،هظفلب ديعس يبأ نع يذمرتلا هاور )٢٤٦٠(٥ ٦١٣٩/٤.
 )٢( مقرب هل دادعتسالاو توملا ركذ باب ،دهزلا باتك ،هظفلب رمع نبا نع هجام نبا هاور )٤٢٥٩(} ٢/

.٧٤٢٢٣ 
 )٢٤٦٠(، ٦١٣٩/٤. مقر ةمايقلا ةفص باتك ؤهانعمب ديعس ىبأ نع يذمرتلا هاور ()

 )٤( ،هظفلب رساي نب رامع نع دهزلا باتك مصاع يبأ نيا هاور ١٧٦/١.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 يذلا اذ نم سفن اي كحيو :اهل لوقيو هسفن بتاعي يشاقرلا ديزي ناك دقو
 :لوقي مث . . .اذكهو توملا دعب كنع موصي يذلا اذ نم ؟توملا دعب كنع يلصي

 ؤهدعوم توملا ناك نمف ؟مكرمع ةيقب مكسفنأ ىلع نوبحتنتو نوكبت الأ سانلا اهيأ

 ذتلي فيك هجعزي ربكألا عزفلا فوخو ،هسنؤم دودلاو ،هشارف ىرثلاو هتيب ربقلاو

 . هيلع ايشغم رخي ىتح يكبي مث !مانمب

 .ةمايقلا موي لاوهأو ‘توملا نوركاذتيو ءاهقفلا عمجي زيزعلا دبع نب رمع ناكو

 . ةزانج هيدي نيب نأك ىتح مهدحأ يكبيو { طارسلا ىلع رورملاو ،‘باسحلا ءوسو

 الو لكأي الو ،ةديدع ًامايأ هب دحأ عفتني ال توملا ركذ اذإ يروثلا نايفس ناكو

 . يردأ ال :لوقي ءيش نع لئس اذإ ناكو ،برشي

 ىل ١ شعنل ١ يف هب نوعجريف تومي د اكي ةز انج عيش ١ ذإ ط ابس نب فس وي ناك و

 . ٥ر هراد

 ليجعت :ءايشأ ةثالثب مركأ توملا ركذ نم رثكأ نم :لوقي فافللا دماح ناكو

 :ءايشأ ةثالثب بقوع توملا يسن نمو .ةدابعلا يف طاشنلاو سفنلا ةعانقو شةبوتلا

 رصتخم يف هلك كلذ ركذ .ةعاطلا نع لساكتلاو ،ايندلا يف هرشلاو ،ةبوتلا فيوست

 . ()هةيبطرقلا ةركذتلا

 يفتكأ ،ماقملا اذه يف ةريثك الوقن قاسو ‘توملل ةركذملا لاوحألا نع ملكت مث

 نأ لبق هل دعتسا كاقلي ىتم يردت ال رمأ ينب اي :لاق هنبال ميكحلا نامقل نع لقنب

 . كئجافي

 ريذن نعو ‘توملا ينمت نع ملكت امك ،توملل نيركاذلا لاوحأ نع ملكتو

 هللاب نظلا نسح نع ملكتو ] توملا دنع رشلاو ريخلا تامالع نع ملكتو ‘ توملا

 . ىلاعت

 )١( لامآلا جراعم رظنا ١٧١/٤، ١٨/٤.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 .ةراشبلا نعو ‘هللاب نظلا نسحو ،ةمتاخلا ءوس نعو ‘تيملا نيقلت نع ملكتو
 .")توملا تامالع نعو تيملا نيع ضيمغت نع ملكتف ماكحألا يف لخد مث

 افوخ هبلق علقني ىتح زئانجلا ماكحأ وأ ىتوملا ماكحأ لخدي ال ملعلا بلاط نإ

 ملعلاف ،ملعلا دصاقم نم ميظع دصقم اذهو ،تاذللا مداه نم ًاقلقو الجوو ةباهمو

 ربقلا يف ناسنإلا اهدباكي يتلا لاوهألاو توملا دعب امو توملاب هبحاص ركذي ال يذلا
 تاقوألا سافنو جهملا هلجأل لذبت نأ قحتسي الو ملعب سيل ةمايقلا موي تاصرع يف وأ

 باسحلا موي ءاقل مهفوخيو مهرذنيو هباحصأ ظعي لي يبنلا ناك دقل .رمعلا تاذلمو

 مهملعي ام ردقبو نيدلا يف مههقفي ناك ام ردقبو ،ءاكبلا نم نينح مهل عمسي ىتح
 . مارحلاو لالحلا

 هظعوو دوه ربخ هللا ىكح دقف ©ىلوألا ءايبنألا تامهم نم داشرإلاو ظعولاو
 ."هوشيو هق اونتات ٭ ةيآ لوسر مكل نح :ىلاعت لاق هموقل » < 8 و۔

 . . م مم و 7

 كلإ هناب كرش ال ضب هظح وهو ۔هننأل نمل لاك لوه :نامقل ناسل نع لاقو

 .")ه يظَع لظتل رقلا

 انظعو :لاق هفز ةيراس نب ضابرعلا نعف نيظعاولا ديس ةلي دمحم ىبنلا ناكو

 هللا لوسر اي : انلقف ٠ نويعلا اهنم تفرذو بولقلا اهنم تلجو ةظعوم دايع هللا لوسر

 نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع» :لاق ،انصواف عدوم ةظعوم اهنأك

 .(ثيدحلا !يدعي

 مص و

 ٠

 لواح دقو ،نييدهملا ةمئألاو نيلسرملاو ءايبنألا ةنسب ٌنتسم يملاسلا مامإلاف اذإ

 قباس ديس خيشلا يسفنلا هقفلاو يفرعملا هقفلا نيب عمجلا نم سفنلا اذهب بتكي نآ

 تامدقم عضي نأ لواح دقف ،(ةنسلا هقف) عفانلا عتاملا هباتك يف ىلاعت هللا همحر

 )١( لامآلا جراعم رظنا ٤/ ٦٢٠} ٤/ ٢٧.
 )٢( :تايآلا ءارعشلا ةروس ١٢٤ _ ١٣٦.

 ١٣. :ةيآلا ،نامقل ةروس ()

 .يبلحلا ةعبطم )٤٢ _ ٤٣ _ ٤٤( مقر ةمدقملا يف هجام نبا هاور )٤(
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ةمئألاو ،نيلماعلا ءاملعلا بأد وهو ميظع كلسم اذهو ،هقفلا باوبأ ىلع ةيهيجوت

 . نيدهتجملا

 يناثل ا ثحبملا

 ءاملعلا عم هبدأو هقاصنإ ق

 هيف دَّسجت ثعابطلا مئاركو ‘تاداعلا نساحم ىلع لبج مامإ يملاسلا مامإلا

 ًارياغت هباتك يف تأرق ام ةرثك ىلع تيأر امف ملعلا لهأ عم اميسال مجلا بدألا

 يتلا مهتلدأ ركذ عم هيفلاخمو هيقفاوم لاوقأ ركذي لب ،دحأ نم ًاصاقتنا الو ،ادساحتو

 .ةعوطقم الو ةصوقنم ريغ ةلماك اهقوسي ،اهب اوذخأ

 لعو مهلاحب قيلي ليوأت مهل لؤأت ليوأتلل غئاس هجو ةفلاخملا يف ناك نإف
 هللا لعجي مل نيذلا ءوسلا ءاملع بأد وه امك ةعينشلا ءاطخألا مهيلع لوأتي الو مهبتارم

 . نيرخآلا يف قدص ناسل الو 0 نيلوألا يف قدص مدق مهل

 هلاصخ مئاركو هميش نسحو هردق ولعب ةقطانلا ةلثمألا هذه ئراقلا يخأ كنودو

 . هلاعف لامجو

 .ةبيغلا مكح يف هلاق ام : لوألا لاثملا

 دحأل ةنجلا وجرأ ام :لوقي ناك هنأ ميهاربإ نب دمحم نع عفرو" :هللا همحر لاق

 يف ةغلابملا هب دصقي مالك اذهو .مهنيب ةبيغلا ةرثك نم لافطألا الإ نامزلا اذه لهأ نم

 حور نم سايإلا نم اهيف امل حصت ال هتقيقح ةدارإ نأل روجحملا يف عوقولا نم ريفنتلا

 ال ميهاربإ نب دمحم لثمو ."هةوزفكنآ موَقل الإ هقلل عور نم ُشََبَي ال ةزه ىلاعت هللا

 اذه حص نإف هوجولا نسحأ ىلع لومحم ىلاعت هللا همحر همالكف مكحلا اذه لهجي

 . (")«ملعأ هللاو ] ةغلابملا نم كل تركذ ام ههجوف هنع

 )١) ةيآلا 85فسروي ةروس : ٨٧ ٠

 )٢( لامآلا جراعم ٥٦٦/١.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 .يصاعملاو كرشلاب ءوضولا ضقن يف هلاق ام يف : يناثلا لاثملا

 ناتهبلاو فذقلاب ءوضولا ضقن يف فالخلا هباحصأ نع يملاسلا مامالا ركذ

 بجوي ال هجو ىلع قحتسملا نعلو لفطلاو ،ةميهبلاك نعللا قحتسي ال نم نعلو
 دقو» :هللا همحر لاق ،ةعبرألا رومألا هذه يف ءوضولا ضقنب لقي مل مهضعبو شةنعللا

 ءوضولا ضقنت ال اهنإ نيلئاقلا لعلف "اهريغو ةعبرألا هذه يف فالخلا مدقت امم تفرع

 ضقنلا ىلع قافتالا تبثي مل ذئنيحف مهقحب قئاللا وه امك ثيدحلا اذه مهعم حصي مل

 .(«ةروكذملا ةعبرألاب

 . رئابكلا لهأ رئاسو ةاغبلا ىلع ةالصلا مكح يف هركذ ام :ثلاثلا لاثملا

 لهأ رئاسو . .ةيصاعلا ةأرملاو قبآلاو قحلا عنام يف اوفلتخاو» : هللا همحر لاق

 يغابلا ىلع ىلصي ال هنأ انم ةقراشملا بهذمو .هسفن لتق نم يفو عدبلاو رئابكلا

 لتق نمو دايقنالاو ةبوتلا نع عنتماو دحب لتق نمو قيرطلل عطاقلاو هيغب ىلع لوتقملا
 . . رئابكلا لهأ رئاس ىلع نولصيو بتي ملو ًاصاصق

 لع متل الإ ادبأ تات مهني رحأ هلع لم الوف :ىلاعت هلوق نيعناملا ةجحو
 " لهأ مهلك رئابكلا لهأو ،نيقفانملا يف ةيآلاو .")هور

 : نيهجو نم باوجلاو

 وأ مف رْفَتَتسَ» :ىلاعت هلوقل كرشلا ىفخأو مالسإلا رهظأ نميف ةيآلا نأ :لوألا

 هللاو او ۔هلوُسَرَو هللاي اورمَك متأب كلد ل هللا َرفَتَي نلق رع بس مف رِفْعَتَسَق نإ مك رْفْعَتَتَص ال

 . ... َموَقْلا ىدبي ال

 .ةريبكلا لعفب مهنيد اوضقن مهنأ ريغ ًارهاظو ًانطاب نوملسم رئابكلا لهأ رئاسو

 ءاملع مالك يف لصأ هل همالكو .("'كرشلا نم ةريبكلاك يصاعملا نم ةريبكلا سيلو

 ١/ ٥٥٠. لامآلا جراعم )١(

 ٨٤. :ةيآلا ةبوتلا ةروس )٢(
 (٣) ةيآلا 6 ةبوتلا ةروس : ٨٠

 )٤( لامآلا جراعم ٥٦/٤.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 نود قافنو ،رفك نود رفك :نولوقي اوناك مهنأ هريغو سابع نبا نع يور دقف ،فلسلا

 . كرش نود كرشو ئ قافن

 فاصنإ همالك يفو . ميلست لحم اذهو . كرشلا قافن ريغ ىصاعملا قافنف

 . نم دمحم ةمأ ىلع قافشإو

 ثلاثلا ثحبملا

 هباحصأ ضعبل هدقن ق

 ىلع باحصألا وأ خيشلا وأ بهذملل بصعتلا مدع سفنلا هقف تامالع مهأ نمو

 . عبتي نأ قحأ قحلا نأل قحلا باسح

 ريغ عم ولو قحلل يرحتلاو فاصنالا ةفص هيف تلجت هللا همحر يملاسلا مامإلاو

 ١ هاحر تراد ثيح قحلا عم وهف هباحصأ

 ىلع صرحلاو ةدوملا ظفح عم ًايملع اداقتنا هباحصأ ضعب دقتنا انه نمو
 .ةوخألا

 . دوصقملا اهب حضتي يتلا ةلثمألا ضعب هذهو

 . قسافلا ةبيغ يف :لوألا لاثملا

 هي رومأملا نم ىه لب اهيف ءىش ال قسافلا ةبيغ :لمحم وبأ لاق : هللا همحر لاق

 هفرعي هيف امب قسافلا اوركذا قسافلا ركذ نع نوعارث مكل ام» :ةلي يبنلا لوقل
 . "س (١)«رسانلا

 يف ًاعامو نوكي لجرلا تيأرأ : ديز نب رباجل ليق :لاق هنأ مامض نع يورو

 فيفح لجر :لاق ؟هتبيغ مرحت يذلا وه نمو : ليق .ال :لاق ؟ةبيغ هلأ هف عقأف سانلا

 اذهف ،مهضارعأ نع ناسللا سرخأ 0 مهلاومأ نم هنطب فيفع ،نيملسملا ءامد نم رهظلا

 . هيف ةبيغ الو هل ةمرح الف هاوس امو هتبيغ مرحت يذلا

 ٥٦/٤. لامآلا جراعم )١(
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 نميف كلذ زاجأ امنإ هنأل ،لوهجملا ةبيغ زاوج ىلع لدي ال مالكلا اذهو :تلق
 دييقت نم دب الف ۔اهب فاصتالا مدع هنم ملعي مل نميف ال ،لاصخلا كلت دضب فصتا
 . (١ههللا همحر همالك قالطال

 .دكارلا ءاملا مكح : ىناثلا لاثملا

 لوبلا نع هللا لوسر ىهن :ثيدح لثم ثيداحألا هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 :ثيدحو ،اثبخلا لمحي مل نيتلق ءاملا غلب اذإ» :ثيدحو ،(")مئادلا ءاملا يف

 .'اروهطو بارش انل وهف يقب امو اهنوطب يف توح ام اهل»
 اندحأل يهنلاف ،دكارلا ءاملا مكح يف تدرو يتلا ثيداحألا هلمج هذهف :لاق مث

 اهملع ةمكحل دكارلا ءاملا ةيصوصخ يه امنإ هنم أضوتي مث مئادلا ءاملا يف لوبلا نع

 ريغ هنوكل رهنلا يف لوبلا يلع وبأ زاجأ كلذل ،اريثك وأ ،ًاليلق ءاملا ناك ءاوس عراشلا

 ثيح دمحم وبأ همهف امك طقف ءاملا سيجنت ةفاخمل كلذ نع يهنلا سيلو . .دكار

 نوكي دق ءاملا نم دكارلا نأل هتلقل هنم ئضوتلا نع يهنلا نأ يدنع بجوي رظنلاو :لاق

 .اهيلإ انرشأ يتلا ةمكحلا لجألو اريثك نوكي دقو ًاليلق

 ءاملا يف لئابلا يهن يأ هنم أضوتي نأ عونمملا لئابلا ريغلو : رهاظلا باحصأ لاق

 نع يهنلا نأل ،ءاملا كلذ نم أضوتي نأ لئابلا ريغل عنملا مزلتسي ال هنم أضوتي نأ مئادلا

 يبأ ضارتعا طقسيف هللا ءاش نإ باوص وهو كلذ ريغ ةمكحل لب هسجني هنوكل ال كلذ

 . ليلقلا ءاملا دارأ مالسلاو ةالصلا هيلع نوكي نأ ركني امف :هلوقب مهيلع دمحم

 ريغب صيصخت ليلقلا ءاملا ىلع ثيدحلا لمح نإ اولوقي نأ رهاظلا باحصألو

 ١/ ٥٦٤. لامآلا جراعم )١(
 . )٢٩( /١٢٦ مقر هلضفو هبلطو ملعلا يف )٤( باب ،هظفلب ديز نب رباج نع ًالسرم عيبرلا هاور )٢(

 )١٥٧(56 مقر هايملا ماكحأ يف )٢٤( ةراهطلا باتك ،ثبخلا لمتحي مل ظفلب السرم رباج نع عيبرلا هاور )٣(

.١/ ٧١ 

 )٤) ةراهطلا باب © ينطقرادلا ننس (٣٧) ١/ ٤١. ةفيعضلا ةلسلسلا .فيعض : ينابلألا لاق )١٦١٠٩( /

. ١١٢ 
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ىلع يمكح دحاولا ىلع يمكح» :ةي هلوقب دمحم يبأ لالدتسا امأو

 ىلع يهنلا رصقن مل اولوقي نأ مهل ذإ روكذملا ةيرهاظلا جاجتحا طقسي الف ('؛عيمجلا

 مومعلاف عيمجلا ىلع مكحلا وه كلذو ‘كلذ لعف نم لك يف هانيرجأ لب ،هنيعب لئاب

 .(")ةكرب نبا هاعدا نإو ىنعملا اذه يف رهاظلا لهأ عم

 وهو ةكرب نب دمحم مامإلا شقانيو ةيرهاظلا هيلإ بهذ ام بوصي انه يملاسلاف
 هقف نم اذهو ،©ءاج ةهج يأ نم قحلل هبحو هفاصنإ نم اذهو ،هقفلاو ملعلا يف وه نم

 . هللا همحر هسفن

 . املسأ اذإ دترملاو كرشملا ىلع لسغلا بوجو ىف :ثلاثلا لاثملا

 . ملسأ اذإ كرشملا يف ءاملعلا فالتخا هللا همحر يملاسلا ركذ

 . ساجنألل هتسبالمل ًابابحتسا لاستغالاب رمؤي :مهضعب لاقف

 . ةيئرم ةساجن هيلع نكت مل اذإ ًاباجيإ الو ًابابحتسا هيلع لسغ ال :مهضعب لاقو
 رهاظف .")هيحت تركرذملا امتإ» :ىلاعت هلوقل بجاو هيلع لسغلا :موق لاقو

 ىلع ملسأ الجر نأ ةريره يبأ قيرط نم يورو .. سجنلا مسا كرشملل بجوأ ةيآل ا هذه

 لاقو .انباحصأ هيلإ بهذي لوقلا اذهو :ةكرب نبا لاق .لسغلاب رمأف ةلي هللا لوسر دهع
 دهع ىلع اوناك نيذلا نيكرشملا لسغ بوجو ىلع ةلالد رابخألا يف دجن مل :هريغ
 .هريغ الو ةلت هلا لوسر

 مالسإلا دالب ىلإ اديبع بلجيو دنهلا لخدي ناك بوبحم نب دمحم نأ :دجويو
 . لسغلاب مهرمأ هنأ ملعت ملو

 ىلع ةجح ظفح نمو هريغ دجو دقف كلذ وه دجي مل اذإ :تلق :يملاسلا لاق

 . (ُ)اهرهاظ بسحب كلذ توبثل ةدهاش ةيآلاو ،ظفحي مل نم

 )١٦٣٩(. ةلأسم ٢٠٨/٢ تام اذإ مرحملاب لعفي ام زئانجلا باتك يف ةمادق نبا هركذ )١(

 )٢( لامآلا جراعم ١/ ٦١٨٧١.

 )٢( :ةيآلا 5ةبوتلا ةروس ٢٨.
 )٤( لامآلا جراعم ١/ ٦١٦.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 5هيف ةيرم ال يذلا قحلا وه اذه ،ليلدلا كلم نمل ةجحلاف نسح كاردتسا اذهو

 نم ريخ وهو لاستغالا بجوي ةيآلا رهاظو ،هب مصتعيو ،ليلدلاب فرصتي مامإلا نإف
 .ةرمخلاك ساجنألا مهتفراقمل ةقيقحلا ىلع ٌسجَن مهف ،اهرهاظ نع اهفرصو اهليوأت

 مهفاصتال زاجملا ىلع ساجنأ مهو ،طئاغ وأ لوب نم نوهزنتسي الو ،ريزنخلاو
 . مهنايعأ ةساجنل مهنم مارحلا دجسملا هللا ناص كلذل ى مهرفكو مهكرشل ةساجنلاب

 . هرثكأو ضيحلا لقأ نايب يف : عبارلا لاثملا

 . هرثكأو ،ضيحلا لقأ يف ملعلا لهأ فالتخا هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 . مايأ ةرشع هرثكأو ؤ مايأ ةثالث هلقأ :ليقف

 اوفلتخاو .ةيضابإلا ءاهقف ضعبو يعفاشلا لوق وهو ًاموي رشع ةسمخ رثكأ :ليقو

 .ناموي :ليقو ،موي :ليقف هلقا يف
 . ًاددحم اتقو ةعاسلاب نودصقي ال مهنأ رهاظلاو ذاش لوق وهو 8ةعاس : موق لاقو

 . موي هلقأ نأ ىلع نيملسملا عامجإ ءايضلا يف ىكح دقو

 نيقفاوملا نع فالخلا لقن نم مدقت امب دودرم معز وهو» :يملاسلا لاق

 .هيلإ تفتلي الف نيفلاخملاو
 عم عامجإلا ءاعدا نأل حيحص كاردتسا وهو ءايضلا بحاص ىلع كاردتسا اذهف

 . حيحص ريغ فالخلا قبس

 .ةَرذكلاو ةرفصلا مكح يف :سماخلا لاثملا

 نأ ىلإ انباحصأ نم بهذ نم امأ .7 وبأ لاقو» : هللا همحر يملاسلا لاق

 هيف هلوقف ضيح وهف امهب الصتم مدلا نكي مل اذإ ضيحلا ماي يف ةردكلاو ،ةرفصلا

 مكح امهمكح ةردكلاو ةرفصلا نوكت نأ دمحم يبأل ًاعبت رماع خيشلا ححصو . .رظن

 . !قبس ام

 )١( لامآلا جراعم ١/ ٢٧.
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 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 هيلع تكس ىملاسلا نأ الإ هللا همحر ةكرب نب دمحم ىبأ نم ناك نإو كاردتسالاف

 ةردكلاو ةرفصلا نوكت نأ ةكرب نبال ًاعبت رماع خيشلا هححص ام ىلع تكس مث هرقأو

 .امهل قبس ام مكح امهمكح

 . ةئدتبملا ةضاحتسا يف :سداسلا لاثملا

 . ركب يهو ضيحلا اهءاج ام لوأ يتلا يهو

 . اهيف باحصألا فالتخا هللا همحر يملاسلا ركذ

 تقو رخآ هنأ ىلع سانلا قفتا تقو ىصقأ ىلإ ةالصلا عدت :ةكرب نبا لاقف

 .ًاموي رشع ةسمخ هاهتنمو ضيحلا

 لاق نم مهنم لب ًاموي رشع ةسمخ هاهتنم نأ ىلع اوقفتي مل مهنكل :تلق :لاق
 رمؤت الو لب هيلع فقوتي تقو ىلإ ةالصلا كرتت نأ اهمزلي الف اضيأو .رم امك رثكأب

 ةالصلا كرتت ال نأ هلوق ىلع اهمزلي ضيحلا ىصقأ يف دحب لئاق لك لب اقلطم كلذب
 . ةالصلاو لاستغالاب اهرمأيو ،كلذ دعب

 تقو دعب رظتنت مث ،سافنلاو ضيحلا يف اهتابيرق ىلإ بسنت :مهضعب لاقو
 . سافنلاو ضيحلا يف اهتبيرق تقوب هببس اهتقو نأل ،ةضاحتسم نوكت مث اهتبيرق

 .اهمأ ىلع ضرفلا ريغ اهيلع ضرفلا ذإ كلذب لوقلل ىنعم ال :ةكرب نبا لاق
 .كلذ ريغ ال ءاسفن وأ ضئاح اهنأل ةالصلا عدت نأ اهيلع ضرف ىلاعت هللا نأ كلذو

 نم ةمحر ةينظ رومأ ىلع ينبم سافنلاو ضيحلا رمأ بلاغ نأب هنع باجيو :لاق

 دشأب اهتاهمأ لعفك لعفت اهنإ : مهلوق سيلو ،هيف داهتجالا ءاملعلل عًّسو ثيح ىلاعت هللا

 اهب ماد اذإ ركبلا يف راتخا هسفنب ةكرب نبا نأ ىلع ضيحلا رثكأ ديدحت يف مهلوق نم

 رثكأ نإ :ليق ام الإ كلذ يف هل دنتسم الو اموي رشع ةسمخ ةالصلا عدت اهنأ مدلا

 يف َرم امك ينظ ليلد ةراشإ ىلع ينبم هسفنب لوقلا كلذو اموي رشع ةسمخ ضيحلا

 .)هلحم

 )١( لامآلا جراعم ٧٩/٢.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ٠ ىلاعت هللا امهمحر ةكرب نب دمحم مامإلا ىلع ىملاسلا نم مهم كاردتسا اذهو

 .ةداعلاو فرعلل رابتعا كلذ نأل اهتابيرق ةدم رابتعاب لاق نم لوق حيحصت هادؤمو

 .ةمكحم بابلا اذه ىف ةداعلاو

 يف نيضيحت» :لاق ،اهتاليثم ةداع ىلإ شيبح تنب ةمطاف ةداع ةلي ىبنلا َدَر دقو

 . ؛نهرهطو نهضيح ةداعل ءاسنلا ضيحت امك هللا ملع

 . ضيحلا ىلع سافنلا سايق : عباسلا لاثملا

 .سافنلا لقأ يف سانلا فالتخا هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 .هلقأل ًدَح ال :ليقف

 وهو سافنلا هيف دجوي نامز لقأ ةعاسلاب دارملاو ةعاس سافنلا لقأ :ليقو

 .لوألا لوقلا نم ًابيرق نوكي هيلعو ،ةدحاولا ةعفدلا

 يف روهشملا يأرلا ىلع ضيحلا لقأك مايأ ةثالث سافنلا لقأ نأ :ثلاثلا بهذملا
 سجن مد امهنم الك نأ عماجب ضيحلا ىلع سافنلا سايق مهتجح لعلو ئ ضيحلا لقأ

 . ءطولا هب مرحيو . ةالصلا هلجأل كرتت

 نم دحاو لك نأ هللا همحر ديعس يبأ نع مدقت امب ذَريو)ا : هللا همحر ىملاسلا لاق

 . ارخآلا ىلع ًاسيقم امهدحأ سيلو ذ هسأرب لصأ سافنلاو ئ ضيحلا

 ترقتسا اذإف ،ةداعلاو فرعلا ىلع ةينبم سافنلاو ضيحلا لئاسم نأ ةقيقحلاو

 نم فرعت ةداع كلذ راص درطاو كلذ رقتساو مايألا نم ددحم ددع ىلع ةأرملا ةداع

 . ءاسنلا دنع سافنلاو ضيحلا مايأ ددع اهلالخ

 . سافنلا لقأ يف :نماثلا لاثملا

 وبأ هاكح كًاموي نورشع سافنلا لقأ نأ عباسلا بهذملا» :هللا همحر يملاسلا لاق

 ةضاحتسملا باب ،يذمرتلا ننس ١١٦/١، (٢؟٧٨) ةضيحلا تلبقأ اذإ لاق نم باب ،دوواد يبأ ننس )١(

 دمحأ دنسم )٨٤٤( ٢/ ٤٢٣. ضيحلا باب © ينطقرادلا ننس )١٢٨( ١/ ٢٦٢١ ةالص لكل أضوتت

 )٢٨٢٣٦(٥٩/, ٤٩١

477 _ ٤٧٧ 



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 سافنلا لقأ ليزنت هتجح لعلو ،ةجح هل ركذي ملو دحأ ىلإ هبسني ملو هعماج يف رباج
 كلذ ةياكح تمدقت دقو ،ًاموي نيرشع ضيحلا رثكأ ىري نم بهذم ىلع ةضيح ةلزنم

 .ذاش لوق هنأو

 سافنلا لقأ نأ : ةفينح يبأل امهدحأ انموقل نيلوق دمحم وبأ ىكح دقو :لاق مث

 .اموي رشع دحأ سافنلا لقأ نأ وهو فسوي يبأ هبحاصل رخآلاو .اموي نورشعو ةسمخ

 هطيلغت ره اظف . م ايأ ةرشع ضيحل ١ يف امهلصأ نأل كلذ يف دمحم وبأ مهطلغو

 نأ امهمزلي نأ ديري هنأكو ضيحلا رثكأ يف امهلصأ ىلع اينبي مل امهنإ ثيح نم امهل

 نم امأف ،كلذ مزتلي نم ىلع الإ هجوتي ال مازلإ وهو ضيحلا رثكأك سافنلا لقأ العجي

 . كلذ هيلع هجوتي الف ضيحلا رثكأك سافنلا لقأ نأ مزتلي مل

 يف كلذ لثمب انباحصأ لدتسا امك امهلوق ىلع ينظ رمأب الدتسي نأ امهلو

 ليلد ال هنأو ةلأسملا يف فالخلا توبث رم امم تفرع كنأ ىلع سافنلا لقأب مهلاوقأ

 .(٢لاوقألا كلت نم ءيشب عطقي عطاق

 ابأ مامإلا مزلي مل ثيح احضاو هللا همحر يملاسلا فاصنإ ىرن ةلأسملا هذه يفف

 سيل بهذملا مزال نأ ىلع ثةكرب نبا مامإلا امهل همازلإ دارأ ام هبحاصو ةفينح

 .بهذمب

 رمأ نأل كلذو ،ينظ رمأب لالدتسالا وهو ًاديج اجرخم امهل تبثأ هنأ امك

 . ملعأ هللاو ،امهيف داهتجالا عسيف ،ةعسلاو ريسيتلا ىلع ينبم سافنلاو ضيحلا

 )١( لامآلا جراعم ١١٠/٦.
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 لوألا ثحبملا

 ةعدبلا نم هفقوم

 ةعدبلا فيرعت يف :لوألا بلطملا ©

 عيدب ىلاعت هللاو ،لاثم ىلع ال هتعرتخا ءيشلا تعدبأ :حاحصلا بحاص لاق

 .ا)رضرألاو تاومسلا

 .لاثم ىلع ال مهقلخ :اعادبإ قلخلا ةللا عدبأ : رينملا حابصملا يف لاقو

 نم مسا يهو ،ةعدب :ةفلاخملا ةلاحلل ليق هنمو ،هتثدحأو هتجرختسا :ءيشلا تعدبأو

 .نيدلا يف صقن وه اميف اهلامعتسا بلغ مث ،عافترالا نم ةعفرلاك عادتبالا

 )١ ) نيعلا باب 0 ثلاثلا ءزجلا يرهوجلل حاحصلا .
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 يهاضت ةمعَرتخم نيدلا يف ةقيرط» :اهنأب يبطاشلا اهفرع دقف :حالطصالا يف امأ

 . («ىلاعت هلل دبعتلا يف ةغلابملا اهيلع كولسلاب دصقي ةعيرشلا

 دئاوعلاك ايندلا قئارط نم ناك امل ججرخُم لصف :"نيدلا يف ةقيرط» هلوقف

 .اهوحنو

 لب ةعرتخم تسيل نكل نيدلا يف ةقيرط ناك ام جرخم لصف :"ةعرتخم هلوقو
 .ةمومذم ةعدب سيل اذهف ،هتحت جردنت لصأ اهل

 تعضو لب ،اهنم نوكت نأ ريغ نم اههبشت يأ :"ةعيرشلا يهاضت» هلوقو
 . ينيدلا كولسلا ثيح نم اههباشتو ةعيرشلا يهاضتل

 دصق ىلإ رقتفي ةعدب حبصي ىتح كولسلا نأ ديفي ديق اذه :«اهب دصقي" هلوقو
 . ةعدب كلذ سيلف دبعتلا دصق ريغ نم رمألا لعف ول امأ ،دبعتلا

 ةغلابملا هب دصقي ىتح ةعدب نوكي ال فرصتلا نأ يأ :دبعتلا يف ةغلابملا" هلوقو

 . ةعدبب سيلف تافرصتلا نم دبعتلا دصق ريغب لعفي ام امأ ،دبعتلا يف

 كلذ نم ملعلا لها فقومو ةعدبلا ميسقت يق :يناثلا بلطملا ©

 : نيبهذم ىلإ ةعدبلا ميسقت يف ءاملعلا مسقنا

 كي يبنلا دهع دعب ترخأ ام ىلع اهلمحيف اهانعم يف عسوتي : لوألا بهذملا

 "هباحصأو يعفاشلا مهنم لضافأ ءاملع راس هاجتالا اذه يفو ى ًاحيبق وأ انسح ناك ءاوس

 . ريثك مهريغو ضايع يضاقلاو ©يفارقلاك ةيكلاملا ضعبو ،مزح نباو

 دعب ثدح عرشلا يف نَسحتسم لك ىلع ةعدبلا ظفل قلطي هللا همحر يعفاشلاف

 ثدح عرشلا يف حبقتسم لك ىلع هقلطي كلذك .ةنسح ةعدب هيمسيو ةلي لوسرلا رصع

 . ةئيس ةعدب هيمسيو ةني لوسرلا دعب

 اذه ىلع ءانبو .© ةمومذمو 3 ةدومحم وأ { ةئيسو ةنسح ىلإ ةعدبلا مسقي وهف

 .ريرحتلا ةعبط ١/ ١١١ ماصتعالا )١(
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 . نيدشارلا ءافلخلا رصعو ةيَي لوسرلا رصع دعب ثدح ثدحم لك لمشت يهف ميسقتلا

 ةعدب :ناتعدب ةعدبلا» :لوقي هللا همحر ىعفاشلا تعمس :لاق ىيحي نب ةلمرح نعف

 . ) '«مومذم وهف ةنسلا فلاخ امو ٠ دومحمف ةنسلا قفاو امف . ةمومذم ةعدبو {©}اةدومحم

 : نيبرض ىلع رومألا يف تاثدحملا» :يعفاشلا لاق :عيبرلا لاقو

 ةعدبلا هذهف رثأ وأ اعامجإ وأ { ةنس وأ اباتك فلاخي ثدحأ ام امهدحأ

 . لالضلا

 . اةموم ذم

 تمعن» حيوارتلا يف لوق اهنم ةددعتم ثيداحأ ىلع هللا همحر ىعفاشلا دنتسا دقو
 و

 . "هذه ةعدبلا

 يه عرشلا يف ةعدبلا :"تاغللاو ءامسألا بيذهت" يف يوونلا مامإلا لوقيو

 مامإلا لاق ،ةحيبقو ةنسح ىلإ ةمسقنم يهو ةمي لوسرلا رصع دعب نكي مل ام ثادحإ

 مالسلا دبع نب دمحم وبأ هتعاربو ،مولعلا عاونأ يف هنكمتو هتلالجو هتمامإ ىلع عمجملا

 6ةهوركمو ،ةبودنمو ،ةمرحمو ،ةبجاو ىلإ ةمسقنم ةعدبلا :دعاوقلا باتك رخآ يف

 دعاوق يف تلخد نإف ةعيرشلا دعاوق ىلع ةعدبلا ضرعت نأ كلذ يف قيرطلاو ،ةحابمو

 وأ ،ةبودنمف بدنلا وأ 5ةمّرحم يهف ميرحتلا دعاوق يف وأ ،ةبجاو يهف باجيإلا

 .حابمف حابملا وأ ،ةهوركمف هوركملا

 يف ِتأي مل ام نيدلا يف ةعدبلا١ :لوقيف هللا همحر يرهاظلا مزح نبا مامإلا امأو

 نوكيو ،هيلإ دصق امب رذعيو هبحاص هيلع رجؤي ام اهنم نأ الإ هنلا لوسر نع الو نآرقلا

 ناك ام وهو ،اهذه ةعدبلا تمعن» رمع نع درو امك ةحابإلا هلصأ ناك ام وهو انسح

 نوكي ام اهنمو .صنلا يف هلمع ررقي مل نإو هبابحتسا مومعب صنلا ءاج ريخ لعف

 .ليجلا راد ٢٩١ ص بجر نبال مكحلاو مولعلا عماجو ٤/ ٢٥٧ يرابلا حتف باتك )١(

 .(عدب) ةدام )٢( ٢٣/١
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 . ) « لئاقلا ىدامتف هداسف ىلع ةجحلا تماق ام وهو هبحاص رذعي الو ًامومذم

 ثيدحل هحرش يف يذمرتلا ننس ىلع هحرش يف يبرعلا نبا ظفاحلا لوقيو
 :نيمسق ىلع تاثدحملا نأ هللا مكملع اوملعا :لاق ،ارومألا تاثدحمو مكايإ"

 وه يأ ًاعطق لطاب اذهف ةدارإلا ىضتقمب لمعلاو ،ةوهشلا الإ لصأ هل سيل ثدحم

 ءالضفلا ةمئألاو ءافلخلا ةنس هذهف ريظنلا ىلع ريظنلا لمحب ثدحمو ،ةعدبلاب دارملا

 . ةلالضلا ةعدبلا هب دارملا سيلو ينعي

 ام اهلصأ ةعدبلا :«هذه ةعدبلا تمعن» :رمع لوق ىلع ًاقيلعت رجح نبا لوقيو
 قيقحتلاو ،ةمومذم نوكتف ،ةنسلا لباقم عرشلا يف قلطتو قباس لاثم ريغ ىلع ثدحأ

 جردني امم تناك نإو ،ةنسح يهف عرشلا يف نسحتسم تحت جردني امم تناك نإ اهنأ

 .'"حابملا مسق نم يهف الإو ةحبقتسم يهف حبقتسم تحت
 .لالض ةعدبو ‘ىده ةعدب :ناتعدب ةعدبلا "ريثألا نبا ةمالعلا لوقيو

 امو ،راكنإلاو ،مذلا زيح يف وهف ةلي هلوسرو هب هللا رمأ ام فالخ يف ناك امف

 مل امو ،حدملا زيح يف وهف هلوسر وأ ،هيلع ضحو هيلإ هللا بدن ام مومع تحت ناك

 لاعفألا نم وهف فورعملا لعفو ءاخسلاو دوجلا نم عونك دوجوم لاثم هل نكي
 دق يي يبنلا نآل ،هب عرشلا درو ام فالخ يف كلذ نوكي نأ زوجي الو ،ةدومحملا

 نم رجأو اهرجأ هل ناك ةنسح ةنس مالسإلا يف نس نمم» :لاقف ًاباوث كلذ يف هل لعج

 لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك ةئيس ةنس نس نمو» :هدض يف لاقو .اهب لمع
 . هللا رمأ ام فالخ يف ناك اذإ كلذو 5(٠اهب

 ىلع يهو :لاق مث ،هذه ةعدبلا تمعن» :رمع لوقب ةنسحلا ةعدبلل لتم مث

 نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع» :يي لوسرلا لوقل ةنس ةقيقحلا

 ١٦١. ص ةيطع تزع .د ةعدبلا باتك رظنا )١(

 )٢( يرابلا حتف ٤/ ٢٥٣ ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم .

 )٣( ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا ٧٩/١ ةيريخلا .ط .

 )٤( ةقدصلا ىلع ثحلا باب ،ملسم حيحص )٢٣٩٨( ٣/ ٦ دمحأ دنسم )١٩٦٧٤( ١ ٤/ ٤٥٦.

482 _ ٤٨٢ 
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 ةثدحم لكو» : رخآلا ثيدحلا لمحي ليوأتلا اذه ىلعو 79\ ) » . . نييدهملا

 .ةنسلا قفاوي ملو ةعيرشلا لوصأ فلاخ ام ىلع (")اةعدب

 لك نأ ملعاو :» ةاكشملا حرش» يف هللا همحر يولهدلا قحلا دبع خيشلا لوقيو

 اهيلع سيق وأ ،اهدعاوقو هتنس لوصأ قفاو ام لكو ،ةعدب ةي هللا لوسر دعب رهظ ام

 . 7 ةئيس ةعدب وهف اهفلاخ ام لكو ةنسح ةعدب وهف

 ترهتشاو مومذملا ثداحلا ىف اعرش تصصخ ةعدبلا نأ ىري :ىناثلا بهذملا
 يف تقلطأ اذإف . ةنسلل ًافلاخم ةي لوسرلا دعب ثدح ام لك يف ةيعرش ةقيقح يهف .هيف

 حوجرملا يوغللا ىنعملا اهب ديرأ اذإو ،ةمومذملا ىلإ تفرصنا هلهأو عرشلا ناسل

 ةعدب وأ ،اهنم نسحأ سانلا ثدحأ ام وأ ،ةعدبلا تمعنو ةعدب :ليقف نسحلاب تدق

 . ةنسح

 . يشكرزلاو ،يبطاشلا مامإلا لثم لضافأ ءاملع راس هاجتالا اذه يفو

 . !مومذملا ثداحلل ةعوضوم عرشلا يف ةعدبلا» : هللا همحر يشكرزلا لاق

 يتلا يه ةيعرشلا ةعدبلاو» :لوقي ثيح يعيطملا تيخب دمحم خيشلا مهنمو
 يهف ...مارحو بجاو ىلإ ءاملعلا اهمسق ىتلا ةعدبلا امأو ،ةمومذمو ةلالض نوكت

 .ةيعرشلا نم معأ يهو ةيوغللا ةعدبلا

 : لوألا بهذملا دنتسم

 : يلي ام اهنم ركذأ ةلدأ ىلإ ةعدبلا ميسقت يف هرارغ ىلع راس نمو ىعفاشلا دنتسا

 ئراق ىلع حيوارتلا يف سانلا عمج امدنع لاق هنأ هن رمع نع يور ام _ ١

 )٤٢( ءافلخلا ةنس عابتا باب 8}هجام نبا ننس )٤٦٠٩( / ٣٩. ةنسلا موزل يف باب دوواد يبأ نتس ) )١

 باب ،نابح نبا حيحص ء )٢٦٧٦( ٥/ ٤٤ ةعدبلا بانتجاو ةنسلاب ذخألا باب 0 يذمرتلا ننس ١/ ٥.

 )١٧٦٠٦( ٢٧/ ٧٣. دمحأ دنسم )٥( ١/ ١٧٨ ةنسلاب ماصتعالا

 )٥( ١/ ةسنلاب ماصتعالا باب نابح نبا حيحص )٤٦٠٩( ٢٢٩/٤ ةنسلا موزل يف باب ،دوواد يبأ ننس )٢(
.١٧٨ 

 )٣( نونفلا تاحالطصا فاشك .
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 اهيلع ىنثأو ©ةعدب لعفلا اذه رمع ىمس دقف 5هذه ةعدبلا تمعن» :دحاو

 ىلع ضرفت نأ ةيشخ ةعامج يف اهتالص كرت ةلي يبنلا ناك دقو ،حدملا لعفب
 . زاوجلا ىلإ عونمملا داع عناملا لاز املف ةمألا

 ةعدب اهنأب ةعامج ىف وأ دجسملا ىف ىحضلا ةالص رمع نبا ىمسو

 ريبزلا نب ةورعو انأ تلخد :لاق دهاجم نع يراخبلا مامإلا ىور .اهنسحتساو

 يف ىحضلا نولصي سانلاو ةشئاع ةرجح ىلإ سلاج رمع نبا اذإف دجسملا

 .ةعدب :لاقف مهتالص نع هانلأسف دجسملا

 رمع نبا تلأس :لاق جرعألا نب مكحلا نع حيحص دانسإب ةبيش يبأ نبا جرخأو

 . ةعدبلا تمعنو ةعدب :لاقف ؟ىحضلا ةالص نع

 نبا تعبتا :لاق يشرقلا رمع نب ديعس نع حيحص دانسإب ةبيش يبأ نبا جرخأو
 نم :لاق اهنولصي مهآر اذإ ناكو ،ةحبسلا يلصي هتيأر امف هنم ملعتأل رمع

 .هذه مهتحبس اوثدحأ ام نسحأ

 .")رمع نبا نع هفنصم يف قازرلا دبع هلثم جرخأو
 انرمأ يف تدخأ نم» :ةلي هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 .هر وهف هنم سيل ام اذه

 ةمألا فالتخا ىف اهرثأو ةعدبلا»: ىباتك ىف اهركذ ىلع يتأ ةلدأ كانهو

 .(ُ)رزصفم لكشب هب اوجتحا امو ،مهتلدأو ةمئألا مالك تيصقتساو

 : ىن اثلا به ذملا دنتسم

(١( 
(٢( 
(٣) 

(٤) 

 : ةيلاتلا ةلدألاب ةمومذملاب قالطإلا ةلاح ةعدبلا صيصختب نولئاقلا مهو

 .لوبناتسا ريوصت ٢/ ١ ىبنلا رمتعا مك باب ،ةرمعلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 . ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم راد ٥٦/٣ رجح نبال يرابلا حتف

 )٢٦٩٧( ٥/ مقر © دودرم حلصلاف روج ىلع اوحلطصا اذإ باب 0 حلصلا باتك يف يراخبلا هاور

 ٣٠١.

 .اهدعب امو ٨٧ ص هالوم ىلإ ريقفلا دبعلل ةمألا فالتخا يف اهرثأو ةعدبلا رظنا
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 الو ،ةالص الو اموص ةعدب بحاصل هللا لبقي ال» :لاق هئثو ةفيذح نع ۔ ١
 امك مالسإلا نم جرخي الدع الو ًافرص الو .اداهج الو . ةرمع الو ۔ ًاجح

 . !نيجعلا نم ةرعشلا جرخت

 بحاصو ءةنسلا كرات ةني هلا لوسر نعل دقف ،نوعلم ةعدبلا بحاص نأ ۔ ٢

 .ةعدبلا

 .(هةلالض ةعدب لكو» :ةي يبنلا لوق مهتلدأ مهأ نمو ۔ ٢

 . اةنس اوتامأو ةعدب هيف اوثدحأو الإ سانلا ىلع ماع ىتأ امل :سابع نبا نعو - ٤!

 َُوَتَو ةوجو ض وي :ىلاعت هلوق كلام لوات دقف ،ةمايقلا موي دوسي ههجو نأ ۔ ٥

 .سابع نبا نع اذه لقنو ،ءاوهألا لهأ يف (")هةوؤ

 : : نيبهذملا نيذه ميوقت

 بحاص ناسل يف نينستلا نأ اودجوف ةلدألا اوربس لوألا بهذملا باحصأ نإ

 يي يبنلا نأ هنسحو يذمرتلا هاور ام كلذ ىلع ليلدلاو عادتبالا ىنعم يواسي عرشلا

 ةنس ايحأ نم هنإ" :لاق ؟هللا لوسر اي ملعأ ام :لاق . !ملعاا» : ثراحلا نب لالبل لاق

 .ثيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم اهب لمع نم لثم رجألا نم هل ناك يدعب تتيمأ دق

 صقني ال اهب لمع نم ماثآ لثم هيلع ناك هلوسرو هللا اهاضري ال ةلالض ةعدب عدتبا نمو

 . ")«ًائيش مهرازوأ نم

 نم صوقنم ريغ هعبتا نم رجأو هرجأ هلف اهيلع عبتاف ريخ ةنس نس نمم» :لاقو
 ريغ اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك اهيلع عبتاف رش ةنس نس نمو ،ءيش مهروجأ

 ِ (‘)؛ءيش مهرازوأ نم صوقنم

 ىنعم يواسي نينستلا ىنعم نأ ىلع ةلدألا حَرضأ نم هلبق يذلا عم ثيدحلا اذهف
 . عادتبالا

 . بعشلا راد ٣١ ص يبطاشلل ماصتعالا ) ( ١

 )٢( :ةيآلا "نارمع لآ ةروس ١٠٦.
 )٣( ،ةعدبلا بانتجاو ةنسلاب ذخألا باب ،يذمرتلا ننس )٢٦٧٧( ٥/ ٤٥ .

 )٤( .وأ عبتاف ىده ىلإ اعد نميف باب يذمرتلا ننس . .)٢٦٧٥( ٥/ ٤٣ حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو .
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 نع ةعدبلا ظفل تلقن دق ةعيرشلا نأ نوري مهنإف يناثلا بهذملا باحصأ امأ

 صاخلا يعرشلا هامسم يف هتلمعتساو مومذملاو دومحملل لماشلا ماعلا يوغللا هامسم

 . ايسنم ايسن يوغللا هانعم راصو مومذملاب

 تبث اذإ ةلي لوسرلا رصع دعب ثداحلا نأ وهو ىلك رمأ ىلع ناقفتم ناقيرفلاف

 ةعدب لوألا فرطلا هيمسي نكل نيفرطلا دنع دودرمب سيلو لوبقم وهف اعرش هنسح
 .ةنسح ةنس يناثلا فرطلا هيمسيو ،ةنسح

 : امهنم حجارلا نايبو نيبهذملا ةشقانم

 دعب ثدحأ ام لكل ةعدبلا ظفل مومعب نيلئاقلا لوألا قيرفلا يناثلا قيرفلا شقان

 نإف ةلالض ةعدب لكو» :لاق ةلي يبنلا نإ اولاق نأب رش وأ ريخ نم ةيم لوسرلا رصع
 الإ نوكت ال ةعدبلاف يلاتلابو ء مومذملا ثداحلاب ةعدبلا صيصخت ثيدحلا اذه ىدؤم

 . نسح ءيش اهنم نوكي الف ،ةلالض

 ماع وأ صوصخلا هب ديرأ ماع ثيدحلا اذه نأب لوألا بهذملا باحصأ باجأو

 . صيصختلا هلخد

 ىنعم ماعلا ظفللاب دصق عراشلا نأ وه صوصخلا هب داري يذلا ماعلاب دارملاو

 . ةقيقح سيلو زاجم مومعلا ظفلف ،رمألا لوأ نم ًاصاخ ادرف وأ اصاخ

 درو مث الوأ ماعلا هب دصق يذلا ظفللا وهف صيصختلا هلخد يذلا ماعلا امأ
 مومعلا ظفلف .باتكلل ةنسلا نايبو ‘باتكلل باتكلا نايبك ،نايبلا ةقيرط ىلع هصيصخت
 . نييلوصألا روهمج بهذم ىلع ةينظ هتلالد نوكت نيرمألا الك يفو ،ةقيقح هيف

 ي ©ةنسلاو باتكلا يف عقاو صوصخلا هب دارملا مومعلا نم عونلا اذهو
 ظفلف ١3)ههمُهوَتَحَأ كل اوعمج دَم سالآ ني سالا مهل لاق َنرَلأ» : ىلاعت هلوق باتكلا

 .نايفس وبأ يناثلا سانلا ظفلو دوعسم نبا ميعن لوألا سانلا

 ضرألاو تاومسلا رمدت ملو )٦)هير رتأب ىش ك لك ر رمدت دت : ىلاعت هلوق هنمو

 )١( :ةيآلا ،نارمع لآ ةروس ١٧٣.

 )٦( :ةيآلا ،فاقحالا ةروس ٢٥.
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 ناميلس شرع تؤت ملو "_ت كح نم تيوأ :ىلاعت هلوق هنمو ،ءيش امهو
 باب مهل حتفي ملو ""هوت لك بوبأ رهنلَع اَتَحََتاو :ىلاعت هلوقو ،ءيش وهو

 . ةمحرلا

 ."بنذلا بجع الإ بارتلا هلكأي مدآ نبا لك» :ةي هلوقكف ةنسلا نم امأ

 . مهداسجأ بارتلا لكأي ال ءايبنألاف

 دقو ةريثك ةصصخملا ةلدألاو صيصختلا هلخد ماع هنأب لاق نم بهذم ىلع امأ

 ةعدب لكو» :ثيدح صيصختب لاق نممو .لوألا بهذملا ةلدأ ركذ .دنع تمدقت

 ةلدأب هنسح تبثو ةعدب يمس امو :لوقي ثيح هللا همحر ةيميت نبا ظفاحلا ةلالض

 ةعدب ىمسي ناك نإو نيدلا يف ةعدبب سيل :لاقي نأ امإ ،مزال هيف نيرمألا دحأف عرشلا

 هنم تصخ ماع اذه :لاقي نأ امإو ،اهذه ةعدبلا تمعن» :رمع لاق امك ةغللا ثيح نم

 تامومع رئاسك مومعلا ىضتقم ىلع اهادع ام ىقبيف حجار ضراعمل ةروصلا هذه

 . )ةنسلاو باتكلا

 ىتح ثيدحلا اذه مومع صيصختب لاق انركذ نمم ةعدبلا ميسقت تبثأ نم لكو
 لوقي ،مومذملاو دومحملا ثداحلل ةعدبلا ظفل لومش ركنأ نمم وهو هسفن يبطاشلا

 لاق ةيئزجلا ةعدبلا نع همالك دنع «ةلالض ةعدب لكو» :ثيدح صيصخت هادؤم ًامالك

 نم برضلا اذه ققحتي الو ةيئزجلا عورفلا يف ةعقاولا يهف ةيئزجلا امآو» : هللا همحر

 يف كلذ ققحتي ال امك ،لالضلاب فصولا تحت تلخد نإو رانلاب ديعولا تحت عدبلا

 .(ثةقرسلاب فصولا تحت الخاد ناك نإو ةبحب فيفطتلاو ةمقل ةقرس

 :لوقي ثيح ثيدحلا اذه صيصختب لاق نمم هللا همحر يوونلا مامإلاو

 )١( :ةيآلا .لمنلا ةروس ٢٣.
 )٢( :ةيآلا ،ماعنألا ةروس ٤٤.

 (٣) كأبنلا ةروس 6 يراخبلا ححص ( ٤٦٥١ ) ٤/ ١٨٨١. ملسم حيحص ٠ نيتخفنلا نيب ام باب (٣ ٠ ٧٦) ٨/

.٢١٠ 

 )٤( ةيميت نبا مامإلل ىواتفلا عومجم ١٠/ ٣٢٧٠.

 .بتكلا راد ،ىلوأ ةعبط ٣١٧/١_ ٢١٨ يبطاشلل ماصتعالا رظنا )٥(
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 يف سيل يتلا تاثدحملا هب دارملاو صوصخم ماع اذه» ةلالض ةعدب لك !ثيدحو»

 . (١)«عدبلاب ةدارملا يهف ةحصلاب اهل دهشي ام ةعيرشلا

 : يناثلا بهذملا ةلدأل لوألا بهذملا ةشقانم

 ملسي مل همومع نآ الإ «ةلالض ةعدب لكو» ثيدح مهدنع ليلد ىوقأ نإ :اولاق

 هلخد ماع وأ ڵصوصخلا هب داري ماع هنأ لوألا بهذملا باحصأ باوج نم تفرع دقو

 . صيصختلا

 ءاوهألا لهأ يف ةحيرص اهنإف يبطاشلا اهقاس يتلا ىرخألا ثيداحألا امأو

 نع نوداذي نيذلا مهو مههوجو ٌدَوست نيذلا مه ءالؤهف ردقلا ةافن ةيردقلاو ،ةقرازألاك

 . هللا ةمحر نم درطلا نوقحتسي نيذلا مهو ،ضوحلا

 6عونلا اذه يف سيل فالخلا لحمو ،امومذم الإ نوكي ال عدبلا نم عونلا اذهو

 © ةمومذملا ىلإ فرصني له ديق وأ فصو يأ نع قلطأ اذإ ةعدبلا ظفل يف هلحم امنإو

 .اهريغو اهمعي وأ

 هللاو باوصلا ىلإ برقألا وه لوألا بهذملا باحصأ هيلإ بهذ ام نإف كلذل

 .ملعأ

 مل يوغللا هانعم نإف مومذملا ثداحلا ىلإ ةعيرشلا هتلقن نإو ةعدبلا ظفل نأو

 فلسلا عيدبت مزل الإو نايحألا ضعب يف دهاعتي هنإف ،هنع رظنلا عطقي ملو ثةتبلأ رجهُي
 .لوألا رصعلاو

 وأ ثداحلا ظفل وأ ةعدبلا ظفل قالطإ يف مهلاوقأل ءارقتسالا كلذ ىلع ليلدلاو

 امك مومذملا ثداحلا هب نوديري الو هنوقلطي نايحألا نم ريثك يف اوناك مهنإف ثدحملا

 : كلذ ىلع ةلثمألا نمو ،يناثلا بهذملا باحصأ هلوقي

 اذإف دجسملا ريبزلا نب ةورعو انأ تلخد :لاق دهاجم نع يراخبلا مامإلا ىور ۔ ١

 هتالص نع هانلأسف ‘ىحضلا نولصي سانلاو ةشئاع ةرجح ىلإ سلاج رمع نبا

 .اةعدب» :لاقف

 )١( يوونلل ملسم حرش ٦/ ١٥٣.
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 اهديق هنأ ليلدب مومذملا ثداحلا اهب ديري ال وهو ةعدبلا ظفل رمع نبا قلطأ دقف

 .ىرخأ تاياور يف

 موص مكيلع هللا بتك :لاق ةمامأ يبأ نع هننس يف روصنم نب ديعس جرخأ - ٦

 الو هيلع اومودف هومتعدتبا ءيش مايقلا امنإو ©همايق مكيلع بتكي ملو ناضمر

 هللا مهبتاعف هللا ناوضر ءاغتبا ةعدب اوعدتبا ليئارسإ ىنب نم اسان نإف ©هوكرتت

 ةعدب حيوارتلا ةالص ةمامأ وبأ ىمسف ،اهاَموُعَنََ ةئاَبمَرَوط :الت مث اهكرتب

 .نسحلاب رمع اهديقو اهقلطأو

 دجاسملا يف ةفرع ةليل راصمألا ءاملع عامتجا هب دارملاو ‘فيرعتلا ةلأسم ۔ ٢٣

 دبع ابأ تلأس :نيمدقتملا دمحأ باحصأ نم وهو مرثألا لاق ،ركذلاو ءاعدلل

 سأب هب نوكي الإ وجرأ :لاقف راصمألاب فيرعتلا نع لبنح نب دمحأ ينعي هللا

 ©سابع نب هللا دبع هلعف نم لوأ :دمحأ مامإلا لاقو .دجاو ريغ هلعف دق

 .ثيرح نبا ورمعو

 نبا كلذ عنص نم لوأ :نسحلا نع ةداتق لاقو» :عبرملا ضورلا ةيشاح يفو

 ثدحملا ظفل اوقلطأ دقف . "ثدحم :اولاقف ميهاربإو دامحو مكحلا هنع لئسو ،سابع

 .نيعباتلاو ةباحصلا اوعذبل الإو مومذملا ثداحلا هب اودصقي مل ًاعطق مهنكل

 ىنعملا نأ الإ ماعلا يوغللا هامسم نع لقن نإو ةعدبلا ظفل نأ ملعن انه نم

 حجرتي اذهبو ،نايحألا نم ريثك يف داري يقب لب ًايسنم ًايسن حبصي مل ماعلا يوغللا

 حصي يلاتلابو ارش وأ ناك اريخ يبنلا دعب ثداحلل ةعدبلا ظفل لومشب نيلئاقلا بهذم

 . ملعأ هللاو رابتعالا اذهب ةعدبلا ميسقت

 ةعدبلا ميسقت نم هللا همحر يملاسلا مامإلا فقوم :ثلاثلا بلطملا ©

 وهو ةعدبلا ميسقتب لئاقلا لوألا بهذملل قفاوم يملاسلا نيدلا رون مامإلا

 ًاصن كلذ ىلع صن دقو 6 ةحيرصلاو ةحيحصلا عرشلا ججحب ه هانحجر يذلا بهذملا

 .اهاج اذإ راهنلاو 6 اهالت اذا إ رمقلاو اهاحضو سمشلا حوضو احضاو احيرص

 )١( :ةيآلا ديدحلا ةروس ٢٧ .
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 نمو ناريجلا ماعطإ نم سانلا هلعفي امع همالك ضرعم يف هللا همحر لاق دقف

 نم مارح هنإ :لاقو ىنعملا اذه راكنإ يف انموق ضعب غلاب دقو» :تيملاب ءازعلل يتأي

 لكو ةعدب ةثدحم لك نأ» حيحصلا ثيدحلا يف تبثو ‘ثّدحم هنأل تامرحملا حبقأ

 ثيدحلا ظفل يف تاثدحملاب دارملا نأل يوقلا لالدتسالاب اذه سيلو ."ةلالض ةعدب

 سيل ماعطلا رمأ نأ مولعملا نمو ©مهلاوحأو سانلا تاداع يف ال نيدلا يف ثدحملا

 نامز يف ةداعلا تفلاخ ةداع اهنكل سانلا تاداع نم وه امنإو ،ءيش يف نيدلا رمأ نم

 ةعدب لك سيلو ،ةعدب اهنإو ،ةهوركم اهنإ :اهيف لاقي نأ نكمي ام ىصقأف ، ةلي يبنلا
 اوفصو دقو ،ةعدبلا تمعن» :لاقو ةعدب حيوارتلا ىلع عامتجالا رمع ىمس دقف امارح

 قاضل ةلالض ةلي يبنلا دعب ثدحم لك ناك ولو ،ةنسح ةعدب اهنأب عضاوم يف ةعدبلا

 . ةيفينحلا ةلوهسو نيدلا رسي كلذ يفانيف كلسملا سانلا ىلع

 نإف ،اضيأ ةثداح اهنإف بتكلا فيلأت يف ضرتعملا اذه لوقي ام يرعش تيلو
 فلأ دق هنأل الاض نوكي نأ همزل الإو . ةلالضب سيل تاثدحملا ضعب نأ فرتعا

 يأ اهب ةيصولا نأو ةهوركم ةعدب اهنإ :لاقي نأ قحلا نكلو .اهنم رثكأو فيلآتلا
 .(«هوركمب ةيصو ۔ تيملا ببسب ءازعلا مايأ ماعطلا دادعإب

 : اهنم دئاوف هيفو همامتب هصن اذه

 ١ - مارحب سيل ام عدبلا نم نأب حيرصلا هصن .

 ٦ لوقو ،اهذه ةعدبلا تمعن» رمع لوقب اةلالض ةعدب لكو» ثيدحل هصيصخت ۔

 ريمأ ١ مومعلل اصصخم حلصي هيلع ةب احصلا توكس عم نينمؤمل .

 ٢٣ نسحلاب ةعيرشلل ةقفاوملا ةعدبلا فصو نم لوقب هسانئتسا ۔ .

 ©ةهوركم ةعدب هنأب تيملاب ةيزعتلل يتأي نمل ماعطلا دادعإ نوك ىلع هصيصنت ۔ ٤

 اهلوانتت اهنأب ةعدبلل هميسقت ىلع حيرص ليلد هوركمب ةيصو اهب ةيصولا نأو
 . هرارغ ىلع راس نمو مالسلا دبع نب زعلا بهذم وه امك سمخلا ماكحألا

 )١( لامآلا جراعم ٢١١/٤-۔ ٢١٢.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 لقعلاب سيلو ،عرشلاب اهنسح دق ةيوغللا ةعدبلا َنَسَح ْنَم نأل هبناج ىلإ قحلاو

 . نييلقعلا حيبقتلاو

 وأ يراخبلا حيحص يف يهو ةريثك نسحلاب تاثدحملا ضعب تفصو يتلا ةلدألاو

 . اهيلإ ةراشالا تقبس دقو . حيحصلا بحاص طرش ىلع

 صوصن مهف ءوس نم وهف نيدلا يف ةعدب ديدج لك لعج ىلع رارصالا امأ
 وأ انايب وأ ًادييقت وأ ًاصيصخت ضعبب اهضعب ريسفتو ؤ©ضعبب اهضعب رابتعا مدعو عراشلا

 . ! ىكتشملا هللا ىلإو ةيبصعو ىوه

 عدتبملا نم هفقوم :عبارلا بلطملا ©

 صنا : لاق ثيح عدتبملا ةياور نع سمشلا ةعلط ىف هللا همحر ىملاسلا ملكت

 يف ينعي فالخ اهيف ظفحأ مل :")ردبلا لاقو ،‘_»ليواتلا قساف ربخ ةر ىلع ةكرب نبا
 . (هميمجلا 7 انبهذمو : رخآ عضوم يف لاقو ] عدتبملا ةياور لوبق

 :هنع يور امل ةزئاج هتبيغ نإف رشلا هنم ملع نم امأو» :لامآلا جراعم يف لاقو

 . (©6لمع هل لبقي الو 6 (٤)«ةيغ ةعدب بحاصل سيلا

 روهمجل قفاومو مئالم وهف ،عدتبملا نم يملاسلا فقوم ناحضوي ناصنلا ناذهف

 .ةرفكم وأ ةقسفم ةعدبلا تناك اذإ عدتبملا ربخ در وهو لوصألا لهأو ثيدحلا لهأ

 مزج امك ةياورلا يف سانلا قدصأ نم مهنإف جراوخلاك بذاكلا ريفكتب نيدي ناك اذإ الإ

 )١( ةكرب نبال عماجلا ٢/ ٣٥١.

 (٢) فاصنالاو لدعلا حرش ١/ ١٥١ .

 )٣( سمشلا ةعلط ٢/ ٥٥.

 نع هبعش يف يقهيبلاو )٢٧٦(، ١٤٠/١ مقر هظفلب ميهاربإ نع ةنسلا لهأ داقتعا يف يئاكلاللا هاور )٤(
 يف ةنسلا باتك يف هجام نبا هاورو .. )٦٧٩٣( مقر سانلا ضارعأ ميرحت يف )٤٤( باب هانعمب نسحلا
 )٥٠(. مقر لدجلاو عدبلا بانتجا )٧١( باب ةمدقملا

 )٥( لامآلا جراعم ١/ ٥٦٢٣.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 دقتعي نم ذإ» :لاق (ارسمشلا ةعلط يف يملاسلا هيلع صن دقو شةيميت نبا كلذب
 نم لاح نم ملعن انأل ىوقأ نوكي هقدصب نظلا نإف ةيرفصلاو ةقرازألاك اعرش بذكلا

 نم هنود امم هزرحت نم مظعأ رفكلا نم هزرحت نوكي هنأ باقعلاو باوثلاو هللاب نمؤي

 غلبت ال هتيصعم نأ ىري نمم ًازرحت مظعأ ارفك بذكلا دقتعي نم نإو ‘يصاعملا
 . ارفكلا

 ةياور ىلع مكحلا يف ةمألا ءاملع روهمج عم هللا همحر يملاسلا ناك اذكهو

 يناثلا ثحبملا

 يملاسلا مامإلا دنع يريدقتلا هقفلا ي

 ريبعت دح ىلع هعوقو لبق ءالبلل ضرعتلا وهو ،عقوتلا هقف يريدقتلا هقفلاب دارملا

 . تيأرأب ةلئسأل ١ ىلع عورفل ١ عيرفتل ةيتيأرأل اب هلهأ ىمسيو 6 ةفينح يبأ

 :هقفلا نم عونلا اذه مكح

 : نيبهذم ىلإ عونلا اذه ىلع مهمكح يف ءاملعلا مسقنا

 مامإلا مهسأر ىلع ثيدحلا لهأ نم ةفئاط مهو ء ههرك : لوألا بهذملا
 ٨6زبهو نباو 6 بويأ نب ىبحيو . سوواطو . ةبيش يبأ نباو . يمرادلاو ٠ يراخبلا

 . نايفس نب ثراولا دبعو رصن نب ديعسو

 باحصأ نم ًاريخ اوناك ًاموق تيأر ام :لاق سابع نبا نع يور ام ءالؤه ةجحو

 . ضبق ىتح ةلأسم ةرشع ثالث الإ هولأس ام ، ةي ىبنلا

 تعمس ين اف نكي مل امع اولأست ال :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نعو

 . عقي مل امع لأسي نم نعلي باطخلا نب رمع

 ٢/ ٥٤. سمشلا ةعلط )١(
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 باعصب يعازوألا هرسف .تاطولغألا نع ىهن ةي يبنلا نأ ةيواعم نعو

 . لئاسملا

 لأس ئرما لك ىلع هللاب جرحأ : ربنملا ىلع وهو رمع لاق : لاق سوواط نعو

 . نئاك وه ام نيب هنلا نإف نكي مل ءيش نع

 ةيكلاملا ءاهقف نم ريثكو ةيفنحلا ةمئأ مهو كهزاوجب لاق : يناثلا بهذملا

 . راصمألا ءاملع نم ريثكو ةيعفاشلاو

 نولأسي سانلا ناك :لاق ناميلا نب ةفيذح نع حيحصلا يف يور امب اولدتساو

 . هيف عقأ نأ ةفاخم رشلا نع هلأسأ تنكو . ريخلا نع هتلا لوسر

 .عقوت اذهو ةي يبنلا هرقأ دقو هعوقو ةفاخم عقي مل امع ةفيذح لأس دقف

 تيارأ ،هللا لوسر اي :لاقف ةلي يبنلا ىلإ ءاج الجر نأ ةريره يبأ نع يور امبو
 :لاق ؟ينلتاق نإ تيأرأ :لاق اكلام هطعت ال» :لاق ؟ىلام دخأ ديري لجر ءاج نإ

 ىف وه» :لاق ؟هللتق نإ تيأرأ :لاق !ديهش تنأف» :لاق ؟ىنلتق نإ تيأرأ :لاق «هلتاق»

 . رانلا

 مكح نع هنولأسي ةيم يبنلا باحصأ ناك دقو :")بجر نبا ظفاحلا لاق
 . اهعوقو لبق ثداوحلا

 زاوج يف عطاق صن اذهف :"هللا همحر ةدغ وبأ حاتفلا دبع ليلجلا يذاتسأ لاق

 لأس دقف }تعقو اذإ اهمكح نايبو ،اهعوقو لبق عوقولا ةلمتحملا لئاسملا ضرف

 لوسرلا هباجأو ،ةددعتم هجوأ ىلع لاؤسلا ققشو ى عقي مل امع هللا لوسر يباحصلا

 ىتح :هل لقي وأ ،ههني ملو ،اهعوقو لامتحا لئاسلا زوج يتلا هوجولا لك نع ةي

 ةنسلا نم ةريثك ةلدألاو .ةركنتسم ةيتيأرألا تسيلف ،تيأرأب لاؤسلا هيفو :لاق ۔عقت

 . حلاصلا فلسلا ةريس نمو

 )١( .دصق نم نأ ىلع ليلدلا باب ،ملسم حيحص . .)٢٧٧( ١/ ٨٧.
 )٢( بجر نبال مكحلاو مولعلا عماج ٢٠٤/١.

 )٣( ص عقي مل ام ملعت يفو ملعلا نع لاؤسلا يف فلسلا جهنم ٣٢٣.
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 يمل اسلا م ام ال ا تاد اهتج ١

 نإ :اولاقف ،ةبوجأ ةدعب عقي مل ام لاؤس نع يهنلاب ةدراولا راثآلا نع اوباجأو

 يتلا لئاسملا نم ةلأسم ةرشع يتنثا نع الإ اولأس ام ةباحصلا نأ سابع نبا رثأب دارملا

 ال ةنسلاب اهمكح مهل نيبو اهنع يبنلا اولأس يتلا لئاسملاف الإو ،مهنع نآرقلا اهاكح

 . رصحت داكت

 ةراثإو تنعتلا لجأ نم لاؤسلا ناك ام ىلع لومحم هنأب رمع رثأ نع اوباجأو

 لئاط الو هيف لمع ال يذلا مومذملا يأرلاو ،ملعلا بلاط ىلع ةلكشملا طيلاغألا
 )١( ه

 هتحب

 © يريدقتلا وأ يضارتفالا هقفلا نم عونلا اذه لثمل هللا همحر يملاسلا ضرعت دقو

 . عقوتلا هقف وأ

 : كلذ ىلع ةلثمألا نمو

 . ينجلا جرف يف جاليإلا مكح ةلأسم :لوألا لاثملا

 جرف يف جاليإلا مكحك همكح نأو ينجلا جرف يف جاليإلا ةلأسم يملاسلا ثحب

 . كلذ ىف انلثم نودبعتم مهنألو سنالا ءطو نيب ىنعملا يواستل سنالا

 اذإ ام دجأ ام دجأف ىنيتأي ىنج ىعم :ةأرما تلاق ول هنأ ةيفنحلا نع ركذو

 .مالتحالا وأ جاليإلا وه يذلا هببس مادعنال اهيلع لسغ ال :لاق ،يجوز ينعماج

 دعب هيقنل ىنعم الف جاليإل ا تبث دقف عامجلا ققحت اذإ انلق» : هللا همحر لاق

 .(")«هتوبث

 هسفن لجرلا أطوأ وأ ةميهب اهسفن تأطوأ اذإ ةأرملا ةلأسم ثحب كلذكو
 . (ةميهل

 ٤ يناثلا عيبر )٨ _ ١١( ةرتفلا لالخ نامع يف ةيهقفلا ةودنلا يف مدقم تحب .ةيفنحلا دنع يريدقتلا هقفلا )١(
 .هالوم ىلإ ريقفلا دبعلل ٢٠٠٩ ليربإ _ ٧

 )٢( لامآلا جراعم ٥٩٩/١.

 (٣) قباسلا عجرملا ١/ ٩.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ىضارتفالا هقفلاو . عوقولا ةليحتسم تسيل اهنكل ةعقاو ريغ ةيضارتفا لئاسم هذهو

 ميقع هف ثحيلاف هعوقو روصتي ال ام هنمو ا غئاس هف ثحبلاو هعوقو روصتي ام هنم

 . فلسلا ههرك يذلا وهو

 امف هرهظ نم رخآو هنطب نم نيدلو لمحف ىثنأ جرفو لجر جرف هل لجر :هلاثم
 . هقفلا هنع ناصي ثبعو ءارهب ءاره اذه وحنو .دحاو نطب يف اعمتجي ملو امهمكح

 نآرقلل بنجلا ةباتك هللا همحر يملاسلا اهثحب يتلا ةيضارتفالا لئاسملا نمو

 سم نم عنملا تبث اذإ لوقأو» :هللا همحر لاق ،اهسملي نأ ريغ نم ةحفص ىلع
 نم ءيش ةباتك نم عنمي نأ مزل كلذ ىلع ةجحلا نم يتأيس امل بنجلل فحصملا
 يف ًانآرق راص دقف ائيش بتك ام ىتم هنأ كلذو سملل ةمزلتسم ةباتكلا نأل ،نآرقلا
 ال ةحفص ىلع ملقلا ءارجإ سفن يف ةلأسملا ضرف نإ :لاقي نأ الإ مهللا ©هدي
 .(»“هديب اهسمي

 ريغ ةيضارتفا ةلأسم اهنأ ىلع صن اخلإ . . . ةلأسملا ضرف نإ :لاقي نأ الإ» هلوقف

 يريدقتو يضارتفا هقف قرولا هدي سمت نأ ريغ نم نآرقلل بنجلا ةباتكف ،ةيعقاو

 . حضاو

 يملاسلا مامإلا اهثحب ،مهتقيقح ىلع نجلا ةيؤر مكح ةيضارتفالا لئاسملا نمو
 خيشلاو يرشخمزلاو يعفاشلا اهركنأف مهتعراصم نعو ملعلا لهأ فالخ اهيف ركذف
 . مهتيؤر ىعدا نمم ةءاربلا بوجوب لاق ىتح ةكرب نبا مامإلاو ،جرقم نب دمحأ

 : مهئاهقف ةدمع نمو يضابإلا بهذملا نايعأ نم وهو هللا همحر ديعس وبأ لاقو
 هباجعإ امو ."")«اهيف فلكتلا كرتو ،اهرمأ قالغإو ةلأسملا هذه نع كاسمالا ينبجعي»

 ال ةيعقوت ةيضارتفا لئاسم اهنوكل الإ اهب فلكتلا كرتو اهتاليثمو ةلأسملا هذه قالغإب

 . ةيعقاو

 )١) قباسلا عجرملا ٢/ ١٤٠ .

 )٢( لامآلا جراعم ٦٢/ ٨٤٠.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ثلاثلا ثحبملا

 فوصتلا نم هفقوم ق

 نسحو . هللا عم قدصلا : نائيش فوصتلا» : ىلازغلا لاق : فوصتلا ىنعم

 يف اذك يفوص وهف قلخلا ةلماعم نسحأو شهلا عم قدص نم لكف ،سانلا عم ةلماعملا

 . 'هفيناصتلا ةصالخ

 هلاق امك رهظي يذلاف ةغل هفيرعت امأو .يفرعلا ىنعملاب فوصتلا فرع يلازغلاو

 دهزلا لهأ نم ًاموق نأل فوصلا نم فوصتلا قاقتشا نأ ملعلا لهأ ةمئأ نم دحاو ريغ
 داهزلا ءالؤه فرع مث فيصلاو ءاتشلا يف كلذو ًانشختو ًادهزت فوصلا نوسبلي اوناك

 وأ ثةيئافصلا نوكت كلذ دنع ةبسنلا نأل ءافصلا نم ةملكلا قاقتشا سيلو شةيفوصلاب

 . ةيفصلا نوكت ةبسنلا نأل ةباحصلا ءارقف مهو ةفصلا لهأل سيلو ،ةيوفصلا

 نم قفاو امف ركنتو مهنم فرعت اهيلعو اهل هللا ىلإ كولسلا يف ةقيرط ةيفوصلاو
 . دودرمف عرشلا فلاخ امو ئ لوبقمف عرشلا رهاظ ةقيرطلا هذه

 ىلع مهيديرمو مهسفنأ نولمحي نيذلا نوينابرلا ءاملعلا مهنم كولسلا بابرأو

 مامإلاو ،يمرادلا ناميلس يبأ مامإلاو ،هللا همحر دينجلا مامإلاك عرشلا رهاظ

 همحر دينجلا مامإلا ناكو ،عرشلا رهاظ عابتاب اوفرع ءالؤه لثمف ،يعافرلاو © يناليجلا
 باتكلا امه لدع يدهاش هنم انبلط نيدلا ىلإ هبسني ءيشب اناتأ نم لك» :لوقي هللا

 . ةنسلاو

 يفوصلا يبرع نباك ،ةعيرشلا رهاوظل نوفلاخملا تاحطشلا باحصأ مهنمو

 وهف عرشلا رهاظ هلوق قفاو نمف ركنتو مهنم فرعت فئاوط نيتفئاطلا نيبو - جالحلاو

 .دودرملا وهف عرشلا رهاظ فلاخ نمو لوبقملا

 نع لقنلا رثكأو لقن دقف ةدعاقلا هذه ىلع ةيفوصلا عم لماعت يملاسلا مامإلاو

 يلازغلا نع لامآلا جراعم يف هلقنو عرشلا قئاقحب اوديقت نيذلا ءاملعلا نم وهو يلازغلا

 )١( ص ىيتكربلا تافيرعت ٢٣٠.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ىلع هبن تاحطشلا باحصأ ضعب نع لقن امل هنكل .ةددعتم نطاوم يفو ريثك

 :يريشقلا لاق ثيح ءاعدلا تاقوأ ىف هلوق يريشقلا نع هلقن :كلذ لاثم

 ىفو بدألا وهو هيلإ ةراشإ هبلق ىف دجي نأب لضفأ ءاعدلا ضعب ىفف ةفلتخم تاقوألا

 حصيو :لاق اضيأ بدألا وهو كلذ ىلإ ةراشإ هبلق يف دجي نأ لضفأ توكسلا ضعب

 ناك نإو .ةدابع هنوكل ىلوأ ءاعدلاف ،قح هيف هلل وأ بيصن هيف نيملسملل ام :لاقي نأ

 ."مثإ توكسلاف ظح هيف يعادلا سفنل

 لوألا امأ ءيشب سيل هلك اذهو» :هلوقب كلذ ىلع هللا همحر يملاسلا بقع دقو

 صيصخت ىرت امك وهو ريمضلاب ةراشإلا رابتعا نم ةيفوصلا لاوحأ ىلع اينبم هنوكلف

 .هادع ام ءاغلإو لاح لك يف عرشلا ةاعارم بدألاف ،تالايخلاو مهولا سفنب تايعرشلل

 :ىلاعت لاق مزلأ اهل عفنلاو ةاجنلا بلطو مظعأ سفنلا قح نألف يناثلا امأو

 مهولا سفن ىلإ ةلدألا هذه نع لودعلل ىنعم الف ")« . . .ةينيئنلر كندل رمتسو
 .("»هلايخلاو

 عم هادع ام ءاغلإو لاح لك يف عرشلا ةاعارم بدألاف» :هلوق ىلإ انرظن اذإ

 اطبضنم ناك هللا همحر خيشلا نأ تملع ،تالايخلاو مهولاب تايعرشلا صيصخت هراكنإ

 تافارخلاو عدبلاو ءاوهألا للز نم ةمصاعلا يه ةعيرشلا نأل ةعيرشلا رهاظب
 .ةينادحولاب هلل اودهش نيذلا مالسإلا ءاملع صئاصخ صخأ نم يهو .ماهوألاو

 . ةوبنلا ثاريم اولمح نيذلاو

 عرش ىلع نينمتؤم ريغ ءالؤهف ‘تافارخلاو ،ماهوألاو ،©تاحطشلا باحصأ امأ

 اميس ال عرشلا طباضب ةطوبضم ريغ ديجاومو ،ماهوأ ىلع ماكحألا نونبي دق مهنأل هنلا

 لاملا ةاكز مكح نع مهدحأ لئس اذإف ،ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب قرفي مهنم ضعبلا نأو

 )١) ةيآلا © لدمحم ةروس : ٩ ١ .

 )٢( لامآلا جراعم ٣/ ١٨٠ و١٨١.
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 ليق نإو ثهلل هلك لاملا اندنع :لاق مكدنع :هل ليق نإف ؟مكدنع وأ اندنع :لاق الثم

 . كلذ لوقي مهدحأ ثعمس دقو رشعلا عبر :لاق ،اندنع :هل

 الو يبنلا قرقي ملو ناطلس نم هب هللا لزنأ ام صيبختو سيبلت اذه نأ كش الو

 يه ةعيرشلاف ،ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نوعباتلا الو هباحصأ

 . ةعيرشلا يه ةقيقحلاو ،ةقيقحلا

 سفنلا هقف اوطرتشا لب ،ًافوصتم دهتجملا نوكي نأ ءاملعلا نم دحأ طرتشي ملو

 يف دهزلاو ء هنلا نم فوخلاو عرولاو ىوقتلاو ‘ ناسحإلاو 0 مالسإلاو © ناميإلا نم

 . ليبس دهتجملا بلق ىلع ايندلل نوكي ال ىتح ايندلا

 ةعس دجو نم» : ثيدح ىلع هبيقعت ةيفوصلا نم يملاسلا فقوم ىلع ةلثمألا نمو
 ،ايتايح يف ينراز امنأكف يتامم دعب ينراز نم١ :ثيدحو ،اينافج دقف يلإ دعي ملو
 يف نإ مث ححصت نأ نع الضف وار ثيداحألا هذهل ركذي ملو» :هللا همحر لاق دقف
 ةرايزلا هذه بوجو ىلع لدي ام «هللا دنع رذع هل سيلف» ثيدح يفو !ينافج دقفا هلوق

 . ) '«مهلوقب ةربع الو كلذ ضرف نم ةيفوصلا هتمعز ام الإ عامجإلا فالخ وهو

 امب دبعتم هنأ ىف هللا همحر ىملاسلا مامإلا جهنم نع فشكي حضاو رمأ ذهو

 صوصنلا اهديؤت ال يتلاو عرشلا رهاظ نع ةبيرغلا بهاذملا امأ عرشلا نم حصي

 يذلا نيعوبتملا ةمئألا نع رهتشا ام وهو ،اهنع سانلا دعبأ هنإف ةحيحصلا ةحيرصلا

 . نيملاعلا يف قدص ناسل مهل هللا لعج

 عبارلا ثحبملا

 دساقملاو حلاصملا نيب ةنزاوملا ي هجهنم

 © قلخلا يف اهدصاقم ققحي طمن ىلع ةعوضوم ةعيرشلا هذه نأ هيلع قفتملا نم

 : عاونأ ةثالث يبطاشلاو ،يلازغلاو © ينيوجلا نيمرحلا مامإ ركذ امك دصاقملا هذهو

 )١) لامآلا جراعم ٤/ ٢٧٢ .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف : يناثلا بابلا

 سانلا شاعو ةايحلا اهلالتخاب تلتخال تلتخا ول يتلا يهو :ةيرورض حلاصم

 . بسنلاو ‘ لاملاو ‘ لقعلاو 6 سفنلاو 6 نيدلا ظفح : يهو ئ جراهتو ىضوف يف

 شيعي نكلو ٠ اهلالتخاب ةايحلا لتخت مل تلتخا ول يتلا يهو : ةيجاح حلاصمو

 صخرلا عرشو نوهرلاو ‘ تاراجالاو ‘ ءارشلاو عيبلا ةحابإك رسعو جرح يف سانلا

 . ةعيرشلا ىف ةعقاولا تافيفختلاو

 .ةقشم الو رسع يف سانلا عقي مل تفلخت ول يتلا يهو :ةينيسحت حلاصمو

 نع دبعلا لزعك .قالخألا مراكمو ،تاداعلا نساحم ىلع ةيراج ةايحلا نكت مل نكلو

 يف مظتني امم كلذ هبشأ 7 هللا تويب ىف ةنيزلا ذخأو ئ فلظنتلاو ئ ةداهشلا بصنم

 . ةميمذلا قالخألاو ث ةئيسلا تاداعلا نع عفرتلاو تاداعلا نساحم كلس

 امف .دسافم امإو حلاصم امإ ةعيرشلا ماكحأ نأ بابلا اذه ىف هيلع قفتملا نمو

 هكرتو ةدسفم هلعفف هنع هلوسرو هللا رجز امو ،ةحلصم هلاثتماف هلوسرو هب هللا رمأ

 ءردو }ةحلصملا بلج :نيتدعاق ىلإ اهلك ةعيرشلا يفارقلا مامإلا در انه نمو . ةحلصم

 .ةدسفملا

 ةدحاو ةدعاق ىلإ اهلك ةعيرشلا در دقف هللا همحر مالسلا دبع نب زعلا هخيش امأ

 .ةحلصم هتاذ دح يف ةدسفملا ءرد نأل {}كاةحلصملا ةدعاق يهو

 نم ىلوأ ةدسفملا ءرد ناك دسافملا عم تضراعت اذإ حلاصملا نأ انه ررقملا نمو

 .ةحلصملا بلج

 ةيجاحلاو ،ةيجاحلا ىلع ةيرورضلا مدقتف ،اهالعأ مدق حلاصملا تمحازت اذإو

 ىلع ةيلصألاو .ةيئزجلا ىلع ةيلكلاو ثةينظلا ىلع ةيعطقلا مدقتو ،ةينيسحتلا ىلع

 . ةيعبتلا

 . نيرشلا نوهأ ريتخاو ،نيررضلا فخأ بكترا رارضألاو دسافملا تمحازت اذإو

 يف ةمامإلا ةجرد ملاعلا غلبي الو .دسافملاو ،حلاصملا مسب ىمسي ام اذهو
 . مّلُسلا اذه ءاقترا نسحي ىتح هقفلا
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 حلاصملا مس ميظعلا ملسلا اذه يف ءاقترالا نسحأ دق هللا همحر يملاسلا مامإلاو

 ىلع ةيدصاقملا هتاداهتجا يف ىشمو ريبخلا مامإلا فرصت اهيف فرصتو ،دسافملاو

 لاونم ىلع أجسان ةيدصاقملاو ةيعرشلا ةسايسلا مسر يف لماكتملا روتسدلا ققحي طمن

 . ةيضقلا هذه ىلع ءوضلا طلست ةلثمأ كل قوسن نحنو .ماظعلا ةمئألا نم هناوخإ

 . ةملكلا عمج دصقب ةاغبلا ىلع ةالصلا :لوألا لاثملا

 ابراحم هيغب ىلع ليتق نم وهو يغابلا زيهجت ىلع ةمحرلا هيلع يملاسلا ملكت
 يف فلتخا دقو :لاق ،ةبوت ريغ نم ًاملظ انمؤم لَتَق وأ ،قيرطلل ًاعطاق وأ نيملسملل
  مهيلع ىلصي الو نولسغي ال مهنأ بهذملا يف لوقلا رثكأو مهيلع ةالصلاو مهليسغت

 .مهريغو قاحسإ وبأو ديعس وبأ مزج هبو

 دبع مامإلا هب لمعو ،ليعامسإ خيشلا هراتخاو مهيلع ىلصيو نولسغي :ليقو

 نيفورعملا هباحصأو نيدنف نبا ديزي ةاغبلا ىلع ىلص ثيح نمحرلا دبع نب باهولا
 اهيفو ًابئاغ ناكو ةنيدملا ىلع اوبثوو هيلع اوجرخ باهولا دبع ةمامإ مهراكنإل راكنلاب

 نيدنف نبا برض ىتح اهنع عفادي ةنيدملا بابب فقوو هسرتو هفيس ذخأف حلفم هنبا
 ةنيدملا باب ىلع ىلتقلا دجوف مامإلا مدقف ،هنع هباحصأ رفف .نيفصن همسقف ةبرض

 ينثا ىلتقلا ددع ناك :ليقو ،ةقرفلا دعب ةملكلا عامتجا يف اعمط اعيمج مهيلع ىلصف

 . ليتق فلأ رشع

 مهنأل جراوخلا ةداهش لبقت نأ ةرصبلا ةاضق رمأ بلاط يبأ نب يلع نأ تبث دقو

 باهولا دبع مامإلا لعلف فالخ ديدجتو ةنتف مهتداهش ر يف نألو ،ليوأت ىلع هولتاق

 يف مامإلا اهكلسي يتلا ةيعرشلا ةسايسلا يف ميظعو قيقد ظحلم وهو كلذ ظحال دق

 عامتجا ةحلصمف ،حلاصملا نيب نزاوي يذلا دهتجملا مامالل ميظع كلسم وه امك هتيعر

 . ةاغبلا ىلع ةالصلا نع عفرتلا ةحلصم نم مظعأ يه فالتخالا دعب نيملسملا ةملك

 ةملكلا عامتجا يف عمطلاب مامإلا فرصت للعيو ةعقاولا هذه لقني يملاسلا مامإلاو

 نم هتداع يه امك اهدرل الإو اهل رقملا توكس ةحلصملا هذه ىلع تكسيو .ةقرفلا دعب

 . هيضتري ال ام ىلع تكسي ال هنأ
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 .ةأرملا ليسغت يف : يناثلا لاثملا

 نأ ءاسنلا رمأ ةيم يبنلا نأل اهليسغت ءاسنلا ىلع بجو لاجرلا دنع ةأرملا تتام اذإ

 اذه ىلعو :يملاسلا لاق .اهجوز رمأي ملو هسفنب كلذ ًلوتي ملو ‘تتام نيح هتنبا نلسغي
 كانه نكي ملو لاجرلا دنع تتام اذإ ةأرملا يف مهضعب لاق ىتح ةمألا تعمجأو ةنسلا ترج

 . جرفلا نع ()وضفغتو ةأرملا لسغت فيك ملعتو اهدي لسغت اهنإ : ةينارصن وأ 5،ةيدوهي الإ

 و .. .ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا نم كلذب ىلوأ ملسملا نإ :حيحصلا وهو ليقو

 مومع يف ةيافكلا ىلع ضرف لسغلا موزلو ،هريغ رهطي فيكف هسفن يف ارهاط نكي مل

 .ملسم ريغ هب موقي فيكف ،مالسإلا
 مهيف ةساجنلا نإ :لوقن لب 6 مهتاوذ يف ساجنأ ةمذلا لهأ نأ ملسن ال :ليق نإف

 موقي ال تيملا لسغ نأ ملسن الو ©رهطلا كرتل يضتقملا كرشلا نم هب اوثبلت امل ةضراع

 .لصح دقو فيظنتلا دارملا لب ،نيملسملا مومع يف اضرف ناك نإو ؤ ملسملا الإ هب

 دنع اهلسغ هل زوجي ءاسنلا لسغب بطاخملا ذإ ةرورض عضوم انه اهف انملس

 6لاجرلا ليسغت امإ :نيئيش دحأ ىلإ ةرورضلا تأجلأ ارايتخا نكي مل نيحف ،رايتخالا

 . نيرمألا لهسأ انرتخاف ،ةيمذلا وأ

 عفدو ،نيرشلا لهسأو ،نيررضلا فخأ رايتخا ىلع هللا همحر هنم صن اذهو
 . ةمئألا عيمج دنع ةربتعم دعاوق هذهو ،امهفخأ باكتراب نيتدسفملا مظعأ

 .ةاكزلاب مامإلا لعفي ام يف :ثلاثلا لاثملا

 اهتمسق نورضحي مهنم ةعبرأف :ةينامث ماهسلا نأ هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ

 امأو ‘تفصنلا مهيف قرفيف ،نومراغلاو ،باقرلاو ، نيكاسملاو ءارقفلا مهو ةلاحم ال

 نأل كلذو ،ليبسلا نبا مهس مث ،هللا ليبس يف مهس مث ،اهذخأ يلي وهف ماهسلا ةعبرألا
 كلذبو }‘همهس دجي هدنعو ،يتأي هيلإو مامإلا ىلإ الإ اجلم دجي مل ىتأ اذإ ليبسلا نبا

 ىلع كلسي ناكف هدعب كلذب مامإلا ماق ضيق املف ،هلاّممع رمأي ةي هلا لوسر ناك

 هنإ :مهلوق يف نأل ةلودلا زعل اهعيمج ىلإ اجاتحم مامإلا نكي مل اذإ كلذو ،©هجاهنم

 .(هَوَضَع) ةدام نيعلا رظنا .امهيندتو اهنوفج يخرت يأ )١(
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 نم ىلوأ ةلودلا عو كلذ ىلإ جاتحا اذإ اهلك تاقدصلا عيمجب نيعتسي نأ مامالل زئاج

 .()حالصلاب مهيلع دوعي كلذ نأل ءارقفلا اهئاطعإ

 ةحلصملا ميدقتو مامإلا اهعبتي يتلا ةيعرشلا ةسايسلا مسري حيرصلا صنلا اذهو

 ازازعإ لاملاب اهدادمإب ةلودلا زازعإ ىف نأل ةينظلا ةيئزجلا ةحلصملا ىلع ةيعطقلا ةيلكلا

 مهو ةمألا دارفأ ضعب ةحلصم ىلع مدقنف ،ةعطاق ةماع ةحلصم هذهو .اهلك ةمألل
 مهئارقف مهلك دابعلا حلاصمل رايهنا اهرايهناو ،ةرصن ةلودلا زازعإ نأل ءارقفلا

 نم ىلوأو قحأ مهتضيب نع بذلاو نيملسملا ركاسع ةماقإو» :لاق مث ،مهئاينغأو

 اهنع ٌبذلاف ،اهتمرح كهتنيو اهودع اهيلع رهظي نأ ةلودلا ىلع فيخ اذإ ءارقفلا
 مامإلا نبا حلفأ مامإلا مالك اذه كءارقفلا ىلع هتقرفت نم ىلوأو قحأ لاملاب اهدادمإو

 . ىلاعت هللا امهمحر باهولا لبع

 نإف :لاقف ،هنع باجأو اضارتعا راثأ هنأل هل رارقإلا ةهج ىلع يملاسلا هلقن

 ؟ةصوصخم فانصأل اهضرف هللا نأ عم زاوجلا اذه اوذخأ نيأ نم :ليق

 سيلأ } اهضعب ىف َعِضؤ وه امنإو 0 فانصألا نع جرخي مل اذه نإ :باوجلاف

 ةملكلا راهظإو ثةيمالسإلا ةلودلا زازعإ نم ىوقأ ليبس يأو ؟هللا ليبس اهضعب نم
 كاذ امو ثًابيصن اهيف ةفلؤملل لعج دق ةلف هنأ ىلع ؟ةينآرقلا ماكحألا ذافنإو ؤ ةيدمحملا

 ءاينغأ اوناك نإو نؤطعُي كلذ عم مهف © ةملكلا راهظإو مالسإلا زعل مهبولق فيلأتل الإ

 . مالسإلا زع وهو هريغلو هل تضرف لب © طقف ريقفلا ةجاح دسل ةاكزلا ضرمت ملو

 . هيلإ ةجاحلا دنع هومدق اذهلو ،ناكرألا ىوقأ يناثلاو

 سماخلا ثحبملا

 يملاسلا مامإلا دنع ةمذلا لهأ عم شياعتلا هقف

 هنلا مهمحر امومع ةيضابإلا ءاهقفو

 راطإلا اذه يملاسلا مامإلا هنم قلطنا شياعتلا هقفل الخدم لكش ماع راطإ .كانه

 : اهنم ئدابم ىلع موقي

 )١( لامآلا جراعم ٤/ ٧٤٠.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 :ع و اك 2 2 اكس مكتيج ارو باتكلا لهأ عم لدعلل . لماشلا لدعلا ادبم _ ١

 ۔ 2

 .هوقلل برقأ وه أولدَعا ولتت 1

 4ةّنآ هكنهتي ال» :ةيآلا هيلإ تراشأ يذلا ربلا ۔ ٢

 نينطاوم عمتجملا يف مهلوبقو . ةيزجلا اولذب اذإ قوقحلا لماك مهءاطعإ _ ٢٣

 . مهضارعأو مهئامد ىلع نينمؤمو

 :ةيزجلا مهنم ذخؤت نمو ةمذلا لهأ

 ىراصنلاو دوهيلا مه باتكلا لهأو ،مهب قحلأ نمو باتكلا لهأ مه ةمذلا لهأ

 لهأ ةنس مهب اونس سوجملا يف ةلت لوسرلا لوقل سوجملا مهو مهب قحلأ نمو

 . ١( ١؛باتكلا

 لهأ مجعلا عيمج + نم ةيزجلا ذخؤت :برغلا بطقب بقلملا شيفطأ ةمالعلا لاقو

 باتك هل نمم الإ ذخؤت ال :دمحأو يعفاشلا لاقو .نيينثولا وأ نيدحاجلا وأ باتكلا

 لاقو .دوواد روبزو ميهاربإ فحصب كسمتم هنأ معز نمم ذخؤتو ‘باتك ةهبش وأ

 ةيضابإلا ءاهقف دنع ذخؤت الو دترملا نم ذخؤت الو ،رافكلا عيمج نم ذخؤت : كلام

 .ةاكزلا مهيلع فعاضت نكلو برعلا ىراصن نم ىرخألا بهاذملا نم مهقفاو نمو

 .")نايبصلا نيقلت يف هللا همحر يملاسلا رونلا كلذ ىلع صن

 : ةيزجلا نم نوفعي نيذلا
 نع ةطقاس ةيزجلا نأ» هللا همحر يملاسلا بتك اهنمض نمو ةيضابإلا بتك تصن

 لفطلاو ةأرملاو دبعلا ىلع سيلو" : هللا همحر يملاسلا لاق .ىنمزلاو نايبصلاو نابهرلا

 (٢)«ةيزج مرهلا خيشلاو بهارلاو

 ٢٧٨/١، :يثيللا ةياورب أطوملا ٢/ ١٣٥. : ينابيشلا ةياورب أطوملا ذ ٩/ : يقهيبلل ىربكلا ننسلا )١(

 ٦/ ٦٨. :قازرلا دبع فنصم

 )٢( :نايبصلا نيقلت ٦٦/١۔
 )٢( :ةكري نيا عماج ٤٥٤/١‘ :نيبلاطلا جهنم ٢٠٧/٤ و٤٠٨/٤‘ :يملاسلا مامإلا تاباوج ٥/ ٣٣.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 : ةيزجلا نم ةمكحلا

 نيدلا يف لوخدلا مهل ىنستيل نيملسملا عم لاتقلا يمذلا كرت يهف اهتمكح امأ

 . يجراخ ودع نم اودصق اذإ مهنع ملظلا در لباقم يهو ،ةعانق نع

 لاق .ةمذلا لهأ سفن نع عافدلا لباقم يف اهنأب ةيزجلا يملاسلا للع دقو
 دوهيلا امأو :هللا همحر ديعس وبأ لاقو" :ةيضابإلا ةمئأ نم ديعس نب سيمخ ةمالعلا

 ةثالث نيملسملا ةيامح نم مهل الخ اذإ مهلزانم ردق ىلع ةيزجلا مهنم ذخؤتف ىراصنلاو

 .(")هرهش ةيامحلا مهل ترفو اذإ لوق يفو . . .رهشأ

 مازتلا يهو ةمذلا لهأ نم ةيزجلا ذخأ نم ةمكحلا ضعب حضوي صنلا اذهف

 .باجيإلا ةجرد ىلإ لصت مازتلالا ةجردو يجراخ ودع مهدصق اذإ ،مهنع عافدلا

 مل ام مهدهعب مهل ءافولا مامإلا ىلعو :هللا همحر ديعس نب سيمخ ةمالعلا لاق
 ."ه وضقني

 هذخأ ام نأ جارخلا يف فسوي وبأ ركذ دقف ،خيراتلا قئاقح هديؤت هلاق امو :تلق

 هتردق مدع ىأر امل مورلا هيلع عمتجا امل ماشلا قطانم ضعب نم ةيزج نم ةديبع وبأ

 مكلاومأ مكيلع انددر امنإ» :مهل اولوقي نأ هتالو رمأو ،مهيلع اهدر مهنع عافدلا ىلع

 ردقن ال انإو ،مكعنمن نأ انيلع متطرتشا مكئإو عومجلا نم انل عمجم ام انغلب دق هبل
 اننيب انبتك امو طرشلا ىلع مكل نحنو مكنم انذخأ ام مكيلع انددر دقو ‘كلذ ىلع

 اهؤَبَج يتلا لاومألا مهيلع اودرو ،مهل كلذ اولاق املف ،مهيلع هللا انرصن نإ مكنيبو

 .()ههيلع مكرصنو انيلع هللا مكَدَر :اولاق ،مهنم

 .(ث)مفدلاو ةطاحإلاب ةطورشم ةيزجلا نأ ىلع يفيرشلا صن دقو

 )١( يملاسلا مامإلا تاباوج : ٥/ ٣٥.

 )٢( :نيبلاطلا جهنم ٢٠٩/٤.
 )٣( :هسفن ردصملا ٧١/ ٨٢٣.

 )٤( :بذهملا \٣٥١ص :فسوي يبال جارخلا ٢٧٢/٢\ :عانقلا فاشك ١/,٧٢٩.

 )٥( :يفيرشلا ىفطصمل ةعيرشلا دصاقم ١٦٦/١ .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 لوستي ايدوهي رمع ىأر دقف ةخوخيشلاو زجعلا دنع نامضلا ةيزجلا ةمكح نمو

 مث كمره يف كانكرتو كتبيبش انلكأ كانفصنأ ام» :هل لاقف ةنيدملا قاوسأ ضعب يف

 .'نيملسملا لام تيب نم ًابتار هيلع ىرجأ

 . ةيدنجلا نم مهؤافعإ اهتمكح نمو

 : ةيزجلا دقعي يذلا نم
 ءافولا مامإلا ىلعو» :نيبلاطلا جهنم يف لاق ،هبئان وأ مامإلا هدقعي ةيزجلا دقعو

 (١)«مهدهعب مهل

 : ةماع ةيضابإلا ءاهقفو هللا همحر ىملاسلا مامإلا دنع ةمذلا لهأ قوقح

 نم ةيح رهاظم نوكتل ةمذلا دقع اهلفكو ةمذلا لهأل مالسإلا اهبجوأ قوقح كانه

 رونلا اهيلع صن قوقحلا هذه - باتكلا لهأ نم مهريغ عم نيملسملا شياعت رهاظم

 .ةيضابإلا ةمئأ دنع قرشملا بطق وهو يملاسلا

 رهاظم نيبت يتلا صوصنلا نم اريثك دجي يملاسلا رونلا هبتك ام ئرقتسي نم نإ

 نم باتكلا يلهأ وأ نيفلاخملا نيملسملا نم نورخآلا ناك ءاوس نيرخآلا عم شياعتلا
 .ةمذلا لهأ نم اوناك اذإ اميس ال ىراصنلاو دوهيلا

 : قوقحلا هذه نم

 :ةايحلا قح _ ١

 همد نقح ةيزجلا نم هيلع ام عفدو ةمذلا دقع نيملسملا يمامإ عم يمذلا دقع اذإ

 .انلاومأك مهلاومأو ،انئامدك مهؤامد نوكتل ةيزجلا اولذب امنإ : بلاط يبأ نب يلع لوقل

 ىلع ةميقلا هبتك نم هريغو سمشلا ةعلط يف هللا همحر يملاسلا مامإلا صن دقو

 يتلا مهتنايد ىلع نوكرتيو اهيلإ يهتني يتلا ةياغلا يهف ،ةيزجلا عفد دنع يهتني لاتقلا نأ
 اوبرشو ريزنخلا محل 1 نإو . ءايشألا نم ءيش يف مهل ضرعتلا زوجي الو اهب اوناد

 )١) :نيبلاطلا جهنم ٣/ ٨٢.
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 يمل اسل ١ م ام ال ا تاد اهتج ١

 لالح كلذ نآ هب اونيدت يذلا عرشلا لصأ يف ناك اذإ مراحملا تاوذو اوجوزتو رومخلا

 . مالسلا هيلع مدآ انيبن ةعيرشب مراحملا تاوذ جيوزت يف سوجملا كسمتك

 : مهتعيرش يف تبث ام عيمج ماكحألا نم مهل ٢

 تبثت كلذكو . . .تاقفنلا هببسب مهيلع يرجتو حاكنلا كلذب بسنلا مهل تبثيف

 هنأ ىتح مهنيد يف لالح وه امم امهريغو ريزنخلاو رمخلا وحنب مهنيب اميف ةلماعملا مهل

 ام رتسب نورمؤي مهنكل كلذ وحنو مهريزنخ عاضأ نمو ،مهرمخ قارأ نم نمضي
 ال كلذل ،مهدنع اعورشم نكي مل ام لعف ىلع نورقي الو ،نيملسملا عرش فلاخي
 «ةتع اوهث دقو أزتَرلأ ُمِهذَمآَوو» :ىلاعت هلوقل هنع اوهن دق مهنإف ابرلا لكأ ىلع نورقي

- 

 :أي هلوق كلذ ليلدو ءابرلا اوكرتي ىتح مهل دهع الو ةمذلا نوطعي الو ١٦١[. :ءاسنلا]

 . هللا همحر لاق ام مامت اذه .)اهب وناد امو مهوكرتا»

 : مهنيد ىلع مهرارقإ ٣

 لاق . يضابإلا هقفلا ةمئأ عيمجو يملاسلا رونلا اهيلع صن يتلا مهقوقح مهأ نمو

 هماقم موقي نم وأ مامإلا مهاطعأ نيذلا مهو ةمذلا لهأ ماكحأ امأو» :ىلاعت هللا همحر

 .("هاهب اوناد يتلا مهتنايد ىلع نورقي مهنأ يهف . . .ةمذ

 لهأ ءاطعإو برعلا مالسإ دعب هللا لزنأو :يويسبلا نسحلا يبأ عماج يفو
 .")[٢ه٥د :ةرقبلا] هيتلا نمدم بت دك يلا ف هايإ ال» ةيزجلا باتكلا

 نيد ىلع ربجت الو ءاهنيد ىلع رقت ةيمذلا نأ هللا همحر يملاسلا صن دقو

 ٢٥٦‘(. :ةرقبلا] هتلآ نمدملا ي دكنلا ف هاركإ ال :ىلاعت هلوقل نيملسملا

 فلحي هنأ ىمذلا نيمي نع همالك ضرعم يف هللا همحر شيفطأ ةمالعلا لاقو

 ٢/ ٣٠٨. :سمشلا ةعلط )١(

 ٢/ ٣٠٨. :سمشلا ةعلط )٢(
 )٣( يويسبلل عماجلا باتك : ٣/, ٤٠.

 )٤( :لامآلا جراعم ٢!/ ٣٤٨.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ال هنأل وه الإ هلإ ال يذلا هللاو نوديزي ال رانلا وأ ،ليجنإلاو ةاروتلا برو :هلوقب

 .")هنزلا ق هاركإ ال :ىلاعت هلوقل هنيد نم جورخلا ناسنإلا فلكي
 مهرقأو نارجن نم هاتأ يذلا دفولا يبنلا حلاص دقو :يويسبلا نسحلا وبأ لاقو

 . (٢),هنيد ىلع

 تاهمألا نولحتسي مهنأ انملع عم مهنيد ىلع نوكرتيو :ديعس نب سيمخ لاقو

 . ( تانبلاو

 : راوجلا يف نولخاد ةمذلا لهأ ٤

 يسوجملاو يمذلا نأ ىلع هللا همحر يملاسلا صن دقف راوجلا قح مهلف

 : هللا همحر يملاسلا لاق .نيكرشم اوناك نإو راوجلا قح مهل بجيف راوجلا يف نالخاد

 وأ ًابيرق راجلا ناك ضعبل مهضعب ناريجلا ىلع تباث قح اهنإف راجلا ةلصاوم امأو»
 يذؤي نأ زوجي اله :لاق 4يلنَجلاي بجاتصلأو يجلا راكناو :ىلاعت هلوقل اديعب
 .(٠«اكرشم ناك نإو هراج

 : نييمذلا لاومأ ةيامح قح _ ٥

 ريخ قحلا اذه نع ربع دقو مهلاومأ ةيامح ةمذلا لهأ هب عتمتي نأ بجي اممو

 مهؤامد نوكتل مهلاومأ اولذب امنإف :لاق نيح هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ريبعت
 .“ث)انلاومأك مهلاومأو انئامدك

 قاراف مهلاومأ فلتأ نم ىلع نامضلا بوجو ىلع هللا همحر يملاسلا صن دقو

 .(١آريزنخ مهل فلتأ وأ ارمخ مهل

 )١( :لينلا حرش ٢٦/ ٢٨٢.

 (٢) :نسحلا يبآ عماج ١/ ٢٣٧.

 (٣) :نيبلاطلا جهنم ١٤/ ١٩٥ .

 )٤( :نايبصلا نيقلت ٤٦/١ .

 )٥( .6انلاومأك مهلاومأو اننامدك مهءامد نوكتل ةيزجلا اولذب امنإ» : ظفلب حيتافملا ةاقرم بحاص هدروأ ١٢/

 ١ ةيمالسإلا ةاكشملا عقوم .

 )٦( :سمشلا ةعلط ٣٠٩/٣.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 © ةمرتحم نييمذلا لاومأ نإ اولاق مهنإف ىرخألا بهاذملا ةمئأ هيلع صن ام اذهو

 نارجنلو» :هيفو ،نارجن لهأل يي يبنلا دهع فسوي يبأل جارخلا باتك يف ءاج دقف

 مهبئاغو مهتلمو مهضرأو مهسفنأو مهلاومأ ىلع هلوسر ةمذو هللا راوج اهتيشاحو
 . ١) )« ريثك وأ ليلق نم مهيديأ تحت ام لكو ٠ مهعيبو مهتريشعو مهدهاشو

 رارضإلاو مهملظ نم نيملسملا عنمأ نأ» حارجلا نب ةديبع يبأل رمع دهع يفو

 .("«اهلحب الإ اهلاومأ لكأو مهب

 ىلع ةمذلا لهأ لاومأ نم نوملسملا هذخأ ام» :هللا همحر شيفطأ ةمالعلا لاقو

 . ("«مهيلإ هدر بجي مهتفايض نم طرش ام

 : مهيلع لوخدلا دنع ناذئتسالا بوجو - ٦

 لهأ تويبل قح اذهو ،مهنذإب الإ مهيلع لوخدلا زوجي ال هنأ مهقوقح نمو
 هذه محتقي نأ يمذل الو ملسمل زوجي ال & اهتمرح اهل مهتويبف مهضارعأل ققحو ةمذلا

 .ةمرحلا

 يأ سانئتسا دعب نذإب ةمذلا لهأ تويب لخدتو» :هللا همحر شيفطأ لاق
 يف نوفلكم مهنألو نمألا وأ ةمذلا يف اوناك اذإ ًاقح مهل نأب كلذ للعو . . .ناذئتسا

 مهكلم يف فرصتي الف نوكلام مهنألو مهتاروع ىلإ رظنلا ميرحتب نوفلكم نحنو رتسلا
 . 7 نذإب الإ هريغب الو لوخدب

 لخدي ال نكلو ةمذلا لهأ تويب ىلع ملسي الوا : هللا همحر يملاسلا لاقو

 .(ثمهنذإب الإ مهيلع

 ةمذلا لهأ تويب يف سانئتسالا نأ ريسفتلا ضعب يفو" :نيبلاطلا جهنم يف لاقو

 .٥٨ص :فسوي يبأل جارخلا )١(

 . ٥١ص :يمالسإلا عمتجملا يف نيملسملا ريغ )٦٢(

 ٩/ ٢٢٣. :لينلا حرش )٣(
 )٤( :لينلا حرش ٧٥/١٠.

 )٥( :لامآلا جراعم ٦٢/ ٢١٦٢.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 نم لقيلف مهبابب فقو اذإف ،مهنذإب الإ لخدي الف مهيلع لخدي نأ دارأ نمف . .بجاو

 .(_)رخدي الف الإو لخد لخدا اولاق نإف ؟لخدأأ انهاه

 نيملسملا نيب نم تناك يتلا ةيشياعتلاو ةيملسلا ةلاحلا روصي ميظع قح اذهو

 ىلإ نيملسملا نم ةميرك ةرظن هذهو ةمذلا لهأ تويب ةمرح ميظعت هيفو ،ةمذلا لهأو

 . باتكلا لهأ تامرح

 : عيبلاو دباعملا ذاختا ٧

 نيملسملا ءاهقف فلتخا دقو . عيبلاو سئانكلاو دباعملا مهذاختا _ مهقوقح نمو

 سئانكلا ثادحإ زاوج يف ءاهقفلا مسقنا دقف .سئانكلاو دباعملا ذاختا يف مهقح يف

 ىلع صن دقو اهمده زوجي ال ةدوجوم تناك يتلا ةميدقلا سئانكلا نأ ىلع اوقفتا مهنكل
 .")لينلا حرش يف برغلا بطق كلذ

 يتلا راصمألا يفف ،كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقف ةديدج سئانك ثادحإ امإ
 عامجإب ةعيب الو ةسينك ثادحإ زوجي الف ،دادغبو ةرصبلاو ةفوكلاك نوملسملا اهطتخا

 . ملعلا لهأ

 راص هنأل قافتالاب كلذ نم ءيش ثادحإ زوجي الف ةونع نوملسملا ةحتف ام امأو

 مهلف دالبلا اوحتف ةباحصلا نأل همده بجي ال حتفلا لبق كلذ نم ءىش ناك امو

 مهل ضرالا نأ ىلع قافتالا ناكو احلص اهوحتف نإو ... . سئانكلا يأ ۔ اهومدهي

 . (") رىئانكلا نم هيلإ نوجاتحي ام ثادحإ مهلف ،انل جارخلاو

 : نييمذلاو نيملسملا نيب شياعتلا هقف نم روص

 يضابإلا بهذملا باطقأ نم نابطق امهو شيفطأ مامإلاو يملاسلا مامإلا ركذ

 ٢/ ٣٤٥. :نيبلاطلا جهنم )١(
 ٠ ٣/ ٤٩. : لينلا حرش (٢)

 ٧١/ ١٣٠. :ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا )٣(
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 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 يمالسإللا عمتجملا لظ يف شياعتلا نم نوملسملا هيلإ لصو ام ىدم ىلع لدت اروص

 : اهنم

 : باتكلا لهأ ةقفاوم بحي ىبنلا ناك - ١

 مل اميف باتكلا لهأ ةقفاوم بحي :ل يبنلا ناكو :يملاسلا مامإلا بتاكلا لاق
 )). ٠.هؤ .
 . ` "ءيشب هيف رمؤي

 فلاخن اننإف كلذلو باتكلا لهأل نيملسملا ةقفاوم دودح ىف ليصأ لصأ اذهو

 © تادابعلاب قلعتت يتلا لئاسملا يهو نيملسملا ءاهقف اهيلع صن رومأ يف باتكلا لهأ

 ول ىتح . عارذب ًاعارذو © ربشب اربش مكلبق نم ننس نعبتتلاا : ك يبنلا لوقي اهيفو

 :لاق ؟ىراصنلاو دوهيلا © هللا لوسر اي : اولاق . هومتكلسل بض رحح اوكلس

 .(")«؟نمف

 صئاصخب قلعتي ام باتكلا لهأ عابتا يف مرحملا نإ ثيدحلا حارش لاق دقف

 فارعألا ضعب يف وأ شةيعامتجالا ماكحألا يف مهتقفاوم امأ ،مهنايدأو مهتادابع
 .اهيف مهتقفاوم نم عنام الف نيملسملا عئارش ضقانت ال يتلا تاداعلاو

 : ةيزجلا نم ءىش وأ ةمذلا لهأل تاقدصلاو ةاكزلا ءاطعإ زاوج - ٢

 ءاهقف كلذكو هللا همحر يملاسلا رونلا اهيلع صن يتلا شياعتلا روص نمو
 . باتكلا لهأ ءارقفل ةاكزلا عفد يضابإلا بهذملا

 ءارقفلا ةماع ىف نولخاد ةمذلا لهأ :ديعس وبأ لاق» :هللا همحر يملاسلا لاق
 . “"«ةمذلا لهأ نم لضفأ فالخلا لهأو ،مهريغ نم لضفأ ةوعدلا لهأو

 اوناك اذإ مهئارقفل ةاكزلا عفد زاجأ هنأ الإ ةمذلا لهأ ىلع نيملسملا مدق نإو وهو

 ۔ نيجاتحم ءارقف

 ٣/ ١١٠١. :لامآلا جراعم )١(

 (٢) :يراخبلا حيحص ٤/ ١٦١٩.

 )٣( :لامآلا جراعم ٩/ ٣٦٧.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 » :ىلاعت هللا لوقب ةمذلا لهأل ةاكزلا عفد لج ىلع يملاسلا مامإلا جتحاو

 ثح هلل ا ن إ ا و منو رهوربت نأ كرد نم رجغ لو 1 ا ق :كول تل جيل

.) ٨ ] ( ١ : 

 ديعس خيشلا ىواتف يفو .ةمذلا لهأ ءارقفل رطفلا ةقدص عفد هللا همحر زاجأ امك

 .")ةمذلا لهأ ءارقف ىلإ ةاكزلا عفد زوجيو :يبونقلا

 ىساوي نأ رمأ زيزعلا دبع نب رمع نأب هتايحب هللا ةعتم يليلخلا خيشلا ةمالعلا لاقو

 .باتكلا لهأ ءارقف _ ةاكزلا يأ

 لهأ ءارقف ءاطعإ مامإلل زئاجو :يردلا بكوكلا يف يمرضحلا هللا دبع لاقو

 حلصلا نم اوطعأ ةيزجلا نم ءيش لوصح رذعت نإف كلذل اوجاتحا اذإ ةيزجلا نم ةمذلا

 .(ثزئاج كلذ لكو ةقدصلا نمف ءيش نكي مل نإف نيملسملا نيب

 نيكاسملا نإ :انباحصأ لوق يناعم يف ديعس وبأ لاق» :هللا همحر يملاسلا لاقو

 لهأ ءارقف ءارقفلاو ًامهس مهل هللا لعج دق ناكو ةنكسم لهأ باتكلا لهأ نم ًاموق اوناك

 ءاطعإ يفو .نيكسملا ىنعم يف ىرخأ لاوقأ كانهو بهذملا ىف لوق اذهو .)ةمذلا

 عم شياعتلاو نواعتلاو لفاكتلا روص نم ةعئار ةروص ةقدصلا نم ًائيش ةمذلا لهأ ءارقف

 . ىلاعت هللا حابأ ام دودح يف دقتعملا يف نيفلاخملا

١ 

. 1 7 

م
 

 : مهتويبو ةمذلا لهأ ست انك يف ة ةالصلا

 ركذ دقف ،مهتويبو مهسئانك يف ةالصلا زاوج ةمذلا لهأ عم شياعتلا رهاظم نمو

 يف ةالصلا :هللا همحر لاقف ،لامآلا جراعم ميقلا هباتك يف ةلأسملا هذه يملاسلا مامإلا

 سمشلا هيلع رهظت اميف اهيف سأب ال سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا نم ةمذلا لهأ تويب

 )١( :لامآلا جراعم ٩/ ٤٥٦٢ و٣٩٩/٩.
 (٢) :يبونقلا ىواتف ٢/ ١٠٧.

 )٣( :ىليلخلا ىواتف رظنا ١/ ٢٦٣.
 )٤( :يردلا بكوكلا ٥/ ٧٨.

 لامآلا جراعم )٥(
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 الف ىلص نإ :ليقو ،هيف ةالصلا حصت ال :ليقف سمشلا هيلع رهظت ال ثيح امأ ؤاهنم

 :لاوقأ ةثالث اهيفف دوهيلا سئانكو ىراصنلا عيب يف ةالصلا امأو» :لاق . . .هيلع ءاضق

 . ةسينك يف يرعشألا ىسوم وبأ ىلص دقو ،زاوجلا اهدحأ

 . ىراصنلاو دوهيلا سئانك ىلع ةالصلا زيزعلا دبع نباو يعازوألا صخرو

 . اهتهارك كلامو سابع نبا ىلإ رذنملا نبا بسنو زوجت ال : يناثلا

 .))سابع نبا نع ىوريو ،دوهيلا سئانك نود ىراصنلا عيب يف زاوجلا :ثلاثلا

 سئانكلا يف ةالصلا رجحب ىنعم دجأ الو» : عرشلا نايب يف يدنكلا ةمالعلا لاقو

 اولو 7 ر اولوقت 6 لإ قح ريَعب مهرتبد نم اوجرأ ذلا : ىلاعت هللا لاق دقو ئ عيبلاو

 ه ارك ملأ س مسآ اهف ركذي ذحسَمَو توَلَصَو مير عيرص تزف ن مُهَعَب سانلا هق عق

 , ٢( دجاسملا يف تبث تبث امك عيبلا يف هللا ركذ تبث دقف ٠[. :جحلا]

 نيب شياعتلا رهاظم نم رهظم مهعيبو مهسئانك يفو ةمذلا لهأ لزانم يف ةالصلاو

 نم رهظمو باتكل ١ لهأ عم ة ةرشعلا نسح | .1 روص نم ةروصو . نيملسمل ريغو نيملسملا

 نرلا يف مكولَتُي مك نلأ نع هلآ دكنهتي لف :هلوقب نآرقل هنع ربع يذلا طسقلاو ربلا رهاظم

 ٨[. : ةنحتمملا] هَنِطِسَقُمْلأ ثيح م هلل ة مهل | أو نو رهورهت ن ا أ مكرد نم د ركجرخع رو

 . ةمذلا لهأ هاجت اهب حومسملا ةدوملا نم ًاعون مهلزانم يف ةالصلا يف نإف

 . (٢)هعماج يف ةرقص وبأ مامإلا عيبلاو سئانكلا يف ةالصلا زوج نممو

 : ةرهاط مهناديأ رابتعا ٤

 ةيضابإلا ةمئأ نم ريثكلا بهذي ثيح ،ةرهاط مهنادبأ رابتعا شياعتلا رهاظم نمو

 دقف ٢٨[© :ةبوتلا] هه حت ٭ ري تكرتملا امك أ اَمَكإ إ ت : ىلاعت هلوق امأو 6 ةرهاط باتكلا لهأ نادبأ نأ

 )١( :لامآلا جراعم ٥/ ١١٦.

 )٢( :عرشلا نايب ١/ ٥٤.

 )٣( :ةرفص يبال عماجلا ١/ ٣٣.
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 يضر رمع نأب هيأرل لدتساو ،ةيونعملا ةساجنلا ىلع ديعس نب سيمخ ةمالعلا هلمح
 .)برعلا يكرشم ىلع ةيآلا لمحو ،ةينارصن ةرج نم أضوت هنع هللا

 يف نارجن ىراصن نم ًادفو لزنأ ةيم يبنلا نأب اولدتساو ،ءاهقفلا روهمج لاق هبو
 اهنإ اولاقو مهنادبأ ةساجنب لوقلا ىلإ ةيضابإلا ءاهقف نم رخآلا قيرفلا بهذو .دجسملا
 . ةليصأ تسيلو ريزنخلاو رمخلا يف مهلماعت ببسب ةضراع ةساجن

 ليقف ،باتكلا لهأ ةبوطر يف فلتخاو : موظنملا جاتلا يف ينيمثلا خيشلا لاقو

 يكرشم يف لزن ٢٨[ :ةبوتلال هسحت تركرتملا امَتِإ :ىلاعت هلوق نأو ةرهاط ليقو ةسجن

 مامإلا نأ الإ ."ثيدحلا مهضعب فعضو .ةينارصن ةرج نم أضوت رمع نأو ،برعلا
 رومألا ةسبالمل ةرهاط ريغ مهنادبأ ىريو لاستغالا مهيلع بجوي هللا همحر يملاسلا
 .(" ريرزنخلاو رمخلاك ةسجنلا

 : ظفللا اذه نم نوفنأي برعلا ىراصن نوكل ةيزجلا ظفل طاقسإ ٥

 ىراصن نم دفو هءاج امل هنع هللا يضر رمع انديس نأ شياعتلا رهاظم نمو

 هب لدبتسي نأ هنم اوبلطو ،ةيزجلا حلطصم نم نوفنأي برعك مهنأ مهيلإ اوكشو برعلا
 .كلذ مهنم رمع لبق دقف مهل هفعاضي نأو ،هوحنو جارخلا ظفل

 باطخلا نب رمع نأ ىور :مساقلا ديبع ابأ نأ هللا همحر يملاسلا مامإلا ركذ دقف

 لاقف ،مورلاب اوقحلي نأ اودارأو ،اهنم اوفنأف ةيزجلا بلغت ينب ىراصن نم ذخأي نأ دارأ

 نعت الف ةيزجلا نم نوفنأي برع موق بلغت ينب نإ ©نينمؤملا ريمأ اي :ةعرز نب نامعنلا

 ىأر امل ةيزجلا كرتو ةقدصلا مهيلع فعضي نأ ىلع رمع مهحلاصف ،مهب كيلع كودع

 6 مهنع مسالا كلذ طاقسإ نم نيملسملا ىلع ررض ال هنأ اهنع مهفنأو اهنم مهرافن نم
 قحتساف مهباقر نم نيملسملا قوقح ءافيتسا عم مهقتف نم فيخ امل قتر كلذ يف ناكف

 .()زيلجلا ىنعملا اذه ىلع ليمجلا ءانثلا

 )١( :نيبلاطلا جهنم رظنا ٣/ ١٣٥.

 )٢( :موظنملا جاتلا ٣٠١/١.

 )٣( :لامآلا جراعم ٣/ ١٠٦٢.

 )٤( :لامآلا جراعم ٨١/٩.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ةحضاو ةلالد مالس نب مساقلا ديبع يبأ نع يملاسلا اهاكح يتلا ةصقلا هذه يفف

 ٠مهتماركل ًاناهتما هيف اوأر حلطصم لوبق نم مهفنأو باتكلا لهأ روعش ةاعارم ىلع ١
 .ةمذلا لهأ عم شياعتلا رهاظم لك ىلع ةلالد ربكأل مهبلطل رمع ةباجتسا يفو

 مهفلا ةمق يف هاندجول رمع نينمؤملا ريمأ نم فرصتلا اذه ميوقت اندرأ اذإو

 ًادهج ولأي ال يذلا مهلملا لجرلا وهو ،رمع ىلع اريبك اذه سيلو ،ماكحألا دصاقمل

 . مالسإلل حصنلا يف

 سيلو ،اهيناعمو اهدصاقم ىلإ رظني ىتلا دوقعلا نم دقع ةمذلا دقع نأل كلذو
 دوقعلا يف ةربعلا» :لوقتف كلذ ىلع صنت ةيهقفلا ةدعاقلاو ێاهينابمو اهظافلأ ىلإ

 دسي يذلا لاملا عفد وهو لصاح دصقملاو ،اينابملاو ظافلألاب ال يناعملاو دصاقملاب

 ةخوخيشلاو زجعلا نامض ةيطغتلو مهلاومأ يف ةاكز مهيلع سيل موق نم ةلودلا قفارم
 رييغت نم عنام الف تنمأت دق رومألا هذه نأ ماد امف .مهل ةيامحلا نيمأتلو دعب اميف

 نأب ةنينأمطلاب روعشلاو مهنم اضرلا لوصح عم اهوحن وأ ةقدصلا مساب ةيزجلا مسا

 دنع ةناصم مهتمارك نأو ،مهتديقع يفو نيملسملا نادجو يف هيلع ظفاحم مهروعش

 . نيملسملا

 : باتكلا لهأ رئارح حاكن ٦

 ] باتكلا لهأ رئارح حاكن ةحابإ ةمذلا لهأو نيملسملا نيب ١ شياعتلا رهاظم نمو

 رئارح حاكن زاوج ىلإ ةيهقفلا بهاذملا روهمجل ًاعبت هللا همحر يملاسلا مامإلا بهذ

 . باتكلا لهأ

 : نيطرشب الإ ةيباتكلا حاكن لحي ال هنأ ىلإ يعفاشلا بهذو

 .مالسلا هيلع بوقعي ةيرذ نم يأ :ةيليئارسإ نوكت نأ لوألا

 . هفيرحت لبق نيدلا كلذ يف اولخد دق اهلوصأ نوكي نأ :يناثلا

 ارثوأ بذلا ا ماَعَو تبلا مكل لحأ ويلا ء : ىلاعت هلوقب روهمجلاو يملاسلا جتحاو

 آ مكلت نم بتكلا اوثوأ بزلا مم تقل بتيقنت نم ثتَصتل مك لح مكماعلَو زكَل لح بتكلا
 , ۔ے ۔ ۔ءم ے رو رإرو4 ےر ور ء۔ے

 . ٥[ :ةدئاملا] :هن نا َدَتَك ئزِخَُم ار َسحِفسَم ربع نانصح نهَروجل نهومتيي >
 .هم ےم ےم
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ىلع ةينارصن ىهو ةبلكلا ةلئان جوزت هنع هللا ىضر نامثع نأب ًاضيأ اوجتحاو

 ةباحصلا نم دحأ نع لقني ملو ٦ ماشلا نم ةيدوهي جوزت هللا ديبع نب ةحلطو هئاسن

 . حاكنلا كلذ ركنأ

 ّيَع كرشملا اوخكنت الَو» :ىلاعت هلوقب باتكلا لهأ رئارح حاكن عنم نم لدتساو

 .اهحاكن زوجي الف ةكرشم ةيباتكلاو ٢٢١[. :ةرقبلا] :همو

 نم ربكأ ًاكرش ملعأ ال :لاقف . تايباتكلا حاكن نع لئس هنآ رمع نبا نع يورو

 . ')هللا نبا ىسيع لوقت نأ

 لنع ناثوأل ١ ةدبع لوانتي ال نيكرشملا وأ تاكرشملا ظفل نأب روهمجلا باجأو

 الر بتكنا لمآ ني اورك ييأ ةويا :ىلاعت هلوق ليلدب مهريغ نمو قالطلا
 يذلا نك زا : ىلاعت هلوقو ١٠٥[. :ةرقبلا] 4 ر نق ريح م مك ع لت نأ َنكرشلل

 :ىلاعت هلوقو ١[. :ةنيبلا هللآ نأ يح يكتم بيكرتلاو بتكلا ىلهأ ني اورَنك
 , م م. .2 ے مس ےس مم 7 د ر ىس ۔ص]ر , . مك . وح .2

 يزلا مر مكيتق نم بتكلا اوثوآ نيذلا نم كممتَلَو مكيأر ميزنأ ضف كبن »

 ١٨٦[. نارمع لآ] ه اع ى اكَستا

 © تايباتكلا لوانتي ماع تاكرشملا ظفل نأ ملس ولو ،ةرياغملا يضتقي فطعلاو

 ٥[. :ةدئاملا] 4 بتكلا ارثوأ بذلا نم تتَصْحْلَو » : ىلاعت هلوقب مومعلا اذه صيصخت بجيف

 لهأ نم ةيمذلا الإ ةكرشملا جوزتي نأ لحي الو» :هللا همحر ىملاسلا لاق

 . (٢)«باتكلا

 ةحابإلا هذه ديقي ملو باتكلا لهأ نم تانصحملا هللا حابأ دقو :ًاضيأ لاقو

 طرتشا ثيح ،يعفاشلاك ةحابإلا ديق نم ىلع در اذهو .")قالطإلا ىلع ىهف طرشب

 دق اهلوصأ نوكي نأو ‘بوقعي ةيرذ نم ةيليئارسإ نوكت نأب :نيطرش نهحاكن ةحابإل
 .هفيرحت لبق نيدلا كلذ يف اولخد

 ٥٩٠/٦. :يتغملاو ١/ ٢٣٢، :صاصجلا ريسفت )١(

 ١/ ١٩٤. :لامآلا جراعم )٦٢(

 )٣( :لامآلا جراعم ٢٠٨/٦٢.
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ةيرسأ ةقالعل ًاسيسأت باتكلا لهأ رئارح نم جاوزلا ةحابإ يف نأ ىفخي الو

 ًاديسجت ربتعت ةقالعلا هذهو ] باتكلا لهأو نيملسملا نيب , ةرهاصملا ىلع موقت مومت

 راد فنك يف نيملسملا عم نوشيعي نيذلا ةمذلا لهأو نيملسملا نيب يات ةنق 7

 ضعب ركذ ثيح . :آ هذه نم داقتعالا ةيرح نم كلذ عبتتسي ام عم ، مالسإلا

 ىأرو ئ ةسينكلا ىلإ بهذت نأ يف ةيباتكلا هتجوزل حمسي نأ ملسملا جوزلل نأ ءاهقفلا

 اههركي نآ هل سيل هنأ م اد ام ةسينكلا ىلإ اهلصويل اهبحطصي نأ هل حمسي نأ مهضعب

 .ةمذلا لهأ عم نيملسملا حماست نم اذهو } هتديقعو هنيد ىلع

 : ةمذلا لهأ ةحكنأ حيحصت ٧

 صن دقف رافكلا نم مهريغو باتكلا لهأ ةحكنأ حيحصت شياعتلا روص نمو

 لعجيو» :لاق ثيح ،اسمشلا ةعلط» ميقلا هباتك يف كلذ ىلع هللا ةمحر هيلع يملاسلا

 يرجتو حاكنلا كلذب بسنلا مهل تبثيف ،مهتعيرش يف تبث ام عيمج ماكحألا نم مهل
 . (١؛تاقفنلا هببسب هيلع

 شياعتلا روص نم ةعئار ةروص مهتحكنأو مهباسنأب فارتعالا نأ كش الو

 .ميركلا

 : دهعل اب ء افول ا _

 ةفص نإف ،دهعلاب ءافولا باتكلا لهأو نيملسملا نيب شياعتلا روص عورأ نمو
 © نيدلا نم دهعلاب ءافولاو ناسنإلا اهب عتمتي يتلا لالخلاو قالخألا مظعأ نم ءافولا

 ةصاخبو قيثاوملاو دوهعلاب ءافولاب هعابتأ مالسإلا رمأ دقو ،نيقفانملا تافص نم ردغلاو
 ءامد ىلع مالسإلا ظفاح دهعلاب ءافولا بجومبو باتكلا لهأ عم تمربأ يتلا دوهعلا

 نم ىلع صاصقلا بوجو ىلإ ةيفنحلا ةمئأ بهذ ىتح مهضارعأو مهلاومأو ةمذلا لهأ
 نوكتل مهلاومأ اولذب امنإ» :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لوقي نيجتحم ًايمذ لتق

 نمو كزيزعتلاو ةيدلا ظيلغت ىلإ نورخآ بهذ امنيب .اانلاومأك مهلاومأو انئامدك مهؤامد

 .اركب ناك نإ دلجو ًابيث ناك نإ مجر ةيمذب ىنز نمو ،هدي تعطق ًايمذ قرس

 )١( :سمشلا ةعلط ٢٠٨:٦٢.
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 مهريغو ةمذلا لهأ نم انموق دوهعب يفونو» : هلوقب كلذ نع اربعم يملاسلا لاق

 . ) .7 لاتقلا نع فاكلا اندنع نمأيو مهريغو انموق نم راجتسا نم ريجنو

 ٩ نيملسملا ىلإ مكاحتلا مالسإلا اهسسأ يتلا شياعتلا روص نمو- :

 امك ت انيبل ١ مهنم بلطيو مهل عمتسيو ءاضقلا را د يف مهلبقتسي نأ يض اقلا ىلعف

 . مهنيب لدعي نأو . نيملسملا نم بلطي

 «ممْمنَع شيأ وأ مهتنب مكخاأت» :ىلاعت هلوق امأ :هللا همحر يملاسلا مامإلا لاق

 .هنأ لأ امي مهتن مكع نآر» :ىلاعت هلوقب خوسنم اهمكح نإ :موق لاقف ٤٦[. :ةدئاملا]

 دنع رييختلاف .هنمز يف دوهيلا دنع تعقو ةيضق وهو صاخ رمأ يف اهنإ :موق لاقو

 . اهريغ يفو اهيف ال اهنيعب ةيضقلا كلت يف ءالؤه

 لجس دقو . (")مهنيب مكحيل رافكلا نم هءاج نم لك يف ةماع اهنإ : نورخآ لاقو

 دحأ ةصق يف ةنيدملا يف دوهيلا عم فاصنإلاو لدعلا يف ًاعئار افقوم ميركلا نآرقلا

 ملظتي ءاج مث ،يدوهي تيب يف اهامر هرمأ فشكني داك املو اعرد قرس يذلا نيقفانملا

 }٨ هنع مصاخيو هنع لداجي نأ هنع يبنلا نم بلطيو ئ ةقرسلاب هومر نيذلا نينمؤملا نم

 لاقف ©قفانملا كلذ حضفو يدوهيلا ةئربت يف نآرقلا لزن هنع عافدلاب يبنلا مه املف
 رم رم س مر . .7 ے,م م. ش ن ۔هإ,إ ےے عه ے ے ےس هم هم س > 7

 نبال نكت الو هنا كنآ اي ياتلا نب مكحل قحلاب بتكنا كلإ نلأ اي » :ىلاعت
 2 .؟ ج ب .<م مرإ ٢ ج مر ِ 2 م, ے .۔ .هر 7 ا ورم ؟ م ل مس م إآم

 نإ مهسفنأ نوناتخي توذزلا نع لدجم الو ٭ اكيت اروُفَع ناك هلأ تإ ةهلآ رفغتساو ٭ اكييصَح
- _ 

 %4غ۔رث :إ ٨2 5٨22 ؟ 22 ۔< ×إ2 ةر( 2 + ء۔ ے رع ؟ ےةے < .۔ و ٨ ى 7
 نوتيبي ذإ ممَهَعَم وهو هنلا نم نوفختنَم الو يانلا نم دوفُحَتَسي ٭ امنأ اًناَوَح ناك نم م ال هللآ

 انلا ةوَيَحلا ىف مهنع هثلدنج ءالؤنه رشنأته ٭ اططيجت دولمَتَي اكي هنأ ناي لوقلا نم ىر ال ام . .مو.م۔ ؟ م صم رو هم .خ <
 اذه ٠١٠٩[. ۔ ١٠٥ :ءاسنلا] هاليو هتلع نوُكَم نم م ةميقلا موت هع هللأ لدنكي نمت

 هذه يف هداهتجاو ةقلم يبنلا يطاعت ىلع ميركلا نآرقلا هب بقع يذلا ديدشلا بيقعتلا

 ليفكلا هدحو وهو ( هيلع نينمؤملا هدابع هللا ىبر يذلا ديرفلا جهنملا انل روصي ةيضقلا

 )١( :نايعألا ةفحت ١/ ١٦١٢.

 (٢) :يملاسلا مامإلا تاباوج ٥/ ٥١ .
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 ىلع هباحصأ يبري جهنم هنإ ©ىلاعت هللا جهنم نع ًاديعب تفرحنا يتلا ةيرشبلا لاشتناب

 رخآلا يفنو ةيديكلا ةسايس نع ًاديعب لدعلا ةسايسب ةيرشبلا ةسايسو فاصنإلاو لدعلا

 . هلهأو كرشلا راضوأ نم رهطتلاو ءاقنلا ىوعدب

 هيلإ قبسي ال دق اديرف ابيقعت بطق ديس مالسإلا ديهش تايآلا هذه ىلع بقع دقو
 نأ هدحو كلمي يذلا ديرفلا جهنملا هنإ لوقي نأ الإ ناسنإلا كلمي اذامف» :لوقي ثيح

 غلبيف دعاصلا ىقترملا كلذ يف اهب يقتريف كاذ ةيلهاجلا حفس نم ةيرشبلا ةعامجلا طقتلي

 ىلع اقلعم هللا همحر لاق مث ،ريصقلا نمزلا اذه لثم يف ةقماسلا ةمقلا كلت ىلإ اهب

 ال ةصق يكحت تايآلا هذه» تايآلا هذه ىلع ًاقلعم هللا همحر لاق مث 3 تايآلا هذه

 نآرقلا اذه نأب اهدحو دهشتو اهيبش ةيرشبلا اهل فرعت الو اريظن ضرألا اهل فرعت
 تفص امهمو مهروصت عفترا امهم رشبلا نأل ،هللا دنع نم نوكي نأو دب ال نيدلا اذهو

 يذلا ىوتسملا اذه ىلإ مهسفنأب اوعفتري نأ نكمي ال مهعئابط تماقتسا امهمو مهحاورأ

 مل قفألا ىلع اطخ مسري يذلا ىوتسملا اذه ،هللا نم يحوب الإ تايآلا هذه هيلإ ريشت

 ةنيدملا يف دوهيلا ناك يذلا تقولا يف هنإ !جهنملا لظ يف الإ ةيرشبلا هيلإ دعصت

 . . نيملسملاو مالسإلا ىلع ةميئللا مهتبعج اهيوحت يتلا ةمومسملا مهماهس لك نوقلطي
 . . . نيقفانملا نوعجشيو نيكرشملا نوبلؤيو بيذاكألا نورشني اوناك نيذلا تقولا يف

 يف نوككشيو ءةيوبنلا ةدايقلا يف نونعطيو ،لوقعلا نوللضيو تاعاشإلا نوقلطيو

 يف ئشان مالسإلاو لخادلا نم ملسملا عمتجملا خيسفت نولواحيو ةلاسرلاو يحولا

 مهسفنأ دوهيلاو نيكرشملا ضعبو . .اهراثآ اهل لازي ام ةيلهاجلا بساورو ةنيدملا

 جرحلا تقولا اذه يف هقسانتو ملسملا فصلا كسامت ىلع ايقيقح ارطخ نولثمي

 فصنتل ةملسملا ةعامجلا ىلعو كي هلا لوسر ىلع لزنتت تايالا هذه تناك ، رطخلا

 نم تيب مهو ۔هماهتا ىلع اورمآت نيذلا نيدتلو ،ةقرسب ًاملظ مهتا ًايدوهي الجر
 نم بصانلا ديكلا اذه ةمواقم يف هدنجو لوسرلا ةدع مه ذئموي ةنيدملا يف راصنألا

 ةلادعلاو ةفاظنلا نم اذه ىوتسم يأ .ةديدجلا ةديقعلاو نيدلاو ةلاسرلا هلوح نمو هلوح

 بيقعت لكو قيلعت لكو ،ىوتسملا اذه فصيل عفتري نأ نكمي مالك يأ مث !يماستلاو
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 ىلإ هللا جهنمب اوداقُي نأ الإ مهدحو رشبلا اهغلبي ال يتلا ةقماسلا ةمقلا هذه نود ىواهتي

 .(ءيضولا ميركلا يولعلا قفألا اذه

 يف شياعتلا حمالم مسر يف هتيمهأل هلوطب بيقعتلا اذه لقنل تررطضا يتنإو

 يف شيعي نم لدابيو فاصنإلاو لدعلا نم جايسب هتمأ طوحي يذلا يمالسإلا عمتجملا

 أتفي ال ايدوهي ملظي مل يذلا جهنملا اذه ،ديرف ينابر جهنم لظ يف ةمذلا لهأ نم هفنك
 دارفأ عم لماعتي ال نأ ىلع ًادهع نيملسملا ىطعأ نمب فيكف ،هلهأو مالسإلا براحي
 نونوكي فوس نيملسملا نأ كش ال ءالؤهف ركملاو ديكلاو رمآتلاب يمالسإلا عمتجملا

 يديقعلا هديصرب ينابرلا جهنملا اذه نإ .مهل ءافولا يف قلخلا ربأو ،مهعم سانلا مركأ

 تلصو دقو ،مالسإلا راد فنك يف شيعي نم لكل ةديحولا ةنامضلا وهل يقالخألاو

 . هئامد لح نع الضف ايمذ ىذآ نم لكل هلوسرو هللا ةياذإ دح ىلإ ةنامضلا هذه

 نب رمع ىلإ صاعلا نب ورمع دلو ىلع ةملظم رصم طابقأ نم يطبق عفر املو
 هيدي نيب اولثم املف ةلادعلا زمر رمع ءاضق سلجم هدلو عم رضحيل رمع هاعد “ باطخلا

 نبا برضب رمأ مث ارارحأ مهتاهمأ مهتدلو دقو سانلا متدبعتسا ىتم ورمع اي» : رمع لاق
 . !نيمركألا

 .مالسإلا راد يف نيملسملا ريغ عم شياعتلا ةنامض يه هذه

 :دجسملا لخدي نأ نيملسملا ىلإ مكاحتلا دارأ اذإ يمذلل - ٠

 دجسملا ةمذلا لهأ لوخد زاوج ىف ةيضابإلا ءاهقف فالخ شيفطأ ةمالعلا ركذ

 مكاحتلل دجاسملا نولخدي ةمذلا لهأ كرتي ال :لاق جاتلا بحاص نأ ركذف . مكاحتلل

 دجسملا لوخد نم مكحلا دارأ نم عنمي ال :نسحلا وبأ لاقو :لاق .ةرورض نم الإ

 .")دجسملا فيقث دفو ةي يبنلا لزنأ دقو مارحلا الإ رفاكو بنجو ضئاح نم

 لوخد نم ةمذلا لهأ نيكمت يفو ،شياعتلا روص نم ةئيضو ةروص هذهو

 لاجم يف مالسإلا راد يف شيعي نم عاضوأب ءانتعا ءاضقلا راد تناك اذإ دجاسملا

 )١( :نآرقلا لالظ يف ٦٢/ ٧٥١.

 )٢( :لينلا حرش ٩/ ٤٢٢.
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 نييمذلا نيب يضاقتلا ناك ءاوس مهل قوقحلا لاصيإو ،©مهنع ملظلا عفرو يضاقتلا

 . نيملسملا نيبو مهنيب وأ مهسفنأ

 لاقف ،هل اهنأ يدوهيلا ىعدا عرد يف يدوهي عم بلاط يبأ نب يلع ىضاقت دقو

 ريمأ قحل اذه نأ دهشأ : يدوهيلا لاقف .كمصخ بناجب فق ،نسحلا ابأ اي :رمع

 ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ،هيلع ىضق هيضاقو ،هيضاق ىلإ انمدق نينمؤملا

 . هللا لوسر

 : ةمذلا لهأل ةيصخشلا ةيرحلا قح ريرقت شياعتلا هقف روص نمو - ١

 وأ مهيلع ضبقلا وأ مهسبح مدعو ءيجملاو لقنتلا يف مهقح ريرقت يف لثمتتو
 .مرجب الإ مهتبقاعم

 نع تردص صوصن كانهو ،ةماع ةروصب ىذألا ةعيرشلا صوصن تمرح دقو

 نم ةتس وبأ ةمالعلا ركذ دقف .ىذألا روص نم ةروص يأب يمذلا ىذأ عنمت ةوبنلا ماقم

 ثيدح تاياورلا هذه نم ماقملا اذه يف ةلي يبنلا نع ىتش تاياور ةيضابإل ةمئأ

 حري مل ًادهاعم لتق نم» :عماجلا عضوم يفو :لاق .«يمذ لتق نم ىلع مارح ةنجل"
 ًادهاعم لتق نم» :ةيادب يفو .. «ًاماع نيعبرأ ةريسم نم دجويل اهحير نإو .ةنجلا ةحئار

 يذلا هتقو ريغ يف يأ ههنك ريغ يف :هلوقو :ةتس وبأ لاق ةنجلا هيلع هللا مَرح ههنك ريغ

 .هلتق بجوت ةيانج ريغب هلتق هنأ دارملاو هلتق هيف زوجي

 دقف همصخ تنك نمو .ةمايقلا موي همصخ انأف ًايمذ لتق نم» :ةياور يفو
 . اهتمصخ

 دهعب ناك ءاوس ،نيملسملا نم دهع هل نم :ثيدحلا اذه يف دهاعملاب دارملاو

 .)ملسم نم نامأ وأ ناطلس نم ةنده وأ ةيزج

 نودشارلا ءافلخلا مهب ىصوأ امك ،عادولا ةبطخ يف اريخ ةلي يبنلا ىصوأ دقو

 .هدعب نم نويدهملا

 )١( :ةتس يبال بيترتلا ةيشاح ٤/ ٢٠٣.

520 _ ٥٦٠ 



 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ةمذو هلا راوج اهتيشاحو نارجنلو :نارجن لهأل ةت يبنلا دهع يف ءاج دقف

 .()هرخآ ملظب لجر مهنم ذخؤي ال هلوسر دمحم

 نيدي نعطي مل ام هرطاخ يف لوجي امع يمذلا ربعي نأ ةيصخشلا ةيرحلا نمو

 . ملسملا ريغ نع الضف هسفن ملسملا ىلع مرحم اذهف مهضارعأ يف عقي وأ نيملسملا

 : باتكلا لهأ حئابذ لح _- ٢

 صاخ لكشب ةمذلا لهأ وأ باتكلا لهأو نيملسملا نيب شياعتلا رهاظم نمو

 لوقعلا راونأ قراشم يف كلذ ىلع هللا همحر يملاسلا رونلا صن دقو ،مهحتئابذ ةحابإ

 اوكرتو نيملسملا اوحلاص اذإ مهئاسن حاكنو مهحئابذ لحت امنإ ،هللا همحر لاق ثيح

 .انباحصأ هححص يذلا اذهو ،مهنم كلذ نم ءيش لحي الف اوبراح اذإ امأ ،برحلا

 .")مهؤاسن الو مهحئابذ اهب لحت ةمرح مهل نكت مل اوبراح نيح مهنأل :مهضعب لاقو

 نيملسملا نيب ةدوملا عطق وه رخآلا ءزجلاو ،ةمكحلا ءزج اذهو :تلق

 ةلأ ةح نم تومآ رخآلا ملو اي كوثمؤب اموت ال :ىلاعت هلوقل نييبرحلاو
 .ح هو . م ةهيولف ىف بتك فيتؤأ ممترِشَع زأ رتوت

 وخا أ ممأ وأ م مش هءآباء انا ولو َلوُسَرَو

 مهنع هنأ نر اهيف نيح زدهنألا اهنتت نم ىرتت تج رهنو ةني يو ة جورب ي مهدو سيالا

 ىلع مئاق جاوزلاو ٢١[ :ةلداجملا] هنْخلتنا م ش هلآ بزح دإ الأ أ ثرح كيتزأ ةنَع اوضرو

 :هيبع نمو ٭ كوزيتت رب رشنأ آذإ مث بارت نق مكقح نأ ءهيياَء نمي : ىلاعت هلوقت .

 وقل نأل كت فإ ةمعنو ةدرم مكتنب لتر اهنل انكس امبكدأ مثكيشنآ ني ركت َنَع نآ
 . ةيبرحلا حاكن ة ةمرح كلذ نم مزليف ٢١[ و ٢٠ :مورلا] ” ًروُرَكَفَن

 نم خانم داجيإ نم سوجملا نم مهريغ نود مهحئابذ لح ام يف ىفخي الو
 ةيعرش ًاماكحأ اهربتعاو مالسإلا اهررق يتلا رهاظملا هذه لك ب مهب ربلاو مهعم ةدوملا
 عم تشاع اذإ ةفلاخملا رصانعلا يفن ىلع لمعي ال نيد مالسإلا نأ ايندلل تبثت

 ةغايص رهاظملا هذه غاص يذلا ينابرلا جهنملا عم تلماعتو ،ءاقصو ةفلأ يف نيملسملا

 )١( :فسوي يبال جارخلا ٧٢.

 )٢( :راونألا قراشم ١/ ٣١٠.
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 ينابرلا جهنملا اذهب هلل اوناد نيذلا نيملسملا رعاشم ذؤت ملو ،راقولا نم ءيشب ةينابر
 . نيملاعلا بر هلل ةقلطم ةنونيد ديرفلا

 ٣ - يل املا لماعتلا :

 . يراجتلا وأ يلاملا لماعتلا :ةيضابإلا دنع ةمذلا لهأ عم شياعتلا رهاظم نمو

 زاج هيف اولماعتي نأ نيملسملل زوجي ام لك نأ يه روهمجلاو ةيضابإلا دنع ةدعاقلاو
 لماعتلا كلذكو ،نيملسملا قاوسأ يف امهوحنو ريزنخلاو رمخلا عيب الإ ةمذلا لهأل

 :ءاسنلا] هنع أوهُث دفو ابرلا مهنأو :ىلاعت هلوقل مهعئارش يف مهنع نويهنم مهنأل ابرلاب

 ام فصن ىلع مهلماعو دوهيلا نم ربيخ لهأ رتأ ةي يبنلا نأب كلذ ىلع اولدتساو ١
 )١( دنع 1 - !امث . .
 يدرهي هعرد نهرو ثربيح رامن نم جرحي

 .")ربحلا

 ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةيفنحلاك ةيهقفلا بهاذملا عيمج دنع مكحلا اذكهو

 ىلع ةيعفاشلا صنو ،‘")ءايحإلاب ضرألا ىمذلا كلمي نأ ةلبانحلا زاجأو لب . ةيديزلاو

 ءايحإ يمذلل ةيكلاملا زاجأو ةيفنحلا كلذكو .(.)مئابلا يف مالسإلا طارتشا مدع

 .زاج نذأ اذإف ،مامإلا نذإ نم دب ال :اولاقف لبق اميف امأ ،نارمعلا دعب اميف ضرألا

 . 'ث©نريملسملا نيب اهتحصك مهنيب اميف نييمذلا ةكرش زاوج ىلع ةيديزلا صنو

 مامإلا لاق .مهتعيرش يف مرحم ابرلا نأل ءابرلا هب لماعتلا نم نوعنمي اممو

 دق مهنإف ابرلا لكأك ،مهعرش يف نكي مل ام لعف ىلع نورقي الو» : هللا همحر يملاسلا

 الو ةمذلا نوطعي الو ث ١٦١[ :ءاسنلا] همتع أوهت كو أزبَرلا مهمأو :ىلاعت هلوقل هنع اوهن

 . «هب اوناد امو مهوكرتا» : ةي هلوق مدقت ام ىلع ليلدو ۔ ابرلا اوكرتي ىتح مهل دهع

 )١) :لينلا حرش ١٦١/ ١٣٤.

 )٢( :يويسبلا نسحلا يبأ عماج ٢٣٦/١.

 )٣( :ىنغملا ٥/ ٥١٥ ٥١٦.

 (٤) :بذهملا ١/ ٢٥٥.
 )٥( :راخزلا رحبلا ٥٩١/٤ ناديز ميركلا دبع روتكدلل نييمذلا ماكحأ باتك رظناو ص٥٥٠ .
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 لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ال نأ طرش مهنيب اميف ريزنخلاو رمخلاب اولماعتي نأ زئاجف مهنيب اميف ةلماعملا امأ

 .")نيملسملا عرش فلاخي ام رتسب نورمؤي نكل ،نيملسملا قاوسأ يف اهورهظي

 دي هتطخ امم ةمذلا لهأو نيملسملا نيب شياعتلا رهاظمو روص نع صخلم اذه

 اذه ةحامس ىلع ةفشاكلا هئاوضأب يقلي ،يضابإلا بهذملا ةمئأ ضعبو يملاسلا مامإلا

 بهاذملا عم فلتخي ال يذلاو نيفلاخملا عم يضابإلا بهذملا ةحامسو ميظعلا مامإلا

 تظفح يتلا يه ،مهل نيفلاخملا عم لماعتلا يف ةحامسلا هذهو .ىرخألا ةيمالسإلا

 . ىرخألا بهاذملا فاصم يف فقي يضابإلا بهذملا تلعجو مهدوجو

 . رخآو الوأ هلل دمحلاو

 )١( :سمشلا ةعلط ٢/ ٣٠٨.
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 لامس

١ 

ع

 .ه١٠٤١ ةنس ،ةلاجفلا ةعبطم يكبسلا نيدلا جاتل جاهنملا حرش جاهبإلا 

 .مامإلا راد ءاغبلا بيد ىفطصم .د اهيف فلتخملا ةلدألا رثأ _ ١٦

 ٢٣ _ ىلوأ ةعبط © يعاقب يلع .د ‘ثيدحلا مولع يف داهتجالا .

 ٤٤ _ تاعوبطملا ةبتكم رشن ،ةدغ وبأ حاتفلا دبع .د قيقحت ،ةلصافلا ةبوجألا -

 بلح ١٩٦٤م.

 .ميقلا نبال ،ةمذلا لهأ ماكحأ _ ٥

 ٦ -_ ةيملعلا بتكلا راد ،يدمآلل ماكحألا لوصأ يف ماكحإللا .

 .ثيثحلا ثعابلا عم عوبطملا ثيدحلا مولع راصتخا _ ١٧

 ٨ - ةفرعملا راد ،يناكوشلل لوحفلا داشرإ .

 .يمالسإلا بتكملا ،ينابلآلل ليلغلا ءاورإ - ٩

 ٧٠ _ يبلحلا ةسسؤم ،يفنحلا ميجن نبال رئاظنلاو هابشألا .
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 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

١١ 

١٢ 

١٣ 

١٤ 

٥ ١ 

١٦ 

١٧ 

١٨ 

١٩ 

٢١ 

٢٢ 

٢٣ 

٢٤ 

٢٥ 

٢٦ 

٢٧ 

٢٨ 

٢٩ 

 . ١ط ةيملعلا بتكلا راد ،يكبسلل رئاظنلاو هابشألا

 . يطويسلل رئاظنلاو هابشألا

 .ه٢٩٣١ ةنس ،ةفرعملا راد رشنو عبط “يسخرسلا مامإلل يسخرسلا لوصأ

 . ريرحتلا ةعبط ،يبطاشلل ماصتعالا

 . يئاكلاللا ، ةنسلا لهأ داقتعا

 راد ةعبطمو © ٢ط ©بتكلا راد ،ميقلا نبال نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعأ

 . ليجلا

 ..يعفاشلا مامإلل مألا

 . يسيرشنولل كلاسملا حاضيإ

 . تاحرف دمحأ :قيقحت ،هخوسنمو نآرقلا خسانل حاضيإلا

 . يشكرزلل طيحملا رحبلا

 . شومره دومحم .د ،ةمألا فالتخا يف اهرثأو ةعدبلا

 . ينيوجلا نيمرحلا مامال “هقفلا لوصأ يف ناهربلا

 . عماوجلا عمج ىلع يانبلا

 . عرشلا نايب

 ۔ ةبيط راد ديعس نب نيسحلا .د :قيقحت ،ناطقلا نبال ماهيالاو مهولا نايب

 ضايرلا

 . سورعلا جات

 .يذمرتلا ننس حرش يذوحألا ةفحت

 ةعابطلا راد ؤ يجانلا هللا ةبه دمحم ءرئاظنلاو هابشألا حرش رهابلا قيقحتلا

 . ةرماعلا

 . يناجنزلل لوصألا ىلع عورفلا جيرخت
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٠ ٢٣ 

٢٣١ 

 ل

٣٢٣ 

٣٤ 

٣٥ 

٣٦ 

٣٧ 

٣٨ 

٣٩ 

٤١ 

3 

٤٣ 

٤٤ 

٥ ٤ 

٤٦ 

٤٧ 

٤٨ 

٤٩ 

 رد اصمل ١ سرهف

 . يطويسلل يوارلا بيردت

 . يرذنملل بيهرتلاو بيغرتلا

 . يتكربلا تافيرعت

 .نانبل ةبتكم ،يناجرجلل تافيرعتلا

 . يزارلا رخفلا ريسفت

 . ينالقسعلا رجح نبال ريبحلا صيخلت

 . حيبص ةعبطم © ينازاتفتلل حيضوتلا ىلع حيولتلا

 نسح دمحم .د : قيقحت ‘ يونسألل لوصأل ١ ىلع عورفلا جيرخت يف ديهمتلا

 .ه٤٠٤١ ةنس ،ةلاسرلا ةسسؤم ،وتيه

 . حببص يلع دمحم ةعبطم ،هاشداب ريمألل ريرحتلا ريسيت

 .يلبنحلا بجر نبال مكحلاو مولعلا عماج

 . ربلا دبع نبال ،هلضفو ملعلا نايب عماج

 . ةكرب نبال عماجلا

 . ىلحملا حرش ىلع ينانبلا ةيشاح

 .ميعن يبأل ةيلحلا

 . يزوجلا نبال هبشلا عفد

 . يفارقلل ةريخذلا

 .١ط ركاش دمحأ :قيقحت يعفاشلا مامإلل ةلاسرلا

 . ٢ط ثركفلا راد ميقلا نبال داعملا داز

 . ٣ط ،يناعنصلل مالسلا لبس

 . ينابلألل ةفيعضلا ةلسلسلا
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 يمل اسلا م ام ال ا تاد اهتج ١

٥١ 

٢ ٥ 

٥٣ 

٥٤٤ 

٥ ٥ 

٥٦ 

٥٧ 

٥٨ 

٥٩ 

٦١ 

٦٢ 

٦٣ 

٦٤ 

٦٥ 

٦٦ 

٦٧ 

٦٨ 

٦6٩ 

 . مصاع يبأ نبال ةنسلا

 . هجام نبا ننس

 .دوواد يبأ ننس

 . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،يذمرتلا ننس

 . ينطقرادلا ننس

 . يمرادلا ننس

 . يقهيبلل ىرغصلا ننسلا

 . يئاسنلا ننس

 . ةيملعلا بتكلا راد "جاهنملا ىلع يشخدبلا حرش
 . جاهنملا ىلع لمجلا حرش

 . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،يقوسدلا ةيشاح شماه ىلع ريدردلل ريبكلا حرشلا

 .ركفلا راد ةعبطو يقفلا قيقحت ،١ط ،يلبنحلا يحوتفلل رينملا بكوكلا حرش
 . يونسألل جاهنملا حرش

 . ركفلا راد ،يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش

 . ركفلا راد ،ينانيغرملل يدتبملا ةيادب حرش ىلع ريدقلا حتف حرش

 . رديح يلعل ةيلدعلا ماكحألا ةلجم حرش

 . يخامشلل فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش

 .بعشلا راد ،يوونلل ملسم حرش

 . راثآلا يناعم حرش

 . يقهيبلل ناميإلا بعش

 . دئاوفلا ملاع راد يلبنحلا يلعبلل ليلحتلا لاطبإ راصتخا يف ليلعلا ءافش
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٧١ 

٧٢ 

٧٣ 

٧٤ 

٧٥ 

٧٦ 

٧٧ 

٧٨ 

٧٩ 

٨٠ 

٨١ 

٨٢ 

٨٢٣ 

٨٤ 

٨٥ 

٨٦ 

٨٧ 

٨٨ 

٨٩ 

 رد اصمل ١ سرهف

 . يرهوجلل حاحصلا

 . ةميزخ نبا حيحص

 .دوواد يبأ حيحص

 ،توريب ۔ ريثك نبا راد ءاغبلا ىفطصم .د قيقحت ،يراخبلا حيحص

 .ه ٤٠٧

 . ينابلألا خيشلل ريغصلا عماجلا حيحص

 . يلبنحلا ىلعي يبأل ةدعلا

 . ينالجراولل فاصنإلاو لدعلا

 . ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم ،©بجاحلا نبا رصتخم ىلع دضعلا

 ©يولهدلا ميحرلا دبع نب دمحأ كديلقتلاو داهتجالا ماكحأ يف ديجلا دقع

 . ١٣٨٥ ةرهاقلا _ ةيفلسلا ةعبطملا

 . ينطقرادلا للع

 . حالصلا نبال ثيدحلا مولع

 . ميقلا نبال ،دوواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع

 . شومره دومحم .د لوصألا ىلع عورفلا حيضوت يف لومأملا ةياغ

 . ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلل مارملا ةياغ

 . ةيميت نبال ىربكلا ىواتفلا

 . ةفرعملا راد © ينالقسعلا رجح نبال ،يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف

 . ةفرعملا راد ،يفارقلل قورفلا

 .روكشلا دبع نبال تومحرلا حتاوف

 ةعبطملا ،شومره دومحم .د هلامهإ نم ىلوأ مالكلا لامعإ : ةيلكلا ةدعاقلا

 ١ توريب ةيعم اجل . ط١.
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 يمل اسلا م ام ال ا تاد اهتج ١

_ ٠ 

_ ٩١ 

 ٩٢ ۔

_ ٩٣ 

 ٩٤ ۔

_ ٥ 

 ٦ ۔

_ ٩٧ 

_ ٩٨ 

_ ٩ 

٠٠ 

_١٠١ 

١٠٦ 

١٣ 

- ١٠٧ 

 ١٠٨-۔

-١٠١٩ 

 . يلاطيجلل تاريخلا رطانق

 . يلاطيجلل دعاوقلا

 . ماحللا نبال ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا

 . يدع نبال ءافعضلا يف لماكلا

 . يرشخمزلل فاشكلا

 . يبرعلا باتكلا راد ،يودزبلل رارسألا فشك

 . ينولجعلل ءافخلا فشك

 . يوفكلل تايلكلا

 . روظنم نبال برعلا ناسل

 .ه٦٢٣١ ةنس © ١ط ،يزاريشلا قاحسإ يبأ مامإلل هقفلا لوصأ يف عمللا

 . رصم ۔ يجناخلا ةبتكم ،نيكزيس داؤف .د :قيقحت ،ةديبع يبأل نآرقلا زاجم

 . يمثيهلل دئاوزلا عمجم

 عباطم ئ يناولعلا رباج هط .د : قيقحت ئ يزارلا نيدلا رخف مامإلل لوصحملا

 . ضايرلا _ ةيمالسالا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج

 . يجيألا حرشب بجاحلا نبا رصتخم

 .اقرزلا ىفطصم خيشلل ماعلا يهقفلا لخدملا

 . ةيبرعلا ةضهنلا راد يبلش ىفطصم دمحم .د ،هقفلاب فيرعتلا يف لخدملا

 . ينوباصلا خيشلل ، يمالسإلا عيرشتلا ةساردل لخدملا

 . يروباسينلا مكاحلل كردتسملا

 . يلازغلل ىفصتسملا

 . قالوبب ةيريمألا ةعبطملا ،توبلثلا ملسم
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 ١١٠-۔

-١١١ 

-١١٢ 

- ١١٢٣ 

١١٤ 

_- ١١٧ 

-١١٨ 

 ١٩-۔-

 ١٠ ۔-

-١١١ 

- ١٢١٢ 

- ٢٣ 

١٦٤ 

- ١٥ 

- ١٢٦ 

_ ١٧ 

-١٢٨ 

- ٩ 

_ ١٣٠ 

 .دمحأ مامإلا دنسم

 . رازبلا دنسم

 . عيبرلا دنسم

 . يمليدلل سودرفلا دنسم

 . يبرعلا باتكلا راد ،ةيميت لآل ةدوسملا

 . يمويفلل رينملا حابصملا

 . ةبيش يبأ نبا فنصم

 . يدنكلل فنصملا

 .يوغبلل ليزنتلا ملاعم
 . يرصبلا نيسحلا يبأل دمتعملا

 . يناربطلل طسوألا مجعملا

 . ٢ط لصوملا 7 مكحلاو مولعلا ةبتكم ٠ يناربطلل ريبكلا مجعملا

 . طيسولا مجعملا

 .ةمادق نبال ينغملا

 .يسدقملا ةمادق نبال ينغملا

 . يكاكسلل مولعلا حاتفم

 . يبلحلا ةعبطم هجام نبا ةمدقم

 . قئاف ريسيتل روثنملا قيقحت ةمدقم

 رداصملا سرهف

 . نالعشلا نمحرلا لبع .د ا ينصحلل دعاوقلا باتك قيقحت ةمدقم

 . بجاحلا نيال لوصولا ىهتنم

 . يشكرزلل دعاوقلا يف روثنملا

533 _ ٥٢٣ 



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 .وتيه .د :قيقحت ،يلازغلل لوخنملا ۔-۔١

 . يديبزلا ىضترملل لوصولا جاهنم ١-_

 .نامع طقسم ةبتكم ،نيبلاطلا جهنم ١٣٣

 . يبرعلا ثارتلا راد ،يعيطملل بذهملا ٣٤

 . ةرهاقلا _- ثيدحلا راد ،يبطاشلل تاقفاوملا ٥-_

 .كلام أطوم ٦-_

 .فرعلا رشن ٧-

 ٨-_ يملعلا سلجملا تاعوبطم ،يعليزلل ةيادهلا ثيداحأ جيرخت ةيارلا بصن _

 .ه ٣٥٧ { رصم

 . ىعليزلل ةيارلا بصن -۔-٩

 . ليجلا راد © ىناكوشلل راطوألا لين -۔٠

534 _ ٥٣٤ 

 



  
  

  
  

  
  

      

 
 

 





  

 42 رورم ررر روحرو رمرم رممو رمرم .محلم 277
 © ه < ٠ ء ء ٢ ء ٢ ذ .ء ء .ء :٣ . ×. ٢. ٢ ٢. ٢. ٢. ٢. ٧٢ ٢. ٢ ٢ ٢ لخ ؟

 ٠. م ۔۔۔, <
 :7 :هه .

 َ > « ٤

 . > < ٤

 ؟ < < .

 . < < ٤

. < » : 

 > + _ ملا .< ح

 . ٠ رس > د

 : < 4 ه :.

.: >. » < 

 ك « .< .

 ‘6 « ١ « ؟

 6 < 1 ٠

 . « < ط

 ٠ = حف .< >
 ٤ ودا . . . :ه ٨ :ي ام ٨ ٨: اج اج اج اك اح اج اه ي اه اه اه اه اح ام : ٧ و

 ...........................................٧ هللا همحر يملاسلا مامإلاب فيرعتلا يف ديهمت

 ١٥ ..................................................................... باتكلا ةمدقم

 ١٧٥ .................................. ًاعرشو ةغل داهتجالا فيرعت يف :لوألا ثحبملا

 ١٦ ............................................. دهتجملا طورش ىف : ىناثلا ثحبملا

 ٢٠ ........................................... نيدهتجملا عاونأ يف : ثلاثلا ثحبملا

 ٢١ .......................................... يملاسلا مامإلا فينصت : عبارلا ثحبملا

 ٢٣ ........................ لامآلا جراعم يف يملاسلا دنع عيرشتلا رداصم يف :لوألا بابلا

 ٢٥ .......................................................... باتكلا :لوألا لصفلا

 ٢٩ ............................................................. ةنسلا : ىناثلا لصفلا

 ٢٩ ................................................ يحولا عاونأ يف :لوآلا ثحبملا

 ٣١ ........... لامآلا جراعم يف يملاسلا مامإلا دنع ةيثيدحلا دئاوفلا يف : يناثلا ثحبملا

٤٣ ............................................ ثحابم هتحتو عامجإل أ : ثلاثلا لصفلا



 يملاسلا مامإلا تاداهتجا

 ...................................................... هفيرعت يف : لوالا ثحبملا

 ....................................................... هتلدأ ىف : يناثلا ثحبملا

 ......................................... اهمكحو عامجإلا عاونأ : ثلاثلا ثحبملا

 ........................................................ سايقلا يف :عبارلا لصفلا

 ................................ ةيعرشلا ماكحألا ليلعت نم هفقوم :لوألا ثحبملا

 ....................................... ةمكحلاب ليلعتلا نم هفقوم : يناثلا ثحبملا

 ......................... هللا همحر يملاسلا دنع ةلعلا كلاسم يف :ثلاثلا ثحبملا

 ................................................ سايقلا عاونأ يف :عبارلا ثحبملا

 ................... بلاطم هتحتو اهيف فلتخملا ةسيقألا نم هفقوم :ثلاثلا ثحبملا

 .................................................. ناسحتسالا يف :سماخلا لصفلا

 ................................................. باحصتسالا يف :سداسلا لصفلا

 ..................................................... ءارقتسالا يف :عباسلا لصفلا

 ................................................. يباحصلا لوق يف :نماثلا لصفلا

 ....................................... هيف نييلوصألا بهاذم يف :لوألا ثحبملا

 ...... لامآلا جراعم يف يباحصلا بهذم ىلع ةينبملا عورفلا ركذ يف :يناثلا ثحبملا

 ....................... .............................. ةحلصملا يف :عساتلا لصفلا

 ....................... اهنم ءاملعلا فقومو اهماسقأو ةحلصملا يف :لوألا ثحبملا

 ............. لامآلا جراعم يف ةحلصملا ىلع يملاسلا مامإلا عيرفت :يناثلا ثحبملا

 ................................... ثحابم هتحتو انلبق نم عرش يف : رشاعلا لصفلا

 .............................. هيف نييلوصألا بهاذمو هفيرعت يف :لوألا ثحبملا



 .............. لامآلا جراعم يف هيلع يملاسلا عيرفت يف :ثلاثلا ثحبملا

 ................................... عئارذلا دس يف : رشع يداحلا لصفلا

 ... ..................................... اهتقيقح يف :لوألا ثحبملا

 .................................... ةعيرذلا ماسقأ يف : يناثلا ثحبملا

 .......................................... اهتلدأ يف :ثلاثلا ثحبملا

 ..... لامآلا جراعم باتك نم اهيلع ةيقيبطتلا عورفلا نايب : عبارلا ثحبملا

 ................................. ءايشألا ىف لصألا : رشع ىناثلا لصفلا

 ................... هنم ءاملعلا فقومو هتقيقح نايب يف : لوألا ثحبملا

 ........ لامآلا جراعم يف هيلع يملاسلا مامإلا عيرفت يف : يناثلا ثحبملا

 ........................................... ةداعلاو فرعلا ىف :رشع ثلاثلا لصفلا

 ...................................... ةداعلاو فرعلا فيرعت يف :لوألا ثحبملا

 .............................. فرعلا يف ءاملعلا بهاذم نايب يف :يناثلا ثحبملا

 ................................ فرعلا رابتعا ةلدأ يف :ثلاثلا ثحبملا

 .............. ةداعلاو فرعلا ىلع يملاسلا مامإلا عيرفت :عبارلا ثحبملا

 ................................... ىولبلا مومع يف : رشع عبارلا لصفلا

 ........................................ هب دارملا يف :لوآلا ثحبملا

 ................................. هب جاجتحالا ةلدأ يف : ىناثلا ثحيملا

 ........... لامآلا جراعم يف هيلع يملاسلا مامإلا عيرفت :ثلاثلا ثحبملا

 .................................... طايتحالا ىف : رشع سماخلا لصفلا

 ................................... طايتحالا ىنعم يف :لوآلا ثحبملا

 ..................................... هرابتعا ةلدأ يف : : يناثلا ثحبملا

 لامآلا جراعم يف لصألا اذه ىلع يملاسلا مامإلا عيرفت :ثلاثلا ثحبملا

 ....................................... ليحلا يف : رشع سداسلا لصفلا



 يملاسلا مامإل ١ تاداهتجا

 ............................... ًاحالطصاو ةغل ةليحلا فيرعت يف : لوأل ١ ثحبملا

 ............................................... ةليحلا ماسقأ يف : يناثلا ثحبملا

 ...................................... ليحلا ىف ءاملعلا بهذم :ثلاثلا ثحبملا

 .......................... لامآلا جراعم يف يداهتجالا يملاسلا جهنم يف :يناثلا بابلا

 ..................................... ةيلوصألا دعاوقلا همادختسا ىف :لوألا لصفلا

 ............................ لامآلا جراعم باتك يف تالالدلا يف :يناثلا ثحبملا

 .......................................... ةلدألا نيب عمجلا يف : عباسلا ثحيملا

 ........................................... ةيقيبطتلا لئاسملا يف : يناثلا ثحبملا

 ....................................... ريسفتلا نف همادختسا يف :ثلاثلا ثحبملا

 ....................... ةيعرشلاو ةيوغللا قورفلا نف همادختسا يف :عبارلا ثحبملا

 ................................ نراقملا هقفلا يف يملاسلا جهنم يف :ثلاثلا لصفلا

 ................................................. يملاسلا جهنم :لوآلا ثحبملا



 ٤٤٦١ ...... نراقملا هقفلا يف يملاسلا جهنمل ةيقيبطت جذامن : يناثلا ثحبملا

 ٤٥٩ .......... ... ........... يملاسلا دنع داهتجالا يف هرثأو سفنلا هقف يف :عبارلا لصفلا

 ٤٦١ ..................... ......................... هدهزو هظعو يف :لوألا ثحبملا

 ٤٧٠ . 0 .............................. ءاملعلا عم هبدأو هفاصنإ يف : يناثلا ثحبملا

 ٤٧٢ ....................................... هباحصأ ضعبل هدقن يف :ثلاثلا ثحبملا

 ٤٧٩ ................. ................................ ةفلتخم اياضق يف : سماخلا لصفلا

 ٤٧٩ ............................................... ةعدبلا نم هفقوم :لوألا ثحبملا

 ٤٩٢ ........................... يملاسلا مامإلا دنع يريدقتلا هقفلا يف : يناثلا ثحبملا

 .......................................٤٩٦ فوصوتلا نم هفقوم يف :ثلاثلا ثحبملا

 ٤٩٨ ....................... دسافملاو حلاصملا نيب ةنزاوملا يف هجهنم :عبارلا ثحبملا

 ةيضابإلا ءاهقفو يملاسلا مامإلا دنع ةمذلا لهأ عم شياعتلا هقف :سماخلا ثحبملا

 ٥٠٢ ....................................................... هللا مهمحر ًامومع

 ٥٢٧ ................................................................. رداصملا سرهف

541 _ ٥٤١ 



 خ

- - 

 . س ! ه

 - اا ر |- خ- ئ

ن ن



... 

 978۔9953-۔483-82-5

 ... ج 11-8330

..:. 

 ع: )9611( 735732

351433 )9611( : 

   .: ن . ل
 33 1 ئ

 م.0.ج 156 11511 -

 ع 23922168 - 23934301 - 23924614

23924657 )202( : 

 م -

   .: . ل ح . 1

2 

 ه 1- خ

 ح

_ 
4 

 ه 1- 1-

:117٠ 

.. 2014 - . 1435 

!: ..- 

-: (]. 

 ه ن ع . 0 ن م ع ع ر

 0 ر ح 0 ! , ن ن ع !

 , ٹ م 0 ع .

  

  



] :١٧٩ 
- -



.مش جيلحجتلل وتيعبلا دانل ةكرش : ديلجت


